
1 
 

1) สรุปรายงานปัญหาการนำเข้า/ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทย1 
ประจำเดือนกันยายน 2563  

 สำหรับเดือนกันยายน 2563 สหภาพยุโรปแจ้งการตรวจพบปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารจากไทย 
จำนวน 7 รายการ ดังนี้ 

1. รายงานการแจ้งเตือนหรือ Alert notifications (การตรวจสอบสินค้าที่มีการวางขายในท้องตลาด 
แล้ว) ไมพ่บสินคา้ที่มีปัญหาจากไทยในเดือนนี้  

2. รายงานการแจ้งข้อมูลหรือ Infomation notifications พบสินค้าที ่มีปัญหาจากไทย จำนวน 4 
รายการ ได้แก่ 

• เดนมาร์กตรวจพบสารตกค้างจาก sulphite ในกล้วยเชื่อม  
• เยอรมนตีรวจพบเชื้อ Bacillus cereus ในแมงป่องปรุงสุก 

 
1 ข้อมูลจาก alert notifications , information notifications และ  border rejection (จากรายงาน Rapid Alert System ของ EU)  

Alert 
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• สหราชอาณาจักรตรวจพบปัญหาฉลากสินค้าไม่ถูกต้อง (ไม่ระบุสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้) ใน
เครื่องปรุงรสผัดไทย 

• สหราชอาณาจักรตรวจพบเชื้อ Salmonella และเชื้อ Escherichia coli ในใบพลู 
3. รายงานการควบคุม ณ ด่านนำเข้าหรือ Border Rejections พบสินค้าที่มีปัญหาจากไทย จำนวน 3 

รายการ ได้แก่ 
• อิตาลีตรวจพบสารตกค้างจากสารสี E102 - tartrazine ที่ไม่ได้รับอนุญาตในผักกาดดอง 
• สหราชอาณาจักรตรวจพบเชื้อ Salmonella ในใบพลู (2 รายการ) 
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2) สรุปรายงานปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารในสหภาพยุโรป 
ประจำเดือนกันยายน 25632 

 
2.1  ภาพรวม ในเดือนกันยายน 2563 จากรายงานการแจ้งเตือน (Rapid Alert System) ของ สหภาพ

ยุโรป (EU)3 พบสินค้าเกษตรและอาหารที่มีปัญหา จำนวน 327 รายการ4 แบ่งเป็น สินค้าท่ีวางขายในท้องตลาดแลว้ 
(Alert notifications) จำนวน 96 รายการ สินค้าที่ยังไม่ได้วางขายในท้องตลาด (Information notification) จำนวน 
108 รายการ และสินค้าที่ถูกควบคุม ณ ด่านนำเข้า (Border rejection) จำนวน 123รายการ  

2.2  ประเภทสินค้าเกษตรและอาหารที่ตรวจพบปัญหาใน EU ในเดือนกันยายน 2563 แยก
รายละเอียดได้ ดังนี้   

 

2.2.1 สินค้านำเข้าที่ถูกตรวจพบสารตกค้างต่าง ๆ จำนวน 132 รายการ (เดือนสิงหาคม จำนวน 108 
รายการ) ทั้งนี้ รายละเอียดของการตรวจพบสารตกค้างต่าง ๆ ปรากฎในบทที่ 3 ว่าด้วย สรุปรายงานปัญหาสาร
ตกค้างใน EU เดือนกันยายน 2563 

2.2.2 สินค้านำเข้าที่ถูกตรวจพบการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์หรือสิ่งสกปรกต่าง ๆ (รวมถึงปรสิต 
ซากแมลง มูลสัตว์ อาหารเน่าเสีย อาหารเป็นพิษ และ diarrhoeic shellfish poisoning ประเภทต่าง ๆ)  จำนวน 
118 รายการ (เดือนสิงหาคม จำนวน 87 รายการ) แบ่งเป็น การตรวจพบเชื้อ Salmonella (70 รายการ) เชื้อ 
Listeria monocytogenes (21 รายการ) เชื้อ Escherichia coli (9 รายการ) ปรสิต (5 รายการ) norovirus (4 
รายการ) เชื้อรา (4 รายการ) ซากแมลง (2 รายการ) เชื้อ Bacillus cereus (1 รายการ) เชื้อ Enterobacteriaceae 
(1 รายการ) และยีสต์ (1 รายการ)   

2.2.3 สินค้านำเข้าที่ไม่ได้มาตรฐานด้านสุขอนามัยและอื่น ๆ จำนวน 77 รายการ (เดือนสิงหาคม 
จำนวน 65 รายการ) แบ่งเป็นปัญหาจากการควบคุมมาตรฐานด้านสุขอนามัย จำนวน 37 รายการ (เช่น การทำ
บันทึกตรวจสอบย้อนกลับไม่ถูกต้อง การควบคุมอุณหภูมิไม่เหมาะสม สินค้าท่ีไม่เหมาะใช้เป็นอาหารคนหรืออาหาร
สัตว์ บรรจุภัณฑ์ชำรุด นำเข้าอย่างผิดกฎหมาย novel food สินค้า GMOs ใบรับรองสุขภาพไม่ถูกต้อง และพบการ

 
2 ข้อมูลจาก รายงาน “Alert notifications” และ “information notifications” (Rapid Alert System) จาก 
http://europa.eu.int/comm/food/food/rapidalert/archive_en.htm) 
3 จากระบบ Rapid Alert System ของ EU จะรวมการแจ้งจากประเทศนอร์เวย์และไอซ์แลนด์ด้วย 
4 การนับจำนวน ใช้พื้นฐานการนับ 1 รายการต่อ 1 ประเภทเท่านั้น  โดยใช้ รายการแรกที่แจ้งใน  reason for notifying และรายละเอียดทั้งหมด ยังไม่
รวมข้อมูลที่ EU แก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง           

http://europa.eu.int/comm/food/food/rapidalert/archive_en.htm
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ปนเปื้อนของเนื้อเยื่อที่มีความเสี่ยง) ปัญหาจากส่วนประกอบในอาหารที่ไม่ได้แจ้งไว้ จำนวน 16 รายการ (เช่น นม 
ถั่วเหลือง กลูเต็น ข้าวบาร์เลย์ ไข่ และถั่วฮาเซลนัท) การปนเปื้อนจากวัสดุที่ใช้สัมผัสอาหาร จำนวน 12 รายการ 
การปนเปื้อนจากเศษวัสดุต่าง ๆ จำนวน 9 รายการ (เช่น เศษพลาสติก ไม้ เหล็ก แก้ว) และฉลากสินค้าไม่ถูกต้อง 
จำนวน 3 รายการ    

2.3 ประเทศสมาชิก EU-27 ที่สำคัญที่แจ้งพบสินค้าที่มีปัญหา ณ ด่านนำเข้า (5 อันดับแรก) สรุปได้ดังนี้  

• เยอรมน ีแจ้งพบสินคา้ทีมี่ปัญหา จำนวน 38 รายการ 
แบ่งเป็นการตรวจพบเชื้อ Salmonella (18 รายการ) สารพิษจากเชื้อ
รา aflatoxins (13 รายการ) สารโลหะหนัก (5 รายการ) สารเคมี (1 
รายการ) และการปนเปื้อนจากวัสดุที่ใช้สัมผัสอาหาร (1 รายการ)  

• สหราชอาณาจักร แจ้งพบสินค้าที่มีปัญหา จำนวน 
28 รายการ แบ่งเป็นปัญหาการควบคุมมาตรฐานด้านสุขอนามัย (14 
รายการ) สารพิษจากเชื้อรา aflatoxins (5 รายการ) สารสีหรือสาร
ปรุงแต่งอาหารในปริมาณสูง (5 รายการ) เชื้อ Salmonella (2 รายการ) และสารตกค้างจากสารปราบศัตรูพืช (2 
รายการ)  

• สเปน แจ้งพบสินค้าที่มีปัญหา จำนวน 19 รายการ แบ่งเป็นปัญหาการควบคุมมาตรฐานด้าน
สุขอนามัย (7 รายการ) ปรสิต (4 รายการ) สารตกค้างจากสารปรุงแต่งอาหารหรือสารสีที่ไม่ได้รับอนุญาต (2 
รายการ) สารพิษจากเชื้อรา aflatoxins (1 รายการ) สารปราบศัตรูพืช (1 รายการ) และสารเคมี (1 รายการ) ส่วนที่
เหลือเป็นสินค้าที่ถูกตรวจพบเชื้อ Salmonella เชื้อ Enterobacteriaceae และปัญหาการปนเปื้อนจากวัสดุที่ใช้
สัมผัสอาหาร (3 รายการ)  

• บัลแกเรีย แจ้งพบสินค้าที่มีปัญหา จำนวน 14 รายการ  แบ่งเป็นสารพิษจากเชื้อรา aflatoxins (12 
รายการ) และสารปราบศัตรูพืช (2 รายการ)  

• เนเธอร์แลนด์ แจ้งพบสินค้าที่มีปัญหา จำนวน 7 รายการ แบ่งเป็นสารพิษจากเชื้อรา aflatoxin (5 
รายการ) สารเคมี (1 รายการ) และเชื้อ Salmonella (1 รายการ)  



5 
 

2.4 ประเทศคู่ค้า/ประเทศที่สาม5 ที่ถูกตรวจพบปัญหาในสินค้าเกษตรและอาหารในลำดับต้น ๆ ได้แก่  

• โปแลนด์ จำนวน 31 รายการ แบ่งเป็นเชื้อ Salmonella 
(19 รายการ) เชื้อ Listeria monocytogenes (5 รายการ) สารปราบ
ศัตรูพืช (2 รายการ) สารพิษจากเชื้อรา aflatoxins  (1 รายการ) สาร
โลหะหนัก (1 รายการ) สารเคมี (1 รายการ) เชื้อรา (1 รายการ) และ 
norovirus (1 รายการ) 

• ตุรกี จำนวน 29 รายการ แบ่งเป็นสารปราบศัตรูพืช 
(14 รายการ) สารพิษจากเชื้อรา aflatoxins (8 รายการ) การควบคุม
มาตรฐานด้านสุขอนามัย (2 รายการ) การปนเปื้อนจากวัสดุที่ใช้สัมผัสอาหาร (1 รายการ) การปนเปื้อนจากเศษวัสดุ 
(1 รายการ) ฉลากสินค้าไม่ถูกต้อง (1 รายการ) สารเคมี (1 รายการ) และ norovirus (1 รายการ)  

• บราซิล จำนวน 20 รายการ แบ่งเป็นเชื้อ Salmonella (18 รายการ) และการควบคุมมาตรฐาน
ด้านสุขอนามัย (2 รายการ)  

• จีน จำนวน 19 รายการ แบ่งเป็นการปนเปื้อนจากวัสดุที่ใช้สัมผัสอาหาร (7 รายการ) สารพิษจาก
เชื ้อรา aflatoxins (3 รายการ) การควบคุมมาตรฐานด้านสุขอนามัย (3 รายการ)  และเชื ้อ Salmonella (2 
รายการ) สารปราบศัตรูพืช (2 รายการ) สารปรุงแต่งอาหารที่ไม่ได้แจ้งไว้ (1 รายการ) และสารเคมี (1 รายการ) 

• เนเธอร์แลนด์ จำนวน 16 รายการ แบ่งเป็นเชื้อ Salmonella (5 รายการ) สารเคมี (4 รายการ) 
ส่วนประกอบในอาหารที่ไม่ได้แจ้งไว้ (2 รายการ) สารสีที่ไม่ได้รับอนุญาต (1 รายการ) และสารปราบศัตรูพืช (1 
รายการ) การปนเปื้อนจากเศษวัสดุ (1 รายการ) เชื้อ Escherichia coli (1 รายการ) และ norovirus (3 รายการ)  

• ไทย จำนวน 7 รายการ แบ่งเป็นเชื้อ Salmonella (3 รายการ) เชื้อ Bacillus cereus (1 รายการ) 
ฉลากสินค้าไม่ถูกต้อง (1 รายการ) สารสีที่ไม่ได้รับอนุญาต (1 รายการ) และสารเคมี (1 รายการ) ทั้งนี้ รายละเอียด
ปรากฎในบทที่ 1 ว่าด้วยสรุปรายงานปัญหาการนำเข้า/ส่งออกสินค้าเกษตรของไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 ประเทศคู่ค้า โดยไม่รวมประเทศสมาชกิในกลุ่ม EU-27 
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3) สรุปรายงานปัญหาสารตกค้างในสหภาพยุโรป 
เดือนกันยายน 2563 

 

การตรวจพบสารตกค้างในสินค้าเกษตรและอาหารของสหภาพยุโรป (EU6) ปี 2563  
1. ภาพรวม จากรายงานการแจ้งเตือนสินค้าเกษตรและอาหารที่มีปัญหาของ EU สำหรับเดือน กันยายน 

25637 พบสารตกค้างในสินค้าเกษตรและอาหาร จำนวน 132 รายการ (เดือนสิงหาคม จำนวน 108 รายการ)  

2. รายการตรวจพบสารตกค้างในสินค้าเกษตรและอาหารที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้   

 

2.1. สารพิษจากเชื้อรา หรือสารตกค้าง mycotoxin (เช่น สาร aflatoxin และสาร ochratoxin   เป็น
ต้น) ตรวจพบ จำนวน 40 รายการ (เดือนสิงหาคม จำนวน 26 รายการ) สินค้าที่มีปัญหาส่วนใหญ่มาจากประเทศ
ตุรกี อิหร่าน และสหรัฐอเมริกา  

 
6 ข้อมูลจากรายงาน “Alert Notifiction” และ  “information notification” Rapid Alert System  
http://europa.eu.int/comm/food/food/rapidalert/archive_en.htm)  
7 หมายเหตุ การนับจำนวนสารตกค้าง ใช้พื้นฐานการนับ 1 รายการต่อ 1 ประเภทสารตกค้างเท่านั้น  โดยใช้รายการแรกที่แจ้งใน reason for notifying 
และยังไม่รวมการปรับแก้ไขหรือยกเลิกภายหลัง 

http://europa.eu.int/comm/food/food/rapidalert/archive_en.htm
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2.2 สารปรุงแต่งอาหารต่าง ๆ8 (food additive) จำนวน 18 รายการ (เดือนสิงหาคม จำนวน 9 
รายการ) แบ่งเป็นสารปรุงแต่งอาหาร E954, E300, E210 ในปริมาณสูง (6 รายการ) สารสีที่ไม่ได้รับอนุญาต 
E127, E102, Sudan 1, Sudan 3, Sudan 4 (5 รายการ) สารปรุงแต่งอาหารที่ไม่ได้รับอนุญาต E234, E235, 
E324, E407 (5 รายการ) สารสี E102 ในปริมาณสูง (1 รายการ) และสารปรุงแต่งอาหาร E950, E951 ทีไ่ม่ได้แจ้ง
ไว้ (1 รายการ)  

2.3 สารตกค้างจากโลหะหนัก (heavy metals) จำนวน 12  รายการ (เดือนสิงหาคม จำนวน 10 
รายการ) แบ่งเป็นสารปรอท สารแคดเมียม สารหนู ตะกั่ว และโครเมียม  

Heavy Metals (Sep 2020) 

Mercury Cadmium Arsenic Lead Chromium Total 
7 2 1 1 1 12 

2.4 สารตกค้างจากยาปราบศัตรูพืช (Pesticide residues) (ทั้งที่เกินปริมาณที่ EU กำหนด และที่ไม่
อนุญาตให้ใช้) จำนวน 30 รายการ (เดือนสิงหาคม จำนวน 18 รายการ)  

Pesticide residues (Sep 2020) 

1 acetamiprid in pepper "Kapya" 13 pirimiphos-methyl and lambda-cyhalothrin in 
peppers  

2 chlorpyrifos in pomegranates  14 pirimiphos-methyl, pyridaben and formetanate in 
peppers 

3 chlorpyrifos in rapeseed meal  15 pyridaben and acetamiprid in peppers (2 รายการ) 

4 dimethoate and unauthorised 
substance omethoate in aubergines 

16 unauthorised substances methamidophos, 
monocrotophos, acephate, propargite and 
triazophos in frozen diced red chilli puree  

5 dimethoate in green beans  17 triadimenol in pickled vine leaves  
6 ethephon in grapes 18 unauthorised substance carbendazim in avocados 

7 flonicamid in cucumbers 19 unauthorised substance dithiocarbamates in green 
tea  

8 flonicamid in peppers 20 unauthorised substance ethylene oxide in sesame 
seeds  
(2 รายการ) 

9 flonicamid in tomatoes 21 unauthorised substance haloxyfop in linseed  

 
8 รวมสารปรุงแต่งอาหารสัตว์ (feed additive) ด้วย 

Country of Origin Turkey Iran U.S.A. others Total 

Mycotoxin 
(Sep 2020) 

8 7 5 20 40 
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Pesticide residues (Sep 2020) 

10 formetanate in hot green peppers 22 unauthorised substance matrine in artemisia and 
artichoke extracts  

11 formetanate in peppers (3 รายการ) 23 unauthorised substances carbendazim and 
tricyclazole in rice  

12 fumonisins in purple maize flour 24 pyridaben and formetanate in peppers (3 รายการ) 

2.5 สารตกค้างจากยาที ่ใช้ร ักษาโรคสัตว์และยาปฏิชีวนะ (Residues of Veterinary medicinal 
products) จำนวน 2 รายการ (เดือนสิงหาคม จำนวน 4 รายการ) แบ่งเป็นยารักษาโรคสัตว์ที่ไม่ได้รับอนุญาต 
chlortetracycline (1 รายการ) และสารตกค้างจากยารักษาโรคสัตว์ narasin และ nicarbazin ในปริมาณสูง (1 
รายการ)  

2.6 สารตกค้างจากการปนเปื้อนของสารเคมีอื่น ๆ (Chemical contamination) จำนวน 30 รายการ 
(เดือนสิงหาคม จำนวน 41 รายการ) แบ่งเป็นสาร tetrahydrocannabinol (THC) สาร sulphite และสาร 
histamine ท ี ่ เหล ือ เป ็นสารตกค ้ างจากสารเคม ีอ ื ่ น  ๆ อาท ิ  สาร 3-MCPD สาร atropine และสาร 
benzo(a)pyrene 

3. สารตกค้างในสินค้าเกษตรและอาหารจากประเทศไทย จำนวน 2 รายการ ได้แก่ สารตกค้างจากสารสี 
E 102 - tartrazine ที่ไม่ได้รับอนุญาต (1 รายการ) และสารตกค้างจาก sulphite (1 รายการ) สำหรับรายละเอียด
ปัญหาสารตกค้างอื่น ๆ ของสหภาพยุโรปทั้งหมด และรายละเอียดของสารตกค้างในสินค้าเกษตรและอาหารของ
ไทยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เวปไซด์ https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chemical contamination (other) 
Sep 2020 

tetrahydrocannabi
nol (THC) 

sulphite histamine others Total 

8 4 4 25 41 

https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/%20portal/
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1. กราฟสะสม : จำนวนรายการสินค้าที่ทาง EU ตรวจพบว่ามีปัญหาในปี 2563 
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2. กราฟสะสม : ประเทศสมาชิก EU 10 ลำดับแรกที่ตรวจพบปัญหาสินค้าในกลุ่มต่าง ๆ ระหว่างเดือน ม.ค.-  

ก.ย. 2563 (แบ่งตามประเภทความเสี่ยง)      
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3. กราฟรายเดือน : จำนวนรายการสินค้าที่สหภาพยุโรปตรวจพบว่ามีปัญหาเดือนกันยายน 2563  
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4. กราฟรายเดือน : ประเทศสมาชิกฯ 10 ลำดับแรกที่ตรวจพบปัญหาสินค้าในกลุ่มต่าง ๆ เดือนกันยายน 
2563 (แบ่งตามประเภทความเสี่ยง)  
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5. กราฟสะสม : สินค้าจากประเทศไทยที่สหภาพยุโรปตรวจพบว่ามีปัญหาเทียบกับยอดการส่งออก
ระหว่างเดือน มกราคม - สิงหาคม 2562 และ 2563 

จำนวนรายการสินค้าเกษตรจากประเทศไทยที่สหภาพยุโรปตรวจพบว่ามีปัญหาในรายงาน RASFF 
เปรียบเทียบระหว่างเดือนมกราคม - สิงหาคม 2562 และ 2563 

มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรของประเทศไทยไปสหภาพยุโรป  
(ระหว่างเดือนมกราคม - สิงหาคม 2562 และ 2563)  

มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรของประเทศไทยไปยังสหภาพยุโรป
ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม - สิงหาคม 2563 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2562 พบว่า มูลค่า
การส่งออกลดลงถึง 346.3 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ -14.4% ส่วนจำนวนสินค้าจากไทยที่ถูกทาง EU ตรวจพบว่า
มีปัญหาตามรายงาน RASFF มีจำนวนลดลงจาก 28 รายการ เหลือ 24 รายการ9    

 
9 จำนวนดังกล่าวไม่รวมสินค้าที่เป็นอปุกรณ์เครื่องใช้ที่สัมผัสกับอาหาร 


