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สรุปรายงานปัญหาการส่งออกสินค้าเกษตรของไทย1 
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565  

  ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 สหภาพยุโรปแจ้งการตรวจพบปัญหาในสินค้าเกษตรและอาหารของไทย 
จำนวน 3 รายการ ดังนี้ 

1. รายงานการแจ้งเตือน หรือ Alert notifications (การตรวจสอบสินค้าที่มีการวางขายในท้องตลาดแล้ว) 
พบสินคา้ที่มีปัญหาจากไทย จำนวน 1 รายการ ได้แก่ 

• เยอรมนีแจ้งพบปัญหาการปนเปื้อนจากวัสดุที่ใช้สัมผัสอาหารจากสาร Bisphenol-A (BPA) และ 
cyclo-di-BADGE (CdB) ในผลิตภัณฑ์กะทิกระป๋อง 

2. รายงานการแจ้งข้อมูล หรือ Information notifications ไมพ่บสินค้าที่มีปัญหาจากไทยในเดือนนี้  
3. รายงานการควบคุม ณ ด่านนำเข้า หรือ Border Rejections พบสินค้าที่มีปัญหาจากไทย จำนวน 2 

รายการ ได้แก่ 

• สวิสเซอร์แลนด์แจ้งพบสารตกค้างจากสารปราบศัตรูพืช triazophos ในพริก 

• เนเธอร์แลนด์แจ้งพบสารตกค้างจากยารักษาโรคสัตว์ nitrofurans ในปลาสวาย (pangasianodon 
hypophthalmus) 

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

Alert 
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สรุปรายงานปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารในสหภาพยุโรป 
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25652 

 1. ภาพรวม ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 จากรายงานการแจ้งเตือน (Rapid Alert System) ของสหภาพยุโรป 
(EU)3 พบสินค้าเกษตรและอาหารที่มีปัญหา จำนวน 351 รายการ4 แบ่งเป็น สินค้าที่วางขายในท้องตลาดแล้ว 
(Alert notifications) จำนวน 106 รายการ สินค้าที ่ย ังไม่ได้วางขายในท้องตลาด (Information notification) 
จำนวน 113 รายการ และสินค้าท่ีถูกควบคุม ณ ด่านนำเข้า (Border rejection) จำนวน 132 รายการ  

2. ประเภทความเสี่ยงของสินค้าเกษตรและอาหารทีถู่กตรวจพบปัญหาใน EU แยกรายละเอียดได้ ดังนี้   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 ข้อมูลจากรายงาน 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 
ยังไม่รวมข้อมูลที่ EU แก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง           

ประเภทความเสี่ยง 
(hazard categories) 

จำนวน 
(รายการ) 

สารพิษจากเชื้อรา (mycotoxins) 50 
จุลินทรีย์ที่ไม่ก่อโรค 2 
ปัญหาไม่แน่นอนอ่ืน ๆ  0 
คุณภาพอาหารเชิงประสาทสัมผัส 2 
ปรสิต 1 
จุลินทรีย์ก่อโรค 48 
สารตกค้างจากสารปราบศัตรูพืช 101 
การฉายรังสี 0 
สารตกค้างจากยารักษาโรคสัตว์ 4 
การปลอมแปลงอาหาร 0 
วัตถุเติมในอาหารสัตว์ 0 
บรรจุภัณฑ์ชำรุด/ไม่ถูกต้อง 2 
การควบคุมไม่ดีพอ/ไม่เพียงพอ 5 
ไม่มีการระบุประเภทความเสี่ยง 14 

ประเภทความเสี่ยง 
(hazard categories) 

จำนวน 
(รายการ) 

GMO / novel food  10 
โรคสมองอักเสบแบบติดต่อได้ (TSEs) 0 
สารก่อภูมิแพ้ 10 
สารปนเปื้อนชีวภาพ 4 
สารชีวพิษอ่ืน ๆ 1 
การปนเปื้อนจากสารเคมีอื่น ๆ 46 
วัตถุผสม (composition) 18 
วัตถุเจือปนอาหาร /สารปรุงแต่งรสกลิ่นรส
อาหาร 

2 

การปนเปื้อนจากเศษวัสดุ 11 
สารตกค้างจากสารโลหะหนัก 12 
สารปนเปื้อนในอุตสาหกรรม 1 
ปัญหาฉลากอาหาร 2 
การปนเปื้อนจากวัสดุที่สัมผัสอาหาร 6 

http://europa.eu.int/comm/food/food/rapidalert/archive_en.htm
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3. ประเทศสมาชิก EU-27 ที่สำคัญที่แจ้งพบสินค้าที่มีปัญหา ณ ด่านนำเข้า ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (5 อันดับ
แรก) ได้แก่  

• เนเธอร์แลนด์ 

• เยอรมนี 

• สเปน 

• เบลเยี่ยม 

• โปแลนด์ และบัลแกเรีย 
 

 
4. ประเทศคู่ค้า/ประเทศที่สาม ที่ถูกตรวจพบปัญหาในสินค้าเกษตรและอาหารมากที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์ 
2565 (5 อันดับแรก) ได้แก่  

• ตุรกี  

• อินเดีย  

• ฝรั่งเศส  

• จีน 

• เนเธอร์แลนด์ 
 

• ไทย มีสินค้าท่ีมีปัญหา จำนวน 3 รายการ คือ ปัญหาการปนเปื้อนจากวัสดุที่ใช้สัมผัสอาหาร ปัญหา
สารตกค้างจากสารปราบศัตรูพืช (triazophos)  และปัญหาสารตกค้างจากยารักษาโรคสัตว์ (nitrofurans) ทั้งนี้ 
รายละเอียดปรากฎในบทสรุปรายงานปัญหาการนำเข้า/ส่งออกสินค้าเกษตรของไทย 
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สรุปรายงานปัญหาสารตกค้างในสหภาพยุโรป 
เดือนกุมภาพันธ์ 2565 

 

การตรวจพบสารตกค้างในสินค้าเกษตรและอาหารของสหภาพยุโรป (EU5) ปี 2565  
1. ภาพรวม จากรายงานการแจ้งเตือนสินค้าเกษตรและอาหารที่มีปัญหาของ EU สำหรับเดือนกุมภาพันธ์

25656 พบสารตกค้างในสินค้าเกษตรและอาหาร จำนวน 217 รายการ เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา (เดือน
มกราคม 2565 จำนวน 206 รายการ)  

 2. รายการตรวจพบสารตกค้างในสินค้าเกษตรและอาหารที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้   

1) สารพิษจากเชื ้อรา หรือสารตกค้าง mycotoxin (อาทิ สาร aflatoxin และสาร ochratoxin) 
จำนวน 50 รายการ (เดือนมกราคม 2565 จำนวน 36 รายการ) แบ่งเป็น การตรวจพบสาร mycotoxins  

 
 

5 ข้อมูลจากรายงาน “Alert Notifiction” และ  “information notification” Rapid Alert System  
http://europa.eu.int/comm/food/food/rapidalert/archive_en.htm)  
6 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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ตกค้างในถั่ว ผลิตภัณฑ์จากถั่ว และเมล็ดพืช (26 รายการ) ผักและผลไม้ (11 รายการ) ธัญพืชและผลิตภัณฑ์  
เบเกอรี่ (10 รายการ) วัตถุดิบอาหารสัตว์ (2 รายการ) สมุนไพรและเครื่องเทศ (1 รายการ)  

2) สารปรุงแต่งอาหารต่าง ๆ7 (food additive) จำนวน 2 รายการ (เดือนมกราคม 2565 จำนวน 12 
รายการ) แบ่งเป็น ปัญหาจากสารสีที่ไม่ได้รับอนุญาต Sudan 3 และ Sudan 4 (1 รายการ) และปัญหาจาก
สารปรุงแต่งอาหารไม่ได้รับอนุญาตทีไ่ม่ได้ระบุไว้ (1 รายการ) 

3) สารตกค้างจากโลหะหนัก (heavy metals) จำนวน 11 รายการ (เดือนมกราคม 2565 จำนวน 9 
รายการ) แบ่งเป็น สารปรอท สารแคดเมียม สารตะกั่ว และสารโครเมียม 

Heavy Metals (Feb 2022) 

Mercury Cadmium Lead Chromium Total 
6 3 1 1 11 

4) สารปราบศัตรูพืชตกค้าง (Pesticide residues) (ทั้งที่เกินปริมาณที่ EU กำหนด และที่ไม่อนุญาตให้
ใช้) จำนวน 101 รายการ (เดือนมกราคม 2565 จำนวน 115 รายการ) แบ่งเป็น การตรวจพบสารปราบศัตรูพืช
ในผักและผลไม้ (55 รายการ) ผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่มอื่นๆ (10 รายการ) สมุนไพรและเครื่องเทศ (8 รายการ) ถั่ว 
ผลิตภัณฑ์จากถ่ัว และเมล็ดพืช (8 รายการ) สารเติมแต่งอาหารและกลิ่น (6 รายการ) น้ำแข็งและของหวาน (4 
รายการ) ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (4 รายการ) โกโก้ ส่วนผสมของโกโก้ ชาและกาแฟ (2 รายการ) ธัญพืชและ
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ (2 รายการ) ) อาหารปรุงแต่งและของว่าง (1 รายการ) วัตถุดิบอาหารสัตว์ (1 รายการ)  

5) สารตกค้างจากยาที ่ใช้รักษาโรคสัตว์และยาปฏิชีวนะ (Residues of Veterinary medicinal 
products) จำนวน 4 รายการ (เดือนมกราคม 2565 จำนวน 1 รายการ) ได้แก่ การตรวจพบยาปฏิชีวนะ 
nitrofurans, doxycycline, tetracyclines และ sulfadimidine (อย่างละ 1 รายการ)  

6) สารตกค้างจากการปนเปื ้อนของสารเคมีอื ่น  ๆ (Chemical contamination) จำนวน  49 
รายการ (เดือนมกราคม 2565 จำนวน 33 รายการ) แบ่งเป็น สาร 2-chloroethanol สาร tetrahydro 
cannabinol (THC)  สาร yohimbin และสาร sulphite ที่เหลือเป็นสารตกค้างจากสารเคมีอื ่น ๆ อาทิ สาร  
cannabidiol (CBD) สาร sulfur dioxide สาร sildenafil สาร histamine เป็นต้น 

3. สารตกค้างในสินค้าเกษตรและอาหารจากไทย จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ปัญหาสารตกค้างจากสารปราบ
ศัตรูพืช triazophos และสารตกค้างจากยารักษาโรคสัตว์ nitrofurans รายละเอียดปัญหาสารตกค้างอื่นๆ 
ของสหภาพยุโรปทั้งหมด และรายละเอียดของสารตกค้างในสินค้าเกษตรและอาหารของไทยสามารถศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเ่ว็บไซต์ https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/screen/search 

 
7 รวมสารปรุงแต่งอาหารสัตว์ (feed additive) ด้วย 

Chemical contamination (other) 
Feb 2022 

2-chloroethanol 
tetrahydrocannabinol 

(THC) yohimbine sulphite others Total 

6 3 3 2 35 49 

https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/screen/search
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 กราฟสะสม : สินค้าจากประเทศไทยที่สหภาพยุโรป (EU) ตรวจพบปัญหา เมื่อเทียบกับยอดการส่งออก
ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม 2563 และ 2564 

จำนวนรายการสินค้าเกษตรจากประเทศไทยที่ EU ตรวจพบปัญหาในรายงาน RASFF 
เปรียบเทียบระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม 2563 และ 2564   

 
มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรของประเทศไทยไป EU (ไม่รวมสหราชอาณาจักร) 

(ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม 2563 และ 2564)  

มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรของประเทศไทย ไปตลาด EU ในเดือน
มกราคม - ธันวาคม 2564 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2563 พบว่า มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น 
487.1 ล้านเหรียญสหรัฐหรือร้อยละ 22.4 ส่วนจำนวนสินค้าจากไทยที่ถูกทาง EU ตรวจพบว่ามีปัญหาตาม
รายงาน RASFF มีจำนวนลดลงจาก 43 รายการ เป็น 40 รายการ8   

 
8 จำนวนดังกล่าวไม่รวมสินค้าที่เป็นอปุกรณ์เครื่องใช้ที่สัมผัสกับอาหาร 


