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ขา่วสารดา้นการเกษตรสหภาพยโุรป 

ฝรั่งเศสพัฒนาฉลาก Eco-score  
แสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์อาหาร 

 ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้  
สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม โดยระบบอาหาร
ในปัจจุบันมีส่วนร่วมในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 30 ของปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกท้ังหมด เป็นภาคที่ใช้น้ำร้อยละ 70 ของปริมาณ
การใช้น้ำชลประทานทั่วโลก และเป็นตัวการที่ก่อให้เกิดขยะพลาสติกมากที่สุด 
โดยเฉพาะขยะจากบรรจุภัณฑ์อาหาร  
 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคจะมีบทบาทสำคัญในการแก้ไข
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศเป็นอย่างมาก อาทิ ลดการบริโภค
เนื้อสัตว์สีแดง เนื่องจากกระบวนการเลี้ยงสัตว์เชิงอุตสาหกรรมเป็นส่วนหนึ่ง
ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และเพิ่มการบริโภคผักผลไม้ รวมถึงเลือกซื้ออาหารจากระบบ
การผลิตที่ยั่งยืน (สินค้าเกษตรอินทรีย์ อาหารที่ใช้โปรตีนจากพืช อาหาร
จากท้องถิ่น และผักผลไม้ตามฤดูกาล) นอกจากนี้ การเลือกซื้ออาหารควร
พิจารณาถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ วิธีการแปรรูป บรรจุภัณฑ์ การขนส่ง 
และการบริโภค ที่ส่งผลให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยที่สุด ไม่ทำลาย
ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ 
 ปัจจุบันมีฉลากหรือตราสัญลักษณ์จำนวนมากที่เป็นเครื่องหมายรับ รอง
สินค้าเกษตรยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือดีต่อสังคม ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ฉลากหรือตรารับรองมาตรฐานภาคเอกชน อาทิ  
 1. มาตรฐาน Filière Qualité ของคาร์ฟูร์  ที่รับรองความเป็น
หุ้นส่วนที่ยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานและความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม  
 2. มาตรฐาน Filière Responsables ของ Auchan ที่ รับรอง
คุณภาพ รสชาติ การปกป้องสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบย้อนกลับ และการมี
ส่วนร่วมทางสังคม 
 3. มาตรฐานการทำประมงอย่างยั่งยืน MSC (Marine Stewardship 
Council)  
 4. มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน ASC (Aquaculture 
Steward ship Council) 
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 5. มาตรฐานการปล่อยคาร์บอนของผลิตภัณฑ์  PCFs (Product 
Carbon Footprints) ของ Carbon Trust  
 อย่างไรก็ตาม ในระดับสหภาพยุโรปยังไม่มีการกำหนดฉลากรับรอง
มาตรฐานความยั่งยืน หรือฉลากแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ
ผลิตภัณฑ์อาหารโดยเฉพาะ มีเพียงแต่ตรารับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ (EU 
organic logo) เพื่อบ่งบอกว่า เป็นสินค้าที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ 
และมีความยั่งยืนมากกว่าสินค้าท่ีมาจากระบบการผลิตทั่วไป 

 ฉลาก Eco-Score 
 เมื่อเดือนมกราคม 2564 ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารในฝรั่งเศส 
จำนวน 10 ราย อาทิ Yuka, Open Food Facts, Etiquettable, La Fourche, 
และ FoodChéri ได้ประกาศใช้ “ฉลาก Eco-Score” เพื่อแสดงข้อมูล
ด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์อาหาร 
 ฉลาก Eco-Score เป็นฉลากที่พัฒนาโดยองค์กร ECO2 Initiative 
โดยใช้วิธีให้คะแนนจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ 0 ถึง 100 
ควบคู่ไปกับการใช้รหัสสี (ตั้งแต่สีเขียวถึงสีแดง) และตัวอักษร (A ถึง E) นั่นคือ 
อาหารที่ได้รับ 80 - 100 คะแนน (สีเขียวเข้มและตัวอักษร A) หมายถึง 
การส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ ไล่ลงมาเป็น 60 - 80 คะแนน (สีเขียว
อ่อนและตัวอักษร B) 40 - 60 คะแนน (สีส้มและตัวอักษร C) 20 - 40 
คะแนน (สีส้มและตัวอักษร D) จนถึง 0 - 20 คะแนน (สีแดงและตัวอักษร 
E) ซึ่งหมายถึง การส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสูง 
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 การคำนวณ Eco-score จะใช้ข้อมูลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอด 
ทั้งวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assesments : LCA) ที่หน่วย 
งานด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานของฝรั่งเศส (ADEME) จัดทำ ภายใต้ 
โครงการ AGRIBALYSE โดยจะคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อย 
ผลกระทบจากการใช้พลังงาน การใช้น้ำ ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น ความเป็นพิษ
ต่อน้ำ และความหลากหลายทางชีวภาพ ครอบคลุมตั้งแต่วัตถุดิบที่ใช้ 
กระบวนการผลิต การขนส่ง การใช้ และการกำจัดของเสีย นอกจากนี้
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) จะต้อง
ถูกนำมาบวกหรือหักลบกับคะแนนจากระบบ Bonus/Minus ที่ขึ้นอยู่กับ
ตัวช้ีวัดต่าง ๆ ดังนี ้
 
 
 

1. ระบบการผลิต 
  อาหารที่มีฉลาก/ตรารับรองมาตรฐานต่าง ๆ อาทิ Bio, label 
Rouge, commerce équitable, Rain Forest Alliance, MSC/ ASC, 
และ Fairtrade จะได้รับโบนัสเพิ่ม +5 ถึง +20 คะแนน เนื่องจากเป็น
สินค้าท่ีส่งผลดีต่อความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ 
 2. แหล่งที่มาวัตถุดิบ 
  ตัวช้ีวัดนี้จะเกี่ยวข้องกับการขนส่งและนโยบายสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศผู้ผลิต โดยอาหารที่ใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่น หรือที่ไม่ต้องทำการ
ขนส่งในระยะทางไกลจะได้รับโบนัสเพิ่ม 0 ถึง +15 คะแนน 
 3. ผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ  
  ส่วนประกอบ/วัตถุดิบที่ใช้ในอาหารที่ส่งผลกระทบต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพหรือระบบนิเวศ อาทิ การจับปลามากเกินไป  
การบุกรุกพื้นที่ป่า หรือการทำให้สัตว์ในธรรมชาติเสี่ยงสูญพันธุ์จะถูกหัก -
10 คะแนน  
 4. บรรจุภัณฑ์  
  อาหารที่ใช้บรรจุภัณฑ์รีไซเคิลไม่ได้หรือนำกลับมาใช้ใหม่ไม่ได้จะ
ถูกหัก 0 ถึง - 15 คะแนน 
 ฉลาก Eco-Score จะประกอบไปด้วย 4 ส่วน คือ สัญลักษณ์ รูป
ใบไม้ (สีเขียวเข้มไปจนถึงสีแดง) + ตัวอักษร (A จนถึง E) + คำว่า ECO-
SCORE + กรอบ (ซึ่งจะใส่หรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับการสื่อ/ขอ้ความแวดล้อม) 

  
   
 
 การใช้ฉลาก Eco-Score เริ่มพบเห็นได้ตามสื่อดิจิทัลต่าง ๆ ของ 

ฝรั่งเศส (อาทิ แอปพลิเคชันให้ข้อมูลอาหาร Yuka, Open Food Facts 
และ Etiquettable, เวปสั่งอาหารดิลิเวอรี่ FoodChéri และเว็บไซต์รวม
สูตรทำอาหาร Marmiton) หรือบนฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร (อาทิ สินค้า
อินทรีย์ ภายใต้แบรนด์ La Fourche ไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลต บิสกิต แป้ง 
พาสต้า และถั่ว) ส่วนใหญ่ฉลาก Eco-Score จะใช้ควบคู่กับฉลาก Nutri-
Score ทีบ่่งบอกข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการอาหาร  

 การแสดงข้อมูลฉลาก Eco-Score และฉลาก Nutri-Score ใช้ 
หลักการเดียวกัน นั่นคือ สีเขียวและตัวอักษร A หมายถึง ดีต่อสุขภาพและ 
สิ่งแวดล้อม ไล่ลงไปจนถึงสีแดงและตัวอักษร E หมายถึง ไม่ดีต่อสุขภาพ 
และสิ่งแวดล้อม ฉลากทั้งสองมีประโยชน์ต่อการให้ข้อมูลที่ชัดเจนและ
เข้าใจง่ายแก่ผู้บริโภค เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และมีประโยชน์ต่อสุขภาพไปพร้อมกัน 
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ฉลาก Eco-Score จะเป็นแรงผลักดันให้ให้บริษัท/อุตสาหกรรมอาหารจะต้องปรับตัว และมีความโปร่งในกระบวนการผลิต
อาหารมากขึ้น (อาทิ ใช้วัตถุดิบเกษตร/ประมง/สัตว์น้ำเพาะเลี้ยงที่ยั่งยืน ใช้บรรจุภัณฑ์ที่มาจากการรีไซเคิลหรือหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ 
ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งผลกระทบต่อดิน น้ำ อากาศ และความหลากหลายทางชีวภาพ) 
การนำฉลาก Eco-Score มาใช้ยังช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และจุดเด่นของสินค้า  

ประเทศที่สามอาจเห็นวา่ฉลาก Eco-Score จะเป็นอุปสรรคและมีความเสยีเปรยีบดา้นการตลาด เนื่องจากสินค้าท่ีส่งออกมาจาก
อีกฟากหนึ่งของโลก จะมีการปล่อยคาร์บอนฟุตปริ้นท์สูงจากการขนส่ง อย่างไรก็ตาม ในอนาคตประเทศไทยควรมีการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาปัจจัยที่เป็นตัวช้ีวัดสำหรับการคำนวณคะแนน Eco-Score ซึ่งอาจทำให้สินค้าจากไทยได้รับคะแนนสูงกว่าสินค้าทำนองเดียวกันที่
ผลิตในท้องถิ่นหรือจากประเทศคู่แข่ง อาทิ ข้าวอินทรีย์ของไทยอาจได้รับคะแนนสูงกว่าข้าวท่ีปลูกในยุโรปหรือข้าวจากเอเชียที่ใช้ปัจจัย
การผลิตมาก ผักผลไม้ตามฤดูกาลจากไทยอาจได้รับคะแนนสูงกว่าพืชผักของยุโรปที่ปลูกในเรือนกระจก หรือเนื้อไก่จากไทยอาจส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมนอ้ยกว่าเนื้อไก่จากบราซิล เป็นต้น    

ในภาพรวมผู้ประกอบการไทยอาจพิจารณาความเหมาะสมในการติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับกฎระเบียบและมาตรฐานความ
ยั่งยืนอาหารทั้งในระดับสหภาพยุโรปและประเทศสมาชิกฯ รวมทั้งศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคยุโรปที่มีแนวโน้มเปลี่ยนไป เพื่อนำมา
ปรับปรุงกลยุทธ์การส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารจากไทย ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดสหภาพยุโรปที่ให้ความสำคัญต่อ
สิ่งแวดล้อม สภาพภูมิอากาศ และสุขภาพ รวมทั้งยังเป็นแนวทางที่ส่งผลดีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในของไทย 
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แหล่งที่มาข้อมูล :   
• บทความเร่ือง “Eco-Score for the environment : New FOP in France”  

จากเว็บไซต์ https://www.foodnavigator.com/Article/2021/01/12/Eco-Score-New-FOP-label-measures-the-environmental-impact-of-food  
• รายงานเร่ือง “A combine Nutri-Score and Eco-Score approach for more nutritious and more environmentally friendly food choices? Evidence from 

Belgium consumer experiment”  
จากเว็บไซต์ https://ees.kuleuven.be/bioecon/working-paper-series/BioeconWP_2021_01_submitted.pdf  

• บทความเร่ือง “Eco-score : le nouveau logo pour mesurer l’impact environnemental des produits”  
จากเว็บไซต์ https://www.marketing-pgc.com/2021/01/11/eco-score-le-nouveau-logo-pour-mesurer-limpact-environnemental-des-produits/  

ปัจจุบันการใช้ฉลาก Eco-Score ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น และจำกัดอยู่แค่ในฝรั่งเศส 
เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในอนาคตมีความเป็นไปได้ที่ฉลาก Eco-Score จะได้รับการยอมรับ
อย่างแพร่หลาย หรือมีการกำหนดเป็นมาตรฐานที่ใช้ทั่วสหภาพยุโรป ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบาย European Green Deal และยุทธศาสตร์ Farm to Fork รวมทั้งความต้องการ
ของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน นอกจากนี้ ฉลาก Eco-Score 
จะเป็นการขับเคลื่อนให้สหภาพยุโรปไปสู่ทิศทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างระบบอาหาร
ที่ยั่งยืน ปกป้องและฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ
พัฒนาไปสู่สังคมไร้มลพิษ 

https://ees.kuleuven.be/bioecon/working-paper-series/BioeconWP_2021_01_submitted.pdf
https://www.marketing-pgc.com/2021/01/11/eco-score-le-nouveau-logo-pour-mesurer-limpact-environnemental-des-produits/

