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สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่านครับ 

สหภาพยุโรปกำหนดให้ฉลากอาหารเป็นหนึ่งในแนวทางการคุ้มครอง

ความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยกำหนดให้แสดงข้อมูลสำคัญ อาทิ ข้อมูลทาง

โภชนาการ ส่วนประกอบ สารที่ก่อให้เกิดการแพ้ เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับรู้ข้อมูล

สำคัญที่จำเป็นต่อการตัดสินใจ โดยฉลากที่จะมีการนำมาใช้กับสินค้าเกษตรและ 

อาหารแบ่งออกเป็น 3 ด้านหลัก คือ (1) สุขภาพและความปลอดภัย (2) สังคม 

และ (3) สิ่งแวดล้อม  

คณะกรรมาธิการยุโรปอยู่ระหว่างการพิจารณากฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กับฉลากอาหารจำนวน 6 เรื่อง เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Farm 

to Fork อาท ิการบังคับติดฉลากโภชนาการด้านหน้าบรรจุภัณฑ์ (ข้อมูลสารอาหาร

เฉพาะเจาะจง ฉลากสรุปผลตัวชี้วัด) ฉลากแหล่งกำเนิดของอาหารในอาหาร

บางประเภท ฉลากสวัสดิภาพสัตว์ (ปัจจุบันมีการบังคับใช้ในผลิตภัณฑ์ไข่ไก่

เท่านั้น)  

 อย่างไรก็ตาม ยังมีฉลากบางประเภทที่ยังคงเป็นมาตรการโดยสมัครใจ

แต่มีแนวโน้มที่จะนำไปเป็นมาตรการบังคับใช้ในอนาคต เช่น ฉลาก Eco-Score 

ที่จะมีการกำหนดตัวชี้วัดและประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยปรากฎ

คะแนนประเมินตามผลกระทบ (คะแนนสูง/สีส้ม คือ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสูง) 

  วารสารสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป 

ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นี้ จึงขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับฉลาก

ต่างๆ ที่มีอยู่ในสหภาพยุโรปในปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่สนใจศึกษา

และรับทราบแนวโน้มของการบังคับใช้มาตรการเกี่ยวกับฉลากอาหารของ

สหภาพยุโรปต่อไป   

พรเทพ ศรีธนาธร 
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แนวโน้มฉลากอาหารในสหภาพยุโรป  
เพื่อสนับสนุนด้านสุขภาพ สวัสดิภาพสัตว์ และความยั่งยืน 

 สหภาพยุโรปกำหนดให้ฉลากอาหารเป็นหนึ่งในแนวทางการคุ้มครอง
ความปลอดภัยของผูบ้ริโภค โดยการแสดงข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ อาทิ  
ชื่ออาหาร ส่วนประกอบ ข้อมูลทางโภชนาการ สารที่ก่อให้เกิดการแพ้  
วันหมดอายุ/วันที่ควรบริโภคก่อน (best before) วิธีการเก็บรักษา 
วิธีปรุงอาหาร ฯลฯ เพื่อให้ผู้บริโภครับทราบข้อมูลก่อนการตัดสนิใจ
เลือกซ้ือ  
 เมื่อเดือนพฤษภาคม 2563 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ  
ใช้ยุทธศาสตร ์Farm to Fork เพือ่พัฒนาระบบอาหารที่มีความเปน็ธรรม 
ดีต่อสุขภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยฉลากอาหารได้รับ
การพิจารณาให้เป็นหนึ่งในมาตรการที่จะผลักดันให้ผู้บริโภค
เปลี่ยนรูปแบบการบริโภคไปสู่การเลือกซื้ออาหารที่มีประโยชน์
ต่อสุขภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการ
ยุโรปได้กำหนดให้มีการพิจารณากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับฉลาก
อาหาร จำนวน 6 เรื่อง ในช่วงปี 2564 - 2568 เพื่อให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร ์Farm to Fork และความต้องการของผู้บริโภค ดังนี้  

1. การบังคับติดฉลากโภชนาการด้านหน้าบรรจุภัณฑ ์
 กฎระเบียบด้านการให้ข้อมูลอาหารแก่ผู้บริโภค (Food 
Information to Consumer Regulation) กำหนดให้อาหารที่อยู่ใน
บรรจุภัณฑ์ต้องแสดงข้อมูลทางโภชนาการ (nutrition declaration) 
ให้ผู้บริโภคทราบ ได้แก ่ค่าพลังงาน ปริมาณไขมัน ไขมนัอ่ิมตัว 
คาร์โบไฮเดรต นำ้ตาล และเกลอื ซึ่งจะปรากฎอยู่บนฉลากดา้นหลัง
บรรจุภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม กฎระเบียบดังกล่าวยังอนุญาตให้มีการแสดง
ข้อมูลทางโภชนาการในลักษณะเดียวกันกับฉลากดา้นหลังหรือใน
รูปแบบอ่ืน ๆ เชน่ การปรากฏเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ตา่ง ๆ 
ด้านหนา้บรรจุภัณฑ์ หรือ front-of-pack (FOP) เพื่อให้ผู้บริโภค
มองเห็นข้อมูลสำคัญได้งา่ยขึ้น  
 ปัจจุบันการติดฉลากโภชนาการด้านหน้าบรรจุภัณฑ์ยังเป็น
มาตรการสมัครใจ (voluntary basis) อย่างไรก็ตาม คณะกรรมาธกิาร
ยุโรปจะมีการเสนอให้การแสดงฉลากโภชนาการด้านหน้าบรรจุภัณฑ์
เป ็นมาตรการบังค ับ (mandatory front-of-pack nutrition 
labelling) ในรูปแบบที่สอดคล้องกันทั่วทั้งสหภาพยุโรป ภายใน
ปลายปี 2565 เพื่อส่งเสริมการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ป้องกัน
ความสับสนของผู้บริโภค และลดอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์
อาหารในตลาดร่วมโดยรูปแบบฉลากโภชนาการด้านหน้าบรรจุภัณฑ์ 
ที่พบได้ในสหภาพยุโรป ได้แก ่
 

 

- ฉลากแสดงข้อมูลสารอาหารเฉพาะเจาะจง  (nutrient-
specific) เป็นการให้ข้อมูลสารอาหารที่สำคัญบางรายการ โดยใช้
ตัวเลขหรือรหัสสี อาทิ ฉลากแสดงปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับ 
(Reference Intakes) ฉลากแสดงปริมาณสารอาหารแบบแบตเตอรี่ 
(NutrInform Battery) ที่ใช้ในอิตาลี และฉลากสีไฟจราจร (traffic 
light FOP) ที่ใช้ในสหราชอาณาจักร 

- ฉลากสรุปผลชี้วัด (summary indicators) เป็นการประเมิน 
คุณภาพหรือประโยชน์ต่อร่างกายโดยรวม โดยจัดประเภทหรือลำดับ 
ผลิตภัณฑ์อาหารตามคุณค่าทางโภชนาการ ซึ่งอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
จะได้รับเครื่องหมายรับรอง (endorsement logos) หรือชี้วัดด้วย
เกรด (graded indicators) อาทิ สัญลักษณ์ keyhole ที่ใช้ในสวีเดน 
เดนมาร์ก และลิธัวเนีย สัญลักษณ์รูปหัวใจที่ใช้ในฟินแลนด์ ตรา 
Healthy Choice ที่ใช้ในโปแลนด์และสาธารณรัฐเช็ก และฉลาก 
Nutri-Score ที่ใช้ใน ฝรั่งเศส เบลเยียม สเปน เนเธอร์แลนด์ และ
เยอรมนี ฉลากโภชนาการด้านหน้าบรรจุภัณฑ์มีแนวโน้มได้รับ 
การยอมรับเพิ่มขึ้นในสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตาม รูปแบบฉลากที่ใช้
ในปัจจุบันยังมีความหลากหลายและแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
สมาชิกฯ โดยคาดว่าฉลาก Nutri-Score ที่พัฒนาโดยฝรั่งเศสน่าจะ
ได้รับการยอมรับมากที่สุด 
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ตัวอย่างฉลากโภชนาการด้านหน้าบรรจุภัณฑ ์
ฉลากแสดงข้อมูลอาหารเฉพาะเจาะจง ฉลากสรปุผลชี้วัด 

  

          

  

 2. ขยายการบังคับติดฉลากแหลง่กำเนิดของอาหาร 
 กฎระเบียบด้านการให้ข้อมูลอาหารแก่ผู้บริโภค กำหนดให้
ผลิตภัณฑ์อาหารหลายรายการต้องติดฉลากแสดงประเทศแหล่งกำเนิด 
(country of origin labelling: COOL) ได้แก่ น้ำผึ้ง ผัก ผลไม้ น้ำมัน
มะกอก สินค้าประมงและสัตว์น้ำ เนื้อวัว เนื้อสุกร เนื้อแกะ เนื้อแพะ 
และเนื้อสัตว์ปีก (สด/แช่เย็น/แช่แข็ง) ในขณะที่ผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่ม
อื่น ๆ อาทิ นม นมที่ใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์นม อาหารที่ยังไม่
ผ่านกระบวนการแปรรูป และอาหารที่มีส่วนประกอบชนิดเดียว ยัง
กำหนดให้การติดฉลาก COOL เป็นไปมาตรการสมัครใจ 
 ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา พบว่าประเทศสมาชิกฯ หลาย
ประเทศมีการนำฉลาก COOL มาใช้กับอาหารหลากหลายมากยิ่งขึ้น 
(นอกเหนือจากอาหารกลุ่มที่กฎระเบียบบังคับไว้) อาทิ ฝรั่งเศส อิตาลี 
สเปน โปรตุเกส และลิธัวเนียใช้ฉลาก COOL กับนมและผลิตภัณฑ์
นม อิตาลีใช้ฉลาก COOL กับข้าว และพาสต้า ฝรั่งเศสทดลองใช้
ฉลาก COOL กับอาหารแปรรูปที่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์หรือนม
ในช่วงระหว่างปี 2560-2561  
 ฉลาก COOL มีส่วนเชื่อมโยงกับคุณภาพ ความปลอดภัย 
ชื่อเสียง และลักษณะเฉพาะของอาหาร อีกทั้งมีส่วนช่วยจูงใจให้
ผู้บริโภคสนับสนุนอาหารจากผู้ผลิตในท้องถิ่นเพิ่มข้ึน แต่การใช้ฉลาก 
COOL ที่มากเกินความจำเป็นจะส่งผลเสีย  เน ื ่องจากจะทำให้
ผู้ประกอบการมี ต้นทุนมากยิ่งขึ้น การผลิตอาหารขาดความยืดหยุ่น 
และนำไปสู่ปัญหาการกีดกันทางการค้า คณะกรรมาธิการยุโรปจึง
วางแผนจะพิจารณาเรื่องการขยายการบังคับการติดฉลาก COOL 
กับอาหารบางประเภทภายในปลายปี 2565 เพื่อส่งเสริมการให้
ข้อมูลอาหารที่ชัดเจน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้ออาหารของผู้บริโภค โดยจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการ
ดำเนินงานของตลาดร่วมหรือสร้างภาระทางด้านต้นทุนแก่ผู้ผลิตมาก
เกินไป 
 

   

 3. ฉลากอาหารยั่งยืน 
 คณะกรรมาธิการยุโรปจะออกกรอบฉลากอาหารยั่งยืน 
(sustainable food labelling framework) ภายในปี  2567  
โดยจะครอบคลุมทั้งด้านโภชนาการ สภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม 
และสังคม ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานอาหาร  
 4. เกณฑ์มาตรฐานอาหาร (nutrient profiles) 
 สหภาพยุโรปจะปรับปรุงกฎระเบียบว่าด้วยการกล่าวอ้าง
สรรพคุณด้านโภชนาการและสุขภาพ (Regulation (EU) 1924/2006) 
ภายในปี 2565 โดยจะกำหนดค่าสูงสุดของสารอาหารบางชนิด ที่มีอยู่ 
ในอาหาร ซึ่งจะช่วยให้ประเทศสมาชิกฯ สามารถจำแนกอาหารที่มี
น้ำตาล ไขมัน และเกลือสูง เพื่อป้องกันการทำการตลาดหรือกล่าว
อ้างสรรพคุณด้านโภชนาการของอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ อาทิ อาหาร
ที่มีไขมันอิ่มตัว ไขมันทรานส์ น้ำตาล หรือเกลือในปริมาณสูง จะไม่
สามารถโฆษณาว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายได้ นอกจากนี้ การออก 
nutrient profiles เป็นหนึ่งในมาตรการเพื่อต่อสู้กับโรคติดต่อไม่เรื้อรัง 
(Non-Communicable Diseases: NCDs) อาทิ ภาวะน้ำหนักเกิน 
โรคอ้วน โรคหัวใจ ซึ่งมีสาเหตุส่วนหนึ่งจากการบริโภคอาหารหวานจัด 
เค็มจัด หรือมีไขมันสูง 
 5. ฉลากสวัสดิภาพสัตว์ 
 ยุทธศาสตร์ Farm to Fork ตั ้งเป้าหมายด้านการส่งเสริม
สวัสดิภาพสัตว์ พัฒนาสุขภาพสัตว์ให้ดีขึ้น และลดการใช้ยาในสัตว์ 
ซึ่งคณะกรรมาธิการยุโรปเล็งเห็นว่าฉลากสวัสดิภาพสัตว์จะช่วยยก 
ระดับการดูแลและส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ให้ดีขึ้นตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน  
 ฉลากสวัสดิภาพสัตว์ไม่ใช่เรื่องใหม่ในสหภาพยุโรป เนื่องจาก
มีหลายประเทศสมาชิกฯ ที่ใช้ฉลากภาคเอกชน (private label) 
เพื ่อบ่งบอกข้อมูลสวัสดิภาพสัตว์บนผลิตภัณฑ์เนื ้อสัตว์  อาทิ 
เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม เดนมาร์ก ฝรั่งเศส และสหราชอาณาจักร 
ในขณะที่ในปี 2562 เยอรมนีมีการปรับใช้ฉลากสวัสดิภาพสัตว์ 
กับผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร และอยู่ระหว่างการผลักดันให้การติดฉลาก
สวัสดิภาพสัตว์เป็นที่ยอมรับระดับ สหภาพยุโรป ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพ 
สุขภาพ และสวัสดิภาพสัตว์ ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งสนับสนุนการให้ข้อมูลแก่ 
ผู้บริโภค เพื่อนําไปสู่ทางเลือกอาหารที่ยั่งยืน 
 ล่าสุดเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 คณะมนตรียุโรปได้มีมติ
เห็นชอบต่อการจัดทำฉลากรับรองสวัสดิภาพสัตว์ของสหภาพยุโรป  
(EU-wide animal welfare label) โดยจะครอบคลุมสัตว์ทุกประเภทที่
เลี้ยงในฟาร์มตลอดทั้งวงจรชีวิตสัตว์ รวมถึงขั้นตอนการขนส่งและ
การเชือด 
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 ทั้งนี้ คณะมนตรียุโรปได้มอบหมายให้คณะกรรมาธิการยุโรป
จัดทำหลักเกณฑ์สำหรับฉลากรับรองสวัสดิภาพสัตว์ต่อไป โดยคาดว่า 
การติดฉลากสวัสดิภาพสัตว์ของสหภาพยุโรปจะอยู่บนพื้นฐานของ
ความสมัครใจ และเพื่อแสดงว่าผู้ผลิตให้การคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์
ในมาตรฐานที่สูงกว่าที่กฎหมายสหภาพยุโรปกำหนดไว้ การใช้ฉลาก
รับรองสวัสดิภาพสัตว์ของสหภาพยุโรปจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่น 
สร้างความโปร่งในตลาด และสนับสนุนการให้ข้อมูลแก่ผู ้บริโภค  
อีกทั้งเป็นการให้รางวัลกับผู้ผลิตที่ปฏิบัติได้สูงกว่าที่มาตรฐานกำหนดไว้  
  6. การแสดงวันที่บนฉลากอาหาร 
 กฎระเบียบด้านการให้ข้อมูลอาหารแก่ผู ้บริโภคกำหนด 
ให้อาหารต้องแสดงระยะเวลาที่สินค้าคงคุณภาพ โดยแบ่งเป็น 
“วันหมดอายุ (use-by date)” ของอาหารที่มีการเสื่อมคุณภาพเร็ว  
ซึ่งจะเชื่อมโยงกับความปลอดภัยของอาหาร และ “ควรบริโภคก่อน
วันที่  (best before date)” ของอาหารที่ม ีการเส ื ่อมคุณภาพ
ค่อนข้างช้า อาทิ อาหารแช่แข็ง อาหารแปรรูป และอาหารแห้ง  
โดยวันที ่ระบุไว้หมายถึงระยะเวลาที่อาหารนั ้นรักษาคุณภาพได้  
อย่างครบถ้วน    
 จากผลการสำรวจพฤติกรรมผู ้บริโภคในปี 2558 พบว่า 
ผู้บริโภคยุโรปไม่ถึงร้อยละ 50 มีความเข้าใจความหมายที่ถูกต้อง 
ของคำว่า use-by date และ best before date ส่งผลให้เกิด
ป ัญหาการทิ ้งขยะอาหารโดยไม ่จำเป ็น  (food waste) ดังนั้น 
คณะกรรมาธิการยุโรปจึงได้กำหนดให้มีการทบทวนกฎเกณฑ์ 
การแสดงวันที่บนฉลากอาหาร (date marking) ภายในปี 2565  
เพื ่อปรับปรุงการแสดงวันบนฉลากให้เข้าใจได้ง ่ายยิ ่งขึ ้น และ
เสริมสร้างความเข้าใจที่ดีให้แก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับความหมายของคำว่า 
use-by และ best before dates โดยคาดว ่าจะช ่วยบรรเทา
ปัญหาการทิ้งขยะอาหารลดลงในอัตราร้อยละ 10 ของขยะอาหารที่มี
ในสหภาพยุโรปเฉลี่ยปีละ 88 ล้านตัน 
  

 ในอนาคตแนวโน้มการติดฉลากอาหารในสหภาพยุโรปจะไม่เป็น 
เพียงแค่การให้ข้อมูลความปลอดภัย ความคุ้มค่า หรือเพื่อเสริมสร้าง
ความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคเท่านั้น  แต่จะถูกพัฒนาให้สะท้อนถึง
ความต้องการของผู้บริโภคและสังคม อาทิ อาหารที่ดีต่อสุขภาพ 
ระบบการผลิตที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ การส่งเสริม
สวัสดิภาพสัตว์ และความยั่งยืนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งสอดคล้อง
กับนโยบาย European Green Deal ที่ต้องการเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจ
ยุโรปไปสู่ทิศทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยั่งยืนและเป็นธรรม  
 สำหรับประเทศไทยควรติดตามแนวโน้มการติดฉลากอาหาร 
ในสหภาพยุโรปอย่างใกล้ชิด โดยในอนาคตมีความเป็นไปได้อย่างมาก 
ที่สหภาพยุโรปจะหยิบยกประเดน็ด้านสุขภาพผู้บริโภค สวัสดิภาพสัตว์ 
และความยั่งยืนมาเป็นมาตรการ/เงื่อนไขในการนำเข้าสินค้าเกษตร
และอาหารจากประเทศที่สาม ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ประกอบการต้อง
ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความยั่งยืนต่าง ๆ ทำให้มีต้นทุน 
การผลิตเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ฉลากอาหารจะทำให้ผู้บริโภคได้
เลือกซื้อสินค้าที่ตรงกับความต้องการมากขึ้น ซึ่งแนวโน้มในอนาคต
ผู ้บริโภคจะเปลี ่ยนพฤติกรรมการบริโภคโดยพิจารณาปัจจัย 
ด้านสิ่งแวดล้อม สวัสดิภาพสัตว์ และความยั่งยืน และเลือกซื้อ
อาหารจากผู้ผลิตระดับท้องถิ่นแทน เพราะมองว่ากระบวนการ
ผลิตของรายย่อย มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าในระดับ
อุตสาหกรรม และลดการขนส่งสินค้าซึ ่งเป็นสาเหตุหนึ ่งของ 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 
 
 
 
 
แหล่งข้อมูล :  
-  https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/labelling_   

legislation_en 
-  https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/labelling_  

legislation/nutrition-labelling_en 
-  https://www.euractiv.com/topics/food-labeling/ 
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ฉลากอาหารยัง่ยนืในตลาดสหภาพยุโรป 

- The Rainforest Alliance Certified เครื ่องหมายรับรอง
มาตรฐานชา กาแฟ โกโก้ หรือผลไม้ที่มาจากการทำเกษตรตาม
มาตรฐานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ 

- เครื่องหมาย MSC (Marine Stewardship Council) รับรอง
การทำประมงอย่างยั่งยืน และ ASC (Aquaculture Stewardship 
Council) รับรองการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน 

- ฉลากคาร์บอนฟุตพริ ้นท์ขององค์กร Carbon Trust วัด 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดทั ้งวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์   
โดยแสดงผลในรูปก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทีียบเท่า (CO2 equivalent) 

- ฉลาก Eco-score ของฝรั่งเศสแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ตลอดทั้งวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ โดยใช้สัญลักษณ์รูปใบไม้ ร่วมกับ
รหัสสี (สีเขียวจนถึงสีแดง) และตัวอักษร (A จนถึง E) ซึ่งสีเขียวและ
ตัวอักษร A หมายถึง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ไล่ลงไปจนถึง สีแดงและตัวอักษร E หมายถึง ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมสูงสุด 

- ต ร า  Roundtable on Sustainable Palm oil (RSPO) 
certification รับรองความยั ่งยืนของน้ำมันปาล์ม และสามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน 

 ระบบอาหารเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
(อาทิ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การชะล้างดิน รวมทั้งคุณภาพน้ำ
และดินเสื่อมโทรม) ปัญหาสังคม (อาทิ พื้นที่ชนบทลดลง การกระจาย
รายได้ไม่สมดุล และการใช้แรงงานที่ไม่เป็นธรรม) และปัญหาสุขภาพ 
(อาทิ ประชากรมีภาวะโรคร้อน โรคหัวใจ และไขมันในเลือดสูงมี
จำนวนเพิ่มขึ้น อันเป็นผลมาจากการบริโภคอาหารไม่เหมาะสม) 
อย่างไรก็ตาม ระบบอาหารยังมีบทบาทช่วยบรรเทาปัญหาต่าง ๆ 
เหล่านี้ได้ ผ่านการปฏิรูป ระบบการผลิต การบริโภค การจำหน่าย 
และการจัดการของเสีย ไปสู่ทิศทางที่ยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม 
และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ  
 ปัจจุบันผู้บริโภคเข้าใจถึงผลกระทบจากการเลือกซื้ออาหาร
มากขึ้น และพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคใหม่ (อาทิ 
ทานเนื ้อสัตว์สีแดงลดลง เปลี ่ยนมารับประทานโปรตีนจากพืช
เพิ่มขึ้น ลดปริมาณขยะ อาหารในครัวเรือน และเลือกซื้อผักผลไม้
ตามฤดูกาลหรืออาหารในท้องถิ่น) เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม 
และสังคม ส่งผลให้ความต้องการอาหารที่ยั่งยืนในตลาดเพิ่มข้ึน  
 สหภาพยุโรปมีสินค้าเกษตรและอาหารที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
ความยั่งยืนประเภทต่าง ๆ วางจำหน่ายเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่
เป็นฉลากแบบสมัครใจ (voluntary) ที่รับรองโดยเอกชน หน่วยงาน 
หรือองค์กรต่าง ๆ อาทิ กลุ่มผู้ผลิต ร้านค้าปลีก NGOs และหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยฉลากอาหารยั่งยืน (sustainable food labelling) แบ่งเป็น 
 1.  ฉลากรับรองความย่ังยืนด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ 
 - ตรารับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ของสหภาพ
ยุโรป ตรา AB ในฝรั่งเศส ตรา Bio-Siegel ในเยอรมนี ตรา AIAB ใน
อิตาลี และตรารับรองขององค์กร Soil Association ที่ใช้ในสหราช
อาณาจักร 
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 2.  ฉลากรับรองความยั่งยืนด้านสังคม เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
และความปลอดภัยแรงงาน การมีส่วนร่วมของสังคม (social inclusion) 
และการขจัดปัญหาความยากจน อาทิ 

- ตรา Fairtrade ขององค์กรแฟร์เทรดสากล (FLO) 
รับรองมาตรฐานการค้าที่เป็นธรรม สร้างโอกาสให้ผู้ผลิตด้อยโอกาส 
มุ่งสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าที่ดี  การจ้างงานที่เป็นธรรม ไม่ใช้
แรงงานเด็ก และให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยสหภาพยุโรป
เป็นตลาดสินค้า fairtrade ใหญ่ที ่สุด หรือราว 2 ใน 3 ของมูลค่า 
การจำหน่ายทั่วโลก สินค้าที่ได้ตรารับรอง fairtrade อาทิ กาแฟ กล้วย 
โกโก ้ดอกไม้/พืช และเมล็ดฝ้าย 

- ตรา Fair for life รับรองมาตรฐานความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม เคารพในสิทธิแรงงาน การจ้างงาน และการค้าที่เป็นธรรม 

 
 

 
 
 3. ฉลากรับรองความยั่งยืนด้านสุขภาพและความปลอดภัย
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอาหาร การแสดงข้อมูลโภชนาการ หรือ 
บ่งบอกว่าเป็นอาหารที่ปลอดจากสารหรือส่วนผสมบางอย่างที่อาจ
ก่อให้เกิดอาการแพ้หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้บริโภค อาทิ  
  - ฉลากแสดงข้อมูลสารอาหารแบบเฉพาะเจาะจง โดยให้
ข้อมูลเกี่ยวกับสารอาหารที่สำคญับางรายการด้วยการใช้ตวัเลขและ/
หรือรหัสสี อาทิ ฉลากแสดงปรมิาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รบั
ฉลากแสดงปริมาณสารอาหารแบบแบตเตอร่ี NutrInform ของอิตาลี 
และฉลากสไีฟจราจรที่ใช้ในสหราชอาณาจักร 

- ฉลากแสดงข้อมูลโภชนาการแบบสรุปผลชี้วัด ประเมินคุณภาพ
หรือประโยชน์ของอาหารต่อร่างกายโดยรวม โดยจัดประเภทหรือ
ลำดับตามข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการ ซึ่งอาหารที่ดีต่อสุขภาพจะ
ได้รับเครื่องหมาย รับรองหรือชี้วัดด้วยเกรดระดับต่าง ๆ อาทิ ตรา 
keyhold ที่ใช้ในสวีเดน เดนมาร์ก และลิธัวเนีย ตรารูปหัวใจที่ใช้ 
ในฟินแลนด์ ตรา Healthy Choice ที่ใช้ในโปแลนด์และสาธารณรัฐ
เช ็ก และฉลาก Nutri-Score ที ่ ใช ้ในฝร ั ่งเศส เบลเย ียม สเปน 
เนเธอร์แลนด์ และเยอรมนี 

 
 
 
- สัญลักษณ์ที่แสดงว่าปราศจากสารหรือส่วนประกอบอันตราย 

อาทิ อาหารที่ปลอดกลูเตน็ ถั่ว หรือ GMO รวมทั้งฉลากที่บ่งบอกว่า
เป็นอาหาร มังสวิรัติ ปราศจากเนื้อสัตว์หรือใช้โปรตีนจากพืช (plant-
based food) 

 
 
 
 
 
 
 
- ฉลากสวัสดิภาพสัตว์ บ่งบอกว่าสัตว์ได้รับการดูแลและปฏิบัติ

อย่างมี มนุษยธรรม อาทิ ฉลาก Étiquette Bien-Être ในฝรั่งเศส  
ที่ใช้ประเมิน มาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ (ไก่) ตั ้งแต่เกิด การเลี้ยงดู  
การขนส่ง ไปจนถึงขั้นตอนการเชือด โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่ A 
ถึง E ฉลากของสมาคมต่อต้านการทารุณกรรมสัตว์ RSPCA ในสหราช
อาณาจักร ฉลาก Beter Leven (better life label) ของสมาคม
คุ้มครองสัตว์ในเนเธอร์แลนด์ โดยอาหารที่ได้รับดาวมาก (1 ถึง 3 ดาว) 
ยิ่งแสดงถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของสัตว์ และฉลากสวัสดิภาพสัตว์ Tierwohl 
(Animal Welfare) Initiative ของเยอรมนีที่ใช้รับรองเนื้อไก่และเนื้อสุกร  

 
 

 

Reference Intakes NutrInform Traffic light label 
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 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป 

 สหภาพยุโรปภายใต้การนำของนาง Ursula von der Leyen 
(ประธานกรรมาธิการยุโรป) ได้กำหนดแผนพัฒนายุโรปไปสู่สังคมที่ปล่อย 
คาร์บอนเป็นศูนย์ กระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ พัฒนาสุขภาพ 
และคุณภาพชีวิตของประชากร รวมทั้งสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืน  
โดยหนึ ่งในยุทธศาสตร์ที ่จะทำให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้  คือ  
การให้ข้อมูลที่ชัดเจนและโปร่งใสแก่ผู้บริโภค  เพื่อประโยชน์ต่อ 
การตัดสินใจบริโภคอาหารที่ดีต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
สุขภาพ รวมทั้งสนับสนุนการเพิ่มขึ้นของอุปทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
และยั่งยืน 
 ในอนาคตคาดว่าความต้องการและอุปทานอาหารที่ยั ่งยืน 
ในตลาดสหภาพยุโรปมีแน้วโน้มที่จะเติบโตมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าสัตว์น้ำจากการทำประมงหรือการเพาะเลี้ยง
ที่ยั่งยืน สินค้าเกษตรจากการค้าที่เป็นธรรม สินค้าที่ผ่านกระบวนการผลิตที่
คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แรงงาน และสวัสดิภาพสัตว์ โดย
ผู้บริโภคยุโรปนอกจากจะให้ความสำคัญกับราคา รสชาติ ยี่ห้อและ
ความคุ้นเคยกับอาหารแล้ว ยังพิจารณาถึงประโยชน์ต่อสุขภาพ และ
ความยั่งยืนที่เป็นผลมาจากการเลือกซื้ออาหาร 
 ฉลากอาหารยั่งยืนจึงเป็นมาตรการที่สำคัญในการสื ่อสาร
ข้อมูล จากผู้ผลิตถึงผู้บริโภค เพื่อลดความไม่สมมาตรของข้อมูล โดย
นำไปสู่การบริโภคที่ดีต่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อย่างไร
ก็ตาม การแสดงฉลากที่มากจนเกินไปอาจทำให้ผู้บริโภคสับสน ไม่
เข้าใจความหมายหรือความแตกต่างของเคร่ืองหมาย รวมทั้งอาจมีข้อ
กังวลต่อความน่าเชื่อถือของฉลาก 

  
 ในอนาคตผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าในสหภาพยุโรป 
มีแนวโน้มที่จะพัฒนา/บังคับใช้มาตรฐานเอกชนต่าง ๆ  ที่สอดคล้อง
กับทิศทางการดำเนินงานและนโยบายของสหภาพยุโรป อาทิ 
European Green Deal ย ุทธศาสตร ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพยุทธศาสตร์ Farm to Fork และมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
ซึ ่งอาจเป็นการกีดกันทางด้านการค้า/อุปสรรคทางการค้าต่อ
ประเทศที่สาม (ซึ่งรวมถึงไทย) ผู้ประกอบการจึงควรติดตาม/
ศึกษาความต้องการของตลาดและการปรับปรุงกฎระเบียบ 
ด้านฉลากอาหารของสหภาพยุโรปอย่างใกล้ชิด รวมทั้งพิจารณา 
ความเหมาะสมในการขอรับการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ อาทิ 
ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม สุขภาพและความปลอดภัย 
รวมทั ้งสวัสดิภาพสัตว์ เพื ่อเป็นการรักษา/ขยายส่วนแบ่ง
การตลาดของสินค้าเกษตรและอาหารไทยในสหภาพยุโรป 
  
แหล่งข้อมูล :  
- บทความเร่ือง Impact of Food Sustainability on the Perceived Product 
Value and Price Expectaion of Urban Consumers 
- บทความเร่ือง The future of envirnomental sustainablity labelling on food 
products 
- บทความเร่ือง EU consumers are open to eating more sustainably, but 
lack information to do so 
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 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป 

ฝรั่งเศสพัฒนาฉลาก Eco-score  
แสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์อาหาร 

 ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเป็นหนึ่งในสาเหตุหลัก 
ที่ทำให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม โดยระบบ
อาหารในปัจจุบันมีส่วนร่วมในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 30 
ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด เป็นภาคที่ใช้น้ำร้อยละ 
70 ของปริมาณการใช้น้ำชลประทานทั่วโลก และเป็นตัวการที่ก่อให้เกิด
ขยะพลาสติกมากที่สุด โดยเฉพาะขยะจากบรรจุภัณฑ์อาหาร  
 การปรับเปลีย่นพฤติกรรมการบริโภคจะมีบทบาทสำคัญในการแก้ไข
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศเป็นอย่างมาก อาทิ ลดการบริโภค
เนื้อสัตว์สีแดง เนื่องจากกระบวนการเลี้ยงสัตว์เชิงอุตสาหกรรมเป็นส่วน
หนึ่งของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ และเพิ่มการบริโภคผักผลไม้ รวมถึงเลือกซื้ออาหาร
จากระบบการผลิตที่ยั่งยืน (สินค้าเกษตรอินทรีย์ อาหารที่ใช้โปรตีนจาก
พืช อาหารจากท้องถิ่น และผักผลไม้ตามฤดูกาล) นอกจากนี้ การเลือกซื้อ
อาหารควรพิจารณาถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ วิธีการแปรรูป บรรจุภัณฑ์ 
การขนส่ง และการบริโภค ที่ส่งผลให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
น้อยที่สุด ไม่ทำลายระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ 
 ปัจจุบันมีฉลากหรือตราสัญลักษณ์จำนวนมากที่เป็นเครื่องหมาย
รับรองสินค้าเกษตรยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือดีต่อสังคม  
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นฉลากหรือตรารับรองมาตรฐานภาคเอกชน อาทิ  
 1. มาตรฐาน Filière Qualité ของคาร์ฟูร์ ที่รับรองความเป็น
หุ้นส่วนที่ยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานและความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม  
 2. มาตรฐาน Filière Responsables ของ Auchan ที่รับรอง
คุณภาพ รสชาติ การปกป้องสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบย้อนกลับ และ
การมสี่วนร่วมทางสังคม 
 3. มาตรฐานการทำประมงอย่างยั่งยืน MSC (Marine Stewardship 
Council)  
 4. มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน ASC (Aquaculture 
Stewardship Council) 
 5. มาตรฐานการปล่อยคาร์บอนของผลิตภัณฑ์ PCFs (Product 
Carbon Footprints) ของ Carbon Trust  
 

 อย่างไรก็ตาม ในระดับสหภาพยุโรปยังไม่มีการกำหนดฉลาก
รับรองมาตรฐานความยั่งยืน หรือฉลากแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ของผลิตภัณฑ์อาหารโดยเฉพาะ มีเพียงแต่ตรารับรองสินค้าเกษตร
อินทรีย์ (EU organic logo) เพื่อบ่งบอกว่า เป็นสินค้าที่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ และมีความยั่งยืนมากกว่าสินค้าที่มาจากระบบการ
ผลิตทั่วไป 

 ฉลาก Eco-Score 
 เมื่อเดือนมกราคม 2564 ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารในฝรั่งเศส 
จำนวน 10 ราย อาทิ Yuka, Open Food Facts, Etiquettable, La 
Fourche, และ FoodChéri ไดป้ระกาศใช้ “ฉลาก Eco-Score”  
เพื่อแสดงข้อมูลด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มของผลิตภัณฑ์อาหาร 
 ฉลาก Eco-Score เป็นฉลากที่พัฒนาโดยองค์กร ECO2 Initiative 
โดยใช้วิธีให้คะแนนจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ 
0 ถึง 100 ควบคูไ่ปกับการใช้รหัสสี (ตั้งแต่สีเขียวถึงสีแดง) และตัวอักษร 
(A ถึง E) นัน่คือ อาหารที่ได้รับ 80 - 100 คะแนน (สีเขียวเข้มและ
ตัวอักษร A) หมายถึง การส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตำ่ ไล่ลงมาเป็น 
60 - 80 คะแนน (สีเขียวอ่อนและตัวอักษร B) 40 - 60 คะแนน (สีส้ม
และตัวอักษร C) 20 - 40 คะแนน (สีส้มและตัวอักษร D) จนถึง 0 - 20 
คะแนน (สีแดงและตัวอักษร E) ซึ่งหมายถึง การส่งผลกระทบตอ่
สิ่งแวดล้อมสูง 
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 การคำนวณ Eco-score จะใช้ข้อมูลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ตลอดทั้งวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assesments : LCA) 
ที่หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานของฝรั่งเศส (ADEME) จัดทำ 
ภายใต้โครงการ AGRIBALYSE โดยจะคำนวณปริมาณก๊าซเรือน
กระจกที่ปล่อย ผลกระทบจากการใช้พลังงาน การใช้น้ำ ปริมาณของเสีย
ที่ เกิดขึ้น ความเป็นพิษต่อน้ำ และความหลากหลายทางชีวภาพ 
ครอบคลุมตั้งแต่วัตถุดิบที่ใช้ กระบวนการผลิต การขนส่ง การใช้ และ
การกำจัดของเสีย นอกจากนี้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งวัฎจักร
ชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) จะต้องถูกนำมาบวกหรือหักลบกับคะแนน
จากระบบ Bonus/Minus ที่ขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดต่าง ๆ ดังนี้ 
 
 
 

1. ระบบการผลิต 
  อาหารที่มีฉลาก/ตรารับรองมาตรฐานต่าง ๆ อาทิ Bio, 
label Rouge, commerce équitable, Rain Forest Alliance, 
MSC/ ASC, และ Fairtrade จะได้รับโบนัสเพิ่ม +5 ถึง +20 คะแนน 
เนื่องจากเป็นสินค้าที่ส่งผลดีต่อความหลากหลายทางชีวภาพและ
ระบบนิเวศ 
 2. แหล่งที่มาวัตถุดิบ 
  ตัวชี้วัดนี้จะเกี่ยวข้องกับการขนส่งและนโยบายสิ่งแวดล้อม
ของประเทศผู้ผลิต โดยอาหารที่ใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่น หรือที่ไม่ต้องทำ
การขนส่งในระยะทางไกลจะได้รับโบนัสเพิ่ม 0 ถึง +15 คะแนน 
 3. ผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ  
  ส่วนประกอบ/วัตถุดิบที่ใช้ในอาหารที่ส่งผลกระทบต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพหรือระบบนิเวศ อาทิ การจับปลามากเกินไป  
การบุกรุกพื้นที่ป่า หรือการทำให้สัตว์ในธรรมชาติเสี่ยงสูญพันธุ์จะถูก
หัก -10 คะแนน  
 4. บรรจุภัณฑ์  
  อาหารที่ใช้บรรจุภัณฑ์รีไซเคิลไม่ได้หรือนำกลับมาใช้ใหม่
ไม่ได้จะถูกหัก 0 ถึง - 15 คะแนน 
 ฉลาก Eco-Score จะประกอบไปด้วย 4 ส่วน คือ สัญลักษณ์ 
รูปใบไม้ (สีเขียวเข้มไปจนถึงสีแดง) + ตัวอักษร (A จนถึง E) + คำว่า 
ECO-SCORE + กรอบ (ซึ่งจะใส่หรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับการสื่อ/ข้อความ
แวดล้อม) 

  
   
 
 การใช้ฉลาก Eco-Score เริ่มพบเห็นได้ตามสื่อดิจิทัลต่าง ๆ 

ของฝรั่งเศส (อาทิ แอปพลิเคชันให้ข้อมูลอาหาร Yuka, Open Food 
Facts และ Etiquettable, เวปสั่งอาหารดิลิเวอรี่ FoodChéri และ
เว็บไซต์รวมสูตรทำอาหาร Marmiton) หรือบนฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร 
(อาทิ สินค้าอินทรีย์ ภายใต้แบรนด์ La Fourche ไม่ว่าจะเป็น
ช็อกโกแลต บิสกิต แป้ง พาสต้า และถั่ว) ส่วนใหญ่ฉลาก Eco-Score 
จะใช้ควบคู่กับฉลาก Nutri-Score ที่บ่งบอกข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการ
อาหาร  

 การแสดงข้อมูลฉลาก Eco-Score และฉลาก Nutri-Score  
ใช้หลักการเดียวกัน นั่นคือ สีเขียวและตัวอักษร A หมายถึง ดีต่อ
สุขภาพและ สิ่งแวดล้อม ไล่ลงไปจนถึงสีแดงและตัวอักษร E หมายถึง 
ไม่ดีต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ฉลากทั้งสองมีประโยชน์ต่อการให้
ข้อมูลที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายแก่ผู้บริโภค เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจเลือก
ซื้ออาหารที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ 
ไปพร้อมกัน 
 
 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LCA 
0 ถึง 100 
คะแนน 

bonus - minus system 
-15 ถึง +20 คะแนน 
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 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป 

 

ฉลาก Eco-Score จะเป็นแรงผลักดันให้ให้บริษัท/อุตสาหกรรมอาหารจะต้องปรับตัว และมีความโปร่งในกระบวนการผลิต
อาหารมากขึ้น (อาทิ ใช้วัตถุดิบเกษตร/ประมง/สัตว์น้ำเพาะเลี้ยงที่ยั่งยืน ใช้บรรจุภัณฑ์ที่มาจากการรีไซเคิลหรือหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ 
ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งผลกระทบต่อดิน น้ำ อากาศ และความหลากหลายทางชีวภาพ) 
การนำฉลาก Eco-Score มาใช้ยังช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และจุดเด่นของสินค้า  

ประเทศที่สามอาจเห็นว่าฉลาก 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 

แหล่งข้อมูล :   
• 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 
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