
แนวโน้มการติดฉลากโภชนาการกับผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปในอาเซียน  

วารสาร Foodbiz Asia ได้เปิดเผยถึงผลการศึกษา 
ของ ASEAN Food & Beverage Alliance (AFBA) 
โ ด ย  Dr. Evelyn S Devadason, University of 
Malaya มาเลเซีย ได้ท าการศึกษาเรื่องการติด
ฉลากโภชนาการให้เป็นรูปแบบเดียวกันของอาหาร
ที่ อยู่ ในบรรจุภัณฑ์  (Prepacked Food - PPF) 
โดยได้มีการพิจารณาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อ
การค้าในอาเซียนจากมาตรการดังกล่าว 

 ทั้งนี้ Dr. Devadason ได้มาเปิดเผยผลการศึกษา และ
มอบผลการศึกษาต่อ Singapore Manufacturing Federation ที่สิงคโปร์
เมื่อเดือนที่ผ่านมา ภายใต้ ASEAN Food & Beverage Alliance (AFBA) 
สิงคโปร์ โดยมี Singapore Manufacturing Federation เป็นผู้แทน  
 Dr. Devadason ได้เปิดเผยว่าความส าคัญของบทสรุป
ต่อภาคการผลิตของอาหารส าเร็จรูปและเครื่องดื่มในภูมิภาคอาเซียน คือ 
ได้เน้นสิ่งที่จะต้องด าเนินการในระดับภูมิภาค โดยค านึงถึงข้อกังวลของ
ภาค อุตสาหกรรมทีไ่ด้หยิบยกข้ึนมาในเรื่องความแตกต่างของฉลากคุณค่า
ของสารอาหารของสมาชิก ผลกระทบต่อสมาชิกอาเซียนขึ้นอยู่กับว่าในขั้น
ต่อไปจะมีการด าเนินการอย่างไร โดยในรายงานได้เสนอแนะแนวทางการ
ด าเนินการไว้ด้วย ในอนาคตเรื่องการมาตรการท าฉลากให้เป็นรูปแบบ
เดียวกันจะเป็นวาระส าคัญของการส่งออกอาหารในภูมิภาคอาเซียน 

 การติดฉลากโภชนาอาหารบนสินค้าอาหาร
ส าเร็จรูปมีความส าคัญมากขึ้นทั่วโลก เนื่องจาก Trend การ
รักษาสุขภาพ ส่งผลให้ผู้บริโภคสนใจในส่วนผสมของสินค้ามาก
ขึ้น นอกจากนี้  การติดฉลากโภชนาอาหารบนสินค้าอาหาร
ส าเร็จรูป เป็นปัจจัยส าคัญของการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ 
เนื่องจากแต่ละประเทศมีมาตรการการน าเข้าสินค้าอาหารส าเร็จรูปที่แตกต่างกัน ดังนั้น การติดฉลากโภชนาอาหาร
บนสินค้าอาหารส าเร็จรูปจึงมีความส าคัญเป็นอย่างมาก  ในปี 2556 ในการส ารวจอุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องดื่ม พบว่าการติดฉลากโภชนาการที่ไม่สอดคล้องกันในอาเซียนเป็นหนึ่งในอุปสรรคด้านเทคนิค ( technical 
barriers to trade - TBT) ที่ส าคัญที่สุดในการค้าในการค้าอาหารของอาเซียน   

 ในปี 2560 AFBA ได้รับการสนับสนุนจาก Food Industry Asia (FIA) ในการศึกษาวิจัย โดย
มหาวิทยาลัย University of Malaya’s Faculty of Economics and Administration ในการประเมินผลกระทบ
ของฉลากโภชนาการที่ไม่สอดคล้องในตลาดอาเซียน 
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 ในการศึกษาพบว่า กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปในอาเซียนเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มการเติบโต
ขยายตัวเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง และเป็นกลุ่มสินค้าที่มีการควบคุมอย่างมาก มาตรการทีค่วามแตกต่างในการติดฉลาก
โภชนาของแต่ละประเทศ เป็นอุปสรรคทางการค้าที่ส าคัญของอาเซียนนอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดในการขอฉลาก
โภชนาจะเกิดขึ้นกับผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าโดยตรง  

 โดยในปี 2543 -  2558 การเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารส าเร็จรูปในอาเซียนอยู่ที่ 15.1% และ
ในปี 2558 ส่วนแบ่งการส่งออกภายจากอาเซียนไปท่ัวโลกอยู่ที่ 56.1% เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมที่เก่ียวกับอาหาร 

 
สาระส าคัญจากผลการศึกษาของ ASEAN Food & Beverage Alliance (AFBA) มีดังนี้ 
การวิเคราะห์ระดับมหภาค 

 กลุ่ม PPF เป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารในการค้าระดับภูมิภาคอาเซียน 
 กลุ่ม PPF เป็นสินค้ามีการควบคุมอย่างมากในอาเซียน 
 ในภูมิภาคอาเซียนมีข้อก าหนดเกี่ยวกับติดฉลากที่แตกต่างกัน 
 กลุ่ม PPF ยังคงมีโอกาสทางการค้าในภูมิภาคอาเซียน 

จากการวิเคราะห์ในระดับจุลภาค: 
 แนวทางการติดฉลากโภชนาการมีความซับซ้อน ซึ่งมีข้อควรค านึงที่ส าคัญคือ ข้อมูลองค์ประกอบทาง

โภชนาการ และคุณค่าทางโภชนาการ (Nutrient Reference Values - NRVs) 
 ผู้ส่งออกโดยเฉพาะบริษัทรายใหญ่ที่ต้องปฏิบัติข้อก าหนดเกี่ยวกับฉลากที่แตกต่างกัน เกิดค่าใช้จ่ายที่เพ่ิม

มากขึ้น 
 ความซับซ้อนของการติดฉลากโภชนาการที่แตกต่างกันในภูมิภาคอาเซียน ท าให้มีผลกระทบทั้งด้านราคา

และปริมาณ 
 ควรมีการปรับลดมาตรการในการติดฉลากโภชนาการ เนื่องจากความไมส่อดคล้องกันของระเบียบข้อบังคับ

และความโปร่งใส 
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แนวทางการด าเนินการต่อไป คือ 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงานก ากับดูแลในระดับประเทศ และระดับภูมิภาค
ตลอดจนสมาชิกของภาคอุตสาหกรรม PPF ซึ่งมแีนวทาง 3 ขั้นตอนคือ 

 ขั้นแรก คือ ก าหนดให้ใช้รูปแบบมาตรฐานสอดคล้องกับ Codex และระบุข้อก าหนดเบื้องต้นตามรายการ
สารอาหารพื้นฐานของ Codex 

 ประการที่สอง คือ ปรับลดมาตรการเกี่ยวกับ NRVs หรือคุณค่าทางโภชนาการ  

 ประการสุดท้าย คือ การตกลงร่วมกันขององค์ประกอบที่เหลืออยู่ เช่น ฉลากแสดงข้อมูลสารอาหาร 
(Nutrition Information Panel – NIP) รูปแบบ และการออกแบบที่ เป็นมาตรฐาน อาทิ สัดส่วน
คาร์โบไฮเดรต แร่ธาตุ และวิตามิน (ตามความจ าเป็น) กฎการปัดเศษ และเงื่อนไขทศนิยมที่เป็นที่ยอมรับ
ของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด และรายการข้อเรียกร้อง และเกณฑ์การเรียกร้องทางโภชนาการที่พบ
โดยทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ทั้งนี้ ในการส ารวจผู้ประกอบการด้านอาหาร 24 บริษัท มีบริษัท 18 แห่ง สนับสนุนการติดฉลาก
โภชนาการที่มีผลบังคับใช้กับ PPF ในอาเซียน เนื่องจากเป็นวิธีมาตรฐานส าหรับผู้ผลิตอาหารในการส่งออก และ
ประหยัดต้นทุนที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากมาตรการในการติดฉลากสินค้าก่อนการน าเข้าที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศ
ในอาเซียน 

 อย่างไรก็ดี บริษัทที่ท าการส ารวจอีก 8 บริษัท ไม่เห็นด้วยกับการติดฉลากด้านโภชนาการที่บังคับ 
เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในการขออนุญาตการออกฉลากโภชนาบน PPF และสินค้าอาหารบางประเภท อย่าง
ไม่ได้มีคุณลักษณะเชิงลบต่อสุขภาพ จึงไม่จ าเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการติดฉลากโภชนา 

 ข้อมูลเพิ่มเติมของผลการศึกษาสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ http://afba.co/home/ 
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ความคิดเห็นของ สคต.  
 จากผลการวิจัยนี้ คาดว่าในอนาคต การติดฉลากโภชนาการให้เป็นรูปแบบเดียวกันจะเป็นประเด็น
ส าคัญของการส่งออกอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารส าเร็จรูปหรืออาหารที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ ในอาเซียน ซึ่งไทยไม่น่าจะ
หลีกเลี่ยงได้ โดยเฉพาะไทยเป็นผู้ส่งออกอาหารหลักของอาเซียนและโลก ทั้งนี้จะเป็นการยกระดับภาพลักษณ์
อาหารไทยด้วย การพัฒนาความเตรียมพร้อมส าหรับอนาคตในเรื่องในอนาคตของอาเซียนแสดงให้เห็นถึงการขยาย
ตัวอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมอาหารในอาเซียน และการลดอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี 

 อย่างไรก็ดี ด้านการส่งออกของไทย ผู้ส่งออกรายใหญ่ไม่น่าจะมีปัญหา แต่ผู้ส่งออกที่เป็น SME 
จะต้องมีความเตรียมพร้อมในเรื่องคุณค่าโภชนาการทางอาหารบนฉลากที่จะมีความส าคัญต่อการส่งออกของท่าน
ในอนาคต  ดังนั้น SME ต้องหันมาศึกษาเตรียมพร้อมเพ่ือไม่ให้เกิดอุปสรรคการส่งออกในอนาคต ซึ่งในปัจจุบันผู้
ส่งออกจ าเป็นต้องผลิตฉลากสินค้ามากกว่า 1 ครั้ง ต่อ 1 สินค้า เนื่องจากมาตรการการน าเข้าของแต่ละประเทศที่
ไม่เหมือนกัน 

 ดังนั้น หากมาตรการการก าหนดฉลากผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปสามารถเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ได้ของประเทศในอาเซียน จะส่งผลดีต่อการค้าเป็นอย่างมาก เนื่องจากจะลดทั้งค่าใช้จ่ายและเวลาในการส่งสินค้า
ไปในแต่ละประเทศ อีกทั้ง ยังช่วยให้สินค้าในอาเซียนได้มาตรฐานการส่งออกไปยังทวีปยุโรปและอเมริกาอีกด้วย  
 

-------------------------------------- 
ที่มา : Foodbiz Asia / http://afba.co 
 

ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์ 
มิถุนายน 2561 


