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บทคัดยอ
ระเบียบความปลอดภัยทางดานอาหารแหงชาติวาดวยฉลากสินคาบรรจุภัณฑหีบหอ ฉบับ GB7718-2011 เปนหนึ่งใน
มาตรการกีดกันการคาที่มิใชมาตรการทางภาษีของจีน ซึ่งเปนอุปสรรคตอผูประกอบการที่ตองการสงออกนําเขา และทําตลาด
ผลิตภัณฑสินคาไทยแบบบรรจุหีบหอในประเทศจีน บทความนี้จึงไดนําเสนอสาระสําคัญในขอกําหนดฉลากสินคาอาหารหีบหอ
โดยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลงานวิจัยเชิงเอกสาร ผลของการศึกษาไดนําเสนอขอมูลสาระสําคัญของขอกําหนดทั่วไปในเชิง
เปรียบเทียบ ความแตกตางที่ระเบียบใหมนี้แตกตางจากระเบียบฉบับเดิม GB7718-2004 ตลอดจนขอเสนอแนะและขั้นตอน
สําหรับผูประกอบการไทยที่จะสงออกอาหารหีบหอ เพื่อการปฏิบัติดําเนินการติดฉลากสงออกสินคาไทยไดอยางถูกตองและ
รูเทาทัน อันเปนประโยชนในการขยายโอกาสทางการคาสินคาไทยในตลาดจีน
คําสําคัญ: มาตรการทางการคาจีน ฉลากสินคาจีน สงออกจีน
Abstract

Food Safety National Standards General Rules for Labeling of Pre-packed Food version GB7718-2011
is one of China’s non-tariff barriers, which affects exporting, importing, and the marketing of Thai products
in China. This article reviews and studies the essence of labeling requirements of food packaging products
by using the methodology of documentary research. The findings revealed the comparisons between the
version of GB7718-2004 and the new version, and suggested the appropriate steps for Thai entrepreneurs
to exporting Thai pre-packaged food products to China’s market. The benefit of this article is for those who
are willing to expand trade opportunities of Thai products to China’s market.
Keywords: China’s Non-tariff Barriers, China Labeling, China Export
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บทนํา

ในป พ.ศ. 2544 เปนตนมา จีนไดกาวเขาสูระเบียบ
การคาแบบพหุภาคีในองคการการคาโลก เพื่อรักษาความ
ตอเนื่องของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของตน ซึ่งเวที
การค า ใหญ น ี ้ ครอบคลุ ม ตลาดสิ น ค า และบริ ก ารพร อ ม
สิทธิพิเศษทางการคาที่จีนจะไดรับจากประเทศสมาชิกกวา
150 ประเทศ โดยที่จีนสามารถทําความตกลงการคาเสรีกับ
ประเทศจํานวนดังกลาวไดในเวลาเดียวกันโดยไมตองเสีย
เวลาและตนทุนในการเจรจาทีละประเทศ แตในขณะเดียวกัน
จีนจะตองยอมรับพันธะผูกพันในการเปดตลาดสินคาและ
บริ ก ารของตนแก ป ระเทศสมาชิ ก อื ่ น ๆ ตามหลั ก การผลประโยชนตางตอบแทน ทั้งนี้ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจาก
การเขารวมความตกลงการคาเสรีในดานภาษีอากรตางๆ
ดวยเงื่อนไขการเปดตลาดการคาอยางเสรี ทําใหแตละภาครัฐ
ของแตละประเทศซึ่งหมายรวมถึงจีน ตางจัดทําระเบียบและ
มาตรการทีเ่ กีย่ วของของตน โดยทีอ่ งคการการคาโลก (World
Trade Organization: WTO) ไดมีระเบียบของความตกลง
ทั่วไปวาดวยภาษีศุลกากรและการคา (General Agreement
on Tariffs and Trade: GATT) ที่เปนมาตรการกีดกันที่มิใช
ภาษี (Non-Tariff Measures: NTMs) ซึ่งอนุญาตใหประเทศ
สมาชิกสามารถกําหนดกฎระเบียบและมาตรการการควบคุม
คุณภาพสินคาใหมคี วามปลอดภัย เพือ่ ปกปองคุม ครองสุขภาพ
คน สัตว หรือสิ่งแวดลอมในประเทศของตน และเพื่อปองกัน
สินคาที่ไมมีคุณภาพเขามาภายในประเทศทางหนึ่ง แตตอง
ไมเปนการเลือกปฏิบัติหรือไมมีผลตอการกีดกันการคาอยาง
แอบแฝง และตองเปนไปตามหลักเกณฑภายใตความตกลง
ทั้งนี้ ประเทศที่พัฒนาแลวตางจัดทําระเบียบและมาตรการที่
เขมงวดออกมาบังคับใชจนเสมือนวาเปนการกีดกันทางการคา
รูปแบบหนึ่ง และเปนอุปสรรคทางการคาที่มิใชภาษีในที่สุด
จีนเปนประเทศคูคาที่สําคัญทั้งการนําเขาและสงออก
สินคาจากไทย จากขอมูลสถิติการสงออกของไทยกับประเทศ
คูเจรจาในเขตการคาเสรี (Free Trade Agreement: FTA)
ขอมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560 สถิติการคาระหวาง
ประเทศของไทย ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย (Ministry of Commerce,
2017) ป พ.ศ. 2559 ไทยสงออกไปจีน มูลคา 23,809.558
ลานเหรียญดอลลารสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 0.28 จากป พ.ศ.
2558 และไทยนํ าเขาจากจีนมากที่ สุดมู ลคา 42,019.42
ลานเหรียญดอลลารสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของ
ปกอนหนารอยละ 2.32 สําหรับสินคาสงออกสําคัญของไทย
ไปจีนสวนใหญที่ผานมาในป พ.ศ. 2559 จะเปนกลุมสินคา
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เกษตรกรรมใน 30 อันดับแรก มีมูลคาการสงออกสินคา
5,543.2 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐฯ เชน ยางพารา ผลิตภัณฑ
มันสําปะหลัง ผลไมสด ขาว เปนตน สําหรับสินคาสงออก
ประเภทสินคาอุตสาหกรรมการเกษตร ในรูปอาหารแปรรูป
ไทยมี ก ารส ง ออกในป พ.ศ. 2559 คิ ด เป น มู ล ค า 736.5
ลานเหรียญดอลลารสหรัฐฯ คิดเปนสัดสวนการสงออกไมถึง
รอยละ 5 เชน ผลิตภัณฑจากขาวสาลีและอาหารสําเร็จรูปอืน่ ๆ ผลไมกระปองแปรรูป เครือ่ งดืม่ สิง่ ปรุงอาหาร เปนตน
หากมองในแงบวกก็เทากับวาไทยยังมีชองวางทางการตลาด
ที่สามารถนําสินคาประเภทนี้รุกเขาตลาดจีนไดอีกมาก แตใน
ทางกลับกัน กลุมสินคาประเภทอุตสาหกรรมการเกษตร
น า จะมี โ อกาสทางการค า และส ว นแบ ง ตลาดมากกว า นี้
แตเปนไปไดวาอาจไดรับผลกระทบจากอุปสรรคมาตรการ
ทางการคาในการขยายการสงออก
จากผลการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เปน
อุปสรรคตอการนําเขาและสงออกผลิตภัณฑหีบหอซึ่งรวม
ไปถึงผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ โดยสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ไดกลาวถึงปญหา
อุ ป สรรคระเบี ย บข อ บั ง คั บ ที่ เ ป น ป ญ หาสํ า หรั บ ผู ส ง ออก
โดยพบวา ผูประกอบการจากกลุมตัวอยางศึกษาไดใหความ
เห็นวาระเบียบขอบังคับที่เปนปญหาและอุปสรรคที่มีระดับ
ความรุ น แรงระดั บ มาก ได แ ก อุ ป สรรคที ่ เ กิ ด จากการมี
มาตรฐานหลากหลายในแตละกลุมประเทศ ทําใหผูสงออก
ตองเสียคาใชจายในการขอรับรองระบบที่ซําซอน ปญหา
ขอกําหนดดานคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ และ
ปญหาดานขอกําหนดเกีย่ วกับการบรรจุหบี หอและฉลากสินคา
(packaging and labeling) อีกทั้งขอมูลมีความหลากหลาย
และอุปสรรคในการหาขอมูลคอนขางยาก
ดังนั้น การศึกษานี้จึงเนนศึกษาหนึ่งในมาตรการทาง
การคา ซึ่งเปนอุปสรรคทางการคาที่มิใชภาษีดานการนําเขา
และสงออกผลิตภัณฑอาหาร แตหากพิจารณาตามคําจํากัดความ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุขไดใหคํ าจํากัดความวา ผลิตภัณ ฑส ุขภาพ2
หมายรวมถึง ผลิตภัณฑอาหารไวดว ย โดยบทความนีไ้ ดศกึ ษา
2

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ไดให
คําจํากัดความผลิตภัณฑสุขภาพวา หมายถึง ผลิตภัณฑที่จําเปนตอ
การดํารงชีวิต และผลิตภัณฑที่มีวัตถุประสงคการใชเพื่อสุขอนามัย
รวมทั้งผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพดานการแพทย
และสาธารณสุข ตลอดจนผลิตภัณฑทอ่ี าจมีผลกระทบตอสุขอนามัย
ในที่นี้ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑอาหาร (ยกเวน เนื้อสัตว ผัก และ
ผลไมสด) และยารักษาโรค

เฉพาะกฎระเบียบทางเทคนิคดานการบรรจุหีบหอและการ
ติดฉลากกับผลิตภัณฑอาหาร ซึ่งมาตรการ NTMs ตางๆ ใน
อนาคตมี แ นวโน ม จะส ง ผลกระทบต อ ต น ทุ น การผลิ ต ที่
เกีย่ วของกับการคาของผูป ระกอบการสงออกไทยได และเพือ่
เปนการนําเสนอขอมูลใหเปนประโยชนตอผูประกอบการ
ไทยและนักวิชาการไดใชประกอบการศึกษาขั้นตอไป
มาตรการทางการคาที่มิใชภาษีของจีน
จีนไดกําหนดมาตรการตางๆ สําหรับการนําเขาสินคา
กลุมอาหารไว ไมวาจะออกมาเปนรูปแบบมาตรการทาง
การคาที่ไมใชภาษี (Non-Tariff Measures: NTMs) ระเบียบ
ทางการคาที่ไมใชมาตรการทางภาษี (Non-Tariff Barriers:
NTB) หรือกฎระเบียบทางเทคนิค (Technical Regulations)
เพื่อใหเกิดความมั่นใจถึงความปลอดภัยและมาตรฐานของ
สินคาที่จะนําเขามาบริโภคภายในประเทศ และไมกอใหเกิด
ผลเสียตอสุขอนามัยของคน พืช สัตว และสิ่งแวดลอมของ
ประเทศตน ในการนี้ มาตรการกีดกันทางการคาที่มิใชภาษี
มีความเขมงวดมากและแตกตางกัน (Bunyanan, 2003;
Pupphavesa, 2012) มีผลทําใหสินคาไทยไมสามารถเขาสู
ตลาดจีนไดอยางราบรื่น ซึ่งมาตรฐานระบบมาตรฐานและ
ขอกําหนดความปลอดภัยสินคาอาหารในประเทศจีน ไดรับ
การปรับปรุงมาอยางตอเนือ่ ง โดยมีหนวยงานทีด่ แู ลรับผิดชอบ
ตางๆ ตามโครงสรางองคกรที่เกี่ยวของในแตละมาตรฐาน
เหลานัน้ โดยองคกรทีเ่ กีย่ วของ มีอาทิ สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน (China Food
and Drug Administration: CFDA หรือชื่ อเดิม State
Food and Drug Administration: SFDA) ภายใตกระทรวง
สาธารณสุขของจีน สํานักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบ และ
กักกันโรคแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน (Administration
of Quality Supervision Inspection and Quarantine:
AQSIQ) ซึ่งมีหนวยงานในสังกัด 17 หนวยงาน (ขอมูล ณ วันที่
8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560) และสํานักงานพัฒนาสินคาเกษตร
อินทรีย (Organic Food Development Center) เปนตน
ซึ่งตางมีหนาที่กํากับดูแล รับผิดชอบกฎระเบียบขอบังคับที่
เกี่ยวของกับหนวยงานของตน ตลอดจนรณรงคใหผูบริโภค
ตระหนักถึงปญหาจากการบริโภคอาหารทีไ่ มไดคณ
ุ ภาพ ทัง้ นี้
สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น มี ก ฎระเบี ย บ ข อ กํ า หนด และ
มาตรฐานที ่ ส ํ า คั ญ มากมาย (Langdaoruang, 2013a;
Limphong, 2009) เชน กฎหมายควบคุมคุณภาพของสินคา

(Product Quality Law of the People’s Republic of
China -《产品质量法》) กฎหมายการตรวจสอบสินคา
นําเขาและสงออก (Law of the People’s Republic of
China on Import and Export Commodity Inspection
-《进出口商品检验法》) กฎหมายวาดวยการทําให
เปนมาตรฐาน (Standardization Law of the People’s
Republic of China -《标准化法》) ระเบียบวาดวยการ
กํากับดูแลความปลอดภัยดานคุณภาพของผูผลิตและแปรรูป
อาหาร (Implementation Rules for the Supervision
and Administration on the Quality Safety of the
Food Manufacturing and Processing Enterprise
-《食品生产加工企业质量安全监督管理
办法》) ระเบียบวาดวยการใชสารปรุงแตงอาหาร (Standards
for Uses of Food Additives -《食品添加剂卫生管
理办法》) ขอกําหนดวาดวยการขึ้นทะเบียนสาธารณสุข
ของผูผลิตอาหารสงออก (The Regulations on Sanitary
Registration of Export Food Enterprises - 《出口食
品生产企业卫生注册登记管理规定》)
มาตรการสุ ข อนามั ย (Agreement of Sanitary and
Phytosanitary Measures – SPS -《实施卫生与植物
卫生措施协定》) และเครื ่ อ งหมายรั บ รองมาตรฐาน
อาหาร (Quality Safety – QS - 《质量标准认证》)
เปนตน
ในที่นี้ มาตรฐานดานอาหารที่สําคัญ คือ กฎหมายดาน
ความปลอดภัยอาหาร (Food Safety Law of the People’s
Republic of China) ของคณะกรรมาธิการสภาประชาชน
แหงชาติจีน ประกาศใชตั้งแตวันที่ 28 กุมภาพันธ ค.ศ. 2009
และมีผลบังคับใชเริ่มตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 2009 และ
ไดมกี ารปรับปรุงอยางตอเนือ่ งเรือ่ ยมาจนถึงปจจุบนั (General
Administration of Quality Supervision, Inspection
and Quarantine of the People’s Republic of China
[AQSIQ], 2011) โดยไดกําหนดหัวขอเรื่องดังนี้ คือ กฎทั่วไป
ระบบประเมิ น ความเสี่ ย งและการตรวจสอบด า นความ
ปลอดภั ย ของอาหาร มาตรฐานความปลอดภั ย อาหาร
มาตรฐานการผลิตและการคาอาหาร ระเบียบการตรวจสอบ
อาหาร การนําเขาสงออกสินคาอาหาร ขอปฏิบัติการจัดการ
กรณีเหตุเกิดปญหาความปลอดภัยดานอาหาร ระบบบริหาร
จัดการตรวจสอบและกํากับดูแล และหนาที่ความรับผิดชอบ
และบทลงโทษ

ปที่ 37 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
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อีกมาตรฐานหนึ่งที่เปนหลักในการศึกษานี้ คือ กฎ
ทั่วไปวาดวยมาตรฐานฉลากผลิตภัณฑอาหารบรรจุหีบหอ
ฉบับ GB7718-20113 (Food Safety National Standards
General Rules for Labeling of Pre-packed Food
GB7718-2011) ซึ ่ ง เป น มาตรฐานภายใต ก ฎหมายความ
ปลอดภัยดานอาหาร โดยความดูแลของสํานักงานควบคุม
คุณภาพตรวจสอบและกักกันโรค (General Administration
of Quality Supervision, Inspection and Quarantine
หรือเรียกวา AQSIQ) ออกเมื่อวันที่ 20 เมษายน ค.ศ. 2011
และมีผลบังคับใชวันที่ 20 เมษายน ค.ศ. 2012 ซึ่งเปนฉบับ
ปรับปรุงมาจากฉบับ GB7718-2004 ในป ค.ศ. 2004 และมี
การใชเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน โดยมีกรอบเนื้อหาสําคัญที่
ผูสงออกพึงตองศึกษาเพื่อประโยชนตอการสงออกสินคาไทย
ไปทําตลาดที่ประเทศจีนไดอยางราบรื่น
กฎทั่วไปวาดวยมาตรฐานฉลากผลิตภัณฑอาหารบรรจุ
หีบหอฉบับ GB7718-2011: สาระสําคัญ
จีนไดบัญญัติขอกําหนดฉลากผลิตภัณฑอาหารบรรจุ
หีบหอทีจ่ าํ หนายแกผบู ริโภคฉบับ GB7718-2011 ซึง่ ใชบงั คับ
กับผลิตภัณฑที่จําหนายแกผูบริโภคทั้งทางตรงและทางออม
แตไมบังคับใชกับฉลากผลิตภัณฑหีบหอที่เปนการปองกัน
เพื่อเก็บรักษาผลิตภัณฑอาหารระหวางการขนสง กฎทั่วไปนี้
มีบทบัญญัตทิ ส่ี าํ คัญ ไดแก บทกําหนดทัว่ ไปของฉลากผลิตภัณฑ
อาหารบรรจุ ห ี บ ห อ เนื ้ อ หาบนฉลากผลิ ต ภั ณ ฑ ข อ มู ล ที ่
ยกเวนไมตองแสดงบนฉลากผลิตภัณฑ และขอมูลที่ไมบังคับ
วาตองแสดง นอกจากนี้ ไดบัญญัติวิธีการคํานวณขนาดพื้นที่
ของขนาดบรรจุภัณฑ รูปแบบการแสดงตารางขอมูลสารปรุงแตงอาหารในตารางสวนประกอบอาหาร และตัวอยาง
วิธกี ารระบุขอ มูล (บางรายการ) ซึง่ ผูเ ขียนไดศกึ ษาและรวบรวม
สาระสําคัญในดานตางๆ ไวไดดังนี้
สาระสําคัญดานขอมูลทั่วไป ไดกลาววาขอมูลรายละเอียดที่ระบุบนฉลากนั้น 1) ตองมีความชัดเจน สะดุดตา
ใหผูบริโภคอานเห็นเขาใจงาย 2) ไมบิดเบือนขอมูล สามารถ
อางอิงตามหลักการทางวิทยาศาสตรไดอยางถูกตอง ไมมี
เนื้อหาที่สรางความงมงาย 3) ไมใชขอมูลที่เกินจริงหรือใช
ตัวอักษรหรือรูปภาพหรือสีสันใดในการแนะนําผลิตภัณฑ
ไมใชภาษา รูปภาพ เครื่องหมายใดทั้งทางตรงหรือทางออม
ที่มีนัยยะอาจทําใหผูบริโภคเขาใจผิดหรือเปนการหลอกลวง
3

GB เปนตัวยอจากอักขระการสะกดพินอินในภาษาจีน คําวา 国家
标准 (คําอาน GuojiaBiaozhun) หมายถึง มาตรฐานแหงชาติ
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ผูบ ริโภคในการซือ้ หรือทําใหสบั สนกับผลิตภัณฑทเ่ี ปนประเภท
ใกลเคียงกัน 4) กรณีผลิตภัณฑนั้นไมใชจําพวกสินคาประเภท
อาหารเสริมหรืออาหารดานสุขภาพ ตองไมมีการระบุเนื้อหา
ใดที่ บ ง ถึ ง สรรพคุ ณ ที่ ส ามารถรั ก ษาป อ งกั น โรคบนฉลาก
5) ฉลากจําเปนตองเปนสวนหนึ่งของผลิตภัณฑไมสามารถ
แยกสวนได 6) ตัวอักษรที่ปรากฏบนฉลากจําเปนตองใชตัว
อักษรจีนตามมาตรฐาน (กรณีเปนตัวอักษรประดิษฐจําเปน
ตองมีความชัดเจนงายตอการเขาใจ) สามารถใชตวั สะกดเสียง
ภาษาจีนพินอิน (pinyin) ใชภาษาชนกลุมนอย ใชภาษา
ตางประเทศประกอบไดแตตอ งไมมขี นาดใหญกวาตัวอักษรจีน
7) การใชภาษาตางประเทศนั้นตองมีเนื้อหาที่ตรงสัมพันธกับ
ภาษาจีน (ยกเวนการใชภาษาตางประเทศในขอความทีเ่ ปนชือ่
และทีอ่ ยูข องผูผ ลิต ชือ่ และทีอ่ ยูผ จู าํ หนายในตางประเทศและ
ที่อยูเว็บไซต) 8) กรณีขนาดของบรรจุภัณฑมีหนากวางกวา
35 ตารางเซนติเมตร การแสดงเนื้อหา เครื่องหมายสัญลักษณ
และตัวเลขใด จําเปนอยางยิง่ ทีต่ อ งมีขนาดความสูงของตัวอักษร
ไมตํากวา 1.8 มิลลิเมตร 9) กรณีหนวยบรรจุภัณฑหนึ่งๆ
มี ค วามหลากหลายของผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ มี บ รรจุ ภั ณ ฑ ย อ ย
สามารถแบงขายไดจําเปนตองมีการแสดงเนื้อหาขอมูลฉลาก
อยางชัดเจนบนแตละบรรจุภณ
ั ฑยอ ยนัน้ และ 10) บรรจุภณ
ั ฑภายนอกทีส่ ามารถเปดไดงา ย บรรจุภณ
ั ฑภายนอกหรือภายใน
ที่สามารถมองเห็นฉลากของแตละผลิตภัณฑและสามารถ
แยกแยะได ไมจําเปนตองติดฉลากภายนอกซํา
สาระสําคัญของเนื้อหาบนฉลากผลิตภัณฑ สามารถ
แบงไดเปนขอกําหนดการแสดงเนื้อหาบนฉลากผลิตภัณฑที่
จําหนายใหแกผูบริโภคโดยตรง และที่จําหนายใหแกผูบริโภค
ทางออม โดยผลิตภัณฑที่จําหนายใหแกผูบริโภคทางตรงนั้น
จําเปนตองปฏิบัติดังนี้ คือ ตองระบุชื่อผลิตภัณฑอาหาร
ตารางสวนผสมอาหาร นําหนักสุทธิ ขนาด ชื่อที่อยูและวิธี
ติดตอ (หมายเลขติดตอ) ของผูผลิตหรือผูจัดจําหนาย วันที่
ผลิตสินคาและระยะเวลาหมดอายุ (วันหมดอายุ) เงื่อนไข
การเก็บรักษา หมายเลขทะเบียนใบอนุญาตการผลิตอาหาร
ตลอดจนหมายเลขมาตรฐานของสินคาและขอมูลอื่นใดที่
จําเปนตองแสดงใหผูบริโภคทราบ
สาระสําคัญของการใชชื่อผลิตภัณฑอาหาร มีรายละเอียดดังนี้ 1) เปนชื่อเฉพาะที่สามารถสะทอนลักษณะของ
ประเภทอาหาร วางตรงตําแหนงที่ชัดเจนบนบรรจุภัณฑ
2) หากชื่อสินคาใดที่ไดมีการกําหนดการใชชื่อที่ไดมาจาก
มาตรฐานของประเทศ จากมาตรฐานของวงการอุตสาหกรรมนั้นๆ หรือจากมาตรฐานของทองถิ่น ใหเลือกใชชื่อใดชื่อหนึ่ง
ในกรณีที่สินคานั้นยังไมไดมีการกําหนดใชชื่อเรียก ตองใชชื่อ

สินคาที่ไมกอใหผูบริโภคเกิดความเขาใจผิดได และ 3) เพื่อ
ไมใหผูบริโภคเขาใจผิดหรือเกิดความสับสนในประเภทของ
สินคา สภาพของสินคาหรือกรรมวิธีการผลิต สามารถใชคํา
ตอไปนี้ระบุไวหนาหรือหลังชื่อสินคาได เชน อบแหง เขมขน
รมควัน อบกรอบ ผง เม็ด เปนตน
สาระสําคัญของขอกําหนดการระบุแสดงตารางสวน
ประกอบอาหาร มีรายละเอียดดังนี้ 1) ใชคําขึ้นตนตารางสวน
ประกอบอาหารโดยใชคําวา “配料” หรือ “配料表”
กรณีที่มีการแปรรูปโดยใชวัตถุดิบมาทําการแปรรูปกลายเปน
สวนผสมอืน่ ใหใชคาํ ขึน้ ตน “原料” หรือ “原料与辅料”
แทนการใช ค ํ า “ 配料 ” “ 配料表 ” และระบุ ช ื ่ อ ส ว น
ประกอบอาหารหรือชือ่ วัตถุดบิ นัน้ ตามมาตรฐานของแตละชือ่
ที่ไดกําหนดไว 2) การแสดงระบุสวนประกอบใหเรียงลําดับ
ตามปริมาณการใชจากมากไปนอยในการผลิตอาหาร หาก
สวนผสมที่ใชนั้นมีปริมาณไมถึงรอยละ 2 ไมจําเปนตองแสดง
แบบเรียงลําดับ 3) กรณีมีการใชสวนประกอบ 2 ชนิดขึ้นไป
กลายเปนสวนผสมที่ซับซอนมากขึ้น ใหแสดงชื่อสวนผสมที่
ซับซอนนั้น และใหทําเครื่องหมายวงเล็บแสดงสวนประกอบ
ดัง้ เดิมแตละประเภททีถ่ กู นํามาใช โดยเรียงตามลําดับปริมาณ
การใช 4) กรณีสว นผสมซับซอน มีชอ่ื ทีถ่ กู กําหนดจากมาตรฐาน
ของประเทศ มาตรฐานของอุตสาหกรรม หรือมาตรฐานของ
ทองถิ่น และมีการใชในปริมาณที่นอยกวารอยละ 25 ของ

นําหนักรวมของอาหาร ไมจําเปนตองแสดงชื่อสวนประกอบ
ดัง้ เดิม 5) การระบุชอ่ื วัตถุเจือปนอาหารใหเปนไปตามระเบียบ
GB2760 สามารถระบุเปนชื่อเฉพาะของวัตถุเจือปนอาหาร
หรือประเภทของวัตถุเจือปนอาหารและแสดงหมายเลขตาม
มาตรฐาน INS (International Numbering System for
Food Additives) ก็ได และ 6) ขั้นตอนการผลิตหรือแปรรูปอาหาร เมื่อมีการใชสวนประกอบนําในการผลิต และนํา
หรือสวนผสมนั้นไดระเหยไประหวางการผลิต ไมจําเปนตอง
แสดงสวนประกอบนี้บนฉลาก
สาระสําคัญของวิธ ีระบุนําหนักสุทธิแ ละขนาด มี
รายละเอียดดังนี้ คือ การระบุนําหนักสุทธิตองประกอบดวย
นําหนักสุทธิ ตัวเลขและหนวยวัดปริมาตรและนําหนัก โดย
แบงตามประเภทของสภาพอาหาร เชน อาหารที่มีสภาพเปน
ของเหลว จะใชสัญลักษณปริมาตรหนวยลิตร “升” (L) (l)
หนวยมิลลิลิตรใหระบุ “毫升” (mL) (ml) หรือใชหนวยวัด
มวลนําหนัก “克” (g) “千克” (kg) อาหารที่มีสภาพเปน
ของแข็งใหใชหนวยวัดเปน “克” (g) “千克” (kg) อาหาร
ที่มีลักษณะเหนียวใหใชหนวยวัดปริมาตร “克” (g) “千克”
(kg) หรือ “升” (L) (l) หรือ “毫升” (mL) (ml) โดยจําเปน
ต อ งใช ข นาดความสู ง ของตั ว อั ก ษรในการแสดงข อ มู ล ดั ง
ตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ขนาดความสูงตัวอักษรในการแสดงขอมูลของนําหนักสุทธิบนถุงบรรจุภัณฑ
นํา หนักสุทธิ (ใชตัวยอ Q)
ขนาดความสูงของตัวอักษรขั้นตํา
(มิลลิเมตร: mm)
Q ≤ 50mL : Q ≤ 50g
2 mm
50mL < Q ≤ 200mL : 50g < Q ≤ 200g
3 mm
200mL < Q ≤ 1L : 200g < Q ≤ 1kg
4 mm
Q > 1kg : Q > 1L
6 mm
ที่มา: AQSIQ (2011)
สาระสํ า คั ญ ของวิ ธี ก ารระบุ ชื่ อ ที่ อ ยู แ ละวิ ธี ติ ด ต อ
(หมายเลขติดตอ) ของผูผลิตหรือผูจัดจําหนาย จําเปนตอง
ระบุชอ่ื ทีอ่ ยูแ ละหมายเลขติดตอของผูผ ลิต ซึง่ ผูผ ลิตนัน้ ไดรบั
การจดทะเบียนอยางถูกตองตามกฎหมายประกอบการ โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 1) กรณีผผู ลิตเปนบริษทั จํากัดในเครือของ
บริษัทใหญ (บริษัทที่มีลักษณะเปนเครือกรุป) จําเปนตอง
ระบุชื่อและที่อยูของทั้งบริษัทใหญและบริษัทลูก 2) กรณีเปน
การแปรรูปสินคาโดยบริษัทรับจางแปรรูปผลิตสินคา ใหระบุ
ชื่อและที่อยูของทั้งบริษัทวาจางผลิตและบริษัทรับจางผลิต

หรือระบุเพียงชื่อ ที่อยู และแหลงผลิตของผูวาจางผลิตก็ได
3) ใหระบุขอมูลของผูผลิตหรือผูจัดจําหนายอยางนอยหนึ่ง
รายการตอไปนี้ ไดแก หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรสาร
ที่อยูเว็บไซต หรือที่อยูของหมายเลขไปรษณีย และ 4) สินคา
นําเขาใหระบุแหลงกําเนิดสินคาหรือชื่อเขตรวมถึงชื่อที่อยู
และชองทางการติดตอของตัว แทนการคา ผู นําเข า หรื อ
ผูจัดจําหนาย โดยอาจจะไมตองระบุชื่อ ที่อยู และชองทาง
การติดตอของผูผลิตได
ปที่ 37 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
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สาระสําคัญของการระบุวันที่ มีรายละเอียดดังนี้ คือ
ใหระบุวันที่ผลิตสินคาและวันหมดอายุสินคา ในกรณีที่ใช
รูปแบบของประโยควา “ใหดูวันที่ผลิตและวันหมดอายุที่.
(ตําแหนงของบรรจุภัณฑ)” ใหระบุตําแหนงของวันที่ให
ชัดเจน เชน ใหดวู นั ทีผ่ ลิตและหมดอายุขา งกลองบรรจุภณ
ั ฑ /
ใตกลอง เปนตน รูปแบบของการเรียงวันที่ ปกติใชการเรียงป
เดือน วัน ตามลําดับ และมีรปู แบบการแสดงวันทีไ่ ดดงั รูปแบบ
ตอไปนี้ เชน 2017年5月18日หรือ 2017 05 18 หรือ
2017/05/18 หรือ 20170518 หรือ 18 日5月2017 年
หรือ 5月18日2017年 หรือมีการระบุวิธีการอานลําดับ
ของเวลา (月/ 日/年) และลําดับเปน 05 18 2017 หรือ
18/05/2017 หรือ 18052017 เปนตน สําหรับการระบุ
วันทีห่ มดอายุหรือวันทีส่ ามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑไดนานสุด
สามารถใชรูปประโยคเหลานี้ ไดแก 1) 最好在 (ระบุเวลา)
之前食用 2) (ระบุเวลา) 之前食用最佳 3) (ระบุเวลา)
之前最佳 4) 此日期前最佳 (ระบุเวลา) 5) 此日期
前食用最佳 (ระบุเวลา) 6) 保质期 (至) (ระบุเวลา)
หรือ 7) 保质期XX 个月 เปนตน
นอกจากนี้ บนถุงบรรจุภัณฑยังจําเปนตองมีการระบุ
วิธีการเก็บรักษา โดยมีลักษณะการเขียนตามที่กําหนดไว
รวมถึง หมายเลขใบอนุญาตผลิตอาหาร ฉลากคุณคาโภชนาการ
(ใหยึดระเบียบการแสดงระบุขอมูลตาม GB13432) สําหรับ
ขอมูลที่ยกเวนไมตองแสดงบนฉลากสินคา เชน ผลิตภัณฑ-

อาหารบรรจุหีบหอ ที่ไมตองแสดงวันหมดอายุ ไดแก
เครื่องดื่มแอลกอฮอลทีมีสวนผสมของแอลกอฮอลรอยละ 10
ขึ้นไปนําสมสายชู เกลือปรุงอาหาร นําตาลกอน ผงชูรส
(Monosodium Glutamate หรือ MSG) สําหรับหีบหอ
ที่มีหนากวางขนาดเล็กกวา 10 ตารางเซนติเมตร ใหแสดง
รายการเฉพาะชื่อผลิตภัณฑ นําหนักสุทธิ ชื่อและที่อยูผูผลิต
หรือผูจัดจําหนาย อีกทั้งยังมีขอมูลที่ไมบังคับวาตองระบุบน
ฉลาก เชน จํานวนครั้งของชุดสินคา วิธีการบริโภค วิธีการ
ปรุงอาหาร หรืออาหารที่กอใหเกิดการแพอาหาร เปนตน
เปรียบเทียบกฎทั่วไปวาดวยมาตรฐานฉลากผลิตภัณฑ
อาหารบรรจุหี บ ห่อฉบับ GB7718-2011 กับ ฉบับ
GB7718-2004
การปรับปรุงกฎทัว่ ไปวาดวยมาตรฐานฉลากผลิตภัณฑ
อาหารบรรจุหีบหอของฉบับ GB7718-2011 นั้น ตั้งอยูบน
พื้นฐานของเนื้อหาฉบับ GB7718-2004 ซึ่งไดประกาศใชมา
ตั้งแต 9 กันยายน ค.ศ. 2004 และเริ่มบังคับใชวันที่ 1 ตุลาคม
ค.ศ. 2005 การศึกษานีผ้ เู ขียนจึงไดเปรียบเทียบความแตกตาง
ที่เปนสาระสําคัญที่ไดมีการเปลี่ยนแปลง แกไข และเพิ่มเติม
โดยมีการแกไขเพิ่มเติมใน 5 ดาน สําคัญไดแก ดานชื่อกฎ
ระเบียบและขอบเขตการใชบงั คับระเบียบนี้ ดานคําจํากัดความ
ดานเนื้อหาบททั่วไป ดานเนื้อหาที่แสดงบนฉลากและขอมูล
โภชนาการและดานมาตรฐานการระบุขอ ความ ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ความแตกตางของเนื้อหากฎทั่วไปวาดวยมาตรฐานฉลากผลิตภัณฑอาหารบรรจุหีบหอฉบับ GB7718-2004 กับ
ฉบับ GB7718-2011
หัวขอ
ชื่อกฎระเบียบ
และขอบเขต
การใชบังคับ
ระเบียบนี้

ฉบับ GB7718-2004
กฎทั่วไปวาดวยฉลากบรรจุภัณฑอาหารบรรจุหีบหอ
《 预包装食品标签通则》(คําอาน
เปนภาษาจีน Yubao zhuang Shipin Biaoqian
Tongze)
เดิมบังคับใชกับฉลากสินคาอาหารบรรจุหีบหอทุก
ประเภทที่จําหนายแกผูบริโภค
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ฉบับ GB7718-2011
กฎทั่วไปวาดวยฉลากบรรจุภัณฑอาหารบรรจุหีบหอ
มาตรฐานความปลอดภัยดานอาหาร《食品安全

国家标准预包装食品标签通则》

(คําอานเปนภาษาจีน Shipin anquan guojia biaozhun
yubaozhuang shipin biaoqiantongze)
ไดขยายขอบเขตใหชัดเจนซึ่งบังคับใชกับฉลากบรรจุภัณฑ
อาหารบรรจุหีบหอที่จําหนายแกผูบริโภคทั้งทางตรงและ
ไมใชทางตรง นอกจากนี้ ไดระบุขอบเขตที่กฎนี้ไมครอบคลุม
การบังคับใชกับฉลากผลิตภัณฑอาหารบรรจุหีบหอที่
เปนการปองกันเพื่อเก็บรักษาผลิตภัณฑอาหารระหวาง
การขนสง

ตารางที่ 2 ความแตกตางของเนื้อหากฎทั่วไปวาดวยมาตรฐานฉลากผลิตภัณฑอาหารบรรจุหีบหอฉบับ GB7718-2004 กับ
ฉบับ GB7718-2011 (ตอ)
หัวขอ
คําจํากัดความ

เนื้อหาบททั่วไป

ฉบับ GB7718-2004
บรรจุภัณฑอาหารหีบหอ คือ บรรจุภัณฑ
อาหารที่ไดมีการกําหนดปริมาณไวลวงหนา
เพื่อจําหนายใหแกผูบริโภค
วันผลิตสินคา คือ วันที่สินคาอาหารเปน
สินคาสําเร็จรูป

ฉบับ GB7718-2011
หมายถึง บรรจุภัณฑสินคาที่ไดมีการกําหนดปริมาณบรรจุไว
ลวงหนา รวมถึงการผลิตบรรจุภัณฑอาหารเพื่อการบรรจุอาหาร
ที่สามารถกําหนดปริมาณหรือคุณภาพในระดับที่เทาๆ กัน
หมายถึง วันที่สินคาอาหารเปนสินคาสําเร็จรูป และรวมถึงวัน
ที่มีการบรรจุสนิ คาเขาในบรรจุภณ
ั ฑ กลายเปนหนวยสินคาที่
สําเร็จรูปออกมา
คําวา “วันหมดอายุ” “ระยะเวลาที่ดีที่สุดใน แกไขคําวา วันหมดอายุ ระยะเวลาที่ควรบริโภค ในขอ 3.7 เปน
การบริโภค” ภายใตเงื่อนไขในการเก็บรักษา ขอ 2.5 โดยใชคําวา “วันหมดอายุ” และยกเลิกเนื้อหาที่ระบุวา
สินคาที่ระบุบนฉลากของผลิตภัณฑบรรจุ “หากเวลาเกินกวาที่ระบุไว ผลิตภัณฑนั้นคงยังสามารถบริโภคได
หีบหอ จะเปนการรักษาคุณภาพของสินคา ภายในระยะเวลาหนึ่งๆ”
ภายในเวลาที่ระบุไว ซึ่งภายในระยะเวลา
ดังกลาว สามารถจําหนายสินคาได และ
สินคานั้นจะมีคุณภาพตามที่ระบุไวบนฉลาก
หากเวลาเกินกวาทีร่ ะบุไว ผลิตภัณฑนน้ั คงยัง
สามารถบริโภคได ภายในระยะเวลาหนึ่งๆ
กําหนดใหบรรจุภณ
ั ฑแ ละหีบหอของผลิตภัณฑ- เพิ่มเติมขอ 2.6 วาดวยคําจํากัดความเรื่องของขนาด กรณีที่
อาหารสําเร็จรูปตองบรรจุเปนหอเล็กและ ผลิตภัณฑบรรจุหีบหอที่มีการบรรจุหนวยยอย ภายในหีบหอ
บรรจุรวมเปนซองใหญ โดยดานนอกตอง เดียวกัน จําเปนตองระบุความสัมพันธของจํานวนหีบหอยอย
และนําหนักสุทธิที่มีความสัมพันธกับหีบหอรวมใหญ
ติดฉลาก สินคาระบุชื่อผลิตภัณฑ
ฉลากบรรจุภัณฑควรใชตัวอักษรจีน
เพิ่มเติม: กรณีผลิตภัณฑนั้นไมใชจําพวกสินคาประเภทอาหาร
ตามมาตรฐานตัวอักษรจีน แตไมรวมถึง
เสริมหรืออาหารดานสุขภาพ ตองไมมีการระบุเนื้อหาใดที่บงถึง
เครื่องหมายการคาที่ไดจดทะเบียนไว
สรรพคุณที่สามารถรักษาปองกันโรคบนฉลาก
แกไขเนื้อหา: ควรใชตัวอักษรจีนตามมาตรฐานตัวอักษรจีน (ไม
รวมเครื่องหมายการคา) ถามีการใชอักษรประดิษฐ ควรที่จะใหมี
ความชัดเจนในการเขียนตัวอักษร งายตอการรับรูแยกแยะ
ขนาดของบรรจุภัณฑมีหนากวางกวา
แกไขเนื้อหา: ขนาดของบรรจุภัณฑมีหนากวางกวา 35 ตาราง
20 ตารางเซนติเมตร การแสดงเนื้อหา
เซนติเมตร การแสดงเนื้อหา เครื่องหมายสัญลักษณ และตัวเลข
เครื่องหมายสัญลักษณ และตัวเลข จําเปน จําเปนอยางยิ่งที่ตองมีขนาดความสูงของตัวอักษร เครื่องหมาย
อยางยิง่ ทีต่ อ งมีขนาดความสูงของตัวอักษร ตัวเลขไมเล็กกวา 1.8 มิลลิเมตร
เครือ่ งหมาย ตัวเลขไมเล็กกวา 1.8 มิลลิเมตร เพิ่มเติม: บรรจุภัณฑการขายหนึ่งใด มีหีบหอยอยที่สามารถแยก
จําหนายเปนหนวยขายได มีประเภทของสินคาที่หลากหลายใน
บรรจุภัณฑนั้น แตละหีบหอยอยจําเปนตองมีการระบุฉลากของ
หีบหอนั้นๆ
ยกเลิกขอความ: กรณีสินคามีบรรจุภัณฑหีบหอ หุมอยูภายนอก
ที่จําหนายแกผูบริโภคโดยตรง สามารถระบุฉลากสินคาเพียง
บรรจุภัณฑหีบหอภายนอกนั้นได
ปที่ 37 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
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ตารางที่ 2 ความแตกตางของเนื้อหากฎทั่วไปวาดวยมาตรฐานฉลากผลิตภัณฑอาหารบรรจุหีบหอฉบับ GB7718-2004 กับ
ฉบับ GB7718-2011 (ตอ)
หัวขอ
เนื้อหาที่แสดง
บนฉลากและ
ขอมูลโภชนาการ

มาตรฐานการ
ระบุขอความ

ฉบับ GB7718-2004

ฉบับ GB7718-2011
เพิม่ เติม: ขอกําหนดทัว่ ไป ผลิตภัณฑทจ่ี าํ หนายใหแกผบู ริโภค
ทางตรงนั้น ใหระบุชื่อของผลิตภัณฑอาหาร ตารางสวนผสม
อาหาร นําหนักสุทธิ ขนาด ชื่อที่อยูและวิธีติดตอ (หมายเลข
ติดตอ) ของผูผลิตหรือผูจัดจําหนาย วันที่ผลิตสินคาและ
ระยะเวลาหมดอายุ (วันหมดอายุ) เงื่อนไขการเก็บรักษา
หมายเลขทะเบียนใบอนุญาตการผลิตอาหาร หมายเลข
มาตรฐานของสินคาและขอมูลอื่นใดที่จําเปนตองแสดงให
ผูบริโภคทราบ
เพิ่มเติม: การระบุชื่อวัตถุเจือปนอาหารใหเปนไปตามการ
ระบุชื่อของระเบียบ GB2760
1. เพิม่ เติม: ใหระบุชอ่ื ทีอ่ ยูแ ละหมายเลขติดตอของผูผ ลิต ซึ่ง
1. ใหระบุหนวยงานผูผลิต ผูบรรจุหรือผูจัดจําหนายที่ไดรับการจดทะเบียนอยางถูกตองตาม ผูผลิตเปนผูที่มีความรับผิดชอบตามกฎหมาย และสามารถ
รับผิดชอบความปลอดภัยของคุณภาพสินคาได
กฎหมายผูประกอบการ
2. บริษัทสาขา (บริษัทลูก) ในเครือของกลุมบริษัท 2. เพิ่มเติม: บริษัทสาขา (บริษัทลูก) ในเครือของกลุมบริษัท
ที่ไมสามารถเปนเอกเทศ รับผิดชอบตามกฎหมาย ที่ไมสามารถเปนเอกเทศรับผิดชอบตามกฎหมายได หรือ
ไดหรือเขตฐานการผลิตของกลุมบริษัท สามารถ เขตฐานการผลิตของกลุม บริษทั ใหระบุแสดงชือ่ ทีอ่ ยูข อง
ระบุแสดงชื่อที่อยูของบริษัทสาขา (บริษัทลูก)
บริษทั แม และบริษัทสาขา (เขตฐานการผลิต) หรือจะระบุ
และชื่อที่อยูของบริษัทแมได หรือจะแสดงเพียง แตชื่อที่อยูบริษัทแมและแหลงกําเนิดสินคา แหลงกําเนิด
แตชื่อที่อยูของบริษัทแมก็ได
สินคาควรเปนตามโครงสรางการแบงระดับเขตเมือง
หนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหแปรรูปผลิตภัณฑ เพิ่มเติม: หนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหแปรรูปผลิตภัณฑ
อาหารบรรจุหีบหอ แตไมไดรับผิดชอบตอการ
อาหารบรรจุหีบหอ ใหระบุชื่อที่อยูของหนวยงานที่ไปมอบจําหนายสูภายนอก ใหระบุชื่อและที่อยูของ
หมายและไดรับมอบหมาย หรือระบุเพียงชื่อและที่อยู รวม
หนวยงานที่ไปมอบหมายแปรรูป
ถึงแหลงกําเนิดสินคาของผูที่ไปมอบหมาย แหลงกําเนิด
สินคาควรเปนตามโครงสรางการแบงระดับเขตเมือง
เพิ่มเติม: ผูผลิตหรือผูจัดจําหนายที่มีความรับผิดชอบตาม
กฎหมาย ใหระบุชองทางการติดตออยางนอยหนึ่งอยาง
ตอไปนี้ หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรสาร ที่อยูเว็บไซต
หรือที่อยูที่มีระบุหมายเลขไปรษณีย เปนตน ตลอดจนการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการระบุชื่อขอมูลโภชนาการ
แกไขภาคผนวก A วิธีการคํานวณพื้นที่หนากวางบรรจุภัณฑ
โดยไมนําขอบของบรรจุภัณฑมาคํานวณ เพิ่มเติมในภาค
ผนวก B รูปแบบการแสดงตารางสวนประกอบอาหาร สารปรุงแตงอาหาร และแกไขบางสวนของภาคผนวก C วาดวย
ขอมูลที่ไมบังคับวาตองระบุบนฉลาก

ที่มา: ดัดแปลงขอมูลจาก Standardization Administration of The People’s Republic of China (2011); The Office
of SMEs Promotion, Strategic Planning and Policy Formulation Cluster (n.d.); Sukantaphong (2013)
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อุปสรรคเบื้องหลังในการจัดทําฉลากบรรจุภัณฑหีบหอ
การออกประกาศใชมาตรฐานกฎทั่วไปวาดวยฉลาก
ผลิตภัณฑอาหารบรรจุหีบหอที่จําหนายแกผูบริโภค ฉบับ
GB7718-2011 นัน้ มีสาระสําคัญดังขอมูลทีไ่ ดกลาวถึงขางตน
แต สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ยั ง เป น เนื้ อ หาสํ า คั ญ และเป น อุ ป สรรคต อ
ผูป ระกอบการในการสงออกสินคาไปจัดจําหนายแบงได 3 มิติ
คือ ดานการเขาถึงขอมูลของหนวยงานผูรับผิดชอบการจัดทํา
และขออนุมัติฉลากสินคา ดานกระบวนการเตรียมเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อยื่นขออนุมัติ และดานการบังคับใช
ระเบียบระหวางการนําเขาสินคา
เปนที่ทราบกันดีวา สํานักงาน AQSIQ (General
Administration of Quality Supervision, Inspection
and Quarantine of the People’s Republic of China)
และ CIQ (China Entry & Exit Inspection and Quarantine
Association) เปนหนวยงานที่ควบคุมและดูแลความถูกตอง
ของฉลากสินคา แตเนือ่ งจากพืน้ ทีป่ ระเทศจีนมีขนาดกวางใหญ
โดยแตละมณฑลมีโครงสรางการบริหารจัดการที่แยกความรับผิดชอบกันไป และที่เปนปญหาอยางยิ่ง คือ ผูประกอบการ
ไทยเขาถึงขอมูลดานระเบียบของจีนไดไมงายนัก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งอุปสรรคดานภาษาจีน แมวาระเบียบการบางเรื่อง
จะมีการประกาศเปนภาษาอังกฤษ แตในการตีความหมาย
สื่อความเขาใจเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ อาจมีบางประเด็นที่
อาจทําใหผูประกอบการไทยเขาใจไมถองแท สงผลใหไม
สามารถดําเนินการตามระเบียบไดอยางถูกตองทุกเงื่อนไข
อีกทั้งการที่จะติดตอไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบการอนุมัติ
ตรวจตราฉลากสินคาโดยตรงเพื่อสอบถามขอมูล ก็ไมใช
เรื่องงายและทําใหตนทุนในการดําเนินงานสูง มีเพียงแตตอง
พึ่งพาคูคาและผูนําเขาที่จะเปนตัวแทนในการดําเนินการ
เรือ่ งนี้ ซึง่ ประเด็นนีส้ ง ผลตอขอจํากัดในการผูกขาดการนําเขา
จากผูนําเขาได
ดานกระบวนการที่จะไดมาซึ่งฉลากผลิตภัณฑอาหาร
บรรจุ หี บ ห อ ที่ มี ค วามถู ก ต อ งและได รั บ การอนุ มั ติ จ าก
หน ว ยงานจี น ที ่ เ กี ่ ย วข อ ง ขั ้ น ตอนและเอกสารต า งๆ ได
กลายเปนอุปสรรคหนึ่งตอการขอยื่นเรื่องการนําเขา ทั้งนี้
ขั้นตอนเหลานั้นมีสาระสําคัญที่ผูประกอบการควรเตรียมตัว
ใหพรอม โดยเฉพาะอยางยิ่งไดมีการออกประกาศวาดวย
หลักการและขั้นตอนดําเนินการนําเขาครั้งแรกของผลิตภัณฑ
อาหารบรรจุภัณฑหีบหอสูประเทศจีน ที่ตองมีการเตรียม
เอกสารและขึ้นทะเบียนฉลากบรรจุภัณฑ หรือที่เรียกวา
“标签备案” (Shenzhen Enter-Exit Inspection and
Quarantine Bureau of the People’s Republic of

China [SZCIQ], 2015) โดยตองไดรับหมายเลขขึ้นทะเบียน
กอนการนําเขาสินคาจริงเสมอในทุกประเภทของการนําเขา
สินคา นอกจากนี้ ยังมีจํานวนเอกสารที่จําเปนในการยื่น
คํารองคอนขางมาก ไมวาจะเปน ใบคํารองที่เปนภาษาจีน
ตัวอยางรูปแบบของฉลากและคําแปลภาษาจีนของเนื้อหา
ทั้งหมดที่ปรากฏบนฉลาก ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของ
ผูน าํ เขา ผูจ าํ หนายหรือตัวแทนทีร่ ะบุบนฉลาก รวมถึงเอกสาร
ประกอบอื่นๆ หากฉลากเนนรายการที่เฉพาะเจาะจง เชน
ใบรับรอง หรือเนนสวนประกอบคุณคาทางโภชนาการ เปนตน
ซึ่งการขึ้นทะเบียนนี้มีความสัมพันธกับการขอเอกสารรับรอง
จากหนวยงานตางๆ ของไทยเพื่อการสงออก ซึ่งสะทอนถึง
ป ญ หาและอุ ป สรรคที่ ต ามมาในประเด็ น เรื่ อ งระยะเวลา
การขอเอกสารจากหน ว ยงานไทยที่ รั บ ผิ ด ชอบการออก
หนังสือรับรองที่แตกตางกันไปตามความรับผิดชอบเชนกัน
อี ก ประเด็ น หนึ ่ ง แม ว  า จี น จะกํ า หนดให ม ี ก ารขึ ้ น
ทะเบียนฉลากสินคาเพื่อไดหมายเลขการอนุมัติฉลากสินคาแลว ก็ไมใชวาผูประกอบการไทยจะสามารถนําเขาสินคาได
อยางราบรืน่ ทุกครัง้ เสมอไป เพราะในกระบวนการนําเขาและ
การบังคับใชประกาศกฎระเบียบนี้ ในทางปฏิบัติหนวยงาน
หน า ด า นจะมี ก ารสุ ม ตรวจสอบสิ น ค า เป น แบบชุ ด ต อ ชุ ด
กลาวคือ แมวาจะเปนสินคาประเภทเหมือนกันที่เคยนําเขา
มาแลว แตระยะเวลาการนําเขาไมพรอมกัน ก็จะตองผาน
ขั้ น ตอนการขออนุ ญ าตและสุ ม ตรวจคุ ณ ภาพสิ น ค า ใหม
ทีผ่ า นมาหาก CIQ ตรวจพบสินคาทีจ่ ะสงเขาจีนมีฉลากไมตรง
ตามระเบียบที่กําหนดไว ก็จะยืดหยุนใหผูสงออกดําเนินการ
ปรับแกใหถูกตอง กอนนําเขาสูประเทศจีนตอไป ปจจุบัน
สํานักงาน AQSIQ ของจีน (หนวยงานตนสังกัดของ CIQ
ทุกแหงในจีน) ไดพิจารณาระเบียบใหม โดยในอนาคตหาก
ตรวจพบฉลากสินคาทีไ่ มถกู ตอง จะไมอนุญาตใหมกี ารปรับแก
แตใหผูสงออกเลือกดําเนินการวิธีใดวิธีหนึ่งใน 2 รูปแบบ
คือ 1) ใหทางการจีนสงสินคากลับคืนไป หรือ 2) ใหทางการ
จีนทําลายสินคาทิ้ง โดยระเบียบใหมดังกลาวจะบังคับใชกับ
ทุ ก ด า นของจี น ที่ อ นุ ญ าตให นํ า เข า สิ น ค า จากต า งประเทศ
(Langdaoruang, 2013b)
จะเห็นไดวาผูประกอบการประเภทผลิตภัณฑอาหาร
บรรจุหบี หอทีต่ อ งการจะดําเนินการนําสินคาเขาไปจัดจําหนาย
ที่ประเทศจีน จะตองพบกับปญหาที่ตองเตรียมตัวใหพรอม
โดยเริ ่ ม ตั ้ ง แต ก ารหาข อ มู ล เพื ่ อ ให ม ี ค วามรู  เ ท า ทั น และ
เพื่อเปนการปองกันความเสี่ยงทางหนึ่ง จนถึงการจัดทํา
รายละเอี ย ดเนื้ อ หาบนฉลากผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ มี ค วามละเอี ย ด
ในแตละดาน ขั้นตอนการยื่นขออนุมัติ และการบังคับใช
ปที่ 37 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
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กฎระเบียบจากหนวยงานหนาดานนําเขาที่มีการสุมตรวจ
สินคา ซึ่งสงผลกระทบตอตนทุนที่สูงขึ้นของผูประกอบการ
ทั้งสิ้น อันเปนมาตรการกีดกันทางการคาที่มิใชภาษีอากร
อันหลีกเลี่ยงมิได
ขอเสนอแนะ
จากการศึกษากฎทั่วไปวาดวยฉลากผลิตภัณฑอาหาร
บรรจุหีบหอ ฉบับ GB7718-2011 จะเห็นไดวามีรายละเอียด
คอนขางมากและเขมงวดมากขึน้ เมือ่ เทียบกับฉบับ GB77182004 ในภาพรวม ผูประกอบการอาจพบกับอุปสรรคตั้งแต
ด า นการหาข อ มู ล ซึ ่ ง เป น ภาษาจี น การเข า ถึ ง ข อ มู ล ของ
หนวยงานจีนที่เกี่ยวของ และการดําเนินจัดทําฉลากใหมี
ความถูกตองตามระเบียบที่มีรายละเอียดปลีกยอยมากมาย
ในแต ล ะหมวด ความยุ  ง ยากนี ้ ย ั ง ขึ ้ น อยู  ก ั บ ประเภทของ
ผลิตภัณฑที่หากมีสวนผสมที่แตกตางกัน ขอมูลเนื้อหาที่
จํ า เป น ต อ งปรากฏบนฉลากผลิ ต ภั ณ ฑ ก็ จ ะมี เ กณฑ ที่ ต อ ง
ปฏิบัติตามแตกตางกันดวย นอกจากนั้น ยังมีการกําหนด
ชื่อเรียกสวนผสมตางๆ ใหถูกตองตามเกณฑทางวิทยาศาสตร
รวมไปถึงการออกแบบรูปแบบฉลาก และรูปแบบการเขียน
ขนาดตัวอักษร ขอจํากัดเหลานีส้ ง ผลใหผปู ระกอบการสงออก
จําเปนตองพึง่ พาผูแ ทนจัดจําหนายในประเทศจีนหรือผูน าํ เขา
ใหเปนผูด าํ เนินการตางๆ ให แตแนนอนทีส่ ดุ การพึง่ พาก็อาจจะ
ไมไดเปนประโยชนทางบวกเสมอไป หากไปพบคูคาที่ไมอาจ
ไววางใจได ดังนั้น แมวาอุปสรรคเหลานี้อาจสงผลบั่นทอน
จิตใจของผูประกอบการ ที่คิดวาระเบียบนี้เปนเรื่องยุงยาก
จึงไมพรอมที่จะขยายโอกาสทางการคาตอ แตหากมองใน
มุมกลับกัน หากผูประกอบการไทยไดทราบถึงขอมูลและ
ศึกษาระเบียบอยางจริงจัง พรอมทัง้ มองอุปสรรคนีเ้ ปนโอกาส
และเครื่องมือในการทําตลาดในประเทศทางหนึ่ง ก็สามารถ
ทํ า ให ผู บ ริ โ ภคปลายทางได มี ท างเลื อ กซื้ อ ที่ ม ากขึ้ น และ
เป น การสร า งความมั่ น ใจในคุ ณ ภาพของสิ น ค า ไทยได
ขอเสนอแนะและมุมมองที่ผูประกอบการอาจใชประโยชน
จากเกณฑฉลากสินคามีดังตอไปนี้
1. ใชระเบียบที่กําหนดใหมีการระบุชื่อผูผลิตและ
ชองทางการติดตอสื่อสารเปนเครื่องมือประชาสัมพันธ
กรณีที่ผูประกอบการไทยเปนผูผลิตสินคาเพื่อนําเขา
ไปจําหนายที่จีน แนนอนที่สุดความตองการที่ผูประกอบการ
ทั้งหลายตองการ คือ สามารถหาคูคาหรือลูกคาหรือผูบริโภค
เพื่อขยายยอดขายไดมากขึ้น การที่ฉลากสินคากําหนดให
ระบุชื่อและชองทางการติดตอนั้น ก็เปนการประชาสัมพันธ
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และแนะนํ า บริ ษั ท ของผู ป ระกอบการไปในขณะเดี ย วกั น
ซึ่งทําใหผูที่ตองการติดตอคาขาย สามารถติดตอผูประกอบการไดโดยตรงและตอยอดทางการคาไดมากขึ้น แตในทาง
กลับกัน ผูประกอบการก็จําเปนตองรักษาคุณภาพของสินคา
ใหมีความคงที่ มิเชนนั้นแลวชองทางการติดตอนี้ ก็อาจเปน
ชองทางที่นํามาซึ่งการตําหนิจากผูบริโภคหรืออาจถูกติดตาม
ควบคุ ม จากหน ว ยงานรั ฐ จี น กรณี สิ น ค า นั้ น ไม ไ ด คุ ณ ภาพ
หรือสรางความไมปลอดภัยดานอาหารตอผูบริโภคได
2. ศึ ก ษาเกณฑ ร ะเบี ย บเพื่ อ เป น กรอบความคิ ด
สําหรับการออกแบบถุงบรรจุภัณฑสําหรับการจัดจําหนาย
ในประเทศจีน
ดวยระเบียบที่ไดกําหนดขึ้นมานั้น ไดมีการครอบคลุม
ถึงเกณฑขนาดตัวอักษร ขอความและเนื้อหาที่สามารถและ
ไมสามารถระบุบนฉลากสินคาได รูปแบบการสื่อสารที่ทําให
ผูบริโภคเขาใจไดงาย เชน วิธีเรียงวันที่ผลิตและวันหมดอายุ
จากปเดือนและวัน ตองใหมีความกระจาง หากไมไดเรียงตาม
ความคุนเคยของผูบริโภคชาวจีนแลว อาจสงผลใหเกิดความ
เขาใจผิดได หากผูประกอบการไดศึกษาเกณฑเหลานี้แลว
ก็จะสามารถมีกรอบเกณฑในการออกแบบถุงบรรจุภัณฑ
ตั้งแตแรกเริ่ม และสามารถเพิ่มเติมสีสันและรูปลักษณให
มี ค วามเหมาะสมต อ พฤติ ก รรมผู บ ริ โ ภคและเป น ไปตาม
ระเบียบการนําเขาอยางถูกตอง ทําใหลดความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นในการนําเขาในอนาคตดวย
3. สรางความรับรูตราสินคาจากขอกําหนดเรื่อง
การใชภาษาตางประเทศกับชื่อสินคาภาษาจีนไปพรอมกัน
ระเบี ย บได กํ า หนดเกี่ ย วกั บ ตั ว อั ก ษรที่ ป รากฏบน
ฉลากวาจําเปนตองใชตัวอักษรจีนตามมาตรฐาน (กรณีเปน
ตัวอักษรประดิษฐจําเปนตองมีความชัดเจนงายตอการเขาใจ)
สามารถใชตัวสะกดเสียงภาษาจีนพินอิน (pinyin) โดยใช
ภาษาชนกลุมนอย หรือภาษาตางประเทศประกอบไดแตตอง
ไมมีขนาดใหญกวาตัวอักษรจีน และการใชภาษาตางประเทศ
นั ้ น ต อ งมี เ นื ้ อ หาที ่ ต รงสั ม พั น ธ ก ั บ ภาษาจี น ในการนี ้
ผูประกอบการไทยสามารถใชโอกาสนี้ในการสรางการรับรู
ตราสินคาของตนเองได หากตราสินคาที่เปนภาษาทองถิ่น
หรือภาษาตางประเทศหรื อภาษาไทยเป นที่นิยมในตลาด
ประเทศไทย และเมื่อมีการเพิ่มชื่อตราสินคาภาษาจีนวางคู
กันไปดวย จะยิ่งเปนการตอกยําความเชื่อมั่นในตราสินคา
คุณภาพของผูประกอบการไดเปนอยางดี และเปนการเปด
โอกาสใหผูบริโภคภายในประเทศจีนไดจดจําตราสินคาได
งายขึ้นดวย

4. เสนอให ห น ว ยงานภาครั ฐ มี ก ารเก็ บ รวบรวม
ขอมูลงานวิจัย ชองทางประชาสัมพันธขอมูล ตลอดจน
สรางหนวยงานใหบริการดานผลิตภัณฑเพื่อการสงออก
ตลาดจีนแบบครบวงจร
เนื่ อ งจากผู ป ระกอบการมี อุ ป สรรคในด า นต า งๆ
ในประเด็นการเตรียมความพรอมของสินคาตนที่จะสงออก
ไปยังตลาดจีน ไมวาจะเปนปญหาดานความลุมลึกภาษาจีน
การเขาถึงแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ การทําความเขาใจใน
ระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวกับตัวสินคา ตลอดจนการขาดแคลน
ทรั พ ยากรด า นบุ ค ลากรผู  ท ี ่ ม ี ค วามเชี ่ ย วชาญ ที ่ ส ามารถ
สร า งสรรค ง านด า นบรรจุ ภั ณ ฑ หี บ ห อ ให ส อดคล อ งตาม
ระเบียบมาตรการที่กําหนดไว และยังตองมีความสวยงาม
เพื่ อ ก อ ให เ กิ ด ความได เ ปรี ย บในการแข ง ขั น ผลิ ต ภั ณ ฑ ใ น
ตลาดตางประเทศ เปนตน ดังนั้น ผูเขียนจึงเสนอแนะวา
หนวยงานภาครัฐควรมีชองทางในการเขาถึงและเก็บรวบรวม
ขอมูล จัดสรรงบประมาณวิจัยเพื่อศึกษาตอประเด็นนี้อยาง
เป น รู ป ธรรม สร า งช อ งทางการประชาสั ม พั น ธ ข  อ มู ล ให
ผูประกอบการไดเขาใจขอมูลไดงายขึ้นและทั่วถึง หรืออาจ
จะมี ก ารจั ด ตั้ ง หน ว ยงานที่ จ ะสามารถให บ ริ ก ารเพื่ อ การ
สรางสรรคบรรจุภัณฑสินคาหีบหอที่สอดคลองกับระเบียบตางๆ ของตลาดจีน เพื่อใหผูประกอบการไดขอเขารับบริการ
แบบครบวงจรได และเป น การช ว ยลดต น ทุ น และความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นได อีกทั้งยังเปนการสนับสนุนใหสินคา
ไทยสามารถเขาสูตลาดจีนไดอยางถูกตองและขยายโอกาส
ทางการคาไดมากขึ้นดวย
บทสรุป
จากการศึ ก ษากฎทั่ ว ไปว า ด ว ยมาตรฐานฉลาก
ผลิตภัณฑอาหารบรรจุหีบหอฉบับ GB7718-2011 ผูเขียนได
ศึกษาถึงสาระสําคัญของระเบียบ ไดแก ดานขอมูลทั่วไป
เนื ้ อ หาบนฉลากผลิ ต ภั ณ ฑ การใช ช ื ่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหาร
ขอกําหนดการระบุตารางสวนประกอบอาหาร วิธรี ะบุนาํ หนัก
สุทธิและขนาด วิธีการเขียนชื่อที่อยูและชองทางการติดตอ
รูปแบบการระบุวันที่ผลิตสินคาและวันหมดอายุ เปนตน โดย
ทํ า การเปรี ย บเที ย บข อ กํ า หนดที่ แ ตกต า งที่ มี ก ารแก ไข
เพิม่ เติมจากระเบียบชุดกอนฉบับ GB7718-2004 และไดสรุป
ขอเปรียบเทียบที่มีการเปลี่ยนแปลงแกไขระเบียบนี้ใน 5 ดาน
คือ 1) ชื่อกฎระเบียบและขอบเขตการใชบังคับระเบียบนี้
2) ดานคําจํากัดความ 3) ดานเนื้อหาบททั่วไป 4) ดานเนื้อหา
ที่แสดงบนฉลากและขอมูลโภชนาการ และ 5) ดานมาตรฐาน
วิธีการระบุขอความผลจากการศึกษาเปรียบเทียบนํามาซึ่ง

การวิเคราะหสงั เคราะหขอ มูล และมีนยั ยะถึงปญหาอุปสรรคตางๆ ตอผูประกอบการในการนําเขาสินคาใน 3 มิติ คือ ดาน
การเขาถึงขอมูลของหนวยงานผูรับผิดชอบการจัดทําและ
ขออนุมัติฉลากสินคา ดานกระบวนการเตรียมเอกสารตางๆ
ที่เกี่ยวของเพื่อยื่นขออนุมัติ และดานการบังคับใชระเบียบ
ระหวางการนําเขาสินคา
ทั้งนี้ ผูเขียนไดเสนอแนะในมุมกลับที่มองอุปสรรค
เปนเครื่องมือหนึ่งที่สามารถเปนประโยชนตอการคาและ
ขยายตลาดได ไดแก 1) ใชระเบียบที่กําหนดใหมีการระบุชื่อ
ผู ผ ลิ ต และช อ งทางการติ ด ต อ สื่ อ สารเป น เครื่ อ งมื อ
ประชาสั ม พั น ธ 2) ศึ ก ษาเกณฑ ร ะเบี ย บเพื ่ อ เป น กรอบ
ความคิ ด สํ า หรั บ การออกแบบถุ ง บรรจุ ภั ณ ฑ สํ า หรั บ การ
จัดจําหนายในประเทศจีน 3) สรางความรับรูตราสินคาจาก
ขอกําหนดเรือ่ งการใชภาษาตางประเทศกับชือ่ สินคาภาษาจีน
ไปพร อมกัน และ 4) เสนอใหห นว ยงานภาครั ฐ มีการเก็ บ
รวบรวมขอมูลงานวิจยั ชองทางประชาสัมพันธขอ มูล ตลอดจน
หนวยงานใหบริการแบบครบวงจร
References
Bunyanan, R. (2003, May). Khēt kānkhā Sēr ī
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Thai tō̜ng rū [The basic knowledge
that Thai entrepreneurs need to know
about food labels in China]. Retrieved
May 25, 2017, from www.thaibizchina.
com/thaibizchina/th/business-warning/
detail.php?SECTION_ID =512&ID=12417
The Office of SMEs Promotion, Strategic
Planning and Policy Formulation
Cluster. (n.d.). Māttrakān kot rabīap
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