
  
 
 
 
 

 
 
 
 

สุขอนันต  เบิกบาน 
กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค 

 
 
 
 
 รูปรอยประดิษฐ หรือขอความที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ผูบริโภคมักพบเห็นบน

ภาชนะบรรจุหรือที่เราเรียกส้ัน ๆ วาฉลากนั้น ในแงของผูผลิต ฉลากมีไวเพื่อดึงดูดสายตาใหผูบริโภคสนใจ

ในตัวสินคาและซ้ือหาไปบริโภค แตในความเปนจริงแลวฉลากไมไดมีไวเพียงเพื่อความสวยงามหรือดึงดูด

สายตาใหผูบริโภคมาซ้ือเทานั้น ฉลากยังเปรียบเสมือนเปนหนาตางที่ทําใหผูบริโภคมองเห็นผลิตภัณฑทีอ่ยู

ในภาชนะบรรจุได ซึ่งเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งที่ผูบริโภคใชเปนขอมูลพิจารณาประกอบการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑตาง ๆ  

 

 สํ า ห รั บ ผ ลิ ต ภัณฑ สุ ข ภ าพ  ไ ด แ ก  อ าห า ร  ย า 

เคร่ืองสําอาง เคร่ืองมือแพทย และวัตถุอันตรายที่ใชในบานเรือน 

อยูในการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

(อย.) ซึ่งตามกฏหมายแลวผลิตภัณฑเหลานี้กอนที่จะผลิต 

จําหนาย หรือนําเขาจะตองมีการขออนุญาตกับ อย. กอน 

ผูบริโภคบางกลุมจึงมีความเชื่อวาผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและ

ไดรับการอนุญาตจาก อย. นั้น จะตองมีเคร่ืองหมาย อย.  ดังนั้น 

ผูบริโภคกลุมนี้เวลาที่จะซื้อผลิตภัณฑสุขภาพใด ๆ จึงมักจะมอง

หาเคร่ืองหมาย อย. ที่ฉลากกอนเปนอันดับแรก จึงเปนชองทาง

ที่ทําใหผูประกอบการบางรายฉวยโอกาสนี้ ใชเคร่ืองหมาย อย. 

เปนเคร่ืองมือโฆษณาขายสินคาของตนเอง โออวดสรรพคุณ 



ตาง ๆ นานา อยางเชน รักษาโรครายแรงได ปองกันสมองเสื่อม 

ลดอวน เปนตน ทําใหผูบริโภคเขาใจผิดคิดวาสินคามีสรรพคุณ

ดังที่กลาวอาง เพราะมีเคร่ืองหมาย อย. ซ้ํารายผูประกอบการ

บางราย ถึงข้ันทําเคร่ืองหมาย อย. ปลอม ข้ึนมาทั้งที่ไมไดมีการ

มาขออนุญาตผลิตภัณฑกับ อย. เลย หากผูบริโภคไมอยากตก

เปนเหยื่อผูประกอบการหัวใส มีวิธีสังเกตงาย ๆ จากการอาน

ฉลาก ซึ่งในที่นี้จะพูดถึงฉลากอาหาร สังเกตอยางไร บอกขอมูล

อะไรกับเราบาง ติดตามอานไดเลยคะ 

 

ฉลากผลิตภัณฑอาหาร 
 ฉลากผลิตภัณฑอาหารนั้น จะมีทั้งฉลากที่จําเปนตองมีเคร่ืองหมาย อย. บนฉลาก และ ฉลากที่  

ไมจําเปนตองมีเคร่ืองหมาย อย.บนฉลาก  ซึ่งฉลากอาหารโดยทั่วไปจะระบุขอมูลจําเปนทั่วไปที่ผูบริโภค

ควรจะทราบ ซึ่งไดแก ชื่ออาหาร ชื่อที่อยูผูผลิต/นําเขา สวนผสม คําแนะนํา คําเตือนตาง ๆ แตก็มีอาหาร

บางชนิดไดมีการแสดงขอมูลโภชนาการของอาหารนั้น ๆ บนฉลากอาหารเพื่อใหผูบริโภคไดเลือกซ้ืออาหาร 

และเลือกบริโภคใหเหมาะสมกับความตองการ หรือภาวะทางโภชนาการของตนได ฉลากนี้เรียกวา   

“ฉลากโภชนาการ”  ซึ่งกฎหมายไมไดบังคับใหแสดงข้ึนอยูกับความสมัครใจของผูผลิต เวนแตวาผลิตภัณฑ

นั้นมีการกลาวอางสรรพคุณทางโภชนาการ จึงจําเปนตองแสดงฉลากโภชนาการดวย อยางไรก็ตาม

กฎหมายไดกําหนดชนิดของอาหารที่ตองแสดงฉลากไว ดังนี้ 

 

กลุมอาหารท่ีตองมีฉลาก 
  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข วาดวยเร่ืองฉลาก กําหนดกลุมอาหารที่ตองมีฉลาก ไว

เปน 4 กลุม ไดแก 

  กลุมที่ 1  อาหารควบคุมเฉพาะ ไดแก อาหารที่กฎหมายกําหนดใหผูผลิตหรือผูนําเขา

อาหารประเภทนี้เพื่อจําหนาย ตองมาขออนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากอน         

เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะผลิตและนําเขาเพื่อจําหนายได  ปจจุบันจะมีอยู  39 ชนิด   

กลุมที่ 2 อาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน อาหารประเภทนี้มีการกําหนดคุณภาพ

มาตรฐาน ดังนั้นผลิตภัณฑที่จะไดรับอนุญาต จะตองเปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่ประกาศ

กระทรวงสาธารณสุขกําหนดวาดวยเร่ืองอาหารประเภทนั้น ๆ   

กลุมที่ 3 อาหารที่รัฐมนตรีประกาศใหเปนอาหารที่ตองมีฉลาก  

กลุมที่ 4 อาหารอื่นนอกจากอาหารตามกลุมที่ 1-3 

 

 



 

ประเภทของฉลากอาหาร 
  แบงเปน 4 ประเภท ไดแก 

  ประเภทที่ 1 ฉลากอาหารที่จําหนายโดยตรงตอผูบริโภค 

  ประเภทที่ 2 ฉลากอาหารที่จําหนายใหผูปรุงหรือผูจําหนายอาหาร 

  ประเภทที่ 3 ฉลากอาหารที่จําหนายเปนวัตถุดิบใหโรงงานผลิตอาหาร 

  ประเภทที่ 4 ฉลากอาหารที่ผลิตเพื่อสงออก 

 

 

 

ส่ิงจําเปนท่ีตองมีในฉลากอาหารท่ีจําหนายตอผูบริโภค 
 

อย. ไดกําหนดไววาฉลากอาหารที่จําหนายตอผูบริโภคโดยตรง

ตองแสดงขอความเปนภาษาไทย อาจจะมีภาษาตางประเทศดวย   

ก็ได ซึ่งฉลากอาหารดังกลาวจะตองแสดงรายละเอียดดังตอไปนี้  

เวนแตจะไดรับการยกเวนไมใหระบุ 

  1.1  ชื่ออาหาร  

1.2  เลขสารบบอาหาร ในเคร่ืองหมาย อย. ดวยตัวเลขที่มีสีตัด

กับสีพื้นของกรอบ และมีขนาดไมเล็กกวา 2 มิลลิเมตร สีของกรอบ

ตัดกับสีพื้นของฉลาก  

  1.3  ชื่อและที่ต้ังของผูผลิตหรือผูแบงบรรจุ เพื่อจําหนาย แลวแต

กรณี โดยมีคําวา "ผลิตโดย" หรือ "ผลิต-แบงบรรจุโดย" กํากับ 

สําหรับอาหารที่ผลิตภายในประเทศอาจแสดงสํานักงานใหญของ      

ผูผลิตหรือของผูแบงบรรจุก็ได ในกรณีที่เปนอาหารนําเขาใหแสดง

ชื่อและที่ต้ังของผูนําเขาและประเทศผูผลิตดวย 

1.4  ปริมาณสุทธิของอาหารเปนระบบเมตริก  

1.5  สวนประกอบที่สําคัญเปนรอยละของน้ําหนัก

โดยประมาณ โดยแสดงจากปริมาณมากไปหานอย  

1.6  ขอความวา "ใชวัตถุกันเสีย" ถามีการใช 

1.7 ขอความวา  " เจือสีธรรมชาติ "  หรือ  " เจือ           

สีสังเคราะห" แลวแตกรณีที่มีการใช 



1.8  ขอความวา "….. เปนวัตถุปรุงแตงรสอาหาร" (ความที่เวนไวใหระบุชนิดของวัตถุปรุงแตงที่ใช) 

เชน กรณีที่เปนโมโนโซเดียมกลูตาเมทใหแสดงขอความวา "ใชโมโนโซเดียมกลูตาเมทเปนวัตถุปรุงแตงรส

อาหาร" 

1.9  ขอความวา "ใช ….. เปนวัตถุที่ใหความหวานแทนน้ําตาล" (ความที่เวนไวใหระบุชนิดของวัตถุ

ที่ใหความหวานแทนน้ําตาลที่ใช)  

1.10  ขอความวา "แตงกล่ินธรรมชาติ", "แตงกล่ินเลียนธรรมชาติ", "แตงกล่ินสังเคราะห","แตงรส

ธรรมชาติ" หรือ "แตงรสเลียนธรรมชาติ" แลวแตกรณีถามีการใช 

1.11  แสดงวันเดือนปที่ผลิต หรือหมดอายุการใช หรือควรบริโภคกอน โดยมีคําวา "ผลิต" หรือ 

"หมดอายุ" หรือ "ควรบริโภคกอน" กํากับ แลวแตกรณีดังตอไปนี้ 

               ก.  อาหารที่เก็บไดไมเกิน 90 วัน ใหแสดงวันเดือนปที่ผลิต หรือหมดอายุ หรือควรบริโภคกอน 

               ข.  อาหารที่เก็บไดเกิน 90 วัน ใหแสดงเดือนปที่ผลิต หรือวันเดือนปที่หมดอายุ หรือวันเดือนปที่

ควรบริโภคกอน 

               ค.  อาหารที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนดใหแสดงวันเดือนปที่

หมดอายุ  เชน นมเปร้ียว นมพาสเจอรไรส ขนมปง  

1.12  คําแนะนําในการเก็บรักษา (ถามี) 

1.13  วิธีปรุงเพื่อรับประทาน (ถามี) 

1.14  วิธีการใชและขอความที่จําเปนสําหรับอาหารที่มุงหมายจะใชกับทารกหรือเด็กออน หรือ

บุคคลกลุมใดใชโดยเฉพาะ 

1.15  ขอความที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด 

 

สําหรับอาหารกลุม 4 อยางนอยตองแสดงขอความ 

1.  ชื่ออาหาร 

2.  ชื่อและที่ต้ังของผูผลิตหรือผูแบงบรรจุเพื่อจําหนายแลวแตกรณี โดยมีคําวา "ผลิตโดย" หรือ 

"ผลิต-แบงบรรจุโดย" กํากับ สําหรับอาหารที่ผลิตภายในประเทศอาจแสดงสํานักงานใหญของผูผลิตหรือ

ของผูแบง บรรจุก็ได ในกรณีที่เปนอาหารนําเขาใหแสดงประเทศผูผลิตดวย 

3.  ปริมาณสุทธิของอาหารเปนระบบเมตริก 

4.  วันเดือนปที่ผลิต หรือหมดอายุการใช หรือควรบริโภคกอน โดยมีคําวา "ผลิต" หรือ "หมดอายุ" 

หรือ "ควรบริโภคกอน" กํากับ) 

 

 

 

 

 



 

แทจริงแลวเลขสารบบอาหารบอกอะไร 
 ผูประกอบการหลายรายมักเอาเลขสารบบอาหาร 13 หลัก หรือที่เรียกส้ัน ๆ วา “เคร่ืองหมาย อย.” 

ไปอวดอาง ทําใหผูบริโภคเขาใจผิด คิดวาอาหารเหลานั้นมีสรรพคุณดังที่โฆษณา แทจริงแลวเลข 13 ตัวใน

กรอบเคร่ืองหมาย อย. ที่พบเห็นในฉลากผลิตภัณฑอาหารนั้น เปรียบเสมือนรหัสลับที่ อย. กําหนดข้ึน ซึ่ง

จะระบุขอมูลสําคัญเกี่ยวกับสถานที่ และขอมูลผลิตภัณฑอาหารเพื่อใชในการตรวจสอบทําใหสามารถ

กํากับดูแลผลิตภัณฑภายหลังออกสูทองตลาดไดสะดวก คลองตัว และมีประสิทธิภาพมากข้ึน  การที่

ผลิตภัณฑอาหารใดไดรับเลขสารบบอาหารนั้นหมายความวา ผลิตภัณฑอาหารนั้นไดรับการข้ึนทะเบียน

อยางถูกตองตามกฎหมาย แตไมไดหมายรวมถึงการโฆษณาสรรพคุณตาง ๆ ซึ่งผูผลิตจะตองมีการขอ

อนุญาตโฆษณาตางหาก ดังนั้นเลขสารบบอาหารหรือเครื่องหมาย อย.จึงไมไดเปนสัญลักษณที่ใช
รับประกันสรรพคุณที่โฆษณา แตเปนเพียงสัญลักษณที่ทําใหทราบวาผลิตภัณฑนั้นขึ้นทะเบียน
อยางถูกตองเทานั้น สําหรับรายละเอียดของเลขสารบบอาหาร 13 หลักนี้ จะแบงออกเปน 5 กลุม คือ   

XX - X - XXXXX - Y – YYYY ซึ่งแตละกลุมจะมีความหมายดังตอไปนี้ 

 กลุมที่ 1 XX   แสดงจังหวัดที่เปนที่ต้ังของสถานที่ผลิตหรือนําเขาอาหาร โดยใชตัวเลขที่ใชแทนช่ือ

จังหวัดของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1 

 กลุมที่ 2 X แสดงสถานะของสถานที่ผลิตอาหาร หรือนําเขาอาหาร และหนวยงานที่อนุญาต 

  หมายเลข 1 คือสถานที่ผลิตอาหารซึ่ง อย.เปนผูอนุญาต 

  หมายเลข 2 คือสถานที่ผลิตอาหารซึ่ง จังหวัดเปนผูอนุญาต 

  หมายเลข 3 คือสถานที่นําเขาอาหาร ซึ่ง อย.เปนผูอนุญาต 

หมายเลข 4 คือสถานที่นําเขาอาหาร ซึ่งจังหวัดเปนผูอนุญาต   

 กลุมที่ 3 XXXXX 

  เลข 3 หลักแรก คือเลขสถานที่ผลิตอาหาร หรือเลขสถานที่นําเขาอาหาร ที่ไดรับอนุญาต 

  เลข 2 หลักทาย คือ ตัวเลข 2 หลักสุดทายของปพุทธศักราชที่อนุญาต 

 กลุมที่ 4 Y แสดงหนวยงานที่ออกเลขสารบบอาหาร 

  หมายเลข 1 คือ อาหารที่ไดรับเลขสารบบจาก อย. 

  หมายเลข 2 คือ อาหารที่ไดรับเลขสารบบจากจังหวัด 

 กลุมที่ 5 YYYY แสดงลําดับที่ของอาหารที่ผลิตโดยสถานที่ผลิต หรือ นําเขาโดยสถานที่นําเขา   

แตละแหง แยกหนวยงานที่เปนผูอนุญาต 

ตัวอยางของเลขสารบบอาหาร เชน น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท มีหมายเลข 72-2-08545-

2-0205 หมายความวา น้ําด่ืมนี้ผลิตที่จังหวัดสุพรรณบุรี (หมายเลข 72 ดูไดจากตารางที่ 1 ) สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีเปนผูอนุญาต (หมายเลข 2 อาหารที่ไดรับเลขสารบบจากจังหวัด) เปน

สถานที่ผลิตน้ําด่ืมที่มาข้ึนบัญชีเปนลําดับที่ 85 (หมายเลข 085) ในป 2545 (หมายเลข45) ไดรับเลข

สารบบอาหารจากจังหวัดสุพรรณบุรี  เปนลําดับที่ 205 เปนตน จะเห็นไดวาเลขสารบบอาหารชวยใหเรา



ทราบแหลงที่มาของอาหารไดเบ้ืองตน ซึ่งก็จะเปนประโยชนในการตรวจสอบรายละเอียดในเชิงลึกไดอยาง

ดีเยี่ยมในกรณีที่ผลิตภัณฑมีปญหา นอกจากนี้ยังระบุตัวตนของผลิตภัณฑได เพราะเลขสารบบอาหารจะ

ไมซ้ํากัน หากมีผูประกอบการรายใด ปลอมเลขทะเบียน หรือนําเลขสารบบอาหารของผลิตภัณฑอ่ืนมาใช 

เราก็จะทราบไดทันที 
รูปท่ี 1 รายละเอียดของขอมูลที่แสดงบนเลขสารบบอาหาร   

คือ ขอมูลสถานที่ผลิต Y คือ ขอมูลอาหาร X 

1 แสดงถึง  
- จังหวัดท่ีตั้งของสถานที่ประกอบการนั้นๆ  
- ใชรหัสตัวเลข 2 หลักแทนอักษรยอ เชน 12 
แทนจังหวัดนนทบุรี (ดูตารางประกอบ)  

 

3 แสดงถึง  
- สามหลักแรกแสดงเลขสถานท่ี ผลิต/นําเขา
อาหาร ซึ่งไดรับ อนุญาตแลว  

- สองหลักหลังเปนเลขทายของป พ.ศ. ท่ีไดรับ
อนุญาตสถานท่ี  

4 แสดงถึง  
- หนวยงานท่ีอนุญาตอาหารนั้นๆ ซึ่งอาจจะ
เหมือนหรือแตกตางจาก หนวยงานที่อนุญาต
สถานท่ีก็ได ใชหัสตัวเลข 1 หลัก  
1. หมายถึง อาหารนั้นอนุญาตโดย อย.  
2. หมายถึง อาหารนั้นอนุญาตโดยจังหวัด 
(รวม กทม.)  

5 แสดงถึง  
- ลําดับของอาหารที่ไดรับอนุญาตจาก 
หนวยงานท่ีประเมินอาหารนั้น (4)  
- ใชรหัสตัวเลข 4 หลัก เชน  
ลําดับท่ี 1 ใช 0001  
ลําดับท่ี 99 ใช 0099  

อนุญาตโดย อย. (เลขคี่)  

อนุญาตโดยจังหวัด (รวม กทม.) 
(เลขคู)  

 

หมายถึง สถานที่ผลิต  
สถานท่ีนําเขา  

2. 
4. 

หมายถึง สถานที่ผลิต  
หมายถึง สถานที่นําเขา  

1. 
3. 

2 แสดงถึง  
- สถานะของสถานที่ประกอบการและหนวยงานท่ีอนุญาตสถานท่ี  
- ใชรหัสตัวเลข 1 หลัก:  



 
ตารางที ่1 รหัสจังหวัด เรียงตามลําดับตัวเลขรหสัจงัหวัด  

 
 
รหัสจังหวัด ช่ือจังหวัด รหัสจังหวัด ช่ือจังหวัด รหัสจังหวัด ช่ือจังหวัด 

 10 กรุงเทพมหานคร 37 อํานาจเจริญ 64 สุโขทัย 

11 สมุทรปราการ 38 หนองบัวลําภู 65 พิษณุโลก 

12 นนทบุรี 40 ขอนแกน 66 พิจิตร 

13 ปทุมธานี 41 อุดรธานี 67 เพชรบูรณ 

14 พระนครศรีอยุธยา 42 เลย 70 ราชบุรี 

15 อางทอง 43 หนองคาย 71 กาญจนบุรี 

16 ลพบุรี 44 มหาสารคาม 72 สุพรรณบุรี 

17 สิงหบุรี 45 รอยเอ็ด 73 นครปฐม 

18 ชัยนาท 46 กาฬสินธุ  75 สมุทรสงคราม 

19 สระบุรี 47 สกลนคร 76 เพชรบุรี 

20 ชลบุรี 48 นครพนม 77 ประจวบคีรีขันธ 

21 ระยอง 49 มุกดาหาร 80 นครศรีธรรมราช  

22 จันทบุรี 50 เชียงใหม 81 กระบ่ี 

23 ตราด 51 ลําพูน 82 พังงา 

24 ฉะเชิงเทรา 52 ลําปาง 83 ภูเก็ต 

25 ปราจีนบุรี 53 อุตรดิตถ 84 สุราษฎรธานี 

26 นครนายก 54 แพร 85 ระนอง 

27 สระแกว 55 นาน 86 ชุมพร 

30 นครราชสีมา 56 พะเยา 90 สงขลา 

31 บุรีรัมย 57 เชียงราย 91 สตูล 

32 สุรินทร 58 แมฮองสอน 92 ตรัง 

33 ศรีสะเกษ 60 นครสวรรค 93 พัทลุง 

34 อุบลราชธานี 61 อุทัยธานี 94 ปตตานี 

35 ยโสธร 62 กําแพงเพชร 95 ยะลา 

36 ชัยภูมิ 63 ตาก 96 นราธิวาส 

 

ที่มา : กระทรวงมหาดไทย 

 

 

 



 

ดูฉลากอยางไร ไมตกเปนเหย่ือผลิตภัณฑหลอกลวง  
ถาอยากจะเปนคนฉลาดซื้อ ฉลาดใช ไมถูกหลอกลวง ตองหัดอานฉลากผลิตภัณฑจนเปน

นิสัย เพราะฉลากเปนที่บอกขอมูลที่จําเปนตอการตัดสินใจ ซึ่ง อย. ไดกําหนดส่ิงที่ผูผลิตตองแสดงใน

ฉลากอาหารดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน แตสําหรับผูบริโภคอยางเรามีหลักงาย ๆ ในการอานขอมูล 

ฉลากผลิตภัณฑอาหาร ดังนี้ 

1.อาน ชื่อผลิตภัณฑและประเภทผลิตภัณฑเพื่อใหแนใจวาผลิตภัณฑนั้น ๆ ใชสําหรับอะไร

และใหประโยชนใด ๆ ตอรางกาย 

2.อานดู  วัน  เดือน  ปที่ผลิต  หมดอายุ หรือควรบริโภคกอน เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดี 

ไมเกาเก็บ ไมหมดอายุ 

3.อานสวนประกอบ เพื่อเปรียบเทียบคุณคาและคุณภาพของผลิตภัณฑประเภทเดียวกัน และ

หลีกเล่ียงสวนประกอบที่ไมตองการ 

4.อานสรรพคุณหรือประโยชน ดูวาตรงตามที่ตองการหรือไม หากมีการโฆษณาขายผลิตภัณฑ

ที่มีคุณสมบัติที่นาจะเหลือเชื่อเกินจริง ใหกลับมาอานตรงสรรพคุณ และเชื่อเฉพาะขอมูลที่ระบุบน

ฉลากผลิตภัณฑเทานั้น ขอมูลอ่ืน ๆ นอกเหนือจากนั้น อาจเปนการโฆษณาโออวดเกินจริง 

5.นอกจากน้ียังมีขอมูลอ่ืนๆ  อีกที่สําคัญ  เชน  สถานที่ผลิต  วาผลิตที่ใดหรือใครเปนผูจัด

จําหนาย  เวลาที่เกิดปญหาทางสุขภาพเราสามารถทราบแหลงที่ผลิตและแหลงที่มาได 

6.อานดูวามีปริมาณสุทธิเทาใดเพื่อคุมคากับเงินที่ตองเสียไปในการ ซื้อผลิตภัณฑนั้น ๆ 

7.เคร่ืองหมายรับรองคุณภาพมาตรฐาน เชน เคร่ืองหมาย อย. ,มอก. เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ทั้งนี้ เคร่ืองหมาย อย. ไมไดเปนเกณฑที่แสดงความถูกตองหรือคุณภาพมาตรฐานของ

ผลิตภัณฑสุขภาพทุกชนิด ดังนั้นผูบริโภคไมควรคํานึงแความี อย. ควรซื้อ หรือ ไมมี อย. ไมควรซื้อ   

ส่ิงที่จําเปนอยางยิ่งที่ผูบริโภคควรระลึกไว นั่นคือ   ควรอานขอมูลบนฉลากสวนอ่ืน ๆ  และรูจักใช

ขอมูลบนฉลากใหเปนประโยชนกอนการพิจารณาตัดสินใจซ้ือ ไมหลงเช่ือคําโฆษณาที่กลาวอาง

สรรพคุณ หากเราปฏิบัติไดดังกลาวมาแลวตามหลักขางตนใหเปนนิสัย  จะทําใหเราไดรับประโยชน

จากอาหารนั้นอยางคุมคากับเงินที่ตองเสียไป เทานี้ทานก็จะเปนคนท่ีฉลาดซื้อ ฉลาดใช ไมถูก

หลอกลวง เห็นไหมคะ ฉลากบอกอะไรไดมากกวาที่คุณคิดจริง ๆ 

 

จําไวนะคะ กอนซ้ืออาหารครั้งตอไป “มองหาฉลากภาษาไทย ดูสวนผสมขางในอยาง 
ถวนถ่ี มีแหลงท่ีมาชัดเจนดี การันตีดวยเครื่องหมายรับรองคุณภาพมาตรฐาน ไมมีการกลาว
อางสรรพคุณเกินจริง” แลวคุณจะไดผลิตภัณฑอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐาน ไมตกเปนเหยื่อของการ

หลอกลวงจากโฆษณาอีกตอไป 

 

 

เอกสารอางอิง 

1.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 194 พ.ศ. 2543 เร่ืองฉลาก 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 252 พ.ศ 2545 เร่ืองฉลาก (ฉบับที่ 2) 2.

 


