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                                                         อิสราเอลก าหนดการท าเครื่องหมายสินค้าอาหารที่ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ  

 หลังจากที่ได้มีการหารือกันหายเดือนที่ผ่านมา ในที่สุดกระทรวงสาธารณสุขของอิสราเอลโดย
คณะกรรมาธิการด้านก าหนดมาตรการเพ่ือสนับสนุนสินค้าที่มีผดีต่อสุขภาพ ได้ก าหนดมาตรการท าเครื่องหมายติด
ฉลากสินค้าอาหารเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 จากการก าหนดมาตรการท าเครื่องหมายติดฉลากสินค้าอาหาร
ดังกล่าว จะท าให้บริษัทผู้ผลิตสินค้าอาหารต้องมีการติดฉลากเตือนผู้บริโภคในสินค้าอาหารที่มีส่วนประกอบของ

น  าตาล เกลือ และไขมัน อยู่ในระดับสูง 

ฉลากติดสินค้าอาหารดังกล่าวถูกก าหนดให้เป็นสีแดงเพ่ือให้สื่อถึงการเตือนภัยที่ชัดเจน 
การด าเนินการติดเครื่องหมายฉลากจะแบ่งเป็น 3 ระดับ ซึ่งจะมีมาตรการที่เข้มงวด
เพ่ิมมากขึ น โดยขึ นอยู่กับระดับของส่วนผสมในอาหารที่มีผลเสียต่อสุขภาพ ในขั นระดับ
ที่ 1 จะเริ่มด าเนินการในเดือนมกราคม 2561 ในขั นระดับที่ 2 จะเริ่มด าเนินการ
ภายในระยะเวลา 1 เดือนให้หลังจากขั นระดับที่  1 ซึ่งจะเริ่มต้นด าเนินการประมาณ
เดือนกรกฎาคม 2562 และส าหรับขั นระดับที่ 3 จะด าเนินการในเดือนธันวาคม 

2563 ตามล าดับ  

บริษัทผู้ผผลิตอาหารต้องมีการก าหนดจ านวนช้อนชาของน  าตาลในแต่ละรายการอาหาร และห้ามไม่ให้มีการโฆษณา
ในสินค้าที่มีผลเสียต่อสุขภาพเด็กและเยาวชน ประธานกรรมาธิการด้านก าหนดมาตรการเพ่ือสนับสนุนสินค้าที่มีผดี
ต่อสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขอิสราเอล ศาสตราจารย์ Itamar Grotto ระบุว่าการก าหนดมาตรการติดฉลาก
สินค้าอาหารดังกล่าวเป็นปรากฏการณ์ส าคัญและมีประโยชน์ต่อสังคมอย่างยิ่ง เป็นการปฏิวัติด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ซึ่งในประเทศในกลุ่มยุโรปและสหรัฐอเมริกาได้มีการถกเถียงถึงการใช้มาตราการติดฉลากสินค้าอาหารที่ไม่
เป็นผลดีต่อสุขภาพดังกล่าวมาเป็นระยะเวลาหลายปี อย่างไรก็ตาม ไม่มีการด าเนินนโยบายหรือก าหนดออก
มาตรการติดฉลากสินค้าอาหารฯ อย่างเป็นรูปธรรม ทั งนี  อิสราเอลได้พยายามก าหนดมาตรการเกี่ยวกับสินค้าที่ไม่ 
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ส่งผลดีต่อสุขภาพในร้านอาหาร fast food และจ ากัดการขยายสาขาของร้านอาหาร fast food และให้ร้านอาหาร
ลักษณะดังกล่าวระบุจ านวนช้อนชาของน  าตาลในเครื่องดื่มที่จ าหน่ายด้วย ทั งนี  กระทรวงสาธารณสุขอิสราเอล ระบุ
ผลการวิเคราะห์เรื่องผลกระทบของโภชนาการอาหารต่อสุขภาพและการเกิดโรค และความผิดปกติของร่างกายของ
ผู้บริโภค ตลอดจนผลกระทบด้านงบประมาณรายจ่ายของชาติในเรื่องสุขภาพ จากการวิเคราะห์ตัวเ ลขทางสถิติ
พบว่าประชากรกลุ่มผู้มีรายได้น้อยของรัฐอิสราเอลเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ที่สุด สัดส่วนมากที่สุดที่ได้รับผลกระทบ
จากการรับประทานอาหารทีไ่ม่ส่งผลดีต่อสุขภาพ เช่น โรคอ้วน ร่างกายอ่อนแอ เป็นต้น ตัวเลขงบประมาณค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการรักษาโรคอ้วน ปัญหาสุขภาพเรื อรังจากการรับประทาน ประมาณ 16 พันล้านเชคเกล หรือประมาณ
4.14 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยร้อยละ 60 เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาโรคอ้วน และร้อ ยละ 40 เป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาปัญหาสุขภาพเรื อรังจากการการรับประทาน และกระทรวงสาธารณสุขอิสราเอล ให้
ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าการได้รับสารอาหารที่ไม่ถูกต้องและดีกับร่างกายเป็นสาเหตุท าให้เกิดการเสียชีวิตถึงร้อยละ 13.9 
โดยแต่ละปีจะมีผู้เสียชีวิตจากเรื่องดังกล่าวประมาณ 5,900 คน 

   รัฐอิสราเอลถือว่าเป็นประเทศที่มีการบริโภคน  าตาลเป็นจ านวนมากที่สุดในโลกประเทศ
หนึ่ง โดยมีค่าเฉลี่ยการบริโภคน  าตาลสูงกว่ากลุ่มประเทศ OECD และเป็นเหตุให้มีผู้ป่วยชาวอิสราเอลเป็น
โรคเบาหวานเพ่ิมขึ นทุกปี โดยรัฐอิสราเอลถือว่ามีจ านวนประชากรชายที่เป็นโรคเบาหวานมากที่สุดอันดับที่ 2 ของ
โลก รองจากประเทศเม็กซิโก และในส่วนจ านวนประชากรหญิงที่เป็นโรคเบาหวานของรัฐอิสราเอล ถูกจัดล าดับให้มี
ปริมาณมากที่สุดเป็นอันดับที่ 3 ของโลก รองจากประเทศเม็กซิโกและตุรกี ในส่วนของประชากรเด็กและเยาวชน
ของรัฐอิสราเอลบริโภคน  าตาในอัตราส่วนที่มากกว่าประชากรเด็กและเยาวชนในสหรัฐอเมริกา ทั งนี  รายงานการ
ส ารวจการบริโภคอาหารเครื่องดื่มที่มีความหวาน พบว่าร้อยะ 41 ของเด็กและเยาวชนผู้หญิงของรัฐอิสราเอลที่มี
อายุ 15 ปี จะมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีความหวานทุกวัน เปรียบเทียบกับร้อยละ 30 ของประเทศสหรัฐอเมริกา  
ในขณะที่ร้อยละ 45 ของเด็กและเยาวชนผู้ชายของรัฐอิสราเอลที่มีอายุ 15 ปี จะมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีความหวาน
ทุกวัน เปรียบเทียบ 
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กับร้อยละ 37 ของประเทศสหรัฐอเมริกา  นอกจากนี  รัฐอิสราเอลได้ขึ นชื่อว่ามีการบริโภคเกลือมากที่สุดในโลก
ประเทศหนึ่ง ซึ่งบริโภคเกลือในปริมาณที่มากกว่าจ านวนบริโภคซึ่งทางการแพทย์แนะน ากว่าหนึ่งเท่าตัว ทั งนี  จาก
การส ารวจตลาดอิสราเอลในภาพรวม ปรากฏว่ามากกว่าร้อยละ 1 ของสินค้าอาหารจะถูกก าหนดว่าเป็นสินค้าที่ไม่
ส่งผดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค 

แหล่งข้อมูลจาก : Globes newspaper 01/12/2559  

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  

   ในปัจจุบัน ผู้บริโภคชาวอิสราเอลมีความตระหนักถึงความส าคัญของการรักษาสุขภาพ 
และให้ความส าคัญ ใส่ใจกับการดูแลสุขภาพและรูปร่าง โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น วัยท างาน ประกอบกับการที่มีความ
ริเริ่มของรัฐบาลอิสราเอลในการก าหนดมาตรการท าเครื่องหมายติดฉลากอาหารที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ซึ่งน่าจะเป็น
โอกาสดีของสินค้าอาหารไทยซึ่งเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพ มีคุณค่าสารอาหารทางโภชนาการ และมีรสชาดอร่อยเป็น
ที่นิยมของผู้บริโภคชาวอิสราเอล ทั งในรูปแบบอาหารพร้อมรับประทานและสินค้าอาหารกระป๋อง นอกจากนี  
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหารที่มีคุณสมบัติเป็นยาทางธรรมชาติ สมุนไพรที่มีผลต่อการช่วยรักษาโรคเบาหวาน โรค
อ้วน โรคเจ็บป่วยเรื อรัง น่าจะเป็นที่ต้องการของตลาดอิสราเอลเพ่ิมมากขึ น ซึ่งเป็นช่องทางการขยายตลาดและรุก
ตลาดสินค้าอาหารของอิสราเอลได้ดียิ่งขึ นอีกด้วย 

 

ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ 
    1 ธันวาคม 2559 
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