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     มาตรการปิดฉลากสินค้าอาหาร Red Labels ของอิสราเอล 
 

กระทรวงสาธารณสุขของรัฐ อิสราเอลได้ เสนอร่างมาตรการปิดฉลาก (Labeling 
requirement) ส าหรับสินค้าอาหารที่มีผลเสียกับสุขภาพ โดยก าหนดให้บริษัทผู้ผลิตสินค้าอาหารต้องท าการ
ปิดฉลาก Red Labels ลงบนสินค้าอาหารที่มีระดับปริมาณของน  าตาล เกลือ และไขมันอ่ิมตัวในระดับที่สูง
กว่าค่าที่ก าหนด ซึ่งผู้น าเข้าอิสราเอลประกาศว่าอาจจะมีการปรับราคาสินค้าที่อยู่ในขายต้องปฏิบัติตาม
มาตรการปิดฉลากดังกล่าว 
  ทั งนี  ผลกระทบที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ของการก าหนดใช้มาตรการปิดฉลากสินค้าอาหาร
ดังกล่าว อาจท าให้มีการจ ากัดปริมาณการน าเข้าสินค้า ส่งผลกระทบทางลบต่อความสามารถในการแข่งขัน
ทางการค้า และอาจท าให้ระดับค่าครองชีพในประเทศเพ่ิมสูงขึ น ทั งนี  กลุ่มงานตลาดสินค้าอาหาร สภา
หอการค้าแห่งรัฐอิสราเอล ได้ระบุว่าการมีผลบังคับใช้ของมาตรการปิดฉลากสินค้าอาหารที่มีผลเสียกับ

สุขภาพจะท าให้ต้นทุนของการน าเข้าสินค้า
เ พ่ิ ม สู ง ขึ น  โ ด ย เ ฉ พ า ะ อ ย่ า ง ยิ่ ง เ มื่ อ
เปรียบเทียบกับสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ 
นอกจากนี  ได้ให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมว่าต้นทุน
จะสูงขึ นเนื่องจากการด าเนินการปิดฉลาก
สินค้ามีขั นตอนการท าด้วยแรงงานคน และ
บริษัทผู้ผลิตสินค้าอาหารรายใหญ่ของ
อิสราเอลที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ได้แก่ 

Unilever Israel, Neto, Wilifood, และซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ เช่น Super-Sol, Victory, Tiv Tam 
เป็นต้น  
  มาตรการปิดฉลาก (Labeling requirement) ส าหรับสินค้าอาหารที่มีผลเสียกับสุขภาพ จะ
ปิดฉลาก Red Labels ลงบนสินค้าอาหารที่มีระดับปริมาณของน  าตาล มากกว่า 22.5 กรัม ระดับปริมาณ
ของเกลือ มากกว่า 800 มิลลิกรัม และระดับปริมาณของไขมันอ่ิมตัว มากกว่า 6 กรัม ต่อปริมาณน  าหนัก
ของสินค้าอาหาร จ านวน 100 กรัม โดยก าหนดให้มีผลบังคับใช้มาตรการปิดฉลากฯ ประมาณเดือนมกราคม 
2018 
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แหล่งข้อมูลจาก : Haaretz Newspaper  11/08/60 

ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ 
ประเทศอิสราเอลเป็นประเทศท่ีมีเศรษฐกิจขนาดไม่ใหญ่มากนัก อย่างไรก็ตาม เป็นประเทศที่

มีก าลังการซื อของผู้บริโภคค่อนข้างสูง ถึงแม้จะมีการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารภายในประเทศ กระนั น
ก็ตามประเทศอิสราเอลยังมีความต้องการน าเข้าสินค้าอาหารจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าข้าว ผัก 
ผลไม้ อาหารกระป๋องและแปรรูป เป็นต้น โดยทั่วไปจากข้อมูลสถิติราคาสินค้าอาหารในประเทศอิสราเอล
เพ่ิมสูงขึ นร้อยละ 1.9 ในเดือนเมษายน 2017 และลดลงมาอยู่ระดับที่ร้อยละ 0.5 ในเดือนมิถุนายน 
2017 ทั งนี  ค่าเฉลี่ยของต้นทุนราคาสินค้าอาหารในประเทศอิสราเอลเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 30 ในช่วง
ระหว่างปี 1984 ถึง 2017 โดยมีค่าสูงสุดอยู่ที่ระดับร้อยละ 496.80 ในปี 1984 
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ในขณะที่ประเทศไทย ราคาต้นทุนสินค้าอาหารในประเทศลดต่ าลงร้อยละ -1.38 ในเดือน
พฤษภาคม 2017 และลดลงมาอยู่ระดับที่ร้อยละ -0.53 ในเดือนกรกฎาคม 2017 ทั งนี  ค่าเฉลี่ยของ
ต้นทุนราคาสินค้าอาหารในประเทศไทยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 5.07 ในช่วงระหว่างปี 1977 ถึง 2017 โดย
มีค่าสูงสุดอยู่ที่ระดับร้อยละ 26.34 ในปี 1980 

สคต. ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์สินค้าอาหารไทยในตลาดอิสราเอลในด้าน
การเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและความงาม รสชาติดี สินค้ามีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 
มีความหลากหลาย และมีนวัตกรรมสินค้าอาหาร ready to eat และ packaging design & innovation 
และส่งเสริมให้ผู้น าเข้า ผู้ซื อสินค้าจากประเทศอิสราเอลเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหาร และสินค้า
นวัตกรรมด้านอาหารของไทย เช่น THAIFEX – World of Food Asia เป็นต้น นอกจากนี  มีแผน
ด าเนินการจัดคณะผู้แทนการค้า ผู้น าเข้า ผู้ซื อสินค้าอาหารอิสราเอลไปเจรจาธุรกิจกับบริษัทผู้ผลิตและผู้
สง่ออกสินค้าอาหารของไทยด้วย 

ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ 
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