
   กฎหมายว่าด้วยการติดฉลากผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม (ระยะที่สอง) 

 

นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ ประเทศชิลีได้ริเริ่มแคมเปญรณรงค์ต่อต้านโรคอ้วนอย่างจริงจัง เนื่องจากในช่วง
หลายปีที่ผ่านมาประชากรในทุกช่วงวัยของชิลีประสบกับปัญหาโรคอ้วน (Obesity) และมีอัตราการเสียชีวิต
จากโรคที่เกี่ยวเนื่องจากความอ้วนเป็นจ านวนมาก ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด 
มะเร็ง และภาวะไตวายเรื้อรัง เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้นยังส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของพลเมือง รวมถึง
งบประมาณในการรักษาพยาบาลของประเทศ รัฐบาลจึงมีความจ าเป็นหามาตรการเพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพ
ดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ออก “กฎหมายการติดป้ายฉลากผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม” ที่มีการ
ก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีปริมาณน้ าตาล โซเดียม และไขมันอ่ิมตัว สูงเกินกว่าที่ก าหนด จะต้องแสดงตรา
สัญลักษณ์ที่ชัดเจนเพ่ือเป็นข้อมูลแจ้งเตือนผู้บริโภคให้รับทราบ เป็นสัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่าย 
(Simplified Logo) ที่แสดงคุณสมบัติทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหารอย่างชัดเจน  โดยตราสัญลักษณ์นี้
เรียกว่า “เครื่องหมายแสดงอาหารเกินเกณฑ์” (High In Label) ทั้งนี้ จะมีผลครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์
อาหารที่บรรจุส าเร็จรูปทุกชนิด (Packed Food) เพ่ือช่วยให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
อาหารโดยพิจารณาจากข้อมูลโภชนาการ (Nutrition Facts) รวมถึงค่าพลังงาน (Calories) ซึ่งจะช่วยลด
ปัญหาความเสี่ยงในการเกิดภาวะโรคอ้วน โดยเฉพาะเด็กที่มีอายุต่ ากว่า ๑๔ ปี ที่ชื่นชอบของหวานมากเป็น
พิเศษ 

         ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ จะมีการพิจารณากฎหมายฯ ในระยะที่ ๒ เพ่ือกระตุ้นให้ผู้บริโภคมีความ
ใส่ใจต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น โดยกระทรวงสาธารณสุขของชิลีได้ก าหนดให้การด าเนินการตามมาตรการนี้มี
ทั้งหมด ๓ ระยะ โดยในแต่ละระยะ "จะมีการปรับลดปริมาณพลังงานของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเพิ่มความ
เข้มงวดของกฎหมายให้มากขึ้น" ทั้งนี้ ในการแสดงเครื่องหมาย จะต้องติดไว้ให้ชัดเจนบนด้านหน้าของบรรจุ
ภัณฑ์เท่านั้น เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนและสะดุดตา  (Presumptive Labelling) และเพ่ือ
อ านวยความสะดวกและลดขั้นตอนการผลิตแก่ผู้ประกอบการผลิต/ผู้น าเข้าสินค้า ระเบียบนี้อนุญาตให้บริษัทฯ 
สามารถติดสติกเกอร์แทนการผลิตบรรจุภัณฑ์ใหม่เช่นเดียวกัน 
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การแสดงข้อมูลโภชนาการและค่าพลังงานที่เกินเกณฑ์ 
สินค้าอาหาร 

ส าหรับสินค้าอาหาร ระยะที่หนึ่ง  
๒๐๑๖ 

ระยะที่สอง 
๒๐๑๘ 

ระยะที่สาม 
๒๐๑๙ 

พลังงาน (กิโลแคลอรี่/๑๐๐ กรัม) ๓๕๐ ๓๐๐ ๒๗๕ 

โซเดียม (มิลลิกรัม/๑๐๐ กรัม) ๘๐๐ ๕๐๐ ๔๐๐ 

น้ าตาล (กรัม/๑๐๐ กรัม) ๒๒.๕ ๑๕ ๑๐ 

ไขมันอ่ิมตัว (กรัม/๑๐๐ กรัม) ๖ ๕ ๔  

 
สินค้าเครื่องดื่ม 

ส าหรับสินค้าเครื่องด่ืม ระยะที่หนึ่ง 
๒๐๑๖ 

ระยะที่สอง 
๒๐๑๘ 

ระยะที่สาม 
๒๐๑๙ 

พลังงาน (กิโลแคลอรี่/๑๐๐ กรัม) ๑๐๐ ๘๐ ๗๐ 

โซเดียม (มิลลิกรัม/๑๐๐ กรัม) ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

น้ าตาล (กรัม/๑๐๐ กรัม) ๖ ๕ ๕ 

ไขมันอ่ิมตัว (กรัม/๑๐๐ กรัม) ๓ ๓ ๓ 
 
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ 

     ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ให้ปริมาณแคลอรี่ น้ าตาลโซเดียม สูงเกินกว่าเกณฑ์ที่กระทรวง
สาธารณสุขชิลีก าหนดนั้น มีข้อจ ากัด ดังนี้ 

• ห้ามท าการโฆษณาประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการ
ตลาดใดๆ ที่มุ่งหรือเจาะกลุ่มเป้าหมายในเด็กมีอายุต่ ากว่า ๑๔  ปี 
• ห้ามท าการโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขาย ลดราคา หรือแถม 
สินค้าอ่ืนๆ ที่ไม่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหารหรือเครื่องดื่มหลักเพ่ือเป็นการ
จูงใจให้เกิดการซื้อเช่น การแถมของเล่น ชุดแฮปปี้มีลของแมคโดนัลด์ เป็นต้น  

• ห้ามวางจ าหน่ายสินค้าหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษา  
          
ผลกระทบ  

หนังสือพิมพ์ Diario Financiero ซึ่งเป็น หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของชิลี รายงานว่า ผลจากการออก
มาตรการดังกล่าวบรรลุความส าเร็จ ส่งผลให้ความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ให้พลังงาน
แคลอรี่และน้ าตาลสูงมีปริมาณต่ าลง ผู้ประกอบการผลิตอาหารจึงได้รับผลกระทบจากยอดขายที่ลดต่ าลงเป็น
อย่างมาก เนื่องจากผู้บริโภคให้ความใส่ใจต่อสุขภาพและร่างกายมากขึ้น  



    นอกจากนี ้พบว่า ษริษัทผู้ผลิต ต่างไม่เห็นด้วยกับการติดฉลากสินค้าของรัฐบาล เช่น บริษัทเป็ปซี่โค ผู้ผลิต
ขนมอบกรอบชีโตส และ อาหารเช้าเคลล็อก มีการยื่นเรื่องต่อศาล โดยอ้างว่ามาตรการปรับเปลี่ยนฉลากสินค้า
อาหารและเครื่องดื่มของรัฐบาลนั้น เป็นการละเมิดสิทธิทางปัญญา ( Intellectual Property) แต่สุดท้ายไม่
เป็นผลส าเร็จ บริษัทผู้ประกอบการจึงต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดและกฎระเบียบใหม่ๆ ที่จะเกิดข้ึนในเร็วๆ นี้ 

บทวิเคราะห์ (ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย) และข้อคิดเห็น/เสนอแนะ 

ระเบียบการก าหนดให้ผู้ผลิตสินค้าโภชนาการปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใหม่ โดยมีฉลากค าเตือนตามที่
ก าหนด ทั้งข้อก าหนดในเรื่องภาษา ข้อมูลโภชนาการ และขนาดของตราสัญลักษณ์ดังกล่าวนี้ อาจส่งผลต่อ
ต้นทุนสินค้าและระยะเวลาด าเนินการในการส่งออกสินค้าอาหารจากประเทศต่างๆ รวมทั้งจากไทย อย่างไรก็ดี 
รัฐบาลสามารถด าเนินการใช้มาตรการทางฉลาก Labelling เพ่ือความคุ้มครองผู้บริโภคได้ภายใต้ความตกลงความ
ตกลงขององค์การการค้าโลกว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (TBT Agreement)  

 
การที่ประเทศไทยมีการส่งออกสินค้าอาหารและเครื่องดื่มเป็นจ านวนมาก อาทิ ปลาทูน่ากระป๋อง 

ผลไม้และน  าผลไม้กระป๋อง ขนมหวานต่างๆ ฯลฯ จึงมีความจ าเป็นที่ผู้ประกอบการไทยต้องท าความเข้าใจและ
ศึกษากฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวกับการน าเข้า รวมถึงแนวโน้มการด าเนินการในอนาคตของตลาดส่งออกใน
แต่ละประเทศ เช่น การติดฉลากโภชนาการอาหาร การติดฉลากสินค้าฮาลาล เป็นต้น เพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการส่งออก และเป็นโอกาสในการเข้าสู่ตลาดได้รวดเร็วก่อนคู่แข่งรายอ่ืน 

 
นอกจากนี้ เห็นได้ว่า กฎหมายฉบับนี้ ส่งผลให้พลเมืองในชิลีเริ่มมีการพิจารณาสินค้าก่อนบริโภค และ

ค านึงถึงสุขภาพที่ดีมากข้ึน จึงถือเป็นโอกาสส าคัญของประเทศไทยในการขยายตลาดสินค้าประเภทอาหารและ
เครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและมีคุณค่าทางอาหาร (Healthy Food/Drink) ไปยังประเทศชิลีให้มากขึ้น
ในระยะยาวต่อไป 

 
------------------------------------------- 

 
จากหนังสือพิมพ์ Diario Financiero 

สคต. ณ กรุงซันติอาโก   
มิถุนายน 2561 

 

ค้นคว้าและเรียบเรียงข้อมูลโดย 

นางสาวสิรีธร เลาหเจริญสมบตัิ 
นักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  


