Policy brief
มาตรการภาษีเกลือและโซเดียมในประเทศไทย
จัดทาโดย: แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
พฤศจิกายน 2561

สถานการณ์การบริโภคเกลือและโซเดียมในประเทศไทย
องค์การอนามัยโลกได้แนะนาให้ประชาชนบริโภคโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน เทียบเท่า
เกลือ 5 กรัมi หรือ 1 ช้อนชา (1) แต่จากการสารวจการบริโภคเกลือหรือโซเดียมคลอไรด์ของประชากรไทยใน
พ.ศ. 2550 พบว่า คนไทยบริโภคโซเดียมคลอไรด์โดยเฉลี่ย 10.9 กรัม โดยมาจากเครื่องปรุงรสต่างๆ ประมาณ
8 กรัม และหากคานวณเป็นปริมาณโซเดียม พบว่า คนไทยบริโภคโซเดียมมากถึง 4,352 มิลลิกรัมต่อคนต่อวัน
(2) ซึ่งสูงกว่าปริมาณที่องค์การอนามัยโลกแนะนาถึง 2 เท่า
เมื่อพิจารณาถึงอาหารที่มีโซเดียมที่ประชาชนนิยมรับประทานมากที่สุด พบว่า อันดับ 1 คือ บะหมี่กึ่ง
สาเร็จรูป (ร้อยละ 60) ซึ่งมีปริมาณโซเดียมประมาณ 977 มิลลิกรัมต่อ 1 ซอง (3) รองลงมาเป็นปลากระป๋อง
(ร้อยละ 49) ปลาทูนึ่ง (ร้อยละ 47) และน้าพริกต่างๆ (ร้อยละ 45) ตามลาดับ นอกจากนี้ ยังพบว่าประชาชน
ส่วนมาก (ร้อยละ 60-90) นิยมใช้เครื่องปรุงรสต่างๆ ทั้งน้าปลา เกลือ ซีอิ้วขาว กะปิ ผงปรุงรส และน้ามันหอย
ซึ่งมีโซเดียมในปริมาณสูงในการประกอบอาหารเพื่อรับประทานภายในครัวเรือน (2)
ผลกระทบทางสุขภาพและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
การได้รับปริมาณโซเดียมมากเกินความต้องการ จะส่งผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพ เป็นสาเหตุทาให้
เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable diseases: NCDs) เช่น ภาวะความดันโลหิตสูง (4) ซึ่งเป็น
ปัจจัยเสี่ยงสาคัญของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคหลอดเลือดสมอง (5) โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเหล่านี้
เป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของประชากรโลกมากถึง 39.5 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 70 ของจานวน
ประชากรที่เสียชีวิตทั้งหมด (6)
เช่นเดียวกับสถานการณ์ในประเทศไทยที่โรค NCDs เป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิต โดยโรคหลอด
เลือดสมอง เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 11 ในเพศชาย และประมาณร้อยละ 15 ในเพศ
หญิง ตามด้วยโรคหัวใจขาดเลือด ร้อยละ 8 ในเพศชาย และร้อยละ 9 ในเพศหญิง ตามลาดับ (7)
นอกจากนี้ ยังพบว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของโรค NCDs มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง จากข้อมูล
ในปี พ.ศ. 2551 พบว่า โดยโรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจ มีค่ารักษาพยาบาลประมาณ 79,263 ล้านบาท
และ 154,876 ล้านบาท ตามลาดับ (8)
มาตรการลดการบริโภคเกลือและโซเดียม
มาตรการลดการบริโภคเกลือและโซเดียม เป็นหนึ่งในมาตรการสาคัญในการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ที่มีความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์ (Best buy interventions) และสามารถลดอัตราการเสียชีวิตและการเกิด
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ (9) ซึ่งการลดการบริโภคเกลือและโซเดียมมีหลายมาตรการ จากการวิเคราะห์ล่วงหน้า
เกลือ 1 กรัม จะมีโซเดียมเป็นส่วนประกอบ 0.4 กรัม
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เปรียบเทียบระหว่างมาตรการลดการบริโภคเกลือและโซเดียม 4 ด้าน กับการไม่มีมาตรการฯพบว่ามาตรการที่
สามารถลดการเสียชีวิตได้มากที่สุดคื อ การสร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อปรับสูตรผลิตภัณฑ์
อาหารให้มีปริมาณเกลือและโซเดียมลดลง ซึ่งสามารถป้องกันอัตราการเสียชีวิตจากโรค NCDs ได้ 36,818 คน
รองลงมาคือมาตรการติดฉลากโภชนาการมาตรการการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมให้ประชาชน
ได้กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ และมาตรการรณรงค์สื่อสารมวลชน ตามลาดับ (10) รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลกระทบทางสุขภาพ เปรียบเทียบระหว่างการมีและไม่มีมาตรการลดการบริโภคเกลือและ
โซเดียมในประเทศไทย (การวิเคราะห์ล่วงหน้าในพ.ศ.2568)
การป้องกันการเสียชีวิตจากโรค
มาตรการ
NCDs (คน)*
ไม่มีการดาเนินมาตรการลดการบริโภคเกลือและโซเดียม โดยมีการดาเนิน
28,477
มาตรการพื้นฐานอื่น (เช่น การใช้ยาในการรักษาพยาบาล)**
มีการดาเนินมาตรการลดการบริโภคเกลือและโซเดียม*** เพิ่มเติมจาก
มาตรการพื้นฐานอื่น
 มาตรการสร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ ภาคอุ ต สาหกรรม เพื่ อ ปรั บ สู ต ร
36,818
ผลิตภัณฑ์อาหารให้มีปริมาณเกลือและโซเดียมลดลง
35,338
 มาตรการติดฉลากโภชนาการหน้าบรรจุภัณฑ์
 มาตรการการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมให้ประชาชนได้
30,547
กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
30,048
 มาตรการรณรงค์สื่อสารมวลชน
หมายเหตุ:*มีสัดส่วนการเสียชีวิตของโรคหัวใจและหลอดเลือดร้อยละ 90
**การป้องกันการเสียชีวิตจากโรค NCDs กรณีที่ไม่ได้ดาเนินมาตรการลดบริโภคเกลือและโซเดียม จานวน 28,477 คน เป็นผลมาจากมาตรการ
พื้นฐานอื่น เช่น การใช้ยาในการรักษาพยาบาล
***มาตรการอ้างอิงตาม The ‘SHAKE package’ แนะนาโดยองค์การอนามัยโลก
(http://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/shake-salt-habit/en/)

ในช่ ว ง 5 ปี ที่ ผ่ า นมา มี ก ารด าเนิ น การจากฝั่ ง ภาครั ฐ และมหาวิ ท ยาลั ย ในการสนั บ สนุ น ให้
ภาคอุตสาหกรรมปรับเปลี่ยนสูตรผลิตภัณฑ์อาหารให้มีโซเดียมลดลง โดยใช้วิธีการพัฒนาสูตรอาหารและเสนอ
ให้กับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งการดาเนิน งานดังกล่ าวใช้งบประมาณ 5.3 ล้านบาท (10) แต่ยังไม่เห็นการ
ปรับเปลี่ยนสูตรของภาคอุตสาหกรรมอย่างชัดเจน จากการศึกษาก่อนหน้านี้ในต่างประเทศพบว่าหนึ่งวิธีที่จะ
กระตุ้นภาคอุตสาหกรรมให้ปรับเปลี่ยนสูตรเพื่อให้อาหารมีความเค็มน้อยลง คือการใช้มาตรการทางภาษีและ
ราคา (11)
ผลของมาตรการด้านภาษีเกลือและโซเดียม
ผู้บริโภค
การเก็บภาษีเกลือและโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารพบว่า จะทาให้ราคาของผลิตภัณฑ์นั้นเพิ่มขึ้นซึ่งจะ
ส่งผลให้ผู้บริโภคจะลดการซื้อและรับประทานผลิตภัณฑ์เหล่านี้ลดลงร้อยละ 6.8 (12) และร้อยละ 26 (13) ซึ่ง
ทาให้ลดการเกิดโรคความดัน โรคหลอดเลือดสมอง โรคไต รวมถึงประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของ
โรคดังกล่าวด้วย (14-17)
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ผู้ประกอบการ
จากการทบทวนวรรณกรรมของ Alexandra Wright และคณะ (18) พบว่า ผู้ ประกอบการจะ
ตอบสนองการเก็บภาษีของวัตถุดิบ เช่น น้าตาล โดยการเพิ่มราคาผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าของตนเอง หรือลดการ
ผลิตสินค้าประเภทนั้นๆ เนื่องจากกาไรที่ได้จะลดลง เพราะต้นทุนของสินค้าสูงขึ้น (19) แต่อย่างไรก็ตาม มี
ผู้ประกอบการบางแห่งที่จะปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์โดยการลด หรือเลิกใช้น้าตาลในการผลิตสินค้าดังกล่าว
เช่นเดียวกันกับการเก็บภาษีอาหารในประเทศฮังการี พบว่า การเก็บภาษีในผลิตภัณฑ์อาหารที่ส่งผล
เสียต่อสุขภาพ (unhealthy food) ส่งผลให้ร้อยละ 40 ของผู้ประกอบการปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์ของตนเอง
โดยร้อยละ 30 เลิกใช้น้าตาลและไขมันในผลิตภัณฑ์ ขณะที่ร้อยละ 70 ลดปริมาณน้าตาลและไขมันใน
ผลิตภัณฑ์ของตนเอง แต่ไม่พบว่าภาษีอาหารส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของกิจการต่างๆ ดังกล่าว (18)
ตัวอย่างการเก็บภาษีลดเค็มในต่างประเทศที่ได้ผล
ประเทศฮังการีจะเก็บภาษีในขนมกรุบกรอบที่มีเกลือเป็นส่วนประกอบมากกว่า 1 กรัม ต่อ ผลิตภัณฑ์
100 กรั ม (หรื อเท่ า กั บ โซเดี ย ม 400 กรั ม ต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ 100 กรั ม ) และเก็ บ ในเครื่ อ งปรุ ง ที่ มี เกลื อ เป็ น
ส่วนประกอบมากกว่า 5 กรัมต่อผลิตภัณฑ์ 100 กรัม ซึ่งภาษีที่เก็บจะเท่ากับ 0.8 ยูโร (หรือประมาณ 29.3
บาท)ii ต่อ เกลือ 1 กิโลกรัม (13) ซึ่งหลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ค.ศ. 2011 พบว่า การบริโภค
ผลิตภัณฑ์อาหารที่ถูกเก็บภาษีมีปริมาณลดลง และผู้ผลิตก็ลดหรือเลิกใช้เกลือเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์
ของตนเอง นอกจากนี้ยังทาให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นด้วย
(20)
ทั้งนี้มีการศึกษาพบว่า การเก็บภาษีอาหารที่มีผลเสียต่อสุขภาพควรเก็บภาษีในอัตราที่ทาให้ราคาของ
ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 หรือมากกว่าจึงจะสามารถลดการบริโภคอาหารดังกล่าวได้นอกจากนี้ยังพบว่า
การเก็บภาษีวัตถุดิบ เช่น น้าตาล หรือไขมันโดยตรง จะส่งผลต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภคน้อยกว่าการเก็บภาษี
ในสินค้าหรือผลิตภัณฑ์โดยตรง (18) ตัวอย่างเช่น การศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ พบว่าการเก็บภาษีร้อยละ
20 ของอาหารที่เป็นแหล่งโซเดียมจะทาให้ลดและป้องกันการเสียชีวิตได้ ร้อยละ 6.8 (12)
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. สนับสนุนและผลั กดัน ให้มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการลดการบริโ ภคเกลือและโซเดียม โดยเฉพาะ
มาตรการสร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการปรับสูตรผลิ ตภัณฑ์อาหารให้มีปริมาณเกลือ
และโซเดียมลดลง โดยใช้มาตรการภาษีในการกระตุ้นให้ภาคอุตสาหกรรมดาเนินการในเรื่องนี้
2. ผลิตภัณฑ์อาหารที่ต้องเก็บภาษี แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) อาหารกลุ่มอาหารกึ่งสาเร็จรูปและขนมขบ
เคี้ยว iii ที่มีปริ มาณโซเดี ยมเกิน 400 มิลลิกรั ม ต่อผลิตภัณ ฑ์ 100 กรัม และ 2) เครื่ องปรุ งที่มี
โซเดียมเป็นส่วนประกอบมากกว่า 2,000 มิลลิกรัมต่อผลิตภัณฑ์ 100 กรัม
3. ควรเก็บภาษีในอัตราที่ทาให้ราคาของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการลด
การบริโภคเกลือและโซเดียม
“เอกสารนี้เป็นเอกสารวิชาการซึ่งเป็นความคิดเห็นของผู้เขียน ไม่เกี่ยวข้องกับความคิดเห็นของหน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานสนับสนุนที่เกีย่ วข้อง”
ii

อัตราแลกเปลี่ยนวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561: 1 ยูโร เท่ากับ 36.63 บาท
ขนมขบเคี้ยว ได้แก่ มันฝรั่งทอดกรอบหรืออบกรอบ ข้าวโพดคั่วทอดหรืออบกรอบ ข้าวเกรียบ ทอด หรืออบกรอบ หรืออาหารขบเคี้ยวชนิดอบ
พอง สาหร่ายทอด หรืออบกรอบ หรือเคลือบปรุงรส ปลาเส้นทอด หรืออบกรอบหรือปรุงรส ขนมปังกรอบ หรือแครกเกอร์ หรือบิสกิต เวเฟอร์สอด
ไส้
iii
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