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บทคัดย่อ 

บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือน าเสนอผลการศึกษาความเป็นมา แนวคิด และทฤษฎี

เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคฉลากอาหารที่ก่อให้เกิดการภูมิแพ้ กฎหมายฉลากอาหารที่

ก่อให้เกิดการภูมิแพ้ทั้งท าการเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ ปัญหาและแนวทางในการ

แก้ไขปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฉลากอาหารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ จากการศึกษา

พบว่า ความปลอดภัยของอาหารและความเข้มงวดด้านสุขอนามัยพืชและสัตว์ถือเป็นประเด็น

ส าคัญ โดยแต่ละประเทศจะมีมาตรการลดความเสี่ยงภัยจากอันตรายที่มีต่อแหล่งอาหาร เพ่ือ

การบริโภคที่แตกต่างกันไปตามสภาพพ้ืนฐานปัจจัยต่าง ๆ ภายในประเทศ เช่น นโยบายการ

ตรวจตราและตรวจสอบขั้นตอนผลิตและการแปรรูปอาหาร แนวโน้มขีดความสามารถในการ

ควบคุมภาวการณ์เกิดโรคระบาด หรือความเจ็บป่วยจากการบริโภคอาหารที่มีการปนเปื้อนจาก

เชื้อโรคเชื้อจุลินทรีย์สารพิษตกค้าง หรือสิ่งแปลกปลอมทางกายภาพและชีวภาพต่าง ๆ 

ตลอดจนลักษณะพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการเลือกอาหารเพ่ือการบริโภค 

เป็นต้น 

ประเทศสหรัฐอเมริกาถือเป็นประเทศคู่ค้าผลิตภัณฑ์อาหารที่ส าคัญของประเทศไทย

โดยให้ความส าคัญกับการจัดการโครงสร้างการออกกฎระเบียบ และมาตรการต่าง ๆ โดยการ

เพ่ิมบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทางด้านความมั่นคงของประเทศ (Homeland 

                                                                        
1 นักศึกษาหลักสตูรปรญิญานติิศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัพายพั. 
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Security) และหน่วยงานที่ดูแลความปลอดภัยทางด้านอาหาร และการออกกฎหมายการ

เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบมาตรการ และขั้นตอนปฏิบัติต่าง ๆ เพ่ิมเติมจากที่มีอยู่เดิม เรื่องการ

รักษาความปลอดภัยอาหารให้มีความเข้มงวดยิ่งขึ้น ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่ง

ประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration: FDA) ได้ออกพระราชบัญญัติ

เรื่องฉลากอาหารก่อโรคภูมิแพ้และการคุ้มครองผู้บริโภคปี พ.ศ. 2547 (Food Allergen 

Labeling and Consumer Protection Act of 2004: FALCPA (Public Law 108-282) โดย

สภานิติบัญญัติแห่งสหรัฐอเมริกาได้เห็นถึงความจ าเป็นของการแจ้งข้อมูลให้แก่ผู้บริโภคได้รับ

ทราบ จึงได้ออกพระราชบัญญัติอาหารยาและเครื่องส าอาง (The Federal Food, Drug, and 

Cosmetic Act of 1938: FDCA) ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2481 โดยก าหนดให้มีการระบุเรื่องของการ

แสดงส่วนประกอบของอาหารบนฉลาก ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่ง

สหรัฐอเมริกา โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้ความ

คุ้มครองผู้บริโภคอันเกิดจากการบริโภคอาหารที่อาจะก่อให้เกิดภูมิแพ้ 

อย่างไรก็ตาม ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฉลากอาหารที่ก่อให้เกิดภูมิย่อม

ส่งผลกระทบต่อการลงโทษตามกฎหมายไทย ไม่ก่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้บริโภคเท่าที่ควร 

ทั้งนี้เพราะยังไม่มีการบัญญัติกฎหมายเพ่ือให้เป็นผลบังคับว่าด้วยอาหารภูมิแพ้ หรือเกี่ยวข้อง

กับเรื่องฉลากโดยเฉพาะ และประเทศไทยยังไม่ได้ก าหนดให้ผู้ประกอบการต้องแสดงฉลาก

เกี่ยวกับอาหารก่อภูมิแพ้อย่างชัดเจน รวมทั้งบทลงโทษตามกฎหมายกับผู้ไม่ปฏิบัติตามอย่าง

ชัดเจน รวมไปถึงมีหน่วยงานให้มีความคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเป็นระบบเท่าที่ควร เพ่ือให้มี

เนื้อหาของการให้ข้อมูลส าหรับผู้บริโภคให้ครอบคลุม และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

เกี่ยวกับเรื่องของอาหารก่อภูมิแพ้ รวมทั้งปรับแก้ไขการแสดงฉลากของวัตถุเจือปนอาหาร และ

ประเด็นอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคให้สมบูรณ์และชัดเจนมากขึ้น โดยใช้แนวทาง

ของมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (Codex) ในระดับสากล เพ่ือความปลอดภัยของผู้บริโภค

ที่มีการแพ้มีผลบังคับใช้แล้วอีกด้วย การก าหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับการแสดงฉลากของอาหาร

ก่อภูมิแพ้เป็นสิ่งที่ส าคัญ และเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้สามารถเลือกซื้อ หรือหลีกเลี่ยงการ
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บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมที่อาจท าให้เกิดการแพ้ต่อสุขภาพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

และสามารถให้ข้อมูลอาหารก่อภูมิแพ้โดยผ่านทางฉลากแก่ผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และให้ความเป็นธรรมอยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและสามารถบังคับ

ใช้กฎหมายให้เกิดผลการบังคับอย่างชัดเจนต่อไป 

ค าส าคัญ: ฉลากอาหารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ , พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 , ประกาศ

กระทรวงสาธรณสุข (ฉบับที่ 194) พ.ศ. 2543 

Abstract 
This paper aims to describe the research findings on the history, concepts 

and theories of consumer protection, food allergens, food labeling laws that 

cause allergies as well as make comparisons with international law and ways to 

resolve legal issues regarding the labeling of food allergens. The research found 

that food safety and strictness of animal and plant healthy are a main issue. Each 

country has standard to reduce the risk of harm to the food source to the 

consumer varies according to factors within the country such as policies for 

surveillance and monitoring of production process, and food processing. Besides, 

the limit of ability to control disease outbreaks or illness from the consumption 

of foods that have been contaminated by germs, microbial, residues, foreign of 

physical and various biological is concerned. This includes the behavior and 

attitudes of consumers for the selection of food of consumers. 

 United States is a major trading partner of Thailand products. The U.S. 

focused on the management structure of regulations and all measurement by 

increasing the role of agencies involved in both the stability of the country 

(Homeland Security) and the institute that take care of the food safety, and 

legislation. There are also regulatory measures and procedures in addition to the 
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existing ones. The U.S. Food and Drug Administration: FDA) has issued a law on 

Food Allergen Labeling and Consumer Protection Act of 2004: FALCPA (Public 

Law 108-282) by the General Assembly of the United States (Congress) which has 

seen the need to disclose information to consumers so they enact The Federal 

Food, Drug, and Cosmetic Act of 1938: FDCA. This act identified the subject of 

the ingredients on the label, which was approved by the General Assembly of 

the United States (Congress) and it will be effective from January 1, 2006. This 

law provides protection to consumers arising from the consumption of foods that 

may cause allergies. 

 However, legal issues about controlling food allergens which affects 

entrepreneurs do not cause unfair to consumers as they should. This is because 

there is no law on food allergy or a particular label and Thailand has not 

determined that the operator must clearly show the label on the food allergen. 

Moreover, penalties for non-compliance with the law are not issued yet. There 

should also be a consumer protection agency in a systematic way in order to 

have enough content to provide comprehensive information for consumers and 

comply with international standards on the subject of food allergens. The 

revisions of the labeling of objects - food additives and other issues related to 

consumer protection need to be complete and clear. These could be done by 

using the guidelines of International food standards (Codex) for the safety of 

consumers with food allergies. Issuing the rule on labeling of food allergens is 

important. This rule will properly protect the consumer to be able to choose to 

buy or avoid consumption of food products containing ingredients that may 

cause allergic health. It can also provide information on food allergen through 
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labeling to consumers efficiently and fairly under the consumer protection laws 

and the laws can be enforced effectively. 

Keywords: Labeling Control of Food Allergy, Food Act B.E.1979, Declaration of 

Minister of Public Health B.E. 2000 

บทน า  

 ปัจจุบันภูมิแพ้อาหารจัดเป็นประเด็นส าคัญที่ภาคอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะผู้

ส่งออกอาหาร จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากหลายประเทศที่น าเข้าสินค้าอาหารจาก

ประเทศไทย เช่น ประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา แคนนาดา สหภาพยุโรป แม้แต่ประเทศในแถบ

เอเชีย  ได้บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการแสดงฉลากอาหารที่ก่อให้เกิดสารภูมิแพ้ ซึ่งผู้ส่งออก

อาหารมีความจ าเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดต่อกฎระเบียบและ

มาตรการความปลอดภัยด้านอาหาร เหตุเพราะมีแนวโน้มประชากรที่เป็นโรคภูมิแพ้อาหารเพ่ิม

มากขึ้น และบางรายมีอาการแพ้รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต ท าให้หลายประเทศทุกภูมิภาคทั่วโลก 

จัดโรคภูมิแพ้อาหารเป็นปัญหาเร่งด่วน ที่จะต้องเพ่ิมการศึกษาวิจัยและเพ่ิมมาตรการควบคุม 

เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงต่อผู้บริโภค เนื่องจากโรคภูมิแพ้อาหารยังไม่มีวิธีการรักษา วิธีที่ดีที่สุดในการ

ป้องกัน คือ ผู้บริโภคท่ีเป็นภูมิแพ้อาหาร ต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นสาเหตุของการแพ้ 

 โรคภูมิแพ้ (Allergy) คือความผิดปกติจากภาวะภูมิไวเกินของระบบภูมิคุ้มกัน อาการ

ภูมิแพ้เกิดข้ึนเมื่อระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ตอบสนองต่อสสารที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายซึ่งมี

อยู่ทั่วไปในธรรมชาติ ซึ่งสารที่ก่อให้เกิดการตอบสนองนั้นเรียกว่า สารก่อภูมิแพ้ โดยอาการ

ตอบสนองต่อสารเหล่านี้ไม่ใช่ความผิดปกติแต่ก าเนิด สามารถคาดเดาได้และไม่เรื้อรัง ภูมิแพ้

เป็นหนึ่งในความผิดปกติจากภาวะภูมิไวเกินและถูกเรียกในเชิงวิชาการว่า ประเภทที่หนึ่ง (type 

I) หรือ ประเภทเฉียบพลัน (immediate) อาการภูมิแพ้เหล่านี้เฉพาะเจาะจงเนื่องจากเกิดขึ้น

โดยการกระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มากเกินไป คือ แมสต์เซลล์และเบโซฟิล โดยแอนติบอดีที่

ชื่อว่า อิมมูโนโกลบูลินอี ( IgE) การกระตุ้นนี้ส่งผลให้เกิดการอักเสบ ซึ่งมีระดับตั้งแต่ท าให้

ระคายเคืองไปจนถึงการเสียชีวิต มีคนจ านวนมากเชื่อว่าตนเองแพ้อาหารอย่างใดอย่างหนึ่ง 
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อาหารที่ท าให้แพ้ได้บ่อย ได้แก่ ไข่ ถั่วชนิดต่าง ๆ อาหารทะเล สตรอว์เบอร์รี่ เป็นต้น บางคน

แพ้สารที่ปนเปื้อนมากับอาหาร หรือสารที่ใช้ในการถนอมอาหาร การแพ้อาหารเกิดอาการได้

แตกต่างกัน เช่น ท้องเดิน มีผื่นแดงขึ้นตามตัวปวดศีรษะ หน้าบวม ปวดข้อ เวียนศีรษะ  

การแพ้อาหารอาจแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ “การแพ้อาหารที่ปรากฏชัดเจน” 

กล่าวคือ แพทย์จะสามารถตรวจพบปฏิกิริยาทางภูมิคุ้มกัน เช่น การขีดลงบนผิวหนังให้ผลบวก 

ส่วน “การแพ้อาหารที่ไม่ปรากฏชัดเจน” ผู้ป่วยจะมีอาการแพ้อาหารปกติที่มีอยู่ในชีวิต 

ประจ าวัน เช่น นม ข้าวโพด แป้งข้าวสาลี น้ าตาล ช็อกโกแลต สีผสมอาหาร กลิ่น สารถนอม

อาหาร เป็นต้น โดยจะเกิดการแพ้แบบค่อยเป็นค่อยไป และสะสมใช้เวลาเป็นเดือนหรือเป็นปี 

อาการที่พบเห็นได้คือ อ่อนเพลีย คัดจมูก ปวดท้อง ปวดข้อปวดกล้ามเนื้อ หรือมีอาการทาง

ประสาท เป็นต้น โดยผู้ป่วยมักจะไม่รู้ว่าตนเองว่าแพ้อาหาร และอาการจะเป็นแบบเรื้อรั ง  

ท าให้ผู้ป่วยต้องพบแพทย์ หรือหายามารักษาตนเองโดยไม่มีทีท่าว่าจะหาย การแพ้อาหาร

ประเภทนี้อาจเกิดจากร่างกายได้รับสารเคมีตกค้างในอาหาร พฤติกรรมการกินอาหารที่  

ไม่ส่งเสริมสุขภาพ การมีอนุมูลอิสระมากเกินไป หรือการมียีสต์เติบโตมากเกินไปในล าไส้ 

โดยยีสต์จะแบ่งตัวและแตกหน่อฝังตัวเองลงไปในเยื่อบุล าไส้ ส่งผลให้อาหารโมเลกุลใหญ่ที่ 

ยังย่อยไม่สมบูรณ์จะถูกดูดซึมผ่านผนังล าไส้เข้าไปในกระแสเลือดได้ อาหารโมเลกุลใหญ่เช่นนั้น

ร่างกายจะถูกกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันท าให้แพ้อาหาร  

การแพ้อาหารที่เกิดจากการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายจะเกี่ยวข้องกับระบบ 

IgE (IgE mediated) เป็นส่ วนใหญ่ เป็นการแ พ้แบบ Typ I reaction หรือ  immediate 

hypersen-sitivity ท าให้มีการหลั่ง mediator ที่ท าให้เกิดอาการแพ้อย่างรวดเร็วคือ อีสตามีน 

เช่น เกิดการอักเสบตามบริเวณส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเป็นผื่นคัน เกิดการหดตัวของ

กล้ามเนื้อเรียบในหลอดเลือดกระเพาะล าไส้ ระบบทางเดินหายใจ ภาวะหายใจล้มเหลว และ

การตายสารที่ท าให้แพ้ส่วนมากเป็นสารโปรตีนในอาหาร โดยเกิดจากพันธุกรรมในคนที่มีโรค

ภูมิแพ้จะมีความเสี่ยงต่อการแพ้อาหารได้มากกว่าคนที่ไม่มีโรคภูมิแพ้ ดังนั้น การหลีกเลี่ยงไม่

รับประทานอาหารที่ทราบว่าท าให้เกิดอาการแพ้ หรือกลุ่มอาหารที่มีการศึกษาแล้วว่าท าให้เกิด
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ความเสี่ยงสูงต่อการแพ้อาหาร เช่น อาหารทะเล จะเป็นวิธีการป้องกันความเจ็บป่วยที่เกิดจาก

การแพ้อาหารที่ดีที่สุด เนื่องจากในคนที่แพ้อาหารยังไม่มีวิธีการรักษาให้หายขาดได้ การแพ้

อาหารเกิดขึ้นได้กับบุคคลทั่วไป อาการแพ้อาหารที่พบอาจจะไม่รุนแรง และบางครั้งผู้บริโภคก็

ไม่ทราบว่า อาการผิดปกติที่เกิดขึ้นเกิดจากการแพ้อาหาร เช่น อาจเกิดอาการเป็นลมพิษอาการ

คันตามตัว หรือเป็นผื่นแดงตามผิวหนัง เป็นต้น 

 การแพ้อาหาร คือ ความผิดปกติของร่างกายเมื่อรับประทานอาหารบางอย่างเข้าไป 

โดยสาเหตุของความผิดปกติเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายอาการไม่พึงประสงค์จาก

อาหาร (Adverse Food Reaction: AFR) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

 1. เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย IgE mediated reaction 

เช่น อาการแพ้ถั่วลิสงที่เกิดภายใน 1 นาทีหลังจากกินเข้าไป และ Non IgE mediated 

reaction เช่น เกิด protein – induced enterocolitis syndrome ภายใน 1 ชั่วโมงหลังจาก

กินเข้าไปโดย IgE mediated reaction ส่วนใหญ่จะเกิดภายในเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง ถ้าเกิดขึ้น

พ้นจากช่วงนี้ไปแล้วมักไม่ใช่การแพ้อาหาร 

 2. ไม่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน Food intolerances เช่น lactose intolerances แบ่ง

ออกเป็น 2 กลุ่มย่อย Toxic reactions เช่น อาหารเป็นพิษหรือได้รับพิษจากปลา Non – toxic 

reaction เช่น แพ้นม (lactose intolerance)  

 เนื่องจากทุกวันนี้กระเพาะอาหารของเรามีโอกาสสัมผัสกับโปรตีนต่าง ๆ จากอาหารได้

มากขึ้น ท าให้มีผู้ที่เกิดปฏิกิริยากับอาหารในอเมริกากว่าร้อยละ 6 ในเด็ก และร้อยละ 4 ใน

ผู้ใหญ่ เป็นต้น  

 อย่างไรก็ตาม ในทางกฎหมาย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 194 เรื่อง

ฉลากอาหาร พ.ศ. 2543 ประกอบกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 เรื่องฉลาก

อาหาร ให้ค านิยามของฉลากอาหารว่า คือ รูป รอยประดิษฐ์ เครื่องหมาย หรือข้อความใด ๆ ที่

แสดงไว้ที่อาหาร ภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อของภาชนะที่บรรจุอาหาร (รวมถึงแผ่นพับและฉลาก
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คอขวด) โดยก าหนดให้อาหารทุกชนิดที่ผู้ผลิตไม่ได้เป็นผู้ขายอาหารนั้นให้กับผู้บริโภคโดยตรง 

ต้องแสดงฉลากบนภาชนะบรรจุ ข้อมูลที่แสดงบนฉลากอาหารนั้นสามารถจ าแนกตาม

วัตถุประสงค์ได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 

1. ข้อมูลด้านความปลอดภัย ประกอบด้วย วันที่ผลิต/หมดอายุ วิธีการเก็บรักษา วิธี

ปรุง ค าเตือนต่าง ๆ (ในกรณีที่กฎหมายก าหนด) 

2. ข้อมูลด้านความคุ้มค่า ประกอบด้วย ชื่อ/ประเภทของอาหาร ส่วนประกอบ ซึ่ง

เรียงล าดับตามปริมาณที่ใช้จากมากไปน้อย และปริมาณอาหาร (น้ าหนัก หรือปริมาตร) ใน

ภาชนะบรรจุ 

3. ข้อมูลเพื่อการโฆษณา ได้แก่ รูปภาพและข้อความกล่าวอ้างต่าง ๆ 

4. ข้อมูลเพื่อแสดงความเชื่อมั่น ได้แก่ ยี่ห้ออาหาร ชื่อและท่ีอยู่ผู้ผลิต ผู้จ าหน่ายหรือผู้

น าเข้า เครื่องหมาย อย. (ในกรณีที่กฎหมายก าหนด) และตราสัญลักษณ์ต่าง ๆ 

ทั้งนี้ข้อมูลส าคัญบนฉลากอาหารที่ผู้บริโภคควรให้ความสนใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์

อาหารให้ปลอดภัย คือ วันที่ผลิต/หมดอายุ และเครื่องหมาย “องค์การอาหารและยา” (อย.) 

ซึ่งประกอบด้วยเลข อย. หรือเลขสารบบอาหาร ที่เปรียบเสมือนลายนิ้วมือของผลิตภัณฑ์

อาหาร เลขสารอาหารประกอบด้วยตัวเลข 13 หลัก แบ่งเป็น 5 กลุ่ม โดยเลข 8 หลักแรกแสดง

ถึงข้อมูลของผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าอาหาร เช่น จังหวัด ที่ตั้ง สถานะ และเลขที่ 5 หลักหลัง แสดง

ถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ เช่น หน่วยงานที่เป็นผู้ออกเลขสารบบให้ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ท า

ให้การแสดงฉลากสินค้าอาหารที่มีข้อมูลเพียงพอ และถูกต้องของสารก่อภูมิแพ้จะช่วยลดความ

เสี่ยงของการเกิดโรคภูมิแพ้ที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของประชากรในประเทศได้   

จากกรณีดังกล่าวผู้เขียนจึงท าการศึกษาปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

ฉลากอาหารที่ก่อให้ เกิดการภูมิแพ้เปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ โดยศึกษา

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติสินค้าไม่ปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับ
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ฉลาก และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งประเด็นปัญหาที่ใช้ในการศึกษาประการส าคัญ 

เป็นล าดับดังต่อไปนี้ 

 ประการแรก ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการควบคุมฉลากอาหารที่ก่อให้เกิดการภูมิแพ้ 

 ประการที่สอง ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับบทนิยามค าว่าฉลากอาหารที่ก่อให้ เกิดการ

ภูมิแพ้ 

ประการที่สาม ปัญหาเกี่ยวกับหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบอาหารที่

ก่อให้เกิดการภูมิแพ้ 

ประการที่สี่ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการเยียวยาผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการ

บริโภคอาหารที่ก่อให้เกิดการภูมิแพ้ 

 ประการที่ห้า ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการบังคับลงโทษตามกฎหมายของอาหารที่

ก่อให้เกิดการภูมิแพ้ 

 ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษาบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

ฉลากอาหารที่ก่อให้เกิดการภูมิแพ้ เปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ โดยจะท าให้ได้

แนวทางในการก าหนดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมก ากับฉลากอาหาร หรือผลิตภัณฑ์

ที่ก่อให้เกิดการภูมิแพ้ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทยโดยเฉพาะ เมื่อ

เปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศให้เกิดความชัดเจนและสามารถบังคับได้มากยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคฉลากอาหารที่

ก่อให้เกิดการภูมิแพ้ เปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ 

2. เพ่ือศึกษาถึงหลักเกณฑ์และวิธีการการศึกษาเปรียบเทียบปัญหากฎหมายเกี่ยวกับ

การคุ้มครองผู้บริโภคฉลากอาหารที่ก่อให้เกิดการภูมิแพ้เปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ 
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3. เพ่ือศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายไทยและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับปัญหา

กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคฉลากอาหารที่ก่อให้เกิดการภูมิแพ้เปรียบเทียบกับ

กฎหมายต่างประเทศ 

4. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคฉลากอาหารที่

ก่อให้เกิดการภูมิแพ้ เปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ 

5. เพ่ือศึกษาหามาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมเพ่ือเป็นแนวทางในการแนว

ทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น  

สมมติฐานของการศึกษา 

ปัจจุบันกฎหมายที่เกี่ยวกับฉลากอาหารที่ก่อให้เกิดการภูมิแพ้ในต่างประเทศมีการให้

ความคุ้มครองผู้บริโภค แต่กฎหมายของประเทศไทยยังมีปัญหาหลายประการที่ต้องปรับปรุง

แก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้อง การควบคุมฉลากอาหารที่ก่อให้เกิดการภูมิแพ้ บทนิยามค าว่า ฉลาก

อาหาร ที่ก่อให้เกิดการภูมิแพ้หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบอาหารที่ก่อให้เกิดการ

ภูมิแพ้การเยียวยา ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการบริโภคอาหารที่ก่อให้เกิดการภูมิแพ้ 

รวมไปถึงการบังคับลงโทษตามกฎหมายของอาหารที่ก่อให้เกิดการภูมิแพ้ เพ่ือส่งผลท าให้ที่

เหมาะสม และความเป็นธรรมกับผู้บริโภครวมไปถึงหน่วยที่เก่ียวข้องมากยิ่งขึ้น 

วิธีด าเนินการศึกษา 

เป็นการศึกษาโดยวิธีศึกษาเอกสาร โดยค้นคว้าจากเอกสารที่เกี่ยวกับวิชานิติศาสตร์ 

เช่น กฎหมายระหว่างประเทศ ประมวลกฎหมาย พระราชบัญญัติ ต ารากฎหมาย งานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง วารสาร บทความ เป็นต้น รวมถึงการสัมภาษณ์ความเห็นของบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพ่ือ

น ามาเป็นข้อมูลในการท างานวิจัย 
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ขอบเขตของการศึกษา 

 งานวิจัยนี้ได้ท าการศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิ

ของประชาชน อันพึงได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายที่ใช้บังคับในปัจจุบัน อาทิ รัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และ

บทบัญญัติของกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง โดยศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ 

ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา มาตรฐานระหว่างประเทศรวมทั้งกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ตลอดจนศึกษาถึงค าวินิจฉัยและค าพิพากษาของศาลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับฉลากอาหารที่ก่อให้เกิดการ

ภูมิแพ้ เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน และก่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุก

ฝ่ายที่เก่ียวข้อง รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาดังกล่าวและหาข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางแก้ไขต่อไป 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา 

1. ท าให้ทราบถึงแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคฉลากอาหารที่

ก่อให้เกิดการภูมิแพ้เปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ 

 2. ท าให้ทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการการศึกษาเปรียบเทียบปัญหากฎหมายเกี่ยวกับ

การคุ้มครองผู้บริโภคฉลากอาหารที่ก่อให้เกิดการภูมิแพ้เปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ 

 3. ท าให้ทราบถึงมาตรการทางกฎหมายไทยและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับปัญหา

กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคฉลากอาหารที่ก่อให้เกิดการภูมิแพ้เปรียบเทียบกับ

กฎหมายต่างประเทศ 

 4. ท าให้ทราบถึงปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคฉลากอาหารที่ก่อให้เกิด

การภูมิแพ้เปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ 

 5. ท าให้ทราบถึงมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมเพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาดังกล่าวข้างต้น 
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

อาการของภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบเป็นประจ าคือ 

อาการทางระบบทางเดินอาหาร หรือการผิดปกติของร่างกาย เมื่อรับประทานอาหารบางอย่าง

เข้าไปโดยสาเหตุของความผิดปกติเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย (เม่ือแพ้อาหารจะมี

อาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เม่ือแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน 

ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ ามูก ไอ หอบ แน่น

หน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคนิค 

cutting edge สมัยใหม่สามารถช่วยภาคอุตสาหกรรมลดความเสี่ยงของโปรตีน ที่ก่อให้เกิด

อาการแพ้ในอาหารได้โดยไม่ต้องตัดส่วนผสมที่แพ้ทั้งหมดออกไป (กฎหมายความปลอดภัย

อาหาร, 2552: หน้า 5-7) 

1. แนวคิดบทบาทของรัฐและหน่วยงานของรัฐในการคุ้มครองผู้บริโภค (กฎหมาย

ความปลอดภัยอาหาร, 2552: หน้า 5-7) 

การคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระท า

ของผู้ประกอบธุรกิจ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาด าเนินการต่อไป 

ผู้บริโภคทุกท่านที่ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือได้รับอันตรายจากสินค้าหรือบริการใด สามารถ

ร้องเรียนมาท่ีส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ท าเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10300 โดย

การเขียนจดหมาย ส่งตู้ ปณ. 99 กรุงเทพฯ 10300 หรือมาด้วยตนเอง หรือโทรศัพท์สายด่วน

ร้องทุกข์โทร. 1166 การร้องเรียนหรือการช่วยกันสอดส่องและแจ้งมายังส านักงานฯ นั้นเป็น

สิทธิทีผู่้บริโภคพึงกระท าได้ นอกจากนั้นยังเป็นการกระตุ้นเตือนให้ผู้ประกอบธุรกิจได้ส านึกและ

บรรเทาการเอารัดเอาเปรียบต่อผู้บริโภคได้บ้าง และประการส าคัญก็คือ เป็นการช่วยให้

ส านักงานฯ ทราบปัญหาของผู้บริโภคและด าเนินการช่วยเหลือได้เต็มที่ โดยมีกองคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านโฆษณา กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก และกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา 

เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง  
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ผู้บริโภคทุกท่านมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครอง ติดตาม และสอดส่องพฤติกรรมของผู้

ประกอบธุรกิจซึ่งกระท าการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค และจัดให้มี

การทดสอบหรือพิสูจน์สินค้า หรือบริการใด ๆ ตามที่เห็นสมควรและจ าเป็น เพ่ือคุ้มครองสิทธิ

ของผู้บริโภค ทั้งนี้เพราะในปัจจุบันมีการเสนอสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ต่อผู้บริโภคเป็นจ านวน

มากและเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ โดยใช้วิธีการและเทคนิคใหม่ ๆ ในทางการตลาดและทางการโฆษณา

เพ่ือส่งเสริมการขาย โดยทั่วไปผู้บริโภคไม่อาจทราบภาวะตลาด และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

คุณภาพและราคาของสินค้าหรือบริการนั้น ๆ ได้อย่างถูกต้อง ส านักงานฯ จึงต้องมีบทบาทใน

การติดตามและสอดส่องพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจ และด าเนินการทดสอบหรือพิสูจน์ใน

บางครั้ง เป็นการช่วยเหลือผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมตามสมควร 

2. ทฤษฎีการเรียกร้องค่าเสียหาย (สมชาย ปรีชาศิลปะกุล, 2537: หน้า 10) 

การก าหนดค่าสินไหมทดแทนเพ่ือเยียวยาความเสียหายจากการละเมิดพบว่า ความ

เสียหายที่เกิดขึ้นกับชีวิตร่างกาย และอนามัยมีเงื่อนไข รวมทั้งข้อจ ากัดอย่างมากทั้งในด้านของ

ตัวบทกฎหมาย การยอมรับพยานหลักฐาน รวมถึงการประเมินถึงความเสียหายที่มีต่อชีวิต และ

ร่างกายของผู้ได้รับความเสียหาย ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้เป็นผลให้การก าหนดค่าสินไหมทดแทน

แก่ผู้เสียหายมีแนวโน้มอยู่ในระดับต่ ามาก หากเป็นผู้เสียหายที่เป็นคนชายขอบของสังคม ไม่ว่า

จะเป็นกลุ่มชุมชนแออัด กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มชาวบ้านในชนบท ก็ยิ่งปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนถึง

แนวทางการก าหนดค่าสินไหมทดแทน แนวทางการก าหนดค่าเสียหายเช่นนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมา

จากความคิดเรื่องการละเมิดในระบบกฎหมายของไทย ที่ถือว่าการเยียวยาในคดีละเมิดมี

จุดมุ่งหมายเพ่ือชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ถูกกระท าละเมิด อันเป็นแนวคิดของกฎหมาย

ละเมิดในระบบ Civil Law (ดิลก เสริมวิริยะกุล, 2553: หน้า 3-5)  

การก าหนดค่าสินไหมทดแทนจึงต้องปรากฏอย่างชัดเจนว่า ผู้เสียหายได้รับความ

เสียหายในลักษณะเช่นใดบ้างภายใต้เงื่อนไขนี้ จึงท าให้การก าหนดค่าสินไหมทดแทนเกิดความ

แตกต่างระหว่างบุคคลที่มีฐานะไม่เท่าเทียมกัน โดยผู้เสียหายที่เป็นประชาชนธรรมดาอาจ
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เสียเปรียบ หากต้องมีการพิสูจน์ถึงความเสียหายอย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ภายใต้ทิศทาง

ของการก าหนดค่าเสียหายเช่นนี้ท าให้การก าหนดค่าเสียหายตามกฎหมายละเมิด ไม่ได้มีส่วนใน

การท าให้เกิดการป้องกัน หรือควบคุมดูแลมลพิษเพ่ิมข้ึนแต่อย่างใด ยิ่งกับคดีละเมิดอันมีเหตุมา

จากมลพิษในการปรับปรุงระบบการจัดการ หรือการป้องกันอาจจ าเป็นต้องใช้ทุนทรัพย์จ านวน

มาก แม้จะมีการแพร่กระจายมลพิษจนกระทั่งถูกฟ้องคดีต่อศาล ถ้าค่าเสียหายที่ถูกก าหนด

ไม่ได้มีจ านวนที่สูงเพียงพอ ก็อาจไม่ได้เป็นแรงจูงใจให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในการป้องกันเหตุ 

อันเกิดจากมลพิษได้ดังที่จะเห็นได้ว่า การแพร่กระจายของสารเคมีจากสถานประกอบการบาง

แห่งได้เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่า ข้อพิจารณาเรื่องความเสียหายตามกฎหมายละเมิดจากการ

พิจารณาถึงบทบัญญัติของกฎหมายละเมิดในประเด็นเรื่องความเสียหายจะพบว่า บทบัญญัติ

ของกฎหมายละเมิดได้คุ้มครองถึงสิทธิในชีวิตร่างกายและอนามัย ดังนั้นหากมีการกระท าใด ๆ 

ที่ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นผู้เสียหายก็ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย เมื่อพิจารณาถึงคดี

มลพิษหากมีการกระท าที่ก่อให้เกิดผลกระทบแก่ชีวิตร่างกายและอนามัย ก็ย่อมอยู่ภายใต้ความ

คุ้มครองของกฎหมายละเมิด  

อย่างไรก็ตาม ได้เกิดความยุ่งยากในการพิจารณาลักษณะความเสียหายว่าผลกระทบที่

เกิดขึ้นในลักษณะเช่นใด จึงจะถูกจัดว่าเป็นความเสียหายซึ่งลักษณะของการกระท าละเมิดใน

อดีต ก็มักจะเป็นการกระท าท่ีแสดงให้เห็นผลของการละเมิดอย่างชัดเจน เช่น ตาบอด แขนขาด

พิการ ฯลฯ ซึ่งสามารถวินิจฉัยว่าเป็นความเสียหายได้โดยไม่ยากล าบาก แต่ในปัจจุบัน

โดยเฉพาะคดีมลพิษนั้น ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับร่างกายและอนามัยไม่จ าเป็นจะต้องแสดงให้

เห็นผลอย่างชัดเจนทางด้านร่างกาย แต่เกิดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคร้ายแรงแล้ว ยังเกิดผล

กระทบด้านจิตใจแก่ผู้ที่ได้รับสารเคมี จึงเป็นประเด็นวินิจฉัยที่มีความซับซ้อนมากกว่า

ผลกระทบในคดีละเมิดทั่วไป และอาจกล่าวได้ว่า กระบวนการยุติธรรมของไทยยังไม่มีการ

พัฒนาความรู้ และความเข้าใจต่อคดีมลพิษ หากศาลไทยยังคงวินิจฉัยความเสียหายบนพื้นฐาน

ของผลที่สามารถมองเห็นหรือสัมผัสได้ ดังเช่นคดีละเมิดทั่วไป ท่าทีและการวินิจฉัยความ

เสียหายในลักษณะที่ปรากฏในคดีละเมิดทั่วไปจะมีผลท าให้สภาพการณ์ต่าง ๆ ที่ผู้ที่ได้รับ
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ผลกระทบต้องเผชิญจากการสัมผัส หรือรับมลพิษเข้าสู่ร่างกายไม่ถูกนับว่าเป็นความเสียหาย

ตามกฎหมาย และยิ่งค านึงถึงว่าในปัจจุบันได้เกิดเหตุการณ์การแพร่กระจายของมลพิษ หรือคดี

สิ่งแวดล้อมท่ีเพ่ิมมากขึ้น จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการสร้างความรู้ความเข้าใจในลักษณะเฉพาะของ

คดีมลพิษให้กว้างขวางขึ้น เพ่ือท าให้การแปลหรือตีความกฎหมายเป็นไปโดยสอดคล้องกับ

ความเปลี่ยนแปลงของสังคม   

นอกจากนั้น เรื่องการเยียวยาความเสียหายตามกฎหมายละเมิด ในศตวรรษที่ 6 

แนวความคิดที่ให้ผู้เสียหายเรียกร้องเอาเงินค่าปรับจากผู้กระท าละเมิด ได้ถูกแบ่งแยกออกจาก

เรื่องการให้รัฐลงอาญาแก่ผู้กระท ามิชอบอย่างชัดเจน เนื่องมาจากอาณาจักรโรมันได้ออก

ประมวลกฎหมายแพ่งที่มีชื่อว่า Corpus Juris Civillis ขึ้น ซึ่งเป็นประมวลกฎหมายแพ่งฉบับ

แรกของโลก และยังถือเป็นต้นแบบของกฎหมายละเมิดในระบบประมวลกฎหมาย อีกทั้งยังได้

บัญญัติคดีละเมิดแยกไว้ต่างหาก โดยมิได้รวมไปกับคดีอาญาอย่างเช่นที่บัญญัติไว้ใน “กฎหมาย

สิบสองโต๊ะ” ด้วย มากไปกว่านั้นประมวลกฎหมายฉบับนี้ได้วางหลักในการชดเชยความเสียหาย

ที่เกิดจากการกระท าละเมิดไว้อย่างชัดเจน โดยได้ยึดถือ “ทฤษฎีว่าด้วยหนี้” (Theory of 

Obligations) เป็นหลักส าคัญ กล่าวคือ ก าหนดให้ผู้กระท าละเมิดกับผู้เสียหายมีความสัมพันธ์

แต่เพียงในทางหนี้อย่างเดียว และผู้เสียหายไม่มีสิทธิที่จะท าการแก้แค้นผู้กระท าละเมิดได้เอง

แต่อย่างใด ซึ่งหมายความว่าผู้เสียหายมีสิทธิที่จะได้รับแต่ค่าเสียหายในจ านวนที่เท่าเทียมกับ

ความเสียหายที่เกิดข้ึนจริงเพียงเท่านั้น 

3. ทฤษฎีความรับผิดเด็ดขาด (Strict liability) 

ทฤษฎีนี้มีชื่อเรียกต่าง ๆ กัน กล่าวคือ ความรับผิดโดยไม่มีความผิด (Liability 

without fault) ความรับผิดโดยผลแห่งกฎหมาย (Liability a imposed by the law) ความ

รับผิดโดยสมบูรณ์ (Absolute liability) ล้วนหมายถึง ความรับผิดที่ผู้กระท าจะต้องรับผิดทั้งท่ี

ไม่มีความผิด กรณีที่จะถือเป็นความรับผิดเด็ดขาดต่อเมื่อมิใช่กระท าโดยจงใจหรือประมาท

เลินเล่อ การกระท าโดยมีเจตนาดี หรือเจตนาร้าย และไม่ว่าผู้กระท าจะรู้หรือไม่รู้ถึงการกระท า
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นั้นหรือไม่ก็ตาม ผู้กระท าก็ไม่พ้นความรับผิดรากฐานแห่งแนวคิดเริ่มมาจากการที่จ าเลย

ก่อให้เกิดความเสี่ยงภัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต่อสมาชิกในสังคม 

4. ทฤษฎีรับผิดเพื่อความเสียหาย 

ทฤษฎีความรับผิดเพ่ือความเสียหายมีพ้ืนฐานมาจากการคุ้มครองสิทธิของบุคคลใน

อันที่จะไม่ถูกท าให้เสียหาย ทั้งในส่วนสิทธิทางอาญาและสิทธิทางแพ่ง ความเสียหายที่เกิดขึ้น

ย่อมจะต้องมีผู้ชดใช้ความเสียหาย อนึ่ง แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งเป็นแนวคิด

เกี่ยวกับความรับผิดของบุคคลในยุคแรก ๆ จึงไม่พิจารณาถึงความนึกคิดภายในจิตใจของ

ผู้กระท า หรือการขาดความระมัดระวังในการกระท าของผู้กระท าความส าคัญของแนวความคิด

นี้มีอยู่แต่เพียงว่า เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นแล้ว และสามารถท่ีจะทราบตัวผู้ก่อความเสียหายผู้

นั้นก็ต้องรับผิดในความเสียหายที่ตนก่อขึ้นทั้งสิ้น เป็นต้น 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการควบคุมฉลากอาหารที่ก่อให้เกิด

การภูมิแพ้ เป็นสิ่งที่ส าคัญที่จ าเป็นต้องท าการศึกษา และในบทต่อไปจะได้ท าการศึกษาถึง

หลักเกณฑ์กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฉลากอาหารที่ก่อให้เกิดการภูมิแพ้ ทั้งนี้ เพ่ือหาข้อ

เหมือนและข้อแตกต่างของไทย 

มาตรการทางกฎหมายไทยและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ ยวกับ

ฉลากอาหารที่ก่อให้เกิดการภูมิแพ้ 

การศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายไทยและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการให้ความ

คุ้มครองผู้บริโภคท่ีเกี่ยวข้องกับฉลากอาหารที่ก่อให้เกิดการภูมิแพ้ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

มาตรฐานอาหารระหว่างประเทศรวมทั้งกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค

อาหารที่ก่อให้เกิดการภูมิแพ้ เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์ต่อไป 
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1. มาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับ

ฉลากอาหารที่ก่อให้เกิดการภูมิแพ้ 

ปัจจุบันกลุ่มประเทศทั่วโลกได้ก าหนดให้มีการแสดงคุณค่าทางโภชนาการของ

อาหารบนฉลาก ทั้งนี้เพ่ือให้ข้อมูลต่อผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าอาหารได้อย่างเหมาะสมแก่

ผู้บริโภค ในการแสดงฉลากโภชนาการระดับสากลหรือระดับนานาชาตินั้นได้มีการจัดประชุม

สมัชชาขึ้นระหว่างกลุ่มประเทศว่าด้วยโภชนาการ หรือ International Conference on 

Nutrition (ICN) ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2535 โดยประเทศไทยได้

ร่วมกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกในการจัดท าและให้สัตยาบันต่อปฏิญญาโลกว่าด้วยโภชนาการ

และแผนปฏิบัติการด้านโภชนาการโลก (World Declaration and Plan of Action for 

Nutrition) ซึ่งได้มีการก าหนดให้มีการแสดงคุณค่าทางโภชนาการบนฉลากอาหาร ซึ่งเป็นกลวิธี

หนึ่งของแผนในด้านของโครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (Joint FAO/WHO Food 

Standard Programme) หรือ Codex โดยได้มีการจัดท าแนวทางในการก าหนดให้มีการแสดง

ฉลากโภชนาการ หรือ Codex Guidelines on Nutrition Labeling โดย Codex มิได้จัดท า

เป็นข้อก าหนดการแสดงฉลากโภชนาการมาตรฐาน เพ่ือให้ประเทศต่าง ๆ น าไปประกาศใช้แต่

อย่างใด แต่ได้จัดท าเป็นแนวทางแนวความคิด เพ่ือให้ประเทศต่าง ๆ ได้ศึกษาประกอบการ

จัดท าข้อก าหนดการแสดงฉลากโภชนาการของประเทศของตน 

2. มาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (Codex Alimentarius) 

กฎระเบียบว่าด้วยอาหารถือเป็นส่วนหนึ่งที่ออกมาบังคับ เพ่ือให้กฎหมายพ้ืนฐาน

ว่าด้วยอาหารสามารถบังคับ โดยได้ก าหนดบทบาทและการปฏิบัติของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่าง

ชัดเจน ดังนั้นจึงต้องเป็นกฎระเบียบที่เข้าใจง่าย ละเอียดถูกต้อง ทันสมัย และปรับปรุงแก้ไขได้

อย่างง่ายดายในอนาคต โดยเฉพาะกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานได้ทันที  

โดยทั่วไปกฎระเบียบเกี่ยวกับอาหารได้จัดชื่ออาหารไว้เป็นหมวดหมู่ เช่น ประมวล

กฎหมายอาหาร (Food Code) ทั้งนี้เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ได้ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเพ่ือการควบคุม
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คุณภาพและมาตรฐานอาหาร กฎระเบียบเกี่ยวกับอาหารประกอบด้วยขอบเขตและภาระหน้าที่

ของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย และผู้ประกอบการด้านอาหาร โดยสะท้อนจากนโยบายและ

สภาวการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องท างานได้สะดวกยิ่งขึ้น ฉะนั้น การแทรกแซงอย่าง

เป็นทางการจึงได้ก าหนดขึ้นในกฎระเบียบนี้ โดยการกระจายอ านาจในการตรวจสอบ การสุ่ม

ตัวอย่าง การช าระเงิน กระบวนการท างาน วิธีการสรรหาคณะกรรมการที่ปรึกษา สภาพของ

หน่วยการผลิต การน าเข้าอาหาร และการให้ข้อมูลรายละเอียดต่อสาธารณะ องค์ประกอบ 

ที่ส าคัญยิ่งอีกประการหนึ่งของกฎระเบียบ ได้แก่ มาตรฐานของผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งจะมี

ประโยชน์ต่อผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้บริโภค และผู้มีอ านาจในการควบคุม 

3. มาตรการต่างประเทศในการคุ้มครองฉลากอาหารที่ก่อให้เกิดการภูมิแพ้  (สุษม 

ศุภนิตย์, 2545: หน้า 70-72) 

เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2547 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งประเทศ

สหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration: FDA) ได้ออกพระราชบัญญัติเรื่อง

ฉลากอาหารก่อโรคภูมิแพ้และการคุ้มครองผู้บริโภคปี พ.ศ. 2547 (Food Allergen Labeling 

and Consumer Protection Act of 2004: FALCPA (Public Law 108-282) โดยสภานิติ

บัญญัติแห่งสหรัฐอเมริกา (Congress) ได้เห็นถึงความจ าเป็นของการแจ้งข้อมูลให้แก่ผู้บริโภค

ได้รับทราบจึงได้ออกพระราชบัญญัติอาหารยาและเครื่องส าอาง (The Federal Food, Drug, 

and Cosmetic Act of 1938: FDCA) ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2481 โดยก าหนดให้ระบุเรื่องของ 

การแสดงส่วนประกอบของอาหารบนฉลาก ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่ง

สหรัฐอเมริกา โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 เป็นต้นไป 

4. องค์กรบังคับใช้กฎหมาย 

องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคที่มีลักษณะเป็นสมาคม หรือสมาพันธ์ระดับชาติต่างมีส่วน

ในการคุ้มครองผู้บริโภค และมีอยู่ทั่วประเทศในทุกมลรัฐ แต่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการฟ้องคดี

เพ่ือผู้บริโภค เพราะคดีเหล่านี้หากไม่ฟ้องโดยผู้เสียหายก็อาจให้อัยการของรัฐหรือสหพันธรัฐ
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ฟ้องร้องให้ได้ กิจกรรมหลักขององค์กรผู้บริโภคจึงเป็นเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อชนิด  

ต่าง ๆ การน าเสนอแนวทางต่อพรรคการเมืองหรือรัฐสภาเพ่ือออกกฎหมาย และการเป็นศูนย์

รวมของผู้บริโภคเพ่ือเรียกร้องสิทธิเท่านั้น (สุษม ศุภนิตย์, 2545: หน้า 70-72) 

คณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวง

สาธารณสุ ข  (Department of Health and Human Service: DHHS) และ The Public 

Health Service (PHS) โดยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา 

(FDA) เป็นหน่วยงานท าหน้าที่ควบคุมและก ากับดูแลเรื่องอาหารทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นอาหารที่

ผลิตในสหรัฐอเมริกา หรืออาหารที่น าเข้ามาจากต่างประเทศ 

ระบบกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้เสียหายกรณีบริโภคสินค้าหรือผลิตภัณฑ์มี

ทางเลือกที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายเป็นคดีแพ่งทั้งทางสัญญา และเป็นคดีละเมิดความแตกต่าง

คงอยู่ที่สิทธิเรียกค่าเสียหายอายุความและความสามารถในการเป็นโจทก์ ซึ่งผู้เสียหายต้อง

พิจารณาดูว่าตนมีฐานะเป็นโจทก์ได้หรือไม่ เพราะการรับรองสิทธิมีอยู่แตกต่างกันใน Uniform 

Commercial Code (U.C.C.) อาจรับรองสิทธิของผู้เสียหายไว้ต่าง ๆ กัน ตัวอย่าง 

กรณีสมาชิกในครอบครัวผู้ซื้ออาจมีสิทธิเรียกร้องโดยอาศัยสัญญาซื้อขายได้ หาก

เป็นกรณีที่ถือว่ามีค ารับประกันโดยปริยาย เช่น ใน Section 2 – 318 (A) ในขณะที่หาก

ต้องการเรียกค่าสินไหมทดแทนในทางละเมิด ซึ่งไม่ต้องการฟ้องคดีเพ่ือเรียกค่าเสียหายในทาง

ละเมิด ที่เกิดจากการบริโภคภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา โจทก์ต้องน าสืบให้

ชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นเหตุแห่งความเสียหายนั้น มีความช ารุดบกพร่องเมื่อจ าเลยน าออกสู่

ตลาด และความเสียหายนั้นเกิดขึ้นเกินกว่าการใช้ตามปกติกับทั้งมีความสัมพันธ์ระหว่างความ

เสียหายกับความผิดปกติหรือช ารุดบกพร่องของผลิตภัณฑ์ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง  ความผิดปกติ

ในผลิตภัณฑ์เป็นผลให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ กล่าวคือ มีความสัมพันธ์ระหว่างความ

เสียหายกับสิ่งผิดปกติที่จ าเลยต้องรับผิดชอบ และท้ายสุดโจทก์ต้องพิสูจน์ว่า จ าเลยเป็นผู้ผลิต 

ผู้ขาย หรือผู้จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ในขณะที่โจทก์บริโภคผลิตภัณฑ์นั้น ดั งนั้นหาก
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โจทก์ไม่อาจสืบให้ได้ความชัดเจนทุกประเด็นคดีที่โจทก์ฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนในทาง

ละเมิด ก็ต้องถูกยกฟ้องหลักความรับผิดเด็ดขาดหรือ Strict Liability เป็นเพียงหลักที่ช่วยท า

ให้โจทก์ไม่มีภาระการพิสูจน์ในประเด็นประมาทเลินเล่อเท่านั้น ยิ่งไปกว่านั้นหากผู้ขาย หรือ

ผู้ผลิตมีหลายราย ผู้ขายหรือผู้ผลิตฝ่ายใดควรเป็นจ าเลยในความเสียหายที่เกิดจากสินค้าหรือ

ผลิตภัณฑ์ 

วิเคราะห์ปัญหากฎหมายของประเทศไทยเกี่ยวกับการควบคุมฉลากอาหารที่ก่อให้เกิดการ

ภูมิแพ้ 

ผู้วิจัยได้ศึกษาในเรื่องหลักเกณฑ์ทางด้านการคุ้มครองผู้บริ โภคในเรื่องฉลาก

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ได้ก าหนดให้ผู้บริโภคมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครอง

ตามฉลาก ตามมาตรา 3 “ฉลาก” หมายความว่า รูปรอยประดิษฐ์กระดาษหรือสิ่งอ่ืนใดที่ท าให้

ปรากฏข้อความเกี่ยวกับสินค้า ซึ่งแสดงไว้ที่สินค้า หรือภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อบรรจุสินค้า หรือ

สอดแทรกหรือรวมไว้กับสินค้า หรือภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อบรรจุสินค้า และหมายความรวมถึง

เอกสารหรือคู่มือส าหรับใช้ประกอบกับสินค้าป้ายที่ติดตั้ง หรือแสดงไว้ที่สินค้า หรือภาชนะบรรจุ 

หรือหีบห่อบรรจุสินค้านั้น นอกจากนั้นพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พุทธศักราช 2522 ซึ่ง

แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2541 

ทั้งนี้ ผู้บริโภคมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองในส่วนที่ 2 โดยมี “ส านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา” (Food and Drug Administration) เป็นส่วนราชการในระดับกรมของประเทศไทย 

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่ในการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ปกป้องและ

คุ้มครองสุขภาพประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ซึ่งผลิตภัณฑ์สุขภาพ ส่วนใหญ่

มักจะหมายถึง อาหาร ยา เวชภัณฑ์ และเครื่องส าอาง) โดยผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่านั้ นต้องมี

คุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย มีการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องด้วยข้อมูลวิชาการที่

มีหลักฐาน เชื่อถือได้และมีความเหมาะสม เพ่ือให้ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่

ปลอดภัยและสมประโยชน์ 
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ทั้งนี้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 194) พ.ศ. 2543 เรื่องฉลากตามข้อ 3 

หรือตามเนื้อหาของประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับดังกล่าว ก็ยังไม่ได้ก าหนดให้

ผู้ประกอบการแสดงฉลากเกี่ยวกับอาหารก่อภูมิแพ้อย่างชัดเจน กล่าวคือ ไม่สามารถบังคับใช้

เป็นกฎหมายให้เป็นรูปธรรมสามารถบังคับใช้ได้เพ่ือให้ความเป็นธรรมกับผู้บริโภคในปัจจุบัน

อย่างชัดเจนได้ แต่ขณะนี้แม้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาอยู่ในระหว่างทบทวนปรับแก้

ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าว แต่ไม่มีการด าเนินการเฉกเช่นฉลากอาหารและยา 

(ฉลาก อย.) ที่มีการบังคับใช้กฎหมายรวมทั้งบทลงโทษเด็ดขาด เพ่ือให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตาม

กฎหมายอย่างชัดเจน ทั้ง ๆ ที่อาหารภูมิแพ้ก็เป็นการควบคุมอาหารเช่นกัน แต่กลับไม่สามารถ

บังคับได้ แต่มีความแตกต่างกันกับกฎหมายของประเทศอเมริกาจะเห็นได้ว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

The Federal Food, Drug, and Cosmetic Act และThe Food Allergen Labeling and 

Consumer Protection Act (FALCPA) มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 แต่

เนื่องจากในสหรัฐอเมริกามีอัตราของผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ค่อนข้างสูง จึงมีการออกกฎหมายดังกล่าว

ขึ้นมา  

การส ารวจประชากรไทยทั่วประเทศที่เกี่ยวข้องกับอาหารภูมิพบว่า ประชากรเด็กใน

กรุงเทพฯ (ช่วงอายุ 5-11 ปี และ 12-18 ปี) แพ้อาหารมากที่สุดประมาณร้อยละ 10 อาหารที่แพ้

มากที่สุด คือ อาหารทะเล นมวัว ไข่ แป้งสาลี โดยเด็กแพ้อาหารทะเลสูงถึงร้อยละ 80 นอกจากนี้

ยังได้มีการส ารวจความคิดเห็นของคนไข้แพ้อาหารต่อการแสดงฉลากอาหาร ดังนี้ 

1) คนไข้ร้อยละ 60 มีอาการแพ้อาหารจากการรับประทานอาหารที่ฉลากไม่ได้ระบุสาร

ก่อภูมิแพ้ 

2) คนไข้ร้อยละ 70 ระวังการรับประทานอาหาร จะตรวจสอบฉลากอาหารทุกครั้งก่อน

รับประทาน 

3) คนไข้ร้อยละ 94 ต้องการให้ฉลากมีข้อมูลเกี่ยวกับอาหารก่อภูมิแพ้ 
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4) คนไข้ร้อยละ 96 คิดว่าการแสดงฉลากของ Food Allergen สามารถช่วยให้ผู้บริโภค

เลือกซื้ออาหารได้ปลอดภัยมากข้ึน 

อย่างไรก็ดี ขณะนี้ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายให้ความคุ้มครองเรื่องดังกล่าวไว้อย่าง

ชัดเจน มีเพียงระบุไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 194) พ.ศ. 2543 เรื่องฉลาก

กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา มีการบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง The Federal Food, 

Drug, and Cosmetic Act และ The Food Allergen Labeling and Consumer Protection 

Act (FALCPA) มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 เพ่ือให้สามารถบังคับได้อย่าง

ชัดเจนว่าด้วยภูมิแพ้ ซึ่งยังไม่ได้ก าหนดให้ผู้ประกอบการแสดงฉลากเกี่ยวกับอาหารก่อภูมิแพ้เพ่ือ

ใช้บังคับแต่อย่างใด แต่เพ่ือให้มีเนื้อหาของการให้ข้อมูลส าหรับผู้บริโภคให้ครอบคลุมและ

สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเกี่ยวกับเรื่องของอาหารก่อภูมิแพ้ รวมทั้งปรับแก้ไขการแสดงฉลาก

ของวัตถุเจือปนอาหารและประเด็นอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคให้สมบูรณ์ และ

ชัดเจนมากขึ้น และเห็นว่าการแสดงฉลากเกี่ยวกับอาหารก่อภูมิแพ้โดยใช้แนวทางของ Codex ที่

เป็นหลักมาตรฐานอาหารตามกฎหมายระหว่างประเทศ จึงมีเพียงประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

(ฉบับที่ 194) พ.ศ. 2543 เรื่องฉลากอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6 (10) แห่ง

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ

การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และ

มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติ ให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตาม

บทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว้ประกอบกับการ

บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสินค้าผู้บริโภคตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงผู้ผลิตเองก็ต้องเอา

ใจใส่ในเรื่องนี้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พุทธศักราช 2522 (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2541 

ได้ท าการคุ้มครองผู้บริโภคทางด้านฉลากโดยมีเนื้อหาระบุไว้เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่จะต้อง

ประกาศเป็นประเด็นเกี่ยวกับการด าเนินการ ค่าใช้จ่าย สิทธิจะตรวจสอบสินค้าไม่ปลอดภัย

เท่านั้น แต่ยังไม่มีความเพียงพอส าหรับการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลท าให้

เกิดเป็นอันตรายรวมทั้งในเรื่องความเสียหาย 
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อาหารบางชนิดเป็นสาเหตุของการแพ้อาหารที่เป็นเรื่องเฉพาะบุคคล ไม่ได้เกิดกับทุกคน

ที่รับประทานอาหารชนิดเดียวกัน อาหารก่อภูมิแพ้อาจมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ หรือ

แต่ละภูมิภาค ขึ้นอยู่กับลักษณะนิสัยการบริโภคในแต่ละพ้ืนที่ หรืออาจมีสาเหตุจากความ

แตกต่างทางพันธุกรรมของมนุษย์ อาการแพ้อาหารเป็นปฏิกิริยาทางภูมิคุ้มกันพบประมาณร้อย

ละ 1-2 ของประชากรทั่วไป และพบมากในเด็กถึงร้อยละ 80 โดยอาหารที่เด็กแพ้มากที่สุด คือ 

นมวัวและไข่  

จากการส ารวจประชากรทั่วโลกพบว่า การแพ้นมและไข่สูงเป็นอันดับต้น ๆ ของ

ประชากรทุกประเทศ ที่ผ่านมาสหภาพยุโรป หรืออียู ได้ก าหนดให้ประเทศผู้ส่งออกต้องติดฉลาก

อาหารก่อภูมิแพ้ให้ละเอียด  เพ่ือเป็นข้อมูลให้แก่ผู้บริโภคในการหลีกเลี่ยงอาหารที่ก่อภูมิแพ้  

ต่าง ๆ อาทิ นม เนย ไข่ ถั่วลิสง แป้งสาลี เป็นต้น ซึ่งต้องบอกปริมาณให้ชัดเจน และห้ามมี

ปริมาณน้อยกว่าความเป็นจริง เนื่องจากหากประเทศคู่ค้าตรวจพบ จะตีสินค้าเหล่านี้กลับทันที    

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายคุมเข้มในลักษณะดังกล่าว ท าให้อาหารบาง

ชนิดอาจมีส่วนประกอบของสารก่อภูมิแพ้ในปริมาณที่มากเกินที่ก าหนด และเสี่ยงต่อการสั่งห้าม

ส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารได้ นอกจากนั้นจะเป็นการแพ้อาหารเฉพาะกลุ่มในประเทศนั้น ๆ ที่นิยม

รับประทาน เช่น ถั่วลิสงในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น 

ปัจจุบันตามกฎหมายในประเทศไทยที่ระบุไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 

194) พ.ศ. 2543 เรื่องฉลาก ยังไม่ได้ก าหนดให้ผู้ประกอบการแสดงฉลากเกี่ยวกับอาหารก่อ

ภูมิแพ้เพ่ือให้มีความชัดเจน และรวมไปถึงสามารถบังคับออกเป็นระเบียบของหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือบังคับกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามผล มีบทลงโทษกรณีไม่ปฏิบัติ

ตามระเบียบกฎหมายดังกล่าวได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะ เพ่ือให้ความคุ้มครองผู้บริโภคในปัจจุบัน

นั่นเอง แต่ขณะนี้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาอยู่ในระหว่างทบทวนปรับแก้ไขประกาศ

กระทรวงสาธารณสุขดังกล่าว ให้มีเนื้อหาของการให้ข้อมูลส าหรับผู้บริโภคให้ครอบคลุม และ

สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเกี่ยวกับเรื่องของอาหารก่อภูมิแพ้ รวมทั้งปรับแก้ไขการแสดงฉลาก
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ของวัตถุเจือปนอาหาร และประเด็นอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคให้สมบูรณ์และ

ชัดเจนมากขึ้น และเห็นว่าการแสดงฉลากเกี่ยวกับอาหารก่อภูมิแพ้นับวันจะมีความส าคัญมากขึ้น 

จึงควรมีการก าหนดให้แสดงชนิดและส่วนประกอบของอาหารที่เป็นสาเหตุของการแพ้หรือ

สภาวะภูมิไวเกิน (Hypersensitivityreaction) หรือภาวะอาหารไม่พึงประสงค์ไว้ที่ฉลากอาหาร

โดยใช้แนวทางของมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (Codex Alimentarius) เช่น มาตรฐานโค

เด็กซ์ เรื่องข้อก าหนดการแสดงฉลากสินค้าอาหารฉบับ ปี  พ.ศ. 2553  [Labelling of 

Prepackaged Foods (CODEX STAN 1-1985) Amended 2010] ซึ่งมีรายละเอียดเพ่ือความ

ปลอดภัยของผู้บริโภคท่ีมีการแพ้อย่างชัดเจน ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

และเป็นการรองรับต่อพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้ นจากสินค้าไม่

ปลอดภัย พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว รวมถึงการก าหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับการแสดงฉลาก

ของอาหารก่อภูมิแพ้ เป็นสิ่งที่ส าคัญที่คุ้มครองผู้บริโภคให้เลือกซื้อ หรือหลีกเลี่ยงบริโภค

ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสม ที่อาจท าให้เกิดการแพ้ต่อสุขภาพได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ซึ่ง

นับว่ามีประโยชน์ต่อผู้บริโภคอย่างมาก อีกทั้งยังน าไปสู่การแสดงฉลากในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

อาหารก่อภูมิแพ้ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายส าหรับประเทศคู่ค้าได้อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่ง

ผู้ประกอบการจะต้องติดตามและปฏิบัติตามกฎระเบียบทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอย่าง

เคร่งครัด เพ่ือจะได้ไม่มีปัญหาอาหารที่ถูกส่งคืนจากประเทศน าเข้า และให้ข้อมูลอาหารก่อ

ภูมิแพ้โดยผ่านทางฉลากแก่ผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาผู้วิจัยเห็นว่า ควรบัญญัติบทนิยามให้อยู่ในพระราชมาตรา 3 ใน

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พุทธศักราช 2522 แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช 2541 โดย

บัญญัติค าว่า “ฉลากสินค้าที่ก่อให้เกิดการภูมิแพ้” เพ่ือให้สามารถบังคับใช้กับค าว่าฉลากสินค้า

ของประเทศไทยและสามารถปรับเข้ากับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งหมายถึงชื่ออาหารแสดง

ถึงประเภท ชนิด ส่วนประกอบ รูปร่าง ลักษณะที่ปรากฏเบื้องต้นที่อาจก่อให้เกิดการภูมิแพ้ 

ซึ่งภายในระบุเลขสารบนอาหาร แสดงว่าอาหารนั้นได้ผ่านการอนุญาตจากส านักงาน
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คณะกรรมการอาหารและยา หรือจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งต้องผ่านขั้นตอนในการ

ตรวจสอบความเหมาะสมของสถานที่ผลิต สถานที่น าเข้า และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตาม

หลักเกณฑ์ที่ก าหนดแล้ว จะช่วยให้เราเลือกบริโภคได้อย่างมั่นใจ แต่ยังคงมีอาหารบางกลุ่มที่ไม่

ถูกบังคับให้แสดงเลขสารบนอาหาร คือ กลุ่มที่มีความปลอดภัยต่อการบริโภคสูงหรือยังไม่

พร้อมบริโภค ต้องน าไปประกอบเป็นอาหารต่อไป เช่น อาหารทะเล ถั่ว ผักบางชนิด พริกป่น 

หรืออาหารชนิดอื่น ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการภูมิแพ้ เป็นต้น 

ทั้งนี้เมื่อผู้วิจัยได้ท าการศึกษาความหมายรวมทั้งบทนิยามของฉลากอาหารที่ก่อให้เกิด

การภูมิแพ้อย่างชัดเจน โดยปรากฏตัวบทกฎหมายภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติเรื่อง 

การแสดงฉลากอาหารก่อโรคภูมิแพ้และการคุ้มครองผู้บริโภคปี พ.ศ. 2547 ก าหนดให้ฉลาก

อาหารต้องระบุชนิดของอาหารก่อโรคภูมิแพ้หลักด้วยชื่อสามัญ โดยสามารถท าได้ 2 วิธีดังนี้คือ 

( กฎหมายว่ า ด้ ว ยฉลากภู มิ แ พ้ ขอ งปร ะ เทศอ เ มริ ก า ,“Food Allergen Labeling,” 

http://users1.jabry.com/catutd/c4203.html.) 

1) ให้ระบุค าว่า  “Contains” อยู่หน้าชื่อชนิดของอาหารก่อโรคภูมิแพ้  (food 

allergen) โดยใช้ชื่อสามัญหรือชื่อหลักของอาหารก่อโรคภูมิแพ้ ที่ผู้บริโภคทั่วไปรู้จักตามหลัง

รายการแสดงส่วนประกอบของอาหารนั้น ๆ โดยขนาดของตัวอักษรที่แสดงชื่อของ food 

allergen ต้องมีขนาดไม่เล็กกว่าชื่อของสินค้านั้น 

2) ให้ระบุชื่อของส่วนประกอบตามด้วยชื่อสามัญ หรือชื่อหลักของอาหารก่อโรคภูมิแพ้

ที่ผู้บริโภคทั่วไปรู้จัก (common or usual name of major food allergen) โดยวงเล็บกรณี

ที่ชื่อส่วนประกอบไม่ได้แสดงให้เห็นว่าเป็นอาหารก่อโรคภูมิแพ้ ทั้งนี้ให้รวมถึงเครื่องเทศ สารให้

กลิ่น รส สีผสมอาหาร และวัตถุเจือปนอาหารที่มีส่วนผสมของอาหารก่อโรคภูมิแพ้ด้วย โดย

หากมีส่วนผสมของอาหารก่อโรคภูมิแพ้จะต้องแสดงข้อมูลไว้บนฉลากอาหารเช่นกัน 
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