ข้อเสนอต่อคณะกรรมาธิการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
เพื่อพิทักษ์สิทธิเด็กจากการถูกละเมิดโดยกลยุทธ์ทางการตลาดอาหารที่เป็นภัยต่อสุขภาพ
โดย สมาพันธ์เครือข่าย NCD ประเทศไทย
รัฐมีหน้าที่ปกป้องเด็กให้เติบโตอย่างมีสุขภาพดีทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต และปกป้องเด็กจากปัจจัย
แวดล้อมอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพ เพื่อให้เด็กได้เติบโตและพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ ทำให้มั่นใจว่าเด็กได้รับ
อาหารที่ปลอดภัย มีโภชนาการที่เหมาะสม ได้รับรู้และเรียนรู้จากข้ อมูลที่ถูกต้อง อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย
และข้อมูลข่าวสารที่ ส่งเสริม สติปัญญา ทั้งนี้ รวมถึงปกป้องความเป็นส่วนตัวของเด็ก ที่จะไม่ถูกนำไปใช้
ประโยชน์ ทางการค้าหรือหาผลประโยชน์อื่นใด โดยการสนับสนุนนโยบาย ออกกฎหมาย และบังคับใช้
กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อปกป้องเด็กให้รับสิทธิเหล่านี1้
ภาวะโภชนาการของเด็กเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน แต่ในปัจจุบัน เด็กไม่
สามารถเจริญเติบโตอย่างมีสุขภาพดีและเติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนได้2,3,4 สาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งมาจากการบริโภคอาหาร และ เครื่องดื่มที่ให้พลังงานสูง แต่มี
คุณค่าทางโภชนาการต่ำ อาทิ ขนมกรุบกรอบ เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง อาหารจานด่วน และอาหารสำเร็จรูป ซึ่ง
มีผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโตและสุขภาพอย่างชัดเจน ในปัจจุบันพบว่าเด็กมีพฤติกรรมบริโภคอาหารหวาน
เพิ่มขึ้น5 และมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนเพิ่มขึ้น ในกลุ่มเด็กเล็กอายุ 1-5 ปี เพิ่มขึ้นจาก 5.8 ในปี 2538 เป็นร้อย
ละ 11.4 ในปี 2557 และกลุ่มเด็กวัยเรียนและก่อนวัยรุ่น เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.4 เป็นร้อยละ 13.9 ในช่วงเวลา
เดียวกัน6 นอกจากนี้ ยังพบผู้ป่วยเด็กเบาหวานจากโรคอ้วนเมื่ออายุเพียง 7 ปี7
มาตรการทางการตลาดกระทบสิทธิเด็ก
เด็กเป็นกลุ่มเปราะบางแต่กลับเป็นกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด จากการที่เด็กขาดข้อมูลความรู้
ขาดความสามารถในการตีความและวิเคราะห์ ทำให้ไม่สามารถแยกแยะและเข้าใจเนื้อหาและกระบวนการชัก
จูงใจ 8 และมีแนวโน้มที่จะเข้าถึงกลยุทธ์ทางการตลาดที่หลากหลายมากกว่าผู้ใหญ่ 9 เด็กและเยาวชนจึง
กลายเป็ น กลุ่ ม เป้ า หมายสำคั ญ ในการขยายฐานลู ก ค้ า 10,11 และตกเป็ น เหยื ่ อ ของกลยุ ท ธ์ ท างการตลาด
หลากหลายช่ อ งทางการสื ่ อ สาร 12,13 การโฆษณาทางโทรทั ศ น์ วิ ท ยุ ป้ า ยโฆษณา ผ่ า นทางเครื อ ข่ า ย
Internet14,15,16 การส่งเสริมการขายรูปแบบต่าง ๆ เช่น ชิงโชค ลดแลกแจกแถม หรือการสนับสนุนกิจกรรม
หรือการกีฬาผ่านทางสถานศึกษา รวมถึงการใช้เด็กเป็นผู้โฆษณาสินค้า
ข้อมูลเชิงวิชาการยืนยันชัดเจนว่า การโฆษณา การส่งเริมการขาย เช่น ลดแลกแจกแถม ทำให้เด็ก
ชอบและมีทัศนคติที่ดีต่อแบรนด์อาหาร17 และยังเลือกซื้ออาหารที่โฆษณาด้วย18 และยิ่งเด็กดูโฆษณาบ่อยและ
ดูนานๆ หลายชั่วโมง ยิ่งทำให้เด็กกินอาหารเหล่านี้มากขึ้นด้วย19
การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่หลากหลายและรุนแรงของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเป็นภัยต่อ
สุขภาพ แต่กลับสามารถทำกำไรให้แก่ผู้ประกอบการอย่างชัดเจน โดยการสำรวจยอดการขายปลีกขนมขบ
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เคี้ยวในประเทศไทยจาก 885 ล้านบาท ในปี 2540 และคาดการณ์ว่าจะเพิ่มสูงขึ้น เป็น 2,865 ล้านบาทในปี
256520 นอกจากนี้ ในปี 2562 อุตสาหกรรมกลุ่มเครื่องดื่มรสหวานทุ่มงบโฆษณาลงในอินเทอร์เน็ ตเพิ่มขึ้น
มากถึง 1,436 ล้านบาท เช่นเดียวกับกลุ่มขนมขบเคี้ยวใช้งบโฆษณาถึง 690 ล้านบาท21
ประเทศไทยเป็นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และได้ให้การรับรองสิทธิเด็ก เห็นความสำคัญที่จะ
ร่วมป้องกันและสนับสนุนให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยถือว่าการควบคุมกลยุทธ์ทางการตลาดและโฆษณา
อาหาร เป็นมาตรการที่มีต้นทุนต่ำแต่สะดวกในการดำเนินงาน ที่ต้องเร่งดำเนินการ หาก กฎหมายและ
มาตรการของไทยได้รับการปรับปรุงและบังคับใช้อย่างจริงจัง
ข้อเสนอคณะกรรมาธิการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
1. เร่งรัดติดตามการปรับปรุง ร่างพระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็กและเยาวชน พ.ศ. .... 22 ซึ่งกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำลังพัฒนาและอยู่ในระหว่างรับฟังความคิดเห็น ซึ่งมีหลักการปรับปรุง
กลไกกระบวนการคุ้มครองเด็ก ควรบรรจุประเด็นการควบคุมการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร สร้างสังคม
แวดล้อมที่เหมาะสมต่อเด็ก เพื่อให้เด็กได้รับสิทธิตามกฎหมาย ได้รับการคุ้มครองปกป้องอย่างรอบด้าน เป็น
รูปธรรม
2. พัฒนากลไกร่างกฎหมาย/ระเบียบ เพื่อควบคุมกลยุทธ์ทางการตลาดของอาหารที่เป็นภัยต่อสุขภาพ
มุ่งเป้าที่เด็ก ที่เผยแพร่ในสื่อใหม่ (new media)
3. เร่ ง รั ด การออกร่ า งประกาศคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการโฆษณาและการบริการธุรกิจ ในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ ซึ่งร่างประกาศฯ นี้ ผ่านการรับฟังความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการปกป้อง
คุ้มครองเด็กจากกลยุทธ์การการตลาดและการโฆษณาสินค้าและบริการต่างๆ
4. ติดตามคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ใน
การบังคับใช้กฎหมาย เพื่อควบคุมการโฆษณา ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553
4.1 ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551
4.1.1 ควบคุมระยะเวลาโฆษณาสินค้าบริการไม่เกินชั่วโมงละ 12 นาทีครึ่ง และรวมเวลาโฆษณา
ตลอดวันเฉลี่ยแล้วต้องไม่เกินชั่วโมงละ 10 นาที
4.2 ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553
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4.2.1 เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้ กสทช. มีหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินการของผู้
ประกอบกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคม มิ ใ ห้ ม ี ก า ร
ดำเนินการใดๆ ในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ทั้งนี้ โดยให้ กสทช. แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการขึ้นสองคณะประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกสทช. ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม โดย
ให้มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและปฏิบัติ
หน้าที่อื่น ทั้งนี้ ตามที่ กสทช. กำหนด
4.2.2 ในกรณี ท ี ่ ผ ู ้ ป ระกอบกิ จ การกระจายเสี ย งกิ จ การโทรทั ศ น์ ห รื อ กิ จ การโทรคมนาคม
ดำเนินการใดๆ ในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค โดยอาศัยการใช้เครือข่าย
หรือการโฆษณาอันมีลักษณะ เป็นการค้ากำไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ
ไม่ว่าด้วยวิธีการใดตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. กำหนด ให้กสทช. มีอำนาจสั่งระงับการ
ดำเนินการดังกล่าวได้
5. สนับสนุนความร่วมมือทางนโยบายระหว่างกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ภายใต้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และองค์กรอื่นที่รับผิดชอบ ในการ
ควบคุมกลยุทธ์ทางการตลาดของอาหารที่เป็นภัยต่อสุขภาพและมุ่งเป้าที่เด็ก บังคับใช้ในโรงเรียน และสถานที่
ที่เด็กรวมตัวกัน เช่น สนามกีฬา โรงพยาบาล สถานที่กวดวิชา เป็นต้น ประกอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออก
แนวทางหรือสนับสนุนการรับประทานอาหารและออกกำลังกายในเด็ก เพื่อให้เด็กเติบโตและมีพฤติกรรมที่ดี
ต่อสุขภาพ
6. ประสานกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในการกำหนดมาตรการกำกับ การปรับปรุงกฎหมายและ
มาตรการกำกับส่งเสริมการขายด้วยวิธีการชิงโชค ตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 เพื่อกำกับวิธีการ
และการจัดกิจกรรมโฆษณาหรือชักจูงใจอาหารและเครื่องดื่มที่มีโซเดียม ไขมันและน้ำตาลในปริมาณสูง ไม่ให้
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเด็ก
7. ขอให้คณะกรรมาธิการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ตั้งกรรมการทำงาน
กำกับ ติดตามการปกป้องเด็กจากการถูกละเมิดโดยกลยุทธ์ทางการตลาดอาหารที่เป็นภัยต่อสุขภาพ

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