การโฆษณา พฤติกรรมการซื้อ
และการบริโภคอาหารของเด็กวัยเรียน

หนึ่งในปัจจัยส�ำคัญของการเพิ่มขึ้นของภาวะโรคอ้วน คือ พฤติกรรมการกินอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ1,2 และการเติบโตของวัฒนธรรมการกิน
อาหารสไตล์ประเทศตะวันตก3,4 ซึ่งมักมีพลังงานสูง นอกจากนี้ ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการกินอาหารของเด็ก โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง การสื่อสารทางการตลาดของอุตสาหกรรมอาหารด้วยการโฆษณา และในปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูง ซึ่งอาหารที่โฆษณามักเป็นอาหาร
และเครื่องดื่มที่มีน�้ำตาล ไขมัน และเกลือสูง และใช้โทรทัศน์เป็นช่องทางหลักในการโฆษณาอาหาร เพราะได้รับความนิยมมากที่สุดในทุกกลุ่มอายุ5
โดยเฉพาะเด็กวัยเรียน6 ยิ่งไปกว่านั้น มีข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศยืนยันว่า การโฆษณาและปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ที่เสริมแรงกับสื่อโฆษณา
มีผลต่อการซื้อและการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีผลต่อสุขภาพของเด็ก ดังนี้

ข้อค้นพบจากต่างแดน

สถาบันการแพทย์ประเทศอเมริกา (2005) พบว่า การโฆษณาอาหารทางโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อความชื่นชอบอาหาร และการร้องขอให้พ่อแม่
ซื้ออาหารของเด็ก อายุ 2-11 ปี6
Halforda และคณะ (2007) พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้มีความสามารถในการจ�ำยี่ห้อผลิตภัณฑ์อาหารที่โฆษณาขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัย ได้แก่ ความถี่
ในการกินอาหารหลังจากการรับชมโฆษณาทางโทรทัศน์ และจ�ำนวนของโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร และเด็กที่มีดัชนีมวลกาย (BMI) แตกต่างกัน มี
ความสามารถในการจ�ำยี่ห้อผลิตภัณฑ์อาหารที่โฆษณาแตกต่างกัน7
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ที่ไม่ได้รับชม ยิ่งไปกว่านั้น หลังจากที่เด็กได้รับชมการโฆษณาอาหารแล้ว เด็กจะกินขนมขบเคี้ยวเพิ่มมากยิ่งขึ้น9
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4- 6 ปี จดจ�ำยี่ห้ออาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพได้สูงกว่าอาหารเพื่อสุขภาพ และเด็กที่มีความเสี่ยงภาวะน�้ำหนักเกินมีการบริโภคอาหารที่ตนเองจ�ำยี่ห้อ
ได้มากกว่าเด็กที่มีน�้ำหนักตัวน้อย10
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จากการศึกษาวิจัยของต่างประเทศ สรุปได้ว่า เด็กที่ดูโฆษณา และสามารถจดจ�ำ
ยี่ห้ออาหารได้ชื่นชอบ และมีความต้องการซื้อและกินอาหารที่โฆษณาเพิ่มมากขึ้น

ผลการวิจัยภายในประเทศ

จากผลงานวิจยั เรือ่ ง “การโฆษณาอาหารในเด็กไทย: การจ�ำยีห่ อ้ ผลิตภัณฑ์อาหารทีโ่ ฆษณาได้ของเด็กไทย มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การซื้ออาหาร การกินอาหาร และความใส่ใจในรูปร่างของเด็กไทยหรือไม่” โดย ส�ำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ12 ซึ่งได้
รับการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก ท�ำการศึกษากับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ�ำนวน 453 คน จากกรุงเทพมหานครและ
จังหวัดเพชรบุรี มีข้อค้นพบที่น่าสนใจ 6 ประการ ดังนี้
1) เด็กไทยกินผักและผลไม้น้อย แต่ชอบซื้อและกินขนมกรุบกรอบมาก
นักเรียนไทยกินผักและผลไม้ทุกวันมีเพียงร้อยละ 15 ในทางตรงข้าม เด็กที่
กินขนมขบเคี้ยวทุกวันมีมากถึง ร้อยละ 97.6 รองลงมาคือ ฟาสฟู้ดส์ (ร้อยละ 45.9)
และเครื่องดื่มที่มีรสหวาน (ร้อยละ 28.0)
เมื่อถามถึงการซื้ออาหารและเครื่องดื่ม ร้อยละ 41.6 เด็กซื้อเครื่องดื่มที่มี
รสหวานมากที่สุด และร้อยละ 32.2 เลือกซื้อขนมขบเคี้ยว
2) เด็กผู้ชายมีภาวะน�้ำหนักเกินมากกว่าเด็กผู้หญิง และเด็กต่างจังหวัดอ้วนไม่ได้แตกต่างจากเด็กในกรุง
นักเรียนชายมีภาวะน�้ำหนักเกิน คิดเป็นร้อยละ 48.2 ในขณะที่นักเรียนหญิงมีภาวะน�้ำหนักเกินเพียง ร้อยละ 33.9 และเมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างพื้นที่ พบว่า นักเรียนในจังหวัดเพชรบุรี (ร้อยละ 43.8) และนักเรียนในกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 40.3) มีภาวะอ้วน
3) เกือบ 100% เด็กสามารถจ�ำยี่ห้อของขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มที่มีรสหวานได้
ร้อยละ 99.3 นักเรียนสามารถจ�ำยี่ห้อตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ประเภทขนมขบเคี้ยวที่มีรสเค็มได้
เช่น มันฝรั่งทอดกรอบ และ ร้อยละ 99.1 สามารถจดจ�ำยี่ห้อของเครื่องดื่มที่มีรสหวาน เช่น น�้ำอัดลม
4) อิทธิพลการโฆษณา : แรงสนับสนุนการจดจ�ำยี่ห้ออาหารที่ส่งเสริมให้เด็กซื้อและกิน
เด็กนักเรียนที่ดูรายการทางโทรทัศน์มาก มีอัตราการจดจ�ำยี่ห้อของอาหารและเครื่องดื่มได้สูงกว่า
และมีอัตราการเลือกซื้อและรับประทานขนมขบเคี้ยวและฟาสฟู้ดส์สูงขึ้น
5) ความสัมพันธ์ระหว่างน�้ำหนักตัว และพฤติกรรมการซื้อและการกินของเด็ก : เด็กยิ่งอ้วน ยิ่งจ�ำโฆษณาได้ดี ยิ่งกินมาก
เด็กที่มีภาวะอ้วนหรือภาวะน�้ำหนักเกิน มีอัตราการจ�ำยี่ห้อของอาหารได้มาก ท�ำให้กินอาหารที่โฆษณามากตามไปด้วย
6) พ่อแม่/ผู้ปกครอง รสชาติอาหาร ที่ตั้งร้านค้า และการตลาด : อิทธิพลที่มีต่อการซื้ออาหาร
และเครื่องดื่มของเด็ก
พ่อแม่/ผู้ปกครอง เด็กนักเรียนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้ห้ามและยังอนุญาตให้เด็กกินอาหารพลังงานสูง
ได้ตามใจชอบ อีกทั้งเด็กนักเรียนได้รายงานว่า อาหารพลังงานสูงเหล่านี้ มีรสชาติอาหารที่อร่อยถูกปาก
และเครื่องดื่มรสหวานที่ถูกใจ หาซื้อได้อย่างสะดวก เช่น ร้านอาหารที่อยู่รอบบริเวณโรงเรียน หรือร้าน
สะดวกซื้อที่ตั้งอยู่ใกล้บ้าน รวมทั้งมีความคุ้นเคยกับกลยุทธ์ด้านการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์
อาหาร โดยการโฆษณาทางโทรทัศน์และใช้ขอ้ ความเชิงสร้างสรรค์ การลดแลกแจกแถม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ดังนัน้ สภาพแวดล้อม
รอบตัวเด็กเหล่านี้ ล้วนเป็นปัจจัยส�ำคัญที่มีอิทธิพลและดึงดูดใจเด็กให้มีการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มเป็นอย่างมาก
ดังนั้น พฤติกรรมทางสุขภาพของเด็กไทยในวัยเรียนมีแนวโน้มน่าเป็นห่วง เนื่องจากเด็กส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการซื้อและบริโภคอาหารและ
เครื่องดื่มที่เสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพ การรับชมโฆษณามาก มีผลต่อการจดจ�ำยี่ห้อของผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กที่มีภาวะ
น�้ำหนักเกินอยู่แล้ว ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงของกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดของอาหารและเครื่องดื่ม ปัจจัยด้านสถานที่ตั้งของ
ร้านสะดวกซื้อที่ง่ายต่อการเข้าถึงของเด็ก และการพัฒนารสชาติของอาหารและเครื่องดื่มที่ถูกปากเด็ก ประกอบกับปัจจัยด้านครอบครัว ล้วนมี
อิทธิพลส�ำคัญส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้ออาหารและเครื่องดื่มของเด็กในวัยเรียน

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

เนื่องจากพฤติกรรมการกินและซื้ออาหารและเครื่องดื่มที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเด็ก มีความเชื่อมโยง
กับการโฆษณาอาหารและเครื่องดื่ม ดังนั้น การใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือการจ�ำกัดการโฆษณาอาหาร
ในเด็กจึงมีความจ�ำเป็น และเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะช่วยแก้ไขและจัดการกับปัญหาภาวะน�้ำหนักเกินและโรคอ้วน
ของเด็ก เพื่อช่วยปรับปรุงพฤติกรรมการกินอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพในเด็กไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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