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สถานการณกฎหมายและขอบังคับในประเทศไทยที่เปนไป
ตามชุดขอเสนอแนะวาดวยเร�่องการทำการตลาดอาหารและ
เคร�่องดื่มที่ ไมมีแอลกอฮอล ในเด็ก
(Thailand situation in statutory regulations in accordance with Set
of recommendations on the marketing of foods and non-alcoholic
beverages to children)

บทนำ
ที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 61 โดยมติ WHA 61.14 ไดเชิญชวนใหประเทศสมาชิก
ดำเนินงานตามขอปฏิบัติตางๆตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตรโลกเพื่อการปองกันและควบคุมโรค
ไมติดตอ โดยสำนักเลขาธิการองคการอนามัยโลกไดประมวลคำแนะนำจากคณะผูเชี่ยวชาญและ
ขอคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย และรับฟงความคิดเห็นจากประเทศสมาชิกเกี่ยวกับวัตถุประสงค
เชิงนโยบาย ทางเลือกนโยบาย และกลไกติดตามและประเมินผลนโยบาย ใน พ.ศ. 2552 มีประเทศ
สมาชิกทั้งสิ้น 66 ประเทศรวมใหขอคิดเห็น โดยมีตัวแทนองคกรพัฒนาเอกชนระหวางประเทศ
ตัวแทนอุตสาหกรรมอาหารและเครือ่ งดืม่ ทีไ่ มมแี อลกอฮอลโลกและตัวแทนธุรกิจโฆษณาเขารวมดวย
จากการหารือดังกลาว ประเทศสมาชิกเห็นวาการทำการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ไมมี
แอลกอฮอลในเด็กเปนประเด็นสำคัญระดับนานาชาติ อยางไรก็ตาม นโยบายทีม่ อี ยูใ นแตละประเทศ
มีความหลากหลายทั้งในเรื่องวัตถุประสงคและเนื้อหา วิธีการ การติดตามประเมินผล ซึ่งประเทศ
สมาชิกหลายประเทศระบุวา ตองการการสนับสนุนเพิม่ เติมในดานการพัฒนา ติดตามและประเมินผล
นโยบาย
ดวยเหตุนี้องคการอนามัยโลกจึงจัดชุดขอเสนอแนะวาดวยเรื่องการทำการตลาดอาหารและ
เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลในเด็กเมื่อป พ.ศ. 2553 เพื่อเปนแนวทางแกประเทศสมาชิกในการ
กำหนดนโยบาย หรือเพิ่มประสิทธิภาพนโยบายเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดอาหารในเด็กเพื่อลด
ผลกระทบในเด็กจากการทำการตลาดอาหารที่มีไขมันอิ่มตัว กรดไขมันทรานส น้ำตาล หรือเกลือ
ในปริมาณสูง
สำหรับประเทศไทย ไดมีการกำหนดขอบังคับ และกฎหมายเพื่อการควบคุมการตลาด
อาหารและเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลในเด็กออกมามากมาย แตอยางไรก็ตามยังไมเปนที่แน
ชัดวา ขอบังคับและกฎหมายดังกลาวเปนไปในทิศทางเดียวกันกับชุดขอเสนอแนะขางตนมากนอย
เพียงใด ดังนั้นเอกสารฉบับนี้ี จึงจัดทำเพื่อเปรียบเทียบสถานการณดานขอบังคับและกฎหมาย
ในประเทศไทย ที่เปนไปตามชุดขอเสนอแนะวาดวยเรื่องการทำการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่
ไมมีแอลกอฮอลในเด็กและนำไปสูขอเสนอแนะดานนโยบายในอนาคต

“มีแตไมครอบคลุม”
ประเทศไทยมีกฎหมายของภาครัฐ ทีก่ ำหนดใหมกี ารแสดงฉลากโภชนการ และคาพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดเี อ รวมกับ
การแสดงขอความ “บริโภคแตนอย และออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ” ในอาหารขบเคี้ยว ช็อกโกแลต และขนมหวานรสช็อกโกแลต
และผลิตภัณฑขนมอบกรอบหรือปรุงรส จากประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 394 (พ.ศ. 2561) ตามพระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ. 2522 อยางไรก็ตามยังไมครอบคลุมอาหารทุกประเภท และเปนการควบคุมที่ไมครอบคลุมเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงตอการลด
ผลกระทบในเด็ก นอกจากนี้สมาคมโฆษณาแหงประเทศไทยไดจัดทำแนวปฏิบัติดานการโฆษณาสินคา ประเภทอาหารและขนม
ขบเคี้ยวที่มีกลุมเปาหมายเปนเด็กเพื่อใหเปนแนวปฏิบัติทางการโฆษณาที่ชัดเจน รวมกับการมีพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551 ที่ควบคุมระยะเวลาในการโฆษณา ซึ่งเปนกลไกหลักที่มีสวนชวยในการลดการเปดรับ
ในเด็ก นอกจากนี้ ยังมีประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่องหลักเกณฑการโฆษณาอาหาร พ.ศ. 2551 เรื่องหลักเกณฑ
การโฆษณาอาหาร โดยมีการกำหนดใหผูแสดงแบบโฆษณาขนมเยลลี่ตองไมใชเด็กอายุต่ำกวา 3 ป ซึ่งในภาคสวนธุรกิจเอกชนมีแนว
ปฏิบัติแบบสมัครใจ(โดยสมาคมโฆษณาแหงประเทศไทย) ตอการโฆษณาสินคาประเภทอาหารและขนมขบเคี้ยวที่มีกลุมเปาหมาย
เปนเด็ก ที่จะไมทำการโฆษณาเพื่อการสงเสริมการบริโภคขนมกรุบกรอบแทนอาหารหลัก
“มีแตไมครอบคลุม”
จากพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ปพ.ศ. 2551 มีขอกำหนดการโฆษณาและการบริการธุรกิจ
โดยอนุญาตเวลาสูงสุดในการออกอากาศชั่วโมงละไมเกิน 12.30 นาที เฉลี่ยทั้งวันไมเกิน 10 นาทีตอชั่วโมง นอกจากนี้ ยังมีขอกำหนด
กลาววา ในกรณีที่จำเปนเพื่อคุมครองเด็กและเยาวชน คณะกรรมการอาจประกาศกำหนดชวงเวลาของการออกอากาศรายการบาง
ประเภทได จะเห็นไดวาการลดการเปดรับนั้น ยังไมเฉพาะเจาะจงกับประเภทโฆษณาสินคาและบริการที่ลดผลกระทบของการตลาด
ในเด็ก
“มีแตไมครอบคลุม”
ประเทศไทยมีกฎหมายที่มีความครอบคลุมเพียงบางสวนตอการลดการทำการตลาดอาหารที่มีไขมันอิ่มตัว กรดไขมันทรานส น้ำตาล
หรือเกลือในปริมาณสูงในเด็ก ซึ่งในการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ 2 ในปพ.ศ. 2552 ไดมีการสนับสนุนใหมีการดำเนินการ
จัดการจัดทำระเบียบวาดวยการตลาดเกี่ยวกับอาหารที่มุงเปาหมายไปยังเด็กและมีผลเพิ่มความรุนแรงของภาวะน้ำหนักเกิน โรคอวน
และไมติดตอเรื้อรัง1อยางไรก็ตาม ยังขาดหนวยงานที่รับผิดชอบดำเนินงานตามระเบียบการดังกลาว

ขอเสนอแนะที่ 2
เนื่องจากประสิทธิผลของการทำการตลาดขึ้นอยูกับปจจัยการเปดรับ
(exposure) และปจจัยอำนาจ (power) ดังนั้นนโยบายในภาพรวมจึงควร
มีวตั ถุประสงคเพือ่ ลดการเปดรับในเด็ก และลดอำนาจของการทำการตลาด
อาหารที่มีไขมันอิ่มตัว กรดไขมันทรานส น้ำตาล หรือเกลือปริมาณสูง

ขอเสนอแนะที่ 3
เพื่อบรรลุจุดมุงหมายและวัตถุประสงคของนโยบาย ประเทศสมาชิกควร
พิจารณาใชวิธีการที่หลากหลาย กลาวคือ เปนขั้นเปนตอน (stepwise)
หรือมีความครอบคลุม (comprehensive) ในการลดการทำการตลาด
อาหารที่มีไขมันอิ่มตัว กรดไขมันทรานส น้ำตาล หรือเกลือในปริมาณสูง
ในเด็ก

สถานการณขอ บังคับและกฎหมายในประเทศไทย

ขอเสนอแนะที่ 1
นโยบายควรมีจุดมุงหมายเพื่อลดผลกระทบในเด็กจากการทำการตลาด
อาหารที่มีไขมันอิ่มตัว กรดไขมันทรานส น้ำตาล หรือเกลือในปริมาณสูง

ขอเสนอแนะวาดวยเรือ่ งการทำการตลาดอาหารและเครือ่ งดืม่
ทีไ่ มมแี อลกอฮอลในเด็ก (WHO)

สถานการณขอบังคับ และกฎหมายเพ�่อการควบคุมการตลาดอาหารและเคร�่องดื่มที่ ไมมีแอลกอฮอล ในเด็ก ในประเทศไทย
ตาม 12 ขอเสนอแนะวาดวยเร�่องการทำการตลาดอาหารและเคร�่องดื่มที่ ไมมีแอลกอฮอล ในเด็ก
(Recommendations on the marketing of foods and non-alcoholic beverages to children, WHO 2010)

“มีการกำหนดนิยามสำหรับนโยบายการควบคุมการโฆษณาที่มุงเปาไปยังเด็ก แตยังไมครอบคลุม”
กฎหมายของภาครัฐมีการกำหนดนิยามดานกลุม อายุ ชองทางการสือ่ สาร และเทคนิคการตลาดทีต่ อ งกำกับดูแลในขอกำหนดทีเ่ กีย่ วของ
กับการทำการโฆษณาอาหารและเครื่องดื่มของประเทศไทย ดังนี้ตัวอยางตอไปนี้
1. นิยามดานชองทางการสื่อสาร : ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่องหลักเกณฑการโฆษณาอาหาร พ.ศ.
2551 ในการแสดงคำเตือนของผลิตภัณฑควรแสดงขอความหรือเสียงในการโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ สื่อวิทยุกระจายเสียง
สื่อวิทยุโทรทัศน ทางฉายภาพ ภาพยนตร และอินเทอรเน็ต
2. นิยามดานกลุมอายุ : มีการระบุวาผูแสดงแบบโฆษณาตองมีอายุเกิน 3 ป สำหรับโฆษณาวุนสำเร็จรูป ตามประกาศเดียวกัน
กับขางตน
3. เทคนิคการตลาดที่ตองกำกับดูแล : มีการออกขอกำหนดจากประกาศฉบับขางตน วาไมควรทำใหผูบริโภคเขาใจสาระสำคัญ
อาหารผิด โดยมีคำหามในการโฆษณา ไดแก ยอด, วิเศษ, ดีเลิศ, เด็ดขาด, ศักดิ์สิทธิ์, มหัศจรรย หรือคำที่เทียบเคียง
อยางไรก็ตามในการกำหนดประเภทอาหารทีค่ วบคุมหรือไมควบคุมโฆษณานัน้ ยังไมมกี ารอางอิงหลักเกณฑทเ่ี ปนมาตรฐานชัดเจน ทัง้ นี้
แมหนวยงานในกระทรวงสาธารณสุขรวมกับผูเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยตางๆ ไดรวมกันพัฒนาเกณฑการจำแนกอาหารขนม นม
และเครือ่ งดืม่ ในโรงเรียน โดยอางอิงหลักการจากรายงานเรือ่ ง Nutrient Profiling ขององคการอนามัยโลก (World Health Organization;
WHO) ซึ่งเปนคำแนะนำในการพัฒนาหลักเกณฑการจำแนกอาหารตามคุณคาทางโภชนาการ ที่สงผลตอสุขภาพซึ่งรวมถึงความเสี่ยง
ตอโรคอวนและโรคไมติดตอเรื้อรัง โดยสามารถนำไปประยุกตใชในการดำเนินนโยบายควบคุมโฆษณาที่มุงเปาไปยังเด็กซึ่งการจำแนก
จะใช คาพลังงาน ไขมัน น้ำตาล โซเดียม คอเลสเตอรอล โปรตีน ใยอาหาร เหล็ก แคลเซี่ยม วิตามินเอ บี1 บี2 และ ซี เปนหลัก
อางอิงสัดสวนทีค่ วรไดรบั จากปริมาณสารอาหารทีแ่ นะนำใหบริโภคประจำวันสำหรับคนไทย (Thai recommended Daily intakes, Thai
RDIs) มีการคิดคะแนนตัดเกรดอาหารตามคุณสมบัตคิ วามเสีย่ งตอการเกิดโรคไมตดิ ตอเรือ้ รัง อยางไรก็ตาม ปจจุบนั ยังไมมหี นวยงาน
ใดนำเกณฑการจำแนกอาหารนี้ไปประยุกตใชในการกำหนดนิยามตางๆเพื่อการควบคุมการโฆษณาที่มุงเปาไปยังเด็ก
มีแนวปฏิบัติแตขาดการติดตามและประเมินผล”
ในปพ.ศ. 2553 ภาคอุตสาหกรรมอาหาร ไดมีขอตกลงที่จะไมสื่อสารใดๆ ที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่ไมเปน
ตามหลักเกณฑโภชนาการ ใหกับเด็กอายุต่ำกวา 12 ป ในโรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อไมใหหลงใหลไปกับภาพ
หรือขอความโฆษณาทางสือ่ ภายใตโครงการ “Thai Pledge” ของ 6 บริษทั ชัน้ นำดานอาหารและเครือ่ งดืม่ โดยสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) จะใหการสนับสนุนเมื่อ 6 บริษัทไดปฏิบัติตามขอตกลง2

ขอเสนอแนะที่ 5
สถานที่ที่มีเด็กอยูรวมกันจำนวนมากควรปลอดการทำการตลาดอาหารที่มี
ไขมันอิ่มตัว กรดไขมันทรานส น้ำตาล หรือเกลือในปริมาณสูงทุกรูปแบบ
สถานที่ดังกลาวรวมถึงแตไมจำกัดเพียงสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียน บริเวณ
โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (pre-school centers) สนามเด็กเลน
คลินกิ ครอบครัวและเด็ก และศูนยบริการดานกุมารเวชศาสตร และระหวาง
การจัดกิจกรรมกีฬาและวัฒนธรรมตางๆในสถานที่เหลานี้ดวย

สถานการณขอ บังคับและกฎหมายในประเทศไทย

ขอเสนอแนะที่ 4
รัฐควรกำหนดนิยามทีส่ ำคัญตางๆใหชดั เจนเพือ่ ประโยชนตอ การนำนโยบาย
ไปใชอยางเปนมาตรฐานการกำหนดนิยามตางๆใหชัดเจนจะชวยให
การดำเนินนโยบายเปนไปในทางเดียวกันไมวาผูดำเนินนโยบายจะเปนผูใด
ก็ตาม ซึ่งในการกำหนดนิยามนั้นประเทศสมาชิกตองระบุถึงและใหความ
แตกตางกันในแตละประเทศเพื่อใหการดำเนินงานนโยบายบังเกิดผลสูงสุด

ขอเสนอแนะวาดวยเรือ่ งการทำการตลาดอาหารและเครือ่ งดืม่
ทีไ่ มมแี อลกอฮอลในเด็ก (WHO)

ขอเสนอแนะที่ 8
ประเทศสมาชิกควรรวมมือกันในการวางมาตรการที่จำเปนเพื่อลดผลกระทบ
จากการทำการตลาดขามพรมแดนอาหารที่มีไขมันอิ่มตัว กรดไขมันทรานส
น้ำตาล หรือเกลือในปริมาณสูงในเด็ก (ทั้งจากการทำการตลาดภายนอก
ประเทศที่สงผลตอภายในประเทศ และจากการทำการตลาดภายในประเทศ
ที่สงผลตอภายนอกประเทศ) ทั้งนี้เพื่อใหนโยบายมีผลสัมฤทธิ์สูงสุด

ขอเสนอแนะที่ 7
ประเทศสมาชิกควรเลือกใชวิธีการที่มีประสิทธิผลสูงสุดในการลดการทำการ
ตลาดอาหารที่มีไขมันอิ่มตัว กรดไขมันทรานส น้ำตาล หรือเกลือในปริมาณ
สูงในเด็ก ซึ่งควรอยูภายใตกรอบการดำเนินงานที่ไดพัฒนาขึ้นเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายของนโยบาย โดยพิจารณาถึงทรัพยากร ผลประโยชน และภาระ
ของผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย

ขอเสนอแนะที่ 6
รัฐควรเปนผูดำเนินการหลักในการพัฒนานโยบาย และเปนผูนำผานเวที
เสวนาผูมีสวนไดสวนเสีย หลายฝาย ในการดำเนินนโยบาย ติดตาม
นโยบาย และประเมินผลนโยบาย โดยในการจัดทำกรอบนโยบายระดับ
ชาตินั้น อาจจัดใหมีการกำหนด และแบงบทบาทกันระหวางผูมีสวนได
สวนเสียในขณะเดียวกันก็ควรมีการดำเนินการเพื่อปกปองผลประโยชน
สาธารณะและหลีกเลี่ยงผลประโยชนทับซอนดวย

ขอเสนอแนะวาดวยเรือ่ งการทำการตลาดอาหารและเครือ่ งดืม่
ทีไ่ มมแี อลกอฮอลในเด็ก (WHO)

“มีการดำเนินการ”
มีการดำเนินงานรวมกันระหวางประเทศสมาชิกในการจัดทำ Nutrient Profile เพื่อการนำชุดขอเสนอแนะวาดวยเรื่องการทำการตลาด
อาหารและเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลในเด็กไปปฏิบัติ ของกลุมประเทศเอเชียตะวันออก-ใต โดยประเทศสมาชิกสามารถนำเกณฑนี้
ไปใชในการวัดความเหมาะสมของผลิตภัณฑสำหรับการทำการตลาดอาหารภายในและระหวางประเทศในประเทศไทย ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 388 พ.ศ. 2561 เรื่องกำหนดอาหารที่หามผลิต นำเขา หรือจำหนาย PHOs ซึ่งเปนแหลงของไขมันทรานส
โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 6 มกราคม 2562 เปนตนไปนอกจากนี้ยังมีกฎหมายควบคุมการตลาดอาหารผานสื่อออนไลน โดยมีขอ
บังคับใหมีขอความเตือน “บริโภคแตนอยและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ” อยางนอย 5 วินาที อยางไรก็ตามยังคงไมมีประกาศอื่นๆ
ที่เกี่ยวของกับมาตรการการนำเขาอาหารที่มีน้ำตาล ไขมันอิ่มตัว หรือเกลือสูง

“มีการดำเนินงานแตไมครอบคลุม”
จากพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
พ.ศ. 2561 และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551 พบวา ไมมีกฎหมายใดที่เจาะจง
การโฆษณาอาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล ไขมันและโซเดียมสูงที่มีเปาหมายเปนเด็ก โดยเปนกฎหมายที่กำหนดหลักเกณฑใน
การโฆษณาทั่วไปไมเจาะจงอาหารประเภทขางตน มีเพียงประกาศสำนักงานคณะกรรมการอหารและยาที่กำหนดอายุผูโฆษณาอาหาร
ประเภทวุนสำเร็จรูป และขนมเยลลี่ ที่ตองมีอายุมากกวา 3 ป และมีขอความเตือน “บริโภคแตนอยและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ”
ในผลิตภัณฑขนมอบ นอกจากนี้ สมาคมโฆษณาแหงประเทศไทย ยังมีแนวปฏิบัติแบบสมัครใจ ของภาคธุรกิจเอกชน ที่กลาวถึง
การไมทำการโฆษณาเพื่อสงเสริมการบริโภคขนมกรุบกรอบแทนอาหารหลัก ซึ่งจะเห็นไดวาการออกกฎหมายบังคับซึ่งเปนหนึ่งในวิธีที่
นาจะมีประสิทธิผลสูงสุดในการลดการทำการตลาดอาหารที่มีไขมันอิ่มตัว ยังคงมีชองวาง และตองการการพัฒนาตอไปในอนาคต

“มีการดำเนินการ”
• ประเทศไทยมีการขับเคลื่อนกฎหมายในการควบคุมการโฆษณาอาหารและเครื่องดื่ม ที่มีน้ำตาล ไขมัน และโซเดียมสูงตาม
ยุทธศาสตรโลกเกี่ยวกับอาหาร กิจกรรมทางกาย และสุขภาพ ( Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health; DPAS)
โดยแผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อน ซึ่งไดมีการยื่น
ขอเสนอเรื่องการคุมครองสิทธิเด็กและเยาวชนจากสื่อโทรทัศนใหแกสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตอมาคณะรัฐมนตรี
จึงไดมีการมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับมติไปดำเนินการควบคุมการโฆษณาที่มีผลกระทบตอเด็ก ซึ่งจะเห็นไดวาใน
ประเทศไทย การดำเนินการหลักในการพัฒนานโยบาย ภาคประชาสังคมจะเปนผูนำหลัก และมีภาครัฐรวมดำเนินการในภายหลัง
• คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ไดจัดประชุมผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อจัดทำ
หลักเกณฑการคุมครองผูบริโภคเกี่ยวกับการโฆษณาในรายการสำหรับเด็กทางโทรทัศน นอกจากนี้ยังไดมีการจัดประชุมเพื่อระดม
ความคิดเห็นในการกำหนดแนวทางการคุมครองผูบริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
นอกจากนี้ ภาคอุตสาหกรรมอาหาร ไดมีการจัดทำโครงการ “Thai pledge” เพื่อเปนขอตกลงสนับสนุนนโยบายการโฆษณา
และผลิตอาหารและเครื่องดื่มตอเยาวชนดวยความรับผิดชอบโดยบริษัทผูผลิตอาหาร 6 บริษัทใหญในประเทศไทย ใน ปพ.ศ.
25ถ32 ซึง่ ถือเปนการเริม่ ตนการแบงบทบาทระหวางผูม สี ว นไดสว นเสีย แมจะไมไดปฏิบตั ภิ ายใตโครงการเดียวกันก็ตาม

สถานการณขอ บังคับและกฎหมายในประเทศไทย

“มีแตไมครอบคลุม”
หลังจากมีการบังคับใชกฎหมายโดยพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง
หลักเกณฑการโฆษณาอาหาร มีหนวยงานในสังกัดของคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กำกับดูแลและบังคับใชกฎหมาย ดวย 3
กลุมงาน ไดแก (1) กลุมกำกับดูแลกอนออกสูตลาด ที่พิจารณาอนุญาตสินคา การโฆษณา และสถานที่จัดจำหนาย กอนสินคาออก
สูตลาด (2) กลุมกำกับดูแลหลังออกสูตลาด ดูแลการตรวจสอบโฆษณาหลังไดรับอนุญาต (3) กลุมพัฒนาระบบ ที่ดำเนินโครงการ อย.
นอย มุง เนนการรณรงคและใหความรูแ กผบู ริโภค นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยายังไดจดั ตัง้ ศูนยเฝาระวังและรับเรือ่ ง
รองเรียนผลิตภัณฑสุขภาพ อยางไรก็ตามไมไดครอบคลุมการโฆษณาอาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล ไขมันและโซเดียมสูงในเด็ก
โดยเฉพาะ นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคทำหนาที่ควบคุม กำกับดูแลและบังคับใชพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูบริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งมีเนื้อหาสำคัญ ไดแก การโฆษณาตองไมใชขอความที่เปนการไมเปนธรรมตอผูบริโภคหรือใชขอความที่อาจ
กอใหเกิดผลเสียตอสังคมเปนสวนรวม แมจะมีกลไกลการกำกับติดตาม แตเนื้อหาขอบังคับใชดังกลาวไมไดเจาะจงกับการคุมครองเด็ก
โดยเฉพาะ นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการกิจการการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.)
ยังควบคุมดูแลการบังคับใชกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียง พ.ศ. 2512 โดยมีควบคุมเวลาในการโฆษณา
ชั่วโมงละไมเกิน 12.30 นาที เฉลี่ยทั้งวันไมเกิน 10 นาที แตไมไดมีการระบุเจาะจงลักษณะและเนื้อหาของโฆษณา
“มีแตไมครอบคลุม”
ในการติดตามและประเมินผลตานกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมาตรการที่เกี่ยวของ พบวาประเทศไทยโดยคณะกรรมการอาหาร
และยา มีการสั่งระงับโฆษณาที่ไมเปนธรรมกับผูบริโภค ใน ปพ.ศ. 2546 และสำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคก็มีการสั่งปรับ
ผลิตภัณฑที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอภาพรวม อยางไรก็ตาม ยังไมมีระบบติดตามและประเมินผลที่เฉพาะเจาะจงตอการทำ
การตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่มุงเปาหมายไปที่เด็ก2
“ยังไมมีการดำเนินงาน”
ปจจุบันมีเพียงกลไกในการเฝาระวังและติดตามการดำเนินงานตามกฎหมาย และเฝาระวังโฆษณาอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับ
การโฆษณาเกินจริง โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) และ สำนักงานคุมครองผูบริโภค (สคบ.) ซึ่งยังขาดกลไกการประเมินผลกระทบในภาพรวม
“มีการดำเนินงานแตขาดความตอเนื่อง”
มีการทำการศึกษาวิวฒั นาการของกฎหมายและมาตรการทีเ่ กีย่ วของกับการโฆษณาอาหารและเครือ่ งดืม่ ทีม่ นี ำ้ ตาล ไขมันและโซเดียมสูง
ของประเทศไทยและตางประเทศ ชองวางและโอกาสในการควบคุมการตลาดอาหารและเครือ่ งดืม่ ของประเทศไทย2และการศึกษาประเมิน
ความถี่ของประเภทอาหารที่มีการโฆษณาสูงสุดในชวงระหวางเวลาการตูนในวันหยุดสุดสัปดาห การสื่อสารการตลาดอาหารในโรงเรียน
การศึกษาการสือ่ สารการตลาดอาหารและเครือ่ งดืม่ บนเฟซบุก การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบของผลกระทบของโฆษณาอาหารที่
ไมดีตอสุขภาพทางโทรทัศนและประสิทธิผลมาตรการควบคุมการโฆษณาอาหารที่ไมดีตอสุขภาพทางโทรทัศน ตอภาวะนาหนักเกินหรือ
อวนในเด็ก และมีงานวิจยั ทีร่ ะบุถงึ ขอบเขต ลักษณะและผลกระทบของการทำการตลาดอาหารในเด็กแตไมไดทำการศึกษาอยางตอเนือ่ ง

ขอเสนอแนะที่ 10
กรอบนโยบายตางๆควรครอบคลุมระบบติดตามผลนโยบาย ใหเปนไปตาม
วัตถุประสงค โดยใชตัวชี้วัดที่กำหนดชัดเจน

ขอเสนอแนะที่ 11
กรอบนโยบายควรครอบคลุมระบบประเมินผลกระทบและประสิทธิผลของ
นโยบายตอจุดมุงหมายที่ตั้งไวในภาพรวม โดยใชตัวชี้วัดที่กำหนดชัดเจน

ขอเสนอแนะที่ 12
ประเทศสมาชิกควรศึกษาขอมูลเกี่ยวกับขอบเขต ลักษณะและผลกระทบของ
การทำการตลาดอาหารในเด็กที่พบในประเทศ และใหการสนับสนุนงานวิจัย
ที่เกี่ยวของเพิ่มเติม โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการนำนโยบายไปใชและ
การประเมินผลนโยบาย เพื่อลดผลกระทบในเด็กจากการทำการตลาด
อาหารที่มีไขมันอิ่มตัว กรดไขมันทรานส น้ำตาล หรือเกลือในปริมาณสูง

สถานการณขอ บังคับและกฎหมายในประเทศไทย

ขอเสนอแนะที่ 9
กรอบนโยบายควรระบุถึงกลไกในการบังคับใชนโยบายและพัฒนาระบบการ
นำกลไกเหลานี้ไปใชซึ่งรวมถึงการกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน และการจัดให
มีระบบรายงานเรื่องรองเรียน

ขอเสนอแนะวาดวยเรือ่ งการทำการตลาดอาหารและเครือ่ งดืม่
ทีไ่ มมแี อลกอฮอลในเด็ก (WHO)

ขอเสนอแนะ
สถานการณขอบังคับและกฎหมายเพื่อการควบคุมการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล
ในเด็กในประเทศไทย ยังคงมีชองวางหลังการถายโอนภารกิจของกรมประชาสัมพันธไปใหกสทช.
หลังปพ.ศ. 2553

บทสรุป
1. แมวาจะมีหลักเกณฑการจำแนกอาหารแลว แตควรกำหนดนิยามสำหรับนโยบายการควบคุม
การโฆษณาที่มุงเปาไปยังเด็กเพื่อประโยชนตอการนำนโยบายไปใชอยางเปนมาตรฐาน การกำหนด
นิยามตางๆใหชัดเจนจะชวยใหการดำเนินนโยบายเปนไปในทางเดียวกัน ไมวาผูดำเนินนโยบาย
จะเปนผูใดก็ตาม
2. กำกับติดตาม มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง“ขอเสนอเรื่องการคุมครองสิทธิเด็กและเยาวชนจากสื่อ
โทรทัศน” ที่ไดมีการมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับมติไปดำเนินการควบคุมการโฆษณาที่มีผล
กระทบตอเด็ก (คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑการโฆษณาที่มีผลตอเด็ก และเยาวชนทางสถานี
วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน) วามีการถายโอนภารกิจใหหนวยงานใดและทำอยางไรใหมี
การควบคุมตอเนื่องทั้งมาตรการควบคุมระยะเวลา และความถี่ในการออกอากาศ มาตรการควบคุม
การจูงใจเด็กใหบริโภคและมีคณะกรรมการภาคประชาชนตรวจสอบโฆษณาขนมเด็ก และคณะกรรม
การศึกษาและติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการหรือไม
3. ทบทวนกรอบนโยบายใหเฉพาะเจาะจงตอการทำการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกออฮอล
ที่มุงเปาไปที่เด็ก และครอบคลุมระบบติดตามผลนโยบาย ใหเปนไปตามวัตถุประสงค โดยใชตัวชี้วัด
ที่กำหนดชัดเจน ควรครอบคลุมระบบประเมินผลกระทบและประสิทธิผลของนโยบายตอจุดมุงหมาย
ที่ตั้งไวในภาพรวม โดยใชตัวชี้วัดที่กำหนดชัดเจน
โครงการสถานการณขอบังคับและการติดตามการตลาดของผลิตภัณฑที่ไมเหมาะสมกับสุขภาพตอเด็ก
(Situation of Regulation and Monitoring on unhealthy products marketing to Children)
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