
ม า ย า ค ติ โ ฆ ษ ณ า
อาหารและเครื�องดื�ม: ความจริงที�ต้องรู้

นงนุช จินดารัตนาภรณ์



ข้อมูลทางบรรณานุกรม

นงนชุ จนิดารตันาภรณ์
  มายาคตโิฆษณา อาหารและเครื�องดื�ม : ความจรงิที�ตอ้งรู ้/ นงนชุ จนิดารตันาภรณ ์–
พิมพ์ครั�งที� 1. – นครปฐม : สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล, 2565.
 เอกสารทางวชิาการ/สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล ;                                
หมายเลข 592)  35 หนา้. 
           
ISBN (e-book) : 978-616-443-768-5

1. โฆษณากบัเดก็ – ไทย. 2. สื�อมวลชนกบัเดก็ – ไทย. 3. โฆษณากบัเยาวชน – ไทย.
I. นงนชุ จนิดารตันาภรณ.์ II. มหาวทิยาลยัมหดิล. สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม.              
III. สํานกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ. IV. ชื�อชดุ.

HQ799.2.M35 น139ม 2565 

พิมพ์ครั�งที� 1 
เดือนธันวาคม 2565

จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม 73170
https://www.ipsr.mahidol.ac.th/

สนับสนุนโดย
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ม า ย า ค ติ โ ฆ ษ ณ า
อาหารและเครื�องดื�ม: ความจริงที�ต้องรู้



ประกาศเจตนารมณ์

เนื�อหาจากหนังสือเล่มนี� เขียนขึ�นจากการรวบรวมผลงานวิจัย
ทางวิชาการและความรู้ทางด้านการโฆษณา และการสื�อสาร
การตลาดที�สามารถเข้าถึงได้ และผู้แต่งนําภาพกิจกรรมและ
ภาพสินค้าต่างๆ มาประกอบเพื�อเป�นกรณีศึกษาทางวิชาการ
มิได้มีเจตนาดูหมิ�น เหยียดหยาม หรือทําให้ฝ�ายใดต้องได้รับ
ความเสียหาย และไม่ได้เป�นการโฆษณาสินค้าแต่อย่างใด 

ทั�งนี� หน่วยงานที�ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยไม่มีส่วนรับผิดชอบ
ในเนื�อหา เพราะเป�นผลงานทางวิชาการของผู้วิจัย หากมีข้อ
ผิดพลาด หรือก่อให้เกิดความเสียหาย ผู้เขียนยินดีรับผิดชอบ
ภายใต้ขอบเขตของความเป�นวิชาการ
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คํานํา
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30 ธันวาคม 2565

 

หนงัสอืเลม่นี�ตอ้งการบอกเรื�องจรงิ หรอืขอ้เทจ็จรงิและยกตวัอยา่งเกี�ยว
กบัมายาคต ิ หรอื myth เพราะมายาคตเิป�นการสรา้งความจรงิใหผู้บ้รโิภค
รบัรูแ้ละหลงเขา้ใจผดิ เพื�ออําพรางขอ้เทจ็จรงิ เมื�อผูเ้ขยีนไดพ้บเหน็โฆษณา
อาหารและเครื�องดื�มจงึนําแนวคดิมายาคตมิาวเิคราะหช์ิ�นงานโฆษณาอาหาร
และเครื�องดื�ม และพบวา่ มายาคตขิองการโฆษณาอาหารและเครื�องดื�มทําให้
ผูบ้รโิภคมองเหน็ และรบัรูแ้ตป่ระโยชนห์รอืดา้นดขีองสนิคา้ มายาคตฯิ ได้
กลบหรอืทําใหผู้บ้รโิภคมองไมเ่หน็อนัตรายของสารอาหารที�มอียูใ่นสนิคา้ 
 ยิ�งไปกวา่นั�น มายาคตขิองการโฆษณาอาหารและเครื�องดื�มยงัทําใหผู้ร้บัชม
โฆษณา หรอืผูบ้รโิภคเขา้ใจวา่ อาหารและเครื�องดื�มนั�นอรอ่ย และทําให ้                
ผูบ้รโิภคเกดิความตอ้งการซื�อและการบรโิภคอาหารและเครื�องดื�มที�โฆษณา
ทั�งๆ ที�ขอ้เทจ็จรงิอาหารและเครื�องดื�มเหลา่นี�มปีรมิาณนํ�าตาล ไขมนั หรอื
โซเดยีมสงู

นอกจากนี� หนงัสอืเลม่นี�ยงัเสนอแนะการรื�อถอนมายาคตขิองการโฆษณา
อาหารและเครื�องดื�ม ซึ�งเป�นแนวทางใหห้นว่ยงานที�เกี�ยวขอ้งไดพิ้จารณา
นําไปดําเนนิการ เพื�อปกป�องคุม้ครองและจดุแสงสวา่งทางป�ญญาใหแ้ก ่                
ผูบ้รโิภค โดยเฉพาะกลุม่เดก็และเยาวชนไทยตอ่ไป
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หนงัสอืเลม่จะเกดิขึ�นไมไ่ดเ้ลย หากไมไ่ดร้บัการจดุประกายจาก ผูช้ว่ยศาสตราจารย์
ดร.สรินิทรย์า พูลเกดิ หวัหนา้โครงการวจิยัดา้นอาหารและโภชนาการเพื�อการ
สนบัสนนุการขบัเคลื�อนงานดา้นอาหารและโภชนาการในประเทศไทย 
ที�ใหโ้อกาสผูเ้ขยีนจดัทําหนงัสอืเลม่นี� 
ขอขอบพระคณุ ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. สรินิทรย์า พูลเกดิ เป�นอยา่งสงู 

ขอขอบพระคณุ ที�ปรกึษาของโครงการฯ ทกุทา่น 
ศาสตราจารย ์พญ.ลดัดา เหมาะสวุรรณ 
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.เอื�อจติ วโิรจนไ์ตรรตัน ์
ทพญ.ป�ยะดา ประเสรฐิสม ดร.พญ.สายพิณ โชตวิเิชยีร และ 
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.บวรสรรค ์เจี�ย่ดํารง 

ที�กรณุาใหข้อ้เสนอแนะ ขอ้คดิเหน็ตา่งๆ ในการศกึษามายาคตขิองการโฆษณา
อาหารและเครื�องดื�ม อกีทั�งยงัใหค้ําแนะนําดา้นวชิาการที�เป�นประโยชนต์อ่การศกึษา
อยา่งมาก รวมทั�งใหข้อ้เสนอแนะในการวเิคราะหข์อ้มลู ทําใหผู้เ้ขยีนไดเ้รยีนรูแ้ละ
เขา้ใจมายาคตขิองการโฆษณาอาหารและเครื�องดื�มที�มปีระโยชนม์ากขึ�น

ทา้ยสดุนี� ขอขอบคณุ สํานกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) ที�
สนบัสนนุทนุในการจดัทําหนงัสอืเลม่นี�
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บทที� 1
ทําความรู้จัก
มายาคติและการโฆษณา
อาหารและเครื�องดื�ม
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มายาคต ิ คอื เรื�องที�ไมต่รงตามความเป�นจรงิ หรอืเรื�องที�แฝงไวด้ว้ยขอ้มลูที�
บดิเบอืน เป�นความเชื�อที�ถกูทําใหเ้ป�นจรงิ โดยสิ�งสําคญัที�ทําใหม้ายาคตทิําใหค้น
หรอืสงัคมรบัรูว้า่เป�นเรื�องจรงินั�น มสีาเหตมุาจากการสรา้งความหมายใหเ้สมอืน
หนึ�งเป�นเรื�องธรรมชาต ิ เป�นบรรทดัฐานของสงัคมของสิ�งๆ นั�น และมายาคตยิงั
ทําใหค้นในสงัคมเหน็วา่ เรื�องดงักลา่วเป�นเรื�องปกตธิรรมดา เป�นธรรมชาต ิ เป�น
เรื�องที�เราคุน้เคย เคยชนิ จนยอมรบัวา่ มนัเป�นเชน่นั�น โดยไมม่กีารตั�งคําถาม(1, 2)
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ความเชื�อ: การดื�มนํ�าผลไม้ ช่วยดับกระหายนํ�าได้

ความจริง: นํ�าเปล่าอย่างเดียวเท่านั�นที�ช่วยดับกระหายได ้
เนื�องจากร่างกายจะถือว่านํ�าผลไม้ที�ดื�มเข้าไปนั�น คือ อาหารชนิดหนึ�ง

MYTH TRUTH

ที�มาของภาพ : โดยผู้เขียน 



การโฆษณา คอื ขอ้ความ รปูภาพ หรอืเสยีง ที�ใชใ้นการสื�อสารเพื�อทําใหส้นิคา้
หรอืบรกิารเป�นที�รูจ้กัและชกัชวนใหค้นซื�อ(3)

อาหารและเครื�องดื�ม หมายถงึ อาหารที�มปีรมิาณนํ�าตาล ไขมนั หรอืโซเดยีมสงู
เครื�องดื�ม หมายถงึ เครื�องดื�มที�ไมม่แีอลกอฮอลแ์ละมนีํ�าตาลเป�นสว่นประกอบ

ดงันั�น มายาคตขิองการโฆษณาอาหารและเครื�องดื�ม หมายถงึ การโฆษณาอาหาร
และเครื�องดื�มที�มปีรมิาณนํ�าตาล ไขมนั หรอืโซเดยีมสงู ที�ประกอบสรา้งความเป�น
จรงิและเป�นการสรา้งคณุคา่ใหอ้าหารและเครื�องดื�มใหผู้ร้บัชมรบัรูแ้ละหลงเขา้ใจผดิ
โดยใหเ้ขา้ใจวา่ อาหารและเครื�องดื�มเหลา่นี�มปีระโยชน ์ เพื�อปกป�ดหรอือําพรางและ
นําสายตาของผูร้บัสารออกไปจากขอ้เทจ็จรงิที�วา่ อาหารและเครื�องดื�มมปีรมิาณ
นํ�าตาล ไขมนั หรอืโซเดยีมสงู
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บทที� 2 
มายาคติของการโฆษณา
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มายาคติของการโฆษณา
อาหารและเครื�องดื�ม 

จัดประเภทของมายาคติ
ได้ 7 ชุดหลัก 

ซึ�งมีรายละเอียดดังต่อไปนี�
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ที�มาของภาพ : โดยผู้เขียน 



มายาคติ:

ผู้มีชื�อเสียงจะกินสาหร่าย

ข้อเท็จจริง:
สนิคา้นี�มโีซเดยีมและไขมนัสงู 
ซึ�งพบเหน็ไดจ้ากคา่โซเดยีมสงูถงึ
170 มลิลกิรมั หรอื 0.17 กรมั ตอ่
บรรจภุณัฑข์นาด 32 กรมั 

ความหมายตรง: การเชื�อมโยงความหมายระหวา่งตวัสนิคา้ (สาหรา่ย) 
และผูแ้สดงแบบที�เป�นนกัแสดงที�ไดร้บัความนยิมจากผูบ้รโิภค 
ความหมายโดยตรง คอื รปูรา่งหนา้ตาของผูแ้สดงแบบ (ภาพในหว้งความคดิ) 

ความหมายแฝง: การวางภาพนกัแสดงกบัตวัสนิคา้ (สาหรา่ย) กอ่ใหเ้กดิความ
หมายโดยนยั คอื ผูแ้สดงแบบที�เป�นที�ชื�นชอบของผูร้บัสาร จะกนิสาหรา่ยยี�หอ้นี�

การบริโภคสินค้า
ของผู้มีชื�อเสียงและเป�นที�ชื�นชอบของผู้บริโภค1

องค์การอนามัยโลกแนะนําให้บริโภคโซเดียมไม่เกิน 2 กรัม ต่อคนต่อวัน(4) 
โดยนัยนี� หากผู้บริโภคตกอยู่ภายใต้อํานาจชี�นําของมายาคติที�โฆษณาสาหร่าย
สร้างขึ�น จะทําให้ผู้บริโภครับรู้และเข้าใจว่า สาหร่ายเป�นอาหารที�มีสารอาหารที�
เป�นประโยชน์ต่อร่างกาย ซึ�งหากผู้บริโภคบริโภคสินค้านี� ร่างกายจะได้รับ
โซเดียมสูงถึง 0.17 กรัม โดยยังไม่รวมกับปริมาณโซเดียมที�จะได้รับจากการ
รับประทานอาหารมื�อหลัก ซึ�งอาจก่อให้เกิดความเสี�ยงที�จะได้รับปริมาณโซเดียม
เกินกว่าที�ร่างการต้องการในแต่ละวัน และการบริโภคโซเดียมเกินความต้องการ
ของร่างกาย อาจนําไปสู่การติดรสชาติและเกิดโรคความดันโลหิตสูงและเสี�ยง
ต่อการเกิดโรคหัวใจได้(4, 5)
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ที�มาของภาพ : โดยผู้เขียน 

ที�มาของภาพ : โดยผู้เขียน 



มายาคติ: การให้บริโภคสินค้าระหว่างทํากิจกรรม

ความหมายตรง: การเชื�อมโยงความหมายระหว่างตัวสินค้ากับกิจกรรม เช่น
ปรากฎภาพซองขนมขบเคี�ยวกับกิจกรรมการใช้สื�อ ความหมายโดยตรง คือ
ขนมขบเคี�ยวหรือสินค้านี�และภาพยนตร์แนวบู๊ หรือการนั�งดูโทรทัศน์เพื�อเชียร์
กีฬาในช่วงการแข่งขันโอลิมป�ก 2020 (ภาพในห้วงความคิด)

ความหมายแฝง: การวางภาพขนมขบเคี�ยวหรือสินค้านี�กับกิจกรรม ทําให้เกิด
ความหมายโดยนัย คือ ระหว่างทํากิจกรรมดังกล่าว กินขนมขบเคี�ยวหรือสินค้า
นี�ด้วย จะทําให้กิจกรรมนั�นสนุกสนานมากยิ�งขึ�น

การบริโภคสินค้า
ในขณะทํากิจกรรมต่างๆ2
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ที�มาของภาพ : โดยผู้เขียน ที�มาของภาพ : โดยผู้เขียน 

ที�มาของภาพ : โดยผู้เขียน 

สินค้านี�เป�นขนมขบเคี�ยวที�มี
รสชาติเค็ม และมีปริมาณไขมัน
และโซเดียมสูง 
ซึ�งพบเห็นได้จากค่าโซเดียมสูง
ถึง 380 มิลลิกรัม ต่อ 
บรรจุภัณฑ์ขนาด 71 กรัม

ข้อเท็จจริง:

องค์การอนามัยโลกแนะนําให้บริโภคโซเดียมไม่เกิน 2 กรัม ต่อคนต่อวัน(4) โดยนัยนี�
หากผู้บริโภคตกอยู่ภายใต้อํานาจชี�นําของมายาคติที�โฆษณาขนมขบเคี�ยวสร้างขึ�น จะ
ทําให้ผู้บริโภครับรู้และเข้าใจว่า ขนมขบเคี�ยวหรือสินค้านี�เป�นอาหารที�ทานระหว่างทํา
กิจกรรม ซึ�งหากผู้บริโภคบริโภคสินค้านี� ร่างกายจะได้รับโซเดียมสูงถึง 0.38 กรัม
โดยยังไม่รวมกับปริมาณโซเดียมที�จะได้รับจากการรับประทานอาหารมื�อหลัก ซึ�งอาจ
ก่อให้เกิดความเสี�ยงที�จะได้รับปริมาณโซเดียมเกินกว่าที�ร่างการต้องการในแต่ละวัน
และการบริโภคโซเดียมเกินความต้องการของร่างกาย อาจนําไปสู่การติดรสชาติและ
เกิดโรคความดันโลหิตสูงและเสี�ยงต่อการเกิดโรคหัวใจได้(4, 5)



ความหมายตรง: การเชื�อมโยงความหมายระหว่างตัวสินค้า กับวัตถุดิบของ
สินค้า และการให้รายละเอียดของวัตถุดิบนั�น ความหมายโดยตรง คือ ใบชา กับ
แหล่งผลิตหรือแหล่งเพาะปลูก (เช่น ไร่ชา) การผลิตชา (การตากแห้งใบชา การ
บดใบชา) วิธีการต้มนํ�าชา นํ�าชาในถ้วยชา ซามูไรดื�มชา (ภาพในห้วงความคิด)

ความหมายแฝง: การวางภาพและข้อความต่างๆ เหล่านี�กับเครื�องดื�มชาเขียว
ก่อให้เกิดความหมายโดยนัย คือ เครื�องดื�มชาเขียวหรือสินค้านี�ผลิตจากแหล่ง
ผลิตและใบชาชั�นดีเยี�ยมจากประเทศญี�ปุ�น ดื�มแล้วอร่อยสดชื�นเหมือนได้ดื�มชา
จากถ้วยนํ�าชาร้อนๆ ที�ได้จากการชงชา

มายาคติ: 
เครื�องดื�มชาเขียวยี�ห้อนี�
มีส่วนประกอบหรือ
วัตถุดิบ
พรีเมี�ยม

ข้อเท็จจริง:
เครื�องดื�มชาเขียวมีสารคาเฟอีน ซึ�ง
หากบริโภคคาเฟอีนปริมาณ 500-
1000 มิลลิกรัมต่อวัน อาจทําให้เกิด
อาการหัวใจเต้นเร็ว ปวดศีรษะ และ
นอนไม่หลับ(6)

(ตัว)เป�นสินค้ามีวัตถุดิบและสารอาหารที�ดี
และความสวยความงาม3
3.1 (ตัว) เป�นสินค้ามีวัตถุดิบคุณภาพดีหรือพรีเมี�ยม

ที�มาของภาพ : โดยผู้เขียน 
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มายาคติ: 
สินค้ามีวิตามินซีสูง

ข้อเท็จจริง:
เครื�องดื�มชาเขียวหรือสินค้านี�มี
รสชาติหวาน ข้อมูลฉลากของ
ขวดบรรจุภัณฑ์สินค้าที�แสดง
ค่านํ�าตาลสูงถึง 14 กรัม ต่อ
บรรจุภัณฑ์ขนาด 350
มิลลิลิตร 

ความหมายตรง: การเชื�อมโยงความหมายระหว่างตัวสินค้า กับรายละเอียด
เกี�ยวกับสารอาหาร เช่น ภาพโฆษณาตู้กดนํ�าดื�ม โดยมีเครื�องดื�มชาเขียวหรือ
สินค้านี�วางชั�นที� 1 และเครื�องดื�มวิตามินซีวางชั�นที� 2 ภาพหยดนํ�าชาเขียวชน
กับหยดนํ�าวิตามินซี ข้อความบรรยาย รวมกันได้ประโยชน์จากวิตามินซี 100%
ความหมายโดยตรง คือ ชาเขียวกับเครื�องดื�มวิตามินซี (ภาพในห้วงความคิด)

ความหมายแฝง: การวางภาพต่างๆ เหล่านี�กับเครื�องดื�มชาเขียว โดยเฉพาะ
ภาพหยดนํ�าชาเขียวชนกับหยดนํ�าวิตามินซี ก่อให้เกิดความหมายโดยนัย คือ
เครื�องดื�มชาเขียวหรือสินค้านี�เป�นชาที�มีวิตามินซีสูง

3.2 (ตัว)เป�นสินค้ามีสารอาหารที�ดี

องคก์ารอนามยัโลกแนะนําใหบ้รโิภคนํ�าตาลไมเ่กนิ 25 กรมั หรอื 6 ชอ้นชา ตอ่คน
ตอ่วนั(7) โดยนยันี�หากผูบ้รโิภคตกอยูภ่ายใตอ้ํานาจชี�นําของมายาคตทิี�โฆษณา
เครื�องดื�มชาเขยีวที�สรา้งขึ�น จะทําใหผู้บ้รโิภครบัรูแ้ละเขา้ใจวา่ เครื�องดื�มชาเขยีว
หรอืสนิคา้นี�เป�นเครื�องดื�มที�มสีารอาหารที�ด ี มคีณุคา่ทางโภชนาการ (เพราะมี
วติามนิซสีงู) หากผูบ้รโิภคบรโิภคสิ�นคา้นี� รา่งกายจะไดร้บันํ�าตาลสงูถงึ 14 กรมั
ซึ�งเกนิกวา่ครึ�งหนึ�งของปรมิาณนํ�าตาลที�ควรไดร้บัในแตล่ะวนั อกีทั�งยงัไมร่วม
กบัปรมิาณนํ�าตาลที�จะไดร้บัจากการบรโิภคอาหารมื�อหลกั หากผูบ้รโิภครบัประทาน
สนิคา้นี�อาจจะทําใหต้ดิรสชาตหิวาน และอาจสง่ผลตอ่การเกดิโรคอว้นได(้8)

ที�มาของภาพ : โดยผู้เขียน 
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ที�มาของภาพ: https://www.jd.co.th/product/350-24_15937842.html [อินเทอร์เน็ต].
[สืบค้นวันที� 25 ก.ย. 2564].
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มายาคติ: บริโภคเครื�องดื�มชาเขียวนี�แล้วรูปร่างดี

ความหมายตรง: การเชื�อมโยงความหมายระหวา่งตวัสนิคา้กบัรปูรา่งของผูแ้สดง
แบบที�เป�นผูห้ญงิ เชน่ ผูแ้สดงแบบใสเ่สื�อผา้ที�แสดงใหเ้หน็เอวคอด ภาพอาหาร
หลากหลายเมนวูางบนโตะ๊อาหาร และการดื�มเครื�องดื�ม (ชาเขยีว) ขอ้ความบรรยาย
ชาวาโคฉะเป�นชาญี�ปุ�นเกรดพรเีมี�ยม ซึ�งมสีารทเีอฟลาวนิเป�นสารธรรมชาติ
ชว่ยกระตุน้การเผาผลาญไขมนั พรอ้มทั�งยงัมไีฟเบอร ์ เพิ�มกากในระบบทางเดนิ
อาหาร ชว่ยกระตุน้การขบัถา่ย และเป�นชาที�ไมม่นีํ�าตาล ความหมายโดยตรง คอื 
ผูแ้สดงแบบกนิอาหารและดื�มเครื�องดื�ม ที�มสีารทเีอฟลาวนิ (ภาพในหว้งความคดิ)

ความหมายแฝง: การเชื�อมโยงความหมายและเกดิความหมายโดยนยั คอื กนิอาหาร
อะไรกต็าม แลว้ดื�มเครื�องดื�มชาเขยีวนี� เพราะเครื�องดื�มชาเขยีวนี�มสีารชว่ยยอ่ยอาหาร
เผาผลาญไขมนั ดื�มสนิคา้นี�แลว้ไมอ่ว้น เหมอืนผูแ้สดงแบบที�มหีุน่ดเีพราะดื�มเครื�องดื�ม
ชาเขยีวนี�

3.3 (ตัว)เป�นสินค้าเสริมความสวยความงาม

ข้อเท็จจริง: เจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องบริหารจัดการการเสียภาษีนํ�าตาล เนื�อง
มาจากหลังป� พ.ศ. 2560 มีการจัดเก็บภาษีนํ�าตาล บริษัทจึงพัฒนาและผลิต
สินค้าโดยใช้ปริมาณนํ�าตาลลดลงหรือปราศจากนํ�าตาล ทําให้บริษัทลดค่าใช้
จ่ายหรือต้นทุนการผลิตจากการเสียภาษีนํ�าตาล ดังข้อความจากรายงาน
ประจําป� พ.ศ. 2561-2563 (ภาพด้านล่างนี�)

ที�มาของภาพ : โดยผู้เขียน 
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6. ความเสี�ยงจากการจัดเก็บภาษีอากร
มาตรการการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสําหรับผลิตภัณฑ์เครื�องดื�มทั�งในส่วนของตามมูลค่าและปริมาณ
ความหวานโดยมีผลบังคับใช้ตั�งแต่เดือนกันยายน 2560 ที�ผ่านมา ผลิตภัณฑ์ชาพร้อมดื�มถือเป�น
ผลิตภัณฑ์เครื�องดื�มประเภทหนึ�งที�ถูกจัดเก็บภาษีสรรพสามิตดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต
ผลิตภัณฑ์ชาพร้อมดื�มของผู้ประกอบการเป�นผลให้ผู้ประกอบการต่างๆต้องมีการปรับราคาจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ให้มีความเหมาะสม ซึ�งป�จจัยดังกล่าวเป�นสาเหตุหลักที�ส่งผลให้ในป�ที�ผ่านมาตลาดเช้าพร้อม
ดื�มหดตัวลง แต่อย่างไรก็ดีกลุ่มบริษัทxxx ได้กําหนดแผนกลยุทธ์และมาตรการรองรับผลกระทบที�อาจ
เกิดขึ�นจากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตดังกล่าวไว้เป�นการล่วงหน้าอย่างรัดกุม เช่น การกําหนดแผน
งานการออกจําหน่ายผลิตภัณฑ์ใน ขนาดบรรจุที�เหมาะสมกับราคาจําหน่าย เพื�อรักษาระดับราคาจําหน่าย
ให้เหมาะสมกับผู้บริโภคในแต่ละช่องทางการจัดจําหน่าย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์เพื�อสุขภาพเพื�อดําเนินการตามเจตนารมณ์ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที�ใส่ใจใน
สุขภาพ ตอบสนองต่อความต้องการและกระแสความนิยมของผู้บริโภค รวมถึงการบริหารจัดการ
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ�งแผนการดําเนินงานและกลยุทธ์ต่างๆสามารถช่วย
บรรเทาผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตดังกล่าวได้ในระดับหนึ�ง

8.1.5 ความเสี�ยงจากการจัดเก็บภาษีอากร
จากมาตรการการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสําหรับผลิตภัณฑ์เครื�องดื�มทั�งในส่วนของตามมูลค่าและ
ปริมาณความหวาน โดยมีผลบังคับใช้ ตั�งแต่เดือนกันยายน 2560 ที�ผ่านมา ผลิตภัณฑ์ชาพร้อมดื�มถือ
เป�นผลิตภัณฑ์เครื�องดื�มประเภทหนึ�งที�ถูกจัดเก็บภาษีสรรพสามิตดังกล่าวอันส่งผลกระทบต่อต้นทุน
การผลิตผลิตภัณฑ์ชาพร้อมดื�มของผู้ประกอบการเป�นผลให้ผู้ประกอบการต่างๆต้องมีการปรับราคา
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมซึ�งป�จจัยดังกล่าวเป�นสาเหตุหลักที�ส่งผลให้ในป�ที�ผ่านมาตลาดชา
พร้อมดื�มหดตัวลง แต่อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทxxx ได้เตรียมความพร้อมโดยกําหนดแผนกลยุทธ์และ
มาตรการรองรับผลกระทบที�อาจเกิดขึ�นจากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตดังกล่าวไว้เป�นการล่วงหน้า
อย่างรัดกุม เช่น กําหนดแผนงานการออกจําหน่ายผลิตภัณฑ์ในขนาดบรรจุที�เหมาะสมกับราคาจําหน่าย
เพื�อรักษาระดับราคาจําหน่ายให้เหมาะสมกับผู้บริโภคในแต่ละช่องทางการจัดจําหน่าย การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์เพื�อสุขภาพ เพื�อดําเนินการตามเจตนารมณ์ใน
การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที� ใส่ใจในสุขภาพ สนองต่อความต้องการและกระแสความนิยมของผู้บริโภค
รวมถึงการบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ�งแผนการดําเนินงานและ
กลยุทธ์ต่างๆสามารถช่วยบรรเทาผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตดังกล่าวได้ในระดับหนึ�ง

6. ความเสี�ยงจากการจัดเก็บภาษีอากร
จากมาตรการการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสําหรับผลิตภัณฑ์เครื�องดื�ม ทั�งในส่วนของตามมูลค่าและ
ปริมาณความหวาน ผลบังคับใช้ตั�งแต่เดือนกันยายน 2560 ที�ผ่านมา ซึ�งผลิตภัณฑ์ชาพร้อมดื�มคือ
เป�นผลิตภัณฑ์เครื�องดื�มประเภทหนึ�งที�ถูกจัดเก็บภาษีสรรพสามิตดังกล่าว อันส่งผลกระทบต่อต้นทุน
การผลิตผลิตภัณฑ์ชาพร้อมดื�มของผู้ประกอบการ โอนให้ผู้ประกอบการต่างๆต้องมีการปรับราคา
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้มีความเหมาะสม ซึ�งป�จจัยดังกล่าวเป�นสาเหตุหลักที�ส่งผลให้ในป�ที�ผ่านมาตลาดชา
พร้อมดื�มหดตัวลง อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทxxx ได้กําหนดแผนกลยุทธ์และมาตรการรองรับผลกระทบที�
อาจเกิดขึ�นจากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตดังกล่าวไว้เป�นการล่วงหน้าอย่างรัดกุม เช่น การกําหนด
แผนงานการออกจําหน่ายผลิตภัณฑ์ในขนาดบรรจุภัณฑ์ที�เหมาะสมกับราคาจําหน่ายเพื�อรักษาระดับ
ราคาจําหน่ายให้เหมาะสมกับผู้บริโภคในแต่ละช่องทางการจัดจําหน่าย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์เพื�อสุขภาพ เพื�อดําเนินการตามเจตนารมณ์ในการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ที�ใส่ใจในสุขภาพ ตอบสนองต่อความต้องการแล้วก็ใส่ความนิยมของผู้บริโภค รวมถึงการ
บริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ แผนการดําเนินงานและกลยุทธ์ต่างๆ
สามารถช่วยบรรเทาผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตดังกล่าวได้ในระดับหนึ�ง 

ที�มา : ตัวอย่างของรายงานประจําป� 2563 ของบริษัท

ที�มา : ตัวอย่างของรายงานประจําป� 2562 ของบริษัท

ที�มา : ตัวอย่างของรายงานประจําป� 2561 ของบริษัท
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มายาคติ: 
บริโภคสินค้าเหมือน
ได้บริโภคอาหารจริง

ข้อเท็จจริง:
สินค้านี�เป�นขนมขบเคี�ยวที�มี
รสชาติเค็ม และมีปริมาณ
โซเดียมสูง ซึ�งพบเห็นได้จากค่า
โซเดียมสูงถึง 320 มิลลิกรัม
ต่อ บรรจุภัณฑ์ขนาด 48 กรัม

ความหมายตรง: การเชื�อมโยงความหมายระหวา่งตวัสนิคา้และอาหารจรงิ เชน่
ภาพขนมขบเคี�ยว และลาบหมใูนจานกระดง้ ความหมายโดยตรง ขนมขบเคี�ยวที�
ทําจากมนัฝรั�งทอด และลาบแซบ่นวั (ภาพในหว้งความคดิ)

ความหมายแฝง: การวางภาพเลยก์บัลาบไกใ่นจานกระดง้ กอ่ใหเ้กดิความหมาย
โดยนยั คอื กนิขนมขบเคี�ยวรสลาบแซบ่นวั คอื การไดก้นิลาบของจรงิ เพราะ
รสชาตเิหมอืนลาบจรงิๆ

สินค้า
รสชาติเหมือนอาหารจริง4

องคก์ารอนามยัโลกแนะนําใหบ้รโิภคโซเดยีมไมเ่กนิ 2 กรมั ตอ่คนตอ่วนั(4) โดยนยันี�
หากผูบ้รโิภคตกอยูภ่ายใตอ้ํานาจชี�นําของมายาคตทิี�โฆษณาขนมขบเคี�ยวสรา้งขึ�น จะ
ทําใหผู้บ้รโิภครบัรูแ้ละเขา้ใจวา่ ขนมขบเคี�ยวเป�นอาหารที�มรีสชาตเิหมอืนอาหารจรงิ
ซึ�งหากผูบ้รโิภคบรโิภคสิ�นคา้นี� รา่งกายจะไดร้บัโซเดยีมสงูถงึ 0.32 กรมั โดยยงัไม่
รวมกบัปรมิาณโซเดยีมที�จะไดร้บัจากการรบัประทานอาหารมื�อหลกั ซึ�งอาจกอ่ใหเ้กดิ
ความเสี�ยงที�จะไดร้บัปรมิาณโซเดยีมเกนิกวา่ที�รา่งกายตอ้งการในแตล่ะวนั และการ
บรโิภคโซเดยีมเกนิความตอ้งการของรา่งกาย อาจนําไปสูก่ารตดิรสชาตแิละเกดิโรค
ความดนัโลหติสงู และเสี�ยงตอ่การเกดิโรคหวัใจได ้(4, 5)

ที�มาของภาพ : โดยผู้เขียน 

ที�มาของภาพ : โดยผู้เขียน 
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ข้อเท็จจริง:
สินค้านี�มีโซเดียมและไขมันสูง
ซึ�งพบเห็นได้จากค่าโซเดียม
สูงถึง 170 มิลลิกรัม หรือ
0.17 กรัม ต่อ บรรจุภัณฑ์
ขนาด 32 กรัม

มายาคติ: 
สินค้านี�อร่อย

ความหมายตรง: การเชื�อมโยงตวัสนิคา้ กบั ความอรอ่ย เชน่ ผูแ้สดงกนิสาหรา่ย
พรอ้มทําตาโต ความหมายโดยตรง คอื ผูแ้สดงแบบ การกนิสาหรา่ย (ภาพในหว้ง
ความคดิ)
ความหมายแฝง: การวางภาพการบรโิภคสาหรา่ย กบัผูแ้สดงแบบบรโิภคสาหรา่ย
และมหีนา้ตาและทา่ทางแสดงถงึความอรอ่ย (เชน่ ตาโต) กอ่ใหเ้กดิความหมายโดย
นยั คอื สาหรา่ยหรอืสนิคา้นี�อรอ่ย

สินค้า
มีรสชาติอร่อย5

องคก์ารอนามยัโลกแนะนําใหบ้รโิภคโซเดยีมไมเ่กนิ 2 กรมั ตอ่คนตอ่วนั(4) โดยนยันี�
หากผูบ้รโิภคตกอยูภ่ายใตอ้ํานาจชี�นําของมายาคตทิี�โฆษณาสาหรา่ยสรา้งขึ�น จะทําให้
ผูบ้รโิภครบัรูแ้ละเขา้ใจวา่ สาหรา่ยเป�นอาหารที�มสีารอาหารที�เป�นประโยชนต์อ่รา่งกาย
ซึ�งหากผูบ้รโิภคบรโิภคสิ�นคา้นี� รา่งกายจะไดร้บัโซเดยีมสงูถงึ 0.17 กรมั โดยยงัไม่
รวมกบัปรมิาณโซเดยีมที�จะไดร้บัจากการรบัประทานอาหารมื�อหลกั ซึ�งอาจกอ่ใหเ้กดิ
ความเสี�ยงที�จะไดร้บัปรมิาณโซเดยีมเกนิกวา่ที�รา่งกายตอ้งการในแตล่ะวนั และการ
บรโิภคโซเดยีมเกนิความตอ้งการของรา่งกาย อาจนําไปสูก่ารตดิรสชาตแิละเกดิโรค
ความดนัโลหติสงูและเสี�ยงตอ่การเกดิโรคหวัใจได(้4, 5)

ที�มาของภาพ : โดยผู้เขียน 

ที�มาของภาพ : โดยผู้เขียน 
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ความหมายตรง: การเชื�อมโยงตวัสนิคา้กบัสถานการณก์ลนืไมเ่ขา้คายไมอ่อก เชน่
ประกาศผลการสอบเขา้มหาวทิยาลยั การนั�งกนิขา้วกบัแมแ่ละคนรกัที�เป�นเพศเดยีวกนั
ความหมายโดยตรง คอื การสนทนาในเรื�องที�อดึอดัใจระหวา่งผูป้กครองและตนเองใน
ชว่งเวลาที�อยูด่ว้ยกนัที�บา้น เชน่ ตอนกนิขา้วเยน็ดว้ยกนั การดื�มนํ�าอดัลมกอ่นพูดกบั
แม ่ และพ่อรบัฟ�งและยอมรบัในสิ�งที�ลกูของตนเองตอ้งการจะบอก (การเลอืกคณะใน
การเรยีนมหาวทิยาลยั การรกัเพศเดยีวกนั) และสง่นํ�าอดัลมใหแ้กล่กูของตนเอง (ลกู
ใสเ่สื�อผา้สเีดยีวกนักบัสนิคา้)

ความหมายแฝง: การบรโิภคสนิคา้ จะทําใหก้ลา้ที�จะบอกความรูส้กึหรอืความตอ้งการ
ของตนเองแกค่นสําคญั (เชน่ พ่อ แม ่คนรกั)

มายาคติ: 

บริโภคสินค้าทําให้เกิด
ความกล้าบอกความในใจ

การบริโภคสินค้า
ทําให้กล้าบอกความในใจ6

ขอ้เทจ็จรงิ: สนิคา้นี�สามารถ
สื�อสารผา่นอนิไซด ์(insight)
ผูบ้รโิภค เพื�อใหผู้บ้รโิภค
รูส้กึวา่ ตราสนิคา้ไดบ้อกเลา่
เรื�องราวและตวัตนของพวก
เขา เพื�อพัฒนาตราสนิคา้นี�ไป
สูค่วามเป�นตราสนิคา้ที�รกัและ
อยูใ่นใจผูบ้รโิภค” ดงัภาพ
ขา้งลา่งนี�

ที�มาของภาพ : โดยผู้เขียน 

ที�มาของภาพ : โดยผู้เขียน 
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เคยแอบชอบพี�คนนึง นางชอบเล่าป�ญหาหัวใจให้ฟ�ง เราก็ทนฟ�ง
ทรมานมากที�ต้องฟ�งเรื�องความรักจากคนที�เราก็รักเขา มีอยู่วันนึง
ทนไม่ไหวอึดอัดสารภาพว่าชอบแบบแมนๆ นางยืนยันว่าคิดกับเรา
แค่น้อง น้องแบบที�เวลาพี�มีป�ญหาพี�ก็จะนึกถึงเรา ร้องไห้ไหมล่ะ
ให้ทาย #ยิ�งเป�ดใจยิ�งใกล้กัน

เราเคยเป�นคนขี�หึงเพื�อนไม่ชอบให้เพื�อนสนิทตัวเองไปสนิทกับคนอื�น
มากกว่าเราไม่ชอบให้มันมีความลับไม่ชอบรู้อะไรทีหลังเราให้ความ
สําคัญเท่าไหร่เราก็อยากจะให้มันให้เรากลับเท่านั�นจนมีวันนึงทะเลาะ
กันหนักจนเกือบจะเสียเพื�อนเพราะความงี�เง่าของตัวเราเองมาแล้ว
#ยิ�งใกล้กันยิ�งเป�ดใจ

เราชอบที�xxxสนับสนุนให้คนกล้าพูดสิ�งที�คิดอยู่อ่ะ 
เรื�องมันต้องเป�ดใจพูดกันจริงๆนะ
ไม่งั�นป�ญหาหรือสิ�งที�ค้างคาใจอยู่มันก็ไม่ได้ถูกแก้ไขสักที
โดยเฉพาะกับความรักอ่ะ

ภาพยนตร์โฆษณาดังกล่าว
ทําให้เกิดปรากฏการณ์ User Generated Content 
ที�ถูกจุดกระแสขึ�นในโลกทวิตเตอร์ ดังภาพด้านล่างนี�

จากขอ้มลูขา้งตน้ ผูบ้รโิภคสว่นหนึ�งไดต้กอยูภ่ายใตอ้ํานาจชี�นําของมายาคตทิี�
โฆษณานํ�าอดัลมสรา้งขึ�น พฤตกิรรมการบรโิภคนํ�าอดัลม (ที�ปรากฏในโฆษณา)
จะคอ่ยๆ ถกูซมึซบัเขา้ไปเป�นแบบแผนและวถิปีฏบิตัใินชวีติประจําวนัที�เป�นปกติ
สําหรบั “ดื�มนํ�าอดัลมหรอืสนิคา้นี�เมื�อตอ้งเผชญิกบัความกลวั เพราะดื�มนํ�า
อดัลมหรอืสนิคา้นี�ทําใหก้ลา้มากขึ�น” ซึ�งที�สดุแลว้การบรโิภคเครื�องดื�มที�มรีส
หวานสง่ผลกระทบตอ่การเพิ�มขึ�นของนํ�าหนกั ภาวะนํ�าหนกัเกนิ และโรคอว้นของ
ผูบ้รโิภคทั�งที�เป�นเดก็เยาวชน และผูใ้หญ(่9, 10)

ที�มาของภาพ: https://marketeeronline.co/archives/99469 [อินเทอร์เน็ต]. [สืบค้นวันที� 23 ก.ย. 2564].
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ที�มาของภาพ: https://marketeeronline.co/archives/99100 [อินเทอร์เน็ต]. [สืบค้นวันที� 23 ก.ย. 2564].



มายาคติ: 

ตวัสนิคา้เป�นสว่นหนึ�งในการสรา้ง
หรอืเชื�อมโยงความสมัพันธ์
ระหวา่งตวัผูร้บัชม (ผูบ้รโิภค) และ
เพื�อน คนในครอบครวั หรอืคนรกั

ข้อเท็จจริง:
สนิคา้เป�นขนมขบเคี�ยวที�มรีสชาตเิคม็ 
และมปีรมิาณโซเดยีมสงูหากผูบ้รโิภค
รบัประทานจะทําใหต้ดิรสชาต(ิ11) และอาจ
สง่ผลเสยีตอ่สขุภาพและกอ่ใหเ้กดิโรคไม่
ตดิตอ่เรื�อรงั (Noncommunicable
 diseases: NCDs)

ในขณะที�นํ�าอดัลม หากผูบ้รโิภครบัประทาน
สนิคา้นี�อาจจะทําใหต้ดิรสชาตหิวาน และ
อาจสง่ผลตอ่การเกดิโรคอว้นได(้8)

ความหมายตรง: การเชื�อมโยงตวัสนิคา้กบัสมาชกิในครอบครวั เพื�อน หรอืคนรกั
ความหมายโดยตรง คอื ผูแ้สดงแบบ สมาชกิในครอบครวั เพื�อน คนรกั และ
กจิกรรมที�เกดิขึ�นภายในบา้นหรอืนอกบา้น (ภาพในหว้งความคดิ)

ความหมายแฝง: การเชื�อมโยงความหมายและเกดิความหมายโดยนยั คอื การทาน
ขนมขบเคี�ยวหรอืนํ�าอดัลมเป�นการกระชบัหรอืสรา้งความสมัพันธร์ะหวา่งสมาชกิใน
ครอบครวั

การบริโภคสินค้าสร้างความสัมพันธ์ที�ดี
ระหว่างคนสําคัญของผู้บริโภคและผู้บริโภค7

ที�มาของภาพ : โดยผู้เขียน 

ที�มาของภาพ : โดยผู้เขียน 
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บทที� 3 
ผลกระทบมายาคติ
ของการโฆษณา
อาหารและเครื�องดื�ม
ที�มีต่อเด็ก
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1
ผลการสนทนากลุม่นกัเรยีนชั�นประถมศกึษาป�ที� 6 ยนืยนัไดเ้ป�นอยา่งดวีา่ เดก็ทั�งชายและ
หญงิซมึซบัมายาคตเิกี�ยวกบัอาหารและเครื�องดื�มที�มนีํ�าตาล ไขมนั และโซเดยีมสงู วา่มี
รสชาตอิรอ่ย และนําไปสูก่ารซื�อและการบรโิภคสนิคา้เหลา่นี� (12) ดงัขอ้ความดา้นลา่งนี�

มายาคติโฆษณาอาหารและเครื�องดื�ม
ทําให้เชื�อว่าสินค้านั�นอร่อย

“ไม่มีประโยชน์ทางร่างกาย แต่อร่อย กิน
เพราะความชอบครับ และมีประโยชน์ต่อ
จิตใจ และรสชาติมันดีประมาณนี�ครับ” 

"อร่อย” 
“เอาคนมากนิโชว ์ภาพทําใหน้า่กนิ
ทําใหรู้ส้กึวา่เป�นรสชาตทิี�แทจ้รงิ
ของผลติภณัฑน์ั�นๆ ครบั” 

“มีคนสาธิตหรือกินให้ดู บอก
และทําให้ดูว่ารสชาติเป�นยังไง
ภาพทําให้น่ากิน เพราะเหมือน
มันน่าอร่อย ก็เลยซื�อมากินอะไร
ทํานองนี�ครับ” 
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มขีอ้มลูยนืยนัวา่ ผูบ้รโิภคตกอยูภ่ายใตอ้ํานาจชี�นําของมายาคตทิี�โฆษณาสนิคา้นี�
สรา้งขึ�น ทําใหเ้กดิพฤตกิรรมการบรโิภคสาหรา่ย (ที�ปรากฏในโฆษณา) และจะ
คอ่ยๆ ถกูซมึซบัเขา้ไปเป�นแบบแผนและวถิปีฏบิตัใินชวีติประจําวนัที�เป�นปกติ
สําหรบั “การบรโิภคตามผูท้ี�มชีื�อเสยีง” ซึ�งที�สดุแลว้สง่ผลกระทบตอ่สขุภาพของ
ผูบ้รโิภคและเสี�ยงตอ่การเกดิโรคไมต่ดิตอ่เรื�อรงั (Noncommunicable
diseases: NCDs) ในขณะที�เจา้ของผลติภณัฑจ์ะมยีอดขายและกําไรที�เพิ�มขึ�น 
ดงัขอ้ความของสมาชกิแฟนเพจของสาหรา่ยยี�หอ้หนึ�ง แสดงใหเ้หน็วา่ ผูบ้รโิภค
คนนั�นมคีวามสขุเพราะชื�นชอบผูแ้สดงแบบ และผูบ้รโิภคซื�อสาหรา่ยมาทานดว้ย
เหมอืนกนั 

โดยขอ้ความของสมาชกิแฟนเพจของสาหรา่ยนี�ที�ชื�นชอบผูแ้สดงแบบ ไดแ้สดง
ความคดิเหน็วา่ “สั�งซื�อ...(ชื�อสนิคา้)...ทานแลว้อรอ่ย” ขอ้ความเหลา่นี�แสดงใหเ้หน็
ชดัเจนวา่ ผูบ้รโิภคตกอยูภ่ายใตอ้ํานาจชี�นําของมายาคตทิี�โฆษณาสนิคา้นี�สรา้งขึ�น
ดงัภาพหนา้ 21

 

ตวัอยา่งจากมายาคตขิองโฆษณาสาหรา่ยประกอบสรา้งความเป�นจรงิใหผู้บ้รโิภค
รบัรูแ้ละหลงเขา้ใจไปวา่ “นกัรอ้งนกัแสดง (ที�ไดร้บัความนยิมจากผูบ้รโิภค) จะทาน
สาหรา่ยนี� เพื�อทําหนา้ที�อําพรางขอ้เทจ็จรงิที�วา่ สาหรา่ยเป�นขนมขบเคี�ยวที�มี
โซเดยีมสงู หากผูบ้รโิภครบัประทานจะทําใหต้ดิรสชาต(ิ11) และอาจสง่ผลเสยีตอ่
สขุภาพและกอ่ใหเ้กดิโรคไมต่ดิตอ่เรื�อรงั (Noncommunicable diseases
NCDs) ได”้

มายาคติโฆษณาอาหารและเครื�องดื�ม
ทําให้เกิดการบริโภค2
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สาหร่ายอบกรอบแสนอร่อย

สาหร่ายอบกรอบแสนอร่อย
Yummy! Crispy Fried Seaweed

Yummy! Crispy Fried Seaweed

I can't wait to receive my order.

ถูกใจ ตอบกลับ 3 สัปดาห์

looks more Yummy 
because of you my babe

ถูกใจ ตอบกลับ 3 สัปดาห์

พรีเซ็นเตอร์น่ารักกก  สาหร่ายอร่อยยยย
ถูกใจ ตอบกลับ 3 สัปดาห์

ขอบคุณมากๆครับ

ถูกใจ ตอบกลับ 3 สัปดาห์

สาหร่ายอร่อยกว่าเดิมเมื�อกินกับน้องXXX
ถูกใจ ตอบกลับ 3 สัปดาห์

ในเว็บออนไลน์สินค้าไม่มีแล้วค่ะ
ถูกใจ ตอบกลับ 3 สัปดาห์

ขอบคุณมากๆครับ

ถูกใจ ตอบกลับ 3 สัปดาห์

Yummy! Crispy Fried Seaweed

Yummy! Crispy Fried Seaweed

ผู้ชื�นชอบทานสาหร่ายอบกรอบ

แฟนคลับตัวยง 

แฟนคลับตัวยง 

แฟนคลับตัวยง 

แฟนคลับตัวยง 

ผู้ชื�นชอบทานสาหร่ายอบกรอบ

ผู้ชื�นชอบทาน

ที�มาของภาพ: https://web.facebook.com/clubtaokaenoi/?_rdc=1&_rdr [อินเทอร์เน็ต]. [สืบค้นวันที� 19 ก.ย. 2564].



ดงันั�น มายาคตขิองการโฆษณาอาหารและเครื�องดื�ม สรา้งความเป�นจรงิให้
ผูบ้รโิภคหรอืผูร้บัชมโฆษณาวา่ เป�นสนิคา้ที�ด ีเพื�ออําพรางขอ้เทจ็จรงิเกี�ยวกบั
ตวัสนิคา้ซึ�งเป�นอาหารและเครื�องดื�มที�มนีํ�าตาล ไขมนั หรอื โซเดยีมสงู 

นอกจากนี� มายาคตขิองการโฆษณาอาหารและเครื�องดื�มนําไปสูก่ารซื�อ และ
การบรโิภคสนิคา้เหลา่นี�ของผูบ้รโิภค หรอืผูร้บัชมโฆษณา โดยเฉพาะในกลุม่เดก็
และเยาวชน
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1. ภาครัฐ

การรื�อถอน หรอื ตา้นทานพลงัมายาคตขิองการโฆษณาอาหารและเครื�องดื�ม รวมทั�ง
การสรา้งศกัยภาพและความเขม้แขง็ใหแ้กเ่ดก็และเยาวชนหรอืผูบ้รโิภคใหรู้เ้ทา่ทนัการ
โฆษณาอาหารและเครื�องดื�ม ไมใ่ชห่นา้ที�ของหนว่ยงานใดหนว่ยงานหนึ�ง แตห่นว่ยงาน
ที�เกี�ยวขอ้งตอ้งดําเนนิการเพื�อสรา้งความเขม้แขง็ใหแ้กผู่บ้รโิภค โดยขอ้เสนอแนะให้
แตล่ะหนว่ยงานมบีทบาท หนา้ที�ความรบัผดิชอบ และดําเนนิการ ดงัตอ่ไปนี�

บทส่งท้าย

1.1 การให้ความรู้เพื� อสร้างการรู้เท่าทันสื�อให้แก่ผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่ม
เด็ก ซึ�งมีวิธีหรือกระบวนการดังนี�

o การนําทกัษะการรูเ้ทา่ทนัสื�อบรรจเุขา้ไปในหลกัสตูรของ สพฐ. กระทรวงศกึษาธกิาร
และสอนทกัษะการรูเ้ทา่ทนัสื�อตั�งแตย่งัเดก็ เพราะเป�นการปลกูฝ�งทกัษะการรูเ้ทา่ทนัสื�อ 

o การใหค้วามรูแ้กป่ระชาชนและสงัคม ภาครฐั (เชน่ สํานกังานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) สํานกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) สํานกังานคณะ
กรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน ์ และกจิการโทรคมนาคม (กสทช.)
กระทรวงดจิทิลัเพื�อเศรษฐกจิและสงัคม(ดศ.)) ควรผลติสื�อเพื�อสรา้งการรูเ้ทา่ทนัสื�อที�
เขา้ถงึและเขา้ใจงา่ย เชน่ การจดัทําคลปิวดีโีอการรูเ้ทา่ทนัสื�อ หรอืการสรา้งการรูเ้ทา่ทนั
สื�อแบบรายการชวัรก์อ่อนแชรท์างบรษิทั อสมท จํากดั (MCOT) (เพื�อบอกขอ้เทจ็จรงิ
ทําลายความเชื�อ) การนําเสนอกรณศีกึษา (case study) โดยใหบ้คุคลที�มชีื�อเสยีง ผูม้ี
อทิธพิลทางความคดิ (influencer) ยทูบูเบอร ์(Youtuber) เป�นผูน้ําเสนอเนื�อหา หรอื
พ่อแมแ่ละผูป้กครองแบง่ป�นประสบการณจ์รงิ และเผยแพรผ่า่นสื�อมวลชนและสื�อที�
ยอดนยิม เชน่ ติ�กตอ๊ก ยทูบู โทรทศัน ์และตอ้งทําอยา่งตอ่เนื�องและสมํ�าเสมอ

o การเริ�มจากหนว่ยที�เลก็ที�สดุในสงัคม (micro system) ไดแ้ก ่การสรา้งความรูแ้ละ
ความตระหนกัเกี�ยวกบัการรูเ้ทา่ทนัสื�อใหแ้ก ่ครอบครวั โรงเรยีน อสม. ซึ�งอาจชกัชวน
กลุม่ที�มคีวามสนใจในเรื�องการโฆษณาอาหาร เพื�อใหค้รอบครวัและโรงเรยีนมคีวามรู้
และพัฒนาครใูหม้ทีกัษะการรูเ้ทา่ทนัสื�อ รวมทั�งการสรา้งแกนนําคร ู แลว้นําความรูด้งั
กลา่วไปสอนและสรา้งทกัษะการรูเ้ทา่ทนัสื�อใหแ้กเ่ดก็ ดว้ยการชวนคดิชวนถามชวนคยุ
ซึ�งกลไกเหลา่นี�หากเขม้แขง็ จะทําใหเ้กดิและมรีะบบการรอ้งเรยีนเชงิรกุ ถอืเป�นการชว่ย
ภาครฐัในการตติตามฯ
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o การดําเนนิงานรว่มกนั การใชโ้มเดลแบบสหรฐัอเมรกิา ญี�ปุ�น เกาหลใีต ้ และ
ไตห้วนั กลา่วคอื ภาครฐัสรา้งเครื�องมอื คูม่อื หรอืหลกัสตูรการรูเ้ทา่ทนัสื�อ แลว้
ใหง้บประมาณแกภ่าคประชาสงัคม ไปดําเนนิงานและขบัเคลื�อนการสรา้งการรูเ้ทา่
ทนัสื�อในระดบัพื�นที� หรอื ภาครฐั เชน่ อย. กรมอนามยั กสทช. ดศ. ดําเนนิ
โครงการการรูเ้ทา่ทนัสื�อรว่มกนักบัสภาองคก์รของผูบ้รโิภค กองทนุสื�อปลอดภยั
และสรา้งสรรค ์เพื�อเป�นการแบง่ป�นทั�งทรพัยากร กําลงัคน งบประมาณ และการ
จดัการและการแลกเปลี�ยนความรูแ้ละความเชี�ยวชาญซึ�งกนัและกนั จะกอ่ใหเ้กดิ
การขบัเคลื�อนงานอยา่งเป�นองคร์วม

1.2 การใหค้วามรูแ้ละสรา้งความตระหนกัถงึสทิธแิละการคุม้ครองผูบ้รโิภค
o การดําเนนิงานรว่มกนัระหวา่ง สํานกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค (สคบ.)
อย. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น และโรงเรยีน ดว้ยการจดัทําหลกัสตูรหรอืคูม่อื
สทิธแิละการคุม้ครองผูบ้รโิภค และนําไปสอนหรอืจดักจิกรรมภายในองคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิ�นและโรงเรยีน

1.3 การมีฐานข้อมูลในรูปแบบแอปฟลิเคชั�น 
o ภาครฐัควรมฐีานขอ้มลูเกี�ยวกบัการตรวจสอบขอ้มลู เพื�อใหผู้บ้รโิภคสามารถเขา้
ถงึได ้ และนําไปสูก่ารเขา้ถงึและตรวจสอบเนื�อหาการโฆษณาวา่ เป�นขอ้เทจ็จรงิหรอื
เป�นหลอกลวง เชน่ การทานอาหารนี� จะเสรมิธาตเุหลก็ หนว่ยงานที�เกี�ยวชอ้งตอ้ง
ใหข้อ้มลูวา่ ขอ้มลูนี�เป�นจรงิหรอืไม ่ และประชาชนสามารถไปดแูละตรวจสอบขอ้มลู
ไดจ้ากที�ไหนและตรวจสอบอยา่งไร

การรื�อถอน หรอื ตา้นทานพลงัมายาคต ิรวมทั�งการสรา้งศกัยภาพและความ
เขม้แขง็ใหแ้กเ่ดก็และเยาวชนหรอืผูบ้รโิภคใหรู้เ้ทา่ทนัการโฆษณาอาหารฯ ของ
ภาครฐั ดงัแผนภาพที� 1

สรุป
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ภาครัฐ

เครื�องมือ 
คู่มือ หลักสูตร

ให้ความรู้

ผลิตสื�อ

ดําเนินงาน
ร่วมกัน

มีฐานข้อมูล

การรู้
เท่าทันสื�อ

สิทธิและ
การคุ้มครองผู้บริโภค

ครอบครัว

โรงเรียน

อสม

คลิปวิดีโอ

รายการ

กรณีศึกษา

ทําโครงการร่วมกับ
หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

หน่วยงานรัฐ
ผลิตคู่มือ

กระทรวง
ศึกษาธิการ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ�่น

สร้างแกนนํา

ผู้แสดงแบบ

เผยแพร่

ผู้ปกครอง

ภาคประชา
สังคมนําไปใช้ พื�นที�/ชุมชน

แผนภาพที� 1 การสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ผู้บริโภคของภาครัฐ
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ควรมีจรรยาบรรณของผู้มีชื�อเสียงในการโฆษณา และผู้มีชื�อเสียงโฆษณาได้ เมื�อ
ใช้หรือบริโภคสินค้านั�นจริง

การสรา้งเครอืขา่ยและความเขม้แขง็ใหแ้กเ่ครอืขา่ย เชน่ การคน้หาและสรา้งกลุม่
ผูป้กครองหรอืกลุม่ผูบ้รโิภคที�มคีวามสนใจรว่มกนัในประเดน็การโฆษณาอาหารฯ
จากนั�นสรา้งความตระหนกัเรื�องอาหาร โภชนาการ และการโฆษณาอาหารใหแ้ก่
กลุม่ตงักลา่ว แลว้ใหก้ลุม่ดงักลา่วขยายจํานวนจากกลุม่ไปสูช่มุชน ตําบล อําเภอ
และจงัหวดั เพื�อกอ่ใหเ้กดิเครอืขา่ย

ผูผ้ลติสื�อควรมคีวามตระหนกั สรา้งจติสํานกึ และความรบัผดิชอบตอ่สงัคมรว่มกนั
โดยหนว่ยงานกํากบัดแูลองคก์รเหลา่นี� ควรจดัอบรมจรยิธรรมและสรา้งความเขา้ใจ
ตวับทกฎหมายที�มอียูใ่นป�จจบุนั และตั�งวงสนทนา เชน่ เวทเีสวนาไตรภาค ี(ภาครฐั
ภาคสื�อ และภาคประชาสงัคม) เพื�อสง่เสรมิการมจีรยิธรรมในการโฆษณา และ
จรรยาบรรณสื�อ และกระตุน้ใหอ้งคก์รเหลา่นี�เพิ�มการผลติโฆษณาที�ดมีคีณุภาพ

2. ภาคประชาสังคม

3. องค์กรวิชาชีพหรือสมาคมที�เกี�ยวข้องกับสื�อและการโฆษณา 

4. ผู้มีชื�อเสียง

มายาคติโฆษณาอาหารและเครื�องดื�ม: ความจริงที�ต้องรู้ 26



เอกสารอ้างอิง

1. กาญจนา แก้วเทพ. สื�อสารมวลชน: ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: บริษัท 
แบรนด์เอจ จํากัด; 2547.
2.กาญจนา แก้วเทพ และคณะ. มองสื�อใหม่ มองสังคมใหม่. กรุงเทพฯ: นิเทศศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.
3. Advertisements. London: Cambridge University Press 2022.
4. World Cancer Research Fund International, The NCD Alliance. The link
between food, nutrition, diet and non-communicable diseases. London: World
Cancer  Research Fund International; 2014.
5. Grillo A, Salvi L, Coruzzi P, Salvi P, Parati G. Sodium Intake and
Hypertension. Nutrients. 2019;11(9):1970.
6. สํานักโภชนาการ, กรมอนามัย. การดื�มกาแฟและปริมาณที�แนะนําสําหรับคนไทย. In: กรม
อนามัย, editor. นนทบุรี: สํานักโภชนาการ; 2565.
7. WHO calls on countries to reduce sugars intake among adults and
children [Internet]. World Health Organization. 2015 [cited 23 June 2022].
Available from: https://www.who.int/news/item/04-03-2015-who-calls-on-
countries-to-reduce-sugars-intake-among-adults-and-children.
8. Avena NM, Rada P, Hoebel BG. Evidence for sugar addiction:
behavioral and neurochemical effects of intermittent, excessive sugar
intake. Neurosci Biobehav Rev. 2008;32(1):20-39.
9. Keller A, Bucher Della Torre S. Sugar-Sweetened Beverages and
Obesity among Children and Adolescents: A Review of Systematic
Literature Reviews. Child Obes. 2015;11(4):338-46.
10. Luger M, Lafontan M, Bes-Rastrollo M, Winzer E, Yumuk V, Farpour-
Lambert N. Sugar-Sweetened Beverages and Weight Gain in Children
and Adults: A Systematic Review from 2013 to 2015 and a Comparison
with Previous Studies. Obesity Facts. 2017;10(6):674-93.
11. Gearhardt AN, Yokum S, Orr PT, Stice E, Corbin WR, Brownell KD.
Neural correlates of food addiction. Arch Gen Psychiatry. 2011;68(8):808-
16.
12. Jindarattanporn. N. Monitoring Food and Beverage Marketing to
Children and Youth through Television and YouTube. Nakorn Prathom:
Institute for Population and Social Research, Mahidol University; 2022.

มายาคติโฆษณาอาหารและเครื�องดื�ม: ความจริงที�ต้องรู้27



ดัชนี
 

 
ก

การรู้เท่าทันสื�อ, 24, 25, 26
กิจกรรม, ก, 7, 8, 18, 25

ข
ข้อเท็จจริง, ข, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 24
ไขมัน, ข, 3, 6, 8, 12, 15, 20

ค
ครอบครัว, 18, 24, 26
เครือข่าย, 27
เครื�องดื�ม, ข, 1, 3, 9, 12, 17, 20, 21, 23, 24

ฆ
โฆษณา, ก, ข, 3, 5, 6, 8, 10, 14, 15, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 27

ช
ชี�นํา, 6, 8, 10, 14, 15, 17, 21

ซ
โซเดียม, ข, 3, 6, 8, 6, 12, 14, 18, 20, 21, 23

น
นํ�าตาล, ข, 3, 10, 12, 20, 23

ผ
ผู้บริโภค, ข, 6, 8, 10, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 26, 27
ผู้แสดงแบบ, 6, 12, 15, 18, 21, 26

พ
พฤติกรรม, 17, 21
เพื�อน, 18

ม
มายาคติ, ข, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. 12, 14, 15, 17, 18, 21, 23, 24

ร
รสชาติ, 6, 8, 10, 14, 15, 18, 20, 21
รับรู้, ข, 2, 3, 6, 8, 10, 14, 15, 21

ส
สินค้า, ก, ข, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 27
สุขภาพ, 18, 21
เสี�ยง, 6, 8, 14, 15, 21

อ
อร่อย, ข, 9, 15, 20, 21
อาหาร, ข, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 20, 25, 27
อํานาจ, 6, 8, 1จ, 14, 15, 17, 21
อําพราง, ข, 3, 21, 23

 

มายาคติโฆษณาอาหารและเครื�องดื�ม: ความจริงที�ต้องรู้ 28



ม า ย า ค ติ โ ฆ ษ ณ า
อาหารและเครื�องดื�ม: ความจริงที�ต้องรู้


