หั น หน้ า มอง เหลี ย วหลั ง ดู ก ารตลาดอาหาร
และเครื่องดื่มที่มีน�้ำตาล ไขมัน หรือโซเดียมสูง
ข้อมูลจากการติดตามการท�ำการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่มีน�้ำตาล ไขมัน หรือโซเดียมสูง ผ่านทางโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต
และภาพถ่าย ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - ธันวาคม 25551 พบปริมาณการโฆษณาและกลยุทธ์การตลาดของอุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องดื่มฯ ดังนี้

โฆษณาบนจอทีวี : การ์ตูน 1 ชั่วโมง อัด 15 โฆษณา

การโฆษณาของอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอาหารและเครือ่ งดืม่ ฯ ใช้ชอ่ งทางการโฆษณาส่วนใหญ่จากโทรทัศน์ แต่ทงั้ นีก้ ารโฆษณา
มิได้จำ� กัดเฉพาะสือ่ โทรทัศน์เพียงสือ่ เดียว การโฆษณาอาหารและเครือ่ งดืม่ ฯ ยังใช้ชอ่ งทางการสือ่ สารอืน่ ๆ ร่วมด้วย เช่น อินเทอร์เน็ต
ป้ายโฆษณา (ภาพที่ 1)
ภาพที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณการโฆษณาของของอาหารและ
เครื่องดื่มที่มีน�้ำตาล ไขมัน และโซเดียม ผ่านสื่อต่างๆ ระหว่างเดือน
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นอกจากนี้ การโฆษณาอาหารและเครื่องดื่มฯ โดยเฉพาะในรายการการ์ตูน ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ระหว่างเวลา 7.00 - 8.00 น.
มีการโฆษณาอาหารและครื่องดื่มฯ จ�ำนวน 15 โฆษณา และเวลา 8.00 – 10.00 น. มี 27 โฆษณา และส่วนใหญ่เป็นอาหารประเภท
ขนมกรุบกรอบ ขนมปัง ลูกอม ไอศกรีม และเครื่องดื่มประเภทน�้ำอัดลมและน�้ำชาเขียว

“งานวิจัยในต่างประเทศยืนยันว่า การโฆษณามีผลต่อการซื้อ
และการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีผลต่อสุขภาพของเด็ก2-4”
งัดกลยุทธ์การตลาด ส่งเสริมการขาย

รูปแบบการจัดกิจกรรมทางการตลาดและการโฆษณาที่
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่มีน�้ำตาล ไขมัน และ
โซเดียมสูง ทีน่ ยิ มใช้เป็นเครือ่ งมือในการสือ่ สารเพือ่ ส่งข้อมูลไป
ยังกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ใช้คนดังและการ์ตูนเป็นพรีเซนเตอร์
เพื่อครองใจคนดู ลด แลก แจก แถม ยังครองตลาด และบุก
ทุกช่องทางสื่อสารเข้าให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย

ใช้คนดังและการ์ตูนเป็นพรีเซนเตอร์เพื่อครองใจคนดู

การโฆษณาของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มฯ มักใช้ภาพ สีสัน เอ็ฟเฟค และพรีเซ็นเตอร์ที่เป็นการ์ตูนและบุคคลที่มี
ชื่อเสียงที่สังคมยอมรับ เช่น ดารา นักร้อง และนักกีฬาที่ก�ำลังโด่งดัง เพื่อโน้มน้าวใจให้ผู้บริโภคชื่นชอบสินค้า

ลด แลก แจก แถม ยังครองตลาด

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มฯ ยังคงจัดกิจกรรมทางการตลาดด้วยวิธีการลด แลก แจก แถม เช่น การลดราคา 25%
ทุกวันพุธ การแจกคูปองโฆษณาซื้อสินค้าเป็นชุดราคาพิเศษ การซื้ออาหารแบบชุดแถมของเล่น เป็นต้น หรือการชิงโชค เช่น ส่งฝา
เครื่องดื่ม ชิงไปทัวร์ประเทศญี่ปุ่นยกแก๊ง ซึ่งการจัดกิจกรรมเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจูงใจให้ผู้บริโภคเกิดการรู้จักและการซื้อสินค้า5

บุกทุกช่องทางสื่อสารเข้าให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย

ถึงแม้ว่าการโฆษณาในสื่อโทรทัศน์จะเป็นหลักใหญ่ในการ
ท�ำการตลาด แต่อตุ สาหกรรมอาหารและเครือ่ งดืม่ ฯ ยังคงโฆษณา
ทุกช่องทาง เช่น การออกสป็อตโฆษณาทางทีวี facebook และ
ป้ายโฆษณาบริเวณถนน เพราะประโยชน์ทจี่ ะได้รบั จากการติดต่อ
สื่อสารหลายช่องทางเข้าด้วยกันมีมากกว่าที่จะใช้เพียงสื่อใด
สื่อหนึ่ง เมื่อกลุ่มเป้าหมายหรือผู้บริโภคหันไปทางไหน ก็จะพบ
เห็นภาพการโฆษณาตอกย�้ำซ�้ำทวนให้จดจ�ำสินค้าได้ในที่สุด

“ข้อมูลหลักฐานทางวิชาการทั้งไทยและ
ต่างประเทศชี้ชัดว่า เด็กที่สามารถจดจ�ำยี่ห้อ
อาหารได้ จะมีความชื่นชอบ ความต้องการ
ซื้อ และกินอาหารเพิ่มมากขึ้น6-8”
ดังนั้น ภาครัฐควรสร้างความร่วมมือระหว่างภาคส่วน ทั้งในระดับส่วนกลางและพื้นที่ ให้ร่วมผลักดันให้มีมาตรการควบคุม
การท�ำการตลาดอาหารและเครื่องดื่มในเด็ก ทั้งการพัฒนาองค์กรหรือจัดตั้งหน่วยงานเพื่อติดตามก�ำกับดูแลการท�ำการตลาด
อาหารและเครื่องดื่มฯ และการให้ความรู้แก่ประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันกลยุทธ์ทางด้านการตลาดของอาหาร
และเครื่องดื่มที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
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