
ภาษาและการสร้างวัฒนธรรมบริโภคนิยมในโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วรพล  ตั้งประเสริฐวุฒิ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารธุรกิจ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
พ.ศ. 2549 

ISBN 974-677-628-2 
ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย



Language and the Construction of Consuming Behavior Culture Value in 
Green Tea Advertisement 

 
 
 
 
 

 
 
 

Mr. Worapol Tangprasertwut 
 
 
 
 
 

 
 

A thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements 
For the Degree of Master of Art 

Department of Thai Language in Business Communication 
School of Graduate Studies 

The University of the Thai Chamber of Commerce 
2006 

ISBN 974-677-628-2 
©Copyright by The University of the Thai Chamber of Commerce 

 



หัวข้อวิทยานิพนธ์ ภาษาและการสร้างวัฒนธรรมบริโภคนิยมในโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียว 
ชื่อนักศึกษา  นายวรพล  ตั้งประเสริฐวุฒิ 
ปริญญา   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ยาใจ  ชูวิชา 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 2549 
 

บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยเร่ือง  ภาษาและการสร้างวัฒนธรรมบริโภคนิยมในโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียว มี
วัตถุประสงค์ที่จะ ศึกษาวิธีน าเสนอ การใช้ภาษาและการสร้าง วัฒนธรรม บริโภคนิยมในโฆษณา
ผลิตภัณฑ์ชาเขียว ข้อมูล ที่ใช้ในการวิจัยรวบรวม จากภาพยนตร์โฆษณาจ านวน 40 เรื่อง สื่อ
นิตยสารจ านวน 20 แผ่น และบรรจุภัณฑ์จ านวน 20 เรื่อง รวมท้ังสิ้น 80 ตัวอย่าง โดยเก็บตั้งแต่ช่วง
เดือนมกราคม 2547 ถึงเดือนมิถุนายน 2548 
 ผลการวิจัยพบว่าโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวมีวิธีน าเสนอ 11 วิธี คือ  1.การน าเสนอแบบ
สินค้าเป็นพระเอก (Product as a hero) 2.การใช้ผู้น าเสนอ (Presenter) 3.การน าเสนอแบบวิถีชีวิต 
(Lifestyle) 4.การน าเสนอแบบเสี้ยวหนึ่งของชีวิต (Slice of life) 5.การชี้ให้เห็นประโยชน์เกินจริง 
(Dramatization) 6.การสาธิตแบบกราฟิค (Graphic demonstration) 7.การน าเสนอเชิงสารคดี 
(Documentary) 8.การน าเสนอแบบแฟนตาซี (Fantasy) 9.การน าเสนอเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic) 
10.การโฆษณาแบบอุมาอุปไมย (Analogy) และ 11.การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) โดยวิธี
น าเสนอที่ โฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวใช้มากที่สุด คือ การน าเสนอแบบสินค้าเป็นพระเอก รองลงมา 
คือ การใช้ผู้น าเสนอและการน าเสนอเชิงสัญลักษณ์ ตามล าดับ ในขณะที่วิธีการ น าเสนอที่ใช้น้อย
ที่สุดในโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียว คือ การสาธิตแบบกราฟิคและการส่งเสริมการขาย 
 ลักษณะการใช้ภาษาในโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวที่ช่วยดึงดูดความสนใจผู้บริโภคมีอยู่ 3 
ลักษณะ คือ การใช้ภาษาในการตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ชาเขียว การใช้ภาษาบอกลักษณะของผลิตภัณฑ์ชา
เขียว และการใช้ภาษาเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้ผลิตภัณฑ์ชาเขียว 
 โฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวมีการสร้าง วัฒนธรรม บริโภคนิยมให้ผู้บริโภค บริโภค ในสิ่งที่
ผู้ผลิตจงใจสร้างขึ้นมากกว่า บริโภค ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ โดยมีการสร้างความหมาย
ทางสัญญะให้ผลิตภัณฑ์ชาเขียวทั้งหมด 4 ความหมาย  ได้แก่ 1. ความเป็นญี่ปุ่น 2. ผลิตภัณฑ์ที่มี
ประโยชน์มหาศาลต่อสุขภาพและจิตใจ  3. ผลิตภัณฑ์ส าหรับคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ 4. ผลิตภัณฑ์
ที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในสังคม 
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ABSTRACT 
 

The research on “Language and the Construction of Consuming Behavior Culture 
Value in Green Tea Advertisement” is carried out with the aim to study methods of 
presentation, the use of language and the construction of consuming behavior culture 
values in green tea advertisement. The data was drawn from 40 TV advertisement samples, 
20 magazines samples and 20 packages of green tea products. They were collected during 
January 2004 – June 2005. 

It found that there were 11 methods of presentation in green tea advertisement: 1) 
Product as a hero 2) Presenter 3) Lifestyle 4) Slice of life 5) Dramatization 6) Graphic 
demonstration 7) Documentary 8) Fantasy 9) Symbolic 10) Analogy and 11) Sales 
promotion. The most popular methods of presentation in green tea advertisement were 
Product as a hero, Presenter and Symbolic consequently. 

The language used in green tea advertisement was found on three features: the 
name of green tea products, the use of language to identity the green tea products, and the 
use of language to create the good image for the green tea products. 

The construction of consuming behavior culture values constructed by green tea 
advertisement were being Japan, the magical healthy product, the product for healthy youth 
and the product that created the novel phenomenon in the society. 
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บทที่ 1 
 

บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  

ในช่วงระยะเวลา 3-4 ปีท่ีผ่านมา การดูแลเอาใส่ใจสุขภาพเป็นกระแสที่ได้รับความนิยม
อย่างมากในสังคมไทย สาเหตุหนึ่งน่าจะสืบเนื่องจากกระบวนการโฆษณาที่โน้มน้าวให้คนไทยหัน
มารักษาสุขภาพของตนเองกันมากขึ้น ผู้บริโภคที่มีก า ลังซื้อส่วนหน่ึงได้หันมาเลือกบริโภคสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ต่อร่างกายมากเป็นพิเศษ เช่น การใช้บริการสปา การรับประทานอาหารชีวจิต การดื่มน้ า
ผัก ผลไม้ เป็นต้น  

เมื่อประมาณปลายปี 2545 มีผลิตภัณฑ์อีกประเภทหนึ่งที่ออกมาตอบรับกระแสการใส่ใจ
สุขภาพจนได้รับความนิยมอย่างแพ ร่หลายมาจนถึงปัจจุบัน นั่นคือ ผลิตภัณฑ์ชาเขียว สาเหตุที่ท า
ให้ผลิตภัณฑ์ชาเขียวได้รับความนิยมในกระแสการใส่ใจสุขภาพของคนไทย เนื่องจากชาเขียวได้รับ
การพิสูจน์ว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายมหาศาล   

ดร.ประภัสสร สุรวัฒนาวรรณ (2546) แห่งศูนย์วิจัยอุตสาหกรมเทคโนโลยีชีวภาพ 
กล่าวถึงสารส าคัญที่มีอยู่ในชาเขียวไว้ว่า เนื่องจากชาเขียวเป็นชาที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการหมักจึง
ยังคงรักษาสารส าคัญที่มีอยู่ในชาเขียวได้ในปริมาณสูง ไม่ว่าจะเป็นสารโพลีฟีนอลส์ (polyphenols) 
ที่เชื่อว่าเป็นสารส าคัญและดีต่อสุขภาพ สารเฟลโวนอยด์ (flavonoids) ที่พบได้ทั่วไปในผัก ผลไม้ 
หรือสารคาเทชิน (catechins) ซึ่งเป็นสารเฟลโวนอยด์ (flavonoids) ชนิดพิเศษที่พบได้ในชาเท่าน้ัน 
นอกจากนี้ นักวิจัยยังสามารถแยกสารคาเทชิน (catechins) ออกได้เป็น 5 ชนิด คือ 1.  
gallocatechin (GC) 2. epicatechin (EC) 3. epigallocatechin (EGC) 4. epicatechin gallate 
(ECG) 5. epigallocatechins gallate (EGCG) ซึ่งสาร EGCG นั้นถือเป็นสารคาเทชิน (catechins) 
ที่มีประสิทธิภาพที่สุด อีกทั้งใบชาเขียว ยังประกอบไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่างที่มีประโยชน์ต่อ
ร่างกาย เช่น กรดอะมิโน วิตามินซี วิตามินบี วิตามินอี และฟลูออไรด์  เป็นต้น สารส าคัญที่กล่าวมา
ทั้งหมดนี้ ท าให้ชาเขียวมีสรรพคุณ ช่วยป้องกันโรคหัวใจ  ช่วยลดโคเลสเตอรอลและความดันโลหิต 
เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยป้องกันการแข็งตัวหลอดเลือด ลดความเสี่ยงเป็นมะเร็ง และกระตุ้นการ
สร้างตัวเม็ดเลือดขาวช่วยเพิ่มภูมิต้านทานร่างกาย 

สาเหตุอีกประการหน่ึงที่ท าให้ชาเขียวได้รับความนิยม คือ เนื่องจากมีการ เผยแพร่ข้อมูล
ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของชาเขียวตามสื่อต่างๆอย่างมากมาย รวมถึงมีรายงานวิจัย
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หลายแห่ง ที่น่าเชื่อถือไม่ว่าจะเป็น Japanese Society of Food Science and 
Technology, Tufts University, Harvard University และ The National Cancer Institute ต่างก็
ยืนยนัว่าชาเขียวเป็นสารอาหารที่ราคาไม่แพง แต่มีประโยชน์ต่อร่างกาย สูง จึงท าให้เกิดกระแสตอบ
รับการบริโภคชาเขียวอย่างแพร่หลาย (ผู้จัดการออนไลน์, 2547) 

ผลิตภัณฑ์ชาเขียวในระยะแรกนั้ น ออกสู่ตลาดในรูปของเครื่องดื่มส าเร็จรูป ซึ่งหลาย
บริษัทต่างก็แข่งขันผลิตเครื่องดื่มชาเขียวออกมาหลายย่ีห้อ เช่น ยูนิฟ โออิชิ ชาลีวัง เซนชะ เป็นต้น   
ท าให้ตลาดเครื่องดื่มชาเขียวส าเร็จรูปในปัจจุบันเกิดการแข่งขันกันอย่างรุนแรงมากขึ้น  

ข้อมูลจากบริษัทเอซีเนลสัน รายงานว่า เฉพาะตลาดรวมชาเขียวพร้อมดื่มในปี 2546 จะ
เพิ่มมูลค่าเป็น 1,400 ล้านบาท จาก 400 ล้านบาท ในปี 2545 และคาดว่าจะเติบโตเป็น 3,000 ล้าน
บาท ในปี 2547 และภายในปี 2550 จะเพิ่มเป็น 27,000 ล้านบาท จากการที่ตลาดขยายตัว ท าให้
ผู้ผลิตทั้งรายเก่าและใหม่เกิดการแข่งขันสูง การคิดกลยุทธ์สร้างความแตกต่างของสินค้าและแบรนด์
จึงเป็นทางรอดของสินค้าในกระแสนิยมชาเขียวปัจจุบัน (บิสิเนสไทย, 2546) 

การที่ผู้บริโภคเริ่มนิยมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมากขึ้นน้ัน ส่งผลให้ ตลาดเครื่องดื่มชาเขียวมี
การขยายตัวมากขึ้นไปด้วย ต่อมาจึงมีการพัฒนาต ลาดชาเขียวให้เติบโตขึ้นอีก ด้วยการน าชาเขียว
ไปแปรรูปเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นนม ขนมเค้ก โยเกิร์ต 
อาหารเสริม หรือสบู่  ส่งผลให้กระแสนิยมชาเขียวเพิ่มมากยิ่งขึ้น จนอาจกล่าวได้ว่า ผลิตภัณฑ์ใดมี
ชาเขียวเป็นส่วนประกอบ ย่อมท าให้ผู้บริโภคเห็นว่าเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพทั้งสิ้น  ด้วยเหตุนี้ จึง
ท าให้หลายบริษัทน าชาเขียวไปใช้กับผลิตภัณฑ์ของตน แม้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับ
ชาเขียวได้ เช่น ผ้าอนามัยส าหรับสตรี เส้นบะหม่ีกึ่งส าเร็จรูป เป็นต้น ก่อให้เกิดความแปลกใหม่แก่
ผู้บริโภค และท าให้กระแสนิยมชาเขียวจะยังคงอยู่ในตลาดผลิตภัณฑ์ต่างๆ ต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยรายงานว่า แนวโน้มการเติบโตของผลิตภัณฑ์ชาเขียว จะยังไปได้อีก
ไกลในอนาคต แม้ว่าปัจจุบันตลาดชาเขียวที่ขยายตัวสูงคือ เครื่องดื่มชาเขียว แต่ตลาดที่มีแนวโน้ม
จะขยายตัวสูง สร้าง มูลค่ามหาศาล ในอนาคต  คือ ตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคจากชาเขียว สินค้าอีก
ประเภทหนึ่งที่ น่าจับตามอง คือ ตลาดเครื่องส าอาง และตลาดอาหารเสริมสุขภาพจากชาเขียว อาจ
กล่าวได้ว่ากระแสความนิยมชาเขียวจะยังอยู่ในตลาดผลิตภัณฑ์ต่างๆ อีกหลายปี  (รายงานจาก
ผู้จัดการออนไลน์, 27 กุมภาพันธ์ 2547) 

เมื่อปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ชาเขียวเป็นจ านวนมาก จึงท าให้เกิดการแข่งขันในตลาดชาเขียว
มากขึ้นไปด้วย การโฆษณากลายเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะท าให้บริษัทต่างๆใช้ดึงดูดความสนใจ
ผู้บริโภคให้หันมาซื้อผลิตภัณฑ์ของตนมากที่สุด ดังนั้น การแข่งขันโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขี ยวของ
แต่ละบริษัทจึงไม่เพียงแต่การพรรณนาว่าสินค้าของตนมีชาเขี ยวเป็นส่วนประกอบ แต่ยังมีวิธีการ
น าเสนอโฆษณา ตลอดจนการใช้ภาษาที่โดดเด่น แปลกใหม่ เพื่อสร้างความแตกต่างให้ผู้บริโภค
จดจ าผลิตภัณฑ์ของตนได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ การโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวยังแฝงการสร้าง
ความหมายบางอย่างให้ผู้บริโภคเห็นว่าผลิตภัณฑ์ชาเขียวคือสิ่งวิเศษที่มีประโยชน์มากมาย ส่งผลให้
การบริโภคชาเขียวกลายเป็นบริโภคนิยมของคนในสังคมปัจจุบัน 
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ด้วยเหตุดังกล่าวจึงท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษา วิธีน าเสนอโฆษณาและการใช้ภาษา ตลอดจน
การสร้างวัฒนธรรมบริโภคนิยมในโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวที่ปรากฏอยู่ในสื่อต่างๆ 

 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพื่อวิเคราะห์วิธีน าเสนอโฆษณาของผลิตภัณฑ์ชาเขียว 
2. เพื่อวิเคราะห์การใช้ภาษาในโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียว 
3. เพื่อวิเคราะห์การสร้างวัฒนธรรมบริโภคนิยมในโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียว  

 

3.  สมมติฐานการวิจัย 
 

การโฆษ ณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวมี วิธี การน าเสนอ โฆษณา และ การใช้ ภาษาที่โดดเด่น 
สามารถดึงดูดความสนใจผู้บริโภคได้ และมีการสร้างวัฒนธรรมบริโภคนิยมของคนในสังคมปัจจุบัน 

 
4.  นิยามศัพท์เฉพาะ 

  
ผลิตภัณฑ์ชาเขียว หมายถึง  ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากชาเขียวโดยตรงและผลิตภัณฑ์ต่างๆที่

มีชาเขียวเป็นส่วนประกอบ 
 

5.  ขอบเขตของการวิจัย 
 

1. การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากภาพยนตร์โฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียว จ านวน 40 
เรื่อง สื่อนิตยสาร จ านวน 20 แผ่น และบรรจุภัณฑ์ จ านวน 20 ชิ้น รวมทั้งสิ้น 80 ชิ้น 

2. ผู้วิจัยเลือกเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม 2547 ถึงเดือนมิถุนายน 2548 เท่าน้ัน 
 

6.  วิธีด าเนินการวิจัย 
 

1. ศึกษาเอกสาร หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางการวิเคราะห์ 
2. เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชาเขียวจากในภาพยนตร์โฆษณา สื่อนิตยสาร 

และบรรจุภัณฑ์ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2546 ถึงเดือนมิถุนายน 2548 รวมท้ังสิ้น 80 ชิ้น 
3. แยกประเภทและจัดหมวดหมู่ข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ 
4. วิเคราะห์วิธีน าเสนอโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียว 
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5. วิเคราะห์ภาษาในโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียว 
6. วิเคราะห์การสร้างวัฒนธรรมบริโภคนิยมของผลิตภัณฑ์ชาเขียวในสื่อโฆษณา 
7. สรุปและประเมินผลการวิจัย 

 
7.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. ท าให้ทราบวิธีการน าเสนอโฆษณาของผลิตภัณฑ์ชาเขียว 
2. ท าให้ทราบวิธีการใช้ภาษาในโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียว 
3. ท าให้ทราบวิธีสร้างวัฒนธรรมบริโภคนิยมในโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียว  

 

8.  ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ทฤษฎีบริโภคนิยม 
สังคมบริโภคนิยมเป็นลักษณะทางสั งคมที่ท าให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่

ต้องการแค่การตอบสนองขั้นพื้นฐานทางกายภาพเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงการตอบสนองความ
ต้องการด้านจิตใจด้วย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสวงหาความพึงพอใจสูงสุดที่เกิดจากความต้องการ
ของผู้บริโภคเอง 

จุดเริ่มต้นของสังคมบริโภคนิ ยมเกิดขึ้นเมื่อช่วงปี 1873 จนถึงกลางศตวรรษ 1890 
เนื่องจากเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ าครั้งใหญ่ ส่งผลให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าต่างๆน้อยลง ผู้ผลิตจึงต้อง
ปรับกลยุทธ์ทางการตลาด โดยใช้การโฆษณาเป็นเครื่องมือส าคัญในการกระตุ้นให้ผู้บริโภคหันมาซื้อ
สินค้ามากขึ้น การโฆษณาจึงถู กเปลี่ยนบทบาทไปจากเดิมที่มีหน้าที่ในการแจ้งเพื่อทราบ กลายเป็น
สื่อสารถึงคุณสมบัติของสินค้าท่ีท าให้เกิดความรู้สึกเกินพอดีหรือเกินจริงมากขึ้น ด้วยวิธีนี้ท าให้
ผู้บริโภคเกิดความต้องการครอบครองสินค้า แม้ว่าในตอนแรกผู้บริโภคอาจยังไม่ต้องการได้สินค้า
นั้นมาก่อนก็ตาม 

ฌอง โบดริยาร์ด (Jean Baudnllard) ได้เสนอแนวคิดทฤษฎีเกี่ยววัตถุและการบริโภคใน
สังคมปัจจุบันว่าการบริโภคไม่ได้อยู่บนพื้นฐานเพื่อประโยชน์ใช้สอย แต่อยู่บนรากฐานของการสร้าง
คุณค่าและความหมายใหม่ให้แก่วัตถุ หรือเรียกว่า การบริโภคเชิงสัญญะ (the consumption of  
sign) เป็นการท าให้ผู้บริโภคมีความรู้สึกว่าตนเองมีเอกลักษณ์ (Identity) แตกต่างไปจากผู้อื่นใน
สังคม แนวคิดเรื่องการบริโภคสินค้าและบริการเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่ถูกก าหนดหรือ
สร้างขึ้นจากระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเพื่อรักษาการผลิตแบบทุนนิยมให้ด ารงอยู่และขยายออกไป 

ภาพของสังคมบริโภคนิยมที่กระตุ้นและผลักดันให้ผู้บริโภคต้องมีการบริโภคสินค้าและ
บริการในปริมาณที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ด้วยการช้ีน าของกระบวนการโฆษณา การตลาด การขาย และ
ระบบสื่อสารมวลชนที่ทันสมัยน้ัน ท าให้ผู้บริโภคไม่ได้เป็นฝ่ายท่ีมีอ านาจหรืออิทธิพลในการก าหนด
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ความต้องการของตนอีกต่อไป แต่ท าให้ผู้ผลิตมีอ านาจเข้าครอบง าผู้บริโภคแทน กล่าวคือ ยิ่งระดับ
การผลิตของสังคมเพิ่มสูงขึ้น ระดับความต้องการของผู้บริโภคก็จะถูกกระตุ้นให้เพิ่มสูงขึ้นด้วย
เพื่อให้สอดคล้องไปกับการขยายตัวของระบบการผลิตที่เอื้อต่อการเติบโตของระบบทุนนิยมในที่สุด 

ฉะนั้นการที่ปัจจัยการผลิตของระบบสื่อสารได้ถูกรวบเข้าไปอยู่ในมือของการด าเนินธุรกิจ
ในระบบทุนนิยมจึงเป็นการช้ีให้เห็นว่า ทิศทางของวัฒนธรรมในสังคมทุนนิยมสมัยใหม่จะด าเนินไป
ภายใต้การก าหนดของระบบทุนนิยมมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ หรือกล่าวได้ว่าในสังคมทุนนิยมสมัย ใหม่ 
วัฒนธรรมจะกลายเป็นสินค้ามากยิ่งขึ้น (อุบลรัตน์ พชรวรรณ, 2545) 

การที่ผู้บริโภคยุคนี้หันมาหลงใหลในตัวสินค้ามากขึ้นเป็นเพราะว่าพวกเขาถูกรวมเข้าเป็น
ความหมายทางวัฒนธรรมและเป็นโอกาสใหม่ส าหรับการจ ากัดความเป็นตัวตน การบริโภคสมัยนี้
เป็นตัวอย่างที่เห็นชัดของการ ใช้สินค้าในการสร้างรูป (shape) และบรรทุก (carry) ความหมายทาง
วัฒนธรรม ซึ่งส่งผลให้มีการใช้ภาษาของสินค้าที่เกิดขึ้นในการสร้างแนวความคิดทางวัฒนธรรมขึ้น
แนวหนึ่ง ด้วยการสร้างค าจ ากัดความใหม่ของบุคคล ของความสัมพันธ์ที่บุคคลนี้มีต่อสังคมที่ใหญ่
กว่า และชุด (set) ของแนวคิดและค่านิยมส าหรับการกระท าทางสังคม ภาษาของสินค้าถูกใช้อย่าง
จงใจและช านาญเพื่อที่จะสร้างนวัตกรรมทางสังคมขึ้น (สมรักษ์  ชัยสิงห์กานานนท์, 2538: 15) 

 
แนวความคิดเก่ียวกับเทคนิคการน าเสนองานโฆษณา 

รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา (2540: 112-125) สรุปแนวความคิดเกี่ยวกับเทคนิค
การน าเสนองานโฆษณาไว้ดังนี้ 

เทคนิคการน าเสนองานโฆษณา (Presentation Techniques) เป็นยุทธวิธีต่างๆใน
การน าเสนองานโฆษณา ซึ่งมีมากมายตามแต่ที่ผู้คิดสร้างสรรค์ (Creative) จะน ามาใช้ เทคนิคการ
น าเสนองานโฆษณาจึงไม่มีขอบเขตจ ากัด และเทคนิคต่อไปนี้คือเทคนิคที่นิยมใช้กันโดยท่ัวไป 

  
1.  สินค้าเป็นพระเอก (Product as a hero) เป็นการน าเสนอสินค้าที่เด่นๆมาท า

โฆษณาโดยไม่ใช้ผู้น าเสนอ ใช้แต่สินค้าเพียงอย่างเดียว เทคนิคนี้เหมาะส าหรับสินค้าที่สวยงาม 
น่าสนใจ มีจุดเด่นของตัวสินค้า เช่น ตู้เย็น โทรทัศน์ รองเท้า กระเป๋า เสื้ อผ้า เป็นต้น การใช้เทคนิค
นี้จะท าสินค้าสามารถสร้างความโดดเด่นให้ตัวเองได้ 

 
2. การใช้ผู้น าเสนอ (Presenter) เหมาะกับตัวสินค้าท่ีไม่น่าสนใจ ไม่มีแบบที่สวยงาม 

และไม่โดดเด่นเท่าที่ควร การใช้เทคนิคนี้ยึดหลักปรัชญาที่ว่ามนุษย์สนใจมนุษย์ด้วยกันเอง ดังนั้น
ผู้ท าโฆษณาจึงต้องหาบุคคลที่น่าสนใจมาเป็นผู้น าเสนอ (Presenter) ซึ่งเหมาะกับสินค้าประเภท
แชมพู ผงซักฟอก ยากันยุง ฯลฯ ที่ไม่มีรูปแบบโดดเด่น สวยงาม หรือน่าสนใจมากนัก จึงต้องใช้
ผู้น าเสนอมาช่วยสร้างความสวยงาม ความน่าสนใจให้ผู้บริโภคหันมาพิจารณางานโฆษณา ผู้น า
เสนอ (Presenter) มีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการโฆษณา 
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 2.1 โฆษก (Spokesman) หมายถึง ตัวแทนท่ีออกมากล่าวถึงคุณสมบัติของสินค้า
ว่าดีอย่างไร ซึ่งบางครั้งตัวโฆษกอาจไม่ใช่ผู้ใช้สินค้าเอง แต่อาจเป็นเพียงผู้รับรอง (Endorsement) 
ว่าสินค้าน้ันๆมีคุณสมบัติที่ดีอย่างไรบ้าง 

 2.2 ผู้น าเสนอที่เป็นผู้ใช้สินค้า (Testimonial) เทคนิคนี้ปัจจุบันนิยมใช้กันมาก มี
การน าคนดัง หรือดาราที่ใช้สินค้าน้ันๆมาน าเสนอเพื่อให้เป็นตัวแทนกลุ่มเป้าหมาย (Target group) 
ซึ่งบางครั้งผู้ใช้สินค้าอาจไม่ใช่ผู้มีชื่อเสียง แต่เป็นบุคคลที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เองก็ได้ เช่น แม่บ้าน 
เด็ก คนชรา เป็นต้น  

 2.3 ผู้น าเสนอที่เป็นการ์ตูนที่สร้างขึ้นมา (Mascot) เช่น ขวดน้ ามันพืชพูดได้ 
โฆษณาพลาสเตอร์ยาที่มีตัวการ์ตูนออกมาพูด หรือโฆษณาท่ีใช้วัวเป็นผู้น าเสนอ เป็นต้น 

 2.4 ผู้น าเสนอที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ (Authority) ถือว่าเป็นการใช้บุคคล
รับรอง (Endorsement) ผู้น าเสนอเป็นผู้ทรงคุ ณวุฒิ เช่น การให้คุณสมพงษ์ พานิ ช ที่เป็นบุคคล
น่าเชื่อถือในแวดวงสถาปัตยกรรมมาพูดโฆษณาเครื่องสุขภัณฑ์ ท าให้เกิดความน่าเชื่อถือ เป็นต้น 

 สิ่งส าคัญของการใช้ผู้น าเสนอ (Presenter) คือ เสน่ห์ของผู้น า เสนอ บางคนแม้ว่า
รูปร่างหน้าตาไม่ดีแต่ได้เป็นผู้น าเสนอ เพราะคนๆนั้นอาจมีเสน่ห์ด้านอื่นๆ  เช่น เป็นนักกีฬาที่มี
ชื่อเสียง (Sport hero) เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้น าเสนอ (Presenter) ที่ดีควรจะเป็นผู้ใช้สินค้าที่โฆษณา
นั้นๆด้วย รวมทั้งต้องประชาสัมพันธ์ตัวสินค้าท่ีตัวเอ งน าเสนอในแง่ที่ดี ต้องเป็นตัวแทนท่ีดีของ
สินค้าอย่างแท้จริง 

  
3. การใช้บุคคลที่ใช้สินค้ารับรอง (Testimonial) คือการใช้ผู้น าเสนอที่เคยใช้สินค้านั้น

แล้วออกมายืนยัน (เป็นพยาน ) และเชิญชวนให้ผู้บริโภคหันมาใช้สินค้า การใช้บุคคลที่ใช้สินค้า
รับรอง (testimonial) มี 2 แบบ คือ 

 3.1 ใช้ชาวบ้านธรรมดาออกมารับรองสินค้าที่ใช้ (The girl next door) การใช้
วิธีนี้จะท าให้ผู้ชมโฆษณาสามารถนึกย้อนมองตัวเองว่าในชีวิตประจ าวันก็พบกับเหตุการณ์แบบนี้
เหมือนกัน 

 3.2 ให้คนที่มีเสียงมาเป็นบุคคลที่ใช้สินค้ารับรอง (Celebrity testimonial) 
ส่วนใหญ่มักจะให้ดารามาเป็นผู้น าเสนอ โดยท่ีดาราคนนั้นก็จะออกมาพูดในลักษณะยืนยันว่าเป็น
ผู้ใช้สินค้านั้นๆจริง วิธีนี้จะได้ผลในกรณีที่ผู้ชมโฆษณาเชื่อว่าตัวแสดงนั้นใช้สินค้าจริงๆ หากผู้ชม
โฆษณาไม่เชื่อก็จะมองว่าโฆษณาน้ันไม่น่าเชื่อถือทันที 

 
4.  เสี้ยวหนึ่งของชีวิต (Slice of life) เป็นการน าเสนอเหตุการณ์ช่วงหนึ่งที่เกิดขึ้นจริงใน

ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ เช่น ตัวอย่างโฆษณายาแก้ปวดท้อง มีภาพคนรับประทานอาหารมาก พอ
กลับมาถึงบ้านแล้วรับประทานยาแก้ปวดท้อง อาการปวดท้องก็หาย เป็นต้น การโฆษณาด้วยวิธีนี้
สามารถสร้างความรู้สึกร่วมให้ ผู้ชมโฆษณาได้เป็นอย่างดี ผู้ชมจะบอกตัวเองว่า เราเคยอยู่ใน
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สถานการณ์เช่นนี้เหมือนกัน ซึ่งการท่ีผู้ชมเชื่อว่าเคยอยู่ในสถานการณ์น้ันๆ จะท าให้เกิดความรู้สึก
คล้อยตามว่าสินค้าน้ันๆสามารถช่วยแก้ปัญหาของตนได้เช่นกัน 

 
5.  การชี้ให้เห็นผลประโยชน์สินค้าในลักษณะเกินจริ ง (Dramatization) การสร้าง

โฆษณาให้เกินจริงจะท าให้ผู้ชมโฆษณาเกิดความทึ่งในสิ่งนั้น ประโยชน์ของการน าเสนอที่เกินจริง
นั้นไม่ได้มุ่งให้คนเชื่อ แต่ต้องการที่จะให้ผู้ชมโฆษณารู้สึกว่าโฆษณาน้ันมีความโดดเด่นกว่าของคน
อื่น และจะท าให้จดจ าสินค้าได้ดี 

 
6.  ก่อนใช้-หลังใช้  (Before and after) เป็นการเปรียบเทียบการท างานของสินค้า

ระหว่างก่อนใช้สินค้าและภายหลังการใช้สินค้านั้น วิธีนี้มักใช้กับสินค้าท่ีให้ผลลัพธ์ขั้นสุดท้าย (End 
result) ที่ชัดเจนจากลักษณะก่อนใช้ เช่น คนที่เป็นสิวแล้วหายจากการเป็นสิว คนอ้วนแล้วกลายเป็น
คนผอม เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นเร่ืองที่เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน  

 
7.  ชุดของปัญหา (Vignette หรือ Series of problem) เป็นวิธีการน าเสนอปัญหาหลาย

ปัญหามาเรียงซ้อนกัน ซึ่งปัญหาดังกล่าวนั้นจะแก้ได้ด้วยสินค้าที่โฆษณา วิธีนี้มักใช้กับสินค้าท่ีมี
คุณสมบัติหลายอย่าง เช่น ย าหม่องแก้เคล็ดขัดยอก แก้คัน แก้ปวด แก้เม่ือย แก้เป็นลม ก็จะใช้
โฆษณาแบบชุดของปัญหา (Vignette) เป็นต้น 

 
8.  การเปรียบเทียบระหว่างสองสินค้า (Comparative advertising) วิธีนี้มักไม่นิยม

ใช้ในประเทศไทยเท่าไรนัก เนื่องจากมีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่ห้ามละเมิดหรือทั บถมผู้อื่น 
ดังนั้นหากผู้ท าโฆษณาจะท าโฆษณาท่ีโจมตีผู้อื่น ก็อาจถูกตีความว่าผิดกฎหมายได้ แต่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาสามารถท าโฆษณาแบบเรียบเทียบได้ ถ้ามีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สนับสนุน ไม่ถือว่า
เป็นการโจมตีคู่แข่ง 

  
9.  การสาธิต (Demonstration) เป็นการแสดงวิธีการท างา นของสินค้าเพื่อแสดงให้เห็น

ประสิทธิภาพที่ชัดเจน เพราะถ้ากลุ่มเป้าหมายเห็นประสิทธิภาพของสินค้าน้ันชัดเจนแล้ว จะเกิด
ความเชื่อถือและอยากซื้อสินค้า การสาธิตจ าแนกออกเป็น 

 9.1 การสาธิตเชิงเปรียบเทียบ (Comparative demonstration) มักใช้กับสินค้า
ที่น าของจริงมาแสดงให้ ดูไม่ได้เนื่องจากของจริงน่าเกลียด จึงต้องมีการเปรียบเทียบให้ดู เช่น การ
โฆษณาผ้าอนามัยท่ีสาธิตให้ดูจริงๆไม่ได้ จึงต้องมีการเปรียบเทียบโดยใช้สีน้ าเงินสาธิตให้ดูว่า
ผ้าอนามัยน้ันมีคุณสมบัติไม่ซึมเปื้อน ไม่ไหลย้อนกลับ เป็นต้น 
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 9.2 การสาธิตเชิงปฏิบัติการ (Operational demonstration) เช่น โฆษณาแป้ง
เด็ก Care ที่ผู้สาธิตได้หยดน้ าลงไปบนก้นเด็กที่ทาแป้งเด็ก Care แล้วน้ าไม่เกาะติด ป้องกันการ
เปียกชื้นได้ เป็นต้น 

 9.3 การสาธิตเกินจริง (Dramatization demonstration) เช่น นาฬิกานี้มี
คุณสมบัติดี กันสะเทือนได้ แม้น าช้างมาเหยี ยบก็ไม่เป็นไร หรือกาวนี้คุณสมบัติดีมาก สามารถน า
ภรรยามาแปะติดข้างฝาได้ เป็นต้น 

 9.4 การสาธิตแบบกราฟิค (Graphic demonstration) มักใช้กับสิ่งที่ไม่สามารถ
มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า อาจจะอยู่ภายในจึงไม่สามารถสาธิตให้เห็นภายนอกไม่ได้ เช่น โฆษณา
น้ ามันเอสโซ่ สาธิตการเคลื่อนของน้ ามันเครื่องที่มีการเคลื่อนท่ีเร็วมากและน้ ามันเครื่องเข้าไปท างาน
เพื่อปกป้องคุ้มครองเครื่องยนต์กลไก เป็นต้น  

 9.5 การน าสินค้าไปทดสอบ (Product in tests) คือการน าสินค้าไปทดสอบ
คุณสมบัติ เช่น โฆษณานาฬิกาว่ามีความคงทน มีการทดสอบโดยการทุบนาฬิกาให้เห็นถึง ความ
คงทน หรือโฆษณาแชมพูเด็กว่าสระแล้วไม่ระคายเคือง ก็แสดงภาพเด็กที่ร่าเริงแจ่มใสในขณะสระ
ผม เป็นต้น 

 
10.  การน าเสนอเชิงสารคดี (Documentary) มักใช้กับสินค้าที่มีประวัติความเป็นมาดี 

เช่น มีวัตถุดิบที่ดี มีต านานท่ีมาดี กระบวนการผลิต ขั้นตอนผลิตสินค้า เป็นต้น โดยน าเสนอโฆษณา
เชิงสารคดีเหมือนรายการโทรทัศน์   

 
11.  การน าเสนอแบบแฟนตาซี (Fantasy) เป็นการน าเสนอแบบความฝันที่ไม่เป็นจริง 

เหมือนกับเทพนิยายเพ้อฝัน ขายความทะเยอทยาน ขายความปรารถนา มักใช้กับสินค้าประเภท
สวยงาม 

 
12.  การน าเสนอเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic) คือการสร้างสัญลักษณ์บางสิ่งเป็นตัวแทน

ของสินค้า เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์มีสัญลักษณ์ใบโพธิ์ที่แผ่กิ่งก้านสาขาเพื่อต้องการสะท้อนถึง
ความแข็งแกร่งและม่ันคง หรือโฆษณาน้ ามันเอสโซ่มีสัญลักษณ์เสือเพื่อบอกถึงความเร็ว เป็นต้น 

 
13.  การโฆษณาแบบอุปมาอุปไมย (Analogy) เป็นการน าสิ่งใดสิ่ งหนึ่งที่คุณสมบัติ

คล้ายคลึงกับสินค้ามาเปรียบเทียบ เช่น กระดาษช าระที่มีความนุ่มเปรียบได้กับส าลี ขนสัตว์ หรือปุย
นุ่น เป็นต้น การใช้วิธีนี้จะท าให้ผู้บริโภคที่ไม่เข้าใจสินค้า สามารถเข้าใจในคุณสมบัติของสินค้าได้
ชัดเจนข้ึนเม่ือเห็นสิ่งที่ถูกน ามาเปรียบเทียบน้ันๆ 
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14.  การน าเสนอแบบการร้องร าท าเต้น (Production number) เป็นการสร้างงานโดย
ใช้เสียงเพลงและเสียงดนตรีเข้าช่วย เช่น โฆษณาสีทาบ้านตราเจบีพี ที่มีการร้องว่า “เจบีพี ใช้ดีจึง
บอกเพื่อน” เป็นต้น วิธีนี้มักใช้กับสินค้าท่ีต้องการความสนุกสนาน 
 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 จากการศึกษางานวิจัยต่างๆ ผู้วิจัยไม่พบงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับโฆษณาผลิตภัณฑ์ชา
เขียวโดยตรง แต่พบงานวิจัยท่ีสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางการศึกษาได้ดังต่อไปนี้ 

 
จันทร์เพ็ญ โภคาชัยพัฒน์ (2534) ศึกษาการสร้างสัญญะผ่านโฆษณาทางสื่อมวลชนเพื่อ

ก าหนดสถานภาพของสินค้ า กรณีศึ กษาเครื่องใช้ไฟฟ้าชาร์ป โดยมีวั ตถุประสงค์เพื่อศึกษา
โครงสร้าง รูปแบบและเนื้อหาการสร้างสัญญะผ่านโฆษณาสื่อมวลชน ที่จะมีส่วนในการก าหนด
ภาพลักษณ์ของสินค้า ผลการศึกษาพบว่า โครงสร้างของโฆษณาสินค้าทุกสื่อมีการสร้างสัญญะแบบ
เน้นความเป็นครอบครัวสมัยใหม่ รูปแบ บและเนื้อหาส่วนใหญ่มี 3 ลักษณะคือ เพื่อแก้ปัญหา เพื่อ
ความสนุกสนาน และเรื่องคุณภาพของสินค้า นอกจากนี้ยังมีการสร้างสัญญะเพื่อก าหนดภาพ ลักษณ์
ของสินค้าในเรื่องความทันสมัย คุณภาพของสินค้า เป็นสินค้าท่ีมีรสนิยม มีการใช้ค าศัพท์ชี้เฉพาะ
ของสินค้า และเป็นสินค้าท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ในการโฆษณา 

  
ณรงค์ศักดิ์ อัศวสกุลไกร (2541) ศึกษาเนื้อหาภาพยนตร์โฆษณาสุราทางโทรทัศน์ โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสื่อความหมายและปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องในการท าโฆษณาสุราทางโทรทัศน์
ตามแนวคิดสัญญะวิทยา ผลการศึกษาพบว่า การสื่อความหมายผ่านเน้ือหาโฆษณาสุราทางโฆษณา
มีการใช้แก่นเรื่องทั้งหมด 7 แนวคิด คือ อ านาจ การแข่งขัน มิตรภาพ ครอบครัว ความส าเร็จ โร
แมนติก และแรงบันดาลใจ นอกจากนี้ยังพบว่าปัจจัยด้านค่านิยมที่มีส่วนในการก าหนดเนื้อเรื่องมี
ทั้งสิ้น 7 ข้อ คือ รักความสนุกสนาน นิยมเจ้านาย เคารพผู้อาวุโส มีใจนั กเลง ชอบงานพิธี ยกย่อง
อ านาจ และเงิน อีกทั้งปัจจัยในการสร้างตัวละครในโฆษณา พบว่ามีความต้องการตามทฤษฎีของ
มาสโลว์ในขั้นที่3 (ความรักและการมีส่วนร่วนในสังคม) ขั้นที4่ (เกียรติยศชื่อเสียง) และขั้นที่5 (ท าใน
สิ่งที่ต้องการ) มากกว่าขั้นที1่ (ทางกายภาพ) และขั้นที2่ (ความปลอดภัย) 

 
อรยา เอี่ยมชื่น (2535) ศึกษารูปแบบเนื้อหางานในโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์ ในช่วงปีพ .ศ. 

2533-2534 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าใจลักษณะรูปแบบและเนื้อหา ตลอดจนลักษณะการสร้าง
ความต้องการของงานโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์ที่มีต่อผู้บริโภค ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบแ ละ
เนื้อหาส่วนใหญ่มักให้ความส าคัญกับภาพ ลักษณ์  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการบริโภค “ภาพลักษณ์ ” มี
ความส าคัญเหนือกว่าคุณประโยชน์ทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ ส่วนลักษณะการสร้างความต้องการ
ของงานโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์ที่มีต่อผู้บริโภคในยุคนี้เน้นเรื่องความรักและมีส่วนร่วมในสังคม 
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ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง และความต้องการท าในสิ่งที่ต้องการมากกว่าความต้องการทาง
กายภาพและความปลอดภัย ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมไม่เป็นไปตามล าดับขั้นตอน คือ ไม่
จ าเป็นต้องมีความรู้ในตัวสินค้าก่อนก็อาจน าไปสู่พฤติกรรมการซื้อได้ 

 
อุบลรัตน์ พชรวรรณ (2545) ได้ศึกษารูปแบบและภาษาบนซองบรรจุภัณฑ์อาหารประเภท

ขนมขบเคี้ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบ รูปแบบการน าเสนอเนื้อหา และการใช้
ภาษาที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมการบริโภคของคนในสังคมสมัยใหม่ ผลการวิจัยพบว่าบรรจุ
ภัณฑ์มีองค์ประกอบส าคัญ 4 ส่วน คือ ข้อมูลเกี่ยว กับตัวสินค้า ข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับตาม
กฎหมาย ข้อมูลที่เป็นเนื้อหาเพื่อสร้างความน่าสนใจและจูงใจผู้บริโภค และข้อมูลที่ช่วยสร้างความ
น่าเชื่อถือให้แก่สินค้า ส่วนรูปแบบการน าเสนอเนื้อหาพบว่ามี 6 รูปแบบ คือ ให้ข้อมูลตรงไปตรงมา 
เล่าเรื่อง สร้างเรื่อง ให้ข้อมูลเชิ งวิชาการ ส่งเสริมการขาย และข้อมูลปกิณกะ ส่วนลักษณะการใช้
ภาษาพบว่ามีการใช้ภาษาที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมการบริโภคในสังคมสมัยใหม่ที่ผู้บริโภคถูก
ครอบง าให้บริโภคสินค้าผ่านกระบวนการสร้างภาพว่าสินค้าน้ันมีประโยชน์ และให้คุณค่าทาง
โภชนาการมากกว่าเป็นของกินเล่น ข นมขบเคี้ยวได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวัน ใช้บริโภค
แทนอาหารหลักเพื่อช่วยแก้ปัญหาการใช้ชีวิตที่เร่งรีบของผู้บริโภคในปัจจุบัน ขนมขบเคี้ยวนอกจาก
จะให้ความพึงพอใจทางด้านรสชาติแล้วยังให้ประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ ความสนุกสนาน ความ
เพลิดเพลิน และให้เกร็ดความรู้อีกด้วย 
 



บทที่ 2 
 

วิเคราะห์วิธีการน าเสนอโฆษณาในโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียว 
 

การที่จะทําให้โฆษณาใดๆก็ตามเป็น ที่จดจําของผู้บริโภคนั้น สิ่งสําคัญคือวิธีการนําเสนอ
โฆษณาท่ีจะต้องดึงดูดความรู้สึกสนใจของผู้บริโภค ให้ได้ เพราะนอกจากจะเป็นสิ่งชี้วัดความสําเร็จ
ของโฆษณาแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจซ้ือสินค้าน้ันด้วย การโฆษณาของผลิตภัณฑ์
ชาเขียวต่างๆก็ต้องคํานึงถึงวิธีการนําเสนอโฆษณา เช่นกัน โดยเฉพาะในปัจจุบัน ที่มีการแข่งขันทาง
การตลาดสูงมาก จึงทําให้ผู้ผลิตโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียว ต้อง คิดหาวิธีการนําเสนอ โฆษณา
ผลิตภัณฑ์ของตนให้ดึงดูดความส นใจผู้บริโภคมากที่สุด ส่งผลให้การโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวมี
วิธีการนําเสนอโฆษณาท่ีหลากหลาย  

จากการวิเคราะห์โฆษณาผลิ ตภัณฑ์ชาเขียว จํานวน 80 ตัวอย่าง โดยใช้ แนวคิดเรื่อง  
“เทคนิคการนําเสนองานโฆษณา ” ของรองศาสตราจารย์ ดร .เสรี วงษ์มณฑา พบว่ามีการใช้วิธีการ
นําเสนอโฆษณาทั้งหมด 11 วิธี ดังต่อไปนี้ 

1.  สินค้าเป็นพระเอก (Product as a hero) 
2.  การใช้ผู้นําเสนอ (Presenter) 
3.  การนําเสนอแบบวิถีชีวิต (Lifestyle) 
4.  เสี้ยวหนึ่งของชีวิต (Slice of life) 
5.  การชี้ให้เห็นถึงประโยชน์เกินจริง (Dramatization) 
6.  การสาธิตแบบกราฟิค (Graphic demonstration) 
7.  การนําเสนอเชิงสารคดี (Documentary) 
8.  การนําเสนอแบบแฟนตาซี (Fantasy) 
9.  การนําเสนอเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic) 
 10. การโฆษณาแบบอุปมาอุปไมย (Analogy) 
11. การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) 

 
อย่างไรก็ตาม การโฆษณาแต่ละครั้งอาจไม่ได้ใช้วิธีกา รนําเสนอเนื้อหาเพียงวิธีเดียว จาก

ตารางต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่าโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวใช้วิธีการนําเสนอโฆษณาแบบใดมากที่สุด
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วิธีการน าเสนอโฆษณา จ านวนครั้ง ร้อยละ 

1.  สินค้าเป็นพระเอก 
2.  การใช้ผู้นําเสนอ 
3.  การนําเสนอแบบวิถีชีวิต 
4.  เสี้ยวหนึ่งของชีวิต 
5.  การชีใ้ห้เห็นถึงประโยชน์เกินจริง 
6.  การสาธิตแบบกราฟิค 
7.  การนําเสนอเชิงสารคดี 
8. การนําเสอแบบแฟนตาซี 
9. การนําเสนอเชิงสัญลักษณ์ 
10. การโฆษณาแบบอุปมาอุปไมย 
11. การส่งเสริมการขาย 

40 
37 
10 
10 
8 
4 
8 
8 
13 
9 
4 

26.49 
24.5 
6.62 
6.62 
5.3 
2.65 
5.3 
5.3 
8.61 
5.96 
2.65 

รวม 151 100 
 

 
จากตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่าวิธีการนําเสนอโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวที่ใช้มากที่สุดคือ 

การนําเสนอแบบสินค้าเป็นพระเอก (Product as a hero) รองลงมาคือ การนําเสนอแบบใช้ผู้นํา
เสนอ (Presenter) ในขณะท่ีการนําเสนอแบบกราฟิค (Graphic demonstration) และการส่งเสริม
การขาย (Promotion) เป็นวิธีการนําเสนอเนื้อหาท่ีโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวนํามาใช้น้อยที่สุด        
 

1.  สินค้าเป็นพระเอก (Product as a hero) 
  

วิธีการนําเสนอแบบสินค้าเป็นพระเอก (Product as a hero) เป็นการนําเสนอที่ตัวสินค้า
โดยตรง ดังนั้นวิธีการนําเสนอแบบนี้จึงเหมาะกับ สินค้าท่ีมีจุดเด่นในตัวเอง หรือเป็นสินค้าใหม่ท่ีมี
ความแตกต่าง แปลกใหม่กว่าสินค้าประเภทเดียวกัน (เสรี วงษ์มณฑา, 2540: 112)  

จากการศึกษา พบว่าโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวเลือกใช้วิธีการนําเสนอเนื้อหา แบบสินค้า
เป็นพระเอกมากที่สุดถึงร้อยละ 26.49 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผลิต ภัณฑ์ที่มี “ชาเขียว ” เป็น
ส่วนประกอบถือเป็นสิ่งใหม่ที่เพิ่งจะได้รับความนิยมในสังคมไทย ทั้งยังเข้ากับกระแสสังคมปัจจุบันที่
คนหันมานิยมการดูแลเอาใจใส่สุขภาพของตัวเองกันมากขึ้น เนื่องจากชาเขียวได้รับการยอมรับว่ามี
ประโยชน์มากมาย ด้วยเหตุนี้ การโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขี ยวจึงไม่จําเป็นต้องใช้วิธีการนําเสนอใดๆ
มากมาย เพียงแค่พรรณนาว่าผลิตภัณฑ์นี้มีชาเขียวเป็นส่วนประกอบก็สามารถดึงดูดความสนใจ
ผู้บริโภคได้ทันที ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตารางที่1: แสดงจ านวนการใช้วิธีการน าเสนอโฆษณาของผลิตภัณฑ์ชาเขียว 
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 บทภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวโออิชิกรีนทีเกนไม 
รสข้าวญี่ปุ่น 
ผู้บรรยายชาย   ทั้งดมทั้งดูดในขวดเดียว โออิชิกรีนทีเกนไม รสข้าว
ญี่ปุ่น 
  หอมอร่อย แล้วจะวางไม่ลง 

 
 

บทภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวเชนย่ารสทับทิม 
ผู้บรรยายชาย   ที่ว่าชาเขียวก็ไม่เห็นจะสีเขียว แล้วทําไมชาเขียวจะสี
แดงไม่ได้ เชนย่าชาเขียวสีแดงรสทับทิม 
 อื้ม...สดชื่น 

ภาพที่3: ภาพบรรจุภัณฑ์ขนมอาร์เซ่รสชาเขียว 

 

ภาพที่1:  ภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวโออิชิกรีนทีเกนไม รสข้าวญี่ปุ่น 

ภาพที่2:  ภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวเชนย่ารสทับทิม 
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ภาพที่4: ภาพโฆษณาชาเขียว Zummer 

ภาพที่5: ภาพโฆษณามาม่าเส้นชาเขียว 

ภาพที่6: ภาพโฆษณาเครื่องสําอางบีโอเร 
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จากตั วอย่างจะเห็นได้ว่า  โฆษณาแต่ละช้ินใช้วิธีการนําเสนอเนื้อหาแบบสินค้าเป็น
พระเอกทั้งสิ้น กล่าวคือ นําเสนอเฉพาะคุณสมบัติหรือจุดเด่นของผลิตภัณฑ์นั้นๆเพียงอย่างเดียว 
เช่น โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวตรา Zummer โฆษณามาม่าเส้นชาเขียว และโฆษณาเครื่องสําอางบี
โอเรที่ใช้รูปภาพของสินค้าในการนําเสนอเพื่อให้เห็นรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนและแสดงให้
เห็นว่าผลิตภัณฑ์ของตนมีชาเขียวเป็นส่วนประกอบ หรือภาพยนตร์โฆษณาโออิชิกรีนทีเกนไมรส
ข้าวญี่ปุ่น และโฆษณาเซนย่าชาเขียวรสทับทิมที่นําเสนอเฉพาะลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์เท่าน้ัน 
คือ รสชาติใหม่และ สีสรรท่ีแปลกตา หรือข้อความบนบรรจุภัณฑ์ของขนมอาร์เซ่รสชาเขียวที่
พรรณนาว่าสินค้าของตนมีชาเขียวเป็นส่วนประกอบ เป็นต้น 

ข้อดีของการใช้วิธีนําเสนอเนื้อหาแบบสินค้าเป็นพระเอก คือ ผู้บริโภคไม่จําเป็นต้อง
ตีความโฆษณาน้ันๆว่าต้องการนําเสนออะไร เพียงแค่เห็นโฆษณาก็สามารถเข้ าใจและจําสินค้า ได้
ทันที ซึ่งในกรณีของผลิตภัณฑ์ชาเขียวที่ใช้วิธี การนําเสนอแบบนี้ ส่วนใหญ่จะนําเสนอว่าผลิตภัณฑ์
ของตนมีชาเขียวเป็นส่วนประกอบเพียงอย่างเดียว ในขณะเดียวกัน ถ้าหากเป็นผลิตภัณฑ์ประเภท
เครื่องดื่มชาเขียวสําเร็จรูป ส่วนใหญ่ก็จะนําเสนอว่าชาเขียวมีประโยชน์ ต่อร่างกายอย่างไรเท่านั้น  
ทั้งน้ีเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ง่ายขึ้น 
 
2.  การใช้ผู้น าเสนอ (Presenter) 
  

วิธีการโฆษณาแบบใช้ผู้นําเสนอ (Presenter) เป็นวิธีที่ใช้บุคคลมานําเสนอผลิตภัณฑ์
นั้นๆ เพื่อดึงดูดความสนใจผู้บริโภคแทนตัวผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีลักษณะเด่น หรือความ สวยงาม ผู้นํา
เสนอจะทําหน้าที่เป็นผู้บรรยายคุณสมบัติ หรือจุดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์นั้นๆ ดังนั้น ผู้นําเสนอ
ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จึงเป็นบุคคลที่มีช่ือเสียง เช่น ดารา นักร้อง นักกีฬา เป็นต้น แต่ในบางกรณีก็
อาจใช้บุคคลทั่วไปที่เป็นตัวแทนของกลุ่มเป้าหมายก็ได้ เช่น แม่บ้าน วัยรุ่น ผู้สูงอายุ เป็นต้น  (เสรี 
วงษ์มณฑา, 2540: 113) 

จากการศึกษา พบ ว่าโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวใช้วิธีการนําเสนอแบบใช้ผู้นําเสนอมาก
เป็นอันดับ 2 รองจากการนําเสนอแบบสินค้าเป็นพระเอก (Product as a hero) คือมีจํานวนครั้งที่ใช้
ร้อยละ 24.5 โดยสามารถแบ่งวิธีการใช้ผู้นําเสนอเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่  

2.1 ผู้นําเสนอที่เป็นผู้ใช้สินค้า (Testimonial) พบ 26 ตัวอย่าง จากจํานวนครั้งท้ังหมดท่ี
ใช้ผู้นําเสนอ 37 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 70.27  

2.2 ผู้นําเสนอที่เป็นการ์ตูนที่สร้างขึ้นมา (Mascot) พบ 11 ตัวอย่าง จากจํานวนครั้ง
ทั้งหมดที่ใช้ผู้นําเสนอ 37 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 29.73  
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2.1 ผู้น าเสนอที่เป็นผู้ใช้สินค้า (Testimonial) 
ผู้นําเสนอที่เป็นผู้ใช้สินค้า  คือ บุคคลที่ทําหน้าที่เป็นผู้แสดงการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

ดังนั้น รูปแบบการนําเสนอส่วนใหญ่จึงมักให้ผู้นําเสนอทําท่าทางขณะกําลังใช้ผลิตภัณฑ์ หรือถือ
ผลิตภัณฑ์ไว้ ซึ่งในกรณีของโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียว มีจํานวนครั้งที่ใช้ผู้นําเสนอที่เป็นผู้ใช้สินค้ า 
โดยสามารถแบ่งผู้นําเสนอที่เป็นผู้ใช้สินค้าออกได้เป็น 2 ประเภท คือ  

2.1.1 ผู้นําเสนอที่เป็นบุคคลทั่วไป  พบว่ามี 18 ตัวอย่าง จากจํานวนครั้งทั้งหมดที่
ใช้ผู้นําเสนอที่เป็นผู้ใช้สินค้า 26 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 69.23  

2.1.2 ผู้นําเสนอที่เป็นบุคคลมีชื่อเสียง พบว่ามี 8 ตัวอย่าง จากจํานวนครั้งทั้งหมดที่
ใช้ผู้นําเสนอที่เป็นผู้ใช้สินค้า 26 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 30.77 

  
2.1.1 ผู้น าเสนอที่เป็นบุคคลทั่วไป 

ผู้นําเสนอที่เป็นบุคคลทั่วไป คือ บุคคลธรรมดาที่ ผู้ผลิตเลือกมาเพื่อให้เป็น
ตัวแทนของกลุ่มเป้าหมาย จากการศึกษา พบว่าโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียว ใช้ผู้นําเสนอที่เป็นบุคคล
ทั่วไปมากถึงร้อยละ 69.23 ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของจํานวนครั้งท่ีใช้ผู้นําเสนอที่เป็นผู้ใช้สินค้า
ทั้งหมด ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะ การใช้บุคคลทั่วไปสามารถ สื่อถึงความใกล้เคียงกับผู้บริโภคได้อย่าง
ชัดเจน จึงทําให้ผู้ผลิตส่วนใหญ่เลือกใช้ผู้นําเสนอที่เป็นบุคคลทั่วไป ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

  

 
 

 
 
 

ภาพทึ่7:  ภาพส่วนหนึ่งจากภาพยนตร์
โฆษณาโยเกิร์ตดัชชี่ไบโอรสชาเขียว 

ภาพที่8:  ภาพส่วนหนึ่งจากภาพยนตร์
โฆษณาหมากฝรั่งเดนทีนรสชาเขียว 

ภาพทึ่9:  ภาพส่วนหนึ่งจากภาพยนตร์
โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวไอวี่ 

ภาพทึ่10:  ภาพส่วนหนึ่งจากภาพยนตร์
โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวชาลีวัง 
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จากตัวอย่าง จะเห็นได้ว่า โฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวเหล่านี้ใช้บุคคลทั่วไป
นําเสนอสินค้าทั้งสิ้น  ซึ่งเป็นภาพที่บุ คคลในโฆษณากําลังทําท่าทางใช้หรือถือผลิตภัณฑ์ชาเขียวไว้
เพื่อแสดงให้เห็นว่าใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆอยู่จริง เช่น โฆษณาขนมปังฟาร์มเฮ้าท์ two-in-bun รสชา
เขียวที่ให้ผู้นําเสนอผู้หญิงถือขนม ปังไว้เพื่อแสดงให้เห็นถึงรูปลักษณ์ ของผลิตภัณฑ์ หรือโฆษณา
เครื่องดื่มชาเขียวไอวี่ที่ให้ผู้นําเสนอผู้ชายทําท่าดูดน้ําชาเขียวจากกล่องชาเขียวไอวี่ เป็นต้น 
 
  2.1.2 ผู้น าเสนอที่เป็นบุคคลมีชื่อเสียง    

การใช้ผู้นําเสนอที่เป็นบุคคลมีชื่อเสียงเป็นการนําผู้ที่มีชื่อเสียงในสังคมมา
โฆษณาผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีข้อดีคือ สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้ผลิตภัณฑ์ได้เป็ นอย่างมาก เพราะ
จะทําให้ผู้บริโภครู้สึกว่าบุคคลผู้ มีชื่อเสียงใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ จริง แต่ในกรณีของโฆษณาผลิตภัณฑ์
ชาเขียวมีการใช้ผู้นําเสนอที่เป็นบุคคลมีชื่อเสียงเพียงร้อยละ 30.77 ซึ่งน้อยกว่าการใช้ผู้นําเสนอที่
เป็นบุคคลทั่วไปถึงสองเท่า ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
 
 

ภาพที่13:  โฆษณาขนมปังฟาร์มเอ้าท์ two-in-bun รสชาเขียว 

ภาพทึ่11:  ภาพส่วนหนึ่งจากภาพยนตร์
โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวทิปโก้กรีนที 

ภาพทึ่12:  ภาพส่วนหนึ่งจากภาพยนตร์
โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวเนสทีไอซ์รัช 
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จากตัวอย่าง จะเห็นได้ว่าโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวเหล่านี้ใช้ผู้นําเสนอที่

เป็นบุคคลมีชื่อเสียงมานําเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อดึงดูดใจผู้บริโภค  ทั้งยังเป็นการเสริมความเชื่อม่ันให้
ผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์มากขึ้นด้วย เช่น ภาพยนตร์โฆษณายาชงสมุนไพรฟิตเน่รสชาเ ขียวให้คุณ
นัท มีเรีย ดารานักแสดง มาเป็นผู้นําเสนอผลิตภัณฑ์ หรือ ภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียว 
Tozen ให้คุณมีสุข แจ้งมีสุข ผู้ประกาศข่าวและพิธีกรช่อง3 มาเป็นผู้นําเสนอผลิตภัณฑ์ เป็นต้น  

 
ข้อดีของการใช้ผู้นําเสนอที่ใช้สินค้าคือช่วยสร้างความโดดเด่นให้แก่ผลิตภัณ ฑ์ที่ไม่

มีจุดขายในตัวเองมากนัก อ ีกทั้งยังสามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ
ถ้าผู้นําเสนอคนน้ันเป็นบุคคลที่มีเสน่ห์ หรือเป็นบุคคลที่ผู้บริโภคชื่นชอบเป็นการส่วนตัวในกรณีที่ผู้

ภาพที่14:  ภาพส่วนหนึ่งจากภาพยนตร์
โฆษณายาชงสมุนไพรตราฟิตเน่รสชาเขียว 1 

ภาพที่15:  ภาพส่วนหนึ่งจากภาพยนตร์โฆษณา
ยาชงสมุนไพรตราฟิตเน่รสชาเขียว 2 

ภาพที่16:  ภาพส่วนหนึ่งจากภาพยนตร์โฆษณา
เครื่องดื่มชาเขียว Tozen สูตรคอลาเจน 

ภาพที่17:  ภาพส่วนหนึ่งจากภาพยนตร์โฆษณา
เครื่องดื่มชาเขียวไอวี่ 

ภาพที่18:  ภาพส่วนหนึ่งจากภาพยนตร์โฆษณา
เครื่องดื่มชาเขียวเซนชะ 

ภาพที่19:  ภาพส่วนหนึ่งจากภาพยนตร์โฆษณา
เครื่องดื่มชาเขียว Tozen 



 19 

นําเสนอเป็นผู้ที่มีชื่อเสียง ก็จะทําให้โฆษณาน้ันๆมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เช่น ถ้าผู้บริโภคเป็นผู้ที่
ชื่นชอบคุณนัท มีเรีย เป็นพิเศษ เมื่อเห็นภาพยนตร์โฆษณายาชงสมุนไพรฟิตเน่รสชาเขียวแล้ว ก็
อาจทําให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกอยากซื้อผลิตภัณฑ์นั้นๆบ้าง เป็นต้น ในทางตรงข้าม ถ้าผู้บริโภคมี
ความรู้สึกไม่ดีต่อผู้นําเสนอคนน้ัน ก็อาจเกิ ดอคติต่อผลิตภัณฑ์นั้นทันที อาจกล่าวได้ว่า ผู้นําเสนอมี
ผลต่อความรู้สึกของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาน้ันๆ 

สิ่งที่น่าสังเกตคือ ผู้นําเสนอส่วนใหญ่ มักเป็นบุคคลทั่วไปมากกว่าผู้นําเสนอที่เป็น
บุคคลมีชื่อเสียง คิดเป็นอัตราส่วน 2 : 1 ทั้งน้ีนอกจากเรื่องค่าใช้จ่ายแล้ว ส่วน หนึ่งอาจเป็นเพราะ
ผู้ผลิตต้องการแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ของตนเหมาะกับผู้บริโภคแบบใดมากที่สุด เนื่องจากผู้
นําเสนอที่เป็นบุคคลทั่วไปนั้นเป็นตัวแทนของกลุ่มเป้าหมายท่ีชัดเจน อย่างไรก็ตาม การใช้ผู้เสนอที่
เป็นบุคคลที่มีช่ือเสียง แม้ว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง แต่จะไ ด้เปรียบกว่าในเรื่องของการดึงดูดความ
สนใจของผู้บริโภค 
 

2.2 ผู้น าเสนอที่เป็นการ์ตูนที่สร้างขึ้นมา (Mascot) 
ในโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียว นอกจากใช้ผู้นําเสนอที่เป็นผู้ใช้สินค้าแล้ว ยังมีการใช้

ผู้นําเสนอที่เป็นตัวการ์ตูนด้วย ทั้งน้ีจากการศึกษา พบว่า การใช้ผู้นําเสนอที่เป็นตั วการ์ตูนท่ีสร้าง
ขึ้นมามีจํานวนครั้งท่ีใช้ร้อยละ 29.73 

 
ผู้นําเสนอที่เป็น ตัวการ์ตูนท่ีสร้างขึ้นนั้นส่วนใหญ่มักจะถูกนําเสนอแบบ

บุคลาธิษฐาน (Personification) คือ ทําให้สัตว์ หรือสิ่งที่ไม่มีชีวิตสามารถกระทําสิ่งใดๆได้เหมือนกับ
มนุษย ์เช่น พูด ยืน 2 เท้า หัวเราะได้  เป็นต้น นอกจากนี้ ตัวการ์ตูนท่ีเป็นผู้นําเสนอนั้นต้องมีความ
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นั้นๆด้วย ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
 
 
จากภาพในโฆษณานมโฟร์โมสต์รสชาเขียวแสดงให้เห็นถึงการใช้ผู้นําเสนอที่เป็น

การ์ตูนคือ “วัวที่ยืน 2 ขา และกล่องนมโฟร์โมสต์ที่ทําท่าคํานับ ” ซึ่งถือเป็น ตัวการ์ตูนท่ีมีความ

ภาพที่20:  ภาพส่วนหนึ่งจากภาพยนตร์
โฆษณานมโฟร์โมสต์รสชาเขียว 
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เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ เพราะวัวสื่อได้ถึงผลิตภัณฑ์นม และกล่องนมโฟร์โมสต์ก็สื่อได้ถึงรูปลักษณ์
ของผลิตภัณฑ์ ส่วนท่าคํานับน้ันก็มีความหมายคือ การทักทายกับผู้บริโภค 

 
 
 
จากภาพในโฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวโมชิแสดงให้เห็นถึงการใช้ผู้นําเสนอที่เป็นตั ว

การ์ตูนคือ “คนญี่ปุ่นท่ีชื่อว่าโมชิ ” ซึ่งถือเป็นตัวการ์ตูนท่ีถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นตัวแทนของ
ผลิตภัณฑ์ เพราะมีการตั้งชื่อตัวการ์ตูนให้สอดคล้องกับชื่อผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ การท่ีกําหนดให้
เป็นคนญี่ปุ่น ก็เพื่อสื่อให้เห็นว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นญี่ปุ่น 

 
 

 
จากภาพในโฆษณาเครื่องดื่มยูนิฟกรีนทีแสดงให้เห็นถึงการใช้ผู้นําเสนอที่เป็นตัว

การ์ตูนคือ  “หนอนพ่อ- ลูก” ซึ่งเป็นตัวการ์ตูนท่ีอาจไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์โดยตรง แต่มีส่วน
เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต  กล่าวคือ เป็นตัวการ์ตูนท่ีถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นศัตรูของ การเก็บ
เกี่ยวยอดใบชาเขียวที่ถือเป็นวัตถุดิบสําคัญของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ การท่ีหนอนพ่อ- ลูกพูด
ภาษาญี่ปุ่น หรือใช้วิชานินจาสะกดจิต ก็สื่อให้เห็นถึงผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นญี่ปุ่นเช่นกัน 

ภาพที่21:  ภาพส่วนหนึ่งจากภาพยนตร์โฆษณา
เครื่องดื่มชาเขียวโมชิ 

ภาพที่22:  ภาพส่วนหนึ่งจากภาพยนตร์โฆษณา
เครื่องดื่มชาเขียวยูนิฟกรีนที 
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จากภาพในโฆษณาเครื่องดื่มโออิชิกรีนทีแสดงให้เห็นถึงการใช้ผู้นําเสนอที่เป็ นตัว

การ์ตูนคือ “หยดนํ้าชาเขียว ” ซึ่งถือเป็นตัวการ์ตูนท่ีมีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์โดยตรง เพราะ
เป็นหยดน้ําชาที่ออกมาจากขวดเครื่องดื่มโออิชิกรีนที อีกทั้งการที่หยดนํ้าชามีความต้องการจะกลับ
ประเทศญี่ปุ่น ก็เพื่อสื่อให้เห็นว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีถิ่นกําเนิดจากประเทศญี่ปุ่นนั่นเอง 

 
จากการศึกษาพบว่า  ตัวการ์ตูน ที่ถูกนําเสนอ เหล่านี้หากได้รับความนิยมจาก

ผู้บริโภคก็จะแปรเปลี่ยนไปเป็นสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์นั้นๆทันที ดังจะเห็นได้จากการที่
ภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวยูนิฟเลือกใช้ตัวหนอนพ่อ- ลูกเป็นผู้นําเสนอโฆษณาตลอด
หลังจากที่ ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในช่วงที่เพิ่งออกมาครั้งแรก ในขณะที่แม้ว่าภาพยนตร์
โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวโออิชิกรีนทีจะพยายามสร้างตัวหยดนํ้าชาขึ้นมาแต่เมื่อไม่ได้รับความนิยม
มากนัก ตัวหยดนํ้าชาจึงไม่ได้ถูกนํามาใช้เป็นผู้นําเสนออีก อาจกล่าวได้ว่า การใช้ผู้นําเสนอที่เป็ น
ตัวการ์ตูนน้ันมีความสัมพันธ์กับวิธีการนําเสนอเชิงสัญลักษณ์ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม หน้า 42 ข้อ 
9.2) 
 

3.  การน าเสนอแบบวิถีชีวิต (Lifestyle) 
  

การนําเสนอโฆษณาแบบวิถีชีวิต (Lifestyle) เป็นการแสดงให้เห็นถึงการดําเนิน
ชีวิตประจําวันช่วงหนึ่งของบุคคลที่เป็นผู้นําเสนอ (Presenter) เช่น การทํางานของดารานักแสดงที่
เป็นผู้นําเสนอในโฆษณา การทํากิจกรรมยามว่างร่วมกันของครอบครัวหนึ่ง การเก็บเกี่ยวผล ผลิต
ของชาวไร่ชาวนา เป็นต้น การนําเสนอด้วยวิธีนี้จะ กระตุ้นความสนใจของ ผู้บริโภคได้ดีเพราะได้
นําเสนอวิถีชีวิตของบุคคลอื่นๆที่ตนเองอาจไม่เคยเห็นมาก่อน  

จากการศึกษา พบว่าการนําเสนอแบบวิถีชีวิตในโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวมีจํานวนครั้งท่ี
ใช้ร้อยละ 6.62 โดยสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังนี ้

3.1 วิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่น 

ภาพที่23:  ภาพส่วนหนึ่งจากภาพยนตร์โฆษณา
เครื่องดื่มชาเขียวโออิชิกรีนที 
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3.2 วิถีชีวิตของชาวไร่ชา 
3.3 วิถีชีวิตของบุคคลที่มีช่ือเสียง 

 
3.1 วิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่น 

การนําเสนอโฆษณา ผลิตภัณฑ์ชาเขียว แบบวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นเป็นการแสดงให้
เห็นถึงการดําเนินชีวิตของชาวญี่ปุ่น ซึ่งส่วนใหญ่มักทําให้โฆษณามีบรรยากาศแบบญี่ปุ่นท้ังหมด 
ไม่ว่าจะเป็นสถานท่ี การแต่งกาย หรือภาษาที่ใช้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

บทภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มโออิชิกรีนท ี
ภาพ  ชายหนุ่มญี่ปุ่นเดินไปรับนํ้าชาที่เจ้าบ้านชงให้ ขณะท่ี
กําลังจะเดินกลับไปน่ังที่ของตนก็พบว่านํ้าชาในถ้วยมีหลอดโผล่ขึ้น
มาแล้วดูดน้ําชาไปจนหมด ทําให้ทุกคนตกใจมาก ซึ่งท่ีมาของหลอดนั้น
เป็นของผู้ชายคนหนึ่งท่ีกําลังดูดน้ําชาเขียวจากขวดโออิชิกรีนทีอยู่ 

  ผู้บรรยายชาย  โออิชิกรีนที ชาเขียวแท้ต้นตํารับญี่ปุ่น 
   

 
บทภาพยนตร์โฆษณาเจเล่ไลท์รสชาเขียว 

ภาพ  หนุ่มญี่ปุ่นตัวใหญ่มาหาสาวญี่ปุ่นท่ีบ้าน ขณะที่ชายหนุ่ม
ดื่มน้ําชาอยู่ก็มีเสียงท้องร้องดังออกมา ทั้งสองจึงหัวเราะออกมา แล้ว
หญิงสาวก็ยื่นเจเล่ไลท์รสชาเขียวให้ชายหนุ่มกิน 
ผู้บรรยายชาย  ขนมเยลลี่ผสมบุกผงและน้ําชาเขียว หอมสดชื่น เต็ม  
รสชาติ 

       ใหม่ เจเล่ไลท์รสชาเขียว มีมากกว่าความอร่อย 
 
   
  จากตัวอย่างโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวทั้ง  2 เรื่องนี้มีการนําเสนอแบบแสดงให้เห็น
ถึงวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นคือ การต้อนรับผู้มาเยือนด้วยเครื่องดื่มชาเขียว ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ
ของชาวญี่ปุ่น จะเห็นได้ว่าโฆษณาท้ัง 2 เรื่องนี้มีการสร้างบรรยากาศให้เหมือนประเทศญี่ปุ่น
ทั้งหมด ทําให้หากดูเผินๆแล้วเหมือนกับกําลังดูภาพยนตร์ญี่ปุ่นอยู่ ทั้งนี้การทําให้โฆษณามีความ
เป็นญี่ปุ่นก็เพื่อสื่อถึงความเกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ชาเขียวนั่นเอง  นอกจากนี้ ข้อดีการนําเสนอ
โฆษณาแบบวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นคือ ช่วยทําให้ผู้บริโภครู้จักวัฒนธรรมประเพณีของประเทศญี่ปุ่นที่
มีชื่อเสียงในเรื่องของชาเขียวได้ภายในไม่กี่วินาทีเนื่องจากภาพยนตร์โฆษณามีเวลาจํากัด จึงถือ
เป็นวิธีนําเสนอที่ช่วยดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี 

ภาพที่24:  ภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวโออิชิกรีนที 

ภาพที่25:  ภาพยนตร์โฆษณาเจเล่ไลท์รสชาเขียว 
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3.2 วิถีชีวิตของชาวไร่ชา   

การนําเสนอโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวแบบวิถีชีวิตของชาวไร่ชาเป็นการแสดงให้
เห็นถึงการทํางานของชาวไร่ชา ที่ออกไปเก็บเกี่ยวผลิตผลเพื่อนํามาเป็นวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์  ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้ 
  

 บทภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวยูนิฟกรีนที 
*หมายเหตุ โฆษณาน้ีใช้เสียงพูดภาษาญี่ปุ่นท่ีมีบรรยายไทยข้างล่าง 
ยกเว้นเสียงผู้บรรยายท่ีพูดภาษาไทย ดังนั้น บทโฆษณาจึงใช้ข้อความที่
เป็นบรรยายไทยแทนเสียงพูดภาษาญี่ปุ่น   
หนอนพ่อ ตามมาลูก ยอดอ่อนใบชาอยู่ข้างบน 
ชาวไร่ชา1 เมื่อวานเห็นรถด่วน 2 ตัวแถวนี้ อ้วนมากเลย 
ชาวไร่ชา2 จริงเหรอ!!! พูดแล้วน้ําลายไหล 
ภาพ  หนอนพ่อลูกเผชิญหน้ากับชาวไร่ชา 
หนอนพ่อ อึ๊ย กรี๊ด...กรี๊ด 
      หนอนลูก   พ่อ! รอด้วย 

   ผู้บรรยายชาย แล้วก็เสร็จยูนิฟกรีนทีอีกตามเคย 
  
  

บทภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวสยามกรีนที 
ภาพ  ชาวเขากําลังเก็บยอดใบชาเขียว เด็กชายนํายอดชา
เขียวใส่ลงไปในขวดน้ําเปล่า ทําให้ขวดน้ํา เปล่าเปลี่ยนเป็นขวดเครื่องดื่ม
สยามกรีนที 
ผู้หญิง  สยามกรีนที ชาเขียวไทยแท้ 

      ผู้บรรยายชาย อีกหนึ่งคุณภาพจากทีทีซี น้ําดื่มสยาม 
   
 
  จากตัวอย่างโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวทั้ง 2 เรื่องนี้มีการนําเสนอแบบแสดงให้เห็น
ถึงวิถีชีวิตของชาวไร่ชาที่กําลังเก็บเกี่ยวยอดใบชาเขียว ซึ่งเป็นการทํางานในชีวิตประจําวันของพวก
เขา แม้ว่าในภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวยูนิฟกรีนทีจะนําเสนอให้เห็นถึงการแย่งชิงยอดชา
เขียวระหว่างชาวไร่ชากับหนอนพ่อ -ลูก ซึ่งเป็นศัตรูท่ีจะมาขโมยยอดชาเขียวไปน้ัน จะดูขบขันเกิน
จริง แต่ก็แฝงถึงวิถีชีวิตจริงๆของ ชาวไร่ชาวสวน ที่ต้องเผชิญกับตัวหนอนในช่วงเก็บเกี่ยวยอดชา

ภาพที่26:  ภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวโออิชิกรีนที 

ภาพที่27:  ภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวสยามกรีนที 
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เขียว ดังนั้น การนําเสนอโฆษณาแบบวิถีชีวิตของชาวไร่ชาจึงช่วยให้ผู้บริโภค ได้เห็นการทํางานของ
ชาวไร่ชาที่ตนอาจไม่เคยเห็นมาก่อน ส่งผลให้สามารถดึงดูดความสนใจผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี 
 

3.3 วิถีชีวิตของบุคคลที่มีชื่อเสียง  
  การนําเสนอโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวแบบวิถีชีวิตของ บุคคลที่มีช่ือเสียงเป็นการ
แสดงให้เห็นถึงการใช้ชีวิตประจําวันของบุคคลที่มีช่ือเสียง ซึ่ งอาจเป็นดารานักแสดง หรือเป็ นบุคคล
ที่คนในสังคมรู้จักก็ได้ อย่างไรก็ตาม การนําเสนอ วิธีนี้จะมีความแตกต่างจาก 2 ประเภทแรก  คือ 
บุคคลที่มีช่ือเสียงจะทําหน้าที่เป็นผู้นําเสนอที่ใช้ผลิตภัณฑ์ (Presenter) ด้วย ในขณะที่ 2 ประเภท
แรกน้ัน บุคคลในโฆษณาอาจไม่จําเป็นต้องทําหน้าที่เป็นผู้นําเสนอก็ได้  ตัวอย่างของการนําเสนอ
โฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวแบบวิถีชีวิตของบุคคลที่มีช่ือเสียงมีดังต่อไปนี้ 
 

บทภาพยนตร์โฆษณายาชงสมุนไพรฟิตเน่รสชาเขียว 
ภาพ  นัท มีเรีย กลับมาถึงบ้าน แล้วชงฟิเน่รสชาเขียวดื่ม ทํา
ให้นอนหลับได้อย่างสบาย 
ผู้บรรยายชาย ใหม่ ยาชงสมุนไพรที่มีรสชาเขียว 
  ความลงตัวในหนึ่งเดียว ใหม่ ยาชงสมุนไพรตราฟิตเน่
รสชาเขียว 
  ช่วยระบาย เม่ือมีอาการท้องผูก 
  ฟิตเน่ใหม่รสชาเขียว 
 
 

 
 บทภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวโตเซน 
ภาพ  ไก่ มีสุข นั่งทํางานอยู่ท่ีสวนสาธารณะ จากนั้นก็เปลี่ยน
มาออกมากําลังกาย 
ผู้หญิง สนุกกับงานที่ทําค่ะ  เพราะคิดว่าตรงกับตัวเรา ปกติเป็นคนที่
หมั่นออกกําลังกายและใส่ใจตัวเองเสมอค่ะ 
ภาพ ไก่ มีสุข ดื่มน้ําชาเขียวโตเซน 
ผู้หญิง อื้ม ตรงใจเลยค่ะ 
ผู้บรรยายชาย โตเซน ชาเขียวแท้ที่คัดมาจากใจ 
 
 

 

ภาพที่28:  ภาพยนตร์โฆษณายาชงสมุนไพรตราฟิตเน่รสชาเขียว 

ภาพที่29:  ภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวโตเซน 
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จากตัวอย่างโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวทั้ง  2 เรื่องนี้มีการนําเสนอแบบแสดงให้เห็ น

ถึงการใช้ชีวิตประจําวันของบุคคลที่มีช่ือเสียง  คือ คุณนัท มีเรีย ดารานักแสดง และ คุณมีสุข แจ้งมี
สุข พิธีกรและผู้ประกาศข่าวช่อง 3 การนําเสนอโฆษณาแบบวิถีชีวิตของบุคคลที่มีชื่อเสียงจะทําให้
ผู้บริโภคได้เห็น การใช้ชีวิตประจําวันท่ีแตกต่างไปจากตนเอง ส่งผลให้สามารถดึงดู ดความสนใจได้
เป็นอย่างด ี
 

ข้อดีของการนําเสนอโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวแบบวิถีชีวิตคือ ช่วยทําให้ผู้บริโภคได้เห็น
วิถีชีวิตที่หลากหลายของบุคคลอื่นๆ ซึ่งเป็นการนําเสนอที่ช่วยสร้างความสนใจได้ค่อนข้างมาก ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะมนุษย์มักให้ความสนใจกับเร่ืองของคนอื่นอยู่เสมอ เมื่อได้เห็นการใช้วิถีชีวิตแบบ
อื่นๆที่แตกต่างจากตนเอง ก็จะทําให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นทันที ดังนั้น รูปแบบการนําเสนอ
โฆษณาแบบวิถีชีวิต จึงมักมีลักษณะเกริ่นนําให้เห็นถึงวิถีชีวิตของบุคคลต่างๆในช่วงแรกเพื่อดึงดูด
ความสนใจของผู้บริโภคก่อน แล้วจึงนําเสนอการโฆษณาผลิตภัณฑ์ในช่วงหลัง 
 
4.  เส้ียวหนึ่งของชีวิต (Slice of life) 
  

การนําเสนอโฆษณาแบบเสี้ยวหนึ่งของชีวิต (Slice of life) เป็นการนําเสนอในสิ่งที่เกิดขึ้น
ได้ในชีวิตจริง ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับการนําเสนอโฆษณาแบบวิถีชีวิต (Lifestyle) แต่แตกต่างกัน
ตรงท่ีการนําเสนอแบบวิถีชีวิต นั้นเป็นการแสดงให้เห็นถึงการดําเนินชีวิตประจําวันของบุคคลใน
โฆษณา ในขณะที่การนําเสนอแบบเสี้ยวหนึ่งของชีวิตนั้นจะนําเสนอเฉพาะช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตที่
อาจเกิดเหตุการณ์แบบในโฆษณาเท่านั้น เช่น โฆษณานํ้ายาล้างจานท่ีแม่บ้านต้องเผชิญกับการล้าง
จานกองใหญ่ แต่แม่บ้านก็ไม่รู้ สึกกังวลใจเพราะมีน้ํายาล้างจานท่ีสามารถทําความสะอาดได้อย่าง
รวดเร็ว เป็นต้น การนําเสนอแบบนี้สามารถสร้างความรู้สึกร่วมให้แก่ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี 
เนื่องจากผู้บริโภคจะรู้สึกว่าตนเองก็เคยอยู่ในเหตุการณ์เดียวกับในโฆษณาเช่นกัน และจะส่งผลให้
ผู้บริโภคเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ในโฆษณาน้ันๆช่วยแก้ปัญหาได้จริง (เสรี วงษ์มณฑา, 2540: 117) 

จากการศึกษา พบว่าโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวมีการนําเสนอแบบเสี้ยวหนึ่งของชีวิตคิด
เป็นร้อยละ 6.62 ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
บทภาพยนตร์โฆษณาหมากฝรั่งเดนทีนกรีนทีมิ้นต์ 

ภาพ  ชายหนุ่มนั่งอยู่ในร้านอาหารญี่ปุ่ นเรียกบริกรหญิงเพื่อ
เพื่อสั่งเครื่องดื่ม 
ผู้ชาย  น้อง 
บริกรหญิง ไฮ้ 
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ผู้ชาย  ขอชาเขียวที่นึง 
ภาพ  บริกรหญิงเห็นเศษผักติดอยู่ท่ีฟันของชายหนุ่ม จึงเบือน
หน้าหนี 
บริกรหญิง ไม่ให้ 
ภาพ  บริกรหญิงยื่นหมากฝรั่งเดนทีนรสชาเขียวให้ชายหนุ่ม 
บริกรหญิง เดนทีนชาเขียวเหมาะกว่าค่ะ 
ภาพ  ผู้ชายย้ิมให้เห็นท่ีฟันสะอาดแล้ว บริกรหญิงจึงทําท่าเขิน
อาย 
บริกรหญิง ฮื้ม หล่อจัง 
ผู้บรรยายชาย เดนทีนกรีนทีม้ินต์ 

  บริกรหญิง   ไฮ้ 
 

 
โฆษณาหมากฝรั่งเดนทีนกรีนทีม้ินต์แสดงให้เห็นถึงการนําเสนอแบบเสี้ยวหนึ่งของชีวิต

ด้วยการสร้างเหตุการณ์ ในร้านอาหารญี่ปุ่นคือ ให้ชายหนุ่มที่เป็นลูกค้าเผชิญปัญหาเศษอาหารติด
ฟันขณะกําลังจะสั่งเครื่องดื่ม จึงทําให้บริกรหญิง เบือนหน้าหนีและ แนะนําให้ชายหนุ่ม เคี้ยวหมาก
ฝรั่งเดนทีนกรีนทีม้ินต์ ส่งผลให้ฟันของเขาขาวสะอาดและเสริมบุคลิกภาพให้ดูดีขึ้น ซึ่งเป็นการสร้าง
เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้จริงในชีวิตประจําวัน โฆษณาน้ีจึงสื่อให้เห็นว่า หากผู้บริโภคไม่ต้องการให้
มีเศษอาหารติดฟัน ก็ควรเคี้ยวหมากฝรั่งเดนทีนกรีนทีม้ินต์  
 

 บทภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวไอวี่ 
ภาพ          ผู้คนรอบข้างเดินกันอย่างสับสนวุ่นวาย แต่ชายหนุ่มคน
หนึ่งกลับยืนอยูเ่ฉยๆได้ 
ผู้บรรยายชาย  หลีกเร้นความเร่งรีบและร้อนรนด้วยความรู้สึกสดชื่น มี
ชีวิตชีวาของไอวี่ชาเขียวญี่ปุ่นรสต้นตํารับ 

  อร่อยมาก 
 

 
โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวไอวี่แสดงให้เห็นถึงการนําเสนอแบบเสี้ยวหนึ่งของชีวิตด้วยการ

สร้างเหตุการณ์ให้ชายหนุ่มต้องเผชิญกับปัญหาคือ ความสับสนวุ่นวายรอบข้างที่มีผู้คนมากมายเดิน
ขวักไขว่ แต่ชายหนุ่มกลับไม่หลงไปกับความสับสนวุ่นวายรอบข้างเพราะได้ดื่มเครื่องดื่มชาเขียว
ไอวี่ที่ทําให้เกิดความรู้สึกสดชื่น ดังนั้น สิ่งที่โฆษณาน้ีต้องการสื่อคือ เครื่องดื่มชาเขียวจะทําให้
ผู้บริโภครู้สึกสดชื่นจนสามารถหลีกเลี่ยงความสับสนวุ่นวายในชีวิตประจําวันได้ 

ภาพที่30:  ภาพยนตร์โฆษณาหมากฝรั่งเดนทีนกรีนทีมิ้นต์ 

ภาพที่31:  ภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวไอวี่ 
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 บทภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวชาลีวัง 
ภาพ  ชายหนุ่มนักธุรกิจกําลังนําเสนองานให้ที่ประชุมฟัง ซึ่ง
ตอนแรกผู้ร่วมประชุมก็มีท่าทีเห็นด้วย แต่เมื่อทุกคนเห็นประธานยังไม่
เห็นด้วย ทุกคนจึงมีท่าทีไม่เห็นด้วยตามประธา น ทําให้หนุ่มนักธุรกิจ
รู้สึกท้อ จึงหยิบเครื่องดื่มชาลีวังมาดื่ม 
ผู้บรรยายชาย ชาลีวัง ชีวิตชีวาจากชาแท้ๆ 
 
 
 

  
 

โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวชาลีวังแสดงให้เห็นถึงการนําเสนอแบบเสี้ยวหนึ่งในชีวิตด้วย
การสร้างเหตุการณ์ในท่ีประชุมคือ ให้หนุ่มนักธุรกิจเผชิญปัญหา ที่หัวหน้าไม่ยอมรับผลงานของเขา 
ทั้งๆที่ผู้เข้าร่วมประชุมคนอื่นๆก็มีท่าทีชื่นชอบ แต่ก็ต้องเปลี่ยนท่าทีตามหัวหน้า จึงทําให้เขารู้สึก
ท้อใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงต้องแก้ปัญหาด้วยการดื่มเครื่องดื่มชาเขียวชาลีวัง จนส่งผลให้เขา
สบายใจขึ้น ซึ่งเหตุการณ์นี้อาจเกิดขึ้นได้กั บในที่ทํางานของผู้บริโภค  โฆษณาน้ีจึงเสนอสิ่งที่จะช่วย
ให้ผู้บริโภคสบายใจขึ้นได้ นั่นก็คือเครื่องดื่มชาเขียวชาลีวัง 
  

 บทภาพยนตร์โฆษณาเจเล่ไลท์รสชาเขียว 
ภาพ  หนุ่มญี่ปุ่นตัวใหญ่มาหาสาวญี่ปุ่นท่ีบ้าน ขณะที่ชายหนุ่ม
ดื่มน้ําชาอยู่ก็มีเสียงท้องร้องดังออกมา ทั้งส องจึงหัวเราะออกมา แล้ว
หญิงสาวก็ยื่นเจเล่ไลท์รสชาเขียวให้ชายหนุ่มกิน 
ผู้บรรยายชาย  ขนมเยลลี่ผสมบุกผงและน้ําชาเขียว หอมสดชื่น เต็ม  
รสชาติ 
  ใหม่ เจเล่ไลท์รสชาเขียว มีมากกว่าความอร่อย 

 
  

 
 

โฆษณาเจเล่ไลท์รสชาเขียวนอกจากแสดงให้เห็นถึงการนําเสนอแบบวิถีชีวิตของชาว
ญี่ปุ่นแล้ว ยังนําเสนอแบบเสี้ยวหนึ่งในชีวิตด้วยการสร้างเหตุการณ์ให้ชายหนุ่มร่างใหญ่เกิดปัญหา
ขึ้นในขณะท่ีมาหาหญิงสาวที่บ้าน นั่นคือความหิว ถึงแม้ว่าเขาจะดื่มน้ําชาเขียวเข้าไปมากเพียงก็ไม่

ภาพที่32:  ภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวชาลีวัง 

ภาพที่33:  ภาพยนตร์โฆษณาเจเล่ไลท์รสชาเขียว 
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สามารถระงับความหิวได้ จนทําให้เกิดเสียงท้องร้องออกมา เมื่อหญิงสาวได้ยินเสียงท้องร้อง จึงช่วย
แก้ปัญหาให้ชายหนุ่ม โดยย่ืนเจเล่ไลท์รสชาเขียวให้กิน ส่งผลให้ชายหนุ่มรู้สึกอิ่ม ขึ้น จะเห็นได้ว่า
โฆษณาน้ีต้องการสื่อให้ผู้บริโภคเห็นถึงประโยชน์ของเจเล่ไลท์รสชาเขียวที่สามารถทําให้รู้สึกอิ่มได้ 

 
จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่าเหตุการณ์จากภาพย นตร์โฆษณาทั้ง 4 เรื่องนี้เป็น

เหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้จริงในเสี้ยวหนึ่งของชีวิต ซึ่งอาจเป็นเหตุการณ์ที่บางครั้งก็เกิดขึ้นกับ
ผู้บริโภคได้เช่นกัน ดังนั้น การที่โฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวใช้การนําเสนอแบบเสี้ยวหนึ่งของชีวิตจึง
เหมือนกับเป็นการเสนอแนวทางแก้ปัญหาให้ผู้บริโภคได้เห็นนั่นเอง แม้ว่าสิ่งที่ใช้แก้ปัญหาอาจไม่ใช่
ผลิตภัณฑ์เดียวกับในภาพยนตร์โฆษณาก็ตาม เช่น เมื่อมีเศษอาหารติดฟัน ก็เคี้ยวหมากฝรั่งเพื่อ
ทําความสะอาดฟัน หรือเมื่อเกิดความรู้สึกท้อแท้ สับสนวุ่นวายในชีวิต ก็ดื่มเครื่องดื่มเย็นๆ เป็นต้น 
 
5.  การชี้ให้เห็นถึงประโยชน์เกินจริง (Dramatization) 
 

การนําเสนอแบบชี้ให้เห็นถึงประโยชน์เกินจริง (Dramatization) เป็นการนําเสนอโฆษณา
ในลักษณะที่เกินจากความเป็นจริงเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกที่ดีต่อผลิตภัณฑ์นั้นๆ และทําให้
สามารถจดจําผลิตภัณฑ์ได้ดี เช่น รถยนต์ที่สามารถขับ ขึ้น-ลงบันไดได้อย่างง่ายดาย รองเท้าที่ใส่
แล้วสามารถลอยอยู่บนอากาศได้ เป็นต้น การนําเสนอแบบนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งให้ผู้บริโภค
เชื่อถือ แต่ต้องการแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีความโดดเด่นกว่ายี่ห้ออื่น (เสรี วงษ์มณฑา , 
2540: 118) 

การที่ผลิตภัณฑ์ชาเขียว ใช้วิธีการโฆษณาแบบช้ีให้เห็นประโยชน์เกินจริงมีข้อดีคือช่วย
ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี เนื่องจากผู้บริโภคจะได้เห็นประโยชน์ของการใช้
ผลิตภัณฑ์ ชาเขียว ได้อย่างชัดเจน ซึ่งจากการศึกษา พบว่าโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวใช้วิธีการ
นําเสนอแบบชี้ให้เห็นประโยชน์เกินจริงคิดเป็นร้อยละ 5.3 ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

บทภาพยนตร์โฆษณาโยเกิร์ตดัชชี่ไบโอผสมชาเขียว 
ภาพ          ภายในห้องน้ําหญิง มีผู้หญิงหลายคนกําลังแต่งหน้าอยู่ 
นอกจากผู้หญิงคนหนึ่งที่กําลังกินโยเกิร์ตดัชชี่ไบโอผสมชาเขียว 
ผู้บรรยายหญิง ใหม่ โยเกิร์ตดัชชี่ไบโอ โยเกิร์ตไขมันต่ําผสมชาเขียว  
          ดูดี มีประโยชน์ 

 
  

โฆษณาโยเกิร์ตดัชชี่ไบโอผสมชาเขียวแสดงให้เห็นถึงการนําเสนอแบบชี้ให้เห็นประโยชน์
เกินจริงด้วยการทําให้ผู้หญิง ที่กินโยเกิร์ตเกิร์ตดัชชี่ไบโอผสมชาเขียว สวยได้โดยท่ีไม่ต้องแต่งหน้า  

ภาพที่34:  ภาพยนตร์โฆษณาโยเกิร์ตดัชชี่ไบโอผสมชาเขียว 
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ในขณะท่ีผู้หญิงคนอื่นๆที่ไม่ได้ กิน ต้องอาศัยเครื่องสําอางเพื่อทําให้ตัวเองสวย  ซึ่งในความเป็นจริง
แล้ว การกินโยเกิร์ตดัชชี่ไบโอผสมชาเขียวเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทําให้สวยได้ แต่ต้องอาศัย วิธี
อื่นๆมาประกอบด้วย เช่น การบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ เป็น
ต้น กล่าวคือ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้กินโยเกิร์ตดัชชี่ไบโอผสมชาเขียวก็มีวิธีอื่นท่ีสามารถทําให้ตัวเองสวย
ได้ ดังนั้น โฆษณาน้ีจึงเป็นการนําเสนอประโยชน์เกินจริงท่ีต้องการให้ผู้บริโภคเชื่อว่า ถ้าอยากทําให้
ตัวเองดูดี ก็ต้องกินโยเกิร์ตดัชชี่ไบโอผสมชาเขียว 
 

บทภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวโตเซนสูตรคอลาเจน 
ภาพ  ชายหญิงคู่หนึ่งแกะสลักชื่อตัวเองที่ใต้ต้นไม้ 
ผู้ชาย  อั้ม รอผมนะ อย่าเปลี่ยนไปนะ 
ผู้หญิง  จ๊ะ อั้มจะรอ 
ภาพ  ผู้หญิงโบกมือลาผู้ชายท่ีเดินจากไป 
ผู้หญิง  อั้มรับรอง อั้มไม่เปลี่ยนแน่ 
ภาพ  ผู้หญิงดื่มชาเขียวโตเซนสูตรคอลาเจนอยู่ใต้ต้นไม้  
ต้นไม้เปลี่ยนเป็นสีเหลือง แสดงให้เห็นถึงเวลาที่ผ่านไป  แต่ผู้หญิงที่ดื่ม
ชาเขียวกลับไม่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา 
ผู้ชาย  อั้ม 
ผู้หญิง  อ้น 
ภาพ  ผู้หญิงตกใจเมื่อเห็นผู้ชาย จนขวดชาเขียวที่ถื ออยู่หล่น
ลงพื้น ท าให้หญ้ารอบๆขวดที่เคยเป็นสีเหลืองกลับเปลียนเป็นสีเขียว 
ผูบ้รรยายชาย ของดีๆอย่างนี้อย่าทิ้งสิครับ เสียดาย 

      โตเซน ชาเขียวสูตรคอลาเจน 
 
  
 โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวโตเซนสูตร คอลาเจนแสดงให้เห็นถึงการนําเสนอแบบชี้ให้เห็น
ประโยชน์เกินจริงด้วยการทําให้ผู้หญิงที่ดื่มเครื่องดื่มชาเขียวโตเซนสูตรคอลาเจนยังคงความงามไว้
ได้ แม้เวลาจะผ่านไปนานเท่าใดก็ตาม ในขณะท่ีฝ่ายชายท่ีไม่ดื่ม กลับเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ซึ่งใน
ความจริงแล้ว ถึงแม้ว่าจะดื่มเครื่องดื่มชาเขียวโตเซนสูตรคอลาเจนเป็นประจํา แต่หากไม่ดูแล
สุขภาพของตัวเองให้ดีอยู่เสมอ ก็ไม่สามารถยับย้ังการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาได้ ดังนั้น 
โฆษณาน้ีจึงเป็นการนําเสนอประโยชน์เกินจริงเพื่อต้องการสื่อให้ผู้บริโภคเชื่อว่า  หากดื่มเครื่องดื่ม
ชาเขียวโตเซนสูตรคอลาเจนเป็นประจํา ก็จะทําให้รูปร่างหน้าตาไม่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา 
 

ภาพที่35:  ภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวโตเซนสูตรคอลาเจน 
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 บทภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวโออิชิกรีนทีสลิม 
CG 300 
ภาพ  สามีภรรยากําลังนอนอ ยู่บนเตียง จากนั้นสามีก็โอบ
ภรรยา แต่กลับกลายเป็นโอบไม่โดน ทําให้สามีแปลกใจตื่นขึ้นมาดู และก็
ต้องตกใจเมื่อเห็นภรรยามีรูปร่างผอมลงจนสามีคิดว่าเป็นคนอื่น 
ผู้ชาย  เฮ้ย ใครน่ะ คุณเป็นใคร แล้วเมียผมอยู่ไหนล่ะ ออกไป 
ผู้บรรยายชาย ไม่ต้องตกใจครับ สลิม CG 300 จากโออิชิกรีนที และ
สูตรไม่มีน้ําตาล 
 

 
  
 โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวโออิชิกรีนทีสลิม CG 300 แสดงให้เห็นถึงการนําเสนอแบบ
ชี้ให้เห็นประโยชน์เกินจริงด้วยการทําให้รูปร่างของผู้หญิงที่ดื่มเครื่องดื่มโออิชิกรีนที นทีสลิม CG 
300 ผอมลงได้ จนทําให้สามีต้องเข้าใจผิดคิดว่าไม่ใช่ภรรย าของตน ซึ่งในความจริงแล้ว ถึงแม้ว่า
การดื่มเครื่องดื่มโออิชิกรีนที นทีสลิม CG 300 จะทําให้ผอมได้จริง แต่ก็ไม่ได้เห็นผลทันที จนทําให้
คนรอบข้างไม่ทันสังเกต ดังนั้น โฆษณาน้ีจึงเป็นการนําเสนอประโยชน์เกินจริงเพื่อให้ผู้บริโภคเชื่อ
ว่าเครื่องดื่มชาเขียวโออิชิกรีนทีสลิม CG 300 สามารถทําให้ลดความอ้วนได้ 
 

 บทภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวทิปโก้กรีนที 
ภาพ  นักมวยปล้ําหญิง 2 คนกําลังสู้กันบนเวที คนที่ตัวเล็ก
เป็นฝ่ายได้เปรียบ แต่กลับตัวสั่นเพราะดูดนํ้าจากกล่องทิปโก้กรีนทีอยู่ 
ผู้บรรยายชาย หวานไม่เน้น แต่เย็นมาก 
  ทิปโก้กรีนที อร่อยโดนใจ ไม่ธรรมดา 

 
  
 โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวทิปโก้กรีนที แสดงให้เห็นถึงการนําเสนอแบบชี้ให้เห็นประโยชน์
เกินจริงด้วยการทําให้นักมวยปล้ําหญิงที่ดื่มเครื่องดื่มชาเขียวทิปโก้กรีนทีหนาวสั่นเพราะความเย็น
ของเครื่องดื่ม ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว แม้ว่าเครื่องดื่มจะเย็ นเพียงไร ก็ไม่น่าทําให้ผู้ดื่มหนาวสั่น จน
ทําให้มีไอเย็นออกมาได้ ดังนั้น โฆษณาน้ีจึงเป็นการนําเสนอประโยชน์เกินจริงเพื่อให้ผู้บริโภคเชื่อว่า
เครื่องดื่มทิปโก้กรีนทีมีความเย็นมาก 
  
 
 

ภาพที่36:  ภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวโออิชิกรีนทีสลิม CG 300 

ภาพที่37:  ภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวทิปโก้กรีนที 
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 โฆษณายาสีฟันโคลสอัพใกล้ชิดเนเจอร์คอมเพลกซ์แสดงให้เห็นถึงการนําเสนอแบบ
ชี้ให้เห็นประโยชน์เกินจริงด้วยการสื่อว่า หากใช้ยาสีฟัน โคลสอัพใกล้ชิดเนเจอร์คอมเพลกซ์ แล้วจะ
ทําให้ยิ้มได้ตลอด เพราะเป็นยาสีฟันที่มีส่วนผสมของพืชธรรมชาติอย่างชาเขียวและอโลเวร่า ซึ่งใน
ความจริงแล้ว แม้ว่าจะมีความม่ันใจเรื่องสุขภาพในช่องปาก แต่ก็คงไม่มีใครย้ิมได้ตลอดเว ลา ดังนั้น 
โฆษณาน้ีจึงเป็นการนําเสนอประโยชน์เกินจริงเพื่อให้ผู้บริโภคเชื่อว่ายาสีฟันโคลสอัพใกล้ชิดเนเจอร์
คอมเพลกซ์สามารถทําให้ผู้ใช้มั่นใจสุขภาพในช่องปากของตนเองจนอวดยิ้มได้ทุกเวลา 
 
 จากตัวอย่างโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาขียวข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีการนําเสนอแบบชี้ให้เห็น
ประโยชน์เกินจริงท้ังสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการทําให้สวยโดยที่ไม่ต้องแต่งหน้า การทําให้ผอมจนคนใกล้
ตัวจําไม่ได้ หรือการทําให้ยิ้มไม่หุบ ซึ่งการนําเสนอประโยชน์เหล่านี้ แม้ว่าจะมีความเกินจริง แต่ ก็
ทําให้ผู้บริโภคเห็นว่าผลิตภัณฑ์ของตนมีประสิทธิภาพที่โดดเด่นอย่างเห็นได้ชัด 
 
 6.  การสาธิตแบบกราฟิค (Graphic demonstration) 
 
 การนําเสนอด้วยวิธีสาธิตแบบกราฟิค (Graphic demonstration) เป็นการสาธิตให้
ผู้บริโภคได้เห็นถึงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น เพราะอาจเป็นสิ่งที่อยู่
ภายใน ไม่สามารถสาธิตให้เห็นภายนอกได้ เช่น การทํา งานของลูกสูบในตัวเครื่องยนต์ การ
ไหลเวียนของน้ํามันเครื่อง ส่วนผสมในเครื่องดื่ม เป็นต้น โดยอาจแสดงให้เห็นเป็นภาพลายเส้น 
หรือภาพจากคอมพิวเตอร์ก็ได้ การนําเสนอด้วยวิธีนี้จะทําให้ผู้บริโภคได้เห็นรายละเอียดของ
ผลิตภัณฑ์นั้นๆได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริโภคเกิ ดความรู้สึกคล้อยตามสิ่งที่ได้เห็นในโฆษณา
เนื่องจากตนเองไม่สามารถมองเห็นจากของจริงได้ (เสรี วงษ์มณฑา, 2540: 121) 
 การโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวด้วยวิธีสาธิตแบบกราฟิคเหมือนเป็นการเสริมให้ผู้บริโภค
ได้เห็นรายละเอียดท่ีชัดเจนมากขึ้น หรือเข้าใจกระบวนการผลิตหรือส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ชาเขียว
ได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่ผู้บริโภคได้เห็นความแปลกใหม่ และส่งผล
ให้เกิดความน่าเชื่อถือในผลิตภัณฑ์ชาเขียวนั้นๆได้ จากการศึกษา พบว่าโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียว

ภาพที่38:  โฆษณายาสีฟันโคลสอัพใกล้ชิดเนเจอร์คอมเพล็กซ์ 
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ใช้การนําเสนอด้วยวิธีสาธิตแบบกราฟิคคิดเป็นร้อยละ 2.65 ตัวอย่างของโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ใช้วิธี
โฆษณาด้วยการสาธิตแบบกราฟิคมีดังต่อไปนี้ 

 
 
 โฆษณามาม่าเส้นชาเขียวแสดงให้เห็นถึงการนําเสนอด้วยการสาธิตแบบกราฟิคโดย ทําให้
ภายในซองของมาม่าเส้นชาเขียวมีภาพของการชาวไร่ชาวสวนกําลังเก็บเกี่ยวชาเขียวอยู่ ซึ่งเป็น
การชี้ให้เห็นว่ามาม่าซ องนี้มีชาเขียวเป็นส่วนประกอบ  การที่ทําให้ภายใน ซองมาม่าเส้นชาเขียวมี
ภาพดังกล่าว จึง ถือเป็นภาพกราฟิคที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อบอก รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้
ผู้บริโภคเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น  
 

 
   

ภาพที่39:  โฆษณามาม่าต้มยําเส้นชาเขียว 

ภาพที่40:  โฆษณาแป้งตรางูสูตรเฮอร์เบิ้ล 
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 โฆษณาแป้งตรางูสูตรสมุนไพรแสดงให้เห็นถึงการนําเสนอด้วยการสาธิตแบบกร าฟิคโดย
นําสมุนไพรต่างๆที่เป็นส่วนผสมของแป้งตรางูมาเรียง กันเป็นรูปกระป๋องแป้งเพื่อชี้ให้เห็นว่าภายใน
ผลิตภัณฑ์ มีส่วนผสมของสมุนไพรชนิดใดบ้าง ซึ่งนับเป็นการสร้างภาพกราฟิคเพื่อให้เห็นถึง
ส่วนผสมภายในกระป๋องที่ผู้บริโภคไม่สามารถมองเห็นได้ เนื่องจากในความเป็นจริงแล้ ว สมุนไพร
เหล่านั้นจะถูกแปรสภาพจนไม่หลงเหลือ เค้าเดิม ดังนั้น  การที่โฆษณาแป้งตรางูสูตรสมุนไพรใช้การ
นําเสนอแบบนี้ จึงเหมือนเป็นการบอกรายละเอียดให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ง่ายขึ้นนั่นเอง 
 

  
  
 โฆษณายาสีฟันฟลูโอคารีลกรีนทีทวิสต์แสดงให้เห็นถึงการนําเสนอด้วยการสาธิตแบ บ 
กราฟิคโดยทําให้เห็นประสิทธิภาพของยาสีฟันฟลูโอคารีลกรีนทีทวิสต์ที่สามารถทํา ให้ฟันขาว
สะอาดได้ แต่โดยปกติ ฟันเป็นส่วนท่ีไม่สามารถมองเห็นได้ทั้งหมด โฆษณาน้ีจึงใช้ภาพกราฟิคเข้า
มาประกอบการอธิบาย โดยให้พายุหมุนสีเขียวเป็นเสมือนตัวแทนของยาสีฟันที่สามารถพัดคราบ
สกปรกที่ติดอยู่ตามฟันซ่ีต่างๆให้หลุดออกไปได้ ซึ่งช่วยให้ผู้บริโภคได้เห็นถึงประสิทธิภาพของ ยาสี
ฟันฟลูโอคารีลกรีนทีทวิสต์ได้เข้าใจมากขึ้น 
 

   
 
 โฆษณาแผ่นอนามัยโซฟีดีโอเฟรชแสดงให้เห็นถึงการนําเสนอด้วยการสาธิตแบบกราฟิค
โดยใช้ภาพสารในชาเขียวโรยลงไปในแผ่นอนามัยเพื่ออ ธิบายว่าแผ่นอนามัยน้ีใช้สารสําคัญในชา
เขียว (คาเทชิน ) มาเป็นส่วนประกอบ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว สารในชาเขียวเป็นสิ่งที่ไม่สามารถ

ภาพที่41:  ภาพส่วนหนึ่งจากภาพยนตร์โฆษณายาสีฟันฟลูโอคารีลกรีนทีทวิสต์ 

ภาพที่42:  ภาพส่วนหนึ่งจากภาพยนตร์โฆษณาแผ่นอนามัยโซฟีดีโอเฟรช 
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มองเห็นได้จาก แผ่นอนามัยโซฟีดีโอเฟรช โฆษณาน้ีจึงสร้างภาพกราฟิคโดยเปลี่ยนให้ใบชาเขียว
กลายเป็นผงเพื่อสื่อว่าเป็นสารสําคัญที่นํามาโรยลงบนแ ผ่นอนามัย ทั้งนี้เพื่ออธิบายให้ผู้บริโภค
เข้าใจได้ง่ายขึ้นนั่นเอง 
 
 จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่าการที่โฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวเหล่านี้ใช้วิธีนําเสนอ
ด้วยการสาธิตแบบกราฟิคนั้นจะทําให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกว่าตนเข้าใจในผลิตภัณฑ์นั้นๆมากกว่า
เดิม เนื่องจากได้เห็นรายละเอียดในสิ่งทีไม่สามารถมองเห็นได้ทั่วไป เช่น การได้เห็นการทํางานของ
ยาสีฟันฟลูโอคารีลที่ช่วยทําความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ การรู้ถึงประโยชน์ของสมุนไพร
ต่างๆที่เป็นส่วนประกอบในแป้งตรางูสูตรสมุนไพร เป็นต้น ซึ่งนับว่าเป็นข้อดีที่จะดีงดูดใจให้
ผู้บริโภคเกิดความเชื่อม่ันในผลิตภัณฑ์ชาเขียวนั้นๆมากขึ้น 
 
7.  การน าเสนอเชิงสารคดี (Documentary) 
 
  การนําเสนอโฆษณาเชิงสารคดี (Documentary) เป็นการทําโฆษณาให้มีลักษณะ
เหมือนกับสารคดี โดยอาจเป็นการเล่าประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ การคัดเลือกวัตถุดิบ หรือ
ขั้นตอนการผลิตที่มีคุ ณภาพ เช่น โฆษณาเบียร์สิงห์ที่นําเสนอภาพในไร่ข้าวบาร์เล่ย์ที่จังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อแสดงถึงการได้วัตถุดิบในการผลิ ตที่ดี เป็นต้น ซึ่งการโฆษณาด้วยวิธีนี้จะทําให้
ผู้บริโภคเกิดความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์มากขึ้น เนื่องจากได้เห็นความเป็นมา หรือความเอาใจใส่
ของผู้ผลิตที่ มีต่อผู้บริโภค  อาจกล่าวได้ว่าโฆษณาท่ีใช้วิธีนําเสนอเชิงสารคดีสามารถสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทผู้ผลิตสินค้าได้อีกทางหนึ่ง (เสรี วงษ์มณฑา, 2540: 122) 
 อย่างไรก็ตาม วิธีโฆษณาเชิงสารคดีจําเป็นต้องกล่าวถึงรายละเอียดค่อนข้างมาก ซึ่งหาก
เป็นภาพยนตร์โฆษณาที่มีเว ลาเป็นตัวกําหนดแล้ว ก็อาจต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้น การโฆษณา
เชิงสารคดีจึงมักไม่ค่อยปรากฏให้เห็นในโทรทัศน์มากเท่ากับการโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆอย่าง
นิตยสาร หรือบนบรรจุภัณฑ์  ซึ่งสามารถกล่าวถึงรายละเอียดได้มากตามที่ต้องการ นอกจากนี้ 
วิธีการนําเสนอโฆษณาเชิงส ารคดีส่วนใหญ่มักไม่เน้นท่ีตัวผลิตภัณฑ์โดยตรง จึงอาจทําให้ผู้บริโภค
บางคนไม่เข้าใจสิ่งที่โฆษณาได้  
 จากการศึกษา พบว่าโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวมีการใช้วิธีนําเสนอโฆษณาเชิงสารคดีคิด
เป็นร้อยละ 5.3 โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี ้
 7.1 การเล่าถึงที่มาของการเก็บเกี่ยวใบชาเขียว 
 7.2 การเล่าถึงพิธีชงชาในประเทศญี่ปุ่น 
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 7.1 การเล่าถึงที่มาของการเก็บเก่ียวใบชาเขียว 
   การเล่าถึงที่มาของการเก็บเกี่ยวใบชาเขียวในโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวเป็นการ
นําเสนอเชิงสารคดีที่กล่าวถึงแหล่งหรือช่วงเวลาของการเก็บวัตถุดิบ หรืออ้างอิงที่มาของผลิตภัณฑ์
ชาเขียว รวมถึงการคัดสรรสิ่งดีๆมาปรุงแต่งในขั้นตอนการผลิต  เพื่อทําให้ผู้บริโภค เห็นถึงความเอา
ใจใส่ของผู้ผลิต และส่งผลให้เกิดความเชื่อถือในผลิตภัณฑ์ชาเขียวมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากตัวอย่าง
ต่อไปนี้ 
 

“ยูนิฟกรีนทีฮาลุชา ยอดชาเขียวชั้นดีท่ีเก็บเกี่ยวเป็นครั้ งแรกในช่วงฤดูใบไม้ผลิ 
จากเมืองชิซูโอกะ แหล่งชาท่ีดีที่สุดของญี่ปุ่น ปลูกบนเทือกเขาภูเขาไฟฟูจิยามา 
ด้วยดินภูเขาไฟ ที่อุดมด้วยแร่ธาตุ และน้้าแร่บริสุทธิ์จากธรรมชาติ เติบโตภายใต้
อุณหภูมิที่พอเหมาะ เพาะบ่มให้เกิดเป็นต้นชาคุณภาพดี ที่มาของชาเขียวสุดล้้า
ค่า ยูนิฟกรีนทีฮาลุชา ตามต้านานได้กล่าวถึงคุณค่าของชาเขียวต้นฤดูใบไม้ผลิ
ว่าจะเก็บไว้มอบให้แด่บุคคลส้าคัญระดับประเทศ เช่น โชกุน หรือ แขกบ้านแขก
เมืองเท่านั้น” 

 (ข้อความโฆษณาบนบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มชาเขียวยูนิฟกรีนทีฮาลุชา) 
 
 ข้อความโฆษณา บนบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มชาเขี ยวยูนิฟกรีนทีฮาลุชา แสดงให้

เห็นถึงการนําเสนอเชิงสารคดีด้วยการกล่าวถึงแหล่งที่มาของการเก็บเกี่ยวยอดใบชาเขียวคุณภาพดี 
เพื่อนํามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเครื่องดื่มชาเขียวยูนิฟกรีนทีฮาลุชา ซึ่งส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความ
เชื่อถือว่าผู้ผลิตมีความพิถีพิถันในการเลือกสิ่ งที่ดีที่สุดมาให้แก่ผู้บริโภค ทั้งยังเกิดความไว้วางใจ
และความรู้สึกที่ดีต่อเครื่องดื่มชาเขียวยูนิฟกรีนทีฮาลุชาด้วย 

 
“หากมีวิธีใดก็ตามที่จะช่วยเติมเต็มสุขภาพร่างกายและจิตใจให้ดีขึ้น เราก็

จะพยายามแสวงหามาให้กับตนเอง ซึ่งในระยะหลังๆมานี้ ศาสตร์แห่งการบ้าบัด
ด้วยกลิ่นหรืออโรมาเทอราพี หนึ่งในสัมผัสทั้งห้าที่มีผลต่ออารมณ์และความรู้สึกดู
จะเป็นกระแสที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกลิ่นหอมๆของดอกไม้
และผลไม้ที่ให้ผลในการผ่อนคลายอารมณ์ ลดความเครียด ความวิตกกังวล และ
น้ามาซึ่งความสุขสงบ พร้อมๆกับกระตุ้นอารมณ์ให้สดชื่นแจ่มใส และ
กระปร้ีกระเปร่า 
 จากคุณสมบัติอันโดดเด่นของกลิ่นน่ีเ อง ทไวนิ่งส์ (Twinings) ชาอังกฤษ
แท้ดั้งเดิมท่ีได้รับความนิยมแพร่หลายท่ัวโลกมาเกือบ 300 ปี จึงได้มีการคิดค้น
กรรมวิธีเติมแต่งรสชาติ กลิ่นหอม ให้ชามีความแปลกใหม่และเสน่ห์ให้ชวน
หลงใหลมากยิ่งขึ้น ด้วยการสกัดกลิ่นหอมจากผลไม้และดอกไม้นานาชนิดมาแต่ง
กลิ่นลงในใบชาเขี ยว ซึ่งเป็นชาที่ได้รับความนิยมอย่างยิ่งในหมู่คนรักสุขภาพ 
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ทั้งน้ีเนื่องจากชาเขียวไม่ต้องผ่านขบวนการผลิตหลายขั้นตอน จึงยังคงไว้ซึ่ง
สารส้าคัญมากมาย 
 กระทั่งได้ชากลิ่นผลไม้ที่ให้ความหอมของกลิ่นอายใบชาที่โชยมาพร้อมๆ
กับความอ่อนละมุน หวานหอมของหมู่มวลบุปผาชาติ จึงช่วยสร้างความสุขสดชื่น
ให้เหล่าบรรดานักดื่มชาทั้งหลาย และยังเข้ากับไลฟ์สไตล์ของแต่ละบุคคลยิ่งนัก 
โดยคุณสามารถเลือกกลิ่นต่างๆได้ตามใจชอบ...” 

  (ข้อความส่วนหน่ึงในโฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวทไวนิ่งส์) 
 
 โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวทไวนิ่งส์ แสดงให้เห็นถึงการนําเสนอเชิง สารคดีด้วยการ

กล่าวถึงการสรรหาผลไม้หรือดอกไม้นานาชนิดมาปรุงแต่งให้ชาเขียวมีกลิ่นหอมมากขึ้น ทั้งน้ีเพราะ
ผู้ผลิตต้องการชี้ให้เห็นว่าเป็น เครื่องดื่มชาเขียวทไวนิ่งส์เป็น ผลิตภัณฑ์ที่ได้เลือกสิ่งดีๆมาให้แก่
ผู้บริโภค ซึ่งการนําเสนอ วิธีนี้ จะทําให้ผู้บริโภคเห็นถึงควา มเอาใจใส่ของผู้ผลิต รวมถึงเกิดความ
เชื่อม่ันต่อเครื่องดื่มชาเขียวทไวนิ่งส์ว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างแท้จริง 

 
บทภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวบีทาเก้นกรีนที 

ผู้บรรยายชาย  ที่เมืองจีน ชาวจีนจิบชาร้อนๆเป็นการเติมพลังให้ชีวิต 
  ขณะท่ีญี่ปุ่น ต้อนรับแขกด้วยนํ้า ชาเป็นการให้เกียรติแก่
ผู้มาเยือน 

แต่ที่เมืองไทย บีทาเก้นกรีนที ชาเขียวดีๆปรุงสําเร็จ ถูก
จัดใส่กล่องพร้อมดื่ม 
  บีทาเก้นกรีนที อร่อย ชุ่มคอ ชื่นใจ 
  บีทาเก้นกรีนทีให้ประโยชน์ดีๆ 
ผู้หญิง  บีทาเก้นกรีนท ี
 
 

   
  โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวทไวนิ่งส์แสดงให้เห็นถึ งการนําเสนอเชิงสารคดีด้วยการ
กล่าวถึงความสําคัญของเครื่องดื่มชาเขียว โดยอ้างอิงประเทศที่มีชื่อเสียงด้านการดื่มชาอย่าง
ประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่น  แล้วจึงโยงมาสู่ตัวผู้ผลิตเองที่นําเครื่องดื่มชาเขียวมาให้ผู้บริโภคชาว
ไทยสามารถ หาดื่มได้สะดวกขึ้น ซึ่งเป็นการชี้ให้เห็ นว่าผู้ผลิตมีความตั้งใจ เลือกสรรผลิตภัณฑ์ที่
สําคัญอย่างเครื่องดื่มชาเขียวมาให้แก่ผู้บริโภค จึงอาจส่งผลให้เครื่องดื่มชาเขียวบีทาเก้นกรีนทีได้รับ
ความเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้บริโภคมากขึ้น 
 

ภาพที่43:  ภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวบีทาเก้นกรีนที 
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 7.2 การเล่าถึงประวัติพิธีชงชาในประเทศญี่ปุ่น 
  การเล่าถึงประวัติพิธี ชงชาในประเทศญี่ปุ่นเป็น นําเสนอโฆษณาเชิงสารคดีด้วยการ
นําเอาตํานาน ในอดีต เกี่ยวกับพิถีชงชาของชาวญี่ปุ่นมาอ้างอิงโดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้บริโภคเ ข้าใจ
วัฒนธรรมการดื่มชาเขียวของญี่ปุ่นมากขึ้น อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึง การให้ความสําคัญกับเครื่องดื่ม
ชาเขียวของชาวญี่ปุ่นด้วย การนําเสนอโฆษณาแบบน้ีจะช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือให้ผู้ผลิตได้
อีกทางหนึ่ง เนื่องจากผู้บริโภค จะรู้สึกถึงความเอาใจใส่ของผู้ผลิตที่นําสิ่งดีๆมาให้ ดังจะเห็นได้จาก
ตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

“ในอดีตกาล ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการชงชาชาวญี่ปุ่นพิถีพิถันในการคัด
สรรชิเซนหรือใบชาธรรมชาติมาจากเทือกเขาฟูจิ 

วันน้ี ชิเซนน้าคุณประโยชน์จากธรรมชาตินี้กลับมาสู่การดื่มชาเขียวของคุณ” 
  (ข้อความโฆษณาบนบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มชาเขียวชิเซน) 

 
  ข้อความโฆษณาบนบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มชาเขียวชิเซนแสดงให้เห็นถึงการ
นําเสนอเชิงสารคดีด้วยการยกเรื่อ งราวเกี่ยวกับพิธีชงชาในอดีตมาอ้างอิงว่าผู้เชี่ยวชาญด้าน ศิลปะ
การชงชามีความพิถีพิถันในการเลือกใบชาเขียวเพื่อนํามาเป็นวัตถุดิบของการชงชา  ซึ่งเป็นการ
ชี้ให้เห็นว่าชาวญี่ปุ่นให้ความสําคัญต่อเครื่องดื่มชาเขียวเป็นอย่างมาก การนําเสนอแบบนี้จึงส่งผล
ให้ผู้บริโภคเกิดความ รู้สึกว่าผู้ผลิตมีความตั้งใจในการนําเอาเครื่องดื่มท่ีมีความสําคัญอย่างชาเขียว
มาให้ชาวไทยได้ดื่มกัน 
 

“มัทชะ คือ ใบชาเขียวคุณภาพบดละเอียดชนิดเดียวที่ใช้ในพิธีชงชาของชาวญี่ปุ่น
ชั้นสูง พิธีชงชาเริ่มในศตวรรษที่ 15 ต้นก้าเนิดจากพระอาจารย์เซน คือ ท่านเซน 
ริคิว ผู้ที่ถือได้ว่าเป็นปรมาจารย์แห่งการชงชาคนส้าคัญ อาจกล่าวได้ว่า มัทชะมี
ความแนบแน่นกับปรัชญา ศาสนา และการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงปัญญาแห่งเซน
เป้าหมายของการดื่มชาเขียวของญี่ปุ่นแบบแท้ๆนั้นก็คือ การดื่มเพื่อช้าระจิต
วิญญาณของผู้ดื่มให้สะอาด ท้าให้ทุกๆวันท่ีดื่มเป็นวันที่ จะได้รับแต่สิ่งดีๆ ดังนั้น 
การดื่มชามัทชะจึงไม่ได้ดื่มเพื่อให้สุขใจในรสของชา แต่อยู่ท่ีการหลอมตัวเองเข้า
กับธรรมชาติที่อ่อนโยน เรียบง่าย กลมกลืนแต่ทรงไว้ซึ่งพลัง ชาวญี่ปุ่นจึงเชื่อกัน
ว่าผู้ดื่มมัทชะจะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างคาดไม่ถึงเสมอ มัทชะ ได้รับ การ
ยอมรับว่ามีคุณค่าชั้นเลิศเหนือกว่าชาชนิดใด เพราะเป็นการน้ายอด 3 ใบแรก
ของชาเขียวสายพันธุ์ที่ดีที่สุดมาบดและกรองอย่างพิถีพิถัน จนได้ผงชาละเอียด
ที่มาจากเนื้อใบชาล้วนๆที่ทรงคุณค่าของสารในชาเขียวอย่างเต็มเปี่ยม Kanzen 
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ขอแสดงความยินดีและช่ืนชมต่อท่านนักดื่มชาผู้ มีรสนิยมที่พีถีพิถันในการเลือก
ดื่มชาเขียวมัทชะแท้จากญี่ปุ่นทุกท่าน Kanzen Lucky Tea for Lucky Time” 

  (ข้อความในโฆษณาเครื่องดื่มชาเขียว Kanzen) 
 
  โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียว Kanzen แสดงให้เห็นถึงกา รนําเสนอเชิงสารคดีด้วยการ
ยกเอาประวัติพิธีชงชาของชาวญี่ปุ่นมาอ้างอิงว่าการดื่มชาเขียวในอดีตเป็นการชําระล้างจิตวิญญาณ
ของผู้ดื่มให้สะอาด ทั้งยังมีความเชื่อว่าจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต ซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นว่าชา
เขียวมีความผูกพันกับชาวญี่ปุ่นอย่างแท้จริง ดังนั้น การที่ผู้ผลิตนําเครื่องดื่มชาเขียว Kanzen เข้า
มาจําหน่ายในประเทศไทย ก็เพื่อให้ผู้บริโภคชาวไทยสามารถสัมผัสกับเครื่องดื่มท่ีมีคุณภาพได้ง่าย 
และยังเหมือนกับเป็นการให้ความสําคัญกับผู้บริโภคชาวไทย 
 
 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการท่ีโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวใช้วิธีนําเสนอโฆษณาเชิงสารคดีจะมี
ข้อดีมากมาย เช่น การสร้างความไว้วางใจในตั วผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค การทําให้ผู้บริโภคได้รับ
ความรู้ใหม่ๆ หรือการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ผู้ผลิตในแง่ของการเอาใจใส่สุขภาพของผู้บริโภค 
เป็นต้น แต่ก็ยังมีข้อเสียอยู่บ้าง คือ อาจทําให้ผู้บริโภคบางคนที่ไม่ค่อยชอบอ่านรายละเอียดมากๆ 
เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายต่อโฆษณาน้ันๆได้ เนื่องจากการนําเสนอโฆษณาด้วยวิธีนี้มี ความคล้ายคลึง
กับบทความแฝงโฆษณาท่ี มีตัวหนังสือค่อนข้างมาก ซึ่งถ้าผู้บริโภคไม่สังเกตให้ดี ก็อาจทําให้
มองข้ามโฆษณาน้ันๆไปได้เช่นกัน 
 
8.  การน าเสนอแบบแฟนตาซี (Fantasy) 
 
 การนําเสนอโฆษณาแบบแฟนตาซี (Fantasy) เป็นการนําเสนอเรื่องราวแบบเทพนิยายใน
ความฝัน หรือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในชีวิตจริง เช่น การเข้าไปอยู่ในโลกแห่งความฝัน สัตว์พูดภาษาคน
ได้ การเผชิญหน้ากับปีศาจร้าย การได้พบกับนางฟ้า เป็นต้น การนําเสนอโฆษณาด้วยวิธีนี้มัก
เหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่มีความสวยงาม ซึ่งทําให้ผู้บริโภคเห มือนได้เห็นผลิตภัณฑ์ในโลกแห่ง
จินตนาการที่ผู้ผลิตสร้างขึ้น ทั้งยังสามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้ดีอีกด้วย  (เสรี วงษ์
มณฑา, 2540: 123) 
 จากการศึกษา พบว่าโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวมีการนําเสนอโฆษณาแบบแฟนตาซี คิด
เป็นร้อยละ 5.3 นอกจากนี้ การนําเสนอโฆษณาแบบแฟนตาซียังต้องอาศัยการดําเนินเรื่องราวที่เป็น
ลําดับขั้นตอน จึงมักไม่ค่อยได้เห็นการนําเสนอแบบนี้ในสื่อโฆษณาประเภทอื่นๆนอกจากภาพยนตร์
โฆษณา เพราะสามารถสร้างเป็นเร่ืองราวให้ผู้บริโภคติดตามได้อย่างเข้าใจมากกว่าภาพนิ่ง ซึ่ง
โฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวส่วนใหญ่ที่ใช้การนําเสนอด้วยวิธีนี้ก็มักปรากฏให้เห็นอยู่ในสื่อภาพยนตร์
โฆษณาเช่นกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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 บทภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวไอวี่  
ภาพ  ซามูไรญี่ปุ่นฟันใบชาเขียวปลิวว่อนอยู่กลางอากาศ
มากมาย แต่ดัง พันกร ก็ยื่นแขนมากมายออกไปรับใบชาเขียวทั้งหมดได้
เช่นกัน 
ผู้บรรยายชาย ต้องพันกรถึงจะรองรับปริมาณชาที่อยู่ในไอวี่ 
  ถ้าไม่เชื่อ อ่านฉลากข้างขวด 
  ชาเขียวญี่ปุ่นไอวี่ ชามาก อร่อยมาก 
 
 
 

  
 โฆษณาเครื่ องดื่มชาเขียวไอวี่แสดงให้เห็นถึงการนําเสนอแบบแฟนตาซี ด้วยการ ทําให้
แขนของดัง พันกร ยื่นออกมามากมายเพื่อรองรับใบชาเขียวที่ถูกซามูไรญี่ปุ่นฟัน จนปลิวว่อนไปท่ัว
ไร่ ซึ่งเป็นการสร้าง โฆษณาให้สอดคล้องกับชื่อของ “ดัง พันกร” ที่มีความหมายว่า “มีหนึ่งพันแขน ” 
นั่นเอง ทั้งน้ี การที่ทําให้ดัง พันกร มีแขนยื่นออกมามากมาย เป็นเรื่องที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิต
จริง ดังนั้น โฆษณาน้ี จึงเหมือนกับทําให้ผู้บริโภคเห็ นถึงโลกแฟนตาซีที่ผู้ผลิตสร้างขึ้นเพื่อสื่อว่า
เครื่องดื่มชาเขียวไอวี่ใช้ใบชาเขียวจํานวนมากในข้ันตอนการผลิต 
 

 บทภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวยูนิฟกรีนที 
*หมายเหตุ โฆษณาน้ีใช้เสียงพูดภาษาญี่ปุ่นท่ีมีบรรยายไทยข้างล่าง 
ยกเว้นเสียงผู้บรรยายท่ีพูดภาษาไทย ดังนั้ น บทโฆษณาจึงใช้ข้อความที่
เป็นบรรยายไทยแทนเสียงพูดภาษาญี่ปุ่น 
ผู้บรรยายชาย ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นที่ไร่ชา คุณจะเจออะไรบ้าง 
ภาพ  ผีไม่มีหน้าและข้อความ “ผีไม่มีหน้า” 
ชาวไร่ชา สวัสดีครับ 
ภาพ  ผีฝนและข้อความ “ผีฝน” 
ภาพ  ผีผู้หญิงและข้อความ “ผีผู้หญิง” 
หนอนลูก ชินเมโจไต๋ๆ 
ภาพ  ชาวไร่ชาก้มลงไปมองหาต้นเสียงที่ยอดใบชา ลูกหนอน
เปิดไฟฉายส่องหน้าตัวเอง ท าให้ชาวไร่ชาตกใจกลัว 
ข้อความ “ผีไฟฉาย” 
ผู้บรรยายชาย ก่อนพระอาทิตย์ขึ้น คุณจะเจอทั้งผีและยอดอ่อนใบชาดี 
  ยูนิฟกรีนที 

ภาพที่44:  ภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวไอวี่ 

ภาพที่45:  ภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวยูนิฟกรีนที 
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 โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวยูนิฟกรีนทีแสดงให้เห็นถึงการนํา เสนอแบบแฟนตาซีด้วยการ
ทําให้ชาวไร่ชาต้องเผชิญกับผีหลายตนในขณะท่ีกําลังเก็บยอดใบชาเขียว ไม่ว่าจะเป็นผีไม่มีหน้า ผี
ฝน หรือผีผู้หญิง แต่ก็ไม่สามารถทําให้เขาตกใจกลัวได้ จนกระท่ังเมื่อต้องเผชิญกับหนอนที่เอาไฟ
ฉายส่องหน้าตัวเองเพื่อหลอกชาว ไร่ชา  จึงทําให้เขาตกใจกลัว จะ เห็นได้ว่าโฆษณาน้ีมีเรื่องราว
เกี่ยวกับภูติผีปีศาจ  ซึ่งเป็นโลกแห่งจินตนาการที่ผู้ผลิตสร้างขึ้นมาให้มีความตลกขบขัน แต่แฝง
ความหมายให้ผู้บริโภคเข้าใจว่า ผู้ผลิตต้องเผชิญกับความยากลําบาก ในการเก็บเกี่ยวยอดใบชา
เขียว เพื่อมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเครื่องดื่มชาเขียวยูนิฟกรีนท ี
 

 บทภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวโออิชิกรีนที 
ผู้หญิง  อามิจะกลับญี่ปุ่นแล้วนะคะ 
ผู้ชาย  กลับญี่ปุ่น 
หยดน้ าชา หือ 
ผู้หญิง  ซาโยนาระ 

      ภาพ    หยดนํ้าชากระโดดไปเกาะไหล่ผู้หญิง 
ผู้ชาย  อามิ 
ภาพ  ผู้หญิงกําลังเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าเดินทางและร้องไห้ 
หยดน้ าชา คิดถึงญี่ปุ่นจังเลย เดี๋ยวจะไปหาแล้วนะ ญี่ปุ่น คิดถึง
ที่สุดเลย ตื่นเต้นๆ จะได้กลับบ้านแล้ว ญี่ปุ่น ญี่ปุ่นของหนู เดี๋ยว ไปด้วย
นะ 
ภาพ  หยดนํ้าชากระโดดเข้าไปในกระเป๋าเดินทาง 
ภาพ           ผู้หญิงเดินลากกระเป๋าเดินทางมาที่ท่าเรือ แล้วพบผู้ชาย    
ยืนรออยู ่
ผู้ชาย  แต่งงานกับผมเถอะนะ 
ภาพ  ผู้หญิงดีใจโผกอดผู้ชายจนตัวลอย ทําให้ขาไปโดน
กระเป๋าตกน้ํา 
หยดน้ าชา บ๊าย บาย ไปแล้วนะ 
ภาพ  ในขณะท่ีกระเป๋าลอยอยู่กลางอากาศ หยดนํ้า ชาคิดว่า
ได้อยู่บนเครื่องบินแล้ว 
ผู้บรรยายชาย  ใครๆก็อยากกลับบ้านเกิดกันทั้งน้ันแหละครับ 

      หยดน้ าชา    ลมแรงจังเลย ไม่เป็นไรๆ กลับบ้าน 
      ผู้บรรยายชาย  โออิชิกรีนที ชาเขียวแท้ต้นตํารับญี่ปุ่น 
 
 

ภาพที่46:  ภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวโออิชิกรีนที 
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 โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวโออิชิกรีนทีแสดงให้เห็นถึงการนําเสนอแบบแฟนตาซีด้วยการ
ทําให้หยดนํ้าชาเขียวมีความต้องการอยากกลับประเทศญี่ปุ่นที่เป็นบ้านเกิดของตนเอง จึงได้ติดตาม
ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น และกระโดดเข้าไปอยู่ในกระเป๋าเดินทางของผู้หญิง แต่
สุดท้ายหยดนํ้าชาเขียวก็ต้องอดไป เ พราะผู้หญิงไม่ได้กลับประเทศญี่ปุ่นตามที่คาดไว้ จะเห็นได้ว่า
โฆษณาน้ีทําให้ผู้บริโภคได้เห็นถึงเรื่องราวของหยดนํ้าชาเขี ยวที่มีชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ใน
ชีวิตจริง กล่าวคือ เรื่องราวของหยดนํ้าชาเขียวเป็นโลกแห่งแฟนตาซีที่ผู้ผลิตสร้างขึ้นเพื่อต้องการ
สื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจว่า เครื่องดื่มชาเขียวโออิชิกรีนทีเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีต้นกําเนิดจากประเทศญี่ปุ่น 
 
 จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่าโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวที่ใช้วิธีนําเสนอแบบแฟนตาซี
มักสร้างโฆษณาให้มีความเกินจริงด้วยการแสดงให้ผู้บริโภคเห็นถึงสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในชีวิตจริง เช่น 
หนอนแกล้งทําเป็นผีหลอกคน หยดน้ําชาเขียวที่มีชีวิต คนที่มีแขนมากกว่า 2 แขน เป็นต้น สิ่ง
เหล่านี้ล้วนเป็นจินตนาการของผู้ผลิตที่ต้องการสร้างโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวให้มีความแหวกแนว
และดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค   
 
9.  การน าเสนอเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic) 
 
 การนําเสนอโฆษณาเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic) เป็นการสร้างสัญลักษณ์บางสิ่งขึ้นมา
เพื่อให้เป็นตัวแทนของผลิตภัณฑ์ เช่น ธนาค ารกรุงเทพใช้ดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ ธนาคารไทย
พาณิชย์ใช้สัญลักษณ์เป็นรูปใบโพธิ์ที่แผ่กิ่งก้านสาขาเพื่อต้องการสะท้อนความม่ันคงและแข็งแกร่ง 
เป็นต้น ในขณะเดียวกันบางผลิตภัณฑ์จะสร้างสัญลักษณ์ของตนเองขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นถึง
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนย่ิงขึ้น เช่ น น้ํามันเอสโซ่ใช้เสือเป็นสัญลักษณ์เพื่อบ่งบอกถึง
ความเร็ว เป็นต้น ซึ่งวัตถุประสงค์ที่ผู้ผลิตสร้างสัญลักษณ์ขึ้นมาก็เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถจดจําตัว
ผลิตภัณฑ์ได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยท่ีไม่จําเป็นต้องอ่านข้อความโฆษณาก่อน (เสรี วงษ์มณฑา, 2540: 123) 
 จากการศึกษา พบว่าโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวมีการใช้วิธีนําเสนอเชิงสัญลักษณ์คิดเป็น
ร้อยละ 8.61 ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้มากเป็นอันดับ 3 รองจากวิธีนําเสนอแบบสินค้าเป็นพระเอก 
(Product as a hero) และการใช้ผู้นําเสนอ (Presenter) โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี ้
 9.1 สัญลักษณ์ที่สร้างขึ้นอย่างเป็นทางการ 
 9.2 สัญลักษณ์ที่สร้างขึ้นอย่างไม่เป็นทางการ 
 
 9.1 สัญลักษณ์ที่สร้างขึ้นอย่างเป็นทางการ 
  สัญลักษณ์ที่ สร้างขึ้นอย่างเป็นทางการ  คือ สัญลักษณ์ที่ ผู้ผลิตจงใจสร้างขึ้นเพื่อให้
เป็นตัวแทนของผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะ ซึ่งมักปรากฏอยู่ทุกโฆษณาของผลิตภัณฑ์นั้ นๆเสมอ 
กล่าวคือ เมื่อใดที่มีการโฆษณาผลิตภัณฑ์ ก็ย่อมมีสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์นั้นๆปรากฎอยู่ด้วย 
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ดังนั้น สัญลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้นจึงต้องมีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์โดยตรง หรืออีกนัยหนึ่งคือ เป็น
สัญลักษณ์ที่สามารถบ่งบอกถึงตัวผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
 

  สัญลักษณ์ของโฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวโอไฮโย่เป็นตัวการ์ตูน ลายเส้นที่มีลักษณะ
เป็นใบชาเขียวและมีใบหน้ายิ้มแย้ม  ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ผู้ผลิตจงใจสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นตัวแทนของ
เครื่องดื่มชาเขียวโอไฮโย่ อีกทั้งการที่สัญลักษณ์มีรูปร่างเป็นใบชาเขียวยังสื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ว่า 
เครื่องดื่มโอไฮโย่ มีความเกี่ยวข้องชาเขียว  อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่า สัญลักษณ์ของ
เครื่องดื่มชาเขียวโอไฮโย่พบได้เฉพาะบนบรรจุภัณฑ์เท่าน้ัน เนื่องจากไม่มีการโฆษณาในสื่ออื่นๆ 

 
 
   สัญลักษณ์ของโฆษณาหมากฝรั่งล็อตเ ต้รสกรีนทีม้ินต์มีลักษณะ เป็นใบชาเขียวและ
ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ผู้ผลิตจงใจสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นตัวแทนของหมากฝรั่งล็อตเต้
รสกรีนทีม้ินต์โดยเฉพาะ เพื่อบ่งบอกให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าหมากฝรั่งล็อตเต้ที่มีสัญลักษณ์แบบนี้ คือ 
หมากฝรั่งล็อตเต้ที่มีรสชาเขียว  

 
 
  สัญลักษณ์ของโฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวโมชิมีลักษณะเป็น ขุนนางญี่ปุ่นท่ีมีชื่อว่า 
“โมช”ิ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ผู้ผลิตจงใจสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นตัวแทนของเครื่องดื่มชาเขียวโมชิ สังเกตได้
จากการตั้งชื่อสัญลักษณ์ให้สอดคล้องกับชื่อผลิตภัณฑ์ จึงทําให้ผู้บริ โภคสามารถจดจําทั้งสัญลักษณ์

ภาพที่47:  ภาพสัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวโอไฮโย่ 

ภาพที่48:  ภาพสัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์หมากฝรั่งล็อตเต้รสกรีนทีมิ้นต์ 

ภาพที่49:  ภาพสัญลักษณ์ในสื่อโฆษณาต่างๆของเครื่องดื่มชาเขียวโมชิ 
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และผลิตภัณฑ์ได้ในเวลาเดียวกัน ถึงแม้ว่าตัวสัญลักษณ์จะไม่ได้บ่งบอกว่า มีความเกี่ยวข้องกับชา
เขียวโดยตรง แต่การที่สัญลักษณ์เป็นคนญี่ปุ่นและสวมเสื้อสีเขียวก็ช่วยสื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ว่า 
เครื่องดื่มชาเขียวโมชิเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีต้นกําเนิดประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ สัญลักษณ์ของเครื่องดื่ม
ชาเขียวโมชิจะเปลี่ยนเป็นภาพลายเส้นเมื่อมีการโฆษณาอยู่บนบรรจุภัณฑ์ 
 
 9.2 สัญลักษณ์ที่สร้างขึ้นอย่างไม่เป็นทางการ 
  สัญลักษณ์ที่สร้างขึ้นอย่างไม่เป็นทางการ คือ สิ่งที่ผู้ผลิตไม่ได้จงใจสร้างขึ้นให้เป็น
ตัวแทนข องผลิตภัณฑ์ตั้งแต่แรก และสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการโฆษณา เพียงอย่างเดียว โดยอาจทํา
หน้าที่เป็นเพียงผู้นําเสนอ หรือสื่อความหมายบางอย่างเท่าน้ัน แต่ในกรณีที่สิ่งเหล่านั้นได้รับความ
นิยมสูง ก็อาจแปรเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์อย่างงไม่เป็นทางการได้ กล่าวคือ กลายเป็ น
สัญลักษณ์ที่อยู่ในโฆษณาผลิตภัณฑ์นั้นๆต่อไป  ซึ่งเป็นไปตามที่กล่าวไว้ในข้อ 2.2 (หน้า 18) ว่า 
“ตัวการ์ตูนท่ีถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นผู้นําเสนอ (Mascot) นั้น หากได้รับความนิยมก็จะแปรเปลี่ยน
เป็นสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ต่อไป เพราะนอกจากผู้ผลิตจะได้ไม่ต้องสร้างสั ญลักษณ์เพื่อเป็น
ตัวแทนของผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่แล้ว ยังไม่ทําให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนอีกด้วย ” ดังนั้น 
สัญลักษณ์ที่สร้างขึ้นอย่างเป็นทางการจึงไม่ได้บ่งบอกถึงความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์โดยตรง แต่
อาจสื่อถึงความหมายบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ ซึ่งต้องอาศัยการตีความ 
  ตัวอย่างโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวที่ใช้สัญลักษณ์ที่สร้างขึ้นอย่างไม่เป็นทางการมี
ดังต่อไปนี ้
 

 
   
  สัญลักษณ์ของโฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวยูนิฟกรีนที มีลักษณะเป็นหนอนพ่อ- ลูกที่
สร้างขึ้นจากสามารถอธิบายถึงสัญลักษณ์อย่างไม่เป็นทางการได้เป็นอย่างดี เพราะตอน แรกมีหน้าที่
เป็นผู้นําเสนอแบบตัวการ์ตูนท่ีสร้างขึ้น (Mascot) เท่าน้ัน แต่เมื่อได้รับความนิยมสูง ก็ทําให้
กลายเป็นสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มชาเขียวยูนิฟกรีนทีต่อไป ซึ่งแม้จะไม่ได้เป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับผลิตภัณฑ์โดยตรง แต่ก็สื่อความหมายได้ว่า “เป็นศัตรูท่ีจะ มาชิงวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ไป ” 
กล่าวคือ มีความเกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มชาเขียวยูนิฟกรีนทีในขั้นตอนการเก็บวัตถุดิบนั่นเอง 

ภาพที่50:  ภาพสัญลักษณ์ในโฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวยูนิฟกรีนที 
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  สัญลักษณ์ของโฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวโออิชิกรีนทีมีลักษณะเป็นหยดนํ้าชาเขียวที่
อยากกลับประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ผู้ผลิตสร้างขึ้ นอย่างไม่เป็นทางการเพื่อใช้ในโฆษณา
เครื่องดื่มชาเขียวโออิชิกรีนที โดยทําหน้าที่เป็นเพียงผู้นําเสนอแบบเป็นตัวการ์ตูน (Mascot) เท่าน้ัน 
อย่างไรก็ตาม การที่หยดนํ้าชาเขียวอยากกลับประเทศญี่ปุ่นก็สื่อความหมายให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ว่า 
“เครื่องดื่มชาเขียวโออิชิกรีนทีมีต้นกําเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่น” นั่นเอง 
 

 
 

โฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แบรนด์พริกและชาเขียวแสดงให้ถึงการนําเสนอเชิง
สัญลักษณ์ โดยช้ีให้เห็นว่ารูปร่างของผู้หญิงมีความคล้ายคลึงกับรูปทรงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผลชมพู่ 
นาฬิกาทราย ผลแอ็บเปิ้ล หรือทรงกระบอก ซึ่งเป็นการสร้าง สัญลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการ
โฆษณาเท่านั้น และแม้ว่าจะไม่ได้บ่งบอกว่ามีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์โดยตรง แต่ก็สื่อให้เห็น
ถึงประโยชน์ท่ีผู้บริโภคจะได้รับจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบรนด์พริกและชาเขียว คือ ทําให้มี
รูปร่างสวยงามเหมือนรูปทรงต่างๆเหล่านั้น 
 

ภาพที่51:  ภาพสัญลักษณ์ในโฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวโออิชิกรีนที 

ภาพที่52:  ภาพสัญลักษณ์ในโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบรนด์พริกและชาเขียว 

ภาพที่51:  ภาพสัญลักษณ์ในโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวโออิชิกรีนที 
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การสร้างสัญลักษณ์ในโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวมักถูกสร้างให้มีความเกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ชาเขียวทั้งโดยตรงและโดยอ้อม โดยอาจใช้ภาพใบชาเขียวเพื่อบ่งบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่
มีชาเขียวเป็นส่วนประกอบ หรืออาจใช้ตัวการ์ตูนอื่นๆที่สื่อความหมายบางอย่างเกี่ยวกับชาเขียวก็
ได้ เช่ น หนอนพ่อ- ลูกที่เป็นศัตรูในข้ันตอนการเก็บเกี่ยวชาเขียว เป็นต้น ทั้งนี้การท่ีผู้ผลิตสร้าง
สัญลักษณ์ที่สื่อถึงชาเขียว ก็เพราะต้องการ ให้สัญลักษณ์นั้นเป็นตัวแทนของ ผลิตภัณฑ์ และทําให้
ผู้บริโภคสามารถจดจําตัวผลิตภัณฑ์ได้ทันทีเมื่อเห็นสัญลักษณ์นั้นๆ 
 
10.  การโฆษณาแบบอุปมาอุปไมย (Analogy) 
 
 การนําเสนอโฆษณาแบบอุปมาอุปไมย (Analogy) เป็นการนําเสนอโดยเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่
มีคุณสมบัติคล้ายกับผลิตภัณฑ์นั้นๆมาเปรียบเทียบ เช่น กระดาษนุ่มเหมือนสําลี รองเท้าเบาเหมือน
ขนนก เป็นต้น การนําเสนอด้วยวิธีนี้เหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจได้ยาก ซึ่ งจะช่วยให้ผู้บริโภคเข้าใจ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจนย่ิงขึ้นหากเข้าใจคุณสมบัติของสิ่งที่นํามาเปรียบเทียบ เช่น 
ถ้าผู้บริโภครู้ว่าสําลีมีความนุ่มอย่างไร ก็จะเข้าใจได้ว่ากระดาษชําระนี้นุ่มเหมือนกัน เป็นต้น การ
นําเสนอโฆษณาแบบอุปมาอุไมยจึงแตกต่างจากการนําเ สนอโฆษณาแบบเปรียบเทียบระหว่างสอง
สินค้า (Comparative advertising) เพราะเป็นการนําสิ่งอื่นมาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ของตน 
(เสรี วงษ์มณฑา, 2540: 124) 
  การที่โฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวนําเสนอแบบอุปมาอุปไมยจะช่วยให้ดึงดูดความสนใจ
ของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากอาจเ ป็นการสร้างความแปลกใหม่ให้โฆษณามีสีสรรมากกว่าการ
นําเสนอด้วยวิธีอื่นๆ ส่งผลให้ผู้บริโภคจะสามารถจดจําคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์นั้นๆได้เป็นอย่างดี 
จากการศึกษา พบว่าโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวใช้วิธีนําเสนอโฆษณาแบบอุปมาอุปไมยคิดเป็นร้อย
ละ 5.96 ได้ ตัวอย่างของโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวที่ใช้วิธีนําเสนอแบบอุปมาอุปไมยมีดังต่อไปนี้ 
 

 บทภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวโออิชิกรีนที (1) 
ภาพ  นักซูโม่สองคนกําลังนั่งจับถ้วยนํ้าชาอยู่ ทันใดนั้นก็มี
หลอดโผล่ขึ้นมาจากถ้วยนํ้าชาแล้วดูดชาไปจนหมด ทําให้นักซูโม่ทั้งสอง
ตกใจมาก ทว่าที่มาของหลอดนั้นกลับกลายเป็นของผู้ชายคนหน่ึงที่กําลัง
ดูดน้ําชาในขวดโออิชิจากที่อื่นน่ันเอง 

      ผู้บรรยายชาย  มาดูดโออิชิกรีนที ชาเขียวแท้ต้นตํารับญี่ปุ่นกันเถิดครับ 
 
 

โฆษณา เครื่องดื่มชาเขียวโออิชิกรีนที (1) มีการนําเสนอแบบอุปมาอุปไมยโดย ดําเนิน
เรื่องราวให้ ผู้ดื่มเครื่องดื่มชาเขีย วโออิชิกรีนทีกําลังดูดน้ําชาเขียวในถ้วยของคนญี่ปุ่น ไปจนหมด  

ภาพที่53:  ภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวโออิชิกรีนที (1) 
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ทั้งๆที่ทั้งสองฝ่ายไม่ได้อยู่ในสถานท่ีเดียวกัน ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบให้ผู้บริโภคเห็นถึงคุณสมบัติที่
ชัดเจนของเครื่องดื่มชาเขียวโออิชิกรีนทีว่ามีรสชาติเหมือนได้ดื่มชาเขียวญี่ปุ่นแท้ๆ 
 

 บทภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวโออิชิกรีนที (2) 
*หมายเหตุ โฆษณาน้ีใช้เสียงพูดภาษาญี่ปุ่นท่ีมีบรรยายไทยข้างล่าง 
ยกเว้นเสียงผู้บรรยายท่ีพูด ภาษาไทย ดังนั้น บทโฆษณาจึงใช้ข้อความที่
เป็นบรรยายไทยแทนเสียงพูดภาษาญี่ปุ่น 
ภาพ  ผู้หญิงญี่ปุ่นวัยกลางคนกําลังอ้อนวอนขอให้หลอดดูดตน
เข้าไป 
ผู้หญิง  “ได้โปรดเถอะ ดูดฉันไปหน่อยเถอะ ดูดฉันเถิดค่ะ ดูด
ฉันเถิดนะ ขอร้อง ดูดฉันไปหน่อยเถอะ” 
      “ได้โปรดเถอะค่ะ ดูดฉันไปด้วย” 
ผู้บรรยายชาย  ดูดแต่ความสดชื่นแบบญี่ปุ่นเท่านั้น...โออิชิกรีนที 

  ภาพ ผู้หญิงวัยกลางคนถูกหลอดเป่าออกมา 
 
  
 โฆษณาเครื่องดื่ มชาเขียวโออิชิกรีนที (2) มีการนําเสนอแบบอุปมาอุปไมยโดย ดําเนิน
เรื่องราวให้ผู้หญิงญี่ปุ่นวัยกลางคนกําลังขอร้องให้หลอดดูดเธอเข้าไปด้วย แต่กลับถูกเป่าออกมาจน
ปลิวหายไป ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบให้ผู้หญิง ญี่ปุ่นวัยกลางคนเป็นเหมือนชาแก่ๆที่เครื่องดื่ม ชา
เขียวโออิชิกรีนที ไม่ต้องการ ดังนั้น โฆษณาน้ีจึงสื่อให้ผู้บริโภคเห็นถึงคุณสมบัติ ด้านรสชาติ ของ
เครื่องดื่มชาเขียวโออิชิกรีนทีว่าดื่มแล้วให้ความสดชื่นแบบชาเขียวญี่ปุ่น 
 

 บทภาพยนตร์โฆษณามาม่าต้มย าเส้นชาเขียว 
ภาพ  รูปภาพทิวทัศน์ของโครงการ Unseen Thailand ถูก
เปลี่ยนไปเร่ือยๆ เมื่อผ่านไปถึงรูปภาพภาพหนึ่งไป จึงย้อนกลับมาดูใหม่ 
ปรากฏว่ารูปภาพนั้นคือภาพมาม่าเส้นชาเขียวนั่นเอง 
ผู้บรรยายชาย เปิดอีกหนึ่งมุมมองใหม่ของเมืองไทย ชาเขียวในเส้น
บะหม่ี 
  ใหม่ มาม่าต้มยําเส้นชาเขียว...แซ่บจัง 
 
 
   

   

ภาพที่54:  ภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวโออิชิกรีนที (2) 

ภาพที่55:  ภาพยนตร์โฆษณามาม่าต้มยําเส้นชาเขียว 
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โฆษณามาม่าต้มยําเส้นชาเขียวมีการนําเสนอแบบอุป มาอุปไมยโดยดําเนินเรื่องราวให้ มี
ภาพถ่ายของมาม่าต้มยําเส้นชาเขียว ปนอยู่ใน ภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของโครงการ 
Unseen Thailand ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบให้ผู้บริโภคเห็นถึงการนําเอาชาเขียวมาทําเส้นบะหม่ีกึ่ง
สําเร็จรูปเป็นสิ่งที่ไม่เคยปรากฏในประเทศไทยมาก่อน กล่าวคือ โฆษณาน้ีต้องการสื่อว่า มาม่าต้มยํา
เส้นชาเขียวคือความแปลกใหม่ในสังคมไทย 
 

บทภาพยนตร์โฆษณายาสีฟัน Close Up ใกล้ชิดเนเจอร์
คอมเพลกซ ์
ภาพ  ภายในป่า จอมยุทธ์  2 คนกําลังถ่ายทอดพลังให้จอม
ยุทธ์อีกคนท่ีบาดเจ็บอยู่ โดยที่เสื้อด้านหลังของจอมยุทธ์ทั้ง 2 คนนั้นมี
คําว่า “ชาเขียว” และ “อโลเวร่า” ติดอยู ่
ผู้บรรยายชาย รวมสองพลังธรรมชาติ เพื่อขับไล่แบคทีเรียในช่องปาก 
  ใหม่ ใกล้ชิดเนเจอร์คอมเพลกซ์ 
 
  

 
โฆษณายาสีฟัน Close Up ใกล้ชิดเนเจอร์คอมเพลกซ์ มีการนําเสนอแบบอุปมาอุปไมย

โดยดําเนินเรื่องราวให้จอมยุทธ์ผู้ชายและผู้หญิงกําลังถ่ายทอดพลังให้จอมยุทธ์อีกคนหน่ึงที่บาดเจ็บ
เพื่อให้เขาขับพิษออกมา ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบให้จอมยุทธ์ผู้ชายและผู้หญิง คือ สมุนไพร “อโลเว
ร่าและชาเขียว ” ที่รวมพลังกันเพื่อขับไล่ แบคทีเรียในช่องปากของผู้ใช้ยาสีฟัน  Close Up ใกล้ชิดเน
เจอร์คอมเพลกซ์ ที่ถูกเปรียบว่าเป็นจอ มยุทธ์ที่ได้รับบาดเจ็บอยู่  ดังนั้น โฆษณาน้ีจึงสื่อให้ผู้บริโภค
เห็นถึงคุณสมบัติของยาสีฟัน Close Up ใกล้ชิดเนเจอร์คอมเพลกซ์ ว่า ใช้สมุนไพร 2 ชนิดมาผสม
กันเพื่อทําให้สุขภาพในช่องปากสะอาดยิ่งขึ้น 
 

บทโฆษณาฟลูโอคารีล กรีนทีทวิสต์ 
ภาพ  ภายในร้านอาหาร 
ผู้หญิง  ขอชาเขียวที่นึงค่ะ 
บริกรชาย ชาเขียวมาแล้วครับ 
ภาพ  บริกรชายย่ืนถาดท่ีมียาสีฟันฟลูโอคารีล กรีนทีทวิสต์อยู่
ให้ลูกค้าผู้หญิงที่สั่ง 
ผู้หญิง  เอ๊ะ บีบให้ด้วยสิคะ 
ภาพ  ผู้หญิงที่น่ังโต๊ะใกล้แปลกใจกับสิ่งที่เห็น 
ข้อความ “ชาเขียวในรูปแบบใหม่” 

ภาพที่56:  ภาพยนตร์โฆษณายาสีฟัน Close Up ใกล้ชิดเนเจอร์คอมเพลกซ์ 
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ผู้บรรยายชาย ใหม่ ฟลูโอคารีล กรีนทีทวิสต์ 
  ช่วยลดคราบแบคทีเรียและระงับกลิ่นปาก 
  ใหม่ ฟลูโอคารีล กรีนทีทวิสต์ 
 
  

  
 โฆษณายาสีฟัน ฟลูโอคารีล  กรีนทีทวิสต์ มีการนําเสนอแบบอุปมาอุปไมยโดยดําเนิน
เรื่องราวให้ ลูกค้าผู้หญิงสั่งเครื่องดื่มชาเขียวจากบริกร แต่บริกรกลับน ายาสีฟัน ฟลูโอคารีล กรีนที
ทวิสต์ มาให้แทน ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบให้ ผู้บริโภคเห็นว่าการนําชาเขียวมาเป็นส่วนประกอบใน
ยาสีฟันคือชาเขียวในรูปแบบใหม่ ที่ยังไม่เคยมีมาก่อน กล่าวคือ โฆษณาน้ีต้องการสื่อว่า ยาสีฟันฟ
ลูโอคารีลกรีนทีทวิสต์เป็นยาสีฟันแบบใหม่ที่มีชาเขียวเป็นส่วนผสมน่ันเอง 
 
  จากตั วอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่าโฆษณาเหล่านี้มีการนําเสนอเปรียบเทียบเชิง
อุปมาอุปไมยได้อย่างชัดเจน โดยท่ีบางโฆษณาอาจไม่จําเป็นต้องใช้คําพูดอธิบายมากนัก ใช้แค่ภาพ
สื่อความหมายแทนก็สามารถทําให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้น  
 สิ่งที่น่าสังเกตคือ ตัวอย่างโฆษณาผลิตภัณ ฑ์ชาเขียวทั้ง 5 นี้มีลักษณะที่เหมือนกันตรงท่ี
ส่วนใหญ่มักเปิดเรื่องด้วยการนําเสนอสิ่งที่ถูกนํามาเปรียบเทียบก่อน แล้วจึงกล่าวถึงผลิตภัณฑ์ของ
ตนทีหลังเพื่อทําให้เกิดการเปรียบเทียบได้เข้าใจมากขึ้น เช่น ภาพยนตร์โฆษณามาม่าเส้นชาเขียวที่
เปิดเรื่องด้วยภาพถ่าย Unseen Thailand เกี่ยวกับสถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆ แล้วช่วงหลังจึงมี
ภาพถ่ายของมาม่าเส้นชาเขียวแทรกอยู่ด้วย อันเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ของตน
เหมือนกับ Unseen Thailand ที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนน่ันเอง หรือภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชา
เขียวโออิชิกรีนที1 ที่ช่วงแรกนําเสนอบรรยากาศในร้านอาหารของญี่ปุ่นแล้วมีหลอดโผล่ขึ้นมาดูดน้ํา
ชาในถ้วยของนักซูโม่ ช่วงหลังจึงนําเสนอที่มาของหลอดว่ามาจากชายท่ีกําลังดูดน้ําชาเขียวในขวด
โออิชิกรีนที ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเปรียบเทียบเชิงอุปมาอุปไมยว่าเครื่องดื่มโออิชิกรีนทีมีรสชาติ
เหมือนกับชาเขียวญี่ปุ่นแท้ๆ เป็นต้น การนําเสนอแบบนี้มีข้อดีคือการดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค
ให้เกิดความรู้สึกอยากติดตามเรื่องราวต่อไปจนจบ 
 
11.  การน าเสนอแบบส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) 
 
  การนําเสนอโฆษณาแบบส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นการใช้กลยุทธ์ทาง
การตลาดเข้ามาช่วยในการโฆษณาเพื่อดึงดูดใจให้ผู้บริโภคหันมาซื้อผลิตภัณฑ์ของตนให้มากที่สุด 
ส่วนใหญ่จะจัดเป็นกิจกรรมระยะสั้นที่ใช้ส่งเสริมการขายนอกเหนือจากการโฆษณา  การขายโดยใช้
พนักงานขาย  และการประชา สัมพันธ์  ซึ่งสามารถกระตุ้นความสนใจ ของผู้บริโภคได้ กลยุทธ์ที่

ภาพที่57:  ภาพยนตร์โฆษณายาสีฟันฟลูโอคารีลกรีนทีทวิสต ์
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สามารถพบเห็นได้ในปัจจุบัน ได้แก่ การให้ผู้บริโภคทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง การชิงรางวัล การ
ลดราคา การแถมผลิตภัณฑ์อื่นๆ เป็นต้น  การนําเสนอโฆษณาด้วยวิธีนี้สามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์
ที่เพิ่งวางจําหน่ายไปจนถึงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในตลาดแล้ว จึงทําให้เป็นวิธีที่ผู้ผลิตมักใช้เพื่อก ระตุ้น
ยอดขายของตนให้เพิ่มขึ้น 
 ข้อดีของการนําเสนอโฆษณาแบบส่งเสริมการขายคือ สามารถนําไปใช้ได้กับทุกสื่อ ไม่ว่า
จะเป็นสื่อโทรทัศน์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ทําให้ตอนท่ีผู้ผลิตใช้วิธีการนําเสนอโฆษณาผลิตภัณฑ์ชา
เขียวแบบส่งเสริมการขาย ก็จะสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่าง ทั่วถึงทุกเวลา อย่างไรก็ตาม 
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ชาเขียวยังถือเป็นสิ่งใหม่ที่เพิ่งมีในสังคมไทยไม่นาน จึงทําให้ผู้ผลิตส่วนใหญ่มัก
เลือกใช้วิธีนําเสนอโฆษณาแบบท่ีเน้นตัวผลิตภัณฑ์มากกว่า ทั้งน้ีเพื่อให้ผู้บริโภคได้รู้จักผลิตภัณฑ์
ของตนเสียก่อน เมื่อผลิตภัณฑ์ของตนเข้าสู่ตลาดระยะหนึ่งแล้ว จึงจะเริ่มใช้กลยุทธ์ส่งเสริมการขาย
เข้ามาช่วย ทําให้การนําเสนอด้วยวิธีนี้ยังไม่ค่อยถูกนํามาใช้ในโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวมากนัก 
 จากการศึกษา พบว่าโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวใช้วิธีนําเสนอแบบส่งเสริมการขายคิดเป็น
ร้อยละ 2.65 โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี ้
 11.1 การให้ผลประโยชน์ท่ีเป็นรูปธรรม 
 11.2 การให้ผลประโยชน์ท่ีเป็นนามธรรม 
 
 11.1 การให้ผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม 
  การให้ ผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม คือ การ คืนกําไรให้ผู้บริโภคด้วยการให้
ผลประโยชน์ที่สามารถจับต้องได้ เช่น ของรางวัล เงินสด หรือไปท่องเที่ยวต่างประเทศ เป็นต้น  การ
น าเสนอโฆษณาวิธีนี้จึงมักเน้นเร่ืองผลประโยชน์ให้มีความโดดเด่น สะดุดตา เพื่อดึงดูดความสนใจ
ให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ชาเขียวให้เร็วที่สุด  เนื่องจากมีระยะเวลาจ ากัด และการท่ี
จะให้ได้ผลประโยชน์เหล่านั้นส่วนใหญ่ต้องแข่งขันกับผู้บริโภคด้วยกันเอง  
  จากการศึกษา พบว่าโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวที่มีการน าเสนอแบบส่งเสริมการ
ขายโดยให้ผลประโยชน์ท่ีเป็นรูปธรรมมี 2 วิธี คือ 
  11.1.1 การให้รางวัล 
  11.1.2 การประกวด 
 
  11.1.1 การให้รางวัล 
   การให้รางวัล คือ การให้ผลประโยชน์ท่ีเป็นสิ่งของหรือเ งินแก่ผู้บริโภคที่ท า
ถูกต้องตามกฎกติกาที่ผู้ผลิตตั้งไว้ ซึ่งของรางวัลเหล่านั้นมักมีจ านวนและระยะเวลาจ ากัด เพื่อ
กระตุ้นให้ผู้บริโภครีบตัดสินใจซื้อโดยเร็ว อย่างไรก็ตาม การส่งเสริการขายแบบให้รางวัลมักต้อง
อาศัยโชคของผู้บริโภคเพียงอย่างเดียว ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างต่อไปนี้ 
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บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวโออิชิกรีนทีมีการนําเสนอแบบส่งเสริมการขายด้วย
การมอบเงินมูลค่า 1 ล้านบาทให้ผู้บริโภคที่พบข้อความใต้ฝาโออิชิกรีนที ซึ่งมีเพียง 30 ฝาเท่านั้น 
การนําเสนอแบบนี้เป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคหันมาดื่มเครื่องดื่มโออิชิกรีนทีมากขึ้น เนื่องจากผู้ผลิต
ใช้การให้รางวัลมาเป็นเครื่องมือจูงใจ ส่งผลให้นอกจาก จะช่วยเพิ่มยอดขายเครื่องดื่มชาเขียวโออิชิ
กรีนทีแล้ว  ยังทําให้ผู้บริโภคเกิดรู้สึกดีต่อผู้ผลิตด้วย เพราะนับเป็นการคืนกําไรให้ผู้บริโภคอีกทาง
หนึ่ง 

 

ภาพที่58:  ภาพบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวโออิชิกรีนที 

 

ภาพที่59:  ภาพบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวยูนิฟกรีนที 
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  บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวยูนิฟกรีนทีมีการนําเสนอแบบส่งเสริมการขายด้วยการ
ให้ผู้บริโภคลุ้นรับรางวัลได้ 2 วิธีคือ ลุ้นจากใต้ฝาเครื่องดื่มยูนิฟกรีนทีและยูนิฟไอเฟิร์มเพื่อรับของ
รางวัลมากมาย หรือส่งฝาเปล่ามาชิงโชคเพื่อลุ้นเงินรางวัล 5 ล้านบาท ซึ่งเป็นการส่งเสริมการขายท่ี
คล้ายคลึงกับเครื่องดื่มชาเขียวโออิชิกรีนที แต่ใช้การดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคด้วยของรางวัลที่
มีจํานวนมากกว่า ทั้งน้ีนอกจากจะเป็นการคืนกําไรให้ผู้บริโภคแล้ว ยังเป็นการแข่งขันด้านการตลาด
กับคู่แข่งอย่างเครื่องดื่มชาเขียวโออิชิกรีนทีอีกด้วย 
 
  จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่าโฆษณาผลิ ตภัณฑ์ชาเขียวเหล่านี้มีการนําเสนอ
แบบส่งเสริมการขายโดยให้ผู้บริโภคลุ้นรางวัลจากผลิตภัณฑ์ชาเขียว  และผู้ที่ทําถูกต้องตามกฎ
กติกาท่ีผู้ผลิตระบุไว้ ก็จะได้รับรางวัล ทั้งน้ีสิ่งที่น่าสังเกตคือ การนําเสนอแบบนี้มักเน้นของรางวัล
มากกว่าเน้นตัวผลิตภัณฑ์  ซึ่งเป็นการกระตุ้น ความรู้สึกให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการซื้อเพื่อให้ได้
ของรางวัล เนื่องจากการส่งเสริมการขายแบบน้ีมักมีลั กษณะยิ่งซ้ือมากเท่าไร ก็ยิ่งมีโ อกาสได้รางวัล
มากขึ้นเท่านั้น  
 
  11.1.2 การประกวด 
   การประกวด คือ การเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคแสดงความสามารถของตนเอง
แข่งขันกับบุคคลอื่นๆ โดยให้ผลประโยชน์แก่ผู้ชนะเลิศ ที่มีความสามารถมากที่สุด  ซึ่งแตกต่างจาก
การส่งเสริมการขายแบบให้รางวัลคือ การประกวดนั้นวัดจากความสามารถของผู้บริโภคเป็นหลัก  
ในขณะท่ีการให้รางวัลจะอาศั ยการเสี่ยงโชคมากกว่า อย่างไรก็ตาม สิ่ง หนึ่งที่เหมือนกัน คือ การ
นําเสนอโฆษณาท่ีมักเน้นเร่ืองการประกวดมากกว่าการเน้นที่ตัวผลิตภัณฑ์ชาเขียว  
   จากการศึกษา พบว่าโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวที่มีการนําเสนอแบบ
ส่งเสริมการขายโดยใช้วิธีการประกวดมีเพียงตัวอย่างเดียว คือ โฆษณาแบรนด์พริกและชาเขียว
ผสมซุปไก่สกัด ดังตัวอย่าง 
 

 บทภาพยนตร์โฆษณาแบรนด์พริกและชาเขียว 
ผู้บรรยายหญิง แจ้งเกิดสาวหุ่นดี สุขภาพฟิตกับแบรนด์พริกและชา
เขียว 
  แดนซ์เซอร์ไซด์คอนเทสต์ เต้นเผาผลาญไขมัน 
ลุ้นอวดหุ่นสวยยกทีมไป Gold Coast กันยายน-กุมภาพันธ์ พ .ศ.2547 

โดย 
      แบรนด์พริกและชาเขียวผสมซุปไก่สกัด 

  
ภาพที่60:  ภาพยนตร์โฆษณาแบรนด์พริกและชาเขียวผสมซุปไก่สกัด 
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จะเห็นได้ว่า โฆษณา แบรนด์ พริกและชาเขียวผสมซุปไก่สกัด มีการนําเสนอแบบ

ส่งเสริมการขายด้วยการจัดการประกวดสาวสุขภาพดีเพื่อหาผู้ชนะเลิศไปท่องเที่ยวต่างประเทศ การ
ส่งเสริมการขายแบบน้ีไม่ได้วัดจากความโชคดี แต่วัดกันด้วยความสามารถของผู้บริโภคเอง  ซึ่งแฝง
การสะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ว่า ผู้ที่บริโภคแบรนด์ พริกและชาเขียวผสมซุปไก่สกัด
จะเป็นผู้ที่มีสุขภาพดี  
 
 11.2 การให้ผลประโยชน์ที่เป็นนามธรรม   
  การให้ผลประโยชน์ท่ีเป็นนามธรรม มีความแตกต่างจากการให้ผลประโยชน์ท่ีเป็น
รูปธรรม คือ ไม่ใช่การคืนกําไรให้ผู้บริโภคโดยตรง แต่เป็นการแสดงความจริงใจต่อผู้บริโภคด้วยการ
ขอบคุณที่ผู้บริโภคให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ ชาเขียว จนส่งผลให้ยอดขายของบริษัทเพิ่ม มากขึ้น 
แม้ว่าการนําเสนอแบบส่งเสริมการขายด้วยวิธีนี้จะไม่ได้ทําให้ผู้บริโภคได้สิ่งของหรือเงินรางวัลใดๆ 
แต่สิ่งที่ผู้บริโภคได้รับคือ ความรู้สึกที่ดีต่อผู้ผลิตและกา รท่ีได้รู้สึกว่าตนเองเป็นบุคคลสําคัญ 
กล่าวคือ การให้ผลประโยชน์ท่ีเป็นนามธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งส่งผลต่อจิตใจของผู้บริโภค
โดยเฉพาะ     
  จากการศึกษา พบว่าโฆษณา ผลิตภัณฑ์ชาเขียวที่มีการนําเสนอแบบส่งเสริมการ
ขายโดยให้ผลประโยชน์ท่ีเป็นนามธรรมมีอยู่เพียงตัวอย่าง เดียว คือ โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวโออิชิ
กรีนท ีดังตัวอย่าง 
 

 บทภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวโออิชิกรีนที 
ภาพ  ขวดโออิชิกรีนทีที่มีมือทําท่าไหว้ 
ผู้ชาย  ทีแรกผมว่าผมจะมาขอบคุณทุกท่านด้วยวิธีนี้
ครับ 
ภาพ  ชายหนุ่มหยิบขวดโออิชิกรีนทีไปดื่ม แต่ดื่มไม่

ถนัดเพราะติดมือของขวดโออิชิกรีนที 
ผู้ชาย  แต่ว่าผมออกมาขอบคุณด้วยตัวเองจริงใจกว่า 
ขอบพระ คุณครับ 
ภาพ  คุณตัน ภาสกรนที ผู้บริหารแห่งบริษัทโออิชิ กรุ๊ป ทําท่าไหว้  
 
  

โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวโออิชิกรีนทีมีการนําเสนอแบบส่งเสริมการขายด้วยการ ให้
ผู้บริหารของบริษัทมากล่าวข อบคุณผู้บริโภคที่ให้การอุดหนุน ซึ่ง เป็นวิธีส่งเสริมการขายท่ีแตกต่าง
จากโฆษณาส่งเสริมการขายอื่นๆ คือ ไม่ใช่การคืนกําไรให้ผู้บริโภคโดยตรง แต่เป็นการส่งเสริมการ
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ขายอีกรูปแบบหน่ึงท ี่มุ่งเน้นความรู้สึกของผู้บริโภคเป็นสําคัญ กล่าวคือ ทําให้ผู้บริโภครู้สึกถึงความ
จริงใจ ความเอาใจใส่ของผู้ผลิต ซึ่งนอกจากจะทําให้ผู้บริโภครู้สึกเหมือนเป็นคนพิเศษแล้ว ยังช่วย
เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ผู้ผลิตเองอีกด้วย 
 
 สิ่งที่น่าสังเกตคือ การโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวแบบส่งเสริมการขายน้ัน นอกจากจะช่วย
ให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกที่ดีต่อผู้ผลิต และการเพิ่มยอดขายให้ผลิตภัณฑ์แล้ว ยังช่วย เปลี่ยน
ภาพลักษณ์ที่เคยเสื่อมเสียให้ดีขึ้นได้ โดยเฉพาะในกรณีของเครื่องดื่มโออิชิกรีนทีที่เคยมีผู้ร้องเรียน
ว่ามีอาการแสบปากและคออย่างรุนแรงหลังจากที่ดื่มเครื่องดื่มโออิชิกรีนทีเข้าไป ซึ่งเคยเป็นข่าว
ใหญ่เมื่อประมาณต้นปีพ.ศ. 2548  
 

ที่ปทุมธานีเจออีกแล้ว สาวซดชาโออิชิแล้วถ่ายท้อง เจอตะกอนคล้ายเชื้ อราเกาะตัว
เป็นก้อนสีด้าภายในขวด แถมมีกลิ่นบูด ด้าน “หมอหน่อย ” เผยผลตรวจ “ชาโออิชิ ” ที่มี
ปัญหา พบกรดเกลือเจือปนถึง 16% งง! เข้าไปอยู่ในขวดได้อย่างไร เนื่องจากขั้นตอนการ
ผลิตไม่มีสารตัวนี้ ฝากต้ารวจช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงเพราะอาจกลั่นแกล้งกัน ส่วน “ตัน 
ภาสกรนที” ยืนยันโรงงานเป็นระบบปิดได้มาตรฐาน คาดมีปัญหาเกิดขึ้นหลังกระบวนการ
ผลิต 

  (ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ฉบับเม่ือวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548) 
 

จากข่าวดังกล่าว ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของ ผู้ผลิตเครื่องดื่มชาเขียวโออิชิกรีนทีเสื่อมเสีย
ชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ผู้ผลิตจึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายขึ้นเพื่อลดกระแสด้านลบ ด้วยการแจก
เงินให้ผู้บริโภคที่พบข้อความใต้ฝาว่า 1 ล้านบาท ทําให้ยอดขายของเครื่องดื่มโออิชิกรีนทีกลับเพิ่ม
มากขึ้น และเม่ือกิจกรรมนี้สิ้ นสุดลง จึงมีโฆษณาท่ีให้ผู้บริหารของบริษัทออกมากล่าวขอบคุณ
ผู้บริโภคที่ยังคงให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของตนต่อไป 
  
 
   



บทที่ 3 
 

วิเคราะห์การใชภ้าษาในโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียว 
 

 การโฆษณาเป็นการแข่งขันกับเวลา หรือการจัดสรรกับเนื่อที่ ที่จ ากัด ซึ่ง ภายในช่วงเวลา
หรือเนื้อที่ที่ถูกก าหนดนั้นต้องท าให้ผลิตภัณฑ์หรือชื่อบริษัทของตนสะดุดตาสะดุดใจ และเหลือเป็น
ภาพอยู่ในความทรงจ าของผู้บริโภคให้ มากที่สุด ดังนั้น ผู้ผลิตจึงต้องสรรหาวิธีการต่างๆเพื่อท าให้
โฆษณามีความน่าสนใจย่ิงขึ้น ซึ่งนอกจากจะต้องค านึงถึงวิธีการน าเสนอตามที่ได้วิเคราะห์ไปในบท
ที่ 2 แล้ว การเลือกสรรภาษาก็ถือเป็นสิ่งส าคัญส าหรับงานโฆษณาเช่นกัน การใช้ภาษาในโฆษณาจึง
ควรมีความโดดเด่น แปลกใหม่ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถจดจ าได้ง่ายยิ่งขึ้น 
  

ในบทน้ีผู้วิจัยจะวิเคราะห์การใช้ภาษาในโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียว โดยข้อมูลของ
ผลิตภัณฑ์ชาเขียวที่ใช้วิเคราะห์มาจากผลิตภัณฑ์ 15 ชนิด ได้แก่ เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
หมากฝรั่ง โยเกิร์ต ยาชง สมุนไพร นม ขนม ยาสีฟัน แผ่นอนามัย เครื่องส าอาง บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป 
แป้ง เครื่องดื่มธัญญาหาร  เค้ก และขนมปัง ซึ่งเมื่อพิจารณาจากชนิดของผลิตภัณฑ์ชาเขียวแล  ้ว 
ผู้วิจัยสามารถแบ่งประเภทของผลิตภัณฑ์ชาเขียวออกเป็น 2 ประเภท ดังนี ้

1.  ผลิตภัณฑ์ชาเขียวประเภทบริโภค คื อ ผลิตภัณฑ์ชาเขียวที่สามารถรับประทานได้  มี
จ านวน 11 ชนิด ได้แก่ 

- เครื่องดื่ม    -  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
- หมากฝรั่ง    - โยเกิร์ต 
- ยาชงสมุนไพร   - นม 
- ขนม    - บะหม่ีกึ่งส าเร็จรูป 
- เครื่องดื่มธัญญาหาร   - เค้ก 
- ขนมปัง 
2. ผลิตภัณฑ์ชาเขียวประเภทอุปโภค คือ ผลิ ตภัณฑ์ชาเขียวที่ใช้ส าหรับร่างกาย

ภายนอก มีจ านวน 4 ชนิด ได้แก่ 
 - ยาสีฟัน    -  แผ่นอนามัย 

 -  เครื่องส าอาง    - แป้ง 
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จากการวิเคราะห์โฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียว ตามข้อมูลดังกล่าว  ผู้วิจัยพบว่าวิธีการใช้ค า
ในโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียว สามารถแบ่งออกเป็น  3 ลักษณะใหญ่ๆ คือ การตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ชา
เขียว การใช้ ภาษา บอกลักษณะ ของผลิตภัณฑ์ ชาเขียว และการใช้ภาษาแสดงภาพลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ชาเขียว ซึ่งการใช้ภาษาทั้ง 3 ลักษณะน้ีมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.  การตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ชาเขียว 
 1.1 การใช้ค าว่า “ชาเขียว” 
 1.2 การใช้ค าว่า “กรีนท”ี 
2.  การใช้ภาษาบอกลักษณะของผลิตภัณฑ์ชาเขียว 

2.1 การใช้ค าแสดงรสชาติหรือกลิ่น 
2.2 การบอกส่วนผสมหรือลักษณะของผลิตภัณฑ์ชาเขียว 
2.3 การใช้ค าเกี่ยวกับความแปลกใหม่ 

3.  การใช้ภาษาเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ชาเขียว 
3.1 การแสดงถึงคุณภาพด้านการเลือกวัตถุดิบและกรรมวิธีการผลิต 
3.2 การแสดงถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ชาเขียว 
3.3 การแสดงถึงความน่าเชื่อถือในผลิตภัณฑ์ชาเขียว 
3.4 การแสดงถึงการให้ค าแนะน าผู้บริโภค 
3.5 การแสดงถึงความปรารถนาดีต่อผู้บริโภค 
3.6 การแสดงถึงการคืนก าไรให้ผู้บริโภค 
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จ านวนค าที่ปรากฏตามประเภทของชาเขียว 

จ านวนค าที่ปรากฏใน จ านวนค าที่ปรากฏใน 

ผลิตภัณฑ์ชาเขียวประเภทบริโภค ผลิตภัณฑ์ชาเขียวประเภทอุปโภค 

ลักษณะการใช้ภาษาในโฆษณา 
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แป้
ง 

1.  การตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ชาเขียว 48 2 5 1 2 2 5 2 1 1 1 1    

    1.1 การใช้ค าว่า “ชาเขียว”  25 2  1 2 2 3 2 1  1     
     1.2 การใช้ค าว่า “กรีนที”  23  5    2   1  1    

2.  การใชค้ าบอกลักษณะของผลิตภัณฑ์ชาเขียว 42 2 3 2 3 4 11 4 2 3 3 6 3 1 1 

    2.1 การใช้ค าแสดงรสชาติหรือกลิ่น 20  1    4 1  1 1     

    2.2 การบอกส่วนผสมหรือลักษณะของผลิตภัณฑ์ชาเขียว 13 2 2 1 1 2 3 2 1 1 1 3 1 1 1 

    2.3 การใช้ค าเกี่ยวกับความใหม่ของผลิตภัณฑ์ 9   1 2 2 4 1 1 1 1 3 2   

3.  การใชภ้าษาสร้างภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ชาเขียว 61 2 4 1 2 4 4 1 3 1  5 4 1 1 

    3.1 การแสดงถึงคุณภาพด้านการเลือกวัตถุดิบและกรรมวิธีการผลิต 19  1    1         

    3.2 การแสดงถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑช์าเขียว 16  2 1 2 2 1  1 1  5 2 1 1 

    3.3 การแสดงถึงความน่าเชื่อถือในผลิตภัณฑ์ชาเขียว 5     1 1  1    2   

    3.4 การแสดงถึงการให้ค าแนะน าผู้บริโภค 11  1   1  1 1       

    3.5 การแสดงถึงความปรารถนาดีต่อผู้บริโภค 8      1         

    3.6 การแสดงถึงการคืนก าไรให้ผู้บริโภค 2 2              

ตารางที่2: แสดงจ านวนการใช้ค าที่ปรากฏในโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวแต่ละประเภท 

56 
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 จากตาราง จะเห็นได้ว่าโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวทั้ง 15 ชนิด มีการใช้ภาษาที่เหมือนกัน
อยู่ลักษณะหนึ่ง คือ การบอกส่วนผสมหรือลักษณะของผลิตภัณฑ์ชาเขียว ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ
ต้องการแสดงผู้บริโภคเห็นว่าผลิตภัณฑ์ภัณฑ์ของตนมีชาเขียวเป็นส่วนประกอบ  เช่นเดียวกับการ
กล่าวถึงประโยชน์ของชาเขียวที่ผลิตภัณฑ์ชาเขียวส่วนใหญ่น ามาใช้เพื่อชี้ให้เห็นถึงการได้ประโยชน์
จากการบริโภคหรืออุปโภคผลิตภัณฑ์ชาเขียว อย่างไรก็ตาม โฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวทั้ง 2 
ประเภทมีการใช้ภาษาที่ต่างกันตรงที่ผลิตภัณฑ์ชาเขียวประเภทบริโภคมีการใ ช้ค าแสดงรสชาติและ
กลิ่น รวมถึง มีการใช้ภาษาที่กล่าวถึงการใช้วัตถุดิบและกรรมวิธีการผลิตที่มีคุณภาพ ในขณะท่ี
ผลิตภัณฑ์ชาเขียวประเภทอุปโภคไม่มีการการใช้ภาษาในลักษณะน้ี เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับ
ภายนอกร่างกายเท่าน้ัน จึงไม่มีความจ าเป็นต้องเน้นในส่วนน้ีนั่นเอง    
 

1.  การตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ชาเขียว 
 
การตั้งชื่อผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้ผลิตภัณฑ์เป็นท่ีรู้จักของผู้บริโภค เพราะ

หากตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ไม่เหมาะสม ก็ไม่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้ ดังนั้น การตั้งชื่อ
ผลิตภัณฑ์ที่ดีจะต้องค านึงถึงค าที่สามารถบ อกถึงเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม 
รวมท้ังต้องมีความสั้น กระชับ เพื่อให้สามารถจดจ าได้ง่ายด้วย  

 
ชูศักดิ์ เดชเกรียงไกรกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มาร์เก็ตติ้งกูรู แอสโซซิ

เอชั่น จ ากัด  (ม.ป.ป.) กล่าวถึงความส าคัญของการตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ไว้ว่า การตั้งชื่ อ
ผลิตภัณฑ์มีความส าคัญมาก เช่น น้ าตาลเทียม ครีมเทียม  ชื่อก็ฟังดูไม่น่ากินแล้ว กะทิ
เทียม เปลี่ยนเป็น กะทิเพื่อสุขภาพ ปลาสลิดทอด เปลี่ยนเป็น  ปลาสลิดหอมทอดกรอบ ชื่อ
แบรนด์ก็เช่นกัน กระทิงแดง ฟังแล้วดูคึกคัก  หรือฉลาม  ฟังแล้วดูดุดัน แข็งแรง ตากแดด
ตากลม โต้คลื่น  ทัมใจ ฟังดูคล้ายกับทันใจ  บวดหาย ฟังดูคล้าย  ปวดหาย เสือ 11ตัว 
พละก าลังจะขนาดไหนกันนะ ซีอิ๊วตราเด็กสมบู รณ์ น้ าปลาทิพรส หรือ รสทิพ ย์นั้นเอง 
น้ ามันพืชทิพ แหมฟังแล้วดูเหมือนท าอาหารทิพย์ น้ ามันพืชกุ๊ก ส าหรับพ่อครัวแม่ครัว หรือ
กุ๊กมือดี เหล่านี้คือแค่ชื่อก็ได้เปรียบแล้ว ดังค าว่า “ชื่อดีมีชัยไปกว่าครึ่ง” 

 (ที่มา: บทความ “SMEs รอดตายด้วยกลยุทธ์สู้สิบทิศ ตอน Brand Identity 1) 
 

จากค ากล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าการตั้งชื่อผลิตภัณฑ์มีความส าคัญมาก เพราะเป็นสิ่งที่จะ
ช่วยสร้างความประทับใจให้แก่ผู้บริโภคได้อีกทางหนึ่ง ในกรณีของ ผลิตภัณฑ์ชาเขียวก็เช่นเดียวกัน
ที่ต้องค านึงถึงการตั้งชื่อเป็นส าคัญเพื่อให้สามารถดึงดูดความสนใจได้ ดังนั้น ผู้ผลิตจึงพยายามตั้ง
ชื่อให้ผลิตภัณฑ์ชาเขียวมีความโดดเด่น แปลกใหม่ และบ่งบอกถึงความเกี่ยวข้องกับชาเขียวเพื่อจะ
ได้เป็นที่รู้จักในหมู่ผู้บริโภค 
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จากการศึกษ า พบว่าวิธีการตั้งชื่อของผลิตภัณฑ์ชาเขียวสามารถแบ่งได้เป็น 2 วิธี 
ดังต่อไปนี ้

1.1 การใช้ค าว่า “ชาเขียว”  
1.2 การใช้ค าว่า “กรีนท”ี  

 
1.1 การใช้ค าว่า ‚ชาเขียว‛ 

การใช้ค าว่า “ชาเขียว ” คือ การตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ด้วยการระบุค าว่า “ชาเขียว ” ไว้ใน
ชื่อของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้บริโภคทราบว่าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมีความเกี่ยวข้องชาเขียว ไม่ว่าจะเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากใบชาเขียวโดยตรงอย่างเครื่องดื่ม หรือผลิตภัณฑ์ทั่วไปท่ีน าเอาชาเขียวมาเป็น
ส่วนผสมก็ตาม  

 จากการศึกษา พบว่าการตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ชาเขียวด้วยการระบุค าว่า “ชาเขียว ” 
สามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 

 1.1.1 การระบุค าว่า “ชาเขียว” ในค าจ าแนกประเภทสินค้า 
 1.1.2 การระบุค าว่า “ชาเขียว” เพื่อบอกส่วนผสม 
 
 1.1.1 การระบุค าว่า ‚ชาเขียว‛ ในค าจ าแนกประเภทสินค้า 

  วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์ (2537) กล่าวถึงค าจ าแนกประเภทสินค้าไว้
ว่า “การเรียกชื่อ ในโฆษณามี 2 ลักษณะ คือ การเรียกชื่อโดยไม่มีค าจ าแนกประเภทสินค้า
น ามาก่อน เช่น Honda เท็กซ์วูดส์ และการเรียกชื่อโดยมีค าจ าแนกประเภทสินค้าน าหน้ามา
ก่อน เช่น ถั่วตราเจดีย์ สบู่เด็กแคร์ ซ่ึงแบบแรกเป็นการใช้ค าแบบใหม่ที่มีผลมาจาก
ภาษาต่างประเทศ ในขณะที่การเรียกชื่อโด ยมีค าจ าแนกประเภทสินค้าน้ันเป็นลักษณะของ
ภาษาไทยท่ีมักเรียกชื่อสินค้าโดยมีมีค าจ าแนกประเภทสินค้าน าหน้าทั้งหมด เช่น 

 ลูกอม Ricola   รถ Honda Accord 
 น ้าส้ม ออร์เรนจินา  น ้ามันพืช แวว 
   
  ลักษณะของค าในภาษาไทยท่ีต้องจ าแนกประเภทก่อนการเรียกชื่อ

นั้นเห็นได้จากค าที่มีอยู่ในภาษาไทยท่ัวไป เช่น 
 ปลาช่อน   ปลาดุก 
 งูเห่า    งูจงอาง 
 ขนมครก   ขนมเค้ก 
 ผ้าพันคอ   ผ้าห่ม 
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  เห็นได้ว่าภาษาไทยใช้ค าจ าแนกประเภท คือ ปลา งู ขนม ผ้า 
น าหน้าชื่อมาก่อน เราไม่เรียกว่าช่อน ดุก เห่า จงอาง ฯลฯ เฉยๆ ต่างจากภาษาต่างประเทศ
ที่อาจเรียกชื่อได้เลย โดยไม่ต้องใช้ค าจ าแนกประเภท เช่น cobra (งูเห่า) scarf (ผ้าพันคอ) 

 (ที่มา: รายงานวิจัยเรื่อง “ลักษณะภาษาไทยที่ใช้ผ่านสื่อมวลชนโทรทัศน์”) 
 
 ในกรณีของผลิตภัณฑ์ชาเขียวก็เช่นเดียวกันที่มีการใช้ค าจ าแนกประเภท

น าหน้าชื่อผลิตภัณฑ์ก่อน ดังนั้น การตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ชาเขียวที่ใช้ค าจ าแนกประเภทน าหน้าจึงมีการ
ระบุค าว่า “ชาเขียว” ไว้ด้วยเพื่อชี้ให้ผู้บริโภคเห็นว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับชาเขียว ด้วยเหตุนี้ 
ลักษณะการตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ชาเขียวที่มีการระบุค าว่า “ชาเขียว” ในค าจ าแนกประเภทสินค้าจึงมักมี
รูปแบบ ‚ค าจ าแนกประเภทสินค้าที่มีการระบุค าว่า ‘ชาเขียว’+ ชื่อผลิตภัณฑ์ชาเขียว‛  

 นอกจากนี้ จากการศึกษาพบว่า การตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ที่มีการระบุค าว่า 
“ชาเขียว” ในค าจ าแนกประเภทสินค้าส่วนใหญ่มักมีเฉพาะในผลิตภัณฑ์ชาเขียว ประเภทเครื่องดื่ม
เท่าน้ัน เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมส าคัญเป็นชาเขียว ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
 ชาเขียวพร้อมดื่ม ตราเซนย่ารสทับทิม 
    (จากบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวเซนย่ารสทับทิม) 
 ชาเขียวรสต้นต ารับตรายูนิฟกรีนท ี
    (จากบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวกรีนที) 
 น้ าชาเขียวตราสยาม 
    (จากบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวตราสยาม) 
 ชาเขียว จากใบชาญี่ปุ่นแท้รสต้นต ารับ ตราไอวี่ 
    (จากบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวไอวี่) 
 ชาเขียวพร้อมดื่ม ตราโมชิ สไมลีย์ เมลอน 
    (จากบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวโมชิ) 
 น้ าชาเขียวญี่ปุ่นโออิชิกรีนทีรสข้าวญี่ปุ่น 
    (จากบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวโออิชิกรีนที) 
 ชาเขียวคัดพิเศษตราชิเซนกรีนทีพลัส 
    (จากบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวชิเซนกรีนทีพลัส) 
 ชาเขียวเนสทีไอซ์รัช 
    (จากบทภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวเนสทีไอซ์รัช) 
 ชาเขียวพร้อมดื่มตราเซนชะ 
    (จากบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวเซนชะ) 
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   จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่าการตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ชาเขียวเหล่านี้มี
การระบุค าว่า “ชาเขียว ” ไว้ในค าจ าแนกประเภทสินค้าเพื่อชี้ให้ผู้บริโภคทราบว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับชาเขียว หรือเป็นผลิตภัณฑ์ชาเขียวประเภทเครื่องดื่ม สังเกตได้ว่าค าจ าแนก
ประเภทสินค้าท่ี ระบุค าว่า “ชาเขียว ” นั้นมักอยู่ข้างหน้าชื่อเฉพาะของผลิตภัณฑ์ชาเขียวที่ผู้ผลิต
ตั้งขึ้นมา เช่น เซนชะ เซนย่า ไอวี่ สยาม เป็นต้น ดังนั้น หากไม่มีค าจ าแนกประเภทสินค้าอยู่
ข้างหน้าชื่อผลิตภัณฑ์ชาเขียว ก็อาจท าให้ผู้บริโภคไม่เข้าใจว่าเป็นผลิตภัณฑ์ชาเขียวประเภท
เครือ่งดื่ม จึงอาจกล่าวได้ว่า การตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ชาเขียวที่มีการระบุค าว่า “ชาเขียว” ไว้ในค าจ าแนก
ประเภทสินค้ามีความจ าเป็นต่อการตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ชาเขียวประเภทเครื่องดื่มอย่างย่ิง 
 
   1.1.2 การระบุค าว่า ‚ชาเขียว‛ เพื่อบอกส่วนผสม 
   การระบุค าว่า “ชาเขียว” เพื่อบอกส่วนผสมเป็นการตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ที่มีชา
เขียวเป็นส่วนประกอบด้วยการระบุค าว่า “ชาเขียว ” ต่อท้ายช่ือที่ผู้ผลิตตั้งขึ้นมา ซึ่งแตกต่างจาก
วิธีการตั้งชื่อแบบระบุค าว่า “ชาเขียว ” ในค าจ าแนกประเภทสินค้าท่ีอยู่หน้าชื่อผลิตภัณฑ์ ดังนั้น 
วัตถุประสงค์ของการระบุค าว่า “ชาเขียว” เพื่อบอกส่วนผสมไว้ข้างหลังชื่อผลิตภัณฑ์จึงไม่ได้ต้องการ
ชี้ให้เห็นว่าเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทใด แต่ต้องการเน้นให้ผู้บริโภคเห็นว่ามีการน าเอาชาเขียวมาเป็น
ส่วนประกอบ ด้วยเหตุนี้ ลักษณะการตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ชาเขียวที่มีการระบุค าว่า “ชาเขียว” เพื่อบอก
ส่วนผสมจึงมักมีรูปแบบ ‚ชื่อผลิตภัณฑ ์+ การระบุค าว่า ‘ชาเขียว’ เพื่อบอกส่วนผสม‛ 
   นอกจากนี้ จากการศึกษาพบว่า การตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ที่มีการระบุค าว่า 
“ชาเขียว” เพื่อบอกส่วนผสมมักเป็นผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่มีการน าเอาชาเขียวไปเป็นส่วนประกอบ  
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
  นมโฟร์โมสตย์ูเอชทีรสชาเขียว 
    (จากแผ่นโฆษณานมโฟร์โมสต์รสชาเขียว) 
 แบรนดพ์ริกและชาเขียว 
    (จากแผ่นโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบรนด์พริกและชาเขียว) 
 มาม่าต้มย าเส้นชาเขียว 
    (จากแผ่นโฆษณามาม่าต้มย าเส้นชาเขียว) 
 เจเล่ไลท์รสชาเขียว 
    (จากบทภาพยนตร์โฆษณาเจเล่ไลท์รสชาเขียว) 
 เนสวีต้ารสชาเขียว 
    (จากบทภาพยนตร์โฆษณาเนสวีต้ารสชาเขียว) 
 ยาชงสมุนไพรตราฟิตเน่รสชาเขียว 
    (จากบทภาพยนตร์โฆษณายาชงสมุนไพรตราฟิตเน่รสชาเขียว) 
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 โยเกิร์ตดัชชี่ไบโอผสมชาเขียว 
    (จากบทภาพยนตร์โฆษณาโยเกิร์ตดัชชี่ไบโอผสมชาเขียว) 
  
   จากตัวอย่างข้างต้น จ ะเห็นได้ว่าการตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ชาเขียวเหล่านี้มี
การระบุค าว่า “ชาเขียว ” เพื่อชี้ให้ผู้บริโภคเห็นว่าผลิตภัณฑ์ของตนมีการน าเอาชาเขียวมาเป็น
ส่วนประกอบ สังเกตได้จากค าว่า “ชาเขียว” ที่อยู่ข้างหลังชื่อผลิตภัณฑ์นั้น มักมีค าเชื่อมคั่นระหว่าง
กลางด้วย เช่น ค าว่า “และ” “รส” “ผสม” เป็นต้น ซึ่งหากไม่มีการระบุค าว่า “ชาเขียว” ไว้ข้างหลังชื่อ
ผลิตภัณฑ์ ก็อาจท าให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าเป็นเพียงผลิตภัณฑ์ทั่วไปท่ีไม่มีชาเขียวผสมอยู่ แม้ว่าจะมี
ค าจ าแนกประเภทสินค้าอยู่ข้างหน้าชื่อผลิตภัณฑ์ก็ ตาม จึงอาจกล่าวได้ว่า การตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ชา
เขียวที่มีการระบุค าว่า “ชาเขียว ” เพื่อบอกส่วนผสมน้ันมีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นให้ผู้บริโภคเห็นว่า
ผลิตภัณฑ์ของตนมีชาเขียวเป็นส่วนประกอบ 
 

 1.2 การใช้ค าว่า ‚กรีนท‛ี  
 การใช้ค าว่า “กรีนท”ี คือ การใช้ค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษของค าว่า “ชาเขียว” มาตั้ง

ชื่อให้ผลิตภัณฑ์เพื่ อให้ผู้บริโภคทราบว่าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมีความเกี่ยวข้องชาเขียว แต่ในกรณีน้ี 
การใช้ค าว่า “กรีนท”ี นั้นมีความแตกต่างจากการใช้ค าว่า “ชาเขียว” แบบภาษาไทย ดังนี้ 

 -  ค าว่า “กรีนที” จะไม่ปรากฏอยู่ในค าจ าแนกประเภทสินค้าเลย เนื่องจากอาจท าให้
ผู้บริโภคไม่เข้าใจความหมายได้ 

 -  ค าว่า “กรีนที” อาจถูกตั้งอยู่ในช่ือของผลิตภัณฑ์ชาเขียวได้ ซึ่งไม่ใช่การระบุว่ามี
ชาเขียวเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ที่ต้องอาศัยค าเชื่อมต่างๆ เช่น “และ” “รส” “ผสม” เป็นต้น 

  
ดังนั้น ลักษณะการตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ชาเขียวที่มีการระบุค าว่า “กรีนที ” จึงมักมี

รูปแบบ ‚ชื่อผลิตภัณฑ ์+ ค าว่า ‘กรีนท’ี‛ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

 เครื่องดื่มชาเขียวโออิชิกรีนที 
     (จากบทภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวโออิชิกรีนที) 
 เครื่องดื่มชาเขียวยูนิฟกรีนท ี
     (จากบทภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวยูนิฟกรีนที) 
 บีทาเก้นกรีนที 
     (จากบทภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มบีทาเก้นกรีนที) 
 ชิเซนกรีนทีพลัส 
     (จากบทภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวชิเซนกรีนทีพลัส) 
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 ยาสีฟันฟลูโอคารีลกรีนทีทวิสต์ 
    (จากบทภาพยนตร์โฆษณายาสีฟันฟลูโอคารีลกรีนทีทวิสต์) 
 หมากฝรั่งลอตเต้กรีนทีม้ินต์ 
    (จากบทภาพยนตร์โฆษณาหมากฝรั่งลอตเต้กรีนทีม้ินต์) 
 หมากฝรั่งเดนทีนกรีนทีม้ินต์ 
    (จากบทภาพยนตร์โฆษณาหมากฝรั่งกรีนทีม้ินต์) 
 แมคคาดาเมียกรีนทีเค้ก 
    (จากแผ่นโฆษณาแมคคาดาเมียกรีนทีเค้ก) 
 
  จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่าการตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ชาเขียวเหล่านี้มีการระบุค าว่า 
“กรีนที” เพื่อชี้ให้ผู้บริโภคเห็นว่าผลิตภัณฑ์ของตนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับชาเขียว แต่
แตกต่างจากการใช้ค าว่า “ชาเขียว ” แบบภาษาไทยเพื่อบอกส่วนผสม คือ ค าว่า “กรีนที” มักอยู่ต่อ
หลังชื่อผลิตภัณฑ์โดยไม่มีค าเชื่อมคั่นกลาง เช่น “โออิชิ+กรีนที” “ยูนิฟ+กรีนที” “ฟลูโอคารีล+กรีนที” 
เป็นต้น จึงเหมือนกับเป็นส่วนหน่ึงของชื่อผลิตภัณฑ์ชาเขียวเหล่านั้น  
  นอกจากนี้ การท่ีใช้ค าว่า “กรีนท”ี แบบทับศัพท์ภาษาอังกฤษมาตั้งชื่อผลิตภัณฑ์นั้น
อาจเป็นเพราะต้องการให้มีความสอดคล้องกับชื่อผลิตภัณฑ์ที่ส่วนใหญ่มักมีค าที่มี “สระอี ” หรือ 
“สระอิ” อยู่ในช่ือด้วย เช่น “บีทาเก้นกรีนที” “เดนทีนกรีนที ม้ินต์” “ฟลูโอคารีลกรีนทีทวิสต์” “โออิชิ
กรีนที” เป็นต้น สังเกตได้ว่าชื่อผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีการใช้สระอีหรือสระอิค่อนข้างมาก จึงท าให้ชื่อ
ผลิตภัณฑ์มีความสละสลวยและฟังแล้วเสนาะหู ส่งผลให้ผู้บริโภคสามารถจดจ าได้ง่ายนั่นเอง 
 
 ข้อสังเกตอีกประการท่ีผู้วิจัยพบคือ นอกจากการตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ชาเขียวจะมีทั้งการใช้ค า
ว่า “ชาเขียว ” และค าว่า “กรีนที” แล้ว ยังมีการตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ชาเขียวอีกแบบหนึ่งที่ไม่ได้ใช้ทั้ง 2 
ค าเหล่านั้นด้วย แต่ เป็นการ ใช้ค าอื่นท่ีเกี่ยวข้องกั บธรรมชาติแทน เนื่องจากชาเขียวก็ถูกจัดอยู่ใน
กลุ่มสิ่งที่มาจากธรรมชาติเหมือนกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
  
 แป้งเย็นตรางู สูตรเฮอร์เบ้ิล 
 ยาสีฟันโคลสอัพใกล้ชิดเนเจอรค์อมเพล็กซ์ 
  
 สังเกตได้ว่า ทั้ง 2 ค าน้ีเป็นค าภาษาอังกฤษที่มีความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติทั้งสิ้น ดังนี ้
 -  ค าว่า “เฮอร์เบิ้ล” เป็นค าทับศัพท์มาจากค าว่า “Herbal” ซึ่งมีความหมายว่า ‚สมุนไพร‛ 
 -  ค าว่า “เนเจอร”์ เป็นค าทับศัพท์มาจากค าว่า “Nature” ซึ่งมีความหมายว่า ‚ธรรมชาติ‛ 
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 สาเหตุหนึ่งที่ใช้การตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้ค าที่เกี่ยวข้องธรรมชาติแทนการระบุค าว่ า 
“ชาเขียว ” หรือ ค าว่า “กรีนที” นั้น อาจเป็นเพราะผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมีการใช้สิ่งอื่นๆตามธรรมชาติ
นอกจากชาเขียวมาเป็นส่วนประกอบด้วย การตั้งชื่อผลิตภัณฑ์จึงไม่ได้เน้นเฉพาะชาเขียวเท่านั้น 
แต่จะใช้ค าท่ีมีความหมายครอบคลุมสิ่งที่เป็นส่วนผสมเหล่านั้น ซึ่งก็คือค าที่เกี่ยวกับธรรชาตินั่นเอง 
 

2.  การใช้ค าเพ่ือบอกลักษณะของผลิตภัณฑ์ชาเขียว 
  

จากการศึกษา พบว่าการใชค้ าบอกลักษณะของผลิตภัณฑ์ชาเขียวเป็นการใช้ค าเพื่อแสดง
ให้เห็นถึงลักษณะ พิเศษของผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยจะยกเอาจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ออกมากล่าวถึงใน
ถ้อยค า ที่สะดุดตา สะดุดใจ และดึงดูดความสนใจ ของผู้บริโภค  ซึ่งจากการวิเคราะห์โฆษณา
ผลิตภัณฑ์ชาเขียวแล้วผู้วิจัยสามารถแบ่งการใช้ภาษาแสดง คุณสมบัติ ของผลิตภัณฑ์ชาเขียวได้ 3 
วิธี ดังนี ้

2.1 การใช้ค าแสดงรสชาติหรือกลิ่น 
2.2 การบอกส่วนผสมหรือลักษณะของผลิตภัณฑ์ชาเขียว 
2.3 การใช้ค าเกี่ยวกับความแปลกใหม่ 

 
2.1 การใช้ค าแสดงรสชาติหรือกล่ิน 

 การใช้ค าแสดงรสชาติ หรือกลิ่นเป็นการ ใช้ภาษาเพื่อบ่งบอกว่าผลิตภัณฑ์ของตนมี
จุดเด่นด้านรสชาติหรือกลิ่นหอม ซึ่งเป็นคุณสมบัติส าคัญของผลิตภัณฑ์ที่สามารถรับประทานได้ 
ดังนั้น การใช้ภาษาลักษณะน้ีจึงปรากฏเฉพาะในโฆษณาผลิตภัณฑ์ ชาเขียวประเภทบริโภคเท่านั้น 
ในขณะเดียวกัน ผลิตภัณฑ์ชาเขียวประเภทอุปโภคนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส าหรับภายนอกร่างกาย
เพียงอย่างเดียว จึงไม่มีการใช้ภาษาลักษณะน้ีปรากฏอยู่ในโฆษณา อย่างไรก็ตาม การใช้ค าแสดง
รสชาติหรือกลิ่นสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี ้

 2.1.1 การใช้ค าเกี่ยวกับรสชาติ 
 2.1.2 การใช้ชุดค าเกี่ยวกับรสชาติและกลิ่น 
 
 2.1.1 การใช้ค าเกี่ยวกับรสชาติ 
  การใช้ค าเกี่ยวกับรสชาติเป็นการใช้ค าเพื่อบอกลักษณะเด่นด้านรสชาติของ

ผลิตภัณฑ์ชาเขียว ซึ่ง หากสร้างสรรค์ค าให้มีความโดดเด่น สะดุดตา ก็จะช่วยดึงดูดความสนใจ
ผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น จากการศึกษา พบว่า โฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวมีการเน้น ค าเกี่ยวกับรสชาติ อยู่ 
2 ลักษณะ ดังนี้ 

  2.1.1.1 การกล่าวถึงรสชาติอร่อย 
  2.1.1.2 การกล่าวถึงรสชาติต้นต ารับ 
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  2.1.1.1 การกล่าวถึงรสชาตอิร่อย 
   การกล่าวถึงรสชาติ อร่อยเป็นการ เน้นคุณสมบัติด้านรสชาติว่ า

ผลิตภัณฑ์ชาเขียวของตนมีจุดเด่นคือ “รสชาติอร่อย” ที่จะช่วยดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้  โดย
มีวิธีการสร้างข้อความโฆษณา 2 วิธี เพื่อให้มีความน่าสนใจ และจดจ าได้ง่าย ดังนี ้

 
   1)  การใช้ค าว่า “อร่อย + ส่วนขยาย” เช่น 

  
 อร่อยอีกระดับ ด้วยคุณค่าจากใบชาเขียว  
  (จากบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวทิปโก้กรีนที) 
 ...พร้อมคุณค่าของน้ าผึ้ง อร่อยลงตัว  
  (จากบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวยูนิฟกรีนทีรสน้ าผึ้ง) 
 ชามาก อร่อยมาก 
  (จากบทภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวไอวี่) 
 
  2)  การใช้วลีเกี่ยวกับความอร่อย เช่น 
  
 ส่วนผสมฉีกกฎความอร่อย  
  (จากแผ่นโฆษณาขนมปัง two-in-bun รสชาเขียว) 
 ทิปโก้กรีนที อร่อยโดนใจไม่ธรรมดา  
  (จากบทภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวทิปโก้กรีนที) 
 มีมากกว่าความอร่อย 
  (จากบทภาพยนตร์โฆษณาเจเล่ไลท์รสชาเขียว) 
  
   จากตัวอย่าง ข้างต้น จะเห็นได้ว่า การกล่าวถึง รสชาติอร่อยใน
โฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวส่วนใหญ่มีการเน้นเรื่องความอร่อยโดยขยายค าว่า “อร่อย” ให้มีความโดด
เด่น เช่น “อร่อยอีกระดับ ” “อร่อยลงตัว” “อร่อยมาก” เป็นต้น รวมถึงมีการใช้วลีเกี่ยวกับความอร่อย 
เช่น “ฉีกกฎความอร่อย ” “อร่อยโดนใจไม่ธรรมดา ” “มีมากกว่าความอร่อย ” เป็นต้น ทั้งน้ีเพื่อ ให้
ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ชาเขียวเหล่านั้นมีความอร่อยกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่จะ
ช่วยดึงดูดความสนใจให้ผู้บริโภคหันมาบริโภคผลิตภัณฑ์ชาเขียวเหล่านั้นเพิ่มมากขึ้น 
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  2.1.1.2 การกล่าวถึงรสชาติต้นต ารับ 
   การกล่าวถึงรสชาติต้นต ารับเป็นการเน้นคุณสมบัติด้านรสชาติ
ว่าผลิตภัณฑ์ชาเขียวของตนมีจุดเด่นคือ  “รสชาติที่เหมือนกับต้นต ารับ ” ที่จะช่วยดึงดูดความสนใจ
ของผู้บริโภคได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
 ไม่ต้องไปถึงแดนซามูไร ก็สัมผัสรสแท้ๆของชาเขียวได้ 
    (จากบรรจุภัณฑ์ขนมอาร์เซ่รสชาเขียว) 
 เซนย่า รสชาติเต็มๆของชาเขียวแท้ๆ 
    (จากบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวเซนย่ารสทับทิม) 
 ...ให้รสชาติชาเขียวแท้ 
    (จากโฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวชาลีวัง) 
 ยูนิฟกรีนที ชาเขียวคุณภาพดี รสต้นต ารับ  
    (จากบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวยูนิฟกรีนที) 
 โออิชิกรีนที ชาเขียวแท้ต้นต ารับญี่ปุ่น 
    (จากบทภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวโออิชิกรีนที) 

ชาเขียวพร้อมดื่มตราสยาม รสชาติอร่อยต้นต ารับชาไทย 
    (จากบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวสยามกรีนที) 
 
   จากตัวอย่าง ข้างต้น จะเห็นได้ว่า โฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวมี
การกล่าวถึงรสชาติต้นต า รับ 2 ลักษณะ คือ ใช้ค าว่า “ต้นต ารับ ” โดยตรง  เพื่อระบุรสชาติที่เป็นจุด
ขายของผลิตภัณฑ์ เช่น ต้นต ารับชาไทย  รสต้นต ารับ  ชาเขียวแท้ต้นต ารับญี่ปุ่น  เป็นต้น ส่ วนอีก
ลักษณะหนึ่งน้ันจะใช้ค าท่ีมี ความหมายใกล้เคียงกันแทน คือ ค าว่า “แท้” เพื่อระบุว่า รสชาติของ
ผลิตภัณฑ์ชาเ ขียวมีรสชาติของชาเขียวจริงๆ เช่น สัมผัส รสแท้ๆของชาเขียว  รสชาติเต็มๆของ ชา
เขียวแท้ๆ ให้รสชาติชาเขียวแท้ เป็นต้น  
 
  2.1.2 การใช้ชุดค าเก่ียวกับรสชาติและกล่ิน 
  การใช้ชุดค าเกี่ยวกับรสชาติและกลิ่นเป็นการใช้ค าเพื่อบอกลักษณะเด่นทั้ง
ด้านรสชาติและด้านกลิ่น โดยน าเอา ค าที่เกี่ยวกับทั้ง 2 ด้าน มาเรียงกันเป็นชุดค าท่ี เกิดขึ้นใหม่  
เพื่อให้ผู้บริโภค สามารถจดจ าจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ชาเขียวได้ง่าย และส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือใน
ที่สุด ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
 เซนชะยูสุฮันน่ี เปรี้ยวอมหวาน หอมอร่อย  
    (จากบทภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวเซนชะ) 
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 ...รสชาติชุ่มคอ หอม กลมกล่อม   
    (จากบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวยูนิฟกรีนทีฮาลุชา) 
 ได้รสชาติกลมกล่อม ไม่มีรสฝาด 
    (จากบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวยูนิฟกรีนที) 
 ให้รสชาติกลมกล่อม ละมุน นุ่มล้ิน 
    (จากบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวยูนิฟกรีนทีฮาลุชา)  
 หอมอร่อย แล้วจะวางไม่ลง  
  (จากภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวโออิชิกรีนทีเกนไมรสข้าวญี่ปุ่น) 
 หอม สดชื่น จากใบชาเขียวแท้ๆ  
  (จากบรรจุภัณฑ์หมากฝรั่งลอตเต้กรีนทีม้ินต์) 
 ...หอมหวานแสนอร่อย  
  (จากแผ่นโฆษณาแมคคาเดเมียกรีนทีเค้ก) 
 หอมสดชื่น เต็มรสชาติ  
  (จากบทภาพยนตร์โฆษณาเจเล่ไลท์รสชาเขียว) 
 ...และความหอมสดชื่นของกลิ่นมะลิ 
  (จากบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวทิปโก้กรีนที) 
 
  จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่า การใช้ชุดค าแสดงรสชาติและกลิ่นส่วน
ใหญ่ มักปรากฏเป็นชุดค าท่ีเรียงต่อกัน เพื่อเน้นให้ถึงลักษณะเด่ นของผลิตภัณฑ์ชาเขียวว่าเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีทั้งรสชาติอร่อยและกลิ่นหอม  เช่น “เปร้ียวอมหวาน หอมอร่อย ” “รสชาติชุ่มคอ หอม 
กลมกล่อม” “หอมอร่อย แล้วจะวางไม่ลง ” “หอม สดชื่น  จากใบชาเขียวแท้ๆ ” “หอมหวานแสนอร่อย ” 
เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงลักษณะของการเรียงเป็นชุดค า ดังนี ้
  ค าว่า “หอม” มักมีค าเหล่านี้ตามหลัง คือ  
  -  หอม+อร่อย  
  -  หอม+สดชื่น  
  -  หอม+กลมกล่อม 
  
  สิ่งที่น่าสังเกตคือ ข้อความโฆษณาข้างต้นมักมาจากผลิตภัณฑ์ที่น าชาเขียว
มาแปรรูปเป็นส่วนผสม เช่น หมากฝรั่ง เค้ก ขนม เป็นต้น รวมถึงเครื่องดื่มชาเขียวที่น าวัตถุดิบอื่ นๆ
มาผสม เช่น น้ าผึ้ง มะนาว ทับทิม ข้าวญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่ง เน้นเรื่องกลิ่นหอมของชาเขียวมาก่อนเร่ือง
รสชาติทั้งสิ้น กล่าวคือ ข้อความโฆษณามักใช้ค าว่า “หอม” อยู่ข้างหน้าค าที่เกี่ยวกับรสชาติ ทั้งน้ี อาจ
เป็นเพราะชาเขียวที่ถูกน าไปแปรรูปเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์มักมี ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 
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จึงท าให้รสชาติของชาเขียวด้อยลงไป ในขณะ เดียวกัน การน าวัตถุดิบอื่นๆมาผสมกับเครื่องดื่มชา
เขียวถือเป็นสิ่งใหม่ ข้อความโฆษณาจึงมักเน้นเร่ืองกลิ่นหอมไว้ก่อนเพื่อเน้นความใหม่น่ันเอง 
 
 2.2 การใช้ค าเพื่อบอกส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ชาเขียว 
   การบอกส่วนผสมหรือลักษณะของผลิตภัณฑ์ชาเขียวเป็นการใช้ ค าเพื่อ ระบุ ว่า
ผลิตภัณฑ์ของตนมีชาเขียวเป็นส่วนประกอบ  หรือมีลักษณะบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับชาเขียว เช่น 
การใช้สารสกัดที่มีอยู่ในชาเขียวมาเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ เป็นต้น  ท าให้ผลิตภัณฑ์ที่มีชาเขียว
เป็นส่วนประกอบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่ม หมากฝรั่ง ยาสีฟัน หรือแผ่นอนามัยก็ตาม ต่างก็ มี
การใช้ ค าเพื่อบอกส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ชาเขียว ไว้ในโฆษณา ทั้งสิ้น  ซึ่งจะท าให้ผู้บริโภคเกิด
ความรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆ ดีมีประโยชน์ เพราะมีชาเขียวเป็นส่วนประกอบน่ันเอง กล่าวคือ 
ผู้บริโ ภครู้จากสื่อต่างๆว่าชาเขียวมีประโยชน์มากมาย เม่ือถูกน าไปแปรรูปเป็นส่วนผสมใน
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ก็จะท าให้ผู้บริโภคมองว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆมีประโยชน์ไปด้วย ดังนั้น การโฆษณา
ของผลิตภัณฑ์ชาเขียวส่วนใหญ่จึงมักกล่าวถึงส่วนผสมท่ีมีชาเขียวเป็นส่วนประกอบ ในผลิตภัณฑ์
ของตนเสมอ  
 จากการศึกษา พบว่าการใช้ค าเพื่อบอกส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ชาเขียว สามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 กรณ ีดังนี ้
  2.2.1 กรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์ชาเขียวประเภทเครื่องดื่ม 
  2.2.2 กรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆที่น าชาเขียวมาเป็นส่วนผสม 
 
  2.2.1 กรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์ชาเขียวประเภทเครื่องดื่ม 
   การใช้ค าเพื่อบอกส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ชาเขียวในกรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์
ชาเขียวประเภทเครื่องดื่มส่วนใหญ่มักระบุส่วนประกอบที่ถูกน ามาผสมกับ เครื่องดื่มชาเขียวไว้ข้าง
หลังค าว่า “ชาเขียว” เกิดเป็นรูปแบบ ‚ชาเขียว + สิ่งที่น ามาผสมอื่นๆ‛ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
 ชาเขียวพร้อมดื่ม รสชาติต้นต ารับญี่ปุ่นแท้ พร้อมกล่ินหอมของดอกซากุระญี่ปุ่น ที่
บานยามฤดูใบไม้ผลิ  
  (จากบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวเซนชะ) 
 รวมคุณค่าจากใบชาเขียวและน้ าทับทิม  
   (จากบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวเซนย่ารสทับทิม) 
 ด้วยคุณค่าจากใบชาเขียวและความหอมสดชื่นของกล่ินมะลิ 
   (จากบรรจุภัณฑ์ทิปโก้กรีนที) 
 ชาเขียวรสมะนาว ตรายูนิฟกรีนที 
   (จากบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวยูนิฟกรีนทีรสมะนาว) 
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 ชาเขียวรสน้ าผึ้ง ตรายูนิฟกรีนที 
   (จากบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวยูนิฟกรีนทีรสน้ าผึ้ง) 
 โออิชิกรีนทเีกนไม รสข้าวญี่ปุ่น 
  (จากบทภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวโออิชิกรีนทีรสข้าวญี่ปุ่น) 
 ชาเขียวโมชริสเมลอน 
  (จากบทภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวโมชิรสเมลอนญี่ปุ่น) 
 
    จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่า ข้อความ โฆษณา ที่บอกส่วนผสม ของ
ผลิตภัณฑ์ชาเขียวประเภทเครื่องดื่ม ใช้รูปแบบ ‚ชาเขียว +  สิ่งที่น ามาผสมอื่นๆ‛ กล่าวคือ ค าว่า 
“ชาเขียว ” ส่วนใหญ่มักอยู่ข้างหน้าของสิ่งที่น ามาผสม  เช่น “รวมคุณค่าจาก ใบชาเขียว และน้ า
ทับทิม” “ด้วยคุณค่าจากใบชาเขียวและความหอมสดชื่นของกล่ินมะลิ” “ชาเขียวพร้อมดื่มรสชาติ
ต้นต ารับญี่ปุ่นแท้ พร้อมกล่ินหอมของดอกซากุ ระญี่ปุ่นที่บานยามฤดูใบไม้ผลิ ” เป็นต้น ซึ่งจาก
การศึกษา พบว่า “สิ่งที่น ามาผสมในเครื่องดื่มชาเขียว” สามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ 
   -  ค าว่า “ชาเขียว + สิ่งที่น ามาแต่งกลิ่น ” เช่น กลิ่นดอกซากุระญี่ปุ่น กลิ่น
มะลิ กลิ่นผลไม้และดอกไม้นานาชนิด เป็นต้น 
   -  ค าว่า “ชาเขียว + สิ่งที่น ามาแต่งรสชาติ ” เช่น รสข้าวญี่ปุ่น รสทับทิม รส
น้ าผึ้ง รสมะนาว เป็นต้น 
  
   นอกจากนี้ สิ่งที่น่าสังเกต  คือ สิ่งที่น ามาผสมกับเครื่องดื่มชาเขียวนั้นมัก
เป็นสิ่งที่มาจาก “ธรรมชาติ” ไม่ว่าจะเป็นดอกซากุระญี่ปุ่น มะลิ มะนาว ทับทิม ข้าวญี่ปุ่น หรือน้ า ผึ้ง 
ทั้งน้ีเพื่อให้สอดคล้องกับกระแสการดูแลเอาใจใส่สุขภาพของผู้บริโภคในปัจจุบัน เพราะสิ่งที่มาจาก
ธรรมชาติเหล่านี้ล้วนมีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งสิ้น 
   
  2.2.2 กรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆที่น าชาเขียวมาเป็นส่วนผสม   
   กรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์ ประเภทอื่นๆที่น าชาเขียวมาเป็นส่วนผสม เช่น หมาก
ฝรั่ง เค้ก ขนม บะหม่ีกึ่งส าเร็จรูป เป็นต้น มักมีลักษณะการใช้ค าเพื่อบอกส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ชา
เขียวที่ขึ้นต้นด้วยการกล่าวถึงผลิตภัณฑ์หลักของตนก่อน แล้วจึงระบุว่ามีชาเขียวเป็นส่วนผสม เกิด
เป็นรูปแบบ ‚ผลิตภัณฑ ์+ ชาเขียว (กรีนท)ี‛ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
 หมากฝรั่งลอตเต้รสกรีนทีมิ้นต์  
  (จากบทภาพยนตร์โฆษณาหมากฝรั่งลอตเต้กรีนทีม้ินต์) 
 โยเกิร์ตไขมันต่ าผสมชาเขียว  
  (จากบทภาพยนตร์โฆษณาโยเกิร์ตดัชชี่ไบโอ) 
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 ยาชงสมุนไพรที่มีรสชาเขียว  
  (จากบทภาพยนตร์โฆษณายาชงสมุนไพรฟิตเน่รสชาเขียว) 
 เมลด็ฟักทองเคลือบรสชาเขียว  
  (จากบรรจุภัณฑ์เมล็ดฟักทองตราทองการ์เด้น) 
 ขนมเยลลี่ผสมบุกผงและน้ าชาเขียว  
  (จากบทภาพยนตร์โฆษณาเจเล่ไลท์รสชาเขียว) 
 มาม่าต้มย าเส้นชาเขียว  
  (จากบทภาพยนตร์โฆษณามาม่าเส้นชาเขียว) 
   
   จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่า ข้อความ โฆษณาของผลิตภัณฑ์ประเภท
อื่นๆที่น าชาเขียวมาเป็นส่วนผสม จะมีรูปแบบ ‚ผลิตภัณฑ์ + ชาเขียว (กรีนที)‛ กล่าวคือ โฆษณา
จะระบุถึง ผลิตภัณฑ์ก่อน แล้วจึงตามด้วยการกล่าวถึงชาเขียว เช่น “หมากฝรั่ง ลอตเต้รส กรีนที
มิ้นต์” “โยเกิร์ตไขมันต่ าผสมชาเขียว ” “ขนมเยลลี่ผสมบุกผงและน้ าชาเขียว ” “เมล็ดฟักทอง
เคลือบรสชาเขียว” เป็นต้น สังเกตได้จากค าว่า “ชาเขียว” หรือค าว่า “กรีนที” ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ข้าง
หลังผลิตภัณฑ์นั้นๆ  
   
  จากกรณีของการใช้ค าเพื่อบอกส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ ชาเขียวทั้ง 2 กรณีข้างต้น  
แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ถูกกล่าวทีหลังมักเป็น สิ่งส าคัญที่ผู้ผลิตต้องการเน้น สังเกตได้จากรูปแบบของ
การใช้ค าเพื่อบอกส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ชาเขียวที่ในกรณีแรกน้ันมีการกล่าวถึง “สิ่งที่น ามาผสมกับ
เครื่องดื่มชาเขียว ” ไว้ข้างหลัง ในขณะท่ีกรณีของ ผลิตภัณฑ์ ประเภ ทอื่นๆที่น าชาเขียวมาเป็น
ส่วนผสมก็มีการกล่าวถึง “ชาเขียว” ไว้ข้างหลังเช่นกัน  
 
 2.3 การใช้ภาษาเพื่อระบุว่าชาเขียวเป็นผลิตภัณฑ์ใหม ่
  การใช้ ภาษาเพื่อระบุว่าชาเขียวเป็นผลิตภัณฑ์ ใหม่เป็นการ ใช้ภาษาเพื่อ ระบุ ว่า
ผลิตภัณฑ์ชาเขียวเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน หรือมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มีอยู่ท่ัวไป 
ซึ่งการระบุว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ถือเป็นวิธีการดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคอย่างหนึ่งเหมือนกัน  
ดังนั้น โฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวส่วนใหญ่จึงมักมีการใช้ภาษาเพื่อระบุว่าชาเขียวเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มชาเขียว หรือผลิตภัณฑ์ที่น าชาเขียวไปเป็นส่วนผสมอย่าง โยเกิร์ต นม ยาสีฟัน
ก็ตาม ล้วนมีการระบุว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสร้างความแตกต่าง จากผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันที่
เป็นย่ีห้ออื่นๆ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์บางชนิดที่ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับชาเขียวอย่างบะหม่ีกึ่งส าเร็จรูป 
หรือแผ่นอนามัยก็ยังมีการน าเอาชาเขียวมาเป็นส่วนประกอบได้ ซึ่งนอกจากจะเป็ นการสร้างความ
แปลกใหม่แล้ว ยังช่วยเสริมให้ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นมากขึ้นด้วย  
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 จากการศึกษา พบว่าการใช้ภาษาเพื่อระบุว่าชาเขียวเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่สามารถแบ่งได้
เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 
  2.3.1 การระบุว่าชาเขียวเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่โดยตรง 
  2.3.2 การระบุว่าชาเขียวเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่โดยนัย 
 
  2.3.1 การระบุว่าชาเขียวเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่โดยตรง 
   การระบุว่าชาเขียวเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่โดยตรง คือ การน าเอาค าว่า “ใหม่” 
มาระบุในข้อความโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวเพื่อชี้ให้ผู้บริโภคเห็นว่าผลิตภัณฑ์ชาเขียวเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งจะส่งผลให้ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้โดยตรง  
   จากการศึกษา พบว่าการใช้ภาษาเพื่อระบุว่าชาเขียวเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
โดยตรงสามารถแบ่งได้ 2 วิธี ดังนี ้
   2.3.1.1 การใช้ค าว่า “ใหม”่ เพียงอย่างเดียว 
   2.3.1.2 การใช้วลีเกี่ยวกับความใหม่ 
 
   2.3.1.1 การใช้ค าว่า ‚ใหม่‛ เพียงอย่างเดียว  
    การใช้ค าว่า “ใหม่ ” เพียงอย่างเดียว  คือ การระบุในข้อความ
โฆษณาว่าผลิตภัณฑ์ชาเขียวเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยใช้ค าว่า “ใหม่” แล้วจึงกล่าวถึงผลิตภัณฑ์ชา
เขียว ดังนั้น ข้อความโฆษณาจึงมักมรีูปแบบ ‚ใหม ่+ ชาเขียว (กรีนท)ี‛ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
 ใหม่ ชาเขียวเนสทีไอซ์รัช  
  (จากบทภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวเนสทีไอซ์รัช) 
 ใหม ่โยเกิร์ตดัชชี่ไบโอ โยเกิร์ตไขมันต่ าผสมชาเขียว  
  (จากบทภาพยนตร์โฆษณาโยเกิร์ตดัชชี่ไบโอ) 
 ใหม ่ยาชงสมุนไพรตราฟิตเน่รสชาเขียว  
  (จากบทภาพยนตร์โฆษณายาชงสมุนไพรฟิตเน่รสชาเขียว) 
 ใหม ่ฟลูโอคารีลกรีนทีทวิสต์  
  (จากภาพยนตร์โฆษณายาสีฟันฟลูโอคารีล กรีนทีทวิสต์) 
 ใหม ่ใกล้ชิดเนเจอร์คอมเพล็กซ์ รวมพลังชาเขียวและอโลเวร่า  
  (จากแผ่นโฆษณายาสีฟันใกล้ชิดเนเจอร์คอมเพล็กซ์) 
 
   จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่าข้อความโฆษณาผลิตภัณฑ์ชา
เขียวเหล่านี้มีรูปแบบ ‚ใหม่ + ชาเขียว (กรีนที)‛ ทั้งสิ้น สังเกตได้ว่าเมื่อมีค าว่า “ใหม่” ก็ย่อมมีค า
ว่า “ชาเขียว หรือกรีนที ” ตามมาเสมอ เช่น “ใหม่ ชาเขียว เนสทีไอซ์รัช ” “ใหม่ โยเกิร์ตดัชชี่ไบโอ 
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โยเกิร์ตไขมันต่ าผสม ชาเขียว” “ใหม่ ยาชงสมุนไพรตราฟิตเน่รส ชาเขียว” ทั้งน้ีเพื่อเป็นการระบุให้
เห็นว่าผลิตภัณฑ์ชาเขียวคือผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยการน าเอาค าว่า “ใหม่” มาใช้ในข้อความโฆษณา
โดยตรงนั่นเอง 
 
   2.3.1.2 การใช้วลีเกี่ยวกับความใหม่  
    การใช้วลีเกี่ยวกับความใหม่  คือ การ สร้างค าว่า “ใหม่ ” ให้
กลายเป็นวลีเกี่ยวกับความใหม่ที่มีความโดดเด่นมากขึ้น เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคให้เชื่อว่า
ผลิตภัณฑ์ชาเขียวเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยการสร้างวลีจะยังคงค าว่า “ใหม่” ไว้ดังเดิม แต่ มีความ
แตกต่างจากการใช้ค าว่า “ใหม”่ เพียงอย่างเดียวตรงท่ีการใช้วลีจะช่วยกระตุ้นความรู้สึกของผู้บริโภค
ได้ดีกว่า เนื่องจากข้อความโฆษณามีความสละสลวยและเร้าอารมณ์ได้มากกว่า ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
 ปฏิวัติประสบการณ์ใหม่ของการดับกระหาย เพราะชงจากใบชาเขียวแท้ๆ  
  (จากบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวยูนิฟกรีนที) 
   เปิดโลกใหม่กับชาเขียว ตรา Zummer  
  (จากแผ่นโฆษณาเครื่องดื่มชาเขียว Zummer) 
 นวัตกรรมใหม่ของเครื่องดื่มชาเขียวแท้ๆ  
  (จากบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวทิปโก้) 
 โฟร์โมสต์ แนะน าผลิตภัณฑ์ใหม่ นมยูเอชทีรสชาเขียว 
  (จากแผ่นโฆษณาโฟร์โมสต์รสชาเขียว) 
 โฉมใหม่! รสกรีนที  
  (จากแผ่นโฆษณาโคล่อนรสชาเขียว) 
 อีกรสชาติใหม่ ที่อยากให้ลอง  
  (จากบรรจุภัณฑ์เมล็ดฟักทองตราทองการ์เด้น) 
 มาอร่อยกับ น้องใหม่ร่วมก๊วนด้วยรสชาเขียวแท้ๆ  
  (จากบรรจุภัณฑ์ขนมอาร์เซ่รสชาเขียว) 
 เปิดอีกหน่ึงมุมมองใหม่ของเมืองไทย มาม่าต้มย าเส้นชาเขียว  
  (จากภาพยนตร์โฆษณามาม่าต้มย าเส้นชาเขียว) 
 
    จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่าข้อความโฆษณาผลิตภัณฑ์ชา
เขียวเหล่านี้มี การใช้วลีเกี่ยวกับความใหม่ ทั้งสิ้น ซึ่งนอกจากยังคงค าว่า “ใหม่” แล้ว รูปแบบของ
ข้อความโฆษณาก็มีความคล้ายคลึงกันด้วย คือ “‚วลีเก่ียวกับความใหม่ + ชาเขียว (กรีนที)‛ เช่น 
“เปิดโลกใหม่ กับชาเขียว ตรา Zummer” “นวัตกรรมใหม่ ของเครื่องดื่ม ชาเขียว แท้ๆ” “เปิดอีก
หนึ่งมุมมองใหม่ของเมืองไทย มาม่าต้มย าเส้น ชาเขียว” สังเกตได้ว่ามีการกล่าวถึงความใหม่ก่อน 
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แล้วจึงระบุว่าเป็นผลิตภัณฑ์ชาเขียว ทั้งน้ีเพื่อสื่อให้ผู้บริโภคเห็นว่าผลิตภัณฑ์ชาเขียวเป็นผลิตภัณฑ์
ใหม ่
 
  2.3.2 การระบุว่าชาเขียวเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่โดยนัย 
   การระบุว่าชาเขียวเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่โดยนัย  คือ การเลือกสรรค าที่มี
ความหมาย สื่อไปในทางเดียวกับ ค าว่า “ใหม่ ” มาใช้ในโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียว ซึ่งข้อความใน
โฆษณาเหล่านั้นอาจสื่อถึงการสร้างความแตกต่าง หรือการเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ผู้บริโภคก็ได้ แต่
จะไม่ปรากฏค าว่า “ใหม่” ให้เห็นโดยตรงเหมือนกับข้อ 1.3.1 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าข้อความโฆษณา
จะไม่เหมือนกัน แต่ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุว่า ชาเขียวเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เหมือนกัน ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี ้
 
 อีกทางเลือกหน่ึงของชาเขียว  
  (จากบทภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวชิเซนพลัส) 
 ...ฉีกกฎความอร่อย ครั้งล่าสุดของ two-in-bun       
     (จากแผ่นโฆษณาขนมปัง two-in-bun ไส้ชาเขียว)  
 ความลงตัวในหนึ่งเดียว 
   (จากบทภาพยนตร์โฆษณายาชงสมุนไพรฟิตเน่รสชาเขียว1) 
 เลือกที่จะแตกต่างอย่างธรรมชาติ 
   (จากบทภาพยนตร์โฆษณายาชงสมุนไพรฟิตเน่รสชาเขียว2) 
 ...ให้คุณเย็นสุดขั้วไม่เหมือนใคร  
  (จากบทภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวเนสทีไอซ์รัช) 
 
   จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่าข้อความโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวเหล่านี้
แม้ว่าจะไม่ปรากฏค าว่า “ใหม่” ให้เห็นโดยตรง แต่ค าที่ใช้ก็มีความหมายสื่อไปในทางเดียวกัน เช่น  
   “อีกทางเลือกหน่ึง” สื่อความหมายว่า สร้างตัวเลือกใหม่ 
   “ครั้งล่าสุด” สื่อความหมายว่า ครั้งใหม่ 
   “หนึ่งเดียว” สื่อความหมายว่า ยังไม่เคยมีมาก่อน 
   “เลือกที่จะแตกต่าง” สื่อความหมายว่า สร้างความใหม่ขึ้นมาเอง 
   “ไม่เหมือนใคร” สื่อความหมายว่า แตกต่างจากคนอื่น 
 
   ค า เหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า การระบุว่าชาเขียวเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่
จ าเป็นต้องใช้ค าว่า “ใหม่” โดยตรงก็ได้ เพียงแค่เลือกสรรค าที่ ให้ความหมายและตีความได้ถึงความ
ใหม่หรือความแตกต่างจากคนอื่นในข้อความ โฆษณา ก็สามารถท าให้ผู้บริโภคเข้าใจได้เช่นกัน 
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นอกจากนี้ ยังช่วยเร้าอา รมณ์ความรู้สึกได้ดีกว่าการใช้ค าว่า “ใหม่” อีกด้วย เนื่องจากค าเหล่านี้ต้อง
อาศัยการตีความของผู้บริโภคเอง จึงอาจท าให้เกิดความรู้สึกร่วมไปกับข้อความในโฆษณา
ผลิตภัณฑ์ชาเขียว 
 
3.  การใช้ภาษาเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ชาเขียว 
  

อุบลรัตน์ พชรวรรณ (2545) สรุปการใช้ภาษาเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าไว้ว่า 
ภาพลักษณ์เป็นเพียงมายาภาพที่ผู้ผลิตสร้างขึ้นเพื่อลวงจิตส านึกของกลุ่มเป้าหมาย การ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้าเป็นความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรับรู้ของผู้รับสาร
แต่ละคน จะต้องใช้มโนภาพเป็นเครื่องชี้น าและตีความ หมาย และแต่ละคนจะรับรู้และ
ตีความหมายต่อสิ่งๆเดียวกันแตกต่างกันไปตามกรอบประสบการณ์ 

ภาพลักษณ์ในความหมายของคนทั่วไปน้ันมักหมายถึงสิ่งๆเดียวกัน คือ เป็นภาพที่
เกิดขึ้นในใจ (Mental Picture) รวมถึงความประทับใจท่ีบุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งอาจมี
ต่อบุคคล สถาบัน  สินค้า อุดมการณ์ ฯลฯ เพื่อให้ได้รับการยอมรับ ความเชื่อถือ ความ
ไว้วางใจ ความประทับใจ และการตอบสนองต่อความคาดหวังที่เกินเลยขอบเขต 
ภาพลักษณ์มักเป็นตัวก าหนดพฤติกรรม  

ภาพลักษณ์มีคุณลักษณะ 6 ประการ ดังนี ้
1.  ภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่ไม่จริง ถูกสร้างขึ้นเพื่อสนองต่ อวัตถุประสงค์บางอย่าง เช่น 

การสร้างภาพลักษณ์สู่การมีชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าและช่ือสินค้า เพื่อชื่อสินค้านั้น
อยู่ในจิตใจของผู้บริโภคโดยมีวัตถุประสงค์ทางการค้าเป็นส าคัญ 

2.  ภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่เชื่อถือได้ ภาพลักษณ์จะด ารงอยู่ได้ถ้าไม่ขัดต่อสามัญส านึก
ของคนทั่วไป การสร้างความน่าเชื่อถือต่อสิ่งใดจึงจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร 

3.  ภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่ได้รับการสร้างสรรขึ้นอย่างมีแผนการ การสร้างภาพลักษณ์
จะถูกก าหนดให้เหมาะสมกับความเป็นจริง และกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์นั้น 

4.  ภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่เข้าใจง่าย การน าเสนอภาพลักษณ์ผ่านสื่อต่างๆ มักเลือก
กล่าวถึงเฉพาะข้อดีบางอย่างของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เข้าใจง่ายโดยไม่ต้องตีความลึกซึ้ง 

5.  ภาพลักษณ์มีลักษณะเรียบง่าย สินค้าบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีระดับสูง
มักมีการน าเสนอภาพลักษณ์ในลักษณะที่เรียบง่าย 

6.  ภาพลักษ ณ์มีสองนัย เป็นความคลุมเครือระหว่างจินตนาการและความรู้สึก 
ระหว่างความคาดหวังกับความเป็นจริง 

การสร้างภาพลักษณ์ จึงเป็นกิจกรรมทางการตลาดที่ต้องมีการวางแผนการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1.  เพื่อสร้างความประทับใจครั้งแรก 
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2.  เพื่อให้ได้มาซึ่งการยอมรับ ความเชื่อถือและความไว้วางใจ 
3.  เพื่อสนองตอบต่อความคาดหวังที่เกินเลยขอบเขต 
4.  เพื่อผลประโยชน์ทางการค้า ภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่ขายได้ แบบฉบับของ

ภาพลักษณ์ได้กลายเป็นสิ่งที่สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย เช่น ยี่ห้อและเครื่องหมายการค้า 
5.  เพื่อให้ภาพลักษณ์เป็นตัวก าหนดพฤติกรรม 
6.  เพื่อสร้างโลกแห่งความบันเทิง เป็นการเติมเต็มความฝันและจินตนาการ ให้

ความผ่อนคลายและช่วยให้หลุดพ้นไปจากโลกของความเป็นจริง 
การสร้างภาพลักษณ์จึงเป็นความประทับใจรวบยอดต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ลักษณะส าคัญ

ของภาพลักษณ์ คือ การสร้างต้องอาศัยเวลา การสร้างภาพลักษณ์ผ่านสื่อมวลชนมักมีการ
สร้างโดยใช้เหตุการณ์เทียม ภาพลักษณ์ที่ปรากฏออกมามีความเรียบง่าย แต่ใน
ขณะเดียวกันเป็นความคลุมเครือระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงกับความคาดหวัง
ผสมผสานกับจินตนาการและความรู้สึก การสร้างภาพลักษณ์ล้วนเป็นสิ่งที่ได้รับการ
สร้างสรรค์ขึ้นอย่างมีแบบแผน เพื่อสนองต่อวัตถุประสงค์และสร้างความประทับใจ
บางอย่าง โดยผู้สร้างมีเหตุผลในการสร้า งแตกต่างกัน แต่อยู่บนพื้นฐานการให้ได้มาซึ่ง
การยอมรับ ความเชื่อถือ ความไว้วางใจ และความประทับใจจากกลุ่มเป้าหมาย 

(ที่มา: วิทยานิพนธ์เรื่อง “การวิเคราะห์รูปแบบและภาษาบนซองบรรจุภัณฑ์
อาหารประเภทขนมขบเคี้ยว”)   

  
 ในกรณีของโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวนั้น การใช้ภาษาเพื่ อสร้างภาพลักษณ์ เป็นการน า
กลยุทธ์ทางภาษามาปรับใช้ในงานโฆษณา เพื่อท าให้ ผู้บริโภคเกิดทัศนคติที่ดีต่อผลิตภัณฑ์ชาเขียว 
โดยอาจท าได้หลาย วิธี เช่น การอ้างอิงประวัติความเป็นมาของชาเขียว การผลิตที่มีคุณภาพ หรือ
การอ้างถึงประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับหากใช้ผลิตภัณฑ์ชาเ ขียว เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้ผู้บริโภคเกิด
ความน่าเชื่อถือ และสามารถจดจ าผลิตภัณฑ์นั้นๆได้ ดียิ่งขึ้น อาจกล่าวได้ว่า การ ใช้ภาษา สร้าง
ภาพลักษณ์ในโฆษณามีผลต่อจิตใจของผู้บริโภคนั่นเอง ซึ่งมีความแตกต่างจากการใช้ภาษา เพื่อ
บอกลักษณะของผลิตภัณฑ์ชาเขียว  คือ การใช้ภาษาเพื่อ สร้างภาพลักษณ์จะมี ถ้อยค าที่เป็น
ศัพท์เฉพาะมากกว่า ในขณะที่การใช้ค าบอกลักษณะของผลิตภัณฑ์ชาเขียว ส่วนใหญ่มักเป็น
ค าที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไป 
 จากการศึกษาพบว่า การสร้างภาพลักษณ์ของโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวมี 6 ประเด็น คือ 

3.1 การใช้ภาษาเพื่อแสดงถึงคุณภาพด้านการเลือกวัตถุดิบและกรรมวิธีการผลิต 
3.2 การใช้ภาษาเพื่อแสดงถึงประโยชน์ของชาเขียว 
3.3 การใช้ภาษาเพื่อแสดงถึงความน่าเชื่อถือในผลิตภัณฑ์ชาเขียว 
3.4 การใช้ภาษาเพื่อแสดงถึงการให้ค าแนะน าผู้บริโภค 
3.5 การใช้ภาษาเพื่อแสดงถึงความปรารถนาดีต่อผู้บริโภค 
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3.6 การใช้ภาษาเพื่อแสดงถึงการคืนก าไรให้ผู้บริโภค 
 
 3.1 การใช้ภาษาเพื่อแสดงถึงคุณภาพด้านการเลือกวัตถุดิบและกรรมวิธีการผลิต 
   การใช้ภาษาเพื่อสร้างภาพลักษณ์ด้วยการกล่าวถึง คุณภาพด้านการเลือกวัตถุดิบ
และกรรมวิธีการผลิต เป็นการ น าเสนอให้ผู้บริโภคเห็นถึงความเอาใจใส่ต่อกระบวนการผลิต ที่ดี 
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ตลาดมีคุณภาพมากที่สุด ซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกที่ดีต่อ
ผลิตภัณฑ์นั้นๆไปด้วย  
  จากการศึกษา พบว่า การใช้ภาษาเพื่อแสดงถึงคุณภาพด้านการเลือกวัตถุดิบและ
กรรมวิธีการผลิต สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี ้
  3.1.1 การอ้างถึงการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ 
  3.1.2 การอ้างถึงกรรมวิธีการผลิตที่มีคุณภาพ 
 
  3.1.1 การอ้างถึงการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ 
   จากการศึกษา พบว่าโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวมี การสร้างภาพลักษณ์
ด้วยการใช้ ค านามวลี กรียาวลี หรือประโยค เพื่ออ้างถึง คุณภาพด้านการเลือกวัตถุดิ บและกรรมวิธี
การผลิต คือ การชี้ให้ผู้บริโภคเห็นถึง ความเอาใจใส่ต่อการเลือก สรรวัตถุดิบที่น ามาใช้ในผลิตภัณฑ์
ชาเขียวของผู้ผลิต ทั้งน้ีเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดใีห้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อถือและไว้วางใจ ทั้ง
ผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ชาเขียวมากขึ้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
 กริยาวลี + ค านามวลี 
 คัดเฉพาะยอดอ่อนใบชา คุณภาพดี  
  (จากบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มยูนิฟกรีนที) 
 สกัดจากใบชาอันทรงคุณค่าและกรรมวิธีปราณีตแบบฉบับไทยแท้  
 (จากบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวสยามกรีนท)ี 
 เลือกสิ่งดีๆให้ชาเขียว  
  (จากบทภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวเซนชะ)  
 จากใบชาเขียวยอดแรกของต้นฤดูใบไม้ผลิ ที่มาของสุดยอดชาเขียวคุณภาพ  คัดเฉพาะ
ยอดอ่อน เพียงปีละครั้ง  
  (จากบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มยูนิฟกรีนทีฮาลุชา) 
  
  สิ่งที่น่าสังเกต คือ บางข้อความโฆษณามีการใช้ค ากริยาที่บ่งบอกถึงการ
เก็บเกี่ยวใบชาเขียวมาเสริมให้เห็นถึงความตั้งใจและเอาใจใส่ในการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพมาสู่
ผู้บริโภค เช่น ค าว่า “คัด” “คัดเฉพาะ ” “สกัด” “เลือก” เป็นต้น นอกจากนี้ การระบุช่วงเวลาของการ
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เก็บเกี่ยวใบชาเขียวก็ถือเป็นการแสดงความพยายามที่จะเก็บเกี่ยววัตถุดิบคุณภาพดีมาให้ผู้บริโภค
เช่นกัน เช่น ค าว่า “ยอดแรกของต้นฤดูใบไม้ผลิ ” “เพียงปีละครั้ง ” เป็นต้น ซึ่งค าเหล่านี้ล้วนเป็นการ
สร้างภาพลักษณ์แง่บวกให้ผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ชาเขียวได้เป็นอย่างดี 
  
 ค านามวลี 
 สดใส กลมกล่อม ด้วยใบชาชั้นดี  
   (จากบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียว Zummer) 
 ชาเขียวแท้ต้นต ารับญี่ปุ่น  
  (จากบทภาพยนตร์เครื่องดื่มชาเขียวโออิชิกรีนที) 
 บีทาเก้นกรีนที ชาเขียวดีๆ ปรุงส าเร็จ  
   (จากบทภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวบีทาเก้นกรีนที) 
 โตเซน ชาเขียวแท้ที่คัดมาจากใจ  
   (จากบทภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวโตเซน) 
 ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นที่ไร่ชา คุณจะเจอทั้งผีและยอดอ่อนใบชา  
  (จากบทภาพยนตร์เครื่องดื่มยูนิฟกรีนที) 
 บุพบทวลี 
 หอม สดชื่น จากใบชาเขียวแท้  
   (จากบรรจุภัณฑ์หมากฝรั่งลอตเต้กรีนทีม้ินต์) 
 จากใบชาเขียวยอดแรกของต้นฤดูใบไม้ผลิ ที่มาของสุดยอดชาเขียวคุณภาพ 
  (จากบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มยูนิฟกรนีทีฮาลุชา) 
  
   จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่าข้อความโฆษณาของผลิตภัณฑ์ชาเขียว
เหล่านี้ มีการใช้ค าเพื่อแสดงให้เห็น ถึงความเอาใจใส่ต่อ การคัดเลือกวัตถุดิบ ที่มีคุณภาพด้วยการ
น าเอาค าวิเศษณ์มาต่อท้ายค าว่า “ชาเขียว” ท าให้เกิดเป็นรูปแบบดังน้ี 
   “ชาเขียว + แท้” เช่น “ชาเขียวแท้ต้นต ารับญี่ปุ่น ” “หอม สดชื่น จากใบ
ชาเขียวแท้” “โตเซน ชาเขียวแท้ที่คัดมาจากใจ” เป็นต้น 
   “ชาเขียว + ดี” เช่น “สดใส กลมกล่อม ด้วย ใบชาชั้นดี” “บีทาเก้นกรีนที 
ชาเขียวดีๆปรุงส าเร็จ” “คัดเฉพาะยอดอ่อนใบชา คุณภาพดี” เป็นต้น 
   “ชาเขียว + คุณค่า” เช่น “สกัดจากใบชาอันทรงคุณค่า” เป็นต้น 
     
   3.1.2 การอ้างถึงกรรมวิธีการผลิตที่มีคุณภาพ   
   จากการศึกษา พบว่าโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวมี การสร้างภาพลักษณ์
ด้วยการใช้ค า วลี หรือประโยค เพื่ออ้างถึงกรรมวิธีการผลิตที่มีคุณภาพ  คือ การชี้ให้ผู้บริโภคเห็นถึง
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ความเอาใจใส่ในข้ันตอนการผลิตที่มีความพิถีพิถันของ ผู้ผลิตก่อนน าผลิตภัณฑ์ชาเขียวออกสู่ตลาด 
ทั้งน้ีเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อถือและไว้วางใจทั้งผู้ผลิตและ
ผลิตภัณฑ์ชาเขียวมากขึ้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
 ค านามวลี 
 ...ด้วยกรรมวิธีการผลิตที่สด สะอาด ทันสมัย   
  (จากบรรจุภัณฑ์เมล็ดฟักทองตราทองการ์เด้น) 
 กริยาวลี + ค านามวลี 
 สกัดจากใบชาอันทรงคุณค่าและกรรมวิธีปราณีตแบบฉบับไทยแท้ 
   (จากบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวสยามกรีนที) 
 ประโยค 
 ทไวนิ่งส์ ชาอังกฤษแท้ดั้งเดิมท่ีได้รับความนิยมแพร่หลายท่ัวโลกมาเกือบ 300 ปี จึงได้มี
การคิดค้นกรรมวิธีเติมแต่งรสชาติ กลิ่นหอม ให้ชามีความแปลกใหม่ และเพิ่มเสน่ห์ให้ชวน
หลงใหลมากขึ้น  
  (จากแผ่นโฆษณาชาทไวนิ่งส์) 
 บีทาเก้นกรีนที ชาเขียวดีๆ ปรุงส าเร็จ  
  (จากบทภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มบีทาเก้นกรีนที) 
 มัทชะได้รับการยอมรับว่ามีคุณค่าชั้ นเลิศเหนือกว่าชาชนิดใด เพราะเป็นการน ายอด 3 
ใบแรกของชาเขียวสายพันธุ์ที่ดีที่สุดมาบดและกรองอย่างพิถีพิถัน จนได้ผงชาละเอียดที่มา
จากเนื้อใบชาล้วนๆที่ทรงคุณค่าของสารในชาเขียวอย่างเต็มเป่ียม   
  (จากแผ่นโฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวมัทชะ) 
 
  จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นไ ด้ว่าข้อความโฆษณาของผลิตภัณฑ์ชาเขียว
เหล่านี้มีการใช้ภาษาเพื่อบรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมวิธีการผลิตที่มีคุณภาพ  ดังนั้น จึงมักมี
ค าที่เกี่ยวกับความเอาใจใส่ในการผลิตปรากฏอยู่ในข้อความโฆษณาด้วย เช่น “ปราณีตแบบฉบับ
ไทยแท้” “เติมแต่ง” “แปลกใหม่” “เพิ่มเสน่ห์” “สด สะอาด ทันสมัย ” “พิถีพิถัน” เป็นต้น ซึ่งค าเหล่านี้
ล้วน เป็นการสร้างภาพลักษณ์ในแง่บวกให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อม่ันว่าผลิตภัณฑ์ชาเขียวผ่าน
ขั้นตอนการผลิตที่พิถีพิถันก่อนถูกน าออกสู่ตลาด    
   
  อย่างไรก็ตาม จากการศึกษา  พบว่าการ ใช้ภาษา เพื่อสร้าง ภาพลักษณ์ด้วยกา ร
กล่าวถึงการเลือกวัตถุดิบ และกรรมวิธีที่มีคุณภาพนั้นปรากฏอยู่ในโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียว
ประเภทบริโภคเท่านั้น ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ เก่ียวข้องกับการรับประทาน ที่
ต้องการความสะอาดและถูกสุขลักษณะ  ดังนั้น การชี้ให้เห็นถึงขั้นตอนการเลือกวัตถุดิบและการ
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ผลิตที่มีคุณภาพจึงอาจส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกม่ันใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์ชาเขียวมากขึ้น
ก็ได้ 
 
 3.2 การใช้ภาษาเพื่อกล่าวถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑช์าเขียว 
  การสร้างภาพลักษณ์ด้วยการกล่าวถึงประโยชน์ของ ผลิตภัณฑ์ชาเขียวเป็นการใช้
ภาษาเพื่อพรรณนาถึงคุณประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับจากผลิตภัณฑ์ อันเป็นการตอกย้ าให้ผู้บริโภค
เกิดความเชื่อม่ันมากขึ้นว่าผลิตภัณฑ์ชาเขียวมีประโยชน์ต่อร่างกาย เพราะถึงแม้ว่าผู้บริโภคจะ
เข้าใจดีอยู่แล้วว่าชาเขียวมีประโยชน์มากมาย แต่ การที่น าชาเขียวมาเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์
อาจท าให้ประโยชน์ของชา เขียวบางส่วนหายไป ท าให้ผู้บริโภคเกิดความไม่ม่ันใจในผลิตภัณฑ์นั้นๆ 
ด้วยเหตุนี้ การกล่าวถึงประโยชน์ของชาเขียวในโฆษณาจึงเข้ามามีบทบาทต่อการสร้างภาพลักษณ์
ให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ชาเขียวยังคงมีประโยชน์ต่อร่างกาย ส่งผลให้ข้อความใน โฆษณาผลิตภัณฑ์ ชา
เขียวทั้งประเภทบริโภคและอุปโภคส่วนใหญ่มักปรากฏข้อความที่เน้นประโยชน์ของชาเขียวนั่นเอง 
  จากการศึกษา พบว่าการสร้างภาพลักษณ์ด้วยการกล่าวถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์
ชาเขียวสามารถแบ่งออกเป็น 4 วิธีดังนี้ 
  3.2.1 การกล่าวถึงประโยชน์ท่ัวไป 
  3.2.2 การกล่าวถึงประโยชน์ด้านความสดชื่น 
  3.2.3 การกล่าวถึงประโยชน์ด้านการปกป้องหรือก าจัด 
  3.2.4 การสร้างม่ันใจให้แก่ผู้บริโภค 
 
  3.2.1 การกล่าวถึงประโยชน์ทั่วไป 
   การกล่าวถึงประโยชน์ท่ัวไป คือ การไม่ระบุให้ชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์ชา
เขียวให้ประโยชน์อย่างไร แต่จะกล่าวโดยรวมว่ามีประโยชน์ ดังนั้น ข้อความโฆษณาจึงมักปรากฏค า
ว่า “ประโยชน์ ” เพียงอย่างเดียว เพื่อเป็นการเน้นให้ผู้บริโภคเห็นว่าผลิตภัณฑ์ชาเขียวเป็นสิ่งที่มี
ประโยชน์ ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างต่อไปนี้    
    
 ...มีประโยชน์ต่อร่างกาย  
  (จากบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวโอไฮโย่) 
 บีทาเก้นกรีนทีให้ประโยชน์ดีๆ  
  (จากบทภาพยนตรโ์ฆษณาเครื่องดื่มบีทาเก้นกรีนท)ี 
 ดูดี มีประโยชน์  
  (จากบทภาพยนตรโ์ฆษณาโยเกิร์ตดัชชีไ่บโอผสมชาเขียว) 
 ทุกวันได้ประโยชน์ธัญญาหาร  
  (จากบทภาพยนตรโ์ฆษณาเครื่องดื่มธัญญาหารเนสวิต้ารสชาเขียว) 
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   จากตัวอย่าง ข้างต้น จะเห็นได้ว่า ข้อความโฆษณาเหล่ านี้กล่าวถึง
ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ชาเขียว โดย รวมๆว่า “มีประโยชน์” เพียงอย่างเดียว แต่ไม่ได้เจาะจงว่าให้
ประโยชน์อย่างไร เช่น “มีประโยชน์ ต่อร่างกาย ” “บีทาเก้นกรีนที ให้ประโยชน์ ดีๆ ” “ดูดี มี
ประโยชน”์ เป็นต้น ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้ผู้บริโภคเห็นถึงประโยชน์ขอ งผลิตภัณฑ์ชาเขียว
โดยตรง 
   นอกจากนี้ จากการศึกษาพบว่าการสร้างภาพลักษณ์ด้วยการกล่าวถึง
ประโยชน์ทั่วไปส่วนใหญ่มักปรากฏในโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวประเภทบริโภค  เช่น เครื่องดื่มชา
เขียว โยเกิร์ต มากกว่าผลิตภัณฑ์ชาเขียวประเภทอุปโภค  
 
  3.2.2 การกล่าวถึงประโยชน์ด้านความสดชื่น 
   การกล่าวถึงประโยชน์ด้านความสดชื่น คือ การสร้างภาพลักษณ์ให้
ผู้บริโภคเห็นถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ชาเขียวด้วย การระบุว่าผลิตภัณฑ์ชาเขียว ให้ประโยชน์ด้าน
ความสดชื่น ดังนั้น ข้อความโฆษณาส่วนใหญ่จึงมักปรากฏค าว่า “สดชื่น ” หรือค าที่มีความหมาย
ใกล้เคียงกัน 
   จากการศึกษา พบว่าการกล่าวถึงประโยชน์ด้านความสดชื่นมีวิธีการ
สร้างข้อความโฆษณา 2 ลักษณะ คือ 
     
   1) การปรากฏแบบค าเดยีว เช่น 
 
 เซนย่าชาเขียวรสทับทิม อื้ม สดชื่น  
    (จากบทภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวเซนย่ารสทับทิม) 
 ...ให้คุณร่าเริงแจ่มใสสไตล์โมชิ  
  (จากบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวโมชิ) 
 ชีวิตชีวาจากชาแท้ๆ  
  (จากบทภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวชาลีวัง) 
 ปากสะอาด ลมหายใจสดชื่น  
  (จากบรรจุภัณฑ์หมากฝรั่งเดนทีนกรีนทีม้ินต์) 
 
  2) การปรากฏแบบกลุ่มค าหรือวลี เช่น  
  
 ดื่มแล้วรู้สึกได้ถึงความสดชื่นและผ่อนคลายอย่างแท้จริง  
   (จากบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวเซนชะ) 
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 ช่วยให้คุณรู้สึกสดชื่น ผ่อนคลาย  
  (จากบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวไอวี่) 
 ช่วยให้คุณผ่อนคลายและรู้สึกสดชื่นอย่างแท้จริง  
  (จากบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวทิปโก้กรีนที) 
 หลีกเร้นความเร่งรีบและร้อ นรนด้วยความรู้สึกสดชื่น มีชีวิตชีวา ของไอวี่ชาเขียวญี่ปุ่น
รสต้นต ารับ  
  (จากบทภาพยนตรโ์ฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวไอวี่) 
 ...จึงสดชื่น ชุ่มคอไปอีกนาน  
  (จากแผ่นโฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวชาลีวัง) 
 สดชื่น แข็งแรง ในกลิ่นอายญี่ปุ่น  
    (จากบทภาพยนตร์โฆษณานมโฟร์โมสต์รสชาเขียว) 
 ผู้ดื่มจะรู้สึกอิ่มเอมไปกับรสชาติและกลิ่นอายความหอมละมุน ช่วยสร้างความรู้สึกผ่อน
คลาย สดชื่น สงบ และมีสมาธิได้เป็นอย่างดี 
    (จากแผ่นโฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวทไวนิ่งส์) 
 
   จากตัวอย่าง การใช้ภาษาทั้ง 2 ลักษณะ ข้างต้น จะเห็นได้ว่าข้อความ
โฆษณาเหล่านีส้่วนใหญ่กล่าวถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ชาเขียวด้านความสดชื่น โดยเฉพาะ สังเกต
ได้จากค าว่า “สดชื่น” และค าท่ีมีความหมาย เกี่ยวกับประโยชน์อื่นๆ  เช่น “ผ่อนคลาย ” “มีชีวิตชีวา ” 
“ชุ่มคอ” เป็นต้น ซึ่งค าเหล่านี้บางครั้งก็ปรากฏเป็นชุดค าดังน้ี 
   “สดชื่น + ผ่อนคลาย”  
   “สดชื่น + แข็งแรง”  
   “สดชื่น + ชุ่มคอ”  
   “สดชื่น + ชีวิตชีวา”  
   “ผ่อนคลาย + สดชื่น + สงบ + มีสมาธิ” 
    
   จะเห็นได้ว่า ชุดค าท่ีปรากฏในข้อความโฆษณาเหล่านี้ล้วนเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ในแง่บวกให้ผู้บริโภคเห็นว่าผลิตภัณฑ์ชาเขียวมีประโยชน์ด้านการให้ความสดชื่ นทั้งสิ้น 
นอกจากนี้ จากการศึกษาพบว่าการสร้างภาพลักษณ์ด้วยการกล่าวถึงประโยชน์ด้านความสดชื่นส่วน
ใหญ่มักปรากฏในโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวประเภทบริโภค  เช่น หมากฝรั่ง นม โดยเฉพาะ
เครื่องดื่มชาเขียว มากกว่าผลิตภัณฑ์ชาเขียวประเภทอุปโภค    
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  3.2.3 การกล่าวถึงประโยชนด์้านการปกป้องและก าจัด 
   การกล่าวถึงประโยชน์ด้านการปกป้องและก าจัดเป็นการสร้างภาพลักษณ์
ให้ผู้บริโภคเห็นถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ชาเขียวว่ามีประสิทธิภาพในการปกป้องและก าจัดสิ่งที่ไม่
มีประโยชน์ ต่อร่างกาย ได้ ดังนั้น ข้อความโฆษณา ส่วนใหญ่ จึงมักปรากฏค าท่ี เกี่ยวกับการปกป้อง
และการก าจัดอยู่ด้วย  
   จากการศึกษา พบว่า การกล่าวถึงประโยชน์ด้านการปกป้องและก าจัดมี
การสร้างข้อความ 2 ลักษณะ คือ 
 
   1) ค าที่เกี่ยวกับการปกป้อง เช่น 
 
 ปกป้องสุขภาพช่องปาก ให้คุณเย็นอย่างอ่อนโยน  
  (จากแผ่นโฆษณายาสีฟันโคลสอัพใกล้ชิด) 
 ...ยับยั้งการสร้างเมลานินขั้นแรกสุด  
  (จากแผ่นโฆษณาเครื่องส าอางบีโอเร) 
 …ป้องกันเส้นเลือดอุดตัน ความดันโลหิตสูง ให้สุขภาพดีต่อหัวใจและร่างกาย 
  (จากบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวเซนย่า) 
   
  2) ค าที่เกี่ยวกับการก าจัด เช่น 
 
 มีสรรพคุณ ช่วยชะลอการเกิดอนุมูลอิสระ อันเน่ืองมาจา กแสงแดดที่ร้อนแรงและ
มลภาวะท่ีรุนแรงขึ้นทุกวัน  
  (จากแผ่นโฆษณาแป้งตรางูสูตรสมุนไพร) 
 ช่วยระบายเมื่อมีอาการท้องผูก  
  (จากภาพยนตร์โฆษณายาชงสมุนไพรฟิตเน่รสชาเขียว) 
 เพื่อขับไล่แบคทีเรียในช่องปาก  
  (จากบทภาพยนตร์โฆษณายาสีฟันโคลสอัพใกล้ชิด) 
 ช่วยลดคราบแบคทีเรีย และระงับกลิ่นปาก  
  (จากบทภาพยนตร์โฆษณายาสีฟันฟลูโอคารีลกรีนทีทวิสต์) 
 มีสารช่วยก าจัดอนุมูลอิสระ และลดคอเลสเตอรอล  
  (จากบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวเซนย่า) 
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  จากตัวอย่าง การใช้ภาษา ทั้ง 2 ลักษณะ ข้างต้น จะเห็นได้ว่าข้อความ
โฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวเหล่านี้ มีการกล่าวถึงประโยชน์ด้านการปกป้องและก าจัด สิ่งที่ไม่ดีต่อ
ร่างกาย โดยสังเกตได้จากค าที่เกี่ยวกับการปกป้องและการก าจัด ซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้  
  ค าที่เกี่ยวกับการปกป้อง ได้แก่ “ป้องกัน” “ยับย้ัง” “ปกป้อง” “ช่วยระงับ”   
  ค าที่เกี่ยวกับการ ก าจัด ได้แก่ “ขับไล่ ” “ช่วยก าจัด ” “ช่วย ลด ” “ช่วย
ระบาย”  
   
  การใช้ค าที่เกี่ยวกับการปกป้องและการ ก าจัด ในโฆษณา ผลิตภัณฑ์ชา
เขียวเป็นการกระตุ้นความรู้สึกให้ผู้บริโภคเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ชาเขียวสามารถปกป้องและช่วยท าลาย
สิ่งที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพจริง ซึ่งถือเป็นการช่ วยสร้างภาพลักษณ์ในแง่
บวกให้แก่ผลิตภัณฑ์ชาเขียวได้เป็นอย่างดี 
  นอกจากนี้ จากการศึกษาพบว่าการสร้างภาพลักษณ์ด้วยการกล่าวถึง
ประโยชน์ทั่วไปส่วนใหญ่มักปรากฏในโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวประเภทอุปโภค  เช่น ยาสีฟัน แป้ง 
เครื่องส าอาง มากกว่าผลิตภัณฑ์ชาเขียวประเภทบริโภค  
 
  3.2.4 การสร้างมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค 
   การสร้างม่ันใจให้แก่ผู้บริโภค คือ การสร้างภาพลักษณ์ ที่ให้เห็นถึง
ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ชาเขียวด้วยการระบุว่าสามารถสร้างความม่ันใจ ให้แก่ผู้บริโภคได้ ดังนั้น 
ข้อความโฆษณาส่วนใหญ่จึงมักมีค าว่า ‚มั่นใจ‛ เพื่อเป็นการกระตุ้น ความรู้สึกให้ผู้บริโภคเชื่อว่า
หากเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ชาเขียวก็จะช่วยให้มีความม่ันใจมากขึ้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
 มั่นใจไร้ปัญหาในช่องปาก  
  (จากแผ่นโฆษณายาสีฟันโคลสอัพใกล้ชิด) 
 มั่นใจไร้กล่ิน  
  (จากบทภาพยนตร์โฆษณาแผ่นอนามัยโซฟีดีโอเฟรช) 
 คุณจะหมดกังวลเรื่องกลิ่นอับชื้น ให้ความรู้สึกสะอาดอย่างมั่นใจ  
  (จากบรรจุภัณฑ์แผ่นอนามัยโซฟีดีโอเฟรช) 
  
  จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่าข้อความโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียว
เหล่านี้มีการกล่าวถึงประโยชน์ ด้านการสร้าง ความ ม่ันใจให้แก่ผู้บริโภคได้  สังเกตได้จากค าว่า 
“ม่ันใจ” ในข้อความโฆษณา เช่น “ม่ันใจไร้ปัญหาในช่องปาก ” “คุณจะหมดกังวลเรื่องกลิ่นอับชื้น ให้
ความรู้สึกสะอาดอย่างม่ันใจ ” “ม่ันใจไร้กลิ่น ” เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการช่วยสร้างภาพลักษณ์ในแง่บวก
ให้ผู้บริโภคเห็นถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ชาเขียวว่าเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างความม่ันใจได้ 
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  นอกจากนี้ จากการศึกษาพบว่าการสร้างภาพลักษณ์ด้วยการกล่าวถึง
ประโยชน์ทั่วไปส่วนใหญ่มักปรากฏในโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวประเภท อุปโภค เช่น แผ่นอนามัย 
ยาสีฟัน มากกว่าผลิตภัณฑ์ชาเขียวประเภทบริโภค  
 
  สรุปได้ว่า การสร้างภาพลักษณ์ด้วยการกล่าวถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ชาเขียวใ น
โฆษณา ผลิตภัณฑ์ชาเขียวประเภทบริโภคมีการใช้ ค าที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ชาเขียวประเภท
อุปโภค คือ ผลิตภัณฑ์ชาเขียวประเภทบริโภคมักเน้น ประโยชน์ด้าน ความสดชื่นและการให้
ประโยชน์ทั่วไป ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ชาเขียวประเภทอุปโภคจะเน้นประโยชน์ด้านการปกป้อง
และก าจัดสิ่งไม่ดี และช่วยสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค 
 
 3.3 การใช้ภาษาเพื่อแสดงถึงความน่าเชื่อถือในผลิตภัณฑ์ชาเขียว   
  การสร้างภาพลักษณ์ด้วยการ กล่าว ถึงความน่าเชื่อถือ ในผลิตภัณฑ์ชาเขียวเป็น
น าเอาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ท่ีน่าเชื่อถือโดยเฉพาะเรื่องสารส าคัญที่มีอยู่ในชาเขียวมาอ้างอิง  ท าให้
ผู้บริโภคได้รับความรู้ว่าการท่ีชาเขียวมีประโยชน์มากมายน้ัน มาจากสารส าคัญที่มีอยู่ในชาเขียว
นั่นเอง แม้ว่าผู้บริโภคบางคนอาจไม่เคยรู้จักหรือได้ยินชื่อของสารเหล่านั้นมาก่อนก็ตาม แต่การ
น าเอาข้อมูลเรื่องสารส าคัญที่มีอยู่ในชาเขียวมากล่าวอ้างในโฆษณาผลิตภัณฑ์ชา เขียว ก็ถือเป็นการ
สร้างความเชื่อถือและความไว้วางใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์ชาเขียวให้เกิดขึ้นในใจของผู้บริโภคได้ในระดับ
หนึ่ง  
  จากการศึกษา พบว่าวิธี การสร้างภาพลักษณ์ในโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวด้วยการ
อ้างถึงสารส าคัญที่มีอยู่ในชาเขียวสามารถแบ่งออกเป็น 3 วิธี ดังนี ้
  3.3.1 การอ้างสารส าคัญทั่วไป 
  3.3.2 การอ้างสารโพลิฟินอล หรือสารแอนติออกซิแดนซ์ 
  3.3.3 การอ้างสารคาเทชิน 
 
  3.3.1 การอ้างสารอาหารทั่วไป 
   การอ้างสารส าคัญทั่วไป  คือ การน าเอาสารอาหารที่ผู้บริโภครู้จักดีหรือ
เคยได้ยินมากล่าวอ้างในโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ชาเขียว
มีสารอาหารที่จ าเป็นต่อร่างกาย ดังนั้น ข้อความโฆษณาจึงมักใช้ค าท่ีเกี่ยวกับสารอาหารมาบ่งบอก
ให้ผู้บริโภคเชื่อว่าหากผู้บริโภคเลือกผลิตภัณฑ์ ชาเขียว ก็จะได้รับสารอาหารท่ีมีประโยชน์มากมาย 
นอกจากนี้ เนื่องจากผู้บริโภครู้จักประโย ชน์ของสารอาหารเหล่าน้ีดีอยู่แล้ว ข้อความโฆษณาจึงไม่
จ าเป็นต้องระบุประโยชน์ของสารอาหารต่างๆก็ได้  
   จากการศึกษา พบว่าการใช้ภาษาเพื่ออ้างสารส าคัญทั่วไป สามารถแบ่ง
ได้เป็น 2 ลักษณะดังนี้  
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   1) การอ้างถึงสารอาหารทั่วไป แบบเจาะจง  คือ การระบุชื่อของ
สารอาหารอย่างชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์ชาเขียวมีสารอาหารชนิดใดบ้าง เช่น 
  
 อุดมด้วยวิตามินซี และคุณค่าธรรมชาติจากชาเขียว  ซึ่งจะช่วยให้คุณผ่อนคลายและ
รู้สึกสดชื่นอย่างแท้จริง  
  (จากบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มทิปโก้กรีนที) 
 มีแคลเซียมสูง  
  (จากแผ่นโฆษณานมโฟร์โมสต์รสชาเขียว) 
 ...ธาตุเหล็ก โปรตีน และใยอาหาร 
  (จากบรรจุภัณฑ์เมล็ดฟักทองตราทองการ์เด้น) 
 ...วิตามินอีและซีสูง  
  (จากบทภาพยนตร์โฆษณาเนสวีต้ารสชาเขียว) 
 
  2) การอ้างถึงสารอาหารทั่วไปโดยไม่เจาะจง คือ การกล่าวโดยรวมว่า
ผลิตภัณฑ์ชาเขียวมี “สารอาหาร” ที่จ าเป็นต่อร่างกายโดยไม่ระบุว่าเป็นสารอาหารชนิดใด เช่น 
 
 ...ทั้งน้ีเนื่องจากชาเขียวไม่ต้องผ่านขบวนการผลิตหลายขั้นตอน จึงยังคงไว้ซึ่ง สารส าคัญ
มากมาย  
  (จากแผ่นโฆษณาชาทไวนิ่งส์) 
 ...มากด้วยคุณประโยชน์ของชาเขียวอย่างครบถ้วน  
  (จากแผ่นโฆษณานมโฟร์โมสต์รสชาเขียว) 
 พร้อมด้วยสารอาหารที่จ าเป็นต่อร่างกาย 
  (จากบรรจุภัณฑ์เมล็ดฟักทองตราทองการ์เด้น) 
 
   จากตัวอย่าง การใช้ภาษาทั้ง 2 ลักษณะ ข้างต้น จะเห็นได้ว่า ข้อความ
โฆษณาเหล่านี้มีการสร้างภาพลักษณ์โดยอ้างสารส าคัญที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ชาเขียวเพื่อให้ผู้บริโภค
เกิดความเชื่อถือและไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ว่าให้ ประโยชน์ต่อร่างกายอย่างแท้จริง การใช้ค าเหล่านี้
สะท้อนให้เห็นถึงการสร้างภาพลักษณ์ ในแง่บวก ให้ผู้บริโภคเห็นว่าผลิตภัณฑ์ชาเขียวมีสารอาหาร
ต่างๆมากมายท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย  
 
  3.3.2 การอ้างสารโพลิฟินอล หรือสารแอนติออกซิแดนซ ์
   สารโพลิฟินอลหรือสารแอนติออกซิแดนซ์ เป็นสารส าคัญที่มีอยู่ เฉพาะใน
ชาเขียวเท่านั้น ซึ่งจะช่วยต้านอนุมูลอิสระในร่างกายได้ ดังนั้น การอ้างถึงสารโพลิฟินอล หรือสาร
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แอนติออกซิแดนซ์ จึงเป็นการช้ีให้เห็นถึงความส าคัญของสาร ดังกล่าว ว่ามีประโยชน์อย่างไร ซึ่ง
ถึงแม้ว่าชื่อของสาร โพลิฟินอล หรือสารแอนติออกซิแดนซ์ อาจไม่เป็นที่รู้จักมากนัก แต่การน ามา
อ้างอิงก็ถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อถื อและไว้วางใจผลิตภัณฑ์ชาเขียวได้
ด้วยการระบุประโยชน์ของสารดังกล่าวไว้ข้างหลัง ท าให้เกิดเป็นรูปแบบ “สารโพลิฟินอลหรือสาร
แอนติออกซิแดนซ์ + การกล่าวถึงประโยชน”์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
 ชาเขียวมีสารโพลิฟินอลที่เป็นแอนติออกซิแ ดนซ์ตามธรรมชาติ  ที่ช่วยต้านอนุมูล
อิสระ  
  (จากบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวยูนิฟกรีนที) 
 ใบชาเขียวมีสารแอนติออกซิแดนซ์ ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ  
  (จากบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวโอไฮโย่) 
 อุดมด้วยสารแอนติออกซิแดนซ์ วิตามินซี และคุณค่าธรรมชาติจากชาเขียว  ซึ่งจะช่วย
ให้คุณผ่อนคลายและรู้สึกสดชื่นอย่างแท้จริง  
  (จากบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มทิปโก้กรีนที) 
 คุณสมบัติพิเศษที่ส าคัญอีกประการของฮาลุชา คือ มี สารโพลิฟินอลที่เป็นแอนติออกซิ
เดนท์ตามธรรมชาติ ในปริมาณสูง จึง ท าให้มีคุณสมบัติช่วยต้านการเกิดอนุมูลอิสระที่มาก
กว่าเดิม  
  (จากบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มยูนิฟกรีนทีฮาลุชา) 
   
  จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่าข้อความโฆษณาเหล่านี้มีการสร้าง
ภาพลักษณ์โดยอ้างสารโพลิฟินอลหรือสารแอนติออกซิแดนซ์ ซึ่งเป็นสารส าคัญที่มีเฉพาะในชาเขียว
เท่าน้ัน  และเนื่องจากสารดังกล่าวเป็นช่ือเฉพาะที่ผู้บริโภคบางคนอาจไม่รู้จักหรือเคยได้ยินมาก่อน 
ข้อความโฆษณาท่ีอ้างถึงสารโพลิฟินอล หรือสารแอนติออกซิแดนซ์ จึงมักระบุประโยชน์ของสาร
ดังกล่าวเอาไว้ด้วยเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจมากขึ้น 
  นอกจากนี้ จากการศึกษาพบว่า โฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวที่มีการอ้างถึง
สารโพลิฟินอล หรือสารแอนติออกซิแดนซ์ ส่วนใหญ่มักพบเฉพาะในโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียว
ประเภทเครื่องดื่มเท่านั้น เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ท ามาจากใบชาเขียวโดยตรง  
 
  3.3.3 การอ้างสารคาเทชิน 
   สารคาเทชิน  คือ สารส าคัญอีกประเภทหนึ่งที่ มีอยู่เฉพาะในชาเขียว
เท่าน้ัน ดังนั้น การอ้างถึงสาร คาเทชิน จึงเป็นการช้ีให้เห็นถึงความส าคัญของสารดังกล่าวว่ามี
ประโยชน์อย่างไร แต่เนื่องจากชื่อของสารคาเทชินอาจไม่เป็นที่รู้จักมากนัก ดังนั้นการน ามาอ้างอิง
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เพื่อสร้างภาพลักษณ์ความเชื่อถือและไว้วางใจผลิตภัณฑ์ชาเขี ยวจึงมีการระบุประโยชน์ หรือระบุ
ข้อมูลเกี่ยวกับสารดังกล่าวไว้ก่อนหรือหลังชื่อสารคาเทชิน ดังตัวอย่างต่อไปนี้  
 
 ด้วยแผ่นใยท่ีมีสารสกัดธรรมชาติจากใบชาเขียว (คาเตชิน) คุณจะหมดกังวลเรื่องกลิ่น
อับชื้น...  
  (จากบรรจุภัณฑ์แผ่นอนามัยโซฟีดีโอเฟรช) 
 โซฟีดีโอเฟรช มีคาเทชินสารสกัดจากใบชาเขียว ระงับกลิ่น หนึ่งเดียวจากโซฟี  
   (จากบทภาพยนตร์โฆษณาแผ่นอนามัยโซฟีดีโอเฟรช) 
 
   จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่าข้อความโฆษณาเหล่านี้มีการสร้าง
ภาพลักษณ์โดยอ้างสารคาเทชิน ซึ่งเป็นสารส าคัญที่มีเฉพาะในชาเขียวเท่านั้น และเนื่องจากสาร
ดังกล่าวเป็นช่ือเฉพาะที่ผู้บริโภคบางคนอาจไม่รู้จักหรือเคยได้ยินมาก่อน ข้อความโฆษณาท่ีอ้างถึง
สารคาเทชินจึงมักระบุประโยชน์ หรือข้อมูล ของสารดังกล่าวเอาไว้ด้วยเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความ
เข้าใจมากขึ้น 
   นอกจากนี้ จากการศึกษาพบว่า โฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวที่มีการอ้างถึง
สารคาเท ชินมักพบในโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวประเภทอุปโภคเท่านั้น โดยเฉพาะแผ่นอนามัย
ส าหรับสตรี    
 
  จากการศึกษาพบว่า สิ่งหนึ่งที่ท าให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อม่ันว่า สารส าคัญเหล่านี้มี
ประโยชน์ต่อร่างกาย แม้ว่าช่ือของสารส าคัญบางชนิดอาจไม่เป็นที่รู้จักมากนัก เช่น สาร โพลิฟินอล 
สารแอนติออกซิแดนท์ สารคาเทชิน เป็นต้น อาจเป็นเพราะเม่ือมีการอ้างถึงสารส าคัญ ก็มักกล่าวถึง
คุณสมบัติของสารเหล่านั้นเอาไว้ด้วย เพื่อให้ผู้บริโภคทราบถึงประโยชน์ หรือข้อมูลของสารเหล่าน้ัน
นั่นเอง 
 
 3.4 การใช้ภาษาเพื่อแสดงถึงการให้ค าแนะน าผู้บริโภค 
  การสร้างภาพลักษณ์ด้วยการให้ค าแนะน าผู้บริโภค เป็นการใช้ภาษาเพื่อชักชวนให้
ผู้บริโภคปฏิบัติตาม สิ่งที่ผู้ผลิ ตแนะน า เพื่อให้เกิดผลดี ต่อทั้งสอง ฝ่าย กล่าวคือ ผู้บริโภคจะได้รับ
ประโยชน์ต่างๆหากปฏิบัติตามค าแนะน า  ส่วนผู้ผลิตก็จะได้รับความรู้สึกดีของผู้บริโภค ที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์ของตน ดังนั้น การให้ค าแนะน า ที่ดีต้องไม่มุ่งเน้นเรื่องผลประโยชน์ทางการค้ามากเกินไป 
เพราะจะท าให้ผู้บริโภครู้สึกว่าผู้ผลิตไม่มีความจริงใจ  
  จากการศึกษา พบว่าวิธีการสร้างภาพลักษณ์ในโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวด้วยการ
ให้ค าแนะน าผู้บริโภคสามารถแบ่งออกเป็น 3 วิธี ดังนี ้
  3.4.1 การใช้ค าบอกเวลา 
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  3.4.2 การใช้ค าเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภค 
  3.4.3 การใช้ค าเพื่อเชิญชวนหรือท้าทายให้ลอง 
 
   3.4.1 การใช้ค าบอกเวลา 
    การใช้ค าบอกเวลาเป็นการน าเอาค าที่ระบุเวลามาใช้ในโฆษณา
ผลิตภัณฑ์ชาเขียวเพื่อแนะน า ข้อมูลบางอย่างให้แก่ผู้บริโภค ไม่ ว่าจะเป็นการแนะน าให้บริโภค
ผลิตภัณฑ์ชาเขียวทุกวัน หรือการเชื่อมโยงให้เข้า กับวันเทศกาลต่างๆ ซึ่งล้วนเป็นค าแนะน าที่เป็น
ประโยชน์แก่ผู้บริโภคทั้งสิ้น 
   จากการศึกษา พบว่าการใช้ค าบอกเวลาในโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียว
สามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 
 
   1) การใช้ค าบอกเวลาบอกความถี่เพื่อให้ผู้บริโภคปฏิบัติตาม เช่น  
 
 การดื่มเป็นประจ าให้ประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย  
   (จากบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวยูนิฟกรีนที) 
 ดื่มเป็นประจ าทุกวัน ดีต่อสุขภาพของคุณ  
  (จากบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวโอไฮโย่) 
 ทุกวันได้ประโยชน์ธัญญาหาร  
  (จากบทภาพยนตรโ์ฆษณาเครื่องดื่มธัญญาหารเนสวีต้ารสชาเขียว) 
 
  สังเกตได้ว่าเมื่อมีการเสนอเวลาหรือความถี่ดังกล่าว แล้ว จะมีการบอกถึง
ผลดีที่จะเกิดกับตัวผู้บริโภคอย่างไร เพื่อเป็นการชักชวนให้เกิดการปฏิบัติตามต่อไป 
 
    2) การใช้ค าบอกเวลาเพื่อโยงให้เข้ากับเทศกาล เช่น  
 
 วันแม่ปีน้ี ใครก็อยากมอบสิ่งดีๆให้กับแม่  
    (จากบทภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวยูนิฟกรีนทีฮาลุชา) 
 
   สังเกตได้ว่ามีการใช้ค าว่า “วันแม่ปีน้ี” เพื่อโยงให้เข้ากับเทศกาลวันแม่ซึ่ง
เป็นแนะน าให้ผู้บริโภคเอาผลิตภัณฑ์ชาเขียวไปให้แม่ เนื่องจากเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ 
  
    จากตัวอย่าง การใช้ภาษาทั้ง 2 ลักษณะ ข้างต้น จะเห็นได้ว่า ข้อความ
โฆษณาเหล่านี้ มีการสร้างภาพลักษณ์ โดยใช้ค าบอกเวลาเพื่อให้ ค าแนะน าผู้บริโภค ด้วยการจูงใจให้
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หันมาใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย รวมถึงมีการโยงให้เข้ากับเทศกาล
ด้วย อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่า การสร้างภาพลักษณ์โดยใช้ค าบอกเวลาเพื่อให้ค าแนะน า
ผู้บริโภค ส่วนใหญ่มักปรากฏเฉพาะในโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวประเภทบริโภคเท่านั้น เช่น 
เครื่องดื่มชาเขียว เครื่องดื่มธัญญาหาร เป็นต้น  
 
  3.4.2 การใช้ค าเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภค 
   การใช้ค าเพื่อให้ข้อมูล แก่ผู้บริโภค เป็นการบอกข้อมูลบางอย่าง เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ชาเขียว ให้ผู้บริโภค สามารถน าไปใช้ได้จริง ไม่ว่าจะเป็นการแนะน าให้ใช้ผลิตภัณฑ์ชา
เขียว หรือวิธีท าให้ผลิตภัณฑ์ชาเขียวมีประโยชน์มากขึ้น ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นล้วนเป็นประโยชน์ต่อตัว
ผู้บริโภคเองทั้งสิ้น 
   จากการศึกษา พบว่าการใช้ค าเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคมี 3 ลักษณะ ดังนี้ 
     
   1) การแนะน าวิธีเพิ่มประโยชน์ให้ผลิตภัณฑ์ชาเขียว เช่น  
 
 วิธีอารมณ์ดีแบบโมชิ โมชิ แช่ให้เย็นเจ๊ียบ ...เขย่าให้เข้ากัน  ส่วนน้ าแข็งเก็บไว้แช่ของ
ดีกว่า 
   (จากบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวโมช)ิ 
 เพื่อคุณค่าทางโภชนาการควรเติมเนื้อสัตว์และผัก  
   (จากแผ่นโฆษณามาม่าต้มย าเส้นชาเขียว) 
 
   สังเกตได้ว่ามีการใช้ค าว่า “วิธีอารมณ์ดี” และค าว่า “ควร” เพื่อเร้าอารมณ์
และจูงใจให้ผู้บริโภคปฏิบัติตามด้วย 
 
   2) การแนะน าให้ใช้ผลิตภัณฑ์ชาเขียว เช่น  
 
 เดนทีนชาเขียวเหมาะกว่าค่ะ  
  (จากบทภาพยนตร์โฆษณาหมากฝรั่งเดนทีนกรีนทีม้ินต์) 
 
  สังเกตได้ว่ามีการใช้ค าว่า “เหมาะกว่า ” เพื่อแนะน าให้ผู้บริโภคหันมาใช้
ผลิตภัณฑ์ชาเขียวของตนเพราะมีประโยชน์มากกว่า 
   
  3) การให้ข้อมูลสถานท่ีจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชาเขียว เช่น  
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 หาซ้ือได้ตามร้านค้าทั่วประเทศ  
   (จากแผ่นโฆษณานมโฟร์โมสต์รสชาเขียว) 
 
  สังเกตได้ว่ามีการใช้ค าว่า “ร้านค้าทั่วประเทศ ” เพื่อชี้แจงว่าผลิตภัณฑ์ชา
เขียวสามารถหาซ้ือได้ทั่วไป ซึ่งมีความแตกต่างจาก 2 ลักษณะแรก เพราะเป็นเพียงการแจ้งให้
ผู้บริโภคทราบข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่การแนะน าให้ปฏิบัติตาม 
 
   จากตัวอย่าง การใช้ภาษาทั้ง 3 ลักษณะ ข้างต้น จะเห็นได้ว่าข้อความ
โฆษณาเหล่านี้มีการสร้างภาพลักษณ์โดยใช้ค า เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค  และข้อมูล
เหล่านั้นต่างก็มีความเกี่ยวข้องกับตัวผลิตภัณฑ์นั้นๆทั้งสิ้น 
     
  3.4.3 การใช้ค าเพื่อเชิญชวนหรือท้าทายให้ลอง 
   การใช้ค าเพื่อเชิญชวนหรือท้าทายให้ลอง เป็นการแนะน าให้ผู้บริโภค
ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยการกระตุ้นความรู้สึกของผู้บริโภคให้ปฏิบัติตามสิ่งที่แนะน า  ไม่ว่าจะเป็น
การใช้วิธีอ้อนวอนขอร้อง การเชิญชวน การท้าทาย ซึ่งล้วนเป็นท าให้ผู้บริโภคเกิดอารมณ์คล้อยตาม
สิ่งที่ผู้ผลิตแนะน า 
   จากการศึกษา พบว่าการใช้ค าเพื่อเชิญชวนหรือท้าทายให้ลอง ในโฆษณา
ผลิตภัณฑ์ชาเขียวมี 4 ลักษณะ ดังนี้ 
 
   1) การใช้ค าเชิงอ้อนวอนขอร้อง เช่น 
 
 มาดูดโออิชิกรีนที ชาเขียวแท้ต้นต ารับญี่ปุ่นกันเถิดครับ  
  (จากบทภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มโออิชิกรีนที) 
 
   2) การใช้ค าเชิงบังคับ เช่น  
 
 ของดีๆอย่างนี้ อย่าทิ้งสิครับ เสียดาย  
  (จากบทภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวโตเซน) 
 
  3) การใช้ค าเชิงท้าทาย เช่น 
 
 อย่างนี้ต้องลอง  
  (จากบทภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวเนสทีไอซ์รัช) 
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 ถ้าไม่เชื่อ อ่านฉลากข้างขวด  
  (จากบทภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวไอวี่) 
 
  4) การอ้างบุคคลส่วนใหญ่ เช่น 
 
 วันแม่ปีน้ี ใครก็อยากมอบสิ่งดีๆให้กับแม่  
  (จากบทภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มยูนิฟกรีนทีฮาลุชา) 
 
   จากตัวอย่าง การใช้ภาษาทั้ง 4 ลักษณะ ข้างต้น จะเห็นได้ ว่าข้อความ
โฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียว เหล่านี้มีการสร้างภาพลักษณ์ด้วย การใช้ค าเพื่อกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึก
ของผู้บริโภคให้หันมาทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ชาเขียว การใช้ค าเพื่อสื่ออารมณ์ เหล่านี้จะช่วยกระตุ้นให้
ผู้บริโภคเกิดความคล้อยตามที่จะหันมาทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ชาเขียวตามที่ ผู้ผลิตต้องการได้ 
เนื่องจากผู้บริโภคจะเกิดความรู้สึกร่วมไปกับข้อความโฆษณาเหล่านั้นด้วย 
 
 3.5 การแสดงความหวังดีต่อผู้บริโภค  
  การสร้างภาพลักษณ์ด้วยการแสดงความหวังดีต่อผู้บริโภคเป็นการแสดงให้เห็นถึง
ความเอาใจใส่ของผู้ผลิต  โดยอาจเป็นการให้ข้อมูลเพื่อชี้แจงว่า ผลิตภัณฑ์ของตนมีความปลอดภัย 
ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย หรืออาจใช้ข้อความ แสดงความรู้สึกเชิงบวกต่อผู้บริโภค เช่น การกล่าว
ค ายินดี การขอบคุณที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของตน เป็นต้น ซึ่งจะท าให้ผู้บริโภครู้สึกถึงความปรารถนา
ดีของผู้ผลิต และยังเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในใจของผู้บริโภคได้อีกทางหนึ่งด้วย 
   จากการศึกษา พบว่าการสร้างภาพลักษณ์ด้วยการแสดงความหวังดีต่อผู้บริโภคใน
โฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวสามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 
  3.5.1 การแจ้งข้อมูลให้ผู้บริโภคทราบ 
  3.5.2 การแสดงไมตรีจิตต่อผู้บริโภค 
 
  3.5.1 การแจง้ข้อมูลให้ผู้บริโภคทราบ 
   การแจ้งข้อมูลให้ผู้บริโภคทราบเป็นการ ชี้แจงให้ผู้บริโภคเกิดความเ ข้าใจ
ว่าผลิตภัณฑ์ชาเขียวไม่มีอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย ทั้งน้ี เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความสบายใจและยัง
เป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้เห็นถึงความเอาใจใส่ที่ผู้ผลิตมีต่อผู้บริโภคอี กด้วย โดยข้อความโฆษณา
มักมีลักษณะ “สาเหตุของปัญหา + ค าชี้แจง” กล่าวคือ มีการกล่าวถึง สาเหตุของปัญหาก่อน แล้ว
จึงชี้แจงให้ผู้บริโภคทราบว่าผลิตภัณฑ์ชาเขียวไม่มีอันตราย ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างต่อไปนี้  
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 น้ าชาที่ผลิตจากใบชาแท้อาจมีตะกอนเกิดขึ้น ไม่มีผลต่อคุณภาพ ของน้ าชา และไม่เป็น
อันตรายต่อร่างกาย  
  (จากบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวสยาม) 
 น้ าชาเขียวผลิตจากใบชาแท้อาจมีตะกอน ไม่มีผลต่อคุณภาพไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย 
 (จากบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวเซนย่า) 
 ชงจากใบชาเขียวแท้ๆ จึงอาจมีตะกอนเกิดขึ้นจากเศษใบชาตามธรรมชา ติ ซึ่งไม่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ  
  (จากบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวไอวี่) 
 อาจมีเศษตะกอนใบชา แต่สบายใจได้ เพราะเราท าจากใบชาแท้  
 (จากบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวโมช)ิ 
   
   จากตัวอย่าง ข้างต้น จะเห็นได้ว่า ข้อความโฆษณาเหล่านี้เป็นการ สร้าง
ภาพลักษณ์เพื่อแสดงความหวังดีต่อผู้บริโภค ด้วยการชี้แจงให้เกิดความเ ข้าใจว่าผลิตภัณฑ์ชาเขียว
ไม่มีอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย สังเกตได้ว่า ข้อความเหล่านี้ มีการใช้ค า ที่ช่วยให้ผู้บริโภคเกิด
ความรู้สึกสบายใจได้ว่าปลอดภัยหากพบสิ่งแปลกปลอม (ตะกอน) อยู่ในผลิตภัณฑ์ชาเขียว เช่น ค า
ว่า “สบายใจได้” “ไม่มีอันตรายต่อสุขภาพ” ไม่มีอันตรายต่อร่างกาย” เป็นต้น 
   นอกจากนี้ จากการศึกษาพบว่า การสร้างภาพลักษณ์เพื่อแสดงความหวัง
ดีต่อผู้บริโภคด้วยการ ชี้แจง ว่าผลิตภัณฑ์ชาเขียวไม่มีอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย มีอยู่เฉพาะใน
โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวชาเขียวเท่าน้ัน เนื่องจา กเป็นผลิตภัณฑ์ที่ท ามาจากใบชาเขียวโดยตรง 
ผู้บริโภคจึงอาจพบเศษตะกอนของชาเขียวได้ ดังนั้นจึงต้องมีการแจ้งข้อมูลให้ทราบเพื่อให้เกิดความ
สบายใจขึ้น 
 
  3.5.2 การแสดงไมตรีจิตต่อผู้บริโภค 
   การแสดงไมตรีจิตต่อผู้บริโภค เป็นการใช้ข้อความแสดงความยินดี 
ขอบคุณ หรือแสดงค วามเอาใจใส่ เพื่อ แสดงความรู้สึกในแง่บวกที่ผู้ผลิตมีต่อผู้บริโภค  ซึ่งจะช่วย
ส่งผลให้ผู้บริโภค เกิดความรู้สึกที่ดีต่อ ทั้งผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ชาเขียวมากขึ้นด้วย อาจกล่าวได้ว่า
ข้อความเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโ ภค
โดยเฉพาะ  
   จากการศึกษา พบว่าการแสดงไมตรีจิตต่อผู้บริโภค ในโฆษณาผลิตภัณฑ์
ชาเขียวมี 3 ลักษณะ ดังนี้  
 
   1) การแสดงความยินดีและชมเชยผู้บริโภค เช่น 
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 Kanzen ขอแสดงความยินดีและชื่นชมต่อท่านนักดื่มชาผู้มีรสนิยมที่พิถีพิถันใน
การเลือกดื่มชาเขียวมัทชะแท้จากญี่ปุ่นทุกท่าน  
  (จากแผ่นโฆษณามัทชะ) 
 
   2) การแสดงความขอบคุณผู้บริโภค เช่น  
 
 แต่ว่าผมออกมาขอบคุณด้วยตัวเอง จริงใจกว่า ขอขอบคุณครับ  
  (จากบทภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มโออิชิกรีนที) 
  
  3) การแสดงความเอาใจใส่ผู้บริโภค เช่น  
 
 เซนชะสนับสนุนการให้สิ่งดีๆกับชีวิต  
   (จากบทภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวเซนชะ)  
  
 อีกรสชาติใหม่ที่อยากให้ลอง กับสไตล์ญี่ปุ่น ที่ส่งตรงถึงมือคุณ  
  (จากบรรจุภัณฑ์เมล็ดฟักทองตราทองการ์เด้น) 
 
   จากตัวอย่าง การใช้ภาษาทั้ง 3 ลักษณะ ข้างต้น จะเห็นได้ว่าข้อความ
โฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวเหล่านีมี้การสร้างภาพลักษณ์เพื่อแสดงไมตรีจิตต่อผู้บริโภค ด้วยการใช้ค า
แสดงความรู้สึกของผู้ผลิตที่มีต่อผู้บริโภค  
   สิ่งที่น่าสังเกตคือ ข้อความโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวเหล่านี้มัก มีการ
น าเอาค าสรรพนามมาเสริม เช่น “เรา” “ท่านนักดื่มชา ” “ผม” “คุณ” เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะแสดงให้
เห็นถึงความเป็นกันเองระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคแล้ว ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ท าให้ผู้บริโภค
เกิดความรู้สึกที่ดีต่อผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ชาเขียวด้วย 
 
 3.6 การคืนก าไรให้ผู้บริโภค 
  การสร้างภาพลักษณ์ด้วยการคืนก าไรให้ผู้บริโภคเป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีโฆษณา
ผลิตภัณฑ์ชาเขี ยวน ามาใช้ ทั้งน้ีเพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้ผลิตไม่ได้มุ่งจะแสวงหาก าไรเพียงอย่างเดียว 
โดยอาจใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย เช่น ลด แลก แจก แถม เป็นต้น เข้ามาเป็นสิ่งที่ช่วยดึงดูด
ความสนใจของผู้บริโภค ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้ดีขึ้นแล้ว  ยังสามารถเพิ่มยอดขายใ ห้
ผู้ผลิตได้อีกทางหนึ่งด้วย เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่มักชอบสิ่งที่ตนได้ก าไรเสมอ เมื่อผู้ผลิตน าวิธีนี้
มาใช้ก็จะส่งผลให้ปริมาณการซื้อผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ได้รางวัลนั้นๆนั่นเอง  
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  จากการศึกษา พบว่า การใช้ภาษาในโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียว ที่แสดงถึงการคืน
ก าไรให้ผู้บริโภคมีค าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย 2 ลักษณะ ดังนี ้
  3.6.1 การใช้ค าว่า “ลุ้น” 
  3.6.2 การใช้ค าว่า “ฟร”ี 
  
  3.6.1 การใช้ค าว่า ‚ลุ้น‛ 
   ค าว่า “ลุ้น” เป็นค าที่สามารถดึงดูดใจผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก
ผู้บริโภคจะรู้สึกว่าตนได้ก าไรคืนจากผู้ผลิต ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
 โออิชิกรีนทีชาเขียวญี่ปุ่นแจกโชคครั้งใหญ่  พลิกใต้ฝาลุ้นเงินรางวัล 1 ล้านบาท รวม 30 
ฝา 30 ล้าน 
    (จากบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มโออิชิกรีนที) 
 ยูนิฟ ล้านฝาล้านรางวัล เปิดฝายูนิฟกรีนที หรือยูนิฟไอเฟิร์ม ลุ้นโชค 2 ชั้น 
โชคชั้นที่1 ลุ้นรางวัลใต้ฝาทันที  
   (จากบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มยูนิฟกรีนที) 
 แดนซ์เซอร์ไซด์คอนเทสต์ เต้นเผาผลาญไขมัน ลุ้นอวดหุ่นสวยยกทีมไป Gold Coast 
กันยายน - กุมภาพันธ์ พ.ศ.2547 โดยแบรนด์พริกและชาเขียวผสมซุปไก่สกัด 
   (จากบทภาพยนตร์โฆษณาแบรนด์พริกและชาเขียว) 
 
   จากตัวอย่าง ข้างต้น จะเห็นได้ว่า การที่น าเอาค าว่า “ลุ้น” มาใช้เป็นการ
กระตุ้นความรู้สึกของผู้บริโภคให้เพิ่มปริมาณการซื้อมากขึ้น เพราะจะได้มีโอกาสในการได้รางวัล
เพิ่มขึ้นไปด้วย 
 
  3.6.2 การใช้ค าว่า ‚ฟรี‛ 
   การใช้ค าว่า “ฟรี” เป็นค าที่ช่วยให้ผู้บริโภครู้สึกว่าตนได้รับรางวั ลโดยไม่
ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี ้ 
  
 ค้นพบเคล็ดลับ ลดหุ่น ...สวย หลากหลายวิธีใน Brand’s Health & Beauty secret คู่มือ
เผยสูตรลับ 4 หุ่นสวย (มูลค่า 380 บาท) ฟรี! ตั้งแต่วันน้ีถึง 31 มีนาคม 2548  
   (จากแผ่นโฆษณาแบรนด์พริกและชาเขียว) 
 ผู้โชคดี 5 ท่านจะได้รับผลิตภัณฑ์ชาทไวนิ่งส์ : เอิร์ล เกรย์ (1 ท่าน/1 รางวัล) มูลค่ารางวัล
ละ 212 บาท ฟรี! 
   (จากแผ่นโฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวทไวนิ่งส์)  
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   จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่าถึงแม้ค าว่า “ฟรี” จะเป็นค าที่ช่วยกระตุ้น
ความรู้สึกอยากซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคได้ เช่นกัน แต่ก็อาจไม่ช่วยเพิ่มปริมาณการซื้อได้มากนัก 
เนื่องจากเมื่อใดที่ซ้ือผลิตภัณฑ์ ก็จะได้ของรางวัลนั้นๆมาทันที จึงไม่มีความจ าเป็นต้องซื้อเพิ่มอีก 
ยกเว้นในกรณีที่ผู้บริโภคอยากได้ของรางวัลนั้นอีก   
    
  อย่างไรก็ตาม นอกจากการคืนก าไรให้ผู้บริโภคจะส่งผลให้ ยอดขายของผลิตภัณฑ์
ชาเขียว เพิ่มขึ้นแล้ว ก็ยังมีผลต่อจิตใจของผู้บริโภคด้วย เพราจะท าให้คิดว่าผู้ผลิตมีความเอาใจใส่
ผู้บริโภคเช่นกัน อันก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อผลิตภัณฑ์นั้นๆด้วย 
  นอกจากนี้ สิ่งที่น่าสังเกต คือ การสร้างภาพลักษณ์ด้วยการคืนก าไรให้ผู้บริโภคมัก
พบในโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวประเภทบริโภคเท่านั้น ทั้งน้ีน่าจะมีสาเหตุมาจากการที่ผลิตภัณฑ์
ชาเขียวประเภทอุปโภคยังมีไม่มากนัก หากเทียบกับผลิตภัณฑ์ชาเขียวประเภทบริโภค จึงท าให้การ
สร้างภาพลักษณ์ด้วยการคืนก าไรให้ผู้บริโภคไม่ปรากฏในโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวประเภทอุปโภค
เลย  
 
 กล่าวโดยสรุป ความเหมือนกันของการใช้ภาษาในโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวทั้งประเภท
บริโภคและอุปโภค คือ มีการใช้ภาษาเพื่อบอกคุณสมบัติแบบบอกส่วนผสมหรือลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ และแบบระบุความใหม่ของผลิภัณฑ์ รวมถึงการใช้ภาษาเพื่อสร้างภาพลักษณ์แบบอ้าง
สารส าคัญของชาเขียว ในขณะที่แม้ว่าโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวทั้ง 2 ประเภทจะมีการใช้ภาษาเพื่อ
สร้างภาพลักษณ์แบบกล่าวถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ชาเขียวเหมือนกัน แต่กลับมีการเน้น
ประโยชน์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน คือ โฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวประเภทบริโภคมักเน้นประโยชน์
ด้านการให้ความสดชื่น ผ่อนคลาย  หรือท าให้ร่างกายแข็งแรง ส่วนผลิตภัณฑ์ชาเขียวประเภท
อุปโภคนั้นมักเน้นประโยชน์ด้านการปกป้อง ก าจัด ขจัด หรือท าลายสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย  
นอกจากนี้ ความแตกต่างของการใช้ภาษาในโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวทั้ง 2 ประเภท คือ 
ผลิตภัณฑ์ชาเขียวประเภทอุปโภคไม่มีการใช้ภ าษาเพื่อบอกคุณสมบัติแบบใช้ค าแสดงรสชาติและ
กลิ่น เนื่องจาก เป็นสิ่งที่รับประทานไม่ได้ รวมถึงการใช้ภาษาเพื่อสร้างภาพลักษณ์แบบอ้างถึงการ
เลือกวัตถุดิบหรือกรรมวิธีการผลิตที่มีคุณภาพ การให้ค าแนะน าผู้บริโภค การแสดงความหวังดีต่อ
ผู้บริโภค และการคืนก าไรให้ผู้บริโภค        



บทที่ 4 
 

การสร้างวัฒนธรรมบริโภคนิยมในโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียว 
 

 นอกจากโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวจะมีวิธีการน าเสนอและการใช้ภาษาที่สื่อความหมาย 
เพื่อดึงดูดความสนใจผู้บริโภคตามที่ได้วิเคราะห์ไปในบทที่ 2 และบทที่ 3 แล้ว ก็ยังแฝงการสร้าง
วัฒนธรรมบริโภคนิยมเพื่อเสริมให้ผ ลิตภัณฑ์ชาเขียวดูมีคุณค่ามากขึ้นไว้ด้วย สังเกตได้จากการที่
โฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวต่างๆมีลักษณะบางอย่างที่คล้ายคลึงกัน ทั้งๆที่ผลิตภัณฑ์ชาเขียว
เหล่านั้นไม่ใช่ประเภทเดียวกัน กล่าวคือ โฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวต่างๆมักสร้าง วัฒนธรรมบริโภค
นิยมของชาเขียวไปในทิศทางเดียวกันน่ันเอง 

 
  โบดริยาร์ด (Baudeillard) (ม.ป.ป.) มีแนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์สัญญะว่า

ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับวัตถุ (สินค้า) มีอยู่หลายระดับ ระดับแรกคือความสัมพันธ์ใน
แง่การใช้ประโยชน์ (utility) หรือความพึงพอใจที่วัตถุสามารถตอบสนองความต้องการทาง
กายแบบพื้นฐานทั่วไปได้ ระดับที่สองคือความสัมพันธ์ในเชิงสัญญะ เช่น การเลือกซื้อเสื้อ
หนาวและผ้าพันคอโดยไม่ได้คิดถึงแง่ประโยชน์ใช้สอยเพียงอย่างเดียว แต่ยังพิจารณาถึง
ยี่ห้อของผ้าพันคอว่ามีระดับดีด้วยหรือไม่ด้วย เป็นต้น ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นตัวแทน
ของความสัมพันธ์ระหว่างค นกับวัตถุภายใต้เงื่อนไขสังคมท่ีการผลิตอยู่ในระดับเกินพอดี 
แล้วท าให้ตรรกะในการใช้สินค้ามักไม่ได้เป็นตรรกะแห่งการใช้ประโยชน์ (logic of utility) 
แต่เป็นตรรกะแห่งความแตกต่าง (logic of Difference) กล่าวคือ ใช้สินค้าเพราะเป็น
สัญลักษณ์ที่ท าให้เรามีเอกลักษณ์ที่แตกต่างไปจากคนอื่นๆ  

ภายใต้สังคมบริโภคและสังคมแห่งสัญญะนี้ ก่อนที่ตัวสินค้าจะถูกบริโภค ก็จะ
เปลี่ยนเป็น ‚สัญญะ ‛ ซึ่งการเปลี่ยนตัวสินค้าให้กลายเป็น ‚สัญญะ ‛ มีรหัสต่างๆมากมาย 
เช่น การหีบห่อ เป็นต้น โบดริยาร์ดกล่าวว่ารหัสในการแปลงสินค้าให้กลายเป็นสัญญะนั้น 
เป็นรหัสที่มีล าดับชั้นอย่างมาก เพื่อให้สินค้าต่างท าหน้าที่เป็นสื่อทางวัฒนธรรมเพื่อแสดง
สถานภาพและเกียรติยศ (status & prestige) ของผู้ใช้รหัส การจัดระเบียบล าดับชั้นสินค้า
จึงสอดคล้องกับโครงสร้างล าดับชั้นสังคมการบริโภคสินค้า ซึ่งเป็นกลไกที่ธ ารงรักษา
โครงสร้างทางชนชั้ นของสังคมการบริโภค ท าให้ไม่ได้บริโภคแต่ ‚ตัววัตถุ ‛ หากแต่ได้
บริโภค ‚สัญญะ‛ ไปพร้อมๆกับการตัดสินใจซ้ือ เช่น การเข้าไปกินแฮมเบอร์เกอร์เป็นการ
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บริโภคความทันสมัยที่ผูกติดมากับอารยธรรมตะวันตก เป็นต้น ตัวอย่างดังกล่าวเป็น
เฉพาะในปริบทโครงสร้างสังคมไทยเท่านั้น 

การที่สินค้าแปรสภาพไปเป็น ‚สัญญะ ‛ ก่อให้เกิดผลกระทบคือ สัญญะจะท าให้
มนุษย์สามารถบริโภคได้อย่างไม่สิ้นสุด ท้ังนี้เพราะมนุษย์จะไม่บริโภคเพื่อความต้องการ
ทางวัตถุอีกต่อไป หากแต่จะบริโภคเพราะ ‚ความต้องการทางสัญญะ ‛ ซึ่งสามารถถูกปรุง
แต่งขึ้นมาอีกมากมายได้ เช่น เพื่อจ ะได้มีความหมายทางสังคม (Desire for Social 
Meaning) หรือมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างไปจากคนอื่นๆ (Need for Difference) เป็นต้น 
อิทธิพลของสัญญะจึงกลายเป็นตัวก าหนดแบบแผนของการบริโภคว่า สัญญะของสินค้าจะ
เป็นตัวก าหนดขอบเขตทางวัฒนธรรมของการบริโภค (class/รสนิยม /คุณภาพของ ผู้ใช้) 
และอิทธิพลของการบริโภคเชิงสัญญะน้ีเองที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องสินค้าล้นเหลือของระบบ
ทุนนิยม 

สัญญะที่ถูกสร้างขึ้นมานั้นมีหลายประเภท สัญญะแบบเบาๆ เช่น สัญญะของวัตถุ 
สินค้า หรือรูปภาพ เป็นต้น สัญญะแบบหนักๆ เช่น สัญญะทางการเมือง ศีลธรรม เป็นต้น 
สัญญะแต่ละประเภทยังคงมีมูลค่า /คุณค่า (value) บรรจุอยู่ภายในเพิ่มข้ึนมาจากที่ Marx 
ได้เคยแบ่งประเภทของมูลค่าที่มีอยู่ในสินค้าไว้ คือ มูลค่าใช้สอย (use value) และมูลค่า
แลกเปลี่ยน (exchange value) เมื่อสินค้าได้แปลงมาเป็นสัญญะจะมีคุณค่าที่เพิ่มเข้ามา 
เรียกว่า ‚คุณค่าเชิงสัญญลักษณ์‛ (symbolic value) 

 (ที่มา: Baudeillard: ทฤษฎีการบริโภคสัญญะ) 
 

เนื่องจากภาษามีลักษณะเป็นเครื่องมือสื่อความหมาย วัสดุที่ใช้คือถ้อยค าในภาษา 
ถ้อยค าล้วนมีความหมายประจ าตัว ถ้อยค าท าหน้าที่สื่อความหมายใน 2 ระดับ ระดับแรก คือ 
ความหมายตรง (Denotative) คือความหมายประจ าของถ้อยค านั้นๆ ระดับที่สอง คือ 
ความหมายแฝง (Connotative) คือความหมายบนถ้อยค าที่ประกอบสร้างจากคติความเชื่อ 
ค่านิยมของสังคมและวัฒนธรรม การสื่อความหมายแฝงเป็นการท างานของภาษาในปริบท
ของข้อความโดยแท้ ท้ังนี้เพราะถ้อยค าที่ร้อยเรียงกันเข้าไปเป็นเนื้อค วาม จะกระตุ้นให้เกิด
ความเข้าใจ และการรับรู้ที่เกินเลยกว่าความหมายตรงอยู่เสมอ มีข้อสังเกตว่ากระบวนการ
ของความหมายแฝงมีลักษณะคล้ายกับการท างานของมายาคติ (Myth) ในปริบทของ
วัฒนธรรม กล่าวคือ เป็นการสื่อความหมายในอีกระนาบหนึ่งซ่ึงเข้ามาซ้อนทับบนระนาบ
แรกอีกชั้น มาย าคติจึงท างานด้วยการเข้าไปครอบง า ‚ความหมายเบื้องต้น ‛ ของสรรพสิ่ง 
(อุบลรัตน์ พชรวรรณ, 2545 : 123) 

(ที่มา: วิทยานิพนธ์เรื่อง  “การวิเคราะห์กลวิธีการน าเสนอเนื้อหาและภาษาบน
ซองบรรจุภัณฑ์อาหารประเภทขนมขบเคี้ยว”) 
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ดังนั้น การที่โฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวส่วนใหญ่มีลักษณ ะท่ีคล้ายคลึงกันจึงอาจเป็น
เพราะผู้ผลิตต้องการสร้างวัฒนธรรมการบริโภคชาเขียวให้เป็นท่ีนิยมในสังคมไทย โดยผ่าน
กระบวนการใช้ภาษาทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษาที่บ่งบอกถึงสัญญะบางอย่างเพื่อดึงดูดความสนใจ
ผู้บริโภค อันส่งผลให้เกิดความเชื่อทางบวกและการคล้อยตามอย่างเต็มใจต่ อผลิตภัณฑ์ชาเขียว 
กล่าวคือ ผู้บริโภคยินดีที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ชาเขียวเพื่อให้ได้สัญญะที่ถูกการโฆษณาสร้างขึ้น
มากกว่าการซ้ือมาเพื่อความต้องการทางวัตถุเพียงอย่างเดียว ซึ่งบางครั้งการสร้างสัญญะอาจ
ถูกกล่าวเกินความจริงมากเกินไป แต่ผู้บริโภคก็อาจไม่รู้สึกถึงกระบวนก ารสร้าง สัญญะนั้นๆ เมื่อ
ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความเชื่อต่อผลิตภัณฑ์ชาเขียวตามที่ผู้ผลิตสร้างขึ้นแล้ว ก็จะเกิดผลดีต่อผลผลิต
ทางการตลาดชาเขียวให้เติบโตมากขึ้นไปด้วย ดังจะเห็นได้จากการที่มีผลิตภัณฑ์หลายประเภทน า
ชาเขียวไปแปรรูปเป็นส่วนประกอบ จนส่งผลให้เกิดเป็นกระแสนิ ยมการบริโภคชาเขียวของคนใน
สังคมปัจจุบัน 
 นอกจากนี้ ปัจจัยท่ีจะท าให้การสร้าง วัฒนธรรมบริโภคนิยมในโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียว
ประสบความส าเร็จได้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การท าให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อตามสัญญะที่ผู้ผลิต
สร้างขึ้นโดยคิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องนั้น อาจเกิดจ ากการสร้าง ความหมาย ทาง สัญญะ ที่มีความ
คล้ายคลึงกันขึ้นมาในโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียว ทั้งๆที่เป็นผลิตภัณฑ์ต่างประเภทกัน จึงเหมือนกับ
เป็นการสนับสนุนความเชื่อของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ชาเขียวให้เกิดความม่ันใจมากขึ้นว่าชา
เขียวเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากมาย 

ดังนั้น ในบทนี้จะเป็นการวิเคราะห์ลักษณะของการสร้างความเป็นบริโภคนิยมที่ปรากฏอยู่
ในโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวต่างๆ โดยผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์จากภาพรวมของโฆษณาผลิตภัณฑ์ชา
เขียว เพื่อหาลักษณะร่วมที่เหมือนกัน จากการศึกษา ผู้วิจัยพบว่าโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวมีการ
สร้างความเป็นบริโภคนิยมอยู่ 4 ลักษณะ ดังนี้ 

1.  ชาเขียวคือผลิตภัณฑ์ที่แสดงความเป็นญี่ปุ่น  
2.  ชาเขียวเป็นสิ่งวิเศษที่มีประโยชน์มหาศาล 
3.  ชาเขียวเป็นผลิตภัณฑ์ส าหรับคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ 
4.  ชาเขียวเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในสังคม 

 

 ลักษณะการสร้างความเป็นบริโภคนิยมทั้ง 4 ลักษณะน้ีมักปรากฏในโฆษณาผลิตภัณฑ์ชา
เขียวต่างๆ ซึ่งผู้วิจัยน ามาแจกแจงความถี่เพื่อแสดงให้เห็นว่าการสร้างความเป็นบริโภคนิยม
ลักษณะใดถูกน ามาใช้มากที่สุด ดังตารางต่อไปนี้ 
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ลักษณะการสร้างความเป็นบริโภคนิยม ความถี่ ร้อยละ 

1.  ชาเขียวคือผลิตภัณฑ์ที่แสดงความเป็นญี่ปุ่น 29 29.3 

2.  ชาเขียวเป็นสิ่งวิเศษที่มีประโยชน์มหาศาล 26 26.26 

3.  ชาเขียวเป็นผลิตภัณฑ์ส าหรับคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ  26 26.26 

4.  ชาเขียวเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในสังคม 18 18.18 

ตารางที่ 3 ตารางแสดงความถี่ของการสร้างความเปน็บริโภคนิยมในโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียว 
 
จากตารางแสดงให้เห็นว่า โฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวนิยมใช้การสร้างความเป็นบริโภค

นิยมแบบให้ชาเขียวเป็นตัวแทนของความเป็นญี่ปุ่นมากที่สุดถึงร้อยละ 29.3 รองลงมาคือการสร้าง
ให้ชาเขียวเป็นผลิตภัณฑ์ส าหรับคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพและการ ให้ชาเขียวเป็นสิ่งวิเศษที่มี
ประโยชน์มหาศาล ซึ่งมีการใช้เท่ากัน คือร้อยละ 26.26 ในขณะท่ีลักษณะการสร้างความเป็นบริโภค
นิยมที่โฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวใช้น้อยท่ีสุดคือ การให้ชาเขียวเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างปรากฏใหม่ใน
สังคม มีการใช้เพียงร้อยละ 18.18 
 
1.  ชาเขียวคือผลิตภัณฑ์ที่แสดงความเป็นญี่ปุ่น  
 
 ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าโฆษณามากมายมักสอดแทรกบางสิ่งที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นเอาไว้ด้วย 
ทั้งน้ีเพราะนอกจากจะเป็นการยกระดับสินค้าให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกว่าสินค้าน้ันมีคุณภาพ
มากกว่าสินค้าของไทยแล้ว ยังถือเป็นการอิงกระแสนิยมญี่ปุ่น  หรือที่เรียกกันว่า “เจแปนฟีเวอร์ 
(Japan Fever)” ของคนในสังคมไทยด้วย ซึ่งเว็บไซต์บิสิเนสไทยเขียนถึงกระแสนิยมญี่ปุ่นใน
บทความ “Japan Fever ผู้บริโภคเด็ก- วัยรุ่นไทยหลงเงาญี่ปุ่น ” สรุปได้ดังนี้ (บิสิเนสไทย , 2002: 
Paragraph 1-8) 
 

‚เจแปน ฟีเวอร์‛ วัฒนธรรม  ซึมลึก ฝังรากไปกับกลุ่มวัยรุ่นไทยอย่างยากที่จะถอน
ตัว ความทันสมัยที่ไร้รูปแบบของตนเอง  ต้องเรียนรู้และถ่ายทอดจากต่างชาติจึงจะได้ชื่อ
ว่าทันสมัย  ซึ่งกลายเป็นจุดขายให้กับสินค้าในหลากหลายรูปแบบต่อการเข้าถึงหัวใจของ
คนไทย ความคล้ายคลึงทางวัฒนธรรมที่ลอกเลียนได้ง่ายต่างจา กวัฒนธรรมตะวันตก  คน
ไทยต้องอยู่กับสินค้าญี่ปุ่นไปอีกนานเท่านาน  
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ฮากุโฮโด  อิงค์ ได้ระบุผลวิจัยว่ากลุ่มวัยรุ่นไทยเปิดรับวัฒนธรรมญี่ปุ่นและให้ความ
นิยมสินค้าญี่ปุ่นเพราะความทันสมัยเป็นหลัก  คนวงการสื่อเผยว่าสาเหตุการซึมซับ
วัฒนธรรมญี่ปุ่นมาจากวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงและเชื่อในความเป็นผู้น าด้านแฟชั่น  ความคิด 
และเทคโนโลยี 

ความนิยมวัฒนธรรมและการลอกเลียนแบบญี่ปุ่นกับกลุ่มวัยรุ่นไทย  ถือว่ามีมานาน
หลายสิบปี  ยิ่งในช่วงที่เทคโนโลยีมีการพัฒนามากขึ้น  กระแสญี่ปุ่นก็แทรกซึมเข้าสู่วัยรุ่น
ไทยได้อย่างง่ายดาย  ไม่ว่าจะเป็นตามสื่อเดิมๆ  หรือสื่อใหม่อย่างอินเทอร์เน็ท  
โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  แม็กกาซีนทั้งในและต่างประเทศ  ประกอบกับความกล้าแสดงออกของ
วัยรุ่นไทย  ท าให้กระแสญี่ปุ่นทวีความแรงขึ้นเรื่อยๆ  ภาพความเป็นญี่ปุ่น  ซึมเข้าสู่กลุ่ม
วัยรุ่น ตั้งแต่การ์ตูน แฟชั่น ดารา ศิลปินรวมท้ังอาหารการกิน  โดยมีศูนย์รวมแหล่งใหญ่อยู่
บริเวณเซ็นเตอร์พอยต์ สยามสแควร ์มีทั้งร้านขายของ ร้านเสื้อผ้า และศูนย์รวมกิจกรรม 

...นอกจากแฟชั่นแล้ว สินค้าญี่ปุ่นก็ได้รับความนิยมจากตลาดวัยรุ่นไทยมาก  ยังไม่มี
ผู้เชี่ยวชาญทางการตลาด  สามารถระบุได้ชัดเจนว่า  มูลค่าของตลาดสินค้าญี่ปุ่นนั้น  มี
มหาศาลเพียงใดเพราะภาพของสินค้าเหล่านั้นไม่ชัดเจน  และยังมีสินค้าท่ีลอกเลียนแบบ
อยู่ในตลาดค่อนข้างสูง 

 (ที่มา: http://www.bcm.arip.co.th/content.php?data=401814_ข่าวปก) 
 

 จากบทความข้า งต้น สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมของคนในสังคมไทยที่มักจะหลงใหลไป
กับวัฒนธรรมญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ไม่ว่ามีสิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นก็จะได้รับความสนใจมาก
เป็นพิเศษ ด้วยเหตุนี้ จึงท าให้การโฆษณาสินค้ามักสอดแทรกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นเพื่อดึงดูดความ
สนใจผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มวันรุ่นที่ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของสินค้าหลายชนิด  
 ผลิตภัณฑ์ชาเขียวก็เป็นผลิตภัณ ฑ์อีกประเภทหนึ่งที่ส่วนใหญ่มักแสด งความเป็นญี่ปุ่นไว้
ในโฆษณาเช่นกัน ทั้งๆที่จากการศึกษาประวัติของชาเขียวแล้ว พบว่ามีต้นก าเนิดมาจากประเทศจีน 
 

ชาวจีนรู้ เรื่องประโยชน์ทางยาของชาเขียวมาตั้งแต่ครั้งโบราณ  โดยใช้ชาเขียวใน
การรักษาตั้งแต่โรคปวดศีรษะไปจนถึงโรคซึมเศร้า ในหนังสือเรื่อง ‚ไขความลับธรรมชาติสู่
สุขภาพที่ดีกว่า ‛ นาดีน เทย์เลอร์ กล่าวว่ามีการใช้ชาเขียวเป็นยาในประเทศจีนเป็น
เวลานานอย่างน้อย 4000 ปีมาแล้ว... (‚ประวัติชาเขียว.‛ ม.ป.ป.) 

  (ที่มา: http://www.snr.ac.th/student/chonticha 106/p2.htm) 
 

อย่างไรก็ตาม ส าหรับสังคมไทยกลับกลายเป็นชาเขียวจากประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับความ
นิยมมากกว่า ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะญี่ปุ่นมีการส่งออกชาเขียวสู่ประเทศต่างๆอย่างกว้างขวาง จึงท าให้
ชาเขียวญี่ปุ่นมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับจากบุคคลที่ชื่นชอบการดื่มชา อีกทั้งผู้ผลิตในประเทศ
ไทยสร้างสัญญะผ่านการโฆษณาให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อว่า ผลิตภัณฑ์ชาเขียวเป็นผลิตภัณฑ์ที่

http://www.bcm.arip.co.th/content.php?data=401814_ข่าวปก
http://www.snr.ac.th/student/chonticha%20106/p2.htm
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แสดงความเป็นญี่ปุ่น ท าให้เม่ือกล่าวถึง “ชาเขียว ” ผู้บริโภคก็มักจะนึกถึง “ความเป็นญี่ปุ่น ” ทันที 
กล่าวคือ ท าให้ผู้บริโภคต้องการบริโภคชาเขียวเพื่อ “ความเป็นญี่ปุ่น ” มากกว่าการบริโภค
เพื่อประโยชน์ของผลิตภัณฑ์  ด้วยเหตุนี้ จึงท าให้วิธีการสร้างความเป็นบริโภคนิยมที่ใช้มาก ที่สุด
ในโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวคือ การสร้างให้ผลิ ตภัณฑ์ชาเขียวเป็นผลิตภัณฑ์ที่แสด งความเป็น
ญี่ปุ่น (อ้างอิงจากตารางที่ 3) 

จากการศึกษา พบว่าโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวมีกระบวนการสร้าง ความเป็นบริโภคนิยม
ให้ผลิตภัณฑ์ชาเขียวเป็นผลิตภัณฑ์ที่แสดงความเป็นญี่ปุ่น 2 วิธี ดังนี ้

1.1 การอ้างถึงญี่ปุ่นเพียงบางส่วน 
1.2 การอ้างถึงความเป็นญี่ปุ่นทั้งหมด 

 
1.1 การอ้างถึงญี่ปุ่นเพียงบางส่วน 

 การโฆษณาผลิภัณฑ์ชาเขียวโดยอ้างถึงญี่ปุ่นเพียงบางส่วน คือ การน าเอาสิ่งที่
เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นมาสอดแทรกอยู่ในโฆษณาเพียงส่วนหน่ึงเท่าน้ัน เช่น การใช้เสียงดน ตรีญี่ปุ่น การ
แต่งกายแบบชาวญี่ปุ่น การท าให้ตัวอักษรภาษาไทยมีลักษณะแบบตัวอักษรแบบญี่ปุ่น เป็นต้น สิ่ง
เหล่านี้เป็นการสะท้อนให้ผู้บริโภคเห็นว่าผลิตภัณฑ์ชาเขียวมีความเกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นเสมอ กล่าวคือ 
แม้ว่าจะไม่ได้กล่าวถึงญี่ปุ่นโดยตรง แต่ก็ท าให้ผู้บริโภคเข้าใ จได้ว่า เมื่อใดที่กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ชา
เขียว ย่อมหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่มาจากญี่ปุ่น ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

บทภาพยนตร์โฆษณาหมากฝรั่งเดนทีนกรีนทีมิ้นต์ 
ภาพ  ชายหนุ่มนั่งอยู่ในร้านอาหารญี่ปุ่นเรียกบริกรหญิงเพื่อ
เพื่อสั่งเครื่องดื่ม 
ผู้ชาย  น้อง 
บริกรหญงิ ไฮ้ 
ผู้ชาย  ขอชาเขียวที่นึง 
ภาพ  บริกรหญิงเห็นเศษผักติดอยู่ท่ีฟันของชายหนุ่ม จึงเบือน
หน้าหนี 
บริกรหญิง ไม่ให้ 
ภาพ  บริกรหญิงยื่นหมากฝรั่งเดนทีนรสชาเขียวให้ชายหนุ่ม 
บริกรหญิง เดนทีนชาเขียวเหมาะกว่าค่ะ 
ภาพ  ผู้ชายย้ิมให้เห็นท่ีฟันสะอาดแล้ว บริกรหญิงจึงท า ท่าเขิน
อาย 
บริกรหญิง ฮื้ม หล่อจัง 
ผู้บรรยายชาย เดนทีนกรีนทีม้ินต์ 

ภาพที่62:  ภาพยนตร์โฆษณาหมากฝรั่งเดนทีนกรีนทีมิ้นต ์
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 ภาพยนตร์โฆษณาหมากฝรั่งเดนทีนกรีนทีม้ินต์มีการอ้างถึงญี่ปุ่นเพียงบางส่วน คือ 
การสร้างเรื่องราวให้เกิดขึ้นที่ร้านอาหารญี่ปุ่น แต่ให้ผู้แสดงพูดภาษาไทยตลอดทั้งเรื่อง สังเกตได้ว่า
เมื่อเป็นผลิตภัณฑ์มีการน าเอาชาเขียวมาเป็นส่วนผสม ผู้ผลิตก็พยายามโยงให้โฆษณามีความเป็น
ญี่ปุ่นแทรกอยู่ด้วย นั่นคือการใช้ฉากภายในร้านอาหารญี่ปุ่นเพื่อด าเนินเรื่อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า
ผู้ผลิตต้องการสร้างสัญญะให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อว่าชาเขียวคือผลิตภัณฑ์ที่แสดงความเป็นญี่ปุ่น 
 

 บทภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวไอวี่ 
ภาพ  ซามูไรญี่ปุ่นฟันใบชาเขียว
ปลิวว่อนอยู่กลางอากาศมากมาย แต่ดัง พันกร ก็ยื่นแขนมากมายออกไป
ใบชาเขียวทั้งหมดได้เช่นกัน 

ผู้บรรยายชาย ต้องพันกรถึงจะรองรับปริมาณชาที่อยู่ในไอวี่ 
          ถ้าไม่เชื่อ อ่านฉลากข้างขวด 

         ชาเขียวญี่ปุ่นไอวี่ ชามาก อร่อยมาก 
 
 
  ภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวไอวี่มีการอ้างถึงญี่ปุ่นเพียงบางส่วน คือ มีการ
ใช้ผู้แสดงที่เป็นซามูไรญี่ปุ่นร่วมกับผู้แสดงที่เป็นคนมีชื่อเสียงของไทย การที่มีซามูไรญี่ปุ่นอยู่ใน
โฆษณาเป็นการชี้ให้เห็นว่าผู้ผลิ ตโยงเอาความเป็นญี่ปุ่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ชาเขียว 
ดังนั้น เมื่อผู้บริโภคเห็นซามูไรญี่ปุ่นในโฆษณา ก็จะเกิดความเชื่อว่าชาเขียวเป็นผลิตภัณฑ์ที่แสดง
ความเป็นญี่ปุ่น ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างสัญญะที่ผู้ผลิตจงใจสร้างขึ้น 
 

 บทภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวโออิชิกรีนที 
ผู้หญิง  อามิจะกลับญี่ปุ่นแล้วนะคะ 
ผู้ชาย  กลับญี่ปุ่น 

หยดน้ าชา หือ 
ผู้หญิง  ซาโยนาระ 
ภาพ  หยดน้ าชากระโดดไปเกาะไหล่ผู้หญิง 
ผู้ชาย  อามิ 

ภาพ  ผู้หญิงก าลังเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าเดินทางและร้องไห้ 
หยดน้ าชา      คิดถึงญี่ปุ่นจังเลย เดี๋ยวจะไปหาแล้วนะ ญี่ปุ่น คิดถึงที่สุด
เลย ตื่นเต้นๆ จะได้กลับบ้านแล้ว ญี่ปุ่น ญี่ปุ่นของหนู เดี๋ยว ไปด้วยนะ 

      ภาพ    หยดน้ าชากระโดดเข้าไปในกระเป๋าเดินทาง 

ภาพที่63:  ภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวไอวี ่
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ภาพ           ผู้หญิงเดินลากกระเป๋าเดินทางมาที่ท่าเรือ แล้วพบผู้ชาย      
ยืนรออยู ่
ผู้ชาย  แต่งงานกับผมเถอะนะ 
ภาพ  ผู้หญิงดีใจโผกอดผู้ชายจนตัวลอย ท าให้ขาไปโดน
กระเป๋าตกน้ า 
หยดน้ าชา บ๊าย บาย ไปแล้วนะ 
ภาพ  ในขณะท่ีกระเป๋าลอยอยู่กลางอากาศ หยดน้าชาคิดว่าได้
อยู่บนเครื่องบินแล้ว 
ผู้บรรยายชาย   ใครๆก็อยากกลับบ้านเกิดกันทั้งน้ันแหละครับ 

หยดน้ าชา   ลมแรงจังเลย ไม่เป็นไรๆ กลับบ้าน 

     ผู้บรรยายชาย  โออิชิกรีนที ชาเขียวแท้ต้นต ารับญี่ปุ่น 

 
 
  ภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวโออิชิกรีนทีมีการอ้างถึงญี่ปุ่นเพียงบางส่วน คือ 
การสร้างเรื่องราวให้หยดน้ าชาเขียวมีความต้องการกลับประเทศญี่ปุ่น จึงติดตามผู้หญิงที่ก าลังจะ
เดินทางกลับประเทศญี่ ปุ่นไปด้วย แต่สุดท้ายทั้งสองก็ไม่ได้กลับญี่ปุ่น ซึ่งการท่ีผู้ผลิตสร้างเรื่องราว
ให้ผู้หญิงและหยดน้ าชาเขียวมีบ้านเกิดอยู่ท่ีประเทศญี่ปุ่น เป็นการจงใจชี้ให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ชา
เขียวมีความเกี่ยวข้องญี่ปุ่น ทั้งน้ีเพื่อเป็นการสร้างสัญญะให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อ ว่าชาเขียวเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่แสดงความเป็นญี่ปุ่น 
 

บทภาพยนตร์โฆษณาเนสวิต้ารสชาเขียว 
ผู้บรรยายหญิง ใหม่ เนสวิต้ารสชาเขียว มีประโยชน์จากธัญญาหารและ
ชาเขียว ไม่มีโคเลสเตอรอล 
ภาพ ผู้หญิงที่ใส่ชุดกิโมโนถอดชุดออก กลายเป็นเสื้อผ้าที่
ทันสมัย หลังจากที่ได้ดื่มเนสวีต้ารสชาเขียว 
 เนสวิต้ารสชาเขียว ทุกวันได้ประโยชน์ธัญญาหาร จาก
เนสเล่ 
 
 
 

 

ภาพที่64:  ภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวโออิชิกรีนที 

ภาพที่65:  ภาพยนตร์โฆษณาเนสวีต้ารสชาเขียว 
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  ภาพยนตร์โฆษณาเนสวีต้ารสชาเขียวมีการอ้างถึงญี่ปุ่นเพียงบางส่วน คือ ตอนแรก
ให้ผู้หญิงใส่ชุดกิโมโน แล้วถอดชุดออกกลายเป็นเสื้อผ้าที่ทันสมัยหลังจากที่ได้ดื่มเนสวีต้ารสชาเขียว 
ซึ่งเป็นการชี้ ให้เห็นว่าเม่ือผลิตภัณฑ์มีการน าเอาชาเขียวมาเป็นส่วนผสม ผู้ผลิตก็พยายามโยงให้มี
ความเป็นญี่ปุ่นแทรกอยู่ด้วย ดังนั้น การให้ผู้หญิงใส่ชุดกิโมโนที่เป็นชุดประจ าชาติของประเทศญี่ปุ่น
ในช่วงแรก จึงเป็นการสร้างสัญญะให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อว่าชาเขียวเป็นผลิตภัณฑ์ที่แ สดงความ
เป็นญี่ปุ่น 
 

  
 
  บรรจุภัณฑ์เมล็ดฟักทองเคลือบรสชาเขียวตราทองการ์เด้นมีการอ้างถึงญี่ปุ่นเพียง
บางส่วนด้วยการระบุค าว่า “สไตล์ญี่ปุ่น” เนื่องจากมีการน าเอาชาเขียวมาผสมกับผลิตภัณฑ์ของตน 
สังเกตได้ว่าเมื่อมีค าว่า “รสชาเขียว” ผู้ผลิตก็พยายามสอดแทรกความเป็นญี่ ปุ่นเข้าไปด้วย โดยระบุ
ค าว่า “สไตล์ญี่ปุ่น ” เพื่อเป็นการสร้างสัญญะให้ผู้บริโภคเชื่อว่าชาเขียวเป็นผลิตภัณฑ์ที่แสดงความ
เป็นญี่ปุ่น 
 

 
 
  บรรจุภัณฑ์ขนมอาร์เซ่รสชาเขียวมีการอ้างถึงญี่ปุ่นเพียงบางส่วนด้วยการระบุค าว่า 
“แดนซามูไร ” ซึ่งเป็นฉายานามของประเทศญี่ปุ่ น เพราะมีการน าเอาชาเขียวมาเป็นส่วนผสมกับ

ภาพที่66: ภาพบรรจุภัณฑ์เมล็ดฟักทองเคลือบรสชาเขียวตราทองการเ์ด้น 

ภาพที่67: ภาพบรรจุภัณฑ์ขนมอาร์เซ่รสชาเขียว 
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ผลิตภัณฑ์ของตน สังเกตได้ว่าเมื่อมีการระบุค าว่า “รสชาเขียวแท้ๆ ” ผู้ผลิตก็พยายามโยงให้
ผลิตภัณฑ์ชาเขียวมีการเกี่ยวข้องกับญี่ปุ่น ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างสัญญะให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อว่า
ชาเขียวเป็นผลิตภัณฑ์ที่แสดงความเป็นญี่ปุ่น 
 
  จากตัวอย่างทั้งหมด จะเห็นได้ว่าโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวเหล่านี้มีการสอดแทรก
สิ่งที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นเข้ามาเพียงบางส่วน เช่น การใช้ภาพผู้หญิงใส่ชุดกิโมโน การใช้ฉากใน
ร้านอาหารญี่ปุ่น การใช้ภาพซามูไร การระบุค าว่า “ญี่ปุ่น” เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อแสดง ให้ผู้บริโภคเห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างชาเขียวกับความเป็นญี่ปุ่น อันเป็นการน าไปสู่กระบวนการสร้างสัญญะให้เกิด
ความเข้าใจว่า เมื่อบริโภคชาเขียว ผู้บริโภคก็จะรู้สึ กว่าตนก าลังบริโภคผลิตภัณฑ์ที่แสด งความเป็น
ญี่ปุ่นอยู่ สิ่งที่น่าสังเกตคือ การน าเอาสิ่งที่เกี่ยวข้อง กับญี่ปุ่นมาใช้นั้น จะต้องเป็นสิ่งที่บ่งบอกความ
เป็นญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดีเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าใจได้ทันที 
 

1.2 การอ้างถึงความเป็นญี่ปุ่นทั้งหมด  
  การโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวโดยอ้างถึงความเป็นญี่ปุ่นทั้งหมด คือ การท าให้
โฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวมีลักษณะเป็นญี่ ปุ่นให้มากที่สุด เช่น การพูดภาษาญี่ปุ่น การแสดงความ
เป็นอยู่ของคนในญี่ปุ่น การเล่าต านานหรือเรื่องราวของญี่ปุ่น เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นการแสดงให้
ผู้บริโภคได้เห็นถึงวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ แบบชาวญี่ปุ่นได้ดียิ่งข้ึน ท าให้หากมองเผินๆ
แล้วอาจท าให้ผู้บริ โภคเข้าใจผิดได้ว่าเป็นโฆษณาจากประเทศญี่ปุ่นจริงๆก็ได้ ซึ่งในความจริงแล้ว 
การใช้วิธีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการสร้างสัญญะให้ผู้บริโภคเชื่อว่าผลิ ตภัณฑ์ชาเขียวเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่แสดงความเป็นญี่ปุ่นเท่าน้ัน ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

 บทภาพยนตร์โฆษณาเจเล่ไลท์รสชาเขียว 
ภาพ  หนุ่มญี่ปุ่นตัวใหญ่มาหาสาวญี่ปุ่นท่ีบ้าน ขณะที่ชายหนุ่ม
ดื่มน้ าชาอยู่ก็มีเสียงท้องร้องดังออกมา ทั้งสองจึงหัวเราะออกมา แล้ว
หญิงสาวก็ยื่นเจเล่ไลท์รสชาเขียวให้ชายหนุ่มกิน 

ผู้บรรยายชาย ขนมเยลลี่ผสมบุกผงและน้ าชาเขียว หอมสดชื่น เต็ม
รสชาติ 
  ใหม่ เจเล่ไลท์รสชาเขียว มีมากกว่าความอร่อย 
 
 

 
 

ภาพที่68: ภาพยนตร์โฆษณาเจเล่ไลท์รสชาเขียว 
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  ภาพยนตร์โฆษณาเจเล่ไลท์รสชาเขียวมีการอ้างถึงญี่ปุ่นทั้งหมดด้วยการท าให้
โฆษณามีลักษณะเป็นแบบญี่ปุ่นทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย ฉาก เสียงดนตรี หรือการด าเนิน
เรื่องราว ทั้งน้ีเพื่อเป็นการโยงให้กับผลิตภัณฑ์ของต นท่ีมีชาเขียวเป็นส่วนผสม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
การสร้างสัญญะที่ผู้ผลิตจงใจสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อว่าชาเขียวเป็นผลิตภัณฑ์ที่แสดง
ความเป็นญี่ปุ่น 

 
  
  ข้อความแผ่นโฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวมัทชะมีการอ้างถึงญี่ปุ่นท้ังหมดด้วยการเล่า
ต านานเกี่ยวกับพิ ธีชงชาของประเทศญี่ปุ่นในอดีตเพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่าง “ชาเขียว ” กับ “ญี่ปุ่น ” โดยเฉพาะ อาจกล่าวได้ว่าการที่ผู้ผลิตใช้ข้อความ
โฆษณาในการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการชงชาของญี่ปุ่น ถือเป็นการพยายามสร้างสัญญะเพื่อชี้ให้
ผู้บริโภคเกิดความเชื่อว่าชาเขียวเป็นผลิตภัณฑ์ที่แสดงความเป็นญี่ปุ่น 
 

 บทภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวยูนิฟกรีนที 
*หมายเหตุ โฆษณาน้ีใช้เสียงพูดภาษาญี่ปุ่นท่ีมีบรรยายไทยข้างล่าง 
ยกเว้นเสียงผู้บรรยายท่ีพูดภาษาไทย ดังนั้น บทโฆษณาจึงใช้ข้อความที่
เป็นบรรยายไทยแทนเสียงพูดภาษาญี่ปุ่น 

หนอนลูก พ่อ...ถึงยัง? หิวจะตายอยู่แล้ว 
หนอนพ่อ อดทนอีกหน่อยลูก ใบชาดี อยู่ท่ียอด! 

หนอนลูก ไม่ไหวแล้ว เอาใบนี้แล้วกัน 

หนอนพ่อ แกนี่ไม่ได้ความเลย มา! 
ภาพ  หนอนพ่อลูกร้องเพลงประสานเสียงกัน 

เพลง  ใบชาดีอยู่ท่ียอด ใบชาดี อยู่ท่ียอด! 

ภาพที่69: ข้อความในแผ่นโฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวมัทชะ 



 106 

ภาพ  เมื่อหนอนพ่อลูกมาถึงยอด ใบชากลับถูกชาวสวนเด็ดไป
แล้ว ทั้งสองฝ่ายต่างเผชิญหน้ากัน แล้วหนอนลูกก็ร้องไห้ 
หนอนลูก แง๊! จะเอายอดอ่อนใบชา 
ภาพ  ชาวสวนก็ร้องไห้เหมือนกัน 

ชาวสวน แง๊! จะเอายอดอ่อนใบชาเหมือนกันๆ 

ภาพ  หนอนลูกใช้วิชาสะกดจิต 

หนอนลูก ส่งยอดอ่อนใบชามา ส่งยอดอ่ อนใบชามาเดี๋ยวนี้ๆ ส่ง
ยอดอ่อนใบชามา 
ผู้บรรยายชาย เข้มแข็งไว้ทาเคชิ 
ภาพ  ชาวสวนพยายามฝืนตัวเอง โดยใช้มืออีกข้างจับมือที่ถือ
ยอดอ่อนใบชาไว้เพื่อไม่ส่งให้หนอนลูก 

ผู้บรรยายชาย นั่น อย่างงั้น เพื่อยูนิฟกรีนที 

 
 
 
  ภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวยูนิฟกรีนทีมีกา รอ้างถึงญี่ปุ่นทั้งหมดด้วยการ
ท าให้โฆษณามีลักษณะเป็นแบบญี่ปุ่นทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเสียงพูด ดนตรีประกอบ หรือการด าเนิน
เรื่องราว ทั้งน้ีเพื่อต้องการชี้ให้เห็นว่าชาเขียวมีความเกี่ยวข้องกับญี่ปุ่น โดยเฉพาะการเก็บเกี่ยวยอด
ใบชาเขียวที่เป็นวัตถุดิบส าคัญในผลิตภัณฑ์ของตน ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว การเก็บเกี่ยวยอดใบชา
เขียวนั้นในประเทศไทยก็มีเช่นกัน ดังนั้น การที่ผู้ผลิตสร้างโฆษณาให้มีลักษณะแบบญี่ปุ่น จึงเป็น
การพยายามสร้างสัญญะให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อว่าชาเขียวเป็นผลิตภัณฑ์ที่แสดงความเป็นญี่ปุ่น 
 

 บทภาพยนตร์โฆษณานมโฟร์โมสต์รสชาเขียว 
*หมายเหตุ โฆษณาน้ีใช้เสียงพูดภาษาญี่ปุ่นท่ีมีบรรยายไทยข้างล่าง 
ยกเว้นเสียงผู้บรรยายท่ีพูดภาษาไทย ดังนั้น บทโฆษณาจึงใช้ข้อความที่
เป็นบรรยายไทยแทนเสียงพูดภาษาญี่ปุ่น 
ภาพ  ครอบครัวชาวญี่ปุ่นยืนเรียงหน้ากระดานถือกล่องนมโฟร์
โมสต์รสชาเขียวอยู่ในสว นสนุก  จากนั้นทั้ง 4 คนก็คุกเข่าลงแล้วค านับ
เพื่อจะดื่มนม 
ประสานเสียง ดื่มแล้วนะ 
  อา... 
ผู้บรรยายชาย  สดชื่น แข็งแรง ในกลิ่นอายญี่ปุ่น 

       ใหม่ โฟร์โมสต์นมยูเอชทีรสชาเขียว 

ภาพที่70: ภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวยูนิฟกรีนที 

ภาพที่71: ภาพยนตร์โฆษณานมโฟร์โมสต์รสชาเขียว 
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  ภาพยนตร์โฆษณานมโฟร์โมสต์รสชาเขียวมีการอ้างถึงญี่ปุ่นทั้งหมดด้วยการท าให้
โฆษณามีลักษณะเป็นแบบญี่ปุ่นทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการเสียงพูด ฉาก หรือท่าทางของผู้แสดงทั้ง 4 
คน สังเกตได้ว่าผู้ผลิตจงใจสร้างให้โฆษณามีลักษณะแบบญี่ปุ่น เมื่อผลิตภัณฑ์ของตนมีการน าเอา
ชาเขียวมาเป็นส่วนผสม เพราะถ้าต้องการเน้นว่าผลิตภัณฑ์ของตนมีชาเขียวเป็นส่วนประกอบเพียง
อย่างเดียว ก็ไม่จ าเป็นต้องท าให้มีลักษณะเป็นญี่ปุ่นก็ได้ ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าการที่ผู้ผลิตท าให้
โฆษณามีความเกี่ยวข้องกับญี่ปุ่น ถือเป็นการสร้างสัญญะให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อว่าชาเขียวเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่แสดงความเป็นญี่ปุ่น 

 
 
  แผ่นโฆษณาขนมปัง two-in-bun ลูกบัวรสชาเขียวมีการอ้างถึงญี่ปุ่นทั้งหมดด้วย
การท าให้โฆษณามีลักษณะแบบญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายของผู้น าเสนอ ฉาก หรือท่าทาง
การถือขนมปัง สังเกตได้ว่าการที่โฆษณานี้มีลักษณะแบบญี่ปุ่น ก็เพื่อให้เข้ากับผลิตภัณฑ์ของตนท่ี
น าเอาชาเขียวมาเป็นส่วนผสม ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้ผลิตจงใจสร้างสัญญะให้ชาเขียวเป็นผลิตภัณฑ์
ที่แสดงถึงความเป็นญี่ปุ่น 
 
  จากตัวอย่างทั้งหมด จะเห็นได้ว่าโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวเหล่านี้มีการสร้างให้มี
ลักษณะแบบญี่ปุ่นทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการใช้เสียงพูดภาษาญี่ปุ่น (ในกรณีที่เป็นภาพยนตร์โฆษณา ) 
การแต่งกายด้วยชุดกิโมโน การสร้างบรรยากาศแบบประเทศญี่ปุ่น การเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพิธีชง
ชาในอดีตของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทั้งหมดล้วนต้องอยู่ในกรอบที่เกี่ยวข้องผลิตภัณฑ์ชาเขียวทั้งสิ้น 
เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าชาเขียวมีความเกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ ข้อดีการท า ให้โฆษณา
มีลักษณะเป็นญี่ปุ่นท้ังหมดน้ีจะช่วยดึงดูดความสนใจผู้บริโภคได้ดีกว่าการอ้างอิงความเป็นญี่ปุ่น

ภาพที่72: แผ่นโฆษณาขนมปัง two-in-bun ลูกบัวรสชาเขียว 
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เพียงบางส่วน เพราะผู้บริโภคจะได้เข้าใจวัฒนธรรม วิถีชีวิต หรือเรื่องราวในอดีต แบบชาวญี่ปุ่นได้
จากการโฆษณา จึงอาจส่งผลให้เกิดความรู้สึกอยากมีความเกี่ยวข้องปร ะเทศญี่ปุ่นบ้าง และหันมา
เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ชาเขียวในท่ีสุด ซึ่งผลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการสร้างความเป็ น
บริโภคนิยมให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ชาเขียวคือผลิตภัณฑ์ที่แสดงความเป็นญี่ปุ่น
นั่นเอง 
 
 กล่าวโดยสรุป โฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวมีการสร้างคว ามเป็นบริโภคนิยมให้ชาเขียวคือ
ผลิตภัณฑ์ที่แสดงความเป็นญี่ปุ่น ด้วยการใช้วิธีน าเสนอโฆษณา 2 แบบ คือ การอ้างถึงญี่ปุ่นเพียง
บางส่วน และการอ้างถึงญี่ปุ่นทั้งหมด เพื่อสร้างสัญญะว่าเม่ือใดที่กล่าวถึงชาเขียว ย่อม
หมายถึงผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น ประกอบกับสังคมไทยท่ี อยู่ในช่วงกระแสนิยมญี่ปุ่น (Japan 
Fever) จึงส่งผลให้ผู้บริโภคบางคนต้องการบริโภคสัญญะความเป็นญี่ปุ่นของผลิตภัณฑ์ชาเขียว
มากกว่าการใช้ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียว 
 
2.  ชาเขียวเป็นสิ่งวิเศษที่มีประโยชน์มหาศาล 
 
 เหตุผลหนึ่งที่ท าให้ผลิตภัณฑ์ชาเขียวได้รับค วามนิยมอย่างมากในสังคมไทย เนื่องจาก
ได้รับชาเขียวมีสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย เช่น ลดความดันโลหิตสูง ลดการก่อให้เกิด
มะเร็ง มีสารต้านอนุมูลอิสระ ลดระดับน้ าตาลในเลือด เป็นต้น ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่เหมาะกับช่วงที่
สังคมไทยก าลังอยู่ในกระแสใส่ใจสุขภาพได้เป็ นอย่างดี จนส่งผลให้เกิดกระแสนิยมชาเขียวในท่ีสุด 
ทั้งน้ี สิ่งที่เป็นเครื่องยืนยันว่าชาเขียวมีประโยชน์ คือ สื่อต่างๆที่ให้ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับชา
เขียวนั่นเอง ดังจะเห็นได้จากบทความต่อไปนี้ 

 
ลลิตา ธีระสิริ (2546, Paragraph 1-4) ชาเขียวในท่ีนี้เป็นชาเขียวแ บบญี่ปุ่น ท าจาก

พืชชนิด Camelia sinensis O.Kuntz คือต้นชาแบบจีนจริงๆ  ไม่ใช่ชาใบหม่อนที่บ้านเราก็ 
เรียกชาเขียวเหมือนกัน 

ส าหรับชาเขียวที่เป็นที่นิยมกันในตอนน้ีเป็นชาเขียวญี่ปุ่น เนื่องจากพบว่ามีสาร
หลายตัวที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ได้แก่ 

1.สารอัลคาลอยด์ 
-ประเภทคาเฟอีน ซ่ึงเรารู้จักกันดีว่าเป็นสารกระตุ้น 
-ธีโอโบรมิน จะเพิ่มความดันเลือด และอัตราการเต้นของหัวใจ 
-ธีโอฟิลลิน ช่วยขยายหลอดลม รักษาโรคหอบหืด 
 2.สารประกอบประเภทโพลีฟีนอล  
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เช่น ฟลาโวนอยด์ ซึ่งมีทั้งฟลาโวน  ฟลาโวนอล และคาเทอชิน (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
เอพิแกลโล คาเทอชิน กัลเลท EGCG) 

 คาเทอชินในชาเขียวญี่ปุ่นเป็นสารต้านอนุมูลอิสระฤทธิ์แรงจึงช่วยชะลอความชรา 
ป้องกันโรคหลอดเลือด โรคหัวใจ และอัมพาต คาเทอชินยังมีฤทธิ์เป็นสารต้านมะเร็ง และ
ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานส าหรับไวรัส 

 (ที่มา: http://www.kasetcity.com/data/articledetails.asp?GID=188) 
 
อาหารเพื่อสุขภาพ  [ชาเขียว ] (2006) ชาเขียวประกอบด้วยสารอาหารธรรมชาติ

จ านวนมาก มีสารโพลีฟีนอลที่มีฤทธิ์ในการเป็นสารแอนตี้ออกซิเดนท์อย่างแรง  และมีฤทธิ์
ในการป้องกันมะเร็งด้ว ย จากรายงานเม่ือเร็วนี้พบว่า  ชาเขียวสามารถส่งเสริมการรักษา
เคมีบ าบัดได้ด้วย  นอกจากนี้ชาเขียวยังมีผลดีต่อโรคหัวใจ และช่วยลดระดับไขมันในเส้น
เลือด มีการน าชาเขียวมาใช้ในการป้องกันและรักษาโรคหลายอย่าง ได้แก่ : ป้องกันและลด
ความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็ง  ไขมันคอเลสเตอรอสและไตรกลีเซอไรด์  ความดันโลหิต
ลดการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดโรคหัวใจและโรคตับ โรคเหงือกอักเสบ 

 (ที่มา: http://board.narak.com/topic.php?No=89356) 
 
คุณหมอขอบอก : ชาเขียว (2006 ) คุณสมบัติหลักของชาเขียว คือ ขับพิษ ขับ

ปัสสาวะ ขับไขมันในเส้นเลือด ให้ความเย็น ชุม่คอ รสขม อมหวาน อมหอม 
 ประโยชน์ คือ ช่วยผ่อนคลายอารมณ์ สงบประสาท  ระบายความร้อนตื้อ จากศีรษะ

และเบ้าตา ช่วยให้สดชื่น ไม่ง่วงนอน ช่วยให้หายใจสดชื่น  เจริญอาหาร แก้เมาเหล้า ท าให้
สร่างเมา ขับปัสสาวะ ป้อง กันน่ิวในถุงน้ าดีและในไต  ขับเหงื่อ แก้ไข้หวัด ท าให้ชุ่มคอ  แก้
กระหาย ระบายร้อนจากระบบปอด ขับเสมหะ ขับไขมัน  ลดความอ้วน แก้ร้อนใน ขับพิษ
ตกค้าง บิด ท้องร่วง ท้องเสียง่าย ช่วยให้ฟันแข็งแรง เป็นยาอายุวัฒนะ 

การใช้ภายนอก จะน าไปพอกแผลอักเสบ พุพอง ฝีหนอง ไฟไหม้  ผื่นคัน ผิวร้อน
แห้ง ช่วยให้ตาสว่าง เย็น ไม่อักเสบ  นอกจากนี้ชา เขียวยังถูกน ามาใช้ในการดับกลิ่น ท า
เป็นยากันยุง และหมอนใบชา 

  (ที่มา: คอลัมน์ “คุณหมอขอบอก” ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์) 
 

 จากบทความข้างต้น สะท้อนให้ถึงประโยชน์ของชาเขียวที่มีอยู่มากมาย ท าให้
ผู้บริโภคเกิดความเชื่อว่าชาเขียวเป็นสิ่งวิเศษที่ควรค่าแก่การอุปโภคบริโภคเป็นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ไม่
ว่าผลิตภัณฑ์ใดที่มีชาเขียวเป็นส่วนประกอบ ผู้บริโภคก็จะมองเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ทั้งสิ้น 
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าชาเขียวจะมีประโยชน์มหาศาล แต่หากบริโภคไม่ถูกสุขลักษณะ ก็อาจก่อให้เกิด
โทษได้เช่นกัน โดยเฉพาะเครื่องดื่มชาเขียวส าเร็จรูปที่ผ่านการปรุงแต่งให้มีรสหวานมากเกินไป หรือ
ผลิตภัณฑ์ชาเขียวบางชนิดท่ีไม่ค่อยมีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น ขนม ลูกกวาด เป็นต้น สิ่งเหล่านี้แม้

http://www.kasetcity.com/data/articledetails.asp?GID=188
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จะน าเอาชาเขียวมาเป็นส่วนประกอบ แต่ก็ไม่ได้ท าให้เกิดประโยชน์ใดๆต่อร่างกาย เนื่องจากชา
เขียวมีสารคาเฟอีนท่ีเป็นอันตรายต่อสุ ขภาพหากมีสูงเกินไป ประกอบกับน้ าตาลที่ถูกปรุงแต่งเพิ่ม
เข้าไปให้มีรสหวานน้ัน นับว่าเป็นสิ่งที่จะท าให้ผู้บริโภคเกิดความเสี่ยงต่อโรคภัยต่างๆได้เช่นกัน ดัง
จะเห็นได้จากบทความเรื่อง “ชาเขียวอันตราย” ที่กล่าวถึงผลร้ายของการบริโภคชาเขียวไว้ว่า 
 

เผยพบชาเขียวพร้อมดื่ มมีคาเฟอีน -น้ าตาลสูงปร๊ีด โดยเฉพาะสูตรผสมน้ าผึ้ง 
น้ าตาล ร้ายย่ิงกว่าน้ าอัดลม แถมไร้ค าเตือน ฉลากไม่ถูกต้อง เด็กและสตรีมีครรภ์ควร
ระมัดระวัง ส่ง 43 ตัวอย่างให้ม .มหิดลตรวจพบสารคาเฟอีนต่อขวดปริมาณสูง กระตุ้นอย .
ตรวจเฝ้าระวังเข้มงวด พัฒนาฉลากโภชนาการเสริมภูมิคุ้มกันผู้บริโภค 

เมื่อวันท่ี 5 เมษายน  มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคจั ดแถลงข่าว เรื่องชาเขียวพร้อมดื่ม  
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพหรือคาเฟอีนซ่อนรูป โดยนายอิฐบูรณ์ อ้นวงศา ผู้ประสานงานฝ่าย
เผยแพร่ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า จากการส ารวจปริมาณคาเฟอีนในชาเขียวแต่ละรุ่น
แต่ละยี่ห้อ ตั้งแต่ช่วงกุมภาพันธ์ 2548 ที่ผ่านมาปรากฏว่า ชาเขียวบางรุ่นบางยี่ห้อไม่มี
การแสดงปริมาณคาเฟอีนซ่ึงเป็นข้อมูลที่ส าคัญต่อผู้บริโภค โดยมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคได้น า
ชาเขียวพร้อมดื่ม 43 ตัวอย่างส่งให้สถาบันวิจัยโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลท าการ
วิเคราะห์หาปริมาณคาเฟอีนท้ังหมด น าเปรียบเทียบกับเครื่องดื่มท่ีมีคาเฟอีนผสมอยู่โดย
ธรรมชาติและเติมเข้าไป พบว่าชาเขียวพร้อมดื่มมีปริมาณคาเฟอีนสูงกว่าคาเฟอีนใน
เครื่องดื่มประเภทอื่นๆ 

...นายอิฐบูรณ์ กล่าวต่อว่า นอกจากคาเฟอีนท่ีมีอยู่ในเครื่องดื่มชาเขียวแล้ว ความ
หวานในชาเขียวก็ แฝงอันตรายสู่เด็กและวัยรุ่นด้วย ซ่ึงตามเกณฑ์มาตรฐานขององค์การ
อนามัยโลกก าหนดการบริโภคน้ าตาลอยู่ท่ีประมาณ 10 ช้อนชา ซึ่งโครงสร้างร่างกายมี
การเผาผลาญได้ 6 ช้อนชา ขณะท่ีสินค้าประเภทเครื่องดื่มชาเขียวเม่ือส ารวจข้อมูลด้าน
โภชนาการ โดยเฉพาะสูตรมีน้ าตาลหรือผสมน้ าผึ้ งพบว่า มีหลายย่ีห้อมีปริมาณน้ าตาลใน
ระดับที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคด้วยการบริโภคเพียงขวดเดียว 

 (ที่มา: http://www. trf.or.th/News/Content.asp?Art_ID=270) 
  
 จากบทความข้างต้นแสดงให้เห็นว่า แม้ชาเขียวจะมีประโยชน์มากมาย แต่ก็ไม่ใช่สิ่งวิเศษ
อย่างที่ผู้บริโภคบางคนเชื่อ ดังนั้น การที่ผู้บริโภคเชื่อว่าชาเขียวเป็นสิ่งวิเศษที่มีประโยชน์มหาศาล 
จึงเป็นเพียงการสร้าง วัฒนธรรม บริโภคนิยมของผู้ผลิตเท่าน้ัน โดยเฉพาะการโฆษณาท่ีนับว่ามี
อิทธิพลต่อการสร้างความเชื่อเหล่านี้ให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งจากการศึกษา พบว่าโฆษณาผลิตภั ณฑ์ชา
เขียวมีวิธีการสร้างวัฒนธรรมบริโภคนิยมให้ชาเขียวเป็นสิ่งวิเศษที่ประโยชน์มหาศาล 2 วิธีดังนี้ 
 2.1 การโฆษณาท่ีน าเสนอประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ชาเขียวเป็นส่วนหลัก 
 2.2 การโฆษณาท่ีน าเสนอประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ชาเขียวเป็นส่วนประกอบ 
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2.1 การโฆษณาที่น าเสนอประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ชาเขียวเพียงเป็นส่วนหลัก 
 การโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวโดยน าเสนอเรื่องประโยชน์ของชาเขียวด้วยการ

กล่าวถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ชาเขียวในการน าเสนอโฆษณาเป็นหลัก โดยช้ีให้เห็นว่าเม่ือบริโภค
แล้วจะมีผลดีอย่างไรต่อร่างกาย เช่น ท าให้ร่างกายแข็งแรง ท าให้รูปร่างดี การสร้างความม่ันใจให้
ผู้ใช้มากขึ้น เป็นต้น ซึ่งนับเป็นการสร้าง วัฒนธรรมบริโภคนิยมที่ผู้ผลิตสร้างให้ผู้บริโภคเกิดความ
เชื่อว่าผลิตภัณฑ์ชาเขียวมีประโยชน์มากมาย การใช้วิธีนี้ส่วนใหญ่ผู้ผลิตมักไม่มีการระบุผลเสียท่ี
ผู้บริโภคอาจได้รับหากบริโภคมากเกินไป ทั้งนี้อาจเ ป็นเพราะต้องการให้ผู้บริโภคเห็นแต่ด้านดีของ
ชาเขียวก็ได้ ตัวอย่างของโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวที่น าเสนอเฉพาะประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ชา
เขียวเพียงอย่างเดียวมีดังต่อไปนี้ 

 
 บทภาพยนตร์โฆษณาโยเกิร์ตดัชชี่ไบโอผสมชาเขียว 
ภาพ  ภายในห้องน้ าหญิง มีผู้หญิงหลายคนก าลังแต่งหน้าอ ยู่ 
แต่มีเพียงคนหน่ึงที่ก าลังกินโยเกิร์ตดัชชี่ไบโอผสมชาเขียว 
ผู้บรรยายหญิง ใหม่ โยเกิร์ตดัชชี่ไบโอ โยเกิร์ตไขมันต่ าผสมชาเขียว 
   ดูดี มีประโยชน์ 

 
 
  ภาพยนตร์โฆษณาโยเกิร์ตดัชชี่ไบโอผสมชาเขียวมีการน าเสนอที่เน้นเรื่องประโยชน์
ของผลิตภัณฑ์ชาเขียวโดยเฉพาะ คือ เม่ือรับประทานโยเกิร์ตดัชชี่ไบโอผสมชาเขียว ก็สามารถท าให้
หน้าตาสดใส ดูมีสุขภาพดีได้โดยไม่จ าเป็นต้องแต่งหน้า ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าการท่ีผู้ผลิต
เน้นโฆษณาเร่ืองประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ชาเขียวเพื่อต้องการสร้างความหมายทางสัญญะให้
ผู้บริโภคเกิดความเชื่อว่าหากบริโภคชาเขียวเป็นเป็นประจ าก็จะช่วยท าให้หน้าตาสดใส ดูมีสุขภาพดี
ได้  
 

 บทภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวโออิชิกรีนที 
ภาพ  สามีภรรยาก าลังนอนอยู่บนเตียง จากนั้นสามีก็โอบ
ภรรยา แต่กลับกลายเป็นโอบไม่โดน ท าให้สามีแปลกใจตื่นขึ้นมาดู แล้วก็
ต้องตกใจเมื่อเห็นภรรยามีรูปร่างผอมลงจนสามีคิดว่าเป็นคนอื่น 
ผู้ชาย  เฮ้ย ใครน่ะ คุณเป็นใคร แล้วเมียผมอยู่ไหนล่ะ ออกไป 

    ผู้บรรยายชาย   ไม่ต้องตกใจครับ สลิม CG 300 จากโออิชิ กรีนที และ  
สูตรไม่มีน้ าตาล 

  

ภาพที7่3: ภาพยนตร์โฆษณาโยเกริ์ตดัชชี่ไบโอผสมชาเขียว 

ภาพที่74: ภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวโออิชิกรีนทีสลิม CG300 
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  ภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวโออิชิกรีนทีมีการน าเสนอที่เน้นเรื่องประโยชน์
ของผลิตภัณฑ์ชาเขียวโดยเฉพาะ  คือ การดื่มชาเขียวโออิชิกรีนทีสลิม CG300 ช่วยลดความอ้วนได้ 
สังเกตได้ว่าโฆษณาน้ีมีการน าเสนอเฉพาะเรื่องประโยชน์เพียงประเด็นเดียว ทั้งน้ีเพื่อเป็นการเน้นให้
ผู้บริโภคเห็นถึงประโยชน์ของการบริโภคชาเขียวว่าเป็นสิ่งที่ช่วยท าให้รูปร่างดีได้ ซึ่ งถือเป็นการ
สนับสนุนการสร้างความหมายทางสัญญะให้เกิดความเชื่อว่าชาเขียวเป็นสิ่งวิเศษที่ประโยชน์
มหาศาล 
 

 บทภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวโตเซนสูตรโคลาเจน 
ภาพ  ชายหญิงคู่หนึ่งแกะสลักชื่อตัวเองที่ใต้ต้นไม้ 
ผู้ชาย  อั้ม รอผมนะ อย่าเปลี่ยนไปนะ 
ผู้หญิง  จ๊ะ อั้มจะรอ 
ภาพ  ผู้หญิงโบกมือลาผู้ชายท่ีเดินจากไป 
ผู้หญิง  อั้มรับรอง อั้มไม่เปลี่ยนแน่ 
ภาพ  ผู้หญิงดื่มชาเขียวโตเซนสูตรโคลาเจนอยู่ใต้ต้นไม้  
ต้นไม้เปลี่ยนเป็นสีเหลือง แสดงให้เห็นถึงเวลาที่ผ่านไป  แต่ผู้หญิงที่ดื่ม
ชาเขียวกลับไม่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา 
ผู้ชาย  อั้ม 
ผู้หญิง  อ้น 
ภาพ  ผู้หญิงตกใจเมื่อเห็นผู้ชาย จนขวดชาเขียวที่ถื ออยู่หล่น
ลงพื้น ท าให้หญ้ารอบๆขวดที่เคยเป็นสีเหลืองกลับเปลียนเป็นสีเขียว 
ผู้บรรยายชาย ของดีๆอย่างนี้อย่าทิ้งสิครับ เสียดาย 
  โตเซน ชาเขียวสูตรโคลาเจน 

 
 
  ภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวโตเซนสูต รโคลาเจนมีการน าเสนอที่เน้นเรื่อง
ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ชาเขียวโดยเฉพาะ คือ หากดื่มชาเขียวโตเซนสูตรโคลาเจนเป็นประจ า ก็จะ
ท าให้คงความเยาว์วัยได้ ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์ของการบริโภคชาเขียวที่ผู้ผลิต
ต้องการสร้างความหมายทางสัญญะว่าชาเขียวเป็นสิ่งวิเศษที่ จะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถรักษาความ
อ่อนเยาว์ไว้ได้ 

ภาพที่75: ภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวโตเซนสูตรโคลาเจน 
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  โฆษณายาสีฟันโคลสอัพใกล้ชิดเนเจอร์คอมเพล็กซ์มีการน าเสนอที่เน้นเรื่อง
ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ชาเขียวโดยเฉพาะ คือ การแปรงฟันด้วยยาสีฟันที่มีชาเขียวเป็นส่วนผสม
อย่างโคลสอัพใกล้ชิดเนเจอร์คอมเพล็กซ์ช่วยท าให้ยิ้ม ได้อย่างม่ันใจ ซี่งเป็นการชี้ให้เห็นว่าถึงแม้จะ
ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากชาเขียวโดยตรง แต่การที่น าชาเขียวมาเป็นส่วนประกอบในยาสีฟันก็
สามารถเพิ่มประโยชน์ให้ผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น จึงเหมือนเป็นการสนับสนุนการสร้างความหมาย
ทางสัญญะให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อว่าชาเขียวเป็นสิ่งวิเศษที่ช่วยเพิ่มประโยชน์ให้ผลิตภัณฑ์อื่นๆได้  
 
  จากตัวอย่างทั้งหมด จะเห็นได้ว่าโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเชียวเหล่านี้เน้นการกล่าวถึง
ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ชาเขียวเป็นหลัก เพื่อแสดงให้ผู้บริโภคเห็นว่าชาเขียวมีประโยชน์มากมาย 
ไม่ว่าจะเป็นการช่วยให้หน้าตาสดใส ช่วยลดความอ้วน ช่วยคงความเยาว์วัย หรือช่วยให้ยิ้มได้อย่าง
ม่ันใจ ซึ่งการท่ีผู้ผลิตหลายรายน าเสนอประโยชน์ที่แตกต่างกันตามประเภทของผลิตภัณฑ์นั้น เป็น
การชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่หลากหลายของชาเขียว อันจะน าไปสู่กระบวนการสร้าง วัฒนธรรมบริโภค
นิยมให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่ อว่าชาเขียวเป็นสิ่งวิเศษที่มีประโยชน์มากมาย ส่งผลให้ผู้บริโภคมอง
ผลิตภัณฑ์ใดๆที่มีชาเขียวเป็นส่วนประกอบ กลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพทั้งสิ้น โดยไม่
ค านึงถึงความเป็นจริงว่าผลิตภัณฑ์ชาเขียวบางอย่างก็อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้เช่นกัน 
 

2.2 การโฆษณาที่น าเสนอประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ชาเขียวเป็นส่วนประกอบ 
การโฆษณาท่ีน าเสนอประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ชาเขียวเป็นส่วนประกอบ  คือ การ

โฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียว ที่ไม่ได้น าเสนอเฉพาะประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ชาเขียว โดยตรง แต่เป็น
การน าเสนอโฆษณาประโยชน์ของชาเขียวโดยนัย  กล่าวคือ อาจแทรกไว้ช่วงหนึ่งของโ ฆษณา
เท่าน้ัน วิธีนี้จึงเหมือนไม่ค่อยให้ความส าคัญเรื่องประโยชน์มากนัก แต่มีข้อดีคือท าให้การโฆษณา
ผลิตภัณฑ์ชาเขียวมีความหลากหลายมากกว่าการเน้นเรื่องประโยชน์ของชาเขียวเพียงอย่างเดียว 
กล่าวคือ วิธีนี้จะท าให้การโฆษณาเน้นเรื่องอื่นๆไปพร้อมกับการเน้นเร่ืองประโยชน์ ของชาเขียวได้ 
เช่น ช่วงต้นเน้นเร่ืองความใหม่ของผลิตภัณฑ์ หรือการสร้างความเป็นญี่ปุ่น แล้วช่วงท้ายจึงเน้น
เรื่องประโยชน์ของชาเขียว เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะช่วยดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคแล้ว ยังช่วยให้

ภาพที7่6: แผ่นโฆษณายาสีฟันโคลสอัพใกล้ชิดเนเจอร์คอมเพลกซ์ 
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เข้าใจประโยชน์ของชาเขียวด้วยว่าใช้แล้วเป็นอย่างไร ตัวอย่างของโ ฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวที่
ไม่ได้น าเสนอเฉพาะประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ชาเขียว มีดังต่อไปนี้ 
 

 บทภาพยนตร์โฆษณายาสีฟันฟลูโอคารีล กรีนทีทวิสต์ 
ภาพ  ภายในร้านอาหาร 
ผู้หญิง  ขอชาเขียวที่นึงค่ะ 
บริกรชาย ชาเขียวมาแล้วครับ 
ภาพ  บริกรชายย่ืนถาดท่ีมียาสีฟันฟลูโอคารีล กรีนที ทวิสต์อยู่
ให้ลูกค้าผู้หญิงที่สั่ง 
ผู้หญิง  เอ๊ะ บีบให้ด้วยสิคะ 
ภาพ  ผู้หญิงที่น่ังโต๊ะใกล้แปลกใจกับสิ่งที่เห็น 
ข้อความ “ชาเขียวในรูปแบบใหม่” 
ผู้บรรยายชาย ใหม่ ฟลูโอคารีล กรีนทีทวิสต์ 
  ช่วยลดคราบแบคทีเรียและระงับกลิ่นปาก 
  ใหม่ ฟลูโอคารีล กรีนทีทวิสต์ 
 
 
   

 
  ภาพยนตร์โฆษณายาสีฟันฟลูโอคารีลกรีนทีทวิสต์มีการน าเสนอประโยชน์ของ
ผลิตภัณฑ์ชาเขียวไว้ช่วงท้ายของโฆษณาเท่านั้น เนื่องจากช่วงแรกของโฆษณาเป็นการเน้นให้เห็น
ถึงความแปลกใหม่ของการน าเอาชาเขียวมาเป็นส่วนผสมของยาสีฟัน อย่างไรก็ตาม การที่โฆษณามี
การสอดแทรกประโยชน์ ไว้ช่วงท้ายด้วยน้ัน แสดงให้เห็นว่าต้องการบ่งบอกถึงประโยชน์ของการ
น าเอาชาเขียวมาเป็นส่วนประกอบ ท าให้ยาสีฟันมีประสิทธิภาพในการท าให้ฟันสะอาดมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งเหมือนเป็นการตอกย้ าการสร้างความหมายทางสัญญะให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อว่าชาเขียวเป็นสิ่ง
วิเศษที่ช่วยเพิ่มประโยชน์ให้ผลิตภัณฑ์อื่นๆได้มากขึ้น 
 

 บทภาพยนตร์โฆษณาแผ่นอนามัยโซฟีดีโอเฟรช 
ภาพ  ใบชาเขียวกลายเป็นผงร่วงลงไปบนแผ่นอนามัย ท าให้มี
สีเขียวอ่อนๆ 
ผู้บรรยายหญิง  ปรากฏการณ์ใหม่แผ่นอนามัยระงับกลิ่นได้ โซฟีดีโอ
เฟรช มีสารคาเทชินสารสกั ดจากใบชาเขียว  ระงับกลิ่น หนึ่งเ ดียวจาก
โซฟ ี

ภาพที่77: ภาพยนตรโ์ฆษณายาสีฟันฟลูโอคารีลกรีนทีทวสิต์ 
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ภาพ  ผู้หญิงชุดเขียวเดินไปหาเพื่อนอย่างม่ันใจ 
  ม่ันใจไร้กลิ่น ใหม่ โซฟีดีโอเฟรช 
 
 

 
   

ภาพยนตร์โฆษณาแผ่นอนามัยโซฟีดีโอเฟรชมีการน าเสนอประโยชน์ของผลิตภัณฑ์
ชาเขียวไว้ช่วงท้ายของโฆษณาเท่านั้น  เนื่องจากช่วงแรกของการโฆษณา เป็นการเน้นให้เห็นถึง
ความแปลกใหม่ของการน าเอาชาเขียวมาเป็นส่วนประกอบของแผ่นอนามัย อย่างไรก็ตาม การที่
โฆษณามีการสอดแทรกประโยชน์ไว้ช่วงท้ายด้วยน้ัน เป็นการช้ีให้เห็นว่าการน าเอาชาเขียวมาเป็น
ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ไม่ใช่เพื่อสร้างความแปลกใหม่เท่านั้น แต่ยังเป็นการเอาประโยชน์ของ
ชาเขียวมาใช้ ในการดับกลิ่นด้วย ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าชาเขียวมีประโยชน์มากมาย ส่งผลให้
เหมือนเป็นการตอกย้ าให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อว่าชาเขียวเป็นสิ่งวิเศษที่มีประโยชน์มหาศาล แม้ว่า
จะไม่ได้น าชาเขียวมาใช้โดยตรงก็ตาม 
 

บทภาพยนตร์โฆษณายาสีฟันโคลสอัพใกล้ชิดเนเจอร์คอม
เพลก็ซ์ 
ภาพ ภายในป่า จอมยุทธ์  2 คนก าลังถ่ายทอดพลังให้จอม -ยุทธ์อีก
คนที่บาดเจ็บอยู่ โดยที่เสื้อด้านหลังของจอมยุทธ์ทั้ง 2 คนนั้นมีค าว่า 
“ชาเขียว” และ “อโลเวร่า” ติดอยู่ 
  ภาพตัดกลับมาเป็นชายหนุ่มก าลังบ้วนปากพร้อมกับท าท่าทาง
ม่ันใจว่าปากของตนสะอาดแล้ว 
ผู้บรรยายชาย รวมสองพลังธรรมชาติ เพื่อขับไล่แบคทีเรียในช่องปาก 
  ใหม่ ใกล้ชิดเนเจอร์คอมเพลกซ์ 
   

 
 ภาพยนตร์โฆษณายาสีฟันโคลสอัพใกล้ชิดเนเจอร์คอมเพล็กซ์ มีการน าเสนอ
ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ชาเขียวไว้ช่วงท้ายของโฆษณาเท่านั้น  เนื่องจากช่วงแรกของการโฆษณา
เป็นการเน้นให้เห็นถึง ส่วนผสมของยาสีฟันที่มีทั้ง “ชาเขียว ” และ “อโลเวร่า ” อย่างไรก็ตาม การที่
โฆษณามีการสอดแทรกประโยชน์ไว้ช่วงท้ายด้วยน้ัน  เป็นการช้ีให้เห็นถึงประโยชน์ของชาเขียวว่า 
หากใช้ยาสีฟันที่มีชาเขียวเป็นส่วนผสมแล้ว ก็จะท าให้ปากและฟันสะอาดได้อย่างม่ันใจ เหมือนอย่าง
บุคคลในโฆษณา จึงเหมือนเป็นการตอกย้ าให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อว่าชาเขียวเป็นสิ่งที่มีประโยชน์
มหาศาล  

ภาพที7่8: ภาพยนตรโ์ฆษณาแผ่นอนามัยโซฟีดีโอเฟรช 

ภาพที่79: ภาพยนตรโ์ฆษณายาสีฟันโคลสอัพใกล้ชิดเนเจอร์คอมเพล็กซ์ 
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บทภาพยนตร์โฆษณาหมากฝรัง่เดนทีนกรีนทีมิ้นต์ 
ภาพ  ชายหนุ่มนั่งอยู่ในร้านอาหารญี่ปุ่นเรียกบริกรหญิงเพื่อ
เพื่อสั่งเครื่องดื่ม 
ผู้ชาย  น้อง 
บริกรหญิง ไฮ้ 
ผู้ชาย  ขอชาเขียวที่นึง 
ภาพ  บริกรหญิงเห็นเศษผักติดอยู่ท่ีฟันของชายหนุ่ม จึงเบือน
หน้าหนี 
บริกรหญิง ไม่ให้ 
ภาพ  บริกรหญิงยื่นหมากฝรั่งเดนทีนรสชาเขียวให้ชายหนุ่ม 
บริกรหญิง เดนทีนชาเขียวเหมาะกว่าค่ะ 
ภาพ  ผู้ชายย้ิมให้เห็นท่ีฟันสะอาดแล้ว บริกรหญิงจึงท าท่าเขิน
อาย 
บริกรหญิง ฮื้ม หล่อจัง 

   ผู้บรรยายชาย  เดนทีนกรีนทีม้ินต์ 
 
  

ภาพยนตร์โฆษณาหมากฝรั่งเดนทีนกรีนทีม้ินต์ มีการน าเสนอประโยชน์ของ
ผลิตภัณฑ์ชาเขียวไว้ช่วงท้ายของโฆษณาเท่านั้น  เนื่องจากช่วงแรกของการโฆษณา เป็นการเน้นให้
เห็นถึงหมากฝรั่งรสชาติใหม่ที่น าเอาชาเขียวมาเป็นส่วนผสม ในขณะท่ีช่วงท้ายของโฆษณาเป็นการ
ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของหมากฝรั่งท่ีมีชาเขียวเป็นส่วนผสม คือ ท าให้ฟันขาวสะอาดและช่วยเ พิ่ม
เสน่ห์ให้บุคคลในโฆษณา ซึ่งการที่ผู้ผลิตสอดแทรกประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ชาเขียวไว้ด้วยน้ัน จะ
ช่วยให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อว่าชาเขียวเป็นสิ่งวิเศษที่มีประโยชน์มหาศาลได้  
 

จากตัวอย่างทั้งหมด จะเห็นได้ว่าโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวเหล่านี้ไม่ได้เน้นเร่ือง
ประโยชน์ของชาเขียวเป็นส่วนหลัก แต่มีการสอดแทรกไว้ช่วงท้ายของโฆษณาเพื่อให้ผู้บริโภคทราบ
ว่าผลิตภัณฑ์ชาเขียวนั้นๆมีอะไรบ้าง เช่น ท าให้ปากสะอาด ช่วยระงับกลิ่นปาก ช่วยสร้างความ
ม่ันใจ เป็นต้น การท่ีส่วนใหญ่มักกล่าวถึงประโยชน์ของชาเขียวไว้ช่วงท้ายของโฆษณา อาจเป็น
เพราะต้องการ สร้างสถานการณ์ท่ีต้องใช้ผลิตภัณฑ์ชาเขียวในการแก้ปัญหาไว้ช่วงต้นของโฆษณา 
การโฆษณาวิธีนี้ช่วยดึงดูดความสนใจให้ผู้บริโภคอยากติดตามโฆษณาไปจนจบ เพราะเป็นการ
กระตุ้นให้เกิดความอยากรู้ว่าต้องแก้ปัญหาอย่างไร เม่ือได้เห็นประโยชน์ของชาเขียวแล้ว ก็จะส่งผล
ให้ผู้บริโภคเ กิดความเชื่อว่าชาเขียวสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ผลิตสร้าง วัฒนธรรม
บริโภคนิยมให้ผลิตภัณฑ์ชาเขียวเป็นสิ่งวิเศษที่มีประโยชน์มหาศาลนั่นเอง 

ภาพที่80: ภาพยนตรโ์ฆษณาหมากฝรั่งเดนทีนกรีนทีมิ้นต์ 
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 กล่าวโดยสรุป การสร้างวัฒนธรรมบริโภคนิยมในโฆษณาผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชาเขียว
เป็นสิ่งวิเศษที่มีประโยชน์มหาศาลนั้ นมี 2 ลักษณะ คือ การน าเสนอประโยชน์ของชาเขียวเป็นส่วน
หลัก และการน าเสนอประโยชน์ของชาเขียวเป็นส่วนประกอบ เพื่อชี้ให้ผู้บริโภคเห็นถึงประโยชน์ที่มี
มากมายของผลิตภัณฑ์ชาเขียว อันจะน าไปสู่การท าให้เกิดความเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ชาเขียวเป็นสิ่ง
วิเศษที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ ได้หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการช่วยให้ร่างกายสดชื่น ช่วยเพิ่มกลิ่น
หอมหรือระงับกลิ่นไม่พึงประสงค์ ช่วยลดความอ้วน ช่วยท าให้หน้าตาสดใส หรือช่วยท าความ
สะอาดปากและฟัน ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว แม้ว่าชาเขียวจะมีประโยชน์มากมายจริง แต่ก็มีผลเสียที่
อาจท าให้ร่างกายเป็นอันต รายได้เช่นกัน ดังนั้น การน าเสนอแต่ประโยชน์ของชาเขียวเพียงด้าน
เดียว จึงเป็นวิธีที่ผู้ผลิตใช้สร้างวัฒนธรรมบริโภคนิยมให้ชาเขียวเป็นเหมือนสิ่งวิเศษนั่นเอง 
 
3.  ชาเขียวเป็นผลิตภัณฑ์ส าหรับคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ 
 

เนื่องจากปัจจุบันคนในสังคมเริ่มหันมาดูแลเอาใจใส่สุขภาพตัวเองกันมากขึ้น จึงเกิดความ
เชื่อว่าผู้ที่ดูแลเอาใจใส่สุขภาพตัวเองเป็นอย่างดีคือคนรุ่นใหม่ ส่งผลให้ผู้ผลิตเห็นโอกาสในการสร้าง
กลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ชาเขียวให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ส าหรับคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจในสุขภาพของ
ตัวเอง ทั้งน้ีเพราะชาเขียวได้รับการยืนยันจากหลายสถาบันว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย (จาก
การอ้างอิงในข้อ 2) ผู้ผลิตจึงสร้างวัฒนธรรมบริโภคนิยมผ่านการโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวด้วยการ
เลือกผู้น าเสนอให้เป็นบุคคลรุ่นใหม่มาเป็นตัวแทนผู้บริโภคเพื่อแสดงให้เห็นว่า ถ้าต้องการเป็นคนรุ่น
ใหม่ที่มีสุขภาพร่างกายแข็ งแรง สดใส ก็ต้องบริโภคผลิตภัณฑ์ชาเขียว  กล่าวคือ ท าให้ผู้บริโภค
ต้องการบริโภคความหมายที่แฝงอยู่ในชาเขียวว่า “การเป็นคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพตัวเอง ” 
มากกว่าการบริโภคเพื่อประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ชาเขียว 

จากการศึกษาโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียว  พบว่าผู้ผลิตสร้าง วัฒนธรรมบริโภคนิยมด้วย
การใช้ผู้น าเสนอเป็นบุคคลรุ่นใหม่ที่เอาใส่ใจสุขภาพตัวเอง  ทั้งน้ีเพื่อชี้ให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อว่า  
ผลิตภัณฑ์ชาเขียวเป็นผลิตภัณฑ์ส าหรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีอยู่เสมอ  
การน าเสนอภาพบุคคลรุ่นใหม่ท่ีถูกน ามาใช้ในโฆษณาผลิตภั ณฑ์ชาเขียวเพื่อสร้างความเป็นบริโภค
นิยมสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี ้

3.1 บุคคลรุ่นใหม่ท่ีเป็นวัยรุ่น พบ 12 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 46.15  
3.2 บุคคลรุ่นใหม่ท่ีเป็นวัยท างาน พบ 6 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 23.08 
3.3 บุคคลรุ่นใหม่ท่ีเป็นผู้มีชื่อเสียง พบ 8 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 30.77 

 
3.1 บุคคลรุ่นใหม่ที่เป็นวัยรุ่น 

  การสร้างวัฒนธรรมบริโภคนิยมในโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวด้วยการน าเสนอภาพ
วัยรุ่นเป็นบุคคลรุ่นใหม่ท่ีใส่ใจสุขภาพนั้น สื่อให้เห็นถึงการเป็นตัวแทนผู้บริโภคที่อยู่ในวัยรุ่นได้เป็น
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อย่างดี เพราะวัยรุ่นมักถูกแ ฝงความคิดว่าจะต้องเป็นบุคคลรุ่นใหม่ในอนาคต ดังนั้น ผู้ผลิตจึงเลือก
ผู้น าเสนอโฆษณาส่วนใหญ่ให้เป็นวัยรุ่น ซึ่งจากการศึกษาเพิ่มเติม พบว่ามีการใช้ผู้น าเสนอใน
โฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวที่เป็น “วัยรุ่น ” มากที่สุด ถึงร้อยละ 46.15 ทั้งน้ีเพราะนอกจากจะสื่อถึง
ความเป็นบุคคลรุ่นใหม่ได้ง่ายแล้ว ยังแสดงความหมายทางสัญญะให้ผู้บริโภคเชื่อว่าผลิตภัณฑ์
ชาเขียวเป็นผลิตภัณฑ์ส าหรับคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพได้อีกด้วย ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
 
  ภาพยนตร์โฆษณาโยเกิร์ตดัชชี่ไบโอผสมชาเขียวมีการใช้ผู้น าเสนอที่เป็นผู้หญิง
วัยรุ่นก าลังรับประทานโยเ กิร์ตดัชชี่ไบโอผสมชาเขียว จึงท าให้หน้าตาสดใสแบบธรรมชาติโดยไม่
ต้องแต่งหน้า ดังนั้นการที่ผู้ผลิตใช้ผู้น าเสนอที่เป็นสาววัยรุ่นหน้าตาสดใส ดูมีสุขภาพดี ในโฆษณา
ผลิตภัณฑ์ชาเขียว จึงเหมือนเป็นการช้ีให้เห็นถึงความหมายทางสัญญะว่า คนรุ่นใหม่บริโภค
ผลิตภัณฑ์ชาเขียวเพื่อให้มีสุขภาพดี ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อว่าชาเขียวเป็นผลิตภัณฑ์ส าหรับ
คนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ  

 
 
  ภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวบีทาเก้นกรีนทีมีการใช้ผู้น าเสนอที่เป็นผู้หญิง
วัยรุ่นหน้าตาสดใส ร่าเริง มีชีวิตชีวา เพราะดื่มชาเขียวบีทาเก้นกรีนที สังเกตได้ว่าผู้หญิงวัยรุ่นท่ีเป็น
ผู้น าเสนอมีลักษณะของคนสุขภาพดี ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการสร้างความหมายทางสัญญะ
ของผู้ผลิตว่า ชาเขียวเป็นผลิตภัณฑ์ส าหรับคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ 

ภาพที8่1: ภาพส่วนหนึ่งในภาพยนตร์โฆษณาโยเกิร์ตดัชชี่ไบโอผสมชาเขียว 

ภาพที8่2: ภาพส่วนหนึ่งในภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวบีทาเก้นกรีนที 
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  ภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวเซนย่ารสทับทิมมีการใช้ผู้น าเสนอเป็นผู้ชาย
วัยรุ่นหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส มีสุขภาพดี ก าลังดื่มชาเขียวเซนย่ารสทับทิม ซึ่งการท่ีผู้ผลิตใช้ผู้
น าเสนอเป็นชายหนุ่มที่มีลักษณะของคนท่ีมีสุขภาพดี เป็นการช้ีให้เห็นถึงการสร้างความหมาย
ทางสัญญะว่า คนรุ่นใหม่บริโภคผลิตภัณฑ์ชาเขียวเพื่อให้มีสุขภาพดี  ส่งผลให้ผู้บริโภคเ กิดความ
เชื่อว่าชาเขียวเป็นผลิตภัณฑ์ส าหรับคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพตัวเอง 
 

   
 
  ภาพยนตร์โฆษณาเนสวีต้ารสชาเขียวมีการใช้ผู้น าเสนอเป็นผู้หญิงวัยรุ่นหน้าตายิ้ม
แย้มแจ่มใส สดใส ร่าเริง ใส่เสื้อผ้าทันสมัย หลังจากที่ได้ดื่มเครื่องดื่มธัญญาหารเนสวีต้ารสชาเขียว 
ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงการดูแลเอาใจใส่สุขภาพของตัวเองเป็นอย่างดี ดังนั้น การที่ผู้ผลิตเลือกผู้น า
เสนอเป็นวัยรุ่นที่มีสุขภาพดีมาท าท่าทางบริโภคผลิตภัณฑ์ชาเขียวจึงเหมือนเป็นการสร้าง
ความหมายทางสัญญะให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อว่าชาเขียวเป็นผลิตภัณฑ์ส าหรับคนรุ่นใหม่ที่ใส่ ใจ
สุขภาพ 
 
 
 
  
 

ภาพที่83: ภาพส่วนหนึ่งในภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวเซนย่ารสทับทิม 

ภาพที่84: ภาพส่วนหนึ่งในภาพยนตร์โฆษณาเนสวีต้ารสชาเขียว 
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  โฆษณาขนมปัง two-in-bun ลูกบัวรสชาเขียวมีการใช้ผู้น าเสนอเป็นผู้หญิงวัยรุ่น
หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส ก าลังท าท่าถือขนมปัง ซึ่งการที่ผู้ผลิตเลือกใช้ภาพวัยรุ่นท่ีมีลักษณะเป็นคน
สุขภาพดีมาเป็นผู้น าเสนอในโฆษณาน้ัน สะท้อนให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ชาเ ขียวของตนเป็นผลิตภัณฑ์
ส าหรับคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพตัวเอง 
  
  จากตัวอย่างทั้งหมด จะเห็นได้ว่าถึงแม้โฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวเหล่านี้ไม่ใช่ยี่ห้อ
หรือเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน แต่กลับมีสิ่งที่เหมือนกันอย่างหน่ึง คือ มีการน าเสนอภาพวัยรุ่น
ที่มีลักษณะสุขภาพดีทั้งสิ้น สังเกตได้ว่าผู้น าเสนอเหล่านั้นมีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสทุกคน บ่งบอกถึง
การดูแลเอาใจใส่สุขภาพตัวเองเป็นอย่างดี ประกอบกับการที่ผู้น าเสนอเหล่านั้นท าท่าทางบริโภค
ผลิตภัณฑ์ชาเขียวด้วย จึงเหมือนเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการสร้างความหมายทางสัญญะที่ผู้ผลิต
จงใจสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ชาเขียวเป็นผลิตภัณฑ์ส าหรับบุคคลรุ่นใหม่
ที่ใส่ใจสุขภาพตัวเอง 
 

3.2 บุคคลรุ่นใหม่ที่เป็นวัยท างาน  
  การสร้างวัฒนธรรมบริโภคนิยมในโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวด้วยการน าเสนอภาพ
บุคคลวัยท างานนั้น แม้จะไม่ได้สื่อถึงความเป็นคนรุ่นใหม่ ได้ชัดเจนเท่ากับวัยรุ่น แต่ก็สื่อถึงการดูแล
เอาใจใส่สุขภาพที่ดีได้ ดังนั้น เมื่อใช้ผู้น าเสนอโฆษณาท่ีเป็นบุคคลวัยท างานมาท าท่าทางการใช้
ผลิตภัณฑ์ชาเขียว จึงอาจท าให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ว่าแม้จะอยู่ในวัยท างาน แต่ถ้าหันมาดูแลเอาใจใส่
สุขภาพตัวเองด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ ชาเขียว ก็จะท าให้กลายเป็นคนรุ่นใหม่ได้เช่นกัน เนื่องจาก
ปัจจุบันเป็นยุคที่คนหันมาใส่ใจสุขภาพของตัวเองกันมากขึ้น กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ผลิตภัณฑ์ชา
เขียวจะเป็นตัวเสริมให้ผู้น าเสนอที่เป็นบุคคลวัยท างานกลายเป็นคนรุ่น ใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ
ได้เช่นกัน ด้วยเหตุดังกล่าว จึง เป็นการตอกย้ ากระบวนการสร้างสัญญะที่ว่าผลิตภัณฑ์ชาเขียวเป็น
ผลิตภัณฑ์ส าหรับคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพตัวเอง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ภาพที8่5: ภาพส่วนหนึ่งในแผ่นโฆษณาขนมปัง two-in-bun ลูกบัวรสชาเขียว 
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  ภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวชาลีวังมีการใช้ผู้น าเสนอเป็นชายหนุ่มนักธุรกิจ
วัยท างานที่มีสีหน้าสบายใจขึ้น หลังจากได้ดื่มชาเขีย วชาลีวัง ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการดูแล
เอาใจใส่สุขภาพของตัวเองด้วยการดื่มชาเขียว จึงเหมือนเป็นการเสริมให้ผู้น าเสนอที่เป็นหนุ่มนัก
ธุรกิจกลายเป็นบุคคลรุ่นใหม่ท่ีหันมาใส่ใจสุขภาพตัวเอง อาจกล่าวได้ว่า การที่ผู้ผลิตใช้ผู้น าเสนอที่
เป็นบุคคลวัยท างานมาท าท่าดื่ มชาเขียว เป็นการสร้างความหมายทางสัญญะให้ผู้บริโภคเกิดความ
เชื่อว่าชาเขียวเป็นผลิตภัณฑ์ส าหรับคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ 
 

 
 
  ภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวโออิชิกรีนทีมีการใช้ผู้น าเสนอเป็นชายหนุ่มวัย
ท างานก าลังดูดน้ าชาเขียวโออิชิกรีนทีอยู่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ าเป็นบุคคลรุ่นใหม่ท่ีใส่ใจสุขภาพตัวเอง 
เนื่องจากเครื่องดื่มชาเขียวเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมให้ชายหนุ่มในโฆษณากลายเป็นบุคลรุ่นใหม่ เพราะ
ก าลังบริโภคสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอยู่ จึงเหมือนเป็นการสร้างความหมายทางสัญญะให้
ผู้บริโภคเกิดความเชื่อว่าชาเขียวเป็นผลิตภัณฑ์ส าหรับบุคคลรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ 

ภาพที่86: ภาพส่วนหนึ่งในภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวชาลีวัง 

ภาพที่87: ภาพส่วนหนึ่งในภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวชาลีวัง 

ภาพที8่8: ภาพส่วนหนึ่งในภาพยนตร์โฆษณาหมากฝรั่งเดนทีนกรีนทีมิ้นต์ 



 122 

  ภาพยนตร์โฆษณาหมากฝรั่งเดนทีนกรีนทีม้ินต์มีการใช้ผู้น าเสนอที่เป็นบริกรหญิง
ก าลังแสดงหมากฝรั่งเดนทีนกรีนทีม้ินให้เห็น ประกอบกับใบหน้าที่ย้ิมแย้มสดใส ดูมีสุขภาพดี ซึ่ง
เป็นการบ่งบอกว่าเธอเป็นบุคคลรุ่นใหม่ท่ีใส่ใจสุขภาพตัวเ อง เพราะเลือกบริโภคหมากฝรั่งท่ีมีชา
เขียวเป็นส่วนผสม กล่าวคือ การที่เธอใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีชาเขียวเป็นส่วนผสมคือสิ่งที่ช่วยเสริมให้
กลายเป็นบุคคลรุ่นใหม่ท่ีใส่ใจสุขภาพตัวเอง โฆษณาน้ีจึงสะท้อนให้ถึงการสร้างความหมาย
ทางสัญญะให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อว่าชาเขียวเป็นผลิตภัณฑ์ส าหรับบุคคลรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ 
 

 จากตัวอย่างทั้งหมด จะเห็นได้ว่าโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวเหล่านี้มีการน าเสนอ
ภาพบุคคลวัยท างานเพื่อสร้าง วัฒนธรรมบริโภคนิยมให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ชาเขียว
เป็นผลิตภัณฑ์ส าหรับบุคคลรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพตัวเอง ทั้งยังสื่อถึงการเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับ
ทุกวัยได้อีกด้วย  
 
  อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าสังเกต คือ ความแตกต่างระหว่างการใช้ผู้น าเสนอโฆษณา
ผลิตภัณฑ์ชาเขียวที่เป็นวัยรุ่นและวัยท างานคือ ถ้าเป็นวัยรุ่น การสร้าง วัฒนธรรม บริโภคนิยมจะ
เป็นไปลักษณะที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้บ ริโภคคิดว่าผลิตภัณฑ์ชาเขียวเป็นผลิตภัณฑ์ส าหรับคนรุ่นใหม่ที่
ใส่ใจสุขภาพ ในขณะท่ีถ้าเป็นบุคคลวัยท างาน การสร้างวัฒนธรรมบริโภคนิยมจะเป็นไปในลักษณะที่
ผลิตภัณฑ์ชาเขียวช่วยส่งเสริมให้บุคคลวัยท างานกลายเป็นคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพได้เช่นกัน ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่า แม้ว่ าวิธีสร้างวัฒนธรรมบริโภคนิยมของการใช้ผู้น าเสนอในโฆษณาจะแตกต่างกัน 
แต่ภาพบุคคลทั้งสองวัยก็มีเป้าหมายท่ีจะสร้างสัญญะอย่างเดียวกัน นั่นคือ การท าให้ผลิตภัณฑ์ชา
เขียวเป็นผลิตภัณฑ์ส าหรับคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพตัวเอง 
 

3.3 บุคคลรุ่นใหม่ที่เป็นผู้มีชื่อเสียง 
 การสร้างวัฒนธรรมบริโภคนิยมในโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวด้วยการน าเสนอภาพ

ดาราหรือนักแสดงที่มีช่ือเสียงในปัจจุบัน เป็นการสื่อให้เห็นถึงตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ
ตัวเอง  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกอยากเลียนแบบ (Imitation) ดาราหรือ
นักแสดงคนน้ันหรือเพื่อสร้างความแตกต่าง (difference) จากบุคคลอื่นๆที่ไม่ได้บริโภคผลิตภัณฑ์ชา
เขียวจนถูกมองว่าเป็นผู้ที่ไม่ใส่ใจสุขภาพตัวเอง ซึ่งเป็นไปตามหลักการสร้างความหมาย (generate 
meaning) ของ เดอเซาซู ที่อธิบายว่า (เดอเซาซ,ู ม.ป.ป.) 

 
‚แผนการบริโภคของคนในสังคมน้ันเกิดมาจาก 2 กระบวนการ คือ 
ก. กระบวนการเลียนแบบ (Imitation) 
ข. กระบวนการสร้างความแตกต่าง (Distinction) 
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หากน าหลักการเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นกับมาใช้กับแผนการบริโภค จะ
อธิบายได้ว่า การที่ชนชั้นสูงหรือชนชั้นกลางมีความจ าเป็นต้องซื้อเสื้อผ้าแบรนเนมราคา
แพง ที่มีค่าเชิงสัญญลักษณ์ว่า ‘เสื้อผ้าบ่งบอกระดับชนชั้นของคนในสังคม ’ ซึ่งเป็นไปตาม
หลักการสร้างความแตกต่าง (Distinction) ท าให้คนช้ันล่างหรือคนชั้นกลางพยายามหา
เสื้อผ้ามียี่ห้อ (แม้จะเป็นของปลอม ) มาใส่บ้าง เพื่อยกระดับหรือเลื่อนชนช้ันทาง
จินตนาการ ถึงแม้ว่าในความเป็นจริง (reference) จะยังจนอยู่ ในกรณีนี้ผู้บริโภคระดับล่าง
ได้บริโภคสัญญะของสินค้าเช่นกัน ด้วยกระบวนการเลียนแบบชนชั้นที่เหนือกว่า 
(Imitation) 

  (ที่มา: ทฤษฎีหลักการสร้างความหมาย) 
 

 ในกรณีของผลิตภัณฑ์ชาเขียวก็เช่นเดียวกัน หากคุณค่าเชิงสัญญลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ชาเขียวคื อ “ผลิตภัณฑ์ส าหรับคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพตัวเอง ” แล้ว การที่ผู้บริโภค
พยายามเลียนแบบการบริโภคผลิตภัณฑ์ชาเขียวตามดารานักแสดงที่เป็นผู้น าเสนอในโฆษณา ก็
หมายความว่า ผู้บริโภคก าลังบริโภคสัญญะของผลิตภัณฑ์ชาเขียวเพื่อให้ตนกลายเป็นคนรุ่นใหม่ที่
ใส่ใจสุขภาพตัวเองตา มแบบที่ผู้ผลิตสร้างขึ้นนั่นเอง  ตัวอย่างของโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวที่
น าเสนอภาพดาราหรือนักแสดงที่มีช่ือเสียงมีดังต่อไปนี้ 

 
 
  ภาพยนตร์โฆษณายาชงสมุนไพรตราฟิตเน่รสชาเขียวมีการใช้ผู้น าเสนอที่เป็นผู้มี
ชื่อเสียง คือ นัท มีเรีย ซึ่งถือเป็นตัวแทนของบุคคลรุ่นใหม่ แล ะการท่ีน าเสนอภาพการบริโภค
ผลิตภัณฑ์ที่มีชาเขียวเป็นส่วนผสมก็แสดงให้เห็นถึงการดูแลเอาใจใส่สุขภาพของตัวเอง ดังนั้น เมื่อ
ผู้บริโภคเห็นโฆษณานี้ ก็จะเกิดความรู้สึกว่าอยากเลียนแบบ นัท มีเรีย ที่เป็นบุคคลรุ่นใหม่และมี
สุขภาพดี กล่าวคือ ท าให้ผู้บริโภคต้องการบริโภคชา เขียวเพื่อจะได้เป็นคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ
ตัวเองเหมือน นัท มีเรีย 
 

 

 

 

 

ภาพที่89: ภาพส่วนหนึ่งในภาพยนตร์โฆษณายาชงสมุนไพรตราฟิตเน่รสชาเขียว 
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  ภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวโตเซนมีการใช้ผู้น าเสนอที่เป็นบุคคลมีชื่อเสียง 
คือ มีสุข แจ้งมีสุข ผู้ประกาศข่าวและพิธีกรช่อง 3 ซึ่งถือเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ
ตัวเองได้เป็นอย่างดี และการท่ีน าเสนอว่าเธอมีสุขภาพดีเพราะดื่มชาเขียวโตเซน จึงเหมือนเป็นการ
ตอกย้ าให้เห็นว่าถ้าผู้บริโภคอยากเป็นบุคคลรุ่นใหม่ท่ีมีสุขภาพดีเหมือนอย่างเธอ ก็ต้องดื่มชาเขียว
โตเซน ส่งผลให้เกิดการสร้างความหมายทางสัญญะให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อว่าชาเขีย วเป็น
ผลิตภัณฑ์ส าหรับบุคคลรุ่นใหม่  
 

   
 

ภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวโตเซนสูตรโคลาเจนมีการใช้ผู้น าเสนอเป็นผู้ที่มี
ชื่อเสียง คือ พัชราภา ไชยเชื้อ ดารานักแสดงที่ถือว่าเป็นตัวแทนของบุคคลรุ่นใหม่ และการท่ี
น าเสนอว่าเธอมีสุขภาพดีเพราะดื่มชาเขียวโตเซนสูตรโคลาเจนนั้น เป็นการบ่งบอกว่าเธอเป็นบุคคล
รุ่นใหม่ที่ดูแลเอาใจใส่สุขภาพตัวเองอยู่เสมอ ดังนั้น เมื่อผู้บริโภคเห็นโฆษณานี้ ก็จะเกิดความรู้สึกว่า
ถ้าอยากเป็นบุคคลรุ่นใหม่ ก็ต้องดื่มชาเขียวโตเซนสูตรโคลาเจน ซึ่งเป็นการสร้างความหมาย
ทางสัญญะให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อว่าชาเขียวเปป็นผลิตภัณฑ์ส าหรับคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ 
 

ภาพที่90: ภาพส่วนหนึ่งในภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวโตเซน 

ภาพที่91: ภาพส่วนหนึ่งในภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวโตเซนสูตรโคลาเจน 
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  ภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวเซนชะมีการใช้ผู้น าเสนอเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง 
คือ วิว เยาวภา นักกีฬาเทควันโดหญิงทีมชาติไทย ซึ่งเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่ต้องดูแลเอาใจใส่
สุขภาพของตัวเองให้ดีเสมอ และการน าเสนอว่าสิ่งที่ท าให้เธอมีสุขภาพที่ดีคือการดื่มชาเขียวเซนชะ 
ก็ถือเป็นการสร้างความหมายทางสัญญะให้ผู้บริโภคเกิดเชื่อว่าชาเขียวเป็นผลิตภัณฑ์ส าหรับบุคคล
รุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ ดังนั้น ถ้าผู้บริโภคอยากเป็นคนรุ่นใหม่ ก็ควรเลือกดื่มชาเขียวเซนชะเหมือน
อย่างวิว เยาวภา 
 

  จากตัวอย่างทั้งหมด จะเห็นได้ว่าโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวเหล่านี้มีการน าเสนอ
ภาพบุคคลที่มีช่ือเสียงในปัจจุบันเพื่อสร้าง วัฒนธรรม บริโภคนิยมให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อว่า
ผลิตภัณฑ์ชาเขียวเป็นผลิตภัณฑ์ส าหรับบุคคลรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพตัวเอง  ซึ่งหากผู้น าเสนอใน
โฆษณาเป็นบุคคลที่ผู้บริโภคชื่นชอบแล้ว ก็จะส่งผลให้เกิดการเลียนแบบโดยเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์
ชาเขียวเหมือนกันได้ 

  
กล่าวโดยสรุป การสร้าง วัฒนธรรม บริโภคนิยมของผลิตภัณฑ์ชาเขียวให้เป็นผลิตภัณฑ์

ส าหรับคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพนั้น ผู้ผลิตใช้วิธีการเลือกผู้น าเสนอโฆษณาท่ีเป็ นวัยรุ่น วัยท างาน 
และดารานักแสดง เพื่อสร้างสัญญะให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ชาเขียวเป็นผลิตภัณฑ์
ส าหรับคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพตัวเอง ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความ ต้องการบริโภคสัญญะท่ีผู้ผลิต
สร้างขึ้นมากกว่าการบริโภคเพื่อประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ชาเขียวเอง 
 
4.  ชาเขียวเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในสังคม 
 
 ในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีท่ีผ่านมา ผลิตภัณฑ์ชาเขียวได้รับความความนิยมเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากชาเขียวได้รับการยืนยันว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย ประกอบกับเป็นช่วงเวลาที่คน
ในสังคมหันมาดูแลเอาใจใส่สุข ภาพกันมากขึ้น ส่งผลให้เกิดเป็นกระแสนิยมชาเขียว หรือที่มักเรียก
กันว่า “ชาเขียวฟีเวอร์ (green tea fever)” ขึ้น สังเกตได้จากการที่มีผลิตภัณฑ์หลายชนิดน าเอาชา
เขียวมาใช้เป็นส่วนประกอบมากขึ้น เช่น เครื่องดื่ม นม โยเกิร์ต เค้ก ยาสีฟัน เครื่องส าอาง เป็นต้น 

ภาพที่92: ภาพส่วนหนึ่งในภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวเซนชะ 
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รวมถึงผลิตภัณฑ์บางชนิดที่ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับชาเขียวได้อย่างบะหม่ีกึ่งส าเร็จรูป หรือผ้าอนามัย
ส าหรับสตรี ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงปรากฏการณ์ใหม่ท่ีเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในสังคมไทย  
นอกจากนี้ ยังมีหลายบทความที่เขียนถึงปรากฏการณ์ดังกล่าวไว้ ดังนี้ 
 

ผู้จัดการออนไลน์ (2546: Paragraph 1-11) หากจะกล่าวถึงสินค้าท่ีร่วมกระแสใน
รอบปีพ .ศ. 2546 ที่ผ่านมา  ชื่อของ ‚ชาเขียว หรือกรีนที ‛ คงอยู่ในอันดับต้นๆเห็นได้จาก
หลากหลายสินค้าพยายามเอาชาเขียวเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของผลิตภัณฑ์  ระดับพื้นๆก็เป็น
สินค้าพร้อมดื่มอย่างน้ าชาเขียว  จากนั้นก็ รุกตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค  จ าพวกขนมขบ
เคี้ยว อาหาร ที่ฮือฮาสุดๆคงเป็นผ้าอนามัย  สินค้าท่ีถูกผลิตออกมาเหนือความคาดหมาย
และถูกกล่าวขานไปต่างๆนานา 

...ด้านสายัณห์  เล็กอุทัย  เจ้าของคอลัมน์คารวะบรรพบุรุษและตอบปัญหาสุขภาพ
แสดงความคิดเห็นต่อกระแส  ‚ชาเขียวฟีเวอร์ ‛ ว่า ทั้งหมดเป็นเรื่องของกระแสสังคมยุค
ใหม ่

‚ที่ผ่านมาเราปล่อยให้อารยธรรมตะวันตกเข้าครอบง ามากเกินไป  อย่างการดื่มชา  
ชาวเอเชียเราดื่มกันมานานแล้วโดยท่ีไม่ต้องมีการมาบอกกล่าวหรือท าการโฆษณาแต่
อย่างไร จนกระท่ังพวกหัวการค้าอย่างชาวตะวันตกจับมาแปรรูปใหม่  แล้วโฆษณาจนเกิด
กระแสเป็นแฟชั่น  เชื่อว่าเป็นแค่ชั่วครั้งชั่วคราวสักพักก็จะมีอย่างอื่นมาแทนท่ี  แต่ต้องถือ
เป็นเรื่องที่ดีเพราะถือว่าคนสมัยใหม่ใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้น" 

ส าหรับปัจจัยท่ีท าให้กระแสชาเขียวมาแรง  เป็นเพราะชาเขียวมีกรรมวิธีการท าที่
ค่อนข้างง่าย ใช้ระยะเวลาสั้นไม่ต้องบ่มนานเหมือนวิสกี้  สะดวกสบาย  จะว่าไปแล้วก็ไม่ได้
ต่างอะไรจากชามะลิ  ใบเตย  หรือเก๊กฮวย  คือถ้าไม่ดื่มก็ไม่เป็นอะไรมาก  ร่างกายเราก็ยัง
อยู่ได้  แต่ทั้งน้ีทั้งน้ันต้องยอมรับว่าชาเขียวมีประโยชน์ต่อร่างกายจริงโดยเฉพาะผู้หญิง  
เพราะชาเขียวเป็นหยิน  ส าหรับผู้ชายเหมาะแก่ก ารดื่มชาอูหลงมากกว่าหรืออะไรที่ขมๆ
เข้มๆซึ่งเป็นหยางเข้ากับธาตุในร่างกายได้ดี  

 (ที่มา: http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=2000000048023) 
 

 crystalline_quartz (นามแฝง) (2005: Paragraph 1-10) จับกระแส  ชาเขียว
ฟีเวอร์ แรงจนฉุดไม่อยู่ เติบโตแบบก้าวกระโดด 100% แค่ 3 ปีมูลค่าตลาดพุ่งสูงถึง  3,000 
ล้านบาท ทุกค่ายงัดกลยุทธ์แข่งเดือดหวังเป็นผู้โกยยอดขายยุคทองมหาสมบัติชาเขียว  ชี้
แข่งกันหนักหน่วงที่การออกรสชาติ ขยายช่องทางจ าหน่าย  

 ไม่มีใครคาดคิดว่า  เครื่องดื่มชาเขียวจะกลายมาเป็นตลาด  ยอดฮิตและ
เติบโตเร็วที่สุดเมื่อเทียบกับเครื่องดื่มประเภทอื่น  เพียงแค่ช่วง  2-3 ปีมานี้ มูลค่าตลาดชา
เขียวพร้อมดื่มที่เริ่มต้นจากตลาดการขายปลีกแค่  25-30 ล้านบาท เม่ือปลายปี  2544 กลับ
เพิ่มขึ้นอย่างชนิด ไม่น่าเชื่อเกือบ  400 ล้านบาท  ในช่วงปี  2545 และยังคงสร้างกระแสอีก

http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=2000000048023
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เมื่อตัวเลขสิ้นสุดปีที่แล้ว  มีมูลค่าตลาดรวมถึง  1,500 ล้านบาท  ประเมินกันว่าปี  2547 นี้
มูลค่าตลาดชาเขียวพร้อมดื่มทะลุ  3,000 ล้านบาทแน่นอน  เป็นการเติบโตแบบก้าว
กระโดดที่น่าสนใจ  

ขณะท่ีเมื่อเทียบกั บเครื่องดื่มประเภทอื่นจะเห็นความแตกต่างกันได้อย่างชัดเจน  
โดย เครื่องดื่มชามะนาว หรือเรียกกันง่ายๆว่า ชาฝรั่ง ซึ่งมีลิปตันไอซ์ทีครองตลาดอยู่  เป็น
ตลาดที่มาแรงมากในช่วงหลายปีก่อนหน้านี้  แต่มูลค่าตลาดก็ไต่ระดับอยู่ที่  400 -600 ล้าน
บาท เท่าน้ัน  ไม่หวือหวาแต่อย่ างใด  แต่วันน้ี  ถูกชาเขียวแซงหน้าไปเรียบร้อยแล้ว  ส่วน
ตลาดเครื่องดื่มน้ าอัดลมเป็นอีกตลาดหนึ่งที่สวนกระแสกับชาเขียว  เพราะว่า  อัตราการ
เติบโตน้ าอัดลมลดลงต่อเนื่องเหลือเพียง 5% ในขณะน้ี  

ชาเขียวจึงเข้ามาแย่งตลาดเครื่องดื่มอื่นๆโดยอาศัยจุดเด่นที่ผู้ประกอบการอ้างว่ า 
เป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ  และมีภาพพจน์ที่ดีกว่าเครื่องดื่มน้ าอัดลม  
ท่ามกลางกระแสรักสุขภาพที่ผู้บริโภคเริ่มให้ความใส่ใจมากขึ้น  ซึ่งเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ท า
ให้ผู้ประกอบการหลายค่ายกระโดดลงมาเล่นตลาดชาเขียวพร้อมดื่มนี้  ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม  

…ไม่เพียงแต่ตลาดเครื่องดื่มเท่านั้นที่ชาเขียวเริ่มเข้ามามีบทบาทต่อไลฟ์สไตล์คน
รุ่นใหม่  ทว่ากระแสความแรงของชาเขียวยังลามไปถึงสินค้าอื่นๆในตลาด  ไม่ว่าจะเป็น
แผ่นอนามัยชาเขียวของโซฟี ที่บริษัทยูนิชาร์ม  ใช้เป็นกลยุทธ์เพื่อชนกับแคร์ฟี  ซึ่งปัจจุบัน
แคร์ฟีเป็นผู้น าตลาดแผ่ นอนามัย  รวมไปถึงสินค้าอื่นๆอีกหลายตัว  อาทิ ยาสีฟันฟลูโอคา
รีล ทวิสต์ กรีนที ของค่ายดีทแฮล์ม คอนซูเมอร์เองก็สร้างสีสันให้กับตลาดไม่น้อย  ด้วยการ
น าชาเขียวเข้ามาเป็นส่วนผสมของยาสีฟันฟลูโอคารีล ตลาดครีมอาบน้ าก็เพิ่มสูตรชาเขียว
เหมือนกัน เช่น โชกุบุสซึ โมโนตาการิ  ปาล์มโอลีฟ  จนกระท่ังไปถึงโฟมล้างหน้า  ยันตลาด
ลูกอม ซึ่งปัจจุบันมี แฮ็คส์ Y.E.S. เป็นผู้ใช้กลยุทธ์นี้ ขณะท่ีกลุ่มเครื่องส าอางขายตรงเองก็
พยายามสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและอาศัยกระแสตลาดที่บูม  น าชาเขียวเข้ามาเป็น
ส่วนผสมเช่นกัน  รวมถึงตลาดไอศกรีมเจ้าเล็กเจ้าใหญ่จ ะต้องมีรสชาเขียวด้วยเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของตลาด 

 (ที่มา: http://www.saranair.com/article.php?sid=11906) 
   

ดนัย จันทร์เจ้าฉาย (2004 : Paragraph 1-10) หมุนทีวีช่องไหน  เห็นแต่โฆษณา
ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมชาเขียวเป็นตัวชูโรง  ไม่ว่าจะกินหรือใช้  แม้แต่ผลิตภัณฑ์ เฉพาะ
ส่วนของสุภาพสตรี จนผมนึกสงสัยว่าอะไรมันจะวิเศษสารพัดประโยชน์เช่นนั้น  

ผมไม่รู้เช่นกันว่าใครเป็นรายแรกที่  น าชาเขียวเข้ามาในเมืองไทย  พร้อมกับโปรโมต
สรรพคุณของชาเขียว  ให้คนไทยตื่นกับประโยชน์ของมัน  จนผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค
ขณะน้ีถ้าจะให้ขายได้และขายดีต้องใส่ชาเขียวเข้าไป 
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...จากกระแสความตื่นในประโยชน์ของชาเขียวตามค าบอกเล่า  (ทั้งๆ ที่น้อยคนจะรู้
สรรพคุณที่แท้จริง ) บวกกับการออกผลิตภัณฑ์ที่มีแต่ชาเขียวเป็นส่วนผสม  ท าให้กระแส
การตื่นชาเขียวรุนแรงขึ้น 

วันก่อนผมอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งไปสะดุดกับคอลัมน์เกี่ยวกับการชวนชิ ม
อาหาร เมนูใหม่ที่แนะน าคือ  ‚ขนมกลีบล าดวนชาเขียว ‛ เห็นไหมครับพ่อค้าแม่ค้าไทยเรา
ทันสมัย  ปรับเข้ากระแสความต้องการของลูกค้าได้ตลอดเวลา  แม้แต่ขนมไทยแสนไทย
อย่างกลีบล าดวนยังสามารถคิดเพิ่ม เติมค่าให้กับสินค้าเพื่อให้ขายได้และขายดี  โดยพ่อค้า
รายน้ี  ไม่ธรรมดาถึงขนาด ได้รับรางวัลชนะท่ี  1ประเภทอาหารหวานจากการประกวด
ผลิตภัณฑ์อาหารจากใบชา  งานเทศกาลชาโลก  ปี 2547 แถมพ่อค้ารายน้ียังบอกว่าขนม
กลีบล าดวนชาเขียวของเขาท ารายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้านในเทศบาลเป็นกอบเป็นก า  เรียก
ได้ว่าลืมตาอ้าปากได้ ถึงตรงน้ีผมให้นึกสงสัยว่า  นอกจากเราก าลังโ ดนรุกคืบทาง
วัฒนธรรมแล้ว เรื่องอาหารการกินแบบไทยๆเรายังโดนรุกคืบอีก  กลายเป็นขนมลูกครึ่งจึง
จะได้รับความนิยม 

จริงๆแล้วคนรุ่นพ่อแม่เราต่างรู้ว่า  ความอร่อยของขนมกลีบล าดวน  คือ ความหอม
ของน้ านมแมวที่คนไทยสมัยก่อนนิยมใส่ลงไป เพื่อเพิ่มความหอมและการอบเทียนซึ่งเป็น
หัวใจส าคัญ แต่การเพิ่มคุณค่าของขนมให้แก่ลูกค้าโดยใส่ชาเขียวเข้าไปเพื่อตรงกับใจ
ลูกค้าจะเป็นการลดค่าของขนมไทยเราหรือไม่ 

เสียดายครับกับของดีๆที่ถูกการตลาดเข้ามารุกคืบ  แม้ว่าจะเป็นการตลาดแบบ
ชาวบ้านก็ตาม 

 (ที่มา: http://www.bcm.arip.co.th/content.php?data=407501_Opinion) 
 
ธีรยุส วัฒนาศุภโชค (2548 : Paragraph 1-2) ท่านผู้อ่านทุกท่านท่ีได้เข้าไปสัมผัส

การด าเนินธุรกิจ  คงจะทราบว่ายิ่งนับวันผู้บริโภคยิ่งรับมือยากมากขึ้นทุกวัน  เนื่องจาก
ทางเลือกของลูกค้าก็มีมากขึ้น และสามารถเข้าถึงผู้ขายรายต่างๆได้อย่างง่ายดายมากขึ้น  
ดังนั้น การที่จะจับลูกค้าให้อยู่มือก็จ าเป็นต้องเกาะติดกระแสของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป
ทุกขณะได้อย่างทันท่วงที 

กระแสใหม่ๆที่กระทบกับพฤติกรรมของลูกค้าในยุคปัจจุบันอย่างมาก  คือ กระแส
ความห่วงใยและค านึงถึงสุขภาพที่ผู้บริโภคในยุคใหม่น้ีให้ความสนใจกับเร่ืองสุขภาพมาก
เป็นพิเศษ ท าให้ส่งผลกระทบต่อสินค้าและบริการต่างๆมากมาย  เห็นได้จากปรากฏการณ์  
‚ชาเขียวฟีเวอร์ ‛ ที่ท าให้สินค้าต่างๆมีการผสมผสานชาเขียวเข้าไปเกือบจะทุกอย่าง  
แม้แต่สินค้าบางประเภทที่อาจจะไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะน าชาเขียวเข้าไปมีส่วนร่วมได้  
เช่น  แชมพู  หรือ  ผ้าอนามัย  ซึ่งปรากฏการณ์นี้ก็เป็นเครื่องยืนยันส าหรับความแรงของ
กระแสดังกล่าวได้เป็นอย่างดี 

 (ที่มา: http://www.bangkokbiznews.com/2005/12/14/w017l3_59657.php?news_id=5965) 

http://www.bangkokbiznews.com/2005/12/14/w017l3_59657.php?news_id=5965
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 จากบทความข้างต้น แสดงให้เห็นว่า การน าเอาชาเขียวมาเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์
ต่างๆเป็นปรากฏการณ์ใหม่ท่ีสะท้อนกระแสความนิยมชาเขียวของคนในสังคมไทยได้ กล่าวอีกนัย
หนึ่งคือ ชาเขียวเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์ทั่วไปกลายเป็นผลิตภัณฑ์แห่งความ
ทันสมัยที่สามารถดึง ดูดความสนใจผู้บริโภคได้โดยไม่จ าเป็นต้องค านึงถึงคุณประโยชน์ของตัว
ผลิตภัณฑ์เอง ซึ่งนับเป็นวิธีการสร้างวัฒนธรรมบริโภคนิยมที่ผู้ผลิตสินค้านิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย
ในปัจจุบัน 
 เครื่องมือส าคัญที่ช่วยสร้างกระแสความนิยมชาเขียวให้กว้างขวางมากขึ้นก็คือ การ
โฆษณา ดังนั้น เมื่อวิเคราะห์โฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวที่ใช้วิธีการสร้างความเป็นบริโภคนิยมให้ชา
เขียวเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในสังคมแล้ว พบว่าสามารถแบ่งได้เป็น 2 วิธี ดังนี้ 
 4.1 การสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ชาเขียวที่เคยออกสู่ตลาดแล้ว 
 4.2 การสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ชาเขียวที่ไม่เคยมีมาก่อน 
 
 4.1 การสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ชาเขียวที่เคยออกสู่ตลาดแล้ว 

 การสร้างวัฒนธรรมบริโภคนิยมด้วยการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ชา
เขียวที่เคยออกสู่ตลาดแล้วคือ การน าผลิตภัณฑ์ชาเขียวไปดัดแปลงให้มีคุณ สมบัติแตกต่างจากที่
เคยออกสู่ตลาดมาก่อน เช่น เพิ่มรสชาติใหม่ เพิ่มกลิ่นหอมมากขึ้น เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใหม่ การ
แนะน ายี่ห้อใหม่ เป็นต้น ซึ่งวิธีนี้ส่วนใหญ่มักใช้กับผลิตภัณฑ์ชาเขียวประเภทเครื่องดื่มส าเร็จรูป 
เนื่องจากเป็นประเภทท่ีออกสู่ตลาดเป็นอันดับแรก ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

 บทภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวเนสทีไอซ์รัช 
ภาพ  ชายหนุ่มจูงสุนัขมาเดินเล่น เมื่อเห็นตู้น้ าหยอดเหรียญ 
จึงเลือกชาเขียวเนสทีไอซ์รัชมาดื่ม หลังจากที่ดื่มแล้ว ชายหนุ่มก็รู้สึกสด
ชื่นและเย็น จนท าให้รู้สึกเหมือนกับอยู่ท่ามกลางหิมะ 
ผูบ้รรยายชาย ใหม่ ชาเขียวเนสทีไอซ์รัช พร้อมเพิ่มคูลลิ่งแอ็คชั่นให้
คุณเย็นสุดขั้วไม่เหมือนใคร 
  ชาเขียวเนสทีไอซ์รัช อย่างนี้ต้องลอง 
 
 
 

 
  ภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวเนสทีไอซ์รัชมีการสร้างความแปลกใหม่ให้
ผลิตภัณฑ์ของตนด้วยการเพิ่มความเย็นให้เครื่องดื่มชาเขียว ทั้งน้ีการที่ผู้ผลิตสรรหาสิ่งใหม่ๆมาเพิ่ม

ภาพที่93: ภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวเนสทีไอซ์รัช 
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ให้เครื่องดื่มชาเขียว เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ตลาดมาแล้ว จึงท าให้ต้องสร้างความแปลกใหม่
อยู่เสมอเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกว่าเครื่องดื่มชาเขียวเป็นสิ่งแปลกใหม่อยู่ตลอดเวลา ซึ่งถือเป็น
การสร้างความหมายทาง สัญญะให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อว่าชาเขียวเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้าง
ปรากฏการณ์ใหม่ในสังคม 
 

 บทภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวโออิชิกรีนทีเกนไม 
รสข้าวญี่ปุ่น 

ภาพ  ผู้ชายหนุ่มก าลังดูดน้ าจากหลอดที่มีปลายหลอดแยก
เป็น 3 ทาง (ส าหรับจมูก 2 ทาง และปากอีก 1 ทาง) 
ผู้บรรยาย ชาย    ทั้งดมทั้งดูดในขวดเดียว โออิชิกรีนทีเกนไม รสข้าว  

ญี่ปุ่น หอมอร่อย แล้วจะวางไม่ลง 
 
 
  ภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวโออิชิกรีนทีเกนไม รสข้าวญี่ปุ่นมีการสร้าง
ความแปลกใหม่ด้วยการน าเสนอเครื่องดื่มชาเขียวรสชาติใหม่ คือ รสข้าวญี่ปุ่น  ซึ่งเป็นรสชาติที่ยั ง
ไม่เคยมีมาก่อนในตลาดเครื่องดื่มชาเขียว จึงเหมือนเป็นการสร้างสิ่งใหม่ๆให้ผู้บริโภครู้สึกว่า
เครื่องดื่มชาเขียวยังคงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความใหม่อยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้เกิดการสร้างความหมาย
ทางสัญญะให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อว่าชาเขียวเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างปรากฏใหม่ในสังคม 
 

  บทภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวเซนย่ารสทับทิม 

ผู้บรรยายชาย ที่ว่าชาเขียว ก็ไม่เห็นจะสีเขียว 
  แล้วท าไมชาเขียวจะสีแดงไม่ได้ 
  เซนย่าชาเขียวสีแดงรสทับทิม อื้ม...สดชื่น 
 

 
 
  ภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวเซนย่ารสทับทิมมีการสร้างความแปลกใหม่
ด้วยการน าเสนอเครื่องดื่มรสทับทิม ซึ่งมีความแตกต่างจากเครื่องดื่มชาเขียวอื่นๆ คือ สีของน้ าชา
เขียวที่เป็นสีแดง การที่ผู้ผลิตสร้างแปลกใหม่ให้แตกต่างจากเครื่องดื่มชาเขียวทั่วไป เป็นการสร้าง
ปรากฏการณ์ใหม่ในสังคมให้ผู้บริโภคเห็นว่าหากท าให้เครื่องดื่มชาเขียวมีความแตกต่ างจากเดิม ก็
จะกลายเป็นสิ่งใหม่ได้เช่นกัน กล่าวคือ การท าให้ผลิตภัณฑ์ชาเขียวประเภทเครื่องดื่มเป็นสิ่งใหม่อยู่
เสมอถือเป็นการสร้างความหมายทางสัญญะที่ผู้ผลิตจงใจสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อว่าชา
เขียวเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในสังคม 

ภาพที่94: ภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวโออิชิกรีนทีเกนไม รสข้าวญี่ปุ่น 

ภาพที่95: ภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวเซนย่ารสทับทิม 
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  โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวตรา Zummer มีการสร้างความแปลกใหม่ด้วยการ
น าเสนอว่าผลิตภัณฑ์ของตนเป็นเครื่องดื่มชาเขียวยี่ห้อใหม่ สังเกตได้จากการใช้ค าว่า “เปิดโลกใหม่” 
ที่แสดงให้เห็นว่าเครื่องดื่มชาเขียวของตนเป็นยี่ห้อใหม่ท่ีเพิ่งออกสู่ตลาดเครื่องดื่มชาเขียว และการท่ี
มีเครื่องดื่มชาเขียวยี่ห้อใหม่ๆออกมาอย่างต่อเนื่องก็ถือเป็นการสร้างความใหม่ให้ผู้บริโภครู้สึกว่า 
แม้เครื่องดื่มชาเขียวจะเคยออกสู่ตลาดมาแล้ว แต่ก็ยังคงเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ในสังคมอยู่เสมอ ซึ่งถือ
เป็นการสร้างความหมายทางสัญญะให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อว่าชาเขียวเ ป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้าง
ปรากฏการณ์ใหม่ในสังคม 
 
  จากตัวอย่างทั้งหมด จะเห็นได้ว่าโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวเหล่านี้มีการสร้าง
ปรากฏการณ์ใหม่ด้วยการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมาอย่างต่อเนื่อง บ้างก็ใช้วิธีเพิ่มรสชาติใหม่โดยผสม
รสหรือกลิ่นอื่นๆเข้ามาด้วย เช่น รสทับทิม รสข้าวญี่ปุ่ น เป็นต้น บ้างก็โฆษณาเพื่อแนะน ายี่ห้อใหม่
ให้เป็นที่รู้จัก ทั้งน้ีเพื่อตอบสนองกระแสความนิยมชาเขียวที่ได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบัน อีกทั้งยัง
เป็นการช่วยขยายความนิยมชาเขียวให้มีต่อไปเรื่อยๆ ซึ่งวิธีการโฆษณาลักษณะน้ีจะท าให้ผู้บริโภค
เกิดความรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ช าเขียวเป็นสิ่งที่มีความใหม่อยู่ตลอดเวลา เมื่อเห็นโฆษณาลักษณะน้ี
หลายๆครั้ง ก็จะส่งผลให้เกิดความเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ชาเขียวเป็นสิ่งที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในสังคม 
 
 4.2 การสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ชาเขียวที่ไม่เคยมีมาก่อน 
  การสร้างวัฒนธรรมบริโภคนิยมด้วยการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ชา
เขียวที่ไม่เคยมีมาก่อนคือ การน าเอาชาเขียวไปเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ทั่วไปท่ีไม่ได้ท าจาก
ชาเขียวโดยตรง เช่น นม หมากฝรั่ง ขนม เค้ก โยเกิร์ต ยาสีฟัน เครื่องส าอาง เป็นต้น ซึ่งวิธีนี้จะช่วย
สร้างความรู้สึกประหลาดใจให้ผู้บรโิภคได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ วิธีนี้ยังเกิดขึ้นหลังจากที่ผลิตภัณฑ์
ชาเขียวประเภทเครื่องดื่มออกสู่ตลาดไประยะหน่ึงแล้ว ท าให้เหมือนกับเป็นการต่อยอดกระแสนิยม
ชาเขียวให้เพิ่มมากขึ้น จนเกิดเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในสังคมที่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็มักจะมีชาเขียว

ภาพที่96: โฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวตรา Zummer 
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เป็นส่วนประกอ บทั้งสิ้น การโฆษณาของวิธีนี้ส่วนใหญ่จึงเน้นไปที่ชาเขียวที่เป็นส่วนประกอบของ
ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมากกว่าการพรรณนาคุณสมบัติหลัก ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

 บทภาพยนตร์โฆษณามาม่าต้มย าเส้นชาเขียว 
ภาพ  รูปภาพทิวทัศน์ของโครงการ Unseen ถูกเปลี่ยนไป
เรื่อยๆ เมื่ อผ่านไปถึงรูปภาพภาพหนึ่งไป จึงย้อนกลับมาดูใหม่ ปรากฏ
ว่ารูปภาพนั้นคือภาพมาม่าเส้นชาเขียวนั่นเอง 
ผู้บรรยายชาย เปิดอีกหนึ่งมุมมองใหม่ของเมืองไทย ชาเขียวในเส้น
บะหม่ี 
  ใหม่ มาม่าต้มย าเส้นชาเขียว...แซ่บจัง 
 
 

 
 
  ภาพยนตร์โฆษณามาม่าต้มย าเส้นชาเขียวมีการสร้างควา มแปลกใหม่ด้วยการ
น าเสนอว่าการน าเอาชาเขียวมาเป็นส่วนผสมของเส้นบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป ถือเป็นสิ่งใหม่ที่ยังไม่เคย
เกิดขึ้นในสังคม สังเกตได้จากการที่ผู้ผลิตน าไปเปรียบกับโครงการ Unseen Thailand เพื่อต้องการ
ชี้ให้เห็นว่าเป็นการค้นพบอันย่ิงใหญ่ที่สามารถสร้างความประหล าดใจให้คนในสังคมได้ ซึ่งนับเป็น
การสร้างความหมายทางสัญญะให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อว่าชาเขียวสามารถสร้างปรากฏการณ์ใหม่
ในสังคมได้ 
 

 บทภาพยนตร์โฆษณายาสีฟันฟลูโอคารีล กรีนทีทวิสต์ 
ภาพ  ภายในร้านอาหาร 
ผู้หญิง  ขอชาเขียวที่นึงค่ะ 
บริกรชาย ชาเขียวมาแล้วครับ 
ภาพ  บริกรชายย่ืนถาดท่ีมียาสีฟันฟลูโอคารีล กรีนทีทวิสต์อ
ยู่ให้ลูกค้าผู้หญิงที่สั่ง 
ผู้หญิง  เอ๊ะ บีบให้ด้วยสิคะ 
ภาพ  ผู้หญิงที่น่ังโต๊ะใกล้แปลกใจกับสิ่งที่เห็น 
ข้อความ “ชาเขียวในรูปแบบใหม่” 
ผู้บรรยายชาย ใหม่ ฟลูโอคารีล กรีนทีทวิสต์ 
  ช่วยลดคราบแบคทีเรียและระงับกลิ่นปาก 
  ใหม่ ฟลูโอคารีล กรีนทีทวิสต์ 

ภาพที่97: ภาพยนตร์โฆษณามาม่าต้มย าเส้นชาเขียว 

ภาพที่98: ภาพยนตร์โฆษณายาสีฟันฟลูโอคารีลกรีนทีทวิสต์ 
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  ภาพยนตร์โฆษณายาสีฟันฟลูโอคารีลกรีนทีทวิสต์มีการสร้างความแปลกใหม่ด้วย
การน าเสนอว่าการที่น าเอาชาเขียวมาเป็นส่วนผสมของยาสีฟัน ถือเป็นผลิตภัณฑ์ชาเขียวรูปแบบ
ใหม่ที่ยังไม่เคยมีมาก่อน ส่งผลให้สามารถสร้างความประหลาดใจให้แ ก่ผู้บริโภคได้ เนื่องจากในช่วง
นั้นยังไม่มีผลิตภัณฑ์ใดน าชาเขียวไปเป็นส่วนผสมนอกจากเครื่องดื่มชาเขียว ดังนั้น เมื่อโฆษณาน้ี
น าเสนอว่าเป็นยาสีฟันที่มีชาเขียวเป็นส่วนผสม จึงเหมือนเป็นการสร้างความหมายทางสัญญะให้
ผู้บริโภคเกิดความเชื่อว่าชาเขียวสามารถสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในสังคมได้ 
 

 บทภาพยนตร์โฆษณาแผ่นอนามัยโซฟีดีโอเฟรช 
ภาพ  ใบชาเขียวกลายเป็นผงร่วงลงไปบนแผ่นอนามัย ท าให้มี
สีเขียวอ่อนๆ 
ผู้บรรยายหญิง ปรากฏการณ์ใหม่แผ่นอนามัยระงับกลิ่นได้ โซฟีดี โอ
เฟรช มีสารคาเทชินสารสกัดจากใบ ชาเขียว ระงับกลิ่น หนึ่งเดียวจาก
โซฟ ี
ภาพ  ผู้หญิงในชุดเขียวเดินไปหาเพื่อนอย่างม่ันใจ 
ผู้บรรยายหญิง ม่ันใจไร้กลิ่น ใหม่ โซฟีดีโอเฟรช 
 

   
   
  ภาพยนตร์โฆษณาแผ่ นอนามัยโซฟีดีโอเฟรชมีการสร้างความแปลกใหม่ด้วยการ
น าเสนอว่าผลิตภัณฑ์ของตนมีการน าเอาชาเขียวมาเป็นส่วนผสมของแผ่นอนามัยส าหรับสตรี ซึ่งถือ
เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในสังคมได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใครคาดคิดว่าจะ
สามารถน าเอาชาเขียวมาเป็นส่วนผสมได้ ดังนั้น การโฆษณาว่าแผ่นอนามัยมีส่วนผสมของชาเขียว
จึงสามารถสร้างความประหลาดใจแก่ผู้บริโภคได้ และยังเป็นการสร้างความหมายทางสัญญะให้เกิด
ความเชื่อว่าชาเขียวสามารถสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในสังคมได้ 

ภาพที่99: ภาพยนตร์โฆษณาแผ่นอนามัยโซฟีดีโอเฟรช 

ภาพที่100: บรรจุภัณฑ์ขนมอาร์เซ่รสชาเขียว  
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  บรรจุภัณฑ์ขนมอาเซ่รสชาเขียวมีการสร้างความแปลกใหม่ด้วยการน าเสนอว่าเป็น
ขนมที่น าเอาชาเขียวมาเป็นส่วนผสมเพื่อร่วมกระแสความนิยมชาเขียวของคนในสังคม สังเกตได้
จากข้อความโฆษณาท่ีกล่าวว่า “น้องใหม่ร่วมก๊วน ” นั้นเป็นการบ่งบอกให้เห็นว่าการน าเอาชาเขียว
มาเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ ถือเป็นสิ่งใหม่ที่ก าลังเป็นปรากฏการณ์ในสังคม ดังนั้น การที่ขนม
อาร์เซ่มีการน าเอาชาเขียวมาเป็นส่วนผสมจึงเหมือนเป็นการตอกย้ าการสร้างความหมายทางสัญญะ
ให้ผู้เกิดความเชื่อว่าชาเขียวสามารถสร้างปรากฏใหม่ในสังคมได้ 
 
  จากตัวอย่างทั้งหมด จะเห็นได้ว่าโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวเหล่านี้มีการสร้าง
ปรากฏการณ์ใหม่ด้วยการเน้นให้ผู้บริโภคเห็นว่าผลิตภัณฑ์ของตนมีชาเขียวเป็นส่วนประกอบ 
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์บางประเภทที่ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับชาเขียวได้อย่างบะหม่ีกึ่งส าเร็จรูป หรือแผ่ น
อนามัยส าหรับสตรี ที่สามารถท าให้ผู้บริโภคเกิดความประหลาดใจได้เป็นอย่างมาก จนส่งผลให้
กระแสนิยมชาเขียวในสังคมเพิ่มมากขึ้น สิ่งที่น่าสังเกตคือ การโฆษณาของผลิตภัณฑ์ชาเขียวเหล่านี้
จะมีลักษณะตามที่กล่าวไว้ข้างต้น คือ เน้นว่ามีชาเขียวเป็นส่วนประกอบก่อน แล้วจึงกล่ าวถึง
สรรพคุณของผลิตภัณฑ์หลัก ซึ่งเป็นการสื่อให้เห็นถึงการสร้าง วัฒนธรรม บริโภคนิยมผ่านการ
โฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ท่ีเกิดขึ้นในสังคม 
 
 กล่าวโดยสรุป การสร้าง วัฒนธรรม บริโภคนิยมให้ผลิตภัณฑ์ชาเขียวเป็นสิ่งที่สร้าง
ปรากฏการณ์ใหม่ในสังคมนั้นมี 2 ลักษณะคือ หากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ท าจากชาเขียวโดยตรงอย่าง
เครื่องดื่ม ผู้ผลิตก็จะสรรหาวัตถุดิบจากธรรมชาติมาผสม เพื่อให้เกิดผู้บริโภคเกิดความเชื่อว่า
เครื่องดื่มชาเขียวมีความแปลกใหม่อยู่เสมอ ในขณะเดียวกัน หากเป็นผลิตภัณฑ์ทั่วไป ผู้ผลิตก็จะน า
ชาเขียวมาเป็นส่วนประกอบใน ผลิตภัณฑ์ของตน เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกประหลาดใจและยัง
ท าให้กระแสนิยมชาเขียวยังคงได้รับความนิยมต่อไป ซึ่งจะน าไปสู่ความเชื่อที่ว่าผลิตภัณฑ์ชาเขียว
เป็นสิ่งที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในสังคม 
 

หลังจากวิเคราะห์การสร้าง วัฒนธรรมบริโภคนิยมให้ผลิตภัณฑ์ชาเขียวผ่า นการโฆษณา
แล้ว สามารถสรุปได้ว่า การสร้าง วัฒนธรรม บริโภคนิยมให้ผลิตภัณฑ์ชาเขียว คือ การสร้าง
ความหมายอีกชั้นหน่ึงให้ชาเขียวเป็นไปตามสิ่งที่ผู้ผลิตสร้างขึ้นมา ซึ่งมีอยู่ 4 ความหมาย คือ 

1.  ชาเขียวคือผลิตภัณฑ์ที่แสดงความเป็นญี่ปุ่น  
2.  ชาเขียวเป็นสิ่งวิเศษที่มีประโยชน์มหาศาล 
3.  ชาเขียวเป็นผลิตภัณฑ์ส าหรับคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ 
4.  ชาเขียวเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในสังคม 

 
 ความหมายท้ัง 4 ความหมายน้ีจะท าหน้าที่ครอบความหมายของผลิตภัณฑ์ชาเขียวที่มีอยู่
เดิม เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจความหมายใหม่แทน กล่าวคือ โด ยปกติความหมายเบื้องต้นของ 
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“ผลิตภัณฑ์ชาเขียว ” คือ “ผลิตภัณฑ์หนึ่งที่มีชาเขียวเป็นส่วนประกอบ ” แต่เมื่อถูกกระบวนการสร้าง
วัฒนธรรมบริโภคนิยมให้ผลิตภัณฑ์ชาเขียว ก็จะท าให้ผู้บริโภคเปลี่ยนความคิดเป็นความหมายท่ีถูก
สร้างขึ้นทั้ง 4 ลักษณะแทน ดังจะเห็นได้จากแผนภูมิต่อไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 จากแผนภูมิข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคถูกโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวและข้อมูล
เกี่ยวกับชาเขียวตามสื่อต่างๆท าให้เกิดความเชื่อตามความหมายทางสัญญะที่ถูกสร้างขึ้น ท าให้เม่ือ
กล่าวถึง “ผลิตภัณฑ์ชาเขียว ” ผู้บริโภคก็จะนึกถึงความห มายท่ีถูกสร้างขึ้น คือ “ชาเขียวเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่แสดงความเป็นญี่ปุ่น ” “ชาเขียวเป็นสิ่งวิเศษที่มีประโยชน์มหาศาล ” “ชาเขียวเป็น
ผลิตภัณฑ์ ส าหรับคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ ” “ชาเขียวเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างความปรากฏใหม่ใน
สังคม ” ซึ่งความหมายท้ัง 4 นี้เป็นสิ่งที่ครอบความห มายเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ชาเขียวเพื่อให้
ผู้บริโภคเกิดความต้องการบริโภค  “ความหมายท่ีถูกสร้างขึ้น ” มากกว่าความหมายท่ีแท้จริงของ
ผลิตภัณฑ์ชาเขียว 
 

ผลิตภัณฑ์ส าหรับคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 
 
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างปรากฏใหม่ในสังคม 

 

ผู้บริโภค 

ภาพแผนภูมิแสดงการสร้างความเป็นบริโภคนิยมให้ผลิตภัณฑ์ชาเขียวที่ผู้บริโภคจะนึกถึงชาเขยีวใน
ความหมายทั้ง 4 ลักษณะที่ถูกสร้างขึ้นแทน 

ผลิตภัณฑ์ชาเขียว 

ผลิต
ภัณฑ์
ที่
แสดง
ความ
เป็น
ญี่ปุ่น 

 

สิ่งวิเศษที่มี
ประโยชน์
มหาศาล 
 

       = ความหมายทางสัญญะที่ถูกสร้าง
ขึ้น เมื่อกล่าวถึงผลิตภัณฑ์ชาเขียว 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับชา
เขียวตามส่ือต่างๆ 

โฆษณาผลิตภัณฑ์
ชาเขียว 



บทที่ 5 
 

สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาวิจัยเร่ือง “ภาษาและการสร้างวัฒนธรรมบริโภคนิยมในโฆษณาผลิตภัณฑ์ชา
เขียว” สรุปผลได้ดังนี ้
 1.  ผลิตภัณฑ์ชาเขียวมีวิธีการน าเสนอโฆษณา จ านวน  11 วิธี คือ 1.การน าเสนอแบบ
สินค้าเป็นพระเอก (Product as a hero) 2.การใช้ผู้น าเสนอ (Presenter) 3.การน าเสนอแบบวิถีชีวิต 
(Lifestyle) 4.การน าเสนอแบบเสี้ยวหนึ่งของชีวิต (Slice of life) 5.การชี้ให้เห็นประโยชน์เกินจริง 
(Dramatization) 6.การสาธิตแบบกราฟิค (Graphic demonstration) 7.การน าเสนอเชิงสารคดี 
(Documentary) 8.การน าเสนอแบบแฟนตาซี (Fantasy) 9.การน าเสนอเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic) 
10.การโฆษณาแบบอุมาอุปไมย (Analogy) 11.การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) ซึ่งวิธีที่
ผู้ผลิตนิยมใช้กันมากที่สุดในการน าเสนอโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียว คือ การน าเสนอแบบสินค้าเป็น
พระเอก รองลงมา คือ การใช้ผู้ น าเสนอและการน าเ สนอเชิงสัญลักษณ์ ตามล าดับ ในขณะที่วิธีการ
น าเสนอที่ใช้น้อยที่สุด ในโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียว  คือ การสาธิตแบบกราฟิคและการส่งเสริมการ
ขาย 
 2.  ลักษณะการใช้ ภาษาในโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวที่สร้างความน่าสนใจและจูงใจ
ผู้บริโภคพบว่ามี 3 ลักษณะ คือ 1. การตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ชาเขี ยว 2.การใช้ภาษาบอกลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ชาเขียว 3.การใช้ภาษาสร้างภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ชาเขียว   
 3.  โฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวมีการสร้าง วัฒนธรรม บริโภคนิยมให้ผู้บริโภคเชื่อในสิ่งที่
ผู้ผลิตจงใจสร้างขึ้น มากกว่าการบริโภคเพื่อประโยชน์ใช้สอย ของผลิตภัณฑ์  ซึ่งพบว่า มีการสร้าง
ความหมายทางสัญญะ ให้ผลิตภัณฑ์ชาเขียว ทั้งหมด 4 ความหมาย  ได้แก่ 1. การสร้างให้ผู้บริโภค
เชื่อว่าชาเขียวเป็นผลิตภัณฑ์ที่ แสดงความเป็นญี่ปุ่น 2. การสร้างให้ผู้บริโภคเชื่อว่าชาเขียวเป็นสิ่งที่
มีประโยชน์มหาศาล 3. การสร้างให้ผู้บริโภคเชื่อว่าชาเขียวเป็นผลิตภัณฑ์ ส าหรับคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจ
สุขภาพ 4. การสร้างให้ผู้บริโภคเชื่อว่าชาเขียวเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในสังคม ซึ่ง
การสร้างสัญญะที่ผู้ผลิตนิยมใช้กันมากที่สุด คือ การท าให้ผู้บริโภคเชื่อว่า ชาเขียว เป็นผลิตภัณฑ์ที่
แฝงความเป็นญี่ปุ่น ส่วนท่ีนิยมใช้กันน้อยท่ีสุด คือ การท าให้ผู้บริโภคเชื่อว่าชาเขียวเป็นผลิตภัณฑ์ที่
สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในสังคม 
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อภิปรายผล 
 
 การที่จะท าให้โฆษณา ผลิตภัณฑ์ชาเขียว ประสบความส าเร็จในการดึงดูดความสนใจ
ผู้บริโภคให้ได้นั้น ส่วนหน่ึงขึ้นอยู่กับวิธีการน าเสนอโฆษณาให้มีความน่าสนใจมากที่สุด รวมถึงการ
ให้ข้อมูล เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชาเขียวที่ผู้ผลิตต้องการน าเสนออย่างเหมาะสม ดังนั้น การเลือกวิธี
น าเสนอโฆษณาจึงเป็นสิ่งที่ผู้ผลิตต้องไตร่ตรองให้ถี่ถ้วนเพื่อจะได้สื่อสารสิ่งที่ต้องการสื่อให้ผู้บริโภค
รับรู้ได้ตรงวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 เนื่องจากผลิตภัณฑ์ชาเขียว เพิ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีท่ี
ผ่านมา ซึ่งยังถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างใหม่ในสังคมไทย ประกอบกับการที่ผู้บริโภคได้รับข้อมูล
จากสื่ออื่นๆว่าชาเขียวเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย ท าให้การเลือกวิธีน าเสนอโฆษณาจึง
ไม่จ าเป็นต้องใช้กลยุ ทธ์ที่ซับซ้อน เพียงแค่น าเสนอตัวผลิตภัณฑ์ ชาเขียวเพียงอย่างเดียวก็สามารถ
ดึงดูดใจผู้บริโภคได้แล้ว โดยอาจชี้ให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ของตนมีการน าเอาชาเขียวมาเป็น
ส่วนประกอบ หรือการน าเอาวัตถุดิบจากธรรมชาติที่มีประโยชน์มาผสมกับชาเขียวให้มีคุณค่ามาก
ขึ้น ก็ถือเป็นการสร้า งจุดเด่นให้ผู้บริโภคสนใจได้ทันที ด้วยเหตุนี้ วิธีการน าเสนอแบบสินค้าเป็น
พระเอก (Product as hero) จึงเป็นวิธีน าเสนอโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวที่นิยมใช้กันมากที่สุด  ใน
ขณะเดียวกัน การที่วิธีน าเสนอแบบส่งเสริมการขาย (Sales promotion) นิยมใช้กันน้อยท่ีสุด อาจ
เป็นเพราะผู้ผลิตส่วนใหญ่มักเลือกใช้วิธีน าเสนอโฆษณาแบบท่ีเน้นตัวผลิตภัณฑ์มากกว่าเพื่อให้
ผู้บริโภคได้รู้จักผลิตภัณฑ์ของตนเสียก่อน เมื่อผลิตภัณฑ์ของตนเข้าสู่ตลาดระยะหนึ่งแล้ว จึงจะเริ่ม
ใช้กลยุทธ์ส่งเสริมการขายเข้ามาช่วย ท าให้การน าเสนอแบบส่งเสริมการขายยังไม่ค่อยถูกน ามา ใช้
ในโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวมากนัก 
 นอกจากจะต้องค านึงถึงวิธีการน าเสนอโฆษณาแล้ว การเลือกใช้ ภาษาก็ถือเป็นปัจจัย
ส าคัญที่จะท าให้โฆษณาผลิตภัณฑ์ประสบความส าเร็จได้เช่นกัน เพราะต้องสื่อสารให้ผู้บริโภคเข้าใจ
อย่างถ่องแท้ และดึงจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ชาเขียวออกมาให้ ได้มากที่ สุด ดังนั้น การใช้ ภาษา ใน
โฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวจึงต้องมีความโดดเด่น สะดุดตา และแปลกใหม่เพื่อเป็นการกระตุ้นความ
ต้องการของผู้บริโภคให้หันมาซื้อผลิตภัณฑ์ชาเขียวมากขึ้น  
 จากการศึกษาลักษณะการใช้ภาษาในโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียว ผู้วิจัยพบว่าการเลือกใช้
ภาษาเพื่อดึงดูดใจผู้บริโภคนั้น เริ่มตั้งแต่การตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ชาเขียวที่ผู้ผลิตต้องค านึงถึงว่าควรจะ
ใช้ค าว่า “ชาเขียว ” แบบภาษาไทย หรือค าว่า “กรีนที” ที่เป็นค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษของค าว่าชา
เขียว จึงจะเหมาะสมกับชื่อผลิตภัณฑ์ เพราะถึงแม้ว่าทั้ง 2 ค าจะมีความหมายเหมือ นกัน แต่กลับให้
ความรู้สึกต่างกัน เช่น ค าว่า “กรีนที ” อาจท าให้ชื่อผลิตภัณฑ์มีระดับมากขึ้นและ การออกเสียง
สอดคล้องกับชื่อผลิตภัณฑ์ที่มีสระอีหรือสระอิ อาทิ โออิชิกรีนที ยูนิฟกรีนที ซึ่งฟังดูเหมาะกว่าการใช้
ค าว่า “ชาเขียว” ในขณะท่ีการใช้ค าว่า “ชาเขียว ” ก็เหมาะส าหรับการจ าแนกประเภทสินค้าและ การ
บอกส่วนผสมมากกว่า อาทิ โยเกิร์ตดัชชี่ไบโอผสมชาเขียว นมโฟร์โมสต์ยูเอชทีรสชาเขียว ซึ่งเข้าใจ
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ได้ง่ายกว่าการใช้ค าว่า “กรีนที” เนื่องจากอาจท าให้ผู้บริโภคบางคนไม่เข้าใจความหมายได้ เป็นต้น 
นอกจากการตั้งชื่อผลิตภัณฑ์แล้ว ผู้ผลิตยังต้อง ค านึงถึงการใช้ภาษาบอกลักษณะของผลิตภัณฑ์ ชา
เขียวด้วย ทั้งนี้เพื่อชี้ให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ชาเขียวประเภทบริโภคและอุปโภคมีการใช้ภาษาที่แตกต่าง
กันอย่างไร เช่น การใช้ค าแสดงรสชาติและกลิ่นมักใช้ส าหรับผลิตภัณฑ์ชาเขียวประเภทบริโภค
เท่าน้ัน เนื่องจากเป็นสิ่งที่รับประทานไ ด้ ในขณะท่ีผลิตภัณฑ์ชาเขียวประเภทอุปโภคอาจเน้นเรื่อง
ความใหม่ที่มีการน าชาเขียวมาเป็นส่วนประกอบ เป็นต้น ดังนั้นการเลือกใช้ค าส่วนใหญ่จึงเป็นค า
ทั่วไปท่ีสามารถเข้าใจได้ง่าย ซึ่งแตกต่างจากการใช้ภาษาเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้ผลิตภัณฑ์ชาเขียว
ที่ค าส่วนใหญ่มักเป็นศัพท์เฉพาะหรือค าที่ใช้เฉพาะทางมากกว่า เช่น ชื่อของสารท่ีส าคัญในชาเขียว 
การใช้ค าที่เกี่ยวกับการคัดเลือกวัตถุดิบ การใช้ค าที่เกี่ยวกับการแสดงความเอาใจใส่ผู้บริโภค เป็น
ต้น  
 นอกจากนี้ การโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวยังแฝงการสร้าง วัฒนธรรมบริโภคนิยมเพื่อให้
ผู้บริโภคเกิดความเ ชื่อต่างๆ เกี่ยวกับ เรื่อง ชาเขียว  เช่น การท าให้ผู้บริโภคเชื่อว่าชาเขียวเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์มหาศาล นั้น ผู้ผลิตก็จะน าเสนอแต่ประโยชน์ มากมายท่ีจะได้รับจากการ
บริโภคผลิตภัณฑ์ชาเขียว  เพื่อชี้ให้ผู้บริโภคเชื่อว่า ชาเขียวมีแต่ประโยชน์ไม่มีโทษต่อร่างกายเลย  
ส่งผลให้เม่ือผู้บริโภคเห็นว่าผลิตภัณฑ์ใดที่มีชาเขียวเป็นส่วนประกอบ ก็จะเชื่อว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆมี
ประโยชน์ไปด้วย ถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์บางอย่างจะไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายก็ตาม เช่น ลูกกวาด ขนม
ขบเคี้ยวต่างๆ เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการสร้างกระบวนการทางสัญญะผ่านโฆษณาผลิตภัณฑ์ชา เขียวที่
ท าให้ผู้บริโภคถูกครอบง าให้เชื่อในสิ่งที่ผู้ผลิตจงใจสร้างขึ้นมากกว่าการเลือกบริโภคด้วยประโยชน์
ใช้สอยของมันเอง  
 
ข้อจ ากัดในการวิจัย    
  

ในการศึกษาเรื่อง ““ภาษาและการสร้างวัฒนธรรมบริโภคนิยมในโฆษณาผลิตภัณฑ์ชา
เขียว” พบว่ามีข้อจ ากัดในการศึกษา ดังนี้ 
 1.  ผู้วิจัยไม่สามารถเก็บข้อมูลโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวจากทั้ง 3 สื่อ คือ โทรทัศน์ 
หนังสือ และบรรจุภัณฑ์ ให้มีจ านวนเท่ากันได้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ชาเขียวบางชนิดไม่มีโฆษณาทาง
โทรทัศน์ มีแต่ในหนังสือ หรือมีแต่บนบรรจุภัณฑ์เท่าน้ัน หรือผลิตภัณฑ์ชาเขียวบางชนิดมีโฆษณา
แต่ทางโทรทัศน์เพียงอย่างเดียว ท าให้ผู้วิจัยจึงต้องเลือกเก็บแต่ข้อมูลที่พบเห็นและไม่ซ้ ากัน จึง อาจ
ท าให้ขาดข้อมูลบางอย่างที่ส าคัญไป 
 2.  ผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยท้ังในเรื่องของการวิเคราะห์วิธีน าเสนอโฆษณาและการใช้
ภาษา เป็นสิ่งที่ได้จากการตีความตามข้อมูลที่ผู้วิจั ยเก็บได้เท่าน้ัน ซึ่งเป็นความคิดเห็นส่วนตัว
ประกอบกับความรู้ท่ีได้เล่าเรียนมาศึกษาของผู้วิจัยเอง จึงอาจท าให้ผลที่ออกมาไม่ตรงกับความคิด
ของบุคคลอื่น หรือตามวัตถุประสงค์ของผู้ผลิต 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 
 1.  การวิจัยท่ีน่าศึกษาครั้งต่อไป คือ การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ภาษาในโฆษณา
ระหว่างผลิตภัณฑ์ชาเขียวประเภทอุปโภคและผลิตภัณฑ์ชาเขียวประเภทบริโภค ทั้งน้ีข้อมูลของ
โฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเขียวทั้ง 2 ประเภท ควรมีจ านวนเท่ากัน 
 2.  ศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธ์การโฆษณาของผลิตภัณฑ์ชาเขียวประเภทเครื่องดื่ม 2 
ยี่ห้อ คือ ยูนิฟกรีนทีและโออิชิกรีนที 
 3.  ศึกษาการใช้ภาษาและรูปแบบการน าเสนอเนื้อหาในโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาขาว      
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