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บทสรุป 

 เราอาจเห็นความอุดมสมบูรณ์ในแวดวงการตลาดเนื้อสัตว์ (Meat’s Marketing) 
ท้ังทุ่งหญ้าท่ีเขียวชอุ่มและภาพสัตว์ในฟาร์มท่ีถูกเล้ียงอย่างอิสระ ภาพฉายดังกล่าวยัง
รวมท้ังภาพเหล่าเด็ก ๆ ท่ีชื่นชอบไส้กรอกเวียนนา ชายหนุม่ท่ีมีความสุขกับการทานเนื้อ
แดง และหญิงสาวท่ีเลือกทานอกไก่ลีน ๆ เพื่อให้ตัวเองสุขภาพดี การตลาดของ
อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ยังทําให้การกินเนื้อสัตว์ทําให้ผู้คนได้พบปะสังสรรค์กันอีกด้วย 
อยา่งไรก็ตาม เบื้องหลังภาพฉายอันสวยงามของการตลาดท่ีอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์มอบให้
เราเพื่อเพิ่มการบริโภคนั้น ยังมีความจริงอีกมุมหนึ่งท่ีซอ่นอยู ่

 การบริโภคเนื้อสัตว์ท่ีเพิ่มขึ้นท่ัวโลกนั้นกําลังเติมเชื้อไฟให้กับวิกฤตสภาพภูมิ
อากาศ มีการประเมินว่า การผลิตอาหารสัตว์ (และการผลิตอาหารสัตว์เพื่อสัตว์ในฟาร์ม) 
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 19% จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ัวโลก จากผลวิจัยล่าสุด 
ระบุว่า ระบบการผลิตอาหารปล่อยก๊าซเรือนกระจกท้ังหมด 60% ภาคสว่นอุตสาหกรรม
ปศุสัตว์ทําให้เกิดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศมากกว่าเมื่อเทียบกับอาหารจากพืชผัก 
แต่ปัจจัยนี้ไม่ได้ทําให้อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์หยุดการโฆษณาท่ีก่อให้เกิดการเข้าใจผิดและ
ปรุงแต่งภาพจําของการกินเนื้อสัตว์ในยุโรปเพื่อเพิ่มอัตราการบริโภคในตลาด ในขณะ
ปัจจุบันท่ีกระแสการกินเจ มังสวิรัติ หรือการเลือกกินแบบยืดหยุน่กําลังเป็นท่ีนิยมมากขึ้น 

 รายงานชิ้นนี้ระบุผลจากการศึกษาวัฒนธรรมการโฆษณาของอุตสาหกรรมเนื้อ
สัตว์ในฝรั่งเศส โปแลนด์ สเปน เดนมาร์ก เยอรมนี และสวิสเซอร์แลนด์ โดยศึกษาแบรนด์
ตัวอยา่ง 51 แบรนด์ และศึกษากลยุทธ์ การใช้สัญญะของแบรนด์เพื่อนํามาใช้กับความ
รู้สึกเป็นท่ียอมรับ ต้องการประสบความสําเร็จ เปน็ท่ีรักและเคารพนับถือ และสุดท้ายคือ
ทําให้เรารู้สึก ‘ดี’ เป้าหมายของอุตสาหกรรมเหล่านี้คือการสร้างความเชื่อใหม่และ
ลบล้างทัศนคติเดิม ๆ เก่ียวกับการกินเนื้อสัตว์ รวมท้ังสร้างความมั่นใจว่าการวัฒนธรรม
การกินเนื้อสัตว์ยังคงเป็นรากฐานของสังคม 

รายงานฉบับนี้จะแสดงให้เราเห็นว่าอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ใช้หลักการโฆษณา กลยุทธ์การ
สื่อสาร และการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อโฆษณาอุตสาหกรรมของตนเองอยา่งไร?  

• ความพยายามสร้างภาพให้อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์เป็นส่วนหนึ่งของทางออกของ
วิกฤตสภาพภูมิอากาศและธรรมชาติ ไมใ่ชส่าเหตุท่ีทําให้เกิดวิกฤตดังกล่าว นี่เป็น
สิ่งพวกเขาผลิตซํ้าบ่อย ๆ โดยการเสนอหลักจริยธรรมหรือหลักการดําเนินการ
อย่างยั่งยืน ไม่ใช่เพื่อเป็นคุณค่าเชิงสัญลักษณ์ แต่เพื่อทําให้ผู้บริโภครู้สึกว่าพวก
เขายังคงสามารถกินเนื้อสัตว์ต่อไปได้โดยไมต้่องลดการบริโภคลง 

• ยังคงใช้การสื่อสารท่ีเก่ียวกับสุขภาพ ซึ่งปัจจุบัน ความเชื่อเก่ียวกับโปรตีนในเนื้อ
สัตว์นั้นเป็นท่ียอมรับแล้วว่าเป็นความเชื่อท่ีเก่าไปแล้ว 

https://www.nature.com/articles/s43016-021-00358-x
https://www.sustainalytics.com/esg-research/resource/investors-esg-blog/2020-the-year-of-the-flexitarian
https://www.wri.org/data/people-are-eating-more-protein-they-need-especially-wealthy-regions
https://www.wri.org/data/people-are-eating-more-protein-they-need-especially-wealthy-regions
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• อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ต้ังกลุ่มเป้าหมายไปยังกลุ่มเด็กและเยาวชนเพื่อให้แนวทาง
การกินเนื้อสัตว์ยังคงดําเนินจากรุน่สูรุ่น่ต่อไปในอนาคต 

• อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ผลิตซํ้าทัศนคติทางเพศโดยแนะนําว่ายิ่งกินเนื้อแดงมากเท่า
ไหร ่คุณจะยิ่งมีความเป็นชายมากขึ้นเท่านั้น และยิ่งคุณนําเนื้อสัตว์มาให้ครอบครัว
ของคุณกินได้มากเท่าไหร ่คุณก็จะยิ่งมีความเป็นแมแ่ละเป็นภรรยามากขึ้น 

• อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์เชื่ อมโยงถึงอัตลักษณ์ความเป็นชาติ โดยทําให้การกิน
เป็นการแสดงว่าคุณสนับสนุนชาติของตัวเอง วัฒนธรรม การเกษตรและเศรษฐกิจ
ในชาติ 

• เชื่อมโยงว่าการกินทําให้คุณได้พบปะกับผู้คน เชน่พบปะกับครอบครัว เพื่อน และ
ได้สังสรรค์กับสังคม 

• พยายามกระตุ้นให้เห็นทางเลือกและอิสระท่ีจะเลือก กล่าวคือ การกินเนื้อสัตว์ 
(โดยปกติแล้วจะเป็นเนื้อสัตว์ในอาหารฟาสต์ฟู้ด) แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคมีทาง
เลือกง่าย ๆ ท่ีจะกิน สนุกสนาน และการกินยังสื่อถึงคาร์แรกเตอร์ของผู้บริโภคด้วย 

 ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ระบุชัดเจนว่าผลกระทบจากการอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์และ
นมต่อสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายของระบบนิเวศกําลังเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ 
ตามท่ีมีการศึกษาในยุโรป ก็มีวารสารทางวิทยาศาสตร์ท่ีได้รับความเชื่อถือยังได้รายงาน
ถึงผลเสียต่อสุขภาพจากการรับประทานเนื้อสัตว์มากเกินไปอีกด้วย การบริโภคเนื้อสัตว์
และเนื้อแดงทําให้เราเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลําใส้ใหญม่ากขึ้น และยังมีความเสี่ยงต่อการ
เสียชีวิตเนื่องจากหลอดเลือดหัวใจ 

 ทุก ๆ ปี อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ได้รับทุนมหาศาลเพื่อทําการตลาดเพื่อให้ผู้บริโภค
ยังคงบริโภคผลิตภัณฑ์ของพวกเขา ทุนท่ีได้รับนั้นมักมาจากกองทุนสาธารณะ นอกจากนี้ 
ยังมีสมาคมการค้าเนื้อสัตว์ท่ีมีบทบาทสําคัญในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์อีกด้วย เพราะพวก
เขายังให้ฐานข้อมูลเก่ียวกับหลักการตลาดและงบประมาณในการโฆษณา รวมท้ังการให้
คําปรึกษาทางด้านกฎหมาย และการดําเนินคดีความ การล็อบบี้ในประเด็นเนื้อสัตว์นั้นมี
เป้าหมายท่ีชัดเจนในการกระตุ้นความต้องการเนื้อสัตว์ ท่ามกลางอุปสงค์บริโภคเนื้อสัตว์
ท่ีลดลง 

“เนื้อหมูไมไ่ด้เปน็ท่ีนยิมในหมูค่นอายุนอ้ยในสแกนดิเนเวียอีกต่อไป คนกลุ่มนี้มีแนวโนม้
กินเนื้อสัตว์น้อยลงและยังหลีกเล่ียงการกินเนื้อหมูอีกด้วย ดังนั้นเป้าหมายของแคมเปญ
คือเพิ่มความต้องการของผู้บริโภคและหยุดการหลีกเล่ียงการกินเนื้ อสัตว์ เพื่ อให้
อุตสาหกรรมยังคงเดินหนา้ต่อไปได้” 

แคมเปญเลิฟพอร์ค ได้รับการสนับสนุนเงินทุนโดยสภาพยุโรป 

“ในอุตสาหกรรมสัตว์ปีก อุปทานมักจะสูงกว่าอุปสงค์และการท่ีจะให้อุปสงค์เพิ่มขึ้นเอง
โดยธรรมชาตินั้นเปน็ไปไมไ่ด้อยูแ่ล้ว เราจําเปน็ต้องใช้กลยุทธส์ง่เสรมิการตลาดและการ
สร้างภาพลักษณ์อุตสาหกรรมท่ีดีท้ังระบบ เราต้องโน้มน้าวใจชาวโปแลนด์และผู้บริโภค
ท่ัวโลก เพื่อเพิ่มการบรโิภคสตัว์ปกี” 

https://www.nature.com/articles/s43016-021-00358-x
https://ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment
https://academic.oup.com/ije/article/49/1/246/5470096
https://academic.oup.com/ije/article/49/1/246/5470096
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10408398.2021.1949575
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10408398.2021.1949575
https://www.greenpeace.org/static/planet4-eu-unit-stateless/2021/04/20210408-Greenpeace-report-Marketing-Meat.pdf
https://ec.europa.eu/chafea/agri/en/campaigns/love-pork
https://krd-ig.com.pl/en/
https://krd-ig.com.pl/en/
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เว็บไซต์หลัก สมาคมอุตสาหกรรมสัตว์ปีกโปแลนด์ (Polish Poultry Council ) 

 นอกจากนี้แล้ว ยังมีทุนจากเอเจนซี่ยักษ์ใหญ่อยู่เบื้องหลังในการทําตลาดอีกด้วย 
โดยยกตัวอย่างกรณีศึกษาหลายกรณีท่ีแสดงให้เห็นว่าการโฆษณาและการตลาดสามารถ
บิดเบือนการรับรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากเพียงใด เพียงเพื่อท่ีจะโปรโมทมื้ออาหารท่ี
ไมดี่ต่อสุขภาพ และสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายให้รู้สึกดีต่อการกินเนื้อสัตว์ 

• แคมเปญของเบอร์เกอร์ คิงส์ ‘Moldy Whopper’ ท่ีเผยแพรใ่นปี 2563 รายงานว่า
มียอด Impression ถึง 8.4 ล้านล้านครั้ง นํามาซึ่งการเพิ่มยอดขาย 14% โดย
แคมเปญ ‘US Whopper   Detour’ ท่ีเผยแพรใ่นป ี2561สง่ผลให้เกิดการเพิ่มยอด
ขายผลิตภัณฑ์ผา่นแอพพลิเคชั่นเบอร์เกอร์ คิงส์ ถึง 700% 

• กระแสเก่ียวกับแบรนด์ KFC ในแคมเปญ ‘FCK, We’re Sorry’ ท่ีออกมาขอโทษ
หลังจากไก่ขาดแคลนนั้น มีผู้คนกว่า 800,000 คนชว่ยประชาสัมพันธ์แคมเปญให้
ฟรี แม้ว่าจะมีการโฆษณาสื่อหนังสือพิมพ์ในสหราชอาณาจักรเพียง 2 หัวเท่านั้น 
แคมเปญเต้นทาง TikTok ท่ีชื่อว่า #KFCMakeItLegendary มีผู้ใช้แฮชแทกนี้เกือบ
ห้าร้อยล้านครั้งในเยอรมนี 

• แมคโดนัลด์รายงานว่าแบรนด์สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้อีกครั้งในช่วงกลาง
คริสต์ศตวรรษ 2000 หลังจากท่ีแบรนด์ถูกมองว่าเป็นวายร้ายในอุตสาหกรรม
อาหาร (มีกลุ่มคนเพียง 25% เท่านั้นท่ีไว้วางใจเทียบกับ 45% ท่ีไมเ่ชื่อถือ) โดย
อธิบายว่า หลังจากการทําการตลาดเพื่อให้แบรนด์นา่เชื่อถือมากว่า 10 ปี มีกลุ่ม
คนท่ีเชื่อถือแบรนด์มากกว่ากลุ่มคนท่ีไมเ่ชื่อ สอดคล้องกับการศึกษาโดย เอฟฟี่  อ
วอร์ด (Effie Awards) ว่าการตลาดดังกล่าวสง่ผลให้รายได้ของแบรนด์เพิ่มขึ้น 

 ในแง่ของการบริโภคเนื้อสัตว์ท่ีเพิ่มขึ้นนั้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์และ
สุขภาพโลก เราจําเป็นจะต้องเปล่ียนผา่นไปบริโภคอาหารจากพืชผักมากขึ้น รวมท้ังการ
โฆษณาและการสง่เสริมการขายเนื้อสัตว์จะต้องเปล่ียนแปลงสอดคล้องตามไปด้วย อีกท้ัง
นักการเมือง บริษัท อุตสาหกรรมสื่อโฆษณาจะต้องมีจริยธรรมมากพอเพื่อให้ผู้บริโภคไม่
บริโภคเนื้อสัตว์เพิ่มขึ้นด้วยความเชื่อท่ีถูกบิดเบือน 

 ขณะนี้มีกฎระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพอยูแ่ล้ว เชน่ แอลกอฮอล์ บุหรี่ 
อาหารขยะ หรือนํ้าตาล เพื่อให้แนใ่จว่ากลุ่มเสี่ยงจะไมต่กเปน็เป้าหมาย และไมส่นับสนุน
การบริโภคมากเกินไป หรือการโฆษณาซึ่งไม่มีข้อความท่ีทําให้เข้าใจผิดและเป็นเท็จ 
นอกจากนี้ยังมีความท้าทายใหม่อีกนั่นคือการโฆษณาท่ีสนับสนุนโดยอุตสาหกรรมเชื้อ
เพลิงฟอสซิลและอุตสาหกรรมการผลิตอ่ืน ๆ ท่ีกําลังทําร้ายสภาพภูมิอากาศโลกและ
ธรรมชาติ นายกเทศมนตรีในแต่ละเมืองยังเริ่มแบนหรือควบคุมโฆษณาเก่ียวกับอาหาร
ขยะ เชื้อเพลิงฟอสซิล หรือภาคสว่นอ่ืน ๆ ในเขตท่ีตนเองควบคุมดูแล และด้วยกรอบ
ความคิดเชน่เดียวกันนี้ ถึงเวลาแล้วท่ีจะต้องจํากัดขอบเขตการทําการตลาดด้านเนื้อสัตว์
และผลิตภัณฑ์นมจากอุตสาหกรรม รวมท้ังการโฆษณา เพื่อลดการบริโภคและหยุดผลก
ระทบทางลบต่อสุขภาพของมนุษย์และสุขภาพโลกจากการบริโภคท่ีล้นเกิน 
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