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งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อหาแบบจ าลองท่ีเหมาะสมจากเทคนิคการเรียนรู้ของเคร่ือง

ส าหรับจ าแนกขอ้ความโฆษณาอาหาร เป็นขอ้ความท่ีถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ผูว้ิจยัเตรียมชุดขอ้ความ
โฆษณาอาหาร จ านวน 400 ตัวอย่าง แบ่งเป็นข้อความถูกกฎหมาย 200 ตัวอย่าง และผิดกฎหมาย 200 
ตวัอย่าง ในขั้นตอนการเตรียมขอ้มูล ขอ้มูลท่ีไม่เก่ียวขอ้งท่ีสามารถเช่ือมโยงไปยงัเจา้ของผลิตภณัฑ์  เช่น 
เลขท่ีใบอนุญาตโฆษณา ช่ือการค้า และช่ือบริษัท ถูกลบออกจากขอ้ความโฆษณา หลังจากนั้นตดัค า
ภาษาไทยดว้ยอลักอรึทึมท่ีเลือกค ายาวท่ีสุด เพื่อใชแ้บ่งค าในประโยค/วลี ขั้นตอนถดัไป น ารายการค าหยุด
ภาษาไทยมาใช้เพื่อลบค าท่ีไม่ส าคัญออก  จากนั้ นใช้ชุดค าแบบยูนิแกรม และแบบไบแกรม มาจัดท า
คุณลกัษณะในเวกเตอร์เอกสาร คุณลกัษณะทั้งหมดและบางส่วนถูกน ามาใชส้ร้างและทดสอบแบบจ าลอง 
คุณลกัษณะบางส่วนถูกเลือกโดยวิธี เคท่ีดีท่ีสุด โปรแกรมภาษา PHP และชุดไลบรารี PHP-ML ส าหรับ
การเรียนรู้ดว้ยเคร่ืองถูกใชเ้พื่อสร้างชุดโปรแกรม เทคนิคการเรียนรู้แบบมีผูส้อน 3 ชนิดถูกน ามาใชใ้นการ
จดัท าแบบจ าลอง ไดแ้ก่ ซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน เคเนียเรสเนเบอร์ และนาอีฟเบยส์ ท าโดยใช้การสุ่ม
ตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นร้อยละ 80 ของขอ้มูลดว้ยสัดส่วนท่ีเท่ากนัของกลุ่มขอ้ความท่ีถูกและผิดกฎหมาย เพื่อ
น ามาใชส้ร้างแบบจ าลอง และร้อยละ 20 ท่ีเหลือ ใชท้ดสอบแบบจ าลอง แต่ละการทดสอบท า 10 คร้ัง ใช้
ค่าเฉล่ียของคะแนนเอฟวนัในการบอกประสิทธิภาพของแบบจ าลอง จากนั้นน าแบบจ าลองท่ีมีคะแนนเอฟ
วนัเฉล่ียมากท่ีสุดของแต่ละเทคนิคของการเรียนรู้ มาสร้างโปรแกรมตรวจจับข้อความโฆษณาท่ีผิด
กฎหมาย ทดสอบประสิทธิภาพของแต่ละแบบจ าลอง ดว้ยขอ้ความโฆษณา 40 ขอ้ความ ผลการวิจยัพบว่า 
ซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีนเป็นตวัจ าแนกขอ้ความโฆษณาอาหารท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  ดว้ยคะแนน
เอฟวนั คือ 0.990 เม่ือใช้คุณลกัษณะทั้งหมดแบบยูนิแกรม หลงัตดัค าหยุดออก สรุปไดว้่า เทคนิคเรียนรู้
ของเคร่ืองสามารถใชส้ าหรับจ าแนกขอ้ความโฆษณาอาหารท่ีถูกหรือผิดกฎหมาย  แบบจ าลองสามารถใช้
พฒันาเป็นแอปพลิเคชนั ผูป้ระกอบการและเจา้หน้าท่ีตรวจสอบของภาครัฐ สามารถใชแ้อปพลิเคชนัเพื่อ
ตรวจสอบขอ้ความโฆษณาอาหาร ขอ้ความท่ีผิดกฎหมายควรถูกแกไ้ขให้ถูกตอ้งก่อนยื่นค าขออนุญาต 
ผูบ้ริโภคสามารถตรวจสอบข้อความโฆษณาจากส่ือสังคมออนไลน์  นอกจากนั้ นวิธีการน้ีสามารถ
ประยกุตใ์ชก้บัการโฆษณาประเภทอ่ืนได ้
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  

61363301 : Major (HEALTH  INFORMATICS) 
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DETECTION OF ILLEGAL FOOD ADVERTISING TEXT THESIS ADVISOR : ASSOCIATE 
PROFESSOR VERAYUTH LERTNATTEE, Ph.D. 

The objective of this research is to find the appropriate model from machine learning 
techniques for classifying food advertising texts to legal and illegal texts. A set of 400 food advertising 
texts was divided into 200 legal texts and 200 illegal texts. In preprocessing steps, irrelevant information 
that could be linked to product owners, such as advertising license numbers, trade names, and company 
names was removed from original texts. Then, the Thai word segmentation with the longest matching 
algorithm was used to separate words in sentences/phrases. In the next step, a list of Thai stopwords was 
applied to remove unimportant words. Then, unigram words and bigram words were used as features in 
document vectors. The full set and subset of features were utilized for creating and testing models. The 
subset of features was selected using select k best method. The PHP language with the PHP-ML library 
for machine learning was used to construct a set of programs. Three techniques of supervised learning 
were applied to create the models, i.e., support vector machine, k-nearest neighbors, and naïve Bayes. 
By using the stratified random technique, 80% of the collection with an equal portion of legal and illegal 
texts was used for creating models and the rest of 20% was used for testing models. Each test was 
performed 10 times. The average score of F1 was used as a performance indicator. Then, models that 
obtained the highest average F1 for each learning technique were used to create a web application for 
detecting illegal food advertising text. The performance of each model was tested by 40 food advertising 
texts. The results showed the support vector machine is the most effective classifier for categorizing 
food advertising text with the highest F1-score of 0.990 when the model was created with full features 
of unigrams after removing stop words. In conclusion, Machine learning techniques could be applied for 
classifying legal/illegal food advertising texts. The model can be used to develop an application. 
Entrepreneurs and government inspectors can apply the application to inspect food advertising texts. 
Illegal texts should be correct before submitting a request for permission. Consumers can verify the 
advertising text from social media. Moreover, this method should also be applied to other types of 
advertisements. 
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บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

อาหาร เป็นหน่ึงในปัจจยัการด ารงชีวิตพื้นฐาน ตามพระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 
หมายความว่า “ของกินหรือเคร่ืองค ้าจุนชีวิต ได้แก่ (1) วตัถุทุกชนิดท่ีคนกิน ด่ืม อม หรือน าเขา้สู่
ร่างกายไม่ว่าดว้ยวิธีใด ๆ หรือในรูปลกัษณะใด ๆ แต่ไม่รวมถึงยา วตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท 
หรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น แลว้แต่กรณี (2) วตัถุท่ีมุ่งหมายส าหรับใชห้รือใชเ้ป็น
ส่วนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวตัถุเจือปนอาหาร สี และเคร่ืองปรุงรส” (1) การบริโภคอาหาร 
ท่ีไม่ได้มาตรฐาน ไม่ถูกสุขลักษณะ อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพได้ เช่น คล่ืนไส้ อาเจียน 
ทอ้งร่วง หรือหากบริโภคอาหารท่ีมีรสหวาน มนั เค็ม เป็นจ านวนมาก บ่อยคร้ัง เป็นระยะเวลานาน 
อาจก่อให้เกิดโรคท่ีมีความรุนแรงมากขึ้น เช่น โรคเบาหวาน โรคไขมนัในเลือดสูง โรคความดนัโลหิต 
ยิ่งไปกว่านั้นการบริโภคอาหารบางประเภท อาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้ ซ่ึงในปัจจุบนัประชาชน 
มีแนวโนม้ในการดูแลสุขภาพมากขึ้น ให้ความส าคญัในการเลือกอาหารส าหรับบริโภคเพื่อการด ารงชีพ 
อีกทั้งยงัมีการเลือกผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร เพื่อส่งเสริมสุขภาพอีกดว้ย ธุรกิจอาหาร จึงเป็นธุรกิจท่ีมี
การแข่งขนัสูง เน่ืองจากผูบ้ริโภคมีความตอ้งการซ้ือ ผูป้ระกอบการจึงเขา้มาลงทุนกบัธุรกิจอาหาร 
ท าให้ผลิตภณัฑอ์าหารในทอ้งตลาดมีเป็นจ านวนมาก ผูป้ระกอบการจึงตอ้งใชก้ลยทุธ์ทางการตลาด 
เพื่อเพิ่มยอดขาย ซ่ึงหน่ึงในกลยทุธ์ท่ีนิยมใชน้ั้นคือการโฆษณา 

การโฆษณา เป็นการส่ือสารจากผูข้ายถึงผูบ้ริโภค มีวตัถุประสงค์เพื่อน าเสนอสินคา้  
ให้แตกต่างจากผูข้ายรายอ่ืน ดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภค และใหผู้บ้ริโภคเลือกบริโภคสินคา้ของตน 
การโฆษณานั้นมุ่งหมายให้ผูบ้ริโภคเขา้ถึงไดเ้ป็นจ านวนมาก ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น โทรทศัน์ วิทย ุ
ส่ือส่ิงพิมพ ์อินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางอินเทอร์เน็ต ในปัจจุบนัมีอิทธิพลอย่างมาก เน่ืองจาก
สามารถเผยแพร่ขอ้มูลไดอ้ย่างรวดเร็ว แพร่หลายในวงกวา้ง บางคร้ังขอ้ความบนอินเทอร์เน็ตไม่ได ้
ถูกตรวจสอบก่อนการเผยแพร่ และไม่ได้ระบุแหล่งท่ีมาอย่างชัดเจน ซ่ึงบางข้อความไม่ได้รับการ
แก้ไข และยงัคงอยู่บนอินเทอร์เน็ต หากมีผู ้คนเข้ามาอ่าน สามารถท าให้เกิดความเข้าใจผิดได ้
ส าหรับการโฆษณาอาหารนั้ น กรณีท่ีเน้ือหาโฆษณามีการแสดงคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือ
สรรพคุณของอาหาร ต้องได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ต้องได้รับ
อนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา จึงสามารถโฆษณาได ้การโฆษณาอาหารตอ้งใช้
ขอ้ความท่ีเป็นไปตามประกาศส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง หลกัเกณฑ์การโฆษณา
อาหาร เช่น การโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีเป็นเท็จ 
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หรือหลอกลวงให้เกิดความหลงเช่ือ (2) ซ่ึงปริมาณขอ้ความโฆษณาอาหารท่ีเผยแพร่ตามช่องทาง
ต่าง ๆ มีจ านวนมาก ทั้งท่ีเป็นขอ้ความท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย และขอ้ความท่ีผิดกฎหมาย โดยหาก
ขอ้ความโฆษณามีการบิดเบือน อาจท าให้เกิดผลกระทบต่อผูบ้ริโภค ทั้งด้านสุขภาพ จิตใจ และ
ทรัพยสิ์น ซ่ึงจากสถิติของมูลนิธิเพื่อผูบ้ริโภค ปี 2561 มูลนิธิเพื่อผูบ้ริโภค และเครือข่ายผูโ้ภค  
7 ภาค ได้ให้ค  าปรึกษาและรับเร่ืองร้องเรียน จ านวน 4,545 เร่ือง เร่ืองท่ีมี ผูร้้องเรียนมากท่ีสุด 
เป็นอนัดบัหน่ึง คือ เร่ืองอาหาร ยา และผลิตภณัฑ์สุขภาพ  มีผูร้้องเรียน 1,505 ราย คิดเป็นร้อยละ 
33.11 ของจ านวนผูร้้องเรียนทั้งหมด ปัญหาอนัดับหน่ึงของหมวดน้ี คือ เร่ืองโฆษณาอนัเป็นเท็จ
หรือหลอกลวง มีผูร้้องเรียน 372 ราย โดยมกัเป็นโฆษณาผลิตภณัฑสุ์ขภาพท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตราย
และอาหารเสริม เผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก รวมถึงส่ือหลกั โดยเฉพาะช่องเคเบิ้ล
และวิทยุทอ้งถ่ิน โดยใช้ขอ้ความโฆษณาชวนเช่ือ เกินจริง ท าให้ผูบ้ริโภคหลงเช่ือเป็นจ านวนมาก 
รวมทั้ งมีบางกรณีท่ีใช้ผลิตภัณฑ์แล้วพบว่า ท าให้เกิดอันตราย เช่น ครีมทาผิวขาว ผลิตภัณฑ์ 
ลดน ้าหนกั เป็นตน้ (3) 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น  แสดงให้เห็นว่า ในปัจจุบันมีข้อความโฆษณาอาหารท่ี
เผยแพร่ถึงผูบ้ริโภคจ านวนมาก แมว้่ามีการด าเนินการตรวจสอบจากหน่วยงานของรัฐ แต่ก็ยงัมี
ข้อความโฆษณาอาหารท่ีท าให้เกิดความเสียหายต่อผูบ้ริโภค จนท าให้ผูบ้ริโภคต้องร้องเรียน  
เพื่อเรียกร้องการชดเชยในส่ิงท่ีสูญเสียไป ส าหรับแนวทางในการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นโฆษณานั้น 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ งานก ากับดูแลก่อนออกสู่ตลาด (pre-marketing) ควรพิจารณาค าขออนุญาต
โฆษณาได้รวดเร็ว งานก ากับดูแลหลังออกสู่ตลาด (post-marketing) ด าเนินการกับโฆษณาท่ีผิด
กฎหมาย ผูป้ระกอบการสามารถตรวจสอบข้อความโฆษณาให้ถูกต้อง ก่อนยื่นค าขออนุญาต 
และผูบ้ริโภคสามารถตรวจสอบขอ้ความโฆษณาในเบ้ืองตน้ เพื่อไม่ให้หลงเช่ือขอ้ความโฆษณา 
ท่ีเข้าข่ายผิดกฎหมาย จึงควรมีเคร่ืองมือท่ีช่วยอ านวยความสะดวกส าหรับผูใ้ช้งานทั้ ง 3 กลุ่ม 
เคร่ืองมือท่ีสามารถใช้งานไดง้่าย ไม่ซับซ้อน ใช้ตรวจสอบขอ้ความในเบ้ืองตน้ สามารถใช้ไดก้ับ
ข้อความโฆษณาอาหารทั้ งหมด ไม่เพียงแต่โฆษณาท่ีมีการแสดงคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือ
สรรพคุณของอาหารเท่านั้น ดงันั้น งานวิจยัน้ีจึงน าการเรียนรู้ของเคร่ืองเขา้มาประยุกต ์เพื่อตรวจจบั
ขอ้ความโฆษณาอาหารท่ีเขา้ข่ายผิดกฎหมาย 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อหาแบบจ าลองการจ าแนกประเภทขอ้ความโฆษณาอาหาร และน าแบบจ าลองท่ี
ไดม้าท านายการจ าแนกประเภทขอ้ความโฆษณาอาหาร 
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สมมติฐานของการวิจัย 

 การเรียนรู้ของเคร่ืองสามารถจ าแนกประเภทขอ้ความโฆษณาอาหารท่ีถูกกฎหมายและ
ผิดกฎหมายได ้โดยคะแนนเอฟวนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ขอ้มูลท่ีใชใ้นงานวิจยั เป็นตวัอยา่งขอ้ความโฆษณาอาหารท่ีถูกกฎหมาย และผิดกฎหมาย 
จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในปี 2560 – 2561 จ านวน 440 ตัวอย่าง แบ่งเป็น 400 
ตวัอย่าง ส าหรับจดัท าโมเดล (200 ตวัอย่าง เป็นขอ้ความท่ีถูกกฎหมาย และ 200 ตวัอย่าง เป็นขอ้ความ
ท่ีผิดกฎหมาย) และ 40 ตวัอย่าง ส าหรับทดสอบการใช้งานโดยใช้เทคนิคการจ าแนกประเภทขอ้ความ 
จากโปรแกรม PHP-ML ในงานวิจยัน้ีข้อความโฆษณาอาหารท่ีผิดกฎหมาย เป็นขอ้ความท่ีโฆษณา
คุณประโยชน์ คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหาร ท่ีเป็นเทจ็หรือหลอกลวงใหเ้กิดความหลงเช่ือ 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

อาหาร หมายถึง ของกินหรือเคร่ืองค ้าจุนชีวิต ไดแ้ก่ (1) วตัถุทุกชนิดท่ีคนกิน ด่ืม อม 
หรือน าเขา้สู่ร่างกายไม่ว่าดว้ยวิธีใด ๆ หรือในรูปลกัษณะใด ๆ แต่ไม่รวมถึงยา วตัถุออกฤทธ์ิต่อจิต
และประสาท หรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แลว้แต่กรณี (2) วตัถุท่ีมุ่งหมาย
ส าหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวตัถุเจือปนอาหาร สี และเคร่ืองป รุงรส 
ตามพระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 

ขอ้ความโฆษณาอาหาร หมายถึง ขอ้ความท่ีใหป้ระชาชนเห็นหรือทราบเก่ียวกบัอาหาร 
ส่วนประกอบของอาหาร เพื่อประโยชน์ทางการคา้ ซ่ึงไดจ้ากโทรทศัน์ ส่ือต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต 
เช่น เวบ็ไซต ์เฟซบุ๊ก 
 ขอ้ความโฆษณาอาหารท่ีผิดกฎหมาย หมายถึง ขอ้ความโฆษณาอาหารท่ีเป็นไปตาม
ลกัษณะกฎหมายตามท่ีระบุในประกาศส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง หลกัเกณฑก์าร
โฆษณาอาหาร 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 

 1. สามารถน าไปพฒันาเป็นแอปพลิเคชนั เพื่อช่วยงานใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
 1.1 ภาครัฐ เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบขอ้ความโฆษณาอาหารท่ีผิดกฎหมาย 
 1.2 ภาคเอกชน ผูป้ระกอบการสามารถตรวจสอบขอ้ความโฆษณาให้ถูกตอ้งก่อน
ยืน่ค าขออนุญาต 
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 1.3 ภาคประชาชน ผู ้บริโภคสามารถตรวจสอบข้อความโฆษณาในเบ้ืองต้น 
เพื่อไม่ใหห้ลงเช่ือขอ้ความโฆษณาท่ีเขา้ข่ายผิดกฎหมาย 

2. สามารถน าองคค์วามรู้เก่ียวกบัการเรียนรู้ของเคร่ืองไปประยกุตใ์ชใ้นงานอ่ืน ๆ 
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วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

การโฆษณา (advertising) 

 การโฆษณา คือ การส่ือสารจากผูส่้งสาร เพื่อชกัชวนหรือโนม้นา้วผูรั้บสาร โดยผูส่้งสาร
เสียค่าใช้จ่ายในการส่ือสาร เพื่อให้ผู ้ชมเข้าถึงสารได้เป็นจ านวนมาก เช่น โทรทัศน์  วิทย ุ
หนังสือพิมพ์ องค์ประกอบของการโฆษณา ประกอบด้วย บริบท ผูส่้งสาร แหล่งขอ้ความ ช่องทาง 
การส่ือสาร อุปกรณ์ ผูรั้บสาร และขอ้ความ ในส่วนขอ้ความโฆษณานั้น สามารถจ าแนกตามเน้ือหา 
เช่น วิดีโอ รูปภาพ หรือจ าแนกตามลกัษณะ เช่น สินคา้ องคก์ร สุขภาพ ส าหรับการโฆษณาอาหาร 
เป็นการโฆษณาโดยตรงต่อผู ้บริโภค มีข้อจ ากัดน้อย ซ่ึงแตกต่างจากยา (prescription drugs) ท่ี
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก าหนดให้โฆษณาต่อผูป้ระกอบวิชาชีพเท่านั้น อย่างไรก็ตาม 
ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยายงัคงมีการตรวจสอบโฆษณา เพื่อให้มัน่ใจไดว้า่ การโฆษณานั้น
เป็นความจริง ไม่ท าให้เข้าใจผิด และผูโ้ฆษณามีหลักฐานเพียงพอ ส าหรับการอ้างสรรพคุณหรือ
วตัถุประสงคใ์นการใชผ้ลิตภณัฑ์ ดงันั้น ผูโ้ฆษณาตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบทั้งหมดของการโฆษณา 
ไม่ใช่เพียงข้อความท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรหรือช่ือผลิตภัณฑ์เท่านั้ น ส าหรับการโฆษณาเก่ียวกับ
สุขภาพนั้น สามารถสรุปแนวทางของผูโ้ฆษณาได ้3 รูปแบบ ไดแ้ก่ 
1. ใหผู้บ้ริโภคปรับเปล่ียนพฤติกรรมเส่ียง เช่น การด่ืมแอลกอฮอล ์การสูบบุหร่ี 
2. ส่งเสริมการบริโภคผลิตภณัฑ ์เพื่อแกไ้ขปัญหาสุขภาพ เช่น ยา ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร 
3. ส่งเสริมวิถีการด าเนินชีวิตท่ีท าใหมี้สุขภาพท่ีดี เช่น การออกก าลงักาย (4) 
 การโฆษณาอาหารในประเทศสหรัฐอเมริกา มีหน่วยงานช่ือ  คณะกรรมาธิการว่าด้วย
การค้าแห่งสหพันธรัฐ  (Federal Trade Commission; FTC) เป็นองค์กรอิสระ มีบทบาทดูแลการ
แข่งขนัทางการคา้ให้เป็นธรรม และการคุม้ครองผูบ้ริโภค หน่วยงานดงักล่าวไดช้ี้แจงนโยบายการ
บงัคบัใชเ้ก่ียวกบัการโฆษณาอาหาร เช่น การกล่าวอา้งโภชนาการ (nutrient content claims) การกล่าว
อ้างสุ ขภาพ  (health claim) ส่ วนองค์การอาหารและยาแห่ งสหรัฐอเมริกา  (Food and Drug 
Administration; FDA) มีหน้าท่ีก าหนดกฎเกณฑ์เก่ียวกับการโฆษณา ให้ค  าปรึกษาแนะน าในเร่ือง
วิชาการมากกว่าควบคุมโฆษณาโดยตรง (5) ในประเทศออสเตรเลีย ได้มีศึกษาวิเคราะห์ขอ้ความ
เน้ือหาโฆษณาอาหารทางโทรทัศน์ และหาข้อมูลระดับการโฆษณาอาหาร โดยเก็บข้อมูลจาก
สถานีโทรทศัน์ 3 แห่ง ในช่วงเวลา 07.00 – 21.00 น. ทั้งหมด 645 ชัว่โมง แบ่งการโฆษณาออกเป็น 
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กลุ่มไม่ใช่อาหาร กลุ่มอาหารท่ีดีต่อสุขภาพหรืออาหารหลัก และกลุ่มอาหารท่ีไม่ดีต่อสุขภาพ 
หรือไม่ใช่อาหารหลกั พบว่า ร้อยละ 31 ของการโฆษณาเป็นอาหาร และร้อยละ 81 ของการโฆษณา
อาหาร เป็นอาหารท่ีไม่ดีต่อสุขภาพหรือไม่ใช่อาหารหลกั โดยในช่วงเวลาเชา้วนัเสาร์ เป็นเวลาท่ีมีการ
โฆษณาอาหารท่ีไม่ดีต่อสุขภาพหรือไม่ใช่อาหารหลกัมากท่ีสุด ซ่ึงมากกว่า 6 โฆษณาต่อชัว่โมง (6) 
อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมในสหรัฐอเมริกามองว่า เด็กและวยัรุ่นเป็นตลาดหลกั ส่งผลให้
เด็กและวยัรุ่นเป็นเป้าหมายของความพยายามในการโฆษณา นักการตลาดสนใจวยัรุ่นเน่ืองจาก 
มีอ านาจในการใช้จ่าย อิทธิพลต่อการซ้ือ และเติบโตเป็นผูบ้ริโภคในอนาคต จึงมีการใช้เทคนิค 
และช่องทางท่ีหลากหลาย เพื่อเข้าถึงผูบ้ริโภคตั้งแต่วยัเด็ก เพื่อสร้างความผูกพันต่อสินค้าและ
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ืออาหาร เช่น การโฆษณาทางโทรทศัน์ การวางผลิตภณัฑ์ในโรงเรียน 
อินเทอร์เน็ต ของเล่นและผลิตภณัฑ์ท่ีมีสัญลกัษณ์ของแบรนด์ (7) การโฆษณาส าหรับอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ตอ้งเป็นการส่ือสารท่ีมีศกัยภาพช้ีน าการบริโภค รวมถึงภาพของนักแสดงท่ีดึงดูดการ
รับประทานอาหารว่างท่ีนอกเหนือจากม้ืออาหารหลกั และความรู้สึกในเชิงบวกท่ีเช่ือมโยงกับ 
การบริโภคอาหาร ซ่ึงข้อความโฆษณาอาหารในโทรทัศน์ท่ีคล้ายคลึงกัน อาจส่งต่อพฤติกรรม  
การรับประทานในโลกความเป็นจริง ซ่ึงได้มีงานวิจยัผลกระทบเบ้ืองตน้ของการโฆษณาอาหาร 
ทางโทรทัศน์ต่อพฤติกรรมการกิน โดยให้เด็กดูการ์ตูนท่ีมีทั้ งการโฆษณาอาหาร หรือโฆษณา
ผลิตภัณฑ์อ่ืน  ๆ พร้อมทั้ งรับประทานขนมขบเคี้ ยวขณะดูการ์ตูน ส าหรับผูใ้หญ่ให้ดูรายการ
โทรทัศน์ท่ีมีโฆษณาขนมขบเคี้ ยว โฆษณาอาหารท่ีส่งเสริมประโยชน์ทางโภชนาการ หรือไม่มี
โฆษณาอาหาร จากนั้นให้ทดลองรับประทานและประเมินขนมขบเคี้ ยวว่า ดีต่อสุขภาพหรือไม่ดี 
ต่อสุขภาพจากการทดลองพบว่า เด็กมีการบริโภคเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 45 เม่ือไดรั้บโฆษณาอาหาร 
ขณะท่ีผูใ้หญ่มีการบริโภคมากขึ้น ทั้งขนมขบเคี้ยวท่ีดีต่อสุขภาพ และขนมขบเคี้ยวท่ีไม่ดีต่อสุขภาพ 
ตามการได้ดูโฆษณาอาหารขนมขบเคี้ ยว เห็นได้ว่า การโฆษณาอาหารเพิ่มการบริโภคผลิตภณัฑ ์
ท่ีไม่ไดโ้ฆษณา และผลกระทบเหล่าน้ีไม่เก่ียวขอ้งกบัความหิวหรืออิทธิพลอ่ืน ๆ (8) 
 มุมมองของโฆษณาท่ีไม่เป็นธรรมมี 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
1. การหลอกลวง (fraud) เน้นไปท่ีผู ้โฆษณา ซ่ึงตั้ งใจสร้างความเช่ือท่ีผิดเก่ียวกับผลิตภัณฑ ์
โดยเจตนาของผูโ้ฆษณาอาจไม่เก่ียวขอ้งกบัอนัตรายท่ีเกิดต่อผูบ้ริโภค ในทางปฏิบติัไม่สามารถท าได ้
เพราะว่าขอ้ก าหนดในการพิสูจน์เจตนา ท าให้ยากต่อการด าเนินการกบัโฆษณา และหยุดย ั้งอนัตราย 
ท่ีเกิดขึ้นกบัผูบ้ริโภค 
2. ความเท็จ (falsity) คือ การท าให้ความเป็นจริงคลาดเคล่ือนไป เช่น ราคา เม่ือผูข้ายโฆษณาสินคา้ 
ท่ีลดราคา สินคา้นั้นตอ้งสามารถขายในราคาท่ีโฆษณาได ้และมีจ านวนสินคา้ท่ีเหมาะสมส าหรับขาย 
3. ความเขา้ใจผิด (misleadingness) เนน้ท่ีความเช่ือของผูบ้ริโภค ตอ้งการใหผู้บ้ริโภคมีความเช่ือท่ีผิด (9) 
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ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีงานวิจยัศึกษาการโฆษณาผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีไม่ใช่ภาษาองักฤษ  
ในชุมชนคนเกาหลี เมืองลอสแอนเจลิส โดยเก็บขอ้มูลในเดือนกรกฎาคม 2005 จากหนังสือพิมพ์
ของ 2 บริษทั ทั้ งหมด 103 ตวัอย่าง พบว่า มี 87 ตวัอย่าง คิดเป็นร้อยละ 84.5 ท่ีมีการโฆษณาว่า 
สามารถรักษาโรคได ้โดยโรคท่ีผลิตภณัฑเ์สริมอาหารใชอ้า้งมากท่ีสุด คือ โรคเบาหวาน จ านวน  34 
ตวัอยา่ง โรคมะเร็ง จ านวน 28 ตวัอยา่ง และโรคความดนัโลหิตสูง จ านวน 27 ตวัอยา่ง (10) ในอดีต
มีงานวิจยัท่ีน าเทคโนโลยมีาประยกุตใ์ชก้บังานโฆษณา ปี 1999 ประเทศไอร์แลนด์มีงานวิจยัท่ีสร้าง
ตวัช่วยโปรแกรมคน้ดูเวบ็ ช่ือว่า ADEATER เพื่อน าโฆษณาในอินเทอร์เน็ตออกโดยอตัโนมติั โดย
ใช้ตัวอย่างในการสอน และเกิดเป็นกฎขึ้นมาแบบอตัโนมัติ ผลการศึกษาพบว่า ตัวช่วยดังกล่าว
สามารถจ าแนกโฆษณาไดถู้กตอ้ง ร้อยละ 97 เม่ือน ามาใชก้บัชุดทดสอบ (11)  

 

ภาพท่ี 2.1 โปรแกรม ADEATER 
 ปรับปรุงจาก “Learning to remove internet advertisements,” โดย N. Kushmerick, 1999, 

Proceedings of the third annual conference on autonomous agents.  
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ปี 2008 เน่ืองจากพบปัญหาเก่ียวกบัการโฆษณา 2 ขอ้ ขอ้แรก คือ การตรวจจบัเน้ือหาท่ีละเอียดอ่อน
ผูโ้ฆษณาต้องการหลีกเล่ียงเน้ือหาท่ีเก่ียวข้องกับสงคราม ความรุนแรง ข้อท่ีสอง คือ การแสดง 
ความคิดเห็น ผูโ้ฆษณาต้องการตรวจจับและหลีกเล่ียงความคิดเห็นเชิงลบเก่ียวกับผลิตภัณฑ์  
ท่ีโฆษณา แต่ในหน่ึงหนา้เวบ็ไซตมี์เน้ือหาทั้งเชิงบวก เป็นกลาง และเชิงลบ จึงไดมี้การศึกษาเน้ือหา
โฆษณาในเว็บไซต์ เพื่อระบุเน้ือหาในแต่ละช่วงว่า เป็นเน้ือหาเชิงบวกหรือเชิงลบหรือเป็นกลาง 
โดยใช้วิธีการเรียนรู้หลายตัวอย่าง (multiple instance learning) ซ่ึงผลการทดสอบ หากเน้ือหา 
เป็นเชิงบวก มีการเน้นขอ้ความด้วยสีเหลือง เน้ือหาเป็นกลาง ไม่มีการเน้นสี ส่วนเน้ือหาเชิงลบ 
มีการเนน้ขอ้ความดว้ยสีเขียว (12) 

 

ภาพท่ี 2.2 การตรวจจบัเน้ือหาในเวบ็ไซต ์โดยใชว้ิธีการเรียนรู้หลายตวัอยา่ง 
 ปรับป รุงจาก  “Learning from multi-topic web documents for contextual advertisement,” 

โดย Y. Zhang, A. C. Surendran, J. C. Platt, และ  M. Narasimhan, 2008, Proceeding of the 14th 
ACM SIGKDD international conference on knowledge discovery and data mining.  

ในปีเดียวกนั มีการศึกษาการแยกค าส าคญัส าหรับการโฆษณาตามบริบท โดยน าขอ้ความจาก 800 
เว็บเพจ ให้มนุษยก์ าหนดค าส าคญั แลว้ให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้ค าส าคญั โดยใช้ตวัแบบการถดถอย
เชิงเส้นและโลจิสติก เพื่อเลือกโฆษณาตามประเภทสินคา้ในเวบ็ไซตอี์เบย ์(eBay) ให้สอดคลอ้งกบั
ขอ้ความในเวบ็เพจนั้น (13) 

เน้ือหาเชิงลบ 

เนน้ขอ้ความดว้ยสีเขียว 

เน้ือหาเชิงบวก 

เนน้ขอ้ความดว้ยสีเหลือง 
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การจ าแนกประเภทข้อความ (text classification) 

 ในปัจจุบนัขอ้มูลท่ีไม่มีโครงสร้างยงัคงเป็นความทา้ทายส าหรับแอปพลิเคชันท่ีเน้น
การใชข้อ้มูล เช่น ธุรกิจ สถาบนัการวิจยั หน่วยงานภาครัฐ และบริษทัท่ีใชเ้ทคโนโลยีมาก ซ่ึง 80% 
ของขอ้มูลท่ีมี อยู่รูปแบบท่ีไม่มีโครงสร้าง เช่น รายงาน อีเมล ข่าว การวิเคราะห์ขอ้ความสามารถ
ช่วยหาความสัมพนัธ์ของชุดขอ้มูล เพื่อให้ไดรู้ปแบบท่ีมีความหมาย ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงความรู้
จากชุดขอ้มูล โดยความรู้ท่ีไดส้ามารถน าไปใช้ในการตดัสินใจ การวิเคราะห์ขอ้ความ แปลงขอ้ความ
เป็นตวัเลข และเปล่ียนตวัเลขเป็นโครงสร้าง เพื่อให้ไดซ่ึ้งขอ้มูล และช่วยบ่งบอกรูปแบบ หากใชข้อ้มูล
ท่ีมีโครงสร้างมากขึ้น การวิเคราะห์ท่ีดีขึ้นจะช่วยให้การตัดสินใจดีขึ้น อย่างไรก็ตามเป็นการยาก 
ท่ีจะประมวลผลข้อมูลทุกบิตด้วยตนเองและจ าแนกอย่างชัดเจน จึงท าให้เกิดระบบประมวล
ภาษาธรรมชาติ (natural language processing) เพื่อวิเคราะห์รูปแบบค าศพัทแ์ละภาษาศาสตร์ โดยมีการ
จ าแนกประเภท (classification) เป็นหน่ึงในเทคนิคหลักท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อความ ซ่ึงเทคนิค 
การจ าแนกประเภท แบ่งเป็น 2 วิธี ไดแ้ก่ สถิติ (statistical) และการเรียนรู้ของเคร่ือง (machine learning) 
 สถิติ เป็นการทดสอบสมมุ ติฐานด้วยตนเอง มีการท างานคล้ายกับโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ด าเนินการตามค าสั่ง แต่ไม่มีความสามารถของตนเอง สามารถจ าแนกประเภทได้ดี
ส าหรับขอ้มูลท่ีไม่ซับซ้อน เช่น เพศ อายุ สามารถจดัเรียงขอ้มูลตามความสัมพนัธ์ แต่ไม่เหมาะกบั
ขอ้มูลท่ีไม่ใช่เชิงเส้น และชุดขอ้มูลท่ีมีขนาดใหญ่ 
 การเรียนรู้ของเคร่ือง คือ การน าเข้าข้อมูลไปยงัคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการสอนให้
คอมพิวเตอร์ไดเ้รียนรู้ โดยคอมพิวเตอร์มีกระบวนการเปล่ียนขอ้มูลเหล่านั้นใหก้ลายเป็นองคค์วามรู้ 
เหตุผลท่ีเลือกใชก้ารเรียนรู้ดว้ยคอมพิวเตอร์มาแกปั้ญหา มี 2 ประการ ประการแรก คือ งานมีความ
ซบัซ้อน ไม่สามารถเขียนเป็นโปรแกรมออกมาได ้ประการท่ีสอง คือ งานมีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ลอด 
ทั้ งด้วยปัจจัยด้านเวลาและบุคคล ท าให้งานอยู่ในลักษณะท่ีไม่อยู่น่ิง (14) การเรียนรู้ของเคร่ือง 
ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาส าหรับระบบอตัโนมติั เรียกไดว้า่เป็น เทคนิคการประมวลขอ้ความแบบอตัโนมติั 
(automation in text processing techniques) สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
1. การเรียนรู้แบบมีตวัอย่าง (supervised learning) ระบบมีการเรียนรู้และทดสอบความรู้ท่ีไดจ้าก
ประเภทของตวัอยา่ง ก่อนกระบวนการจ าแนกประเภทจริง โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
 1.1 การจ าแนกแบบพาราเมตริก  (parametric classifier) เทคนิค ท่ี นิยมอย่างแพ ร่หลาย 
เป็นการเรียนรู้ท่ีสามารถจ าแนกประเภทไดด้้วยพารามิเตอร์คงท่ี ไม่ขึ้นกับจ านวนตวัอย่าง ไดแ้ก่ 
การถดถอยโลจิสติก (logistic regression) และนาอีฟเบยส์ (naïve Bayes; NB)  
 1.2 การจ าแนกแบบนอนพาราเมตริก (non-parametric classifier) เป็นการเรียนรู้จากตัวอย่างอย่าง
อิสระ ไม่มีการตั้งสมมุติฐาน เหมาะส าหรับตวัอย่างท่ีมีเป็นจ านวนมาก ไม่มีองค์ความรู้มาก่อน ไดแ้ก่ 
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ซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน (support vector machine; SVM) ตน้ไมต้ดัสินใจ (decision tree) กฎการอุปนัย 
(rule induction) เคเนียเรสเนเบอร์ (k-nearest neighbors; k-NN) โครงข่ายประสาท (neural network) 
2. การเรียนรู้แบบไม่มีตวัอย่าง (un-supervised learning) น ามาใชเ้ม่ือไม่ทราบป้ายก ากบัของขอ้มูล 
กระบวนการมีความซับซ้อน เหมาะส าหรับข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น ฟัซซ่ีซีมีน (fuzzy c-means) 
การแบ่งกลุ่มเคมีน (k-means clustering) และ การแบ่งกลุ่มเป็นล าดบัขั้น (hierarchical clustering) 
3. การเรียนรู้แบบก่ึงมีตัวอย่าง (semi-supervised learning) ใช้เม่ือข้อมูลบางส่วนมีป้ายก ากับ 
และบางส่วนไม่มีป้ายก ากับ เช่น การสอนร่วม (co-training) การสอนด้วยตนเอง (self-training) 
ทรานดักถีฟ ซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน (transductive support vector machine) และ  วิธีกราฟ
พื้นฐาน (graph based methods) (15) 
 การจ าแนกประเภทขอ้ความ มีพื้นฐานมาจากการเรียนรู้ของเคร่ือง เป็นงานจดัประเภท
เอกสาร ซ่ึงมีการก าหนดหมวดหมู่ไวล้่วงหน้า เอกสารสามารถระบุให้อยู่ใน 1 หมวดหมู่ หรือ
มากกว่า 1 หมวดหมู่ หากเอกสารถูกก าหนดใหอ้ยูใ่น 1 หมวดหมู่เท่านั้น เรียกว่า ฉลากเดียว (single-
label) แต่หากถูกก าหนดให้อยู่มากกว่า 1 หมวดหมู่ เรียกว่า หลายฉลาก (multi-label) ส าหรับการ
จ าแนกประเภทขอ้ความแบบฉลากเดียว มีทั้งกรณีท่ีสามารถแบ่งขอ้ความได้เป็น 2 กลุ่ม (binary 
class) และกรณีท่ีสามารถแบ่งข้อความได้มากกว่า 2 กลุ่ม (multi-class) โดยในปัจจุบันข้อมูล
ข่าวสารในเวบ็ไซต์มีจ านวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ การจ าแนกประเภทขอ้ความแบบ
อตัโนมติั (automatic text classification) กลายเป็นวิธีการจดัการขอ้มูลท่ีส าคญั เน่ืองจากสามารถ
จ าแนกได้จากการเรียนรู้เอกสารท่ีมีการจ าแนกกลุ่มไวก่้อนหน้า จากงานวิจยัทบทวนวรรณกรรม 
พบว่า จากงานวิจยั 132 ฉบับ มี 113 ฉบบั ใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเคร่ือง มี 8 ฉบบั ใช้เทคนิคทาง
สถิติ และอีก 8 ฉบับ ใช้เทคนิคทางสถิติร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้ของเคร่ืองส าหรับการจ าแนก
ขอ้ความ นอกจากน้ียงัพบว่า ผูวิ้จยันิยมใช้เทคนิคการเรียนรู้ ซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน มากท่ีสุด 
จ านวน 55 ฉบบั เน่ืองจากมีผูใ้ชง้านเป็นจ านวนมาก ท าให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการจ าแนก
ประเภทให้ดีขึ้น รองลงมาคือ เคเนียเรสเนเบอร์ จ านวน 31 ฉบับ เหตุผลเช่นเดียวกับซัพพอร์ท
เวกเตอร์แมชชีน เน่ืองจากผูใ้ชง้านมีการน าเสนอเคเนียเรสเนเบอร์ท่ีแตกต่างกนั และเปรียบเทียบกบั
เทคนิคการเรียนรู้ของเคร่ืองท่ีแตกต่างกันไป แสดงให้เห็นว่า เคเนียเรสเนเบอร์แบบใหม่ ดีกว่า
เทคนิคการเรียนรู้ทัว่ไป และอนัดบัท่ี3 คือ นาอีฟเบยส์ จ านวน 23 ฉบบั (16) 
 เทคนิคการเรียนรู้ของเคร่ืองแบบทั่วไปนั้น มีขอ้จ ากัดในการประมวลผลข้อมูลดิบ 
ระบบการเรียนรู้ของเคร่ืองตอ้งการความเช่ียวชาญในการออกแบบการสกดัคุณลกัษณะ เพื่อเปล่ียน
ขอ้มูลดิบ เป็นตวัแทนท่ีเหมาะสม ซ่ึงตวัแยกประเภทมกัจะสามารถตรวจจบัหรือจ าแนกรูปแบบจาก
ส่ิงท่ีป้อนเข้า การเรียนรู้ตัวแทน (representation learning) เป็นวิธีการท่ีให้ข้อมูลดิบกับเคร่ือง 
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เพื่อคน้หาตวัแทนแบบอตัโนมติั เพื่อการตรวจจบัหรือการจ าแนกประเภท การเรียนรู้เชิงลึก (deep 
learning) เป็นวิธีการเรียนรู้ตวัแทนท่ีมีหลายระดบั แมว้่าการท างานจะซับซ้อนก็สามารถเรียนรู้ได ้
ใชส้ าหรับงานจ าแนกประเภทระดบัชั้นท่ีสูงขึ้น ช่วยขยายมุมมองของส่ิงท่ีป้อนเขา้ ซ่ึงมีความส าคญั
ในการแยกแยะและขจัดรูปแบบท่ีไม่เก่ียวข้อง (17) เม่ือไม่นานมาน้ี มีการน าการเรียนรู้เชิงลึก 
เปรียบเทียบกบัเทคนิคการเรียนรู้ของเคร่ืองแบบเดิมกบังานต่าง ๆ ปรากฏว่า  การเรียนรู้เชิงลึกได้
ผลลพัธ์ท่ีดีกว่า เช่น การจ าแนกรูปภาพ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ซ่ึงผลลพัธ์ท่ีดีของการเรียนรู้
เชิงลึก เป็นผลมาจากแบบจ าลองท่ีซับซ้อน และข้อมูลท่ีมีความสัมพันธ์แบบไม่เชิงเส้น  ซ่ึงการ 
แปรผลแบบจ าลองการเรียนรู้เชิงลึก มกัมีขอ้จ ากดัส าหรับกรณีท่ีตอ้งการค าอธิบายของคุณสมบติั 
ท่ีเก่ียวขอ้งในการสร้างแบบจ าลอง และกรณีปัญหาสุขภาพ ดว้ยเหตุผลท่ีวา่ รูปแบบท่ีแม่นย  ามากขึ้น 
ความสามารถในการตีความจะลดลง หมายความว่า เทคนิคการเรียนรู้ท่ีซับซ้อน เช่น การเรียนรู้ 
เชิงลึกนั้นยากท่ีจะท าความเข้าใจ ไม่สามารถท าความเข้าใจการเรียนรู้ในเชิงทฤษฎีได้ ซ่ึงเป็น
ขอ้จ ากดัของการเรียนรู้เชิงลึกท่ีทราบกนัดี เรียกว่า กล่องด า (black box) และอีกขอ้จ ากดัคือ ตอ้งใช้
ขอ้มูลมากกว่าเทคนิคการเรียนรู้ของเคร่ืองแบบเดิม (traditional machine learning algorithms) กล่าว
ไดว้่า การเรียนรู้เชิงลึกไม่สามารถใชก้บัชุดขอ้มูลขนาดเล็กได ้นอกจากน้ีการใชข้อ้มูลจ านวนมาก 
ยงัส่งผลให้เพิ่มความซับซ้อนส าหรับการค านวนในขั้นตอนการฝึกสอนด้วย ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบ
เทคนิคการเรียนรู้ของเคร่ืองแบบเดิม พบวา่ ซพัพอร์ทเวกเตอร์แมชชีนมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด (18) 

 

ภาพท่ี 2.3 เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหวา่ง เทคนิคการเรียนรู้ของเคร่ืองแบบเดิมกบัการเรียนรู้เชิงลึก 
 ปรับปรุงจาก “Text classification algorithms: A survey,” โดย K. Kowsari และคณะ , 

2019, Information, 10 4, p. 150. 
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 ในการค านวณขนาดตวัอยา่ง กรณีประชากรมีจ านวนแน่นอน ใชสู้ตร Taro Yamane 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

โดย n คือ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ N คือ ขนาดประชากร และ e คือ ความคลาดเคล่ือนของ
การสุ่มตวัอยา่งท่ียอมรับได ้หากจ านวนประชากรมีมากกวา่ 100,000 ความคลาดเคล่ือนของการสุ่ม
ตวัอยา่งท่ียอมรับได ้5% ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ คือ 400 (19) 

 
 

ภาพท่ี 2.4 การค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
 ปรับปรุงจาก Statistics: An introductory analysis โดย T. Yamane, 1973. 

 ขั้นตอนการจ าแนกประเภทขอ้ความ มี 6 ขั้นตอน ไดแ้ก่  
1. การเก็บรวบรวมเอกสาร เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการจ าแนกประเภท โดยรวบรวมเอกสาร
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น html .pdf .doc เน้ือหาเวบ็ เป็นตน้ 
2. ขั้นตอนก่อนการประมวลผล ท าให้ข้อความในเอกสาร เป็นค าท่ีชัดเจน เอกสารท่ีเตรียมไว้
ส าหรับขั้นตอนการจ าแนกประเภทตอ้งมีคุณสมบติัท่ีดี โดยขั้นตอนทัว่ไปท่ีด าเนินการ คือ 
 การตดัค า (tokenization) ท าให้เอกสารถูกจดัอยู่ในรูปแบบชุดของตวัอกัขระ (string) จากนั้น
แบ่งเป็นส่วนในบญัชีของค า (token) 
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 การก าจดัค าหยุด (stop words) ค าหยุด เช่น the a and เป็นค าท่ีพบได้บ่อย ซ่ึงไม่มีความส าคญั 
จึงตอ้งถูกลบออก 
 การหารากค าศัพท์ (stemming word) เป็นการแปลงรูปแบบของค าท่ีแตกต่างกันให้อยู่ใน
รูปแบบท่ีคลา้ยกนั ขั้นตอนน้ีเป็นกระบวนการรวมค าไปเป็นรากศพัท ์เช่น connection เป็น connect 
computing เป็น compute 
3. การจดัท าดชันี (indexing) การแทนเอกสารเป็นหน่ึงในเทคนิคก่อนการประมวลผล ซ่ึงใชใ้นการ
ลดความซับซ้อนของเอกสาร และท าให้ง่ายต่อการจัดการ เอกสารต้องมีการเปล่ียนจากฉบับ 
เป็นเอกสารแบบเวกเตอร์ การแทนเอกสารท่ีใชบ้่อยมากท่ีสุดคือ แบบจ าลองปริภูมิเวกเตอร์ (vector 
space model; VSM) เอกสารถูกแทนท่ีด้วยเวกเตอร์ของค า คลังค าศัพท์  (bag of word) หรือ 
แบบจ าลองปริภู มิ เวกเตอร์ มีข้อจ ากัดจากการมีมิ ติสูงของการเป็นตัวแทน ท าให้ สูญเสีย
ความสัมพนัธ์กบัค าท่ีอยู่ติดกนั และสูญเสียความสัมพนัธ์ทางความหมายของค าท่ีมีอยู่ในเอกสาร 
เพื่อแกข้อ้ก าจดัน้ี จึงใชวิ้ธีถ่วงน ้าหนกัค าใหเ้หมาะสม 
4. การเลือกคุณลกัษณะ (feature selection) เพื่อสร้างพื้นท่ีเวกเตอร์ ซ่ึงช่วยพฒันาความสามารถของ
ระบบ ประสิทธิภาพ และความแม่นย  าของตวัแยกประเภท แนวคิดหลกัของการเลือกคุณลกัษณะ 
คือ การเลือกคุณลกัษณะของชุดย่อยจากเอกสารตน้ฉบบั การเลือกคุณลกัษณะด าเนินการโดยเก็บค า
ท่ีมีคะแนนสูงท่ีสุด ตามก าหนดการวดัค าส าคญัไว ้ซ่ึงการเลือกคุณลกัษณะส าหรับความสัมพนัธ์
ของเหมืองค า (word mining) มีประสิทธิภาพมากกว่า ค่าเกนความรู้ (information gain) และความถ่ี
ของเอกสาร 
5. การจ าแนกประเภท (classification) การจ าแนกประเภทของเอกสารอตัโนมัติ เป็นประเภทท่ี
ก าหนดไวล้่วงหนา้ ซ่ึงไดรั้บการระบุวา่ เป็นงานท่ีใหค้วามสนใจ 
6. การประเมินการท างาน (performance evaluation) โดยทั่วไปแลว้การประเมินตวัแยกประเภท
ขอ้ความ จะท าการทดลองมากกว่าวิเคราะห์ ซ่ึงเน้นในเร่ืองของการประเมินประสิทธิภาพของ  
ตวัแยกประเภท (20) 
 ส าหรับการประเมินการจ าแนกประเภทขอ้ความ 2 กลุ่ม (binary class) สามารถแบ่งได ้
2 แบบ คือ แบบท่ี 1 การวดัแบบพื้นฐาน โดยอาศยัการประเมินผลลพัธ์การท านาย (confusion matrix) 
เช่น ความถูกต้อง (accuracy) ความไว  (sensitivity) ความจ าเพาะ (specificity) ความเท่ียงตรง 
(precision) และแบบท่ี 2 การประเมินแบบจ าลองแบบกวา้ง (model-wide evaluation) เช่น ลกัษณะ
การท างานของตวัรับสัญญาณ (receiver operating characteristic; ROC) ความเท่ียงตรง-ค่าเรียกคืน 
(precision-recall) (21) การเลือกตวัประเมินให้เหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กบังานวิจยั ถา้หากงานวิจยันั้น 
มีจ านวนตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่มเท่ากนั และตอ้งการปรับระดบั (threshold) ควรเลือกใช้คะแนนเอฟวนั 
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(F1) แต่ถา้งานวิจยันั้น สนใจกลุ่มตวัอย่างท่ีมีจ านวนน้อยกว่า ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเชิงบวก (positive) 
หรือ กลุ่มเชิงลบ (negative) ควรเลือกใชค้ะแนน ROC-AUC (area under the curve; AUC) (22) 
ตวัอยา่งกรณีท่ี 1 จ านวนตวัอยา่งเท่ากนั ทั้งกลุ่มเชิงบวก และกลุ่มเชิงลบ 

 
 

ภาพท่ี 2.5 เปรียบเทียบคะแนนเอฟวนั กบั คะแนน ROC-AUC ในกรณีจ านวนตวัอยา่งเท่ากนั 
 ปรับปรุงจาก “Choosing the Right Metric for Evaluating Machine Learning Models — 

Part 2 ,”  โ ด ย  A.  Swalin,  2 0 1 8 ,  https://medium.com/usf-msds/choosing-the-right-metric-for-
evaluating-machine-learning-models-part-2-86d5649a5428 

จากกรณีดงักล่าว คะแนนเอฟวนั (maximize score) และคะแนน ROC-AUC แสดงให้เห็นวา่ โมเดล 2 
มีประสิทธิภาพดีกว่า โมเดล 1 ส าหรับคะแนนเอฟวนั หากเปลี่ยนแปลงตามระดบั เป็น 0.5 จะเห็นว่า 
โมเดล1 มีประสิทธิภาพดีกว่า โมเดล2 จึงตอ้งปรับระดบัก่อนท่ีจะเปรียบเทียบโมเดล แต่หากสนใจ
การท านายประเภท โดยไม่ปรับระดบั ควรเลือกใชค้ะแนน ROC-AUC ในการประเมินประสิทธิภาพ 
ตวัอยา่งกรณีท่ี 2 จ านวนตวัอยา่งกลุ่มเชิงบวกนอ้ยกวา่จ านวนตวัอยา่งกลุ่มเชิงลบ 

 
 

ภาพท่ี 2.6 เปรียบเทียบคะแนนเอฟวนั กับ คะแนน ROC-AUC ในกรณีจ านวนตวัอย่างกลุ่มเชิงบวก
นอ้ยกวา่จ านวนตวัอยา่งกลุ่มเชิงลบ 



  15 

 ปรับปรุงจาก “Choosing the Right Metric for Evaluating Machine Learning Models — 
Part 2 ,”  โ ด ย  A.  Swalin,  2 0 1 8 ,  https://medium.com/usf-msds/choosing-the-right-metric-for-
evaluating-machine-learning-models-part-2-86d5649a5428 

จากกรณี ดังกล่ าว  ทั้ งคะแนนเอฟวัน  และคะแนน  ROC-AUC แสดงให้ เห็นว่า  โม เดล2 
มีประสิทธิภาพดีกว่า โมเดล1 ดงันั้นจึงสามารถใชค้ะแนนทั้ง 2 แบบ ในการประเมินประสิทธิภาพ
ส าหรับกรณีจ านวนตวัอยา่งกลุ่มเชิงบวกนอ้ยกวา่จ านวนตวัอยา่งกลุ่มเชิงลบ 
ตวัอย่างกรณีท่ี 3 การเปรียบเทียบระหว่าง จ านวนตวัอย่างกลุ่มเชิงบวกน้อย กับ จ านวนตวัอย่าง 
กลุ่มเชิงลบนอ้ย 

 
 

ภาพท่ี 2.7 เปรียบเทียบคะแนนเอฟวนั กบั คะแนน ROC-AUC ในกรณีจ านวนตวัอยา่งกลุ่มเชิงบวกนอ้ย 
กบั จ านวนตวัอยา่งกลุ่มเชิงลบนอ้ย 

 ปรับปรุงจาก “Choosing the Right Metric for Evaluating Machine Learning Models — 
Part 2 ,”  โ ด ย  A.  Swalin,  2 0 1 8 ,  https://medium.com/usf-msds/choosing-the-right-metric-for-
evaluating-machine-learning-models-part-2-86d5649a5428 

จากกรณีดังกล่าว คะแนน ROC-AUC สามารถใช้ได้กับกรณีจ านวนตัวอย่างกลุ่มเชิงลบน้อย 
เช่นเดียวกัน ส่วนคะแนนเอฟวนั เน่ืองจาก โมเดล3 และโมเดล4 จ านวนตัวอย่างกลุ่มเชิงบวก 
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มีจ านวนมาก และ คะแนนเอฟวนั เนน้การจ าแนกประเภทกลุ่มเชิงบวกท่ีผิด จึงท าใหค้ะแนนเอฟวนั
ใกลเ้คียงกนั ดงันั้นหากสนใจกลุ่มท่ีมีจ านวนตวัอย่างนอ้ยกว่า ไม่ว่ากลุ่มเชิงบวก หรือ กลุ่มเชิงลบ 
ควรเลือกใชค้ะแนน ROC-AUC ส่วนคะแนนเอฟวนั ใชเ้ม่ือกลุ่มเชิงบวกมีจ านวนนอ้ย 
 คะแนนเอฟ (f score) คือ ค่าเฉล่ียระหว่าง ความเท่ียงตรง และ ค่าเรียกคืน สร้างขึ้นมา 
เพื่อเป็นตวัช้ีวดัเดียว ในการวดัความสามารถของโมเดล 

𝐹𝛽 =  (1 + 𝛽2) ∗  (
𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 ∗ 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

𝛽2𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
) 

การก าหนดค่า β ขึ้ นกับการให้น ้ าหนัก ถ้าให้น ้ าหนัก ความเท่ียงตรง จะก าหนดค่า β < 1 
ถา้ใหน้ ้าหนกั ค่าเรียกคืน จะก าหนดค่า β > 1 ซ่ึงถา้ก าหนด β = 1 จะเรียกวา่ คะแนนเอฟวนั (f1 score) 

𝐹1 = 2 × (
𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 × 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
) 

 ส าหรับคะแนนเอฟวนั มีวิธีค  านวณ 2 วิธี แบบท่ี 1 เมตริกเฉล่ียแบบมาโคร (macro-
averaged metrics) ใช้เม่ือต้องการประเมินประสิทธิภาพส าหรับชุดขอ้มูลท่ีแตกต่างกัน แบบท่ี 2 
เมตริกเฉล่ียแบบไมโคร (micro-averaged metrics) ใช้เม่ือต้องการสรุปค่า  ผลบวกจริง (true 
positives; TP) ผลบวกลวง (false positives; FP) และ ผลลบลวง (false negatives; FN) ของแต่ละชุด
ขอ้มูลมกัใชส้ าหรับการจ าแนกประเภทขอ้ความมากกวา่ 2 กลุ่ม ท่ีมีจ านวนตวัอยา่งไม่เท่ากนั (23) 
 จากงานวิจยัการจ าแนกประเภทขอ้ความส าหรับช่วยผูดู้แลจดัการในชุมชนสุขภาพ
ออนไลน์ ผูว้ิจยัเก็บขอ้ความท่ีผูป่้วยโพสต์ในชุมชนเว็บเอ็มดี (WebMD) ทั้งหมด 8,239 ขอ้ความ 
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มโพสตท่ี์มีการตอบโดยผูดู้แล จ านวน 2,499 ขอ้ความ และกลุ่มโพสตท่ี์ไม่มี
การตอบโดยผูดู้แล จ านวน 5,740 ขอ้ความ พบว่า เม่ือวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีจ านวนตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่ม 
ซ่ึงมีขนาดไม่เท่ากนั และไม่ใชก้ารเลือกคุณลกัษณะ พบว่า ไดค้่า AUC 0.65 และคะแนนเอฟวนั 0.40 
ผูว้ิจยัจึงพฒันาด้วยการสุ่ม ให้จ านวนตวัอย่างมีขนาดเท่ากนั และใช้การเลือกคุณลกัษณะ พบว่า  
ไดค้่า AUC 0.75 และคะแนนเอฟวนั 0.54 (24) งานวิจยัการใชก้ารจ าแนกประเภทขอ้ความเชิงสถิติ
เพื่อระบุเหตุการณ์เทคโนโลยสีารสนเทศดา้นสุขภาพ ผูว้ิจยัรวบรวมขอ้มูลจาก USFDA และฐานขอ้มูล 
(Manufacturer and User Facility Device Experience; MAUDE) ทั้ งหมด 570,272 เหตุการณ์  พบว่า 
ประสิทธิภาพการจ าแนกจ านวนตวัอย่างท่ีเท่ากนั ได้คะแนนเอฟวนั 0.995 ส าหรับจ านวนตวัอย่าง 
ท่ีไม่เท่ากนั (เป็นเหตุการณ์เทคโนโลยสีารสนเทศดา้นสุขภาพ 0.297%) ไดค้ะแนนเอฟวนั 0.954 (25) 
 ในประเทศไทยมีงานวิจยั การพฒันาประสิทธิภาพการจดัหมวดหมู่เอกสารภาษาไทย 
แบบอตัโนมติั โดยท าการจดัหมวดหมู่ออกเป็น 10 กลุ่ม มีจ านวนตวัอย่างทั้งหมด 12,000 เอกสาร 
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โดยใช้การเรียนรู้ 6 เทคนิค ตน้ไมต้ดัสินใจ ซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน เนอีฟเบย์ เครือข่ายฟังก์ชนั
ฐานรัศมี เคเนียเรสเนเบอร์ และ กฎริปเปอร์ พบว่า ซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน ให้ประสิทธิภาพดีท่ีสุด 
วดัจากค่าเฉล่ียคะแนนเอฟวนัได ้91.3% (26) งานวิจยั แบบจ าลองการจดัหมวดหมู่สถานท่ีท่องเท่ียว
โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเค ร่ือง ได้พัฒนาแบบจ าลองจัดหมวดหมู่สถานท่ีท่องเท่ียว 
จากแหล่งขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 หมวดหมู่ โดยใช ้4 เทคนิค คือ ตน้ไมต้ดัสินใจ  
นาอีฟเบยส์ ซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน และเคเนียเรสเนเบอร์ เม่ือเปรียบเทียบเทคนิคการเรียนรู้
พบว่า นาอีฟเบยส์ มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการจดัหมวดหมู่สถานท่ีท่องเท่ียว โดยให้ค่าความ
ถูกตอ้งเฉล่ีย 88.70% (27) งานวิจยั การจ าแนกกลุ่มค าถามอตัโนมติับนกระดานสนทนา โดยใช้
เทคนิคเหมืองขอ้ความ งานวิจยัน้ีไดท้ าการเปรียบเทียบเทคนิคการจ าแนกประเภทขอ้ความ 3 วิธี คือ 
เคเนียเรสเนเบอร์ ตน้ไมต้ดัสินใจ และนาอีฟเบยส์ พบว่า เทคนิคเคเนียเรสเนเบอร์ให้ประสิทธิภาพ
มากท่ีสุด โดยคะแนนเอฟวนัเท่ากบั 0.892 (28) 
 จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น การโฆษณาอาหารเป็นการโฆษณาโดยตรงต่อ
ผูบ้ริโภค ตอ้งมีการตรวจสอบขอ้ความโฆษณา เพื่อให้ขอ้ความท่ีส่งไปยงัผูบ้ริโภคเป็นความจริง 
ถูกตอ้งตามกฎหมาย เน่ืองดว้ยขอ้ความโฆษณามีความซับซอ้น ไม่สามารถเขียนโปรแกรมออกมาได ้
และข้อความโฆษณามีการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง ซ่ึ งสามารถน าการเรียนรู้ของเคร่ือง 
มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเป็นการเรียนรู้แบบมีตัวอย่าง 
ก าหนดข้อความให้อยู่ใน 1 หมวดหมู่เท่านั้ น และแบ่งข้อความเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มข้อความ 
ท่ีถูกกฎหมาย และกลุ่มข้อความท่ีผิดกฎหมาย เทคนิคท่ีนิยมใช้ คือ ซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน 
เคเนียเรสเนเบอร์ และนาอีฟเบยส์ โดยยงัไม่พบงานวิจยัท่ีน าการเรียนรู้ของเคร่ืองมาประยกุตใ์ชก้บั
งานตรวจจบัขอ้ความโฆษณา 
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ขอขอ้ความโฆษณาอาหารจาก
ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา

เตรียมขอ้มูล (data preprocessing)
โดยลบขอ้มูลท่ีไม่เก่ียวขอ้ง

น าขอ้ความโฆษณามาตดัเป็นค า 
ก าจดัค  าหยดุ และสร้างคุณลกัษณะ

เลือกคุณลกัษณะ
(feature selection)

ใหน้ ้ าหนกักบัคุณลกัษณะ 
(feature weighting) และ

เปล่ียนคุณลกัษณะเป็นเวกเตอร์
ตวัแทนขอ้ความโฆษณา

สร้างแบบจ าลอง โดยใชเ้ทคนิค
การเรียนรู้ 3 เทคนิค ไดแ้ก่

SVM, k-NN และ NB

เปรียบเทียบประสิทธิภาพดว้ยคะแนนเอฟวนั
โดยแบ่งร้อยละ 80 ของขอ้มูลส าหรับใชส้ าหรับ

จดัท าแบบจ าลอง (training set)
และร้อยละ 20 ส าหรับทดสอบ (test set) 

ทดสอบอยา่งละ 10 คร้ัง

การสร้างโปรแกรมตรวจจบัขอ้ความโฆษณาและทดสอบประสิทธิภาพ
เลือกแบบจ าลองจากเทคนิคการเรียนรู้ท่ีมีคะแนนเอฟวนัเฉล่ียมากท่ีสุด
มาสร้างโปรแกรมตรวจจบัขอ้ความโฆษณา และทดสอบประสิทธิภาพ

โปรแกรม โดยใชข้อ้ความโฆษณา จ านวน 40 ขอ้ความ ดว้ยคะแนนเอฟวนั

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง ซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรม

วิจยัในมนุษยข์องมหาวิทยาลยัศิลปากร ก่อนเร่ิมการวิจยั สรุปขั้นตอนการวิจยัไดด้งัภาพท่ี 3.1 

ภาพท่ี 3.1 ขั้นตอนการวิจยั 
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โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ตัวอย่าง 

 ตวัอย่าง คือ ขอ้ความโฆษณาอาหารท่ีไดรั้บการพิจารณาจากส านกังานคณะกรรมการ
อาหารและยาในปี 2560 – 2561แลว้ว่า เป็นขอ้ความโฆษณาท่ีถูกกฎหมาย หรือ ขอ้ความโฆษณาท่ี
ผิดกฎหมาย อย่างละ 220 ข้อความ รวมทั้ งหมด 440 ข้อความ โดยน าข้อความโฆษณาอาหาร 
จ านวน 400 ข้อความ ซ่ึงเป็นข้อความถูกกฎหมาย 200 ข้อความ และผิดกฎหมาย 200 ข้อความ 
ใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั้นร้อยละ 80 ของขอ้มูลดว้ยสัดส่วนท่ีเท่ากนัของกลุ่มขอ้ความท่ีถูกและ
ผิดกฎหมาย เพื่อน ามาใชส้ร้างแบบจ าลอง และร้อยละ 20 ท่ีเหลือใชท้ดสอบแบบจ าลอง จากนั้นน า
แบบจ าลองท่ีมีคะแนนเอฟวนัเฉล่ียมากท่ีสุดของแต่ละเทคนิคของการเรียนรู้ มาสร้างโปรแกรม
ตรวจจบัขอ้ความโฆษณาท่ีผิดกฎหมาย ทดสอบประสิทธิภาพของแต่ละแบบจ าลอง ดว้ยขอ้ความ
โฆษณาท่ีเหลือ จ านวน 40 ขอ้ความ 
 งานวิจัยน้ีได้มีการทดลองเพื่อหาจ านวนตัวอย่างท่ีเหมาะสมก่อนเร่ิมการท าวิจัย 
โดยเร่ิมจากจ านวนขอ้ความ 100 ขอ้ความ เพิ่มขึ้นทีละ 20 ขอ้ความ จนถึง 200 ขอ้ความ โดยสุ่ม
ตัวอย่างให้ร้อยละ 80 ของข้อความใช้ส าหรับจัดท าแบบจ าลอง และอีกร้อยละ 20 ใช้ส าหรับ
ทดสอบการใช้งาน จากการทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพ 3 เทคนิคการเรียนรู้  ในการสร้าง
แบบจ าลองโดยใชคุ้ณลกัษณะแบบยูนิแกรมท่ีไม่ก าจดัค าหยุด พบว่า การเพิ่มจ านวนตวัอยา่ง ท าให้
ประสิทธิภาพของแบบจ าลองเพิ่มขึ้นไม่มากนัก ผูว้ิจยัจึงใชต้วัอย่างขอ้ความโฆษณาอาหารจ านวน 
400 ขอ้ความ ส าหรับจดัท าและทดสอบแบบจ าลอง ตามการค านวณขนาดตวัอยา่ง โดยใชสู้ตร Taro 
Yamane กรณีท่ีจ านวนประชากรมีมากกว่า 100,000 และความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอย่างท่ี
ยอมรับได ้คือ ร้อยละ 5 
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ภาพท่ี 3.2 คะแนนเอฟวนั โดยใชก้ารสร้างแบบจ าลองแบบยูนิแกรมท่ีไม่ก าจดัค าหยุด ระหว่างการ
ใชจ้ านวนตวัอยา่ง 100, 120, 140, 160, 180 และ 200 ขอ้ความ 

การเตรียมข้อมูล 

 ผูว้ิจยัน าโฆษณาอาหารท่ีไดรั้บจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยามาคดัเลือก
เฉพาะขอ้ความโฆษณาเท่านั้น โดยลบขอ้มูลท่ีไม่เก่ียวขอ้ง เช่น เลขท่ีใบอนุญาตโฆษณา ช่ือการคา้ 
ช่ือบริษทั อกัขระพิเศษ น าขอ้ความโฆษณาท่ีไดม้าผ่านการตดัเป็นโทเคน (token) ซ่ึงในท่ีน้ีโทเคน
ในเอกสารหมายถึง ค า โดยใชโ้ปรแกรมตดัค าภาษาไทยแบบอิงพจนานุกรม (dictionary based) โดย
ใช้เทคนิคการเลือกค าท่ียาวท่ีสุด (longest matching) ในการตดัเป็นค า จากเล็กซ์โต (LexTo) และ
ก าจัดค าหยุด งานวิจัยน้ีน ารายการค าหยุดภาษาไทยมาจากเว็บไซต์ https://github.com/stopwords-
iso/stopwords-th ซ่ึงมีจ านวนค าหยุดทั้งหมด 115 ค า ตวัอยา่งค าหยดุ เช่น ก็ การ ความ จะ ทั้งน้ี เป็นตน้ 
จากนั้นก าหนดให้ขอ้ความ 1 ขอ้ความ อยูใ่น 1 กลุ่มเท่านั้น (single-label) โดยแบ่งขอ้ความออกเป็น 
2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มขอ้ความโฆษณาอาหารท่ีถูกกฎหมาย และกลุ่มข้อความโฆษณาอาหารท่ีผิด
กฎหมาย ตามการพิจารณาของส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา จากนั้นน าชุดค าท่ีได ้มาสร้าง
คุณลกัษณะ (feature) 2 แบบ คือ แบบยูนิแกรม (1-grams) คือ ใชคุ้ณลกัษณะแบบค าเดียวท่ีไดจ้าก
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โดยใชก้ารสร้างแบบจ าลองแบบยนิูแกรมท่ีไม่ก าจดัค าหยดุ
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การตดัค า (โดยไม่รวมค าหยุด) และแบบไบแกรม (2-grams) ซ่ึงแบบไบแกรม คือ การน าชุดค าท่ีอยู่
ติดกนั มาสร้างเป็นชุดค าใหม่ โดยก าหนดให้ใช้ชุดค ามากท่ีสุดเพียง 2 ชุดค า ซ่ึงคุณลกัษณะแบบ  
ยนิูแกรม จะถูกน ามารวมในแบบไบแกรมดว้ย ดงัตารางท่ี 3.1 
ตารางท่ี 3.1 ตวัอยา่งของการเตรียมขอ้มูล 
ข้อความโฆษณาท่ีผ่านการลบ

ข้อมูลท่ีไม่เกี่ยวข้อง 
ท าลายเซลล์เน้ืองอกและเซลล์มะเร็ง 

คุณลกัษณะแบบยนิูแกรม “ท าลาย” “เซลล”์ “เน้ืองอก” “และ” “เซลล”์ “มะเร็ง” 
คุณลกัษณะแบบไบแกรม “ท าลาย เซลล”์ “เซลล ์เน้ืองอก” “เน้ืองอก และ” “และ เซลล”์ 

“เซลล ์มะเร็ง” 

การเลือกคุณลกัษณะ (feature selection) 

 งานวิจยัน้ีใช้การเลือกคุณลกัษณะ ด้วยวิธีเคท่ีดีท่ีสุด (select k best) โดยก าหนดให้ k 
คือ จ านวนคุณลกัษณะ เท่ากบัร้อยละ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 และ 90 ของคุณลกัษณะ แบบ 
ยูนิแกรม หรือแบบไบแกรม โดยใช้ค่าสถิติ (F-value) จากการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis 
of variance; ANOVA) ในการเลือกคุณลกัษณะ 

การให้น ้าหนักกบัคุณลกัษณะ (feature weighting) 

 การให้น ้ าหนักของคุณลกัษณะท่ีใชเ้ป็นแบบ tf-idf (term frequency-inverse document 
frequency) เพื่อใชจ้ าแนกตามความส าคญั (29) ซ่ึงค านวณไดจ้ากสมการ 

𝑤𝑖,𝑗 =  𝑡𝑓𝑖,𝑗 ×  𝑖𝑑𝑓𝑖  

𝑖𝑑𝑓𝑖 =  log (
|𝐷|

𝑑𝑓𝑖
) 

โดย 𝑤𝑖,𝑗  คือ น ้ าหนักของคุณลักษณะ (แบบยูนิแกรม หรือแบบไบแกรม) 𝑡 ล าดับท่ี 𝑖 ใน
ขอ้ความโฆษณา 𝑑 ล าดบัท่ี 𝑗  
 𝑡𝑓𝑖,𝑗  คือ จ านวนคร้ังท่ีคุณลกัษณะ 𝑡 ล าดบัท่ี 𝑖 เกิดขึ้นในขอ้ความโฆษณา 𝑑 ล าดบัท่ี 𝑗  
 𝑖𝑑𝑓𝑖  คือ สัดส่วนของจ านวนขอ้ความโฆษณาทั้งหมดต่อจ านวนขอ้ความโฆษณาท่ีปรากฏ
คุณลกัษณะ 𝑡 ล าดบัท่ี 𝑖  
 |𝐷| คือ จ านวนขอ้ความโฆษณาทั้งหมด 
 𝑑𝑓𝑖  คือ จ านวนขอ้ความโฆษณา ซ่ึงปรากฏคุณลกัษณะ 𝑡 ล าดบัท่ี 𝑖  
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การเปลีย่นคุณลกัษณะเป็นเวกเตอร์ตัวแทนข้อความโฆษณา  

เน่ืองจากข้อความโฆษณามีความยาวแตกต่างกัน ข้อความท่ียาวกว่ามีจ านวน
คุณลกัษณะมากกว่า ในขณะท่ีขอ้ความสั้น ประกอบดว้ยไม่ก่ีคุณลกัษณะ น ้ าหนักของคุณลกัษณะ 
จึงตอ้งท าให้เป็นมาตรฐาน โดยเทียบเคียงความยาวท่ีแตกต่างกัน ให้มีความยาวของเอกสารท่ีมี
ขนาดเท่ากันและเป็นเวกเตอร์ขนาด 1 หน่วย (unit vector) ในงานวิจัยน้ีใช้ L2-normalization 
โดยค านวณระยะทางของพิกดัเวกเตอร์จากจุดก าเนิด หรือเรียกอีกช่ือว่า Euclidean norm ผลลพัธ์ท่ี
ไดเ้ป็นค่าบวก ดงัสมการน้ี 

|𝑑𝑗| = √∑|𝑤𝑖,𝑗|
2

𝑖

 

โดย |𝑑𝑗| คือ ขนาดเวกเตอร์ขอ้ความโฆษณา 𝑑 ล าดบัท่ี 𝑗 
𝑤𝑖,𝑗  คือ น ้าหนกัของคุณลกัษณะ 𝑡 ล าดบัท่ี 𝑖 ในขอ้ความโฆษณา 𝑑 ล าดบัท่ี 𝑗 

ดงันั้น 𝑤𝑖,�̂� ซ่ึงเป็นน ้ าหนักของคุณลกัษณะ 𝑡 ล าดับท่ี 𝑖 ในขอ้ความโฆษณา 𝑑 ล าดับท่ี 𝑗 ท่ีถูก
ปรับขนาดมาตรฐานแบบเวกเตอร์หน่ึงหน่วยสามารถแสดงไดใ้นสมการ 

𝑤𝑖,�̂�  =   
𝑤𝑖,𝑗

|𝑑𝑗|
 

ซ่ึงขนาดของเวกเตอร์ท่ีได ้ถูกน ามาจดัรูปแบบเป็นเวกเตอร์ตวัแทนขอ้ความโฆษณา  โดยประเภท
ขอ้ความท่ีถูกกฎหมายก าหนดเป็น True และผิดกฎหมายก าหนดเป็น False ดงัตารางท่ี 3.2 
ตารางท่ี 3.2 เวกเตอร์ตวัแทนขอ้ความโฆษณาท่ีมีขนาดเป็น 1 หน่วย 

คณุลกัษณะ 
ข้อความโฆษณา 

ข้อความโฆษณา1 ข้อความโฆษณา2 ... ข้อความโฆษณาn 

คุณลกัษณะ1 𝑤1,1̂ 𝑤1,2̂ ... 𝑤1,𝑗̂  

คุณลกัษณะ2 𝑤2,1̂ 𝑤2,2̂ ... 𝑤2,𝑗̂  

… … … ... … 

คุณลกัษณะm 𝑤𝑚,1̂ 𝑤𝑚,2̂ ... 𝑤𝑚,�̂� 

ประเภทขอ้ความ True False ... True 
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การสร้างแบบจ าลองจ าแนกข้อความ 

งานวิจัยน้ีใช้การเรียนรู้ของเคร่ืองแบบมีผูส้อน (supervised learning) โดยการสร้าง
และทดสอบแบบจ าลองข้อมูลด้วยโปรแกรม PHP-ML ท่ีลงในระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ อูบุนตู 
(Ubuntu) เวอร์ชัน 18.04 LTS โดยมี อะแพชีย์ เวอร์ชัน 2.4.29 เป็นส่วนแม่ข่ายเพื่อบริการเว็บ 
และใช้โปรแกรมภาษา พีเอชพี เวอร์ชัน 7.2.29 ติดต่อกบั อะแพชีย์ จากตวัอย่างขอ้ความโฆษณา 
400 ขอ้ความ สุ่มขอ้ความท่ีใชเ้ป็นชุดส าหรับสร้างแบบจ าลอง (training set) และชุดส าหรับทดสอบ
แบบจ าลอง (test set) โดยก าหนดสัดส่วนให้ร้อยละ 80 ของขอ้ความ ใช้ส าหรับสร้างแบบจ าลอง 
และอีกร้อยละ 20 ใช้ส าหรับทดสอบแบบจ าลอง โดยมีสัดส่วนท่ีเท่ากันของกลุ่มขอ้ความท่ีถูก
กฎหมาย และท่ีผิดกฎหมาย (stratified random spilt) การสร้างแบบจ าลองส าหรับจ าแนกขอ้ความ
ใช ้3 เทคนิคการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน (support vector machine; SVM) เคเนียเรส
เนเบอร์ (k-nearest neighbors; k-NN) และนาอีฟเบยส์ (naïve Bayes; NB) 

ซพัพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน 
อาศัยหลักการของการหาสัมประสิทธ์ิของสมการ เพื่อสร้างเส้นแบ่งข้อมูลทั้ ง 2 

ประเภทออกจากกัน โดยหาเส้นตรงท่ีดีท่ีสุดในการจ าแนกประเภท (30) ในงานวิจยัน้ีใช้สมการ
เส้นตรงท่ีดีท่ีสุดในการจ าแนกประเภท เน่ืองจากในการทดลองเบ้ืองตน้ สมการเส้นตรงให้ผลการ
จ าแนกประเภทขอ้ความในงานวิจยัน้ีไดดี้ สมการเส้นตรงท่ีดีท่ีสุดในการจ าแนกประเภท ค านวณไดจ้าก 

𝑔(�⃗�) = �⃗⃗⃗��⃗� + 𝑏 
โดย �⃗⃗⃗� คือ น ้าหนกัของเวกเตอร์ 
 �⃗� คือ ขนาดเวกเตอร์ของขอ้ความท่ีตอ้งการจ าแนกประเภท 
 𝑏 คือ ค่า bias 
ถา้ 𝑔(�⃗�) ≥  1 ขอ้ความโฆษณานั้น จดัเป็นประเภท 1 แต่ถา้ 𝑔(�⃗�) ≤  −1 ขอ้ความโฆษณานั้น 
จดัเป็นประเภท 2 ดงัภาพท่ี 3.2 
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ภาพท่ี 3.3 ตวัอยา่งการจ าแนกประเภทโดยซพัพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน 

เคเนียเรสเนเบอร์ 
หลกัการของเทคนิคเคเนียเรสเนเบอร์ คือ หากก าหนดให้ขอ้มูลท่ีทดสอบ คือ x และ k 

คือจ านวนเพื่อนบา้นท่ีใกลท่ี้สุด เทคนิคเคเนียเรสเนเบอร์ จะคน้หาเพื่อนบา้นท่ีใกล้ท่ีสุดจากชุด
ฝึกอบรมทั้งหมด หาก x อยู่ใกลก้บัขอ้มูลประเภทใดมากท่ีสุด ขอ้มูล x จะถูกจ าแนกเป็นประเภท
นั้น (31) ในงานวิจยัน้ีก าหนดให้ k = 3 และใช้ค่าความเหมือนโคไซน์ (cosine similarity) ระหว่าง
เอกสารในชุดเรียนรู้กบัเอกสารทดสอบ ดงัภาพท่ี 3.3 

 

ภาพท่ี 3.4 ตวัอยา่งการจ าแนกประเภทโดยเคเนียเรสเนเบอร์ 

ประเภท 1    ประเภท 2  

ประเภท 1    ประเภท 2  

X 
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นาอีฟเบยส์  
การจ าแนกประเภทขอ้ความโดยเทคนิคนาอีฟเบยส์ถูกใชอ้ย่างกวา้งขวาง โดยพื้นฐาน

มาจากทฤษฎีของเบย ์(Bayes’ theorem) ท่ีอาศยัความน่าจะเป็นในการค านวณ เพื่อจ าแนกประเภท 
(30, 32) สามารถค านวณไดจ้าก 

𝑃(𝑐𝑘|𝑑𝑗) =  𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥
𝑃(𝑑𝑗|𝑐𝑘)𝑃(𝑐𝑘)

𝑃(𝑑𝑗)
 

โดย 𝑃(𝑐𝑘|𝑑𝑗) คือ ความน่าจะเป็นของประเภทขอ้ความ 𝑐 ล าดบัท่ี 𝑘 ของขอ้ความโฆษณา 
𝑑 ล าดบัท่ี 𝑗  

𝑃(𝑐𝑘) ความน่าจะเป็นของประเภทขอ้ความ 𝑐 ท่ี 𝑘 ต่อประเภทขอ้ความทั้งหมด 
𝑃(𝑑𝑗) ความน่าจะเป็นของขอ้ความโฆษณา 𝑑 ล าดบัท่ี 𝑗 ต่อขอ้ความโฆษณาทั้งหมด 
𝑃(𝑑𝑗|𝑐𝑘) ความน่าจะเป็นท่ีขอ้ความโฆษณา 𝑑 ล าดบัท่ี 𝑗 เม่ือก าหนดประเภทขอ้ความ 

𝑐 ล าดบัท่ี 𝑘  
เน่ืองจากขอ้ความโฆษณา 𝑑 ล าดบัท่ี 𝑗 ประกอบดว้ย กลุ่มอกัษร 𝑡 ล าดบัท่ี 1 จนถึงล าดบัท่ี 

𝑛 ดงันั้น 𝑃(𝑑𝑗|𝑐𝑘) จึงค านวณไดจ้าก 𝑃(𝑑𝑗|𝑐𝑘)  =  ∏ 𝑃(𝑡𝑖|𝑐𝑘)𝑛
𝑖=1   

สามารถเขียนเป็นสมการใหม่ได ้ดงัน้ี 

𝑃(𝑐𝑘|𝑑𝑗) =  𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥
𝑃(𝑐𝑘) ∏ 𝑃(𝑡𝑖|𝑐𝑘)𝑛

𝑖=1

𝑃(𝑑𝑗)
 

หากความน่าจะเป็นของประเภทขอ้ความใดมากกวา่ ขอ้ความโฆษณาจะจดัอยูใ่นประเภทนั้น 

การประเมินประสิทธิภาพแบบจ าลอง 

จากการเลือกคุณลกัษณะ และสร้างแบบจ าลองการจ าแนกขอ้ความ ท าการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพ ดงัน้ี 
1. เปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจ าลองของ 3 เทคนิคการเรียนรู้ โดยใชก้ารสร้างคุณลกัษณะ แบบ
ยนิูแกรม ระหวา่งการไม่ก าจดัค าหยดุและการก าจดัค าหยดุ 
2. เปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจ าลองของ 3 เทคนิคการเรียนรู้ ท่ีมีการก าจดัค าหยดุ ระหว่างการ
สร้างคุณลกัษณะ แบบยนิูแกรม และแบบไบแกรม 
3. เปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจ าลองของ 3 เทคนิคการเรียนรู้ ท่ีมีการก าจดัค าหยุด โดยเลือก
คุณลกัษณะเคท่ีดีท่ีสุด ระหวา่งการสร้างคุณลกัษณะ แบบยนิูแกรม และแบบไบแกรม 
โดยท าซ ้าอยา่งละ 10 คร้ัง ดงัตารางท่ี 3.3 แลว้หาเฉล่ียคะแนนเอฟวนั (31) ซ่ึงค านวณไดจ้าก 
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𝐹1 = 2 × (
𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 × 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
) 

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
 

𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
 

โดย 𝑇𝑃 คือ ขอ้ความโฆษณาท่ีอยูใ่นประเภท p และแบบจ าลองท านายวา่ อยูใ่นประเภท p 
 𝐹𝑃 คือ ขอ้ความโฆษณาท่ีไม่อยู่ในประเภท p และแบบจ าลองท านายวา่ อยูใ่นประเภท p 
 𝐹𝑁 คือ ขอ้ความโฆษณาท่ีอยูใ่นประเภท p และแบบจ าลองท านายวา่ ไม่อยูใ่นประเภท p 
 𝑇𝑁 คือ ขอ้ความโฆษณาท่ีไม่อยูใ่นประเภท p และแบบจ าลองท านายวา่ ไม่อยูใ่นประเภท p 
ในงานวิจยัน้ี ประเภท p คือประเภทท่ีถูกกฎหมาย ดงันั้นถา้ไม่อยู่ในประเภท p แสดงว่า เขา้ข่ายผิด
กฎหมาย 
ตารางท่ี 3.3 การทดสอบประสิทธิภาพแบบจ าลอง 

คุณลกัษณะท่ีใช้ ซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน เคเนียเรสเนเบอร์ นาอฟีเบย์ส 

1 - 
grams 

kbest 10 ทดลอง 10 คร้ัง ทดลอง 10 คร้ัง ทดลอง 10 คร้ัง 

kbest 20 ทดลอง 10 คร้ัง ทดลอง 10 คร้ัง ทดลอง 10 คร้ัง 

kbest 30 ทดลอง 10 คร้ัง ทดลอง 10 คร้ัง ทดลอง 10 คร้ัง 

kbest 40 ทดลอง 10 คร้ัง ทดลอง 10 คร้ัง ทดลอง 10 คร้ัง 

kbest 50 ทดลอง 10 คร้ัง ทดลอง 10 คร้ัง ทดลอง 10 คร้ัง 

kbest 60 ทดลอง 10 คร้ัง ทดลอง 10 คร้ัง ทดลอง 10 คร้ัง 

kbest 70 ทดลอง 10 คร้ัง ทดลอง 10 คร้ัง ทดลอง 10 คร้ัง 

kbest 80 ทดลอง 10 คร้ัง ทดลอง 10 คร้ัง ทดลอง 10 คร้ัง 

kbest 90 ทดลอง 10 คร้ัง ทดลอง 10 คร้ัง ทดลอง 10 คร้ัง 

2 - 
grams 

kbest 10 ทดลอง 10 คร้ัง ทดลอง 10 คร้ัง ทดลอง 10 คร้ัง 

kbest 20 ทดลอง 10 คร้ัง ทดลอง 10 คร้ัง ทดลอง 10 คร้ัง 

kbest 30 ทดลอง 10 คร้ัง ทดลอง 10 คร้ัง ทดลอง 10 คร้ัง 

kbest 40 ทดลอง 10 คร้ัง ทดลอง 10 คร้ัง ทดลอง 10 คร้ัง 

kbest 50 ทดลอง 10 คร้ัง ทดลอง 10 คร้ัง ทดลอง 10 คร้ัง 

kbest 60 ทดลอง 10 คร้ัง ทดลอง 10 คร้ัง ทดลอง 10 คร้ัง 
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คุณลกัษณะท่ีใช้ ซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน เคเนียเรสเนเบอร์ นาอฟีเบย์ส 
kbest 70 ทดลอง 10 คร้ัง ทดลอง 10 คร้ัง ทดลอง 10 คร้ัง 

kbest 80 ทดลอง 10 คร้ัง ทดลอง 10 คร้ัง ทดลอง 10 คร้ัง 

kbest 90 ทดลอง 10 คร้ัง ทดลอง 10 คร้ัง ทดลอง 10 คร้ัง 

การสร้างโปรแกรมตรวจจับข้อความโฆษณาและทดสอบประสิทธิภาพ 

 จากการประเมินประสิทธิภาพแบบจ าลอง การศึกษาเลือกแบบจ าลองจาก 3 เทคนิคการ
เรียนรู้ท่ีมีคะแนนเอฟวนัเฉล่ียมากท่ีสุด มาสร้างโปรแกรมตรวจจบัขอ้ความโฆษณา และทดสอบ
ประสิทธิภาพโปรแกรม โดยใชข้อ้ความโฆษณา จ านวน 40 ขอ้ความ ซ่ึงเป็นขอ้ความโฆษณาท่ีถูก
กฎหมายหรือผิดกฎหมาย อย่างละ 20 ข้อความ การเปรียบเทียบประสิทธิภาพท าโดยค านวณ
คะแนนเอฟวนั 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัน้ี แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบดว้ย 
1. การประเมินประสิทธิภาพแบบจ าลอง 
 1.1 เปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจ าลองของ 3 เทคนิคการเรียนรู้ โดยใชก้ารสร้างคุณลกัษณะ 
แบบยนิูแกรม ระหวา่งการไม่ก าจดัค าหยดุและการก าจดัค าหยดุ 
 1.2 เปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจ าลองของ 3 เทคนิคการเรียนรู้ ท่ีมีการก าจัดค าหยุด 
ระหวา่งการสร้างคุณลกัษณะ แบบยนิูแกรม และแบบไบแกรม 
 1.3 เปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจ าลองของ 3 เทคนิคการเรียนรู้ ท่ีมีการก าจดัค าหยุด โดย
เลือกคุณลกัษณะเคท่ีดีท่ีสุด ระหวา่งการสร้างคุณลกัษณะ แบบยนิูแกรม และแบบไบแกรม 
2. การประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมตรวจจบัขอ้ความโฆษณา 

ผลการประเมินประสิทธิภาพแบบจ าลอง 

 การใช้เทคนิคการเรียนรู้สร้างแบบจ าลองส าหรับจ าแนกข้อความโฆษณาอาหาร  
ใชต้วัอยา่งขอ้ความโฆษณาอาหารท่ีถูกกฎหมายจ านวน 200 ขอ้ความและท่ีผิดกฎหมาย จ านวน 200 
ขอ้ความ รวม 400 ขอ้ความ สุ่มขอ้ความท่ีใชเ้ป็นชุดส าหรับสร้างแบบจ าลอง (training set) และชุด
ส าหรับทดสอบแบบจ าลอง (test set) โดยก าหนดสัดส่วนให้ร้อยละ 80 ของขอ้ความ  ใช้ส าหรับ
สร้างแบบจ าลอง และอีกร้อยละ 20  ใช้ส าหรับทดสอบแบบจ าลอง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ 
3 เทคนิค ได้แก่ ซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน เคเนียเรสเนเบอร์ และนาอีฟเบย์ส จากการทดสอบ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพ 3 เทคนิคการเรียนรู้ ในการสร้างแบบจ าลองแบบยูนิแกรมท่ีไม่ก าจดั 
ค าหยุด และแบบจ าลองค าหยุด พบว่า ใช้ชุดค าในการสร้างแบบจ าลอง 4,282  หน่วย เม่ือก าจัด 
ค าหยุดแล้ว เหลือชุดค าในการสร้างแบบจ าลอง 4,170  หน่วย แบบจ าลองท่ีก าจัดค าหยุด 
ทั้ง 3 เทคนิคการเรียนรู้ให้ประสิทธิภาพในการจ าแนกขอ้ความดีกว่าแบบจ าลองท่ีไม่ก าจดัค าหยุด 
ซ่ึงซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีนมีประสิทธิภาพในการจ าแนกดีท่ีสุด โดยได้คะแนนเอฟวนั เท่ากับ 
0.990 ดงัภาพท่ี 4.1 
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ภาพท่ี 4.1 คะแนนเอฟวนั เม่ือใชคุ้ณลกัษณะแบบยนิูแกรม ระหวา่งการไม่ก าจดัค าหยุดกบัการก าจดั
ค าหยดุ 

จากนั้ นงานวิจัยน้ี เลือกใช้แบบจ าลองท่ีก าจัดค าหยุด เพื่อทดสอบเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพ 3 เทคนิคการเรียนรู้ ระหว่างการสร้างคุณลกัษณะแบบยูนิแกรม และแบบไบแกรม 
พบว่า ซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน ดว้ยการสร้างคุณลกัษณะแบบยูนิแกรม ยงัคงมีประสิทธิภาพใน
การจ าแนกดีท่ีสุด ดงัภาพท่ี 4.2 

 
ภาพท่ี 4.2 คะแนนเอฟวนั ระหวา่งการสร้างคุณลกัษณะแบบยนิูแกรมและแบบไบแกรม 

0.986

0.946 0.957

0.990

0.950 0.960
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0.950

1.000

ซพัพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน เคเนียเรสเนเบอร์ นาอีฟเบยส์
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กราฟเปรียบเทียบคะแนนเอฟวนั โดยใชคุ้ณลกัษณะแบบยนิูแกรม
ระหวา่งการไม่ก าจดัค าหยดุ กบัการก าจดัค าหยดุ 

ไม่ก าจดัค าหยดุ ก าจดัค าหยดุ
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แบบยนิูแกรม กบั แบบไบแกรม

แบบยนิูแกรม แบบไบแกรม
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 เม่ือน าแบบจ าลองท่ีก าจัดค าหยุดท่ีมีการสร้างคุณลักษณะแบบยูนิแกรม และแบบ 
ไบแกรม มาเพิ่มการเลือกใชคุ้ณลกัษณะเคท่ีดีท่ีสุด จะไดจ้ านวนคุณลกัษณะในการสร้างแบบจ าลอง
ดงัตารางท่ี 4.1 
ตารางท่ี 4.1 จ านวนคุณลกัษณะท่ีใชส้ร้างแบบจ าลองจากการเลือกคุณลกัษณะเคท่ีดีท่ีสุด 

เคท่ีดีท่ีสุด 
(ร้อยละ) 

จ านวนคุณลกัษณะท่ีใช้สร้างแบบจ าลอง 

แบบยูนิแกรม (4,170 หน่วย) แบบไบแกรม (24,547 หน่วย) 

10 417 หน่วย 2,455 หน่วย 

20 834 หน่วย 4,909 หน่วย 

30 1,251 หน่วย 7,364 หน่วย 

40 1,668 หน่วย 9,819 หน่วย 

50 2,085 หน่วย 12,274 หน่วย 

60 2,502 หน่วย 14,728 หน่วย 

70 2,919 หน่วย 17,183 หน่วย 

80 3,336 หน่วย 19,638 หน่วย 

90 3,753 หน่วย 22,092 หน่วย 
 เม่ือทดสอบแบบจ าลองท่ีก าจดัค าหยุด ท่ีมีการสร้างคุณลกัษณะแบบยูนิแกรม และ
เลือกคุณลกัษณะเคท่ีดีท่ีสุด พบว่า ซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีนให้ประสิทธิภาพในการจ าแนกดีท่ีสุด 
ท่ี k เท่ากบัร้อยละ 90 คะแนนเอฟวนั เท่ากบั 0.985 ตามภาพท่ี 4.3 
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ภาพท่ี 4.3 คะแนนเอฟวนั โดยใชส้ร้างคุณลกัษณะแบบยนิูแกรม 

เม่ือทดสอบแบบจ าลองท่ีก าจดัค าหยุด ท่ีมีการสร้างคุณลกัษณะ แบบไบแกรม และ
เลือกคุณลกัษณะเคท่ีดีท่ีสุด พบว่า ซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีนให้ประสิทธิภาพในการจ าแนกดีท่ีสุด 
ท่ี k เท่ากบั 90% คะแนนเอฟวนั เท่ากบั 0.989 ดงัภาพท่ี 4.4 
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ภาพท่ี 4.4 คะแนนเอฟวนั โดยใชส้ร้างคุณลกัษณะแบบไบแกรม 

ผลการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมตรวจจับข้อความโฆษณา 

 จากผลการประเมินประสิทธิภาพแบบจ าลอง น าแบบจ าลองจาก 3 เทคนิคการเรียนรู้ 

ท่ีมีคะแนนเอฟวนัเฉล่ียมากท่ีสุด 3 แบบ อนัไดแ้ก่ ซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีนท่ีมีการก าจดัค าหยุด 

แบบยนิูแกรมท่ีใชทุ้กคุณลกัษณะ (SVM-U-100) เคเนียเรสเนเบอร์ท่ีมีการก าจดัค าหยดุ แบบไบแกรม 

ท่ี k เท่ากบั 50% (k-NN-B-50) และ นาอีฟเบยส์ท่ีมีการก าจดัค าหยุด แบบไบแกรม ท่ี k เท่ากบั 50% 

(NB-B-50) ตามตารางท่ี 4.2 มาสร้างโปรแกรมตรวจจบัขอ้ความโฆษณา 

ตารางท่ี 4.2 แบบจ าลองท่ีใชส้ร้างโปรแกรมตรวจจบัขอ้ความโฆษณา 
แบบจ าลองที่ใช้สร้างโปรแกรมตรวจจับข้อความโฆษณา คะแนนเอฟวัน 

SVM-U-100 0.990 
k-NN-B-50 0.972 
NB-B-50 0.971 
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ซพัพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน เคเนียเรสเนเบอร์ นาอีฟเบยส์
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 โดยสร้างเป็นโปรแกรมประยุกตบ์นเวบ็ http://hinfo.su.ac.th:81/adver/query_svm.php 

ใช้ส าหรับตรวจจบัขอ้ความโฆษณา ก าหนดให้มีช่องส าหรับป้อนขอ้ความโฆษณา จากนั้นกดปุ่ ม

เพื่อส่งขอ้ความ เม่ือโปรแกรมไดรั้บขอ้ความ จะน าขอ้ความโฆษณาท่ีไดม้าผ่านการตดัเป็นโทเคน

ให้โดยอตัโนมติั จากนั้นโปรแกรมจะท าการประมวลผล จ าแนกขอ้ความโฆษณาว่า เป็นประเภทท่ี

ถูกหรือผิดกฎหมาย ตามภาพท่ี 4.5 

 
ภาพท่ี 4.5 โปรแกรมประยกุตบ์นเวบ็ส าหรับตรวจจบัขอ้ความโฆษณา 
 เม่ือทดสอบประสิทธิภาพโปรแกรม โดยใช้ข้อความโฆษณาอาหารท่ีถูกกฎหมาย 
จ านวน 20 ข้อความและท่ีผิดกฎหมาย จ านวน 20 ข้อความ รวม 40 ข้อความ  เปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพดว้ยคะแนนเอฟวนั พบว่า ซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีนท่ีมีการก าจดัค าหยุด แบบยูนิแกรม
ท่ีใชทุ้กคุณลกัษณะ ใหป้ระสิทธิภาพในการจ าแนกดีท่ีสุด ไดค้ะแนนเอฟวนั เท่ากบั 1 ตามตารางท่ี 4.3 
ตารางท่ี 4.3 คะแนนเอฟวนัของโปรแกรมตรวจจบัขอ้ความโฆษณา 

ค่าที่ได้ 
โปรแกรมตรวจจับข้อความโฆษณา 

SVM-U-100 k-NN-B-50 NB-B-50 

 𝑇𝑃 20 19 19 

𝐹𝑃 0 1 1 

𝐹𝑁 0 0 1 

𝑇𝑁 20 20 19 
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ค่าที่ได้ 
โปรแกรมตรวจจับข้อความโฆษณา 

SVM-U-100 k-NN-B-50 NB-B-50 
𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 1 0.950 0.950 

𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 1 1 0.950 

คะแนนเอฟวนั 1.000 0.975 0.950 
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สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา 

งานวิจยัน้ีไดท้ าการประเมินประสิทธิภาพแบบจ าลองส าหรับจ าแนกขอ้ความโฆษณา
อาหารของ 3 เทคนิคการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน เคเนียเรสเนเบอร์ และนาอีฟเบย ์
ดงัน้ี 
1. เปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจ าลองของ 3 เทคนิคการเรียนรู้ ระหว่างการไม่ก าจดัค าหยุด 
และการก าจดัค าหยดุ 
 ผลการทดลองพบว่า แบบจ าลองท่ีก าจดัค าหยุดทั้ง 3 เทคนิคการเรียนรู้ ให้ประสิทธิภาพในการ
จ าแนกขอ้ความดีกวา่แบบจ าลองท่ีไม่ก าจดัค าหยดุ 
2. เปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจ าลองของ 3 เทคนิคการเรียนรู้ ท่ีมีการก าจดัค าหยดุ ระหว่างการ
สร้างคุณลกัษณะ แบบยนิูแกรม และแบบไบแกรม 
 ผลการทดลองพบว่า การสร้างคุณลักษณะแบบไบแกรม ไม่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ
แบบจ าลองของซพัพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน 
3. เปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจ าลองของ 3 เทคนิคการเรียนรู้ ท่ีมีการก าจดัค าหยุด โดยเลือก
คุณลกัษณะเคท่ีดีท่ีสุด ระหวา่งการสร้างคุณลกัษณะ แบบยนิูแกรม และแบบไบแกรม 
 ผลการทดลองพบว่า แบบจ าลองของเคเนียเรสเนเบอร์ และนาอีฟเบยมี์ประสิทธิภาพดีท่ีสุด เม่ือ
สร้างคุณลกัษณะแบบไบแกรม ท่ี k เท่ากบั 50% ส าหรับแบบจ าลองของซพัพอร์ทเวกเตอร์แมชชีนมี
ประสิทธิภาพดีท่ีสุด เม่ือสร้างคุณลกัษณะแบบยูนิแกรมท่ีใช้ทุกคุณลกัษณะ ซ่ึงการใช้คุณลกัษณะ
แบบไบแกรม ร่วมกับการเลือกคุณลักษณะเคท่ีดีท่ีสุด ไม่ท าให้ประสิทธิภาพแบบจ าลองของ 
ซพัพอร์ทเวกเตอร์แมชชีนเพิ่มขึ้น 
  การประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมตรวจจบัขอ้ความโฆษณา โดยน าแบบจ าลองจาก 
3 เทคนิคการเรียนรู้ท่ีมีคะแนนเอฟวนัเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีนท่ีมีการก าจดั
ค าหยุด แบบยูนิแกรมท่ีใช้ทุกคุณลักษณะ (SVM-U-100) เคเนียเรสเนเบอร์ท่ีมีการก าจดัค าหยุด 
แบบไบแกรม ท่ี k เท่ากบั 50% (k-NN-B-50) และ นาอีฟเบยส์ท่ีมีการก าจดัค าหยุด แบบไบแกรม ท่ี 
k เท่ากบั 50% (NB-B-50) มาสร้างโปรแกรมตรวจจบัขอ้ความโฆษณา ทดสอบกบัขอ้ความโฆษณา 
40 ข้อความ ผลการทดลองพบว่า แบบจ าลองซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีนท่ีมีการก าจัดค าหยุด 
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แบบยูนิแกรมท่ีใช้ทุกคุณลักษณะ สามารถจ าแนกข้อความได้ถูกต้องตรงกับการพิจารณาของ
ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ทั้ง 40 ขอ้ความ 

อภิปรายผลการศึกษา 

จากการทดลองจะเห็นไดว้่า การก าจดัค าหยดุมีผลต่อประสิทธิภาพแบบจ าลองส าหรับ
จ าแนกขอ้ความโฆษณาอาหาร เห็นได้จากเม่ือท าการก าจดัค าหยุด แบบจ าลองทั้ง 3 เทคนิคการ
เรียนรู้ มีคะแนนเอฟวนัมีค่าสูงขึ้น เป็นผลมาจากค าหยุดเป็นค าท่ีพบไดบ้่อย แต่ไม่ไดมี้ความหมาย
กบัขอ้ความ ค าหยุดจึงไม่มีผลต่อการจ าแนก การก าจดัค าหยุดจึงท าให้ประสิทธิภาพในการจ าแนก
ขอ้ความเพิ่มขึ้น 

เทคนิคการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมส าหรับการจ าแนกข้อความโฆษณา คือ ซัพพอร์ท
เวกเตอร์แมชชีน โดยให้ประสิทธิภาพดีกว่า เคเนียเรสเนเบอร์ และนาอีฟเบย์ ไม่ว่าจะเป็น
แบบจ าลองท่ีใช้คุณลักษณะแบบยูนิแกรม  หรือ แบบไบแกรม ซ่ึงสอดคล้องกับการทบทวน
วรรณกรรมท่ีพบว่า ในบรรดาเทคนิคการเรียนรู้ของเคร่ืองแบบเดิม ซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีนมี
ประสิทธิภาพดีท่ีสุด (18) โดยแบบจ าลองของซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน ท่ีใช้คุณลกัษณะแบบยูนิ
แกรม หรือ แบบไบแกรมนั้น มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากนั เน่ืองจากการสร้างคุณลกัษณะท่ีมีจ านวน
ชุดค ามากขึ้น จากแบบยูนิแกรมเป็นแบบไบแกรม ท าให้โอกาสท่ีพบคุณลกัษณะนั้นในขอ้ความ
โฆษณายากขึ้น ซ่ึงเป็นผลให้ค่า idf (inverse document frequency) สูงขึ้น ซ่ึงการมีคุณลกัษณะแบบ
น้ีเป็นจ านวนมาก จะท าให้เกิดการรบกวนในการจ าแนกขอ้ความโฆษณา ประสิทธิภาพในการ
จ าแนกลดลงได ้
 การเลือกคุณลักษณะเคท่ีดีท่ีสุด โดยเลือกคุณลักษณะจากน ้ าหนักของเวกเตอร์ท่ีมี
ขนาด 1 หน่วย ทั้งหมดในชุดเรียนรู้ของขอ้ความโฆษณาประเภทถูกกฎหมายกบัผิดกฎหมาย โดยใช้
ค่าสถิติ (F-value) จากการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance; ANOVA) และจดัล าดบั
ตามความแปรปรวนมากไปนอ้ย คุณลกัษณะท่ีมีความแปรปรวนมาก แสดงให้เห็นว่า คุณลกัษณะนั้น
มีความแตกต่างระหว่างขอ้ความโฆษณาประเภทถูกกฎหมายกับผิดกฎหมาย งานวิจยัน้ีได้เลือก
คุณลักษณะเคท่ีดีท่ีสุด 5,000 ล าดับแรก จากคุณลักษณะทั้ งหมด จ านวน 24,547 หน่วย พบว่า 
คุณลกัษณะท่ีสร้างจาก 2 ชุดค า มีจ านวนมากกว่าคุณลกัษณะท่ีสร้างจาก 1 ชุดค า โดยคุณลกัษณะท่ี
สร้างจาก 1 ชุดค า มีจ านวน 1,414 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 28.28 และคุณลกัษณะท่ีสร้างจาก 2 ชุดค า 
มีจ านวน 3,586 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 71.72 
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 ผูว้ิจยัไดเ้ลือกคุณลกัษณะเคท่ีดีท่ีสุด จ านวน 1,000 ล าดบัแรก เพื่อน ามาวิเคราะห์และ
จดัประเภทคุณลกัษณะตามตวัอย่างโฆษณาท่ีระบุในประกาศส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
เร่ือง หลกัเกณฑก์ารโฆษณาอาหาร พ.ศ.2561 โดยแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
1. ค าท่ีไม่อนุญาตในการโฆษณาคุณภาพ คุณประโยชน์ หรือสรรพคุณของอาหาร จ านวน 4 หน่วย 
2. ขอ้ความท่ีส่ือแสดงสรรพคุณอนัท าให้เขา้ใจว่าสามารถบ าบดั บรรเทา รักษา ป้องกนัโรค หรือ
อาการของโรค จ านวน 26 หน่วย 
3. ขอ้ความท่ีส่ือแสดงให้เขา้ใจว่ามีผลต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของร่างกาย หน้าท่ีอวยัวะ 
หรือระบบการท างานของร่างกาย จ านวน 31 หน่วย 
4. ขอ้ความท่ีส่ือแสดงให้เขา้ใจว่ามีสรรพคุณบ ารุงกาม บ ารุงเพศ หรือเก่ียวกับการมีเพศสัมพนัธ์ 
จ านวน 56 หน่วย 
5. ขอ้ความท่ีส่ือแสดงใหเ้ขา้ใจวา่มีสรรพคุณเพื่อบ ารุงผิวพรรณและความสวยงาม จ านวน 13 หน่วย 

6. ขอ้ความท่ีส่ือแสดงให้เขา้ใจวา่มีสรรพคุณในการลดน ้าหนกั ลดความอว้นหรือขอ้ความอ่ืนใดใน
ท านองเดียวกนั จ านวน 26 หน่วย 
โดยสามารถใชคุ้ณลกัษณะเหล่าน้ีเป็นขอ้สังเกตในการเตือนผูบ้ริโภคท่ีพบเห็นโฆษณาอาหารท่ีเขา้
ข่ายผิดกฎหมายได ้ดงัตวัอยา่งตารางท่ี 5.1 
ตารางท่ี 5.1 ตวัอยา่งการจดัประเภทคุณลกัษณะ 

ตัวอย่างโฆษณาท่ีระบุในประกาศส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เร่ือง หลกัเกณฑ์การโฆษณาอาหาร พ.ศ.
2561 

ตัวอย่างคุณลกัษณะจากการ
คุณลกัษณะเคท่ีดีท่ีสุด 
จ านวน 1,000 ล าดับแรก 

1. ค  าท่ีไม่อนุญาตในการโฆษณาคุณภาพ คุณประโยชน์ หรือสรรพคุณของอาหาร 
- ศกัด์ิสิทธ์ิ มหศัจรรย ์ปาฏิหาริย ์วิเศษ 
- เลิศท่ีสุด ดีเลิศ ชนะเลิศ ชั้นเลิศ เลิศเลอ ล ้าเลิศ เลิศล ้า 
- ยอด ยอดเยีย่ม ยอดไปเลย เยีย่มยอด เยีย่มไปเลย สุดยอด 
- ท่ีหน่ึง หน่ึงเดียว ท่ีหน่ึงเลย 
- ท่ีสุด ดีท่ีสุด ดีเด็ด สูงสุด 
- เด็ดขาด หายห่วง หายขาด หมดกงัวล 
- สุดเหวี่ยง 
- ไม่มีผลขา้งเคียง ไร้ผลขา้งเคียง 

“ขา้งเคียง” 
“ดี ท่ีสุด” 
“ไม่มีผล ขา้งเคียง” 
“ไร้ผล ขา้งเคียง” 

2. ขอ้ความท่ีส่ือแสดงสรรพคุณอนัท าให้เขา้ใจวา่สามารถบ าบดั บรรเทา รักษา ป้องกนัโรค 
หรืออาการของโรค 
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ตัวอย่างโฆษณาท่ีระบุในประกาศส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เร่ือง หลกัเกณฑ์การโฆษณาอาหาร พ.ศ.
2561 

ตัวอย่างคุณลกัษณะจากการ
คุณลกัษณะเคท่ีดีท่ีสุด 
จ านวน 1,000 ล าดับแรก 

- ลดโคเลสเตอรอล ลดความดนัโลหิต ลดไขมนัในเส้น
เลือด ลดระดบัน ้าตาลในเลือด 
- ป้องกนัโรคหวัใจ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน หลอดเลือด
แขง็ตวั ภูมิแพ ้หอบหืด 
- บรรเทาอาการปวดหวั ไมเกรน อาการชา บวมและเส้น
เลือดขอด 
- แกปั้ญหาปวดประจ าเดือน ประจ าเดือนมาไม่ปกติ 
- ยบัย ั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย 
- ช่วยดบักล่ินตวั กล่ินปาก 
- เพิ่มความจ า แกอ้าการหลงลืม 

“สรรพคุณ” 
“หลอดเลือด” 
“ยา” 
“อกัเสบ” 
“มะเร็ง” 
“ลด ตกขาว” 
“มะเร็ง ต่อม” 
“การ อกัเสบ” 
“ลด ระดบั” 

3. ขอ้ความท่ีส่ือแสดงให้เขา้ใจวา่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของร่างกาย หนา้ท่ี
อวยัวะ หรือระบบการท างานของร่างกาย 
- ปรับสมดุลใหร่้างกาย ฟ้ืนฟูร่างกายหรืออวยัวะ 
- เพิ่มน ้านม กระตุน้น ้านม 
- เพิ่มการไหลเวียนของเลือด 
- บ ารุงสมอง บ ารุงประสาทหรือบ ารุงอวยัวะของร่างกาย 
- เสริมสร้างหรือกระตุน้ระบบภูมิคุม้กนัร่างกาย เพิ่ม
ภูมิคุม้กนั เพิ่มภูมิตา้นทาน 
- Detox/ ลา้งสารพิษ 

“กระตุน้” 
“ดีขึ้น” 
“เส่ือม” 
“ความแขง็แรง” 
“สารพิษ” 
“ฟ้ืนฟู สมรรถภาพ” 
“ชะลอ การ” 

4. ข้อความท่ีส่ือแสดงให้เข้าใจว่ามีสรรพคุณบ ารุงกาม บ ารุงเพศ หรือเก่ียวกับการมี
เพศสัมพนัธ์ 
- ช่วยบ ารุงและเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ 
- เพิ่มสมรรถภาพท่านชาย/ หญิง 
- อาหารเสริมส าหรับชาย/ หญิง 
- เพิ่มขนาดอวยัวะเพศ 
- เพิ่มขนาดหนา้อก อพัไซส์ 
- กระชบัช่องคลอด 

“ฟิต” 
“แขง็” 
“อสุจิ” 
“เพิ่มขนาด” 
“อวยัวะเพศ” 
“อึด ทน” 
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ตัวอย่างโฆษณาท่ีระบุในประกาศส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เร่ือง หลกัเกณฑ์การโฆษณาอาหาร พ.ศ.
2561 

ตัวอย่างคุณลกัษณะจากการ
คุณลกัษณะเคท่ีดีท่ีสุด 
จ านวน 1,000 ล าดับแรก 

“เพิ่ม สมรรถภาพ” 
5. ขอ้ความท่ีส่ือแสดงใหเ้ขา้ใจวา่มีสรรพคุณเพื่อบ ารุงผิวพรรณและความสวยงาม 
- ลดร้ิวรอยเห่ียวยน่ ลดสิว ฝ้า กระ จุดด่างด า 
- ขาวใสเดง้ เปล่งปลัง่ 
- กระชบัรูขมุขน/ ฟ้ืนฟูผิว 
- ลดร้ิวรอย/ ลดความมนับนใบหนา้ 
- ชะลอความแก่ 
- ผิวกระจ่างใส 
- แกผ้มร่วง 
- กนัแดด ทา้แดด 

“ผิว” 
“เปล่งปลัง่” 
“สดใส” 
“กระจ่าง ใส” 
“ลด สิว” 
“ผิวพรรณ เปล่งปลัง่” 

6.ขอ้ความท่ีส่ือแสดงให้เขา้ใจวา่มีสรรพคุณในการลดน ้าหนกั ลดความอว้นหรือขอ้ความ
อ่ืนใดในท านองเดียวกนั 
- ลดความอว้น 
- ช่วยใหร้ะบายทอ้ง 
- สลายไขมนัท่ีสะสมในร่างกาย ดกัจบัไขมนั 
- ลดน ้าหนกั 
- Block/ Burn/ Build /Break 
- การใชภ้าพสายวดั/ เคร่ืองชัง่น ้าหนกั/ กางเกง Over Size 
- ภาพ Before/ After 
- Weight Loss 
- เพรียว สลิม Slim Slen 
- ไม่โยโย่ 
- กระชบัสัดส่วน 
- หุ่นดี 
- ผอม 
- ลดยาก/ ด้ือยา/ ลดความอยากอาหาร 

“ไขมนั” 
“ผอม” 
“เผาผลาญ” 
“เฟิร์ม” 
“พุง” 
“เบิร์น” 
“ไขมนั เก่า” 
“สลาย ไขมนั” 
“หุ่น สวย” 
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อย่างไรก็ตาม การใชคุ้ณลกัษณะแบบยนิูแกรม มีคุณลกัษณะจ านวนนอ้ย ซ่ึงท าให้การ
ประมวลผล ทั้งขั้นตอนของการสร้างเรียนรู้เพื่อสร้างแบบจ าลอง และการทดสอบขอ้ความโฆษณา
ท าได้เร็วขึ้ น  ในการใช้งานจริง จึงจะสร้างแบบจ าลองโดยใช้คุณลักษณะแบบยูนิแกรม 
ซ่ึงคุณลกัษณะแบบยูนิแกรมสามารถท าให้ประสิทธิภาพของเคเนียเรสเนเบอร์ และนาอีฟเบยส์ 
ดี เช่นกัน  โดยการเลือกจ านวนคุณลักษณะท่ี เหมาะสมกับแต่ละเทคนิคของการเรียน รู้  
จากผลการวิจยัน้ีสามารถน าแบบจ าลองไปพฒันาเป็นแอปพลิเคชัน เพื่อช่วยงานในเจา้หน้าท่ีใน
ภาครัฐเพื่อตรวจสอบข้อความโฆษณาอาหารท่ีผิดกฎหมาย ภาคเอกชน ช่วยผูป้ระกอบการให้
สามารถตรวจสอบขอ้ความโฆษณาได้ถูกตอ้ง ก่อนยื่นค าขออนุญาต และช่วยผูบ้ริโภคสามารถ
ตรวจสอบขอ้ความโฆษณาในเบ้ืองตน้ได ้อีกทั้งยงัสามารถประยุกตใ์ชก้บัการโฆษณาประเภทอ่ืน ๆ 
ไดอี้กดว้ย 

ข้อเสนอแนะ 

ส าหรับโปรแกรมประยุกต์น้ีใช้ส าหรับทดสอบเฉพาะข้อความโฆษณาอาหารเท่านั้ น 
ไม่สามารถใช้จ าแนกบทความให้ความรู้ หรือ เอกสารประเภทอ่ืน ๆ ส าหรับขอ้ความโฆษณานั้น 
ผูโ้ฆษณาสามารถปรับเปล่ียนขอ้ความไดห้ลากหลาย อาจใชค้  าท่ีมีความหมายเหมือนกนั (synonym) 
เพื่อให้ขอ้ความโฆษณามีความหมายเช่นเดิม ซ่ึงงานวิจยัน้ีไม่ไดท้ดลองค าท่ีมีความหมายเหมือนกนั 
ดังนั้น หากเป็นข้อความท่ีใช้ค  าท่ีมีความหมายเดียวกัน อาจท าให้จ าแนกข้อความได้ไม่ถูกต้อง 
อีกทั้ งการโฆษณาอาหารยงัพบในหลากหลายส่ือเป็นจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือ
กระจายเสียง ส่ือออนไลน์ การท่ีจะด าเนินการตรวจสอบโฆษณาทั้งหมดไดน้ั้น ตอ้งใชท้ั้งบุคลากร 
และระยะเวลา เป็นจ านวนมาก โดยการโฆษณานอกจากใชข้อ้ความในการส่ือสารแลว้ ยงัมีการใช ้
รูปภาพ เสียง วิดีทศัน์ ซ่ึงงานวิจยัน้ีท าการทดลองกบัขอ้ความเท่านั้น ดงันั้น เพื่อเป็นการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค เจ้าหน้าท่ีสามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างรวดเร็วทันกับสถานการณ์ จึงควรน า
เทคโนโลยีเขา้มาประยุกต์ใช้ในการตรวจจบัโฆษณาท่ีผิดกฎหมายในส่ืออ่ืน ๆ อีกดว้ย โปรแกรม
ประยุกต์น้ีเป็นประโยชน์ส าหรับผูบ้ริโภคท่ีมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (health literacy) เท่านั้ น 
โดยมีข้อจ ากัดส าหรับผูบ้ริโภคท่ีมีแรงจูงใจท่ีเกิดจากอารมณ์ (emotional buying motive) ดังนั้ น 
จ าเป็นตอ้งมีการพฒันาศกัยภาพผูบ้ริโภคอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหผู้บ้ริโภคตระหนกั รู้เท่าทนั ไม่ตกเป็น
เหยื่อของผูก้ระท าความผิด และลดความเส่ียงไม่ให้เกิดความเสียหายต่อผู ้บริโภคในอนาคต 
นอกจากจะมีเคร่ืองมือให้ผูป้ระกอบการ และผูบ้ริโภค ตรวจสอบข้อความโฆษณาอาหารแล้ว  
เพื่อจดัการปัญหาโฆษณาอาหารท่ีผิดกฎหมาย เจา้หน้าท่ีของรัฐตอ้งบงัคบัใชก้ฎหมายอย่างเขม้ข้น 
เพื่อใหผู้ก้ระท าความผิดมีความเกรงกลวักฎหมาย และไม่กระท าความผิดซ ้า 
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การพฒันาโปรแกรมประยุกต์ในขั้นตอนต่อไป นอกจากจ าแนกประเภทขอ้ความโฆษณา
อาหารท่ีถูกกฎหมายและผิดกฎหมายแลว้ ท าการก าหนดหมวดหมู่ย่อยให้ขอ้ความโฆษณาอาหารท่ี
ผิดกฎหมาย โดยก าหนดหมวดหมู่ย่อยมากกว่า 2 หมวดหมู่ (multi-class) เพื่อให้สามารถระบุ
ประเภทการฝ่าฝืนตามประกาศส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง หลกัเกณฑก์ารโฆษณา 
ซ่ึงขอ้ความโฆษณาอาหารท่ีผิดกฎหมาย 1 ขอ้ความ อาจฝ่าฝืนไดม้ากกว่า 1 ประเภท จึงก าหนดให้
ข้อความโฆษณาอาหาร 1 ข้อความ สามารถมีหมวดหมู่ได้มากกว่า 1 หมวดหมู่  (multi-label) 
ส าหรับการใชง้านของเจา้หนา้ท่ี โปรแกรมควรมีการแสดงผลการตรวจสอบ เป็นโอกาสท่ีขอ้ความ
โฆษณานั้นผิดกฎหมาย เพื่อให้เจา้หน้าท่ีสามารถจดัล าดับความส าคญัว่า ขอ้ความโฆษณาใดควร
ด าเนินการก่อน และเพิ่มจ านวนขอ้ความโฆษณาอาหารท่ีใชใ้นการเรียนรู้และการทดสอบ 
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                                                         ภาคผนวก ก รายการค าหยุด 
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กล่าว 
กวา่ 
กนั 
กบั 
การ 
ก็ 
ก่อน 
ขณะ 
ขอ 
ของ 
ขึ้น 
คง 
คร้ัง 
ความ 
คือ 
จะ 
จดั 
จาก 
จึง 
ช่วง 
ซ่ึง 
ดงั 
ดว้ย 
ดา้น 
ตั้ง 
ตั้งแต่ 
ตาม 
ต่อ 
ต่าง 
ต่าง ๆ 

ตอ้ง 
ถึง 
ถูก 
ถา้ 
ทั้ง 
ทั้งน้ี 
ทาง 
ท า 
ท าให ้
ท่ี 
ท่ีสุด 
ทุก 
นอกจาก 
นกั 
นั้น 
น า 
น้ี 
น่า 
บาง 
ผล 
ผา่น 
พบ 
พร้อม 
มา 
มาก 
มี 
ยงั 
รวม 
ระหวา่ง 
รับ 

ราย 
ร่วม 
ลง 
วนั 
วา่ 
ส าหรับ 
สุด 
ส่ง 
ส่วน 
หน่ึง 
หรือ 
หลงั 
หลงัจาก 
หลาย 
หาก 
อยาก 
อยู ่
อยา่ง 
ออก 
อะไร 
อาจ 
อีก 
เขา 
เขา้ 
เคย 
เฉพาะ 
เช่น 
เดียว 
เดียวกนั 
เน่ืองจาก 
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เปิด 
เปิดเผย 
เป็น 
เป็นการ 
เพราะ 
เพื่อ 
เม่ือ 
เรา 
เร่ิม 
เลย 
เห็น 
เอง 
แต่ 
แบบ 
แรก 
และ 
แลว้ 
แห่ง 
โดย 
ใน 
ให ้
ได ้
ไป 
ไม่ 
ไว ้
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                                                ภาคผนวก ข ตัวอย่างข้อความโฆษณา 
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ข้อความโฆษณาท่ีผ่านการลบข้อมูลท่ีไม่เกี่ยวข้อง ประเภทข้อความ 
ค่อยๆ ฟ้ืนฟู ขึ้น เร่ือยๆ ความจ า อะไร จะ ดีขึ้น อยู ่เร่ือยๆ FALSE 
ท าลาย เซลล ์เน้ืองอก และ เซลล ์มะเร็ง FALSE 
3 วนั ลด ไป 2 กิโล FALSE 
ดูแล ฟ้ืนฟู เส้นประสาท ช่วย บ ารุง ประสาท และ สมอง เพิ่ม ความจ า 
และ ความสามารถ ใน การเรียนรู้ 

FALSE 

ขา ท่ี ปวด ท่ี เดิน แลว้ สั่น ตะคริว พวก น้ี เบา ลง หมด เลย FALSE 
บ ารุง ร่างกาย บ ารุง หลอดเลือด และ ท่ี ส าคญั ยงั ช่วย เสริม 
สมรรถภาพ ทางเพศ 

FALSE 

ลด ความอยาก อาหาร FALSE 
สุดยอด นวตักรรม ของ การลดน ้าหนกั ลดความอว้น FALSE 
อร่อย ดี มีประโยชน์ ดว้ย ผลิตภณัฑ ์เสริม อาหาร เวย ์โปรตีน โปรตีน 
สูง มี คอล ลา เจน ได เปป ไทด ์และ โค เอน็ไซม ์คิว เทน็ ใส่ใจ ตวัเอง 
ดว้ย กนั นะ คะ 

TRUE 

ไม่ ลืม อยาก กิน อะไร ก็ได ้ทุกคร้ัง แต่ ท่ี แนะ น า ใน ม้ือ ต่อมา ขอ 
อยา่ ได ้ลืม วางแผนการ กิน ให ้ดี วางแผนการ กิน หวงัดี นะ จาก 
โปรตีน สูง โซเดียม นอ้ยกวา่ เทียบ กบั สูตร ปกติ 

TRUE 

ม้ือ น้ี ผา่น ไป ม้ือ ต่อไป ไม่ลืม อยา่ ลืม อยา่ ลืม นะ โปรตีน สูง 
โซเดียม นอ้ยกวา่ เทียบ กบั สูตร ปกติ 

TRUE 

ผลิตภณัฑ ์เสริม อาหาร ประกอบ ไป ดว้ย สาร สกดั จาก โสม ถัง่ เช่า 
หอยนางรม เห็ด หลินจือ กระชาย ด า และ แอล อาร์จีนีน มีประโยชน์ 
รับประทาน ก่อน นอนวนั ละ 1 แคปซูล คิดถึง ผลิตภณัฑ ์เสริม อาหาร 
โทร สอบถาม ขอ้มูล ผลิตภณัฑ ์เสริม อาหาร ไดท่ี้ 

TRUE 

ผลิตภณัฑ ์เสริม อาหาร ท่ี มีส่วน ประกอบ ของ สาร สกดั จาก 
สมุนไพร ธรรมชาติ 

TRUE 

รสชาติ ของ ใหม่ ท่ี ใครๆ ตอ้ง คน้หา รู้ แลว้ ตอ้ง ลอง นะ คะ TRUE 
ผลิตภณัฑ ์เสริม อาหาร คอล ลา เจน เปป ไทด ์10,000 มก. คอล ลา เจน 
น า เขา้ จาก ประเทศญ่ีปุ่ น 

TRUE 

บริษทั จ ากดั ผลิตภณัฑ ์ท่ี เรา เลือก แลว้ เพื่อ คุณ ใส่ใจ ตวัเอง ไป กบั 
ผลิตภณัฑ ์เสริม อาหาร จาก 

TRUE 



 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ภาคผนวก ค รายการคุณลกัษณะท่ีมีความแปรปรวนสูงท่ีสุด จ านวน 5,000 หน่วย 
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รายการคุณลกัษณะแบบยูนิแกรม 
ช่วย ฟิต แขง็ตวั 
ลด โรงงาน ฉลาก 
เพิ่ม บริโภค เลือด 
หมู่ ทุกวนั ค า 
อึด ร่างกาย ชะลอ 
ใหญ่ รายละเอียด สุขภาพ 
อาหารเสริม มีส่วน สูตร 
อร่อย เลือก เสริม 
วิตามิน มีประโยชน์ แขง็ 
ตวัเอง เห็นผล ลดน ้าหนกั 
หลากหลาย ส าคญั โปรตีน 
ท า ท่านชาย ผิว 
อาหาร แนะ บี 
ใส่ใจ ประกอบดว้ย ไดรั้บ 
น า ฟ้ืนฟ ู สารบบ 
ครบ ส่ิง เหมาะสม 
สมรรถภาพ GMP ควร 
ทน ตรวจ อสุจิ 
ลอง ส าหรับ ผูช้าย 
วนัน้ี กฎหมาย คุณ 
ทางเพศ รสชาติ อ่าน 
บ ารุง ไว สวสัดี 
นาน ชนิด จ า 
ผสม ผูผ้ลิต กระชบั 
หลัง่ ดี ใหม่ 
สกดั ปัญหา ผลิตภณัฑ ์
เร็ว รส โทร 
ไขมนั ปลอดภยั ผูช้ม 
อาการ ผง นาที 
 



 50 

 

น่ี 
เพิ่มขนาด 
ชาย 
ใส 
เสริมสร้าง 
นะ 
ขา้งเคียง 
ฮอร์โมน 
ซี 
งาน 
ขยาย 
กระตุน้ 
สั่งซ้ือ 
แขก 
ยาว 
หุ่น 
ขอบคุณ 
ยงัไง 
ปรับ 
ของขวญั 
ประ 
ใคร 
ใช่ 
สาร 
ประกอบ 
ใกล ้
ร้านคา้ 
ป้องกนั 
มก 
ด่ืม 

ชีวิต 
อารมณ์ 
ดีขึ้น 
มอบ 
ขอ้มูล 
สมดุล 
ครับ 
ทางเลือก 
ควบคุม 
อนุมูล 
เส่ือม 
นอ้งชาย 
บา้น 
ฝาก 
เลข 
รับประทาน 
การป้องกนั 
เตม็ท่ี 
ตา้น 
เตม็ 
เกิด 
โรค 
สะดวก 
รู้จกั 
เขา้มา 
อี 
ปวด 
หน่อย 
แก ้
ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

เมด็ 
ผอม 
อิสระ 
เร่ง 
ความแขง็แรง 
ใย 
สารพิษ 
หอม 
เอ 
ไหน 
สรรพคุณ 
การเผาผลาญ 
เปล่งปลัง่ 
น่ีแหละ 
หลอดเลือด 
ก็มี 
ยา 
ใบ 
ดูแล 
อกัเสบ 
ทัว่ไป 
ค าเตือน 
องุ่น 
ส่วนประกอบ 
หมาก 
ต่อม 
ส่งต่อ 
ไม่ตอ้ง 
เมลด็ 
ออกไป 
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อีกดว้ย 
ลดความอว้น 
โสม 
มากขึ้น 
รอบ 
เซลล ์
ทุกคน 
เลก็ 
อยา่งไร 
เห็ด 
แก่ 
แกว้ 
จะเป็น 
ทั้งคืน 
สิว 
ค่ะ 
หลินจือ 
แคลเซียม 
รีบ 
น ้าตาล 
รับเชิญ 
มะเร็ง 
สนุก 
ระดบั 
เร่ือง 
เผาผลาญ 
น ้าหนกั 
เบาหวาน 
เหมาะส าหรับ 
บาท 

เวย ์
กลมกล่อม 
เติม 
หนา้อก 
เสร็จ 
Product 
คุณสมบติั 
ฮอร์โมนเพศชาย 
ไดท่ี้ 
อวยัวะเพศ 
แอล 
สวย 
กระจ่าง 
คน 
ตอ้งบอก 
สอบถาม 
ดิฉนั 
แท ้
ของแท ้
เพิ่มปริมาณ 
พิเศษ 
สารอาหาร 
ซอง 
วิธีการ 
ความเป็นชาย 
ด า 
ย  ้า 
ตกขาว 
DHA 
ทัว่ประเทศ 

รู้ 
ออกฤทธ์ิ 
วนัละ 
สดใส 
สลาย 
เอช 
ปรุง 
ขวด 
ผลิต 
คะ 
สุดยอด 
เป็นท่ีนิยม 
พกพา 
ทั้งหมด 
หนุ่ม 
เหลือ 
รายการ 
รัก 
ตอ้งขอ 
เตือน 
ฟ้ืนตวั 
เอาใจใส่ 
เป็นหน่ึง 
ประโยชน ์
น ้าผ้ึง 
ถัง่ 
ผิวพรรณ 
บา้ง 
ทางบา้น 
ไดดี้ 
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ติดต่อ 
จ าหน่าย 
อยา่งไรบา้ง 
มองขา้ม 
กิจกรรม 
จุลินทรีย ์
อก 
กลา้มเน้ือ 
ไหลเวียน 
ล่ะ 
ขึ้นอยู ่
ดา้นล่าง 
มีครรภ ์
ผสาน 
สนใจ 
ตวัแทน 
ซ่า 
ลา้ง 
กล่ินหอม 
เพื่อน 
รักษา 
น่าสนใจ 
เพราะฉะนั้น 
เฟิร์ม 
ติดตาม 
เน้ือ 
นอ้ยกวา่ 
สนาม 
ส่วนตวั 
มิลลิกรัม 

นัน่เอง 
ซุป 
เก็บรักษา 
คุณภาพ 
Dietary 
ผลไม ้
ดกัจบั 
ไร้ผล 
ถูกใจ 
ผู ้
เตรียม 
ครอบครัว 
เช่ือวา่ 
เมนู 
ก าลงักาย 
ปลา 
ภาวะ 
อย 
ของฝาก 
เด็ก 
พูดถึง 
ช่วงน้ี 
ภายใน 
แซ่บ 
ขบั 
มั้ย 
ภูมิคุม้กนั 
โทรศพัท ์
วตัถุดิบ 
ตอ้นรับ 

นมผง 
คุณภาพดี 
ไร้ 
เรียกวา่ 
โทรม 
โค 
HACCP 
เพิ่มเติม 
แพค็เกจ 
จ าหน่าย 
ครบถว้น 
in 
ประจ าเดือน 
ตวัเลือก 
สมุนไพร 
แต่ละวนั 
ซ้ือ 
B 
เร้าใจ 
คุณค่า 
น ้าอสุจิ 
เหมือนกนั 
ตรงน้ี 
ปลุก 
ก าลงั 
พลงั 
สภาพ 
หมายเลข 
หรือยงั 
ขาว 
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สากล 
ท่ีชอบ 
คุย 
ยอดขาย 
ถัว่เหลือง 
ตามค าแนะน า 
ไฮ 
บวับก 
เติมเตม็ 
อาราบิกา้ 
ช่วงเวลา 
เบอร์ร่ี 
พรีเม่ียม 
ไปดู 
คึกคกั 
ความตอ้งการ 
แขง็แรง 
สะสม 
เพียง 
ดีกวา่ 
ฟ ู
หวงั 
อยา่งสม ่าเสมอ 
เท่ียว 
ไง 
กลุ่ม 
จา้ 
น ้าเช้ือ 
สอง 
ประจ า 

โซเดียม 
ติดต่อสอบถาม 
ลองดู 
ตาล 
นกเขาไม่ขนั 
คุณผูช้าย 
รูปแบบ 
ทุกท่าน 
ใชชี้วิต 
จริง 
อวยัวะ 
ยาก 
คู่รัก 
มีรส 
เคร่ืองเทศ 
ช่องทาง 
อยา่งเช่น 
ส่ือ 
โยโย ่
บอกต่อ 
ตงั 
พุง 
กลบัมา 
คอเลสเตอรอล 
รวมถึง 
เขม้ขน้ 
หวาน 
อว้น 
การผลิต 
สัมผสั 

สัดส่วน 
สม ่าเสมอ 
ซกั 
เด๋ียว 
สวยงาม 
ส าเร็จ 
ความจ า 
เร่ืองราว 
เชอร์ร่ี 
เป็นประจ า 
ธุระ 
หมดเวลา 
มัย๊ 
มะเขือเทศ 
พุ่ง 
หา้งสรรพสินคา้ 
วา่ง 
ไกล 
พูด 
ทุกท่ี 
เทียบ 
พูดคุย 
เพียงแค่ 
ชา 
เทน็ 
เทียบเท่า 
ความคิดเห็น 
น่ีเอง 
อลัฟา 
แฮปป้ี 
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อยา่งยิง่ 
บูสท ์
ออปติมมั 
พาราคาเซอิ 
ทางการแพทย ์
เท 
หนา้ทอ้ง 
สายตา 
เบิร์น 
มีความรู้ 
เป็นตวั 
คนใน 
หนา้จอ 
ไปไหนมาไหน 
ไม่ผิด 
แรง 
ตรา 
ท่ีมา 
สาว 
คิว 
หวัใจ 
เรียบ 
เป็นท่ีรู้จกั 
ยิง่ขึ้น 
เยน็ 
กลัน่กรอง 
ออ้ 
เวลาวา่ง 
นอกเหนือจาก 
ฟิตเนส 

เอย้ 
ยมิ 
มีเร่ือง 
พละก าลงั 
ขา้งนอก 
ถือเป็น 
ดวงใจ 
เกรด 
ไก่ 
อบ 
กรัม 
ผูใ้ช ้
โภชนาการ 
สมยัน้ี 
a 
ขา 
ไดผ้ล 
ฟอสฟอรัส 
เรียนรู้ 
ก็ได ้
ความมัน่ใจ 
ขาดไม่ได ้
ส่วนเกิน 
งา 
เข่า 
ตอนน้ี 
เล่า 
ฉนั 
ตม้ 
ชา้ 

เก่า 
อนาคต 
L 
นัน่ 
สมอง 
กระชาย 
เนียน 
BCAA 
ชั้น 
ทา้ทาย 
หนกั 
ตวั 
ธุรกิจ 
รูปร่าง 
ไม่วา่ 
วา้ว 
ง่าย 
แบรนด ์
ความสนุก 
ขา้ว 
ทราบ 
อตัราการ 
บริษทั 
เชิญ 
ผิวขาว 
ความอยาก 
เธอ 
ไลฟ์สไตล ์
ภูมิตา้นทาน 
โอเค 
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มาถึง 
ตลอด 
ไทย 
ระดบัน ้า 
ฟัน 
ต่ืนตวั 
เป็นโรค 
ชอบ 
คืน 
product 
แต่ละ 
แลว้ก็ 
จ านวน 
น่าจะ 
ลดลง 
เซ็กส์ 
ความสะดวก 
มวล 
ล าไส้ 
ความเส่ียง 
จ านวน 
ต่อเน่ือง 
โคลีน 
มะขามป้อม 
ทบัทิม 
from 
ประเมิน 
อืม 
เหล่าน้ี 
ดอก 

จงั 
หนัมา 
แด่ 
กิโลแคลอรี 
เกิน 
มีปัญหา 
นวตักรรม 
แน่ 
ไหล 
ละลาย 
ความดนัโลหิต 
มีลูก 
ร้ิวรอย 
อะมิโน 
จดัจ าหน่าย 
เพียงพอ 
จ า 
โอเมกา้ 
อะ 
แม ่
สูง 
เลือดลม 
อาบน ้า 
เอา 
สาขา 
powder 
บด 
มงัคุด 
เเขง็ 
เจา้ของ 

ภาพ 
ปวดเม่ือย 
ของโปรด 
ยงัมี 
บอกลา 
เส้นเลือด 
แซบ 
ทุกเวลา 
ยาบ ารุง 
ทานอาหาร 
well 
being 
เหลก็ 
โร 
ตึง 
ปวดหวั 
ตนเอง 
วา่การ 
ด่ืมด ่า 
อ่ิม 
ล่ิม 
ติดเป็นนิสัย 
ไดเ้วลา 
เกือบ 
คนโนน้คนน้ี 
สักพกั 
ตรงท่ี 
โรคหวัใจ 
เคา้ 
ขั้นตอน 
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เพิ่มประสิทธิภาพ 
แทน 
เท่ากบั 
ลา้น 
ความยดืหยุน่ 
ไร้อารมณ์ 
ดวงตา 
คลิก 
ด่างด า 
เอกลกัษณ์ 
โลหิต 
ความชุ่มช้ืน 
ต่างประเทศ 
เซลลูไลท ์
โปรด 
ตรวจสอบ 
ไม่มีผล 
C 
ขิง 
ฤทธ์ิ 
ท่ีผา่นมา 
ไม่นอ้ย 
ความดนั 
ซ่อมแซม 
ตกคา้ง 
ธาตุเหลก็ 
with 
มาหา 
เช่า 
แขน 

ด่วน 
เปป 
ไทด ์
ลงตวั 
คิวเทน็ 
น ้าร้อน 
อดอาหาร 
คู ่
พิษ 
ธรรมชาติ 
ปัจจุบนัน้ี 
สนบัสนุน 
แป๊ะก๊วย 
โก 
เร่ิมตน้ 
ประเทศจีน 
ทั้งสอง 
เช้ือ 
เต่งตึง 
แลก็โทบาซิลลสั 
ผม 
โน่นน่ี 
เทรนด ์
ทางการ 
ใหท้าน 
วตัถุ 
เรียน 
การันตี 
ทนัใจ 
กระ 

ผกัชี 
บรรเทา 
จนถึง 
เป็นผง 
หรือวา่ 
ขบัถ่าย 
หมู 
ต่อไป 
เห็นดว้ย 
ลูกสาว 
เหมือน 
จ๊ีด 
คดัสรร 
แผง 
รวมไปถึง 
กระดูก 
สับปะรด 
จ ากดั 
คิด 
E 
and 
โดดเด่น 
ผูป่้วย 
ขาด 
ดูแลตวัเอง 
อมัพาต 
ช้ิน 
ลา 
นมถัว่เหลือง 
ตวัจริง 
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โซดา 
บ ารุงก าลงั 
เหนือกวา่ 
เบอร์ 
หนา้ใส 
ความรัก 
Calcium 
ลีลา 
ท่ีเกิด 
วา่แต ่
เทคโนโลย ี
หยบิ 
หาย 
โคเลสเตอรอล 
ไหม 
แกปั้ญหา 
อยา่งเตม็ท่ี 
ประสบการณ์ 
เพรียว 
ราก 
กระบวนการ 
มุ่งมัน่ 
จงัเลย 
ความเส่ือม 
พิถีพิถนั 
ลกัษณะ 
ใจสั่น 
คัว่ 
บุตร 
แบ่ง 

หรือไม่ 
ค านวณ 
เตียง 
เป็นตวัแทน 
กลูตามีน 
ตบั 
หน่วย 
oil 
การลดน ้าหนกั 
เหรอ 
รสจืด 
สดช่ืน 
ฝา 
snack 
หา 
พวกเรา 
มาร์เก็ต 
น ้าแร่ 
นม 
กา้ว 
ส า 
คณะกรรมการ 
อนัเน่ืองมาจาก 
เน้ืองอก 
หอมกรุ่น 
ออกก าลงักาย 
สมอไทย 
ของแถม 
เขา้กนั 
แกร่ง 

ปรับระดบั 
ซะ 
หนงั 
นอ้ง 
นัง่ 
หืม 
โดยเฉพาะ 
พกัผอ่น 
แป้ง 
ประสาท 
เอกสิทธ์ิ 
หนา 
อุดม 
เพิ่ง 
โครเมียม 
สั้น 
เสียว 
A 
Acid 
ท างาน 
ตวัแทนจ าหน่าย 
for 
หลายอยา่ง 
ชิม 
ตน้ 
ทุกวนัน้ี 
ทั้งที 
or 
กรอบ 
ใส่ 
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เบตา้ 
ความแขง็ 
ออกก าลงักาย 
ตวัเรา 
Cranberry 
Line 
ความรู้สึก 
วาง 
ด้ือยา 
ด่ืมได ้
ประเมินค่า 
อยา่งเป็นธรรม 
ดิ 
วนันั้น 
เพศชาย 
ระบบขบัถ่าย 
ก าจดั 
ไฟเบอร์ 
ออนไลน ์
ไซ 
ว่ิง 
บน 
สาย 
แกงจืด 
ฝอย 
หรอ 
ท าลาย 
ลึก 
สุข 
มีส่วนช่วย 

เคร่ือง 
น ้าตาลทราย 
ติ 
Protein 
ราคา 
D 
ความปรารถนาดี 
รึ 
ติดตวั 
สิ 
ปลากระป๋อง 
ทนัสมยั 
ใชง้าน 
หลาน 
กู ้
เจียว 
มัน่ใจ 
เขา้ใจ 
เอน็ไซม ์
ดวง 
นอกจากน้ียงั 
อาทิ 
ขอ้ 
อยูดี่ 
ทีเดียว 
หญา้ 
เท่านั้น 
ครีม 
ถา้ไม่ 
เกาหลี 

ไบโอติน 
EXTRACT 
ออร่า 
น ้ามนั 
มากยิง่ขึ้น 
แบ่งปัน 
แฟน 
Coenzyme 
เสนอ 
ระบบ 
ไปเท่ียว 
ปราศจาก 
มวั 
ออกซิเจน 
ไดป้ระโยชน์ 
นอกจากน้ี 
สู้ 
ก าลงั 
วยั 
พริกไทย 
แสงแดด 
ไม 
ไต 
โปรโมชัน่ 
ต่อตา้น 
เท่า 
การท างาน 
แน่น 
ภูมิแพ ้
ออ 
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ดารา 
ตน้แขน 
ตน้ขา 
คลอไรด ์
ส้มแขก 
ส่อง 
เทา้ 
สายด่วน 
ไลโปอิก 
Drink 
Energy 
มีความหมาย 
คบั 
เช่นเดียวกบั 
เป็นนิสัย 
เช่นเคย 
หอ้งนอน 
พื้นบา้น 
วางไว ้
ท่อง 
ขึ้นใจ 
มิตรสหาย 
พอตวั 
แถบ 
มกัจะ 
แจกแจง 
มาแรง 
หรูหรา 
คนใกลชิ้ด 
เม่ือวนัก่อน 

เสมอมา 
ทีละ 
ล ้าค่า 
ตลอดมา 
พวกเขา 
น่าประทบัใจ 
กุย 
เหมาะ 
ทิ้ง 
ตอบสนอง 
เตน้ 
เช่ือมัน่ 
เนต 
นอ้งสาว 
coconut 
บิล 
ก าไร 
สืบสาน 
ตม้ย  ากุง้ 
ถว้ย 
dietary 
supplement 
แค่น้ี 
ระบุ 
นมยเูอชที 
ขา้วเปลือก 
เนย 
ปรุงแต่ง 
พร่อง 
ขมิ้น 

สมอ 
มะตูม 
เชย 
น ้าอบ 
กานพลู 
ฟัก 
สมอพิเภก 
จนัทน์เทศ 
ฝีมือ 
ปิดสนิท 
ภาชนะ 
ท่ีตั้ง 
ฮั้งกว้ย 
เถาวลัยเ์ปรียง 
หล่อ 
bar 
สภาพร่างกาย 
Ginseng 
สูบฉีด 
ซอส 
ปรุงรส 
เปราะ 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
สุดทาง 
ซีน 
เซ 
Everyone 
ลาก 
หวั 
เผด็ 
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ความสูง 
แต่ง 
เช้ือรา 
พกั 
เลิฟ 
เท่ากบัวา่ 
เราเอง 
เส่ือมสภาพ 
หน่าย 
สึก 
สาเหตุ 
ไม่ยาก 
แผน่ 
กล่ินอบั 
เคร่ืองหมายการคา้ 
เจา้หญิง 
บ่อย 
กลูแคน 
เมด็เลือด 
ดูดี 
เบสิค 
อเมริกา 
แอดวานซ์ 
โดยตรง 
ชอ้น 
รวบรวม 
ถือวา่ 
กรรมวิธี 
สะใจ 
ขนั 

รอยด่าง 
สมดุลย ์
เพิ่มจ านวน 
การเจริญเติบโต 
เอาล่ะ 
ไอโอดีน 
ลุย 
DIETARY 
SUPPLEMENT 
PRODUCT 
เบ้ืองตน้ 
หมุนเวียน 
rice 
แฟนคลบั 
ไตรเปปไทด ์
ลูก 
บกั 
คอนเซ็ปต ์
เปิดตวั 
ภาพยนตร์ 
แบคทีเรีย 
วานิลลา 
ช่ืนใจ 
เอซิด 
แต่ถา้ 
ธญัพืช 
ละมุน 
จนได ้
ด าเนิน 
ประชาสัมพนัธ์ 

เป็นหมนั 
การปรับปรุง 
สังเคราะห์ 
นิยม 
วา่ท่ี 
ความเหน่ือย 
ลา้ 
ผิดปกติ 
รู้เร่ือง 
โฉมใหม่ 
เจ็บ 
ศลัยกรรม 
Nutrition 
the 
Japanese 
kilocalories 
convenient 
delicious 
cholesterol 
taste 
vitamins 
vegetables 
minerals 
อาจจะ 
ความเครียด 
ไดเ้ห็น 
ขอ้ต่อ 
เกษตรกร 
ส่วนหน่ึง 
อา้งอิง 
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ค ่า 
อ่อนเยาว ์
ไดข้่าว 
เผชิญ 
ความกลา้ 
กา้วขา้ม 
การแขง็ตวั 
มีเพศสัมพนัธ์ 
ถาวร 
คุณป้า 
ยบัย ั้ง 
ความสาว 
อุดตนั 
รับรู้ 
ภรรยา 
ใบหนา้ 
กระบวนการผลิต 
วนัหมดอาย ุ
รังสี 
ซุปเปอร์ 
ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
บลอ็ค 
be 
เดิน 
สไตล ์
แบลค็ 
เคอร์แรนท ์
สหรัฐอเมริกา 
แนะน า 
ลดเหลือ 

วนัท่ี 
ไดก้ล่ิน 
โกจิ 
เป็นประจ า 
น ้าเงิน 
แกม 
สีน ้าตาล 
บล๊อก 
ความน่าสนใจ 
โยเกิร์ต 
ท่อ 
ความสดช่ืน 
เฉา้ 
พึงพอใจ 
กุง้ 
รวดเร็ว 
หอ้ง 
วาซา 
บิ 
ยาน 
เป้าหมาย 
อดีต 
ม้ือ 
เคร่ืองด่ืม 
ขา้วโพด 
หมด 
ร่า 
ทีน 
แตก 
กาก 

ผา่ตดั 
รอบขา้ง 
protein 
ผูสู้งอาย ุ
เพื่อนสนิท 
ใหค้วามสนใจ 
สุก 
โปร 
พร้อมกบั 
กด 
เหมาะกบั 
ดู 
มีชีวิตชีวา 
mg 
เร่งด่วน 
น่ีไง 
คิดถึง 
สวรรค ์
ออกก าลงั 
กกัเก็บ 
ปกป้อง 
ป้าย 
นบั 
not 
เวลา 
ใหก้าร 
คลิป 
ลิ 
คอนเฟิร์ม 
กะทดัรัด 
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ชาม 
บาร์บีคิว 
แคล 
ทีเด็ด 
เด๋ียวน้ี 
Dextrose 
ซีสเทอีน 
Love 
เกณฑ ์
ราว 
หมดแลว้ 
จนัทร์ 
แกง 
ขจดั 
ยดื 
สุดทา้ย 
เขา้ถึง 
สายตาสั้น 
Whey 
เร็วน้ี 
ส้ม 
อยา่งปลอดภยั 
ระบบประกนัคุณภาพ 
เย 
มีประสิทธิภาพ 
พื้นท่ี 
เบิ้ล 
แช่น ้า 
แลก็โท 
บาซิลลสั 

เจอ 
แต่เชา้ 
ผลลพัธ์ 
COLLAGEN 
FISH 
COENZYME 
สวิตเซอร์แลนด ์
facebook 
สมาชิก 
ราคาขายปลีก 
แปะก๊วย 
มีราคา 
สินคา้ท่ี 
คร้ังแรก 
น ้าตม้ 
อาหารการกิน 
ศูนย ์
คดัเลือก 
เรียกร้อง 
คน้ควา้ 
เหมือนเดิม 
เลียม 
ความพึงพอใจ 
กระทะ 
ก าเนิด 
น ้ามนัพืช 
เยีย่ม 
เอว 
กระดูกอ่อน 
แมงกานีส 

เปล่ียนแปลง 
อ่ิมทอ้ง 
กินดีอยูดี่ 
หมองคล ้า 
สีสัน 
ตอ้งการ 
กระจาย 
เจาะลึก 
VTR 
เพื่อนฝงู 
พิธีกร 
คา้งแรม 
แอซิด 
เพื่อให ้
เรียว 
ปี 
ยนืยนั 
ช่าง 
MUFA 
ความสามารถ 
ไดม้า 
love 
ละ 
Phenylalanine 
Amino 
Isoleucine 
Leucine 
Valine 
Methionine 
Lysine 
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Threonine 
Blueberry 
Raspberry 
สาหร่ายทะเล 
การออกก าลงักาย 
สูงสุด 
ลูกชาย 
พอก 
ครรภ ์
เทศ 
ปัสสาวะ 
นอก 
อาร์ 
สะดุด 
ฝ้า 
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
ท่ีไหน 
how 
day 
ชาเขียว 
กฎเกณฑ ์
VITAMIN 
PROTEIN 
เป็นปกติ 
ค า 
ดีด 
ออร์แกนิค 
หยอ่น 
ตา 
มิติ 

ดีท๊อกซ์ 
ผูใ้หญ่ 
นกกระจอก 
ไม่ทนั 
ค ่าคืน 
สั่งสม 
ทอ้ง 
ช่องคลอด 
Powder 
มีโอกาส 
จดัส่ง 
บอก 
BURN 
เลบ็ 
ชาติ 
มิลลิลิตร 
มะพร้าว 
อ๋ึม 
จบ 
พยายาม 
ช่ือ 
เคี้ยว 
พรุน 
มีค่า 
ไม่ถึง 
ธนัวาคม 
ดึก 
LGG 
ซ้ีด 
ขอให ้

vitamin 
อะเซโรล่า 
ฟิช 
ชะเอม 
นา 
สร้างสรรค ์
หมายถึง 
บลอ็ก 
Anti 
ใหน้ม 
Multi 
อีกมากมาย 
crunchy 
nuts 
เมล่อน 
คุณประโยชน์ 
สอน 
เน้ีย 
แรงบนัดาลใจ 
CALCIUM 
ยิง่ 
ค่อย 
เส่ียง 
Block 
Burn 
ชรา 
ท ากิจกรรม 
มากกวา่ 
บอกเล่า 
ผดั 
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ยคุ 
สตรี 
กินดี 
อพั 
หยดุ 
ผูบ้ริหาร 
เหลือง 
กลูตา้ไธโอน 
ปากอ่าว 
ล่ม 
ความอดทน 
คิดคน้ 
พลสั 
กุหลาบ 
ฝึก 
คาร์นิทีน 
มีฤทธ์ิ 
ประสิทธิภาพ 
เพลิน 
ก็เลย 
เลขท่ี 
ก็ดี 
ดาว 
หละ 
ml 
กระเทียม 
ตุลาคม 
ครอบคลุม 
อยา่งเดียว 
Lemon 

oat 
meal 
ไลฟ์ 
สิทธิพิเศษ 
HDL 
ทนทาน 
ยบุ 
กระเป๋า 
Q 
อ่อน 
ปลาร้า 
โอ 
ดีเยีย่ม 
Glutathione 
พิมพ ์
โชค้ 
อ่อม 
ไฟ 
Facebook 
คลอด 
บวก 
New 
Like 
ก 
คน้พบ 
ชุ่มช่ืน 
ดัง่ 
ชัว่โมง 
your 
กลูตา้ 

ACID 
มีประสบการณ์ 
รู 
อยา่งชดัเจน 
ช่วงอาย ุ
โต 
Technology 
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รายการคุณลกัษณะแบบไบแกรม 
ครบ หมู่ ฉลาก ก่อน ใหญ่ ยาว 
รายละเอียด สินคา้ เพิ่ม สมรรถภาพ ฟ้ืนฟู สมรรถภาพ 
เสริม อาหาร วิตามิน บี ประโยชน์ ดี 
ผลิตภณัฑ ์เสริม เรา จะ ชะลอ การ 
หมู่ ใน ไม่มีผล ใน ประ จ า 
ใส่ใจ ตวัเอง วิตามิน ซี ตา้น อนุมูล 
สกดั จาก ช่วย เพิ่ม ใน แคปซูล 
หลากหลาย ครบ ไดรั้บ เลข ควร กิน 
สมรรถภาพ ทางเพศ ส่ิง ดี เสริม ดว้ย 
สาร สกดั เป็น ประ ช่วย ให ้
อึด ทน หลัง่ เร็ว มีส่วน ผสม 
อาหาร หลากหลาย บริโภค ไม่มีผล มอบ เป็น 
การ ตรวจ รับประทาน อาหาร ได ้ลอง 
แนะ น า ใน ฉลาก บ ารุง ร่างกาย 
ผา่น การ การป้องกนั หรือ ก่อน มี 
GMP กฎหมาย หรือ รักษาโรค ลอง ทาน 
โรงงาน ผูผ้ลิต ท่ี เรา มี วิตามิน 
ผูผ้ลิต ผา่น คุณ ผูช้ม และ คน 
ใน สัดส่วน มีส่วน ประกอบ อาหารเสริม ส าหรับ 
ท่ี เหมาะสม ส าหรับ ท่านชาย ลด อาการ 
กิน อาหาร การ หลัง่ อยาก ให ้
ตรวจ GMP ท่ี ส าคญั มี อย 
เลข สารบบ อนุมูล อิสระ ใย อาหาร 
สารบบ อาหาร นะ ครับ ไป ก่อน 
สัดส่วน ท่ี แบบ น้ี ปรับ สมดุล 
ท า ให ้ สูตร ใหม่ ร้านคา้ ทัว่ไป 
ช่วย ลด ลด การ ลอง เลย 
ให ้ครบ ใน การป้องกนั เป็น ของขวญั 
ก่อน บริโภค เหมาะสม เป็น ลา ไป 
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ส าหรับ ผูช้าย 
จาก ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
อ่าน ค าเตือน 
อาหารเสริม ผูช้าย 
มี กิจกรรม 
กระจ่าง ใส 
ต่อม ลูก 
ลูก หมาก 
มา ฝาก 
ใน เลือด 
นาน ขึ้น 
ผสม ของ 
ใหญ่ ขึ้น 
อาหาร จาก 
แคปซูล กล่อง 
การ เกิด 
ทางเพศ ให ้
เมลด็ องุ่น 
ท่ี มีประโยชน ์
ท า งาน 
ก็ เป็น 
โรงงาน ผลิต 
อยาก จะ 
เด็ก และ 
สาร ตา้น 
มี บุตร 
วิตามิน อี 
ก็ คือ 
แขก รับเชิญ 
หน่ึง ท่ี 

วา่ มี 
ตวัเอง ดว้ย 
อาหาร ท่ี 
ใน ร่างกาย 
ส่วนประกอบ ส าคญั 
เพิ่ม พลงั 
เพิ่ม ความสุข 
อาหารเสริม ท่านชาย 
พกพา สะดวก 
สวสัดี ค่ะ 
นอกจาก จะ 
วนัน้ี เรา 
ได ้เตม็ท่ี 
ให ้เรา 
มีประโยชน์ ต่อ 
กระตุน้ การ 
น า มา 
คุณ รัก 
ใน ทุก 
ดว้ย การ 
เลย วา่ 
จาก โสม 
ได ้ทุกวนั 
มีส่วนช่วย ใน 
ช่วย ฟ้ืนฟ ู
หลากหลาย ให ้
อาหาร ให ้
อ่าน ค า 
เตือน ใน 
ชะลอ ความ 

มี คน 
ของ ผลิตภณัฑ ์
ไดรั้บ การ 
ต่อ วนั 
เอช เอ 
ดี เอช 
เห็ด หลินจือ 
ผู ้ท่ี 
แคปซูล ประกอบดว้ย 
เร่ือง หน่ึง 
ทัว่ไป และ 
ค า เตือน 
เป็นหน่ึง ใน 
กนั เยอะ 
ขยาย ขนาด 
ตอนน้ี ก็ 
ก็ สามารถ 
มองขา้ม ก็ 
เรา น า 
ลอง รับประทาน 
แลว้ คุณ 
ผูช้ม ทางบา้น 
เวย ์โปรตีน 
คุณ และ 
ท่ี ช่วย 
มี ผลิตภณัฑ ์
คนรัก ตวัเอง 
ควร มองขา้ม 
กวา่ แลว้ 
ช่วย บ ารุง 
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ใส่ใจ กบั 
ใน ช่วงน้ี 
ตอ้งขอ ลา 
อยาก แนะ 
ท่ี ขึ้นอยู ่
ขึ้นอยู ่ดา้นล่าง 
ทาน มา 
ท่ี ไดรั้บ 
พบ กบั 
ให ้ลอง 
เรา ได ้
ร่างกาย ช่วย 
จะ ซ้ือ 
ความแขง็แรง ของ 
ยงัไง บา้ง 
ทุก สนาม 
สนาม รัก 
เตม็ท่ี ทุก 
ชอบ ค่ะ 
บา้น ท่าน 
ใกล ้บา้น 
ตวัเอง กนั 
ส าหรับ วนัน้ี 
ตอ้งบอก วา่ 
ลด ไขมนั 
เลือก รับประทาน 
ท่ี เลือก 
มิลลิกรัม และ 
Dietary Supplement 
Supplement Product 

น้ี มี 
ไร้ผล ขา้งเคียง 
การ ไหลเวียน 
ราคา บาท 
เป็น ยงัไง 
ฝาก กนั 
ออก ก าลงักาย 
คน ท่ี 
ท าให ้คุณ 
ของฝาก ให ้
ของขวญั ของฝาก 
ส่งมอบ แทน 
อยากรู้ ขอ้มูล 
แทน ความรัก 
เป็นการ ส่งมอบ 
สามารถ มอบ 
ซ้ือ ไว ้
อีกดว้ย เป็นการ 
จาก เมลด็ 
ใน แบบ 
ใคร ก็ 
และ วิตามิน 
ท่าน ผูช้ม 
ชนิด ผง 
กนั ดว้ย 
วนัละ ซอง 
ดี ท่ีสุด 
ทาน วนัละ 
คิด วา่ 
เพิ่ม ความแขง็แรง 

ได ้นาน 
ดา้นล่าง น้ี 
เรา มี 
ลด ตกขาว 
ผลไม ้ก็ 
เป็นท่ีนิยม มาก 
มาก ตอนน้ี 
สตรี มีครรภ ์
หลัง่ ชา้ 
ตวัเอง เลือก 
ส่วนประกอบ ของ 
สูตร ปกติ 
ดว้ย ผลิตภณัฑ ์
ท่ี คุณ 
ของ เซลล ์
ใน ตวัเลือก 
น่ี ก็ 
ชะลอ วยั 
เหมาะสม เป็นประจ า 
หรือ สั่งซ้ือ 
เลือก ประโยชน์ 
ไขมนั เก่า 
จาก มะเขือเทศ 
มะเร็ง ต่อม 
ไม่มีผล ขา้งเคียง 
ไม่ ควร 
เห็นผล จริง 
ทาน สะดวก 
หมายเลข โทรศพัท ์
โทรศพัท ์ท่ี 
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ทางเลือก ของ 
ประกอบ ของ 
สอบถาม หรือ 
แกว้ มี 
สูตร ครบถว้น 
อาหาร สูตร 
ล่ะ ก็ 
ค าเตือน ใน 
ก็ ตอ้ง 
รับประทาน ดู 
ส่ิง ท่ี 
เป็น ทางเลือก 
ของ ชีวิต 
ท่านชาย ท่ี 
สุขภาพ ดี 
ลา้ง สารพิษ 
ตวั ช่วย 
ด่ืม ง่าย 
รับประทาน ผลิตภณัฑ ์
หอม อร่อย 
ผูช้ม ก็ 
กนั เลย 
ไดดี้ ขึ้น 
เดือน กวา่ 
สะดวก ทาน 
ต่อเน่ือง มา 
ก็ รัก 
อาหารเสริม บ ารุง 
เขา้สู่ รายการ 
หน่อย วา่ 

เอง แลว้ 
ค่ะ เป็น 
เร่ิม จาก 
ทน นาน 
กาแฟ อาราบิกา้ 
หน่ึง ทางเลือก 
ผูช้ม ท่ี 
ตาม หมายเลข 
ยคุ น้ี 
ลอง ให ้
มี หลาย 
ครับ เพราะ 
ใช่ แลว้ 
โทรศพัท ์เขา้มา 
เขา้มา สอบถาม 
บน ฉลาก 
ตอ้ง ขอบคุณ 
ความ แก่ 
กล่อง น้ี 
ต่อ รอบ 
ไหลเวียน ของ 
ขอ ตอ้นรับ 
ทาน ดู 
ช่วย ใน 
วา่ ชอบ 
หมู่ และ 
น่ี เลย 
ค่ะ วนัน้ี 
ตวั ผม 
จาก ถัว่เหลือง 

โปรตีน สกดั 
การ อกัเสบ 
แลว้ เป็น 
ท่ี ได ้
ฟ้ืนตวั เร็ว 
กนั ได ้
สวสัดี ครับ 
การ มี 
ของ แพทย ์
ใช ้ตามค าแนะน า 
ตามค าแนะน า ของ 
อาหาร ก็ 
ใน แกว้ 
ผลิตภณัฑ ์อาหารเสริม 
ความตอ้งการ ทางเพศ 
ทางเพศ ช่วย 
ดว้ย ค่ะ 
ส่งต่อ กนั 
รัก ส่ิง 
ผสาน ส่ิง 
ท่ี คนรัก 
ไขมนั ใหม่ 
เรา มา 
และ ความแขง็แรง 
สนใจ แลว้ 
ก่อน เลย 
ทาน ทุกวนั 
ตอ้นรับ คุณ 
แลว้ ล่ะ 
ลด ระดบั 
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น า ให ้
อึด ขึ้น 
และ มี 
ทางเลือก หน่ึง 
สนใจ แลว้ก็ 
ขอ้มูล กนั 
กนั บา้ง 
ผม ก็ 
ก็ เป็นเร่ือง 
ชอบ และ 
วนัละ คร้ัง 
ชอบ เลย 
ครับ ทาน 
รู้จกั กนั 
อร่อย ได ้
รู้จกั กบั 
แลว้ วนัน้ี 
เพื่อ คุณ 
ค่ะ ทาน 
แคปซูล รับประทาน 
การ กิน 
สารอาหาร ท่ี 
ใหม่ ได ้
ตวัเอง ทุกวนั 
ท่ี แขง็แรง 
การ รับประทาน 
สนุก กบั 
และ สตรี 
แบบ ของ 
ครับ ส าหรับ 

บุตร ยาก 
ทานอาหาร หลากหลาย 
หอม กล่ิน 
กาแฟ ปรุง 
ฉีก ซอง 
กล่อง รายละเอียด 
เร่ง การเผาผลาญ 
ลด สิว 
สลาย ไขมนั 
ผูช้ม ไม่ 
และ เร่ือง 
รับประทาน เอง 
อาหาร เป็น 
มีรส ชาติ 
จะ ทาน 
ค าเตือน อ่าน 
เป็น ส่ิง 
ดี จาก 
การ ใส่ใจ 
ลด ปัญหา 
ตอนน้ี เรา 
เหมาะส าหรับ ผู ้
ตั้งแต่ วนัน้ี 
โดย โรงงาน 
ช่วย ควบคุม 
นาที ก่อน 
ท่ี ส่งต่อ 
ซ่ึง เป็น 
ปรุง ส าเร็จ 
ส าเร็จ ชนิด 

น้ี ได ้
มี จุลินทรีย ์
วนัน้ี ก็ 
คุณ ล่ะ 
เยอะ มาก 
กบั ผลิตภณัฑ ์
โอเค เลย 
แบบ ไหน 
ตอ้ง ถาม 
และ เพิ่ม 
ดกัจบั ไขมนั 
ก่อน นะ 
ท างาน ไดดี้ 
จะ มา 
หน่ึง ของ 
เลือก หน่ึง 
เป็นตวั เลือก 
อยา่ง ตวัเอง 
ส าหรับ ตวั 
สนใจ สอบถาม 
ได ้เลือก 
ทาน เวลา 
แลว้ ไม่ผิด 
หมดเวลา แลว้ 
วนัน้ี หมดเวลา 
ได ้วา่ 
ขยาย หลอดเลือด 
เห็นผล ตั้งแต่ 
เพิ่มปริมาณ และ 
แลว้ ใน 



  

 

70 

ชอบ นะ 
คือ การ 
ส้ม แขก 
เพียง บาท 
ก็ ด่ืมได ้
เวลา ออกไป 
ตวัเลือก ใน 
ท่าน หา้งสรรพสินคา้ 
และ ก็ 
จะ หนัมา 
เร็ว ขึ้น 
มา ร่วม 
อะไร ใหม่ 
ใช่ไหม ล่ะ 
ไป ชม 
ได ้รสชาติ 
ไว ้รับประทาน 
พก ไป 
น้ี ตอ้ง 
อย แคปซูล 
ต่อไป เร่ือย 
เทียบ กบั 
เกิด มะเร็ง 
เฟิร์ม กระชบั 
ได ้อีกดว้ย 
แขง็ตวั เตม็ท่ี 
หุ่น สวย 
คิว เทน็ 
และ โรงงาน 
ส าหรับ เด็ก 

ระดบั คอเลสเตอรอล 
กนั มา 
กนั ดี 
วิตามิน ดี 
ผลิต ผา่น 
รับประทาน ง่าย 
จะ รู้ 
จาก ใบ 
ผูช้ม ทุกท่าน 
ทุกท่าน เขา้สู่ 
จะ ขอ 
ซ่ึง ตอ้งบอก 
ทน เพิ่ม 
ผิวพรรณ เปล่งปลัง่ 
แลว้ก็ ยงัมี 
แคปซูล ก็ 
เยอะ นะ 
ท่ีจะ น า 
ชอบ ครับ 
เพิ่ม ความ 
กนั ใน 
ดิฉนั แลว้ 
ส่วนตวั ดิฉนั 
เร่ืองราว ของ 
มี ใย 
เมด็ ก่อน 
แคปซูล มีส่วน 
อาหาร ทางการแพทย ์
ทางการแพทย ์ใช ้
ชนิด อาหาร 

ดว้ย รวม 
สารอาหาร หมู่ 
บูสท ์ออปติมมั 
ออปติมมั ช่วย 
สารอาหาร ชนิด 
แขง็แรง เป็น 
ครบถว้น มี 
เป็น อาหาร 
มี เวย ์
โปรตีน มีส่วน 
พาราคาเซอิ มี 
คุณภาพดี มี 
โปรตีน คุณภาพดี 
ของ โปรตีน 
ได ้นะ 
วา่ ใน 
พกพา ง่าย 
เพราะฉะนั้น อยา่ 
เพิ่มขนาด ใหญ่ 
คนใน ครอบครัว 
ให ้พกพา 
ดา้นล่าง หนา้จอ 
แลว้ เน่ีย 
หนา้จอ น้ี 
มี สรรพคุณ 
อยู ่บา้น 
สามารถ ติดต่อสอบถาม 
เวลา ไปไหนมาไหน 
และ ใน 
มี ความคิดเห็น 
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ติดตวั ไป 
นม ใหญ ่
ท่ี ตอ้งการ 
ร่างกาย ลด 
อาหาร ส าหรับ 
แลว้ ใช่ไหม 
ไม่ผิด หวงั 
ใหม่ ท่ี 
สะดวก พก 
ใน กระบวนการ 
ลดน ้าหนกั กล่อง 
ของ ระบบประสาท 
ผสม วิตามิน 
ต่อ ร่างกาย 
ทานอาหาร ให ้
มก ต่อ 
ของ เลือด 
ทาน ก่อน 
วิตามิน เอ 
น้ี สมยัน้ี 
กลัน่กรอง มา 
เพื่อ ทั้งตวั 
อยู ่อีก 
จะ ให ้
อีก เยอะ 
มาก อยา่ง 
สามารถ ท่ีจะ 
ใคร ได ้
ทั้งตวั เอง 
เดียวกนั น้ี 

เอง คน 
คน ใกล ้
ใกล ้ตวั 
ตวั ดงันั้น 
ดงันั้น ส่ิง 
แชร์ ใน 
ขอ้มูล ท่ี 
น้ี อยู ่
เร่ือง เดียวกนั 
เร่ือง ท่ี 
คน เขา้มา 
เรา มีเร่ือง 
มีเร่ือง ดี 
ดี เก่ียวกบั 
ใชชี้วิต มา 
ช่วงน้ี ก็มี 
ก็มี คน 
เขา้มา คุย 
จริง มนั 
พอ มี 
เรา เยอะ 
ได ้ศึกษา 
วา่ เอย้ 
เอย้ จริง 
รู้ เลย 
ก็ ศึกษา 
เป็นเร่ือง ดี 
ยิง่ ช่วงน้ี 
ชอบ ก็ 
จะ รีบ 

ฟิตเนส หรือ 
ยมิ ฟิตเนส 
ของ ยมิ 
ช่วงน้ี เร่ือง 
ขาดไม่ได ้เพราะฉะนั้น 
เน่ีย เวลาวา่ง 
ชอบ เพราะ 
เวลาวา่ง นอกเหนือจาก 
กระปร้ีกระเปร่า ขึ้น 
เรา สดช่ืน 
วา่ง ซกั 
ซกั วนั 
วนั สอง 
สอง วนั 
นะ รีบ 
กนั ก็ 
รีบ เลย 
แลว้ก็ อยาก 
นั้น ไม่ 
ผูช้ม นั้น 
แลว้ อีก 
ท าให ้ร่างกาย 
สามารถ ทาน 
เร่ิม สนใจ 
ขนาด ได ้
ใหม่ สูตร 
กนั หน่อย 
เพราะ การ 
น้ี น่ีเอง 
ง่าย สะดวก 
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สะดวก ติดตวั 
ไปเท่ียว ไป 
ดวงใจ ของ 
ไปไหนมาไหน ได ้
ฟัง ช่ือ 
หวงั ครับ 
ธุระ หรือ 
หรือ ไปเท่ียว 
เน่ีย ทาน 
ผม เน่ีย 
ก็ พกพา 
อาหาร ผกั 
คน นึง 
ประกอบดว้ย อะไร 
อยา่งไรบา้ง ไป 
ช่ือ เพราะ 
ต่าง ก็ 
ผม เป็น 
เพราะ ผูช้าย 
ผสม อยา่ง 
ท่ี ต่าง 
ผูช้าย อยา่งเช่น 
น้ี กนั 
อยา่งเช่น ตวั 
ได ้แฮปป้ี 
นัน่ ก็ 
เพราะ มาก 
เน่ีย สวยงาม 
ใน ดวงใจ 
สามารถ เลือก 

เพราะวา่ พกพา 
มา เดือน 
เพราะ บรรจุ 
ถา้ เร่ิม 
สนใจ หรือ 
อยาก ลอง 
เลือก ลอง 
ขา้งนอก ก็ 
ดู ได ้
รับประทาน นั้น 
วนัน้ี และ 
สอบถาม กนั 
กนั เขา้มา 
เขา้มา เพราะวา่ 
เพราะวา่ อยากรู้ 
ก็ พก 
หรือ อยาก 
บรรจุ ส่วนประกอบ 
คือ เร่ิม 
คือ หน่ึง 
อยู ่ขา้งนอก 
เท่ียว หรือ 
ออกไป เท่ียว 
ให ้รู้จกั 
เวลา อยู ่
แลว้ หรือยงั 
เกรด พรีเม่ียม 
อีกดว้ย ล่ะ 
ดีขึ้น ช่วย 
ทุกวนั ดี 

ดี ทุกวนั 
ท่านชาย ช่วย 
ชอบ มาก 
ใช่ เลย 
รับรอง มาตรฐาน 
อาการ หลัง่ 
น้ี ก็ 
ละ แคปซูล 
จึง ได ้
ยา ทน 
กวา่ เดิม 
พกพา ไป 
เป็น แคปซูล 
ปวด ประจ าเดือน 
ชม กนั 
ใบ บวับก 
สนใจ ติดต่อ 
ก็ ขาดไม่ได ้
คุย กบั 
อารมณ์ ทางเพศ 
ขึ้น เพิ่ม 
การเผาผลาญ ไขมนั 
ไม่ โทรม 
แลว้ ท า 
ดู บา้ง 
หุ่น เฟิร์ม 
ได ้มี 
ควร รับประทาน 
น่ีแหละ ค่ะ 
กบั เรา 
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ขึ้น อึด 
ล่ะ ลอง 
องุ่น สาร 
เลือด ช่วย 
วนัน้ี คุณ 
ส าคญั ใน 
เป็น ส่วนผสม 
ผูช้ม นะ 
มา แลว้ 
ทาน ผลิตภณัฑ ์
ใน วนัน้ี 
เป็น คน 
เสริมสร้าง กลา้มเน้ือ 
ค่ะ และ 
ลืม ใส่ใจ 
รับเชิญ คน 
กระตุน้ อารมณ์ 
ใน ครอบครัว 
กวา่ จะ 
ได ้ตาม 
รับประทาน สะดวก 
รับประทาน วนัละ 
ชีวิต ตอ้ง 
หลาย คน 
ก าลงั กาย 
ออก ก าลงั 
มา แนะ 
อก ฟู 
โรงงาน ท่ี 
แคลเซียม สูง 

วนั ก็ 
ดี ท่ี 
ให ้ชีวิต 
ชั้น น า 
ขึ้น มา 
และ ช่วย 
มา รับประทาน 
ไหม คะ 
ดูแล สุขภาพ 
และ ไขมนั 
แคปซูล บรรจุ 
จะ ได ้
ทุกคน ใน 
และ ทุกคน 
แลว้ นะ 
คึกคกั เพิ่ม 
เพิ่ม พละก าลงั 
รัก เพียงแค่ 
คุณ คึกคกั 
บา้ง คุณ 
แลว้ ครับ 
น้ี เลย 
คน น้ี 
ทุก สัมผสั 
ท่ี น่าสนใจ 
เป็น ผลิตภณัฑ ์
กบั ได ้
ง่าย ด่ืม 
รับรอง จาก 
ของ อาหาร 

อาหารเสริม ลดน ้าหนกั 
อวยัวะ แขง็ตวั 
รับประทาน ของ 
ทางเพศ ท าให ้
ดว้ย อยา่ง 
ให ้ร่างกาย 
ตวัเอง นะ 
ครับ แลว้ 
เวลา วา่ง 
และ เคร่ืองเทศ 
กระชาย ด า 
ความอยาก อาหาร 
ปลุก ความเป็นชาย 
ความเป็นชาย ใน 
ฟิต ปลุก 
รสชาติ ใหม่ 
ก็ อยา่ 
มีครรภ ์ไม่ 
มา เยอะ 
ปรับ สภาพ 
ช่วย ชะลอ 
ระดบัน ้า ตาล 
ควบคุม ระดบัน ้า 
ได ้ทั้ง 
ขวด น้ี 
ช่วย เร่ือง 
ฟัน ท่ี 
กระบวนการ สร้าง 
สร้าง กระดูก 
และ ฟัน 
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เมด็ แรก 
ตั้งแต่ เมด็ 
ท่ี ตวั 
หลาย ตวั 
ใหม่ กบั 
ท า ไม 
ถัง่ เช่า 
รู้ วา่ 
แขง็ตวั ได ้
งา ด า 
เอาใจใส่ ตวัเอง 
การ ท่ี 
พิเศษ วนัน้ี 
ครับ สวสัดี 
รับประทาน นอกจาก 
ลด ความเส่ียง 
แคปซูล แลว้ 
ดี แบบ 
กบั ทุก 
อสุจิ แขง็แรง 
มี อาการ 
ช่วย ท าให ้
ตาม GMP 
ตรวจ ประเมิน 
ประเมิน ตาม 
ราคา พิเศษ 
ไป ทาน 
ด่ืม ทุกวนั 
ง่าย มาก 
ท่ี บา้น 

ดี อยูแ่ลว้ 
ไป กบั 
เลก็ ลง 
ของขวญั แด่ 
ลอง หรือยงั 
ย  ้า อีก 
พวก เคา้ 
ทาน ไป 
น่าสนใจ นะ 
เป็นท่ีรู้จกั กนั 
คุณประโยชน์ จาก 
เมด็ รายละเอียด 
ใหม่ รส 
รวม ชนิด 
ช่วย เสริม 
และ บ ารุง 
ผิวขาว ใส 
ค่ะ สวสัดี 
มิลลิกรัม ต่อ 
ส่ิง ท่ีจะ 
แคปซูล วนัละ 
ของ ร่างกาย 
กนั แลว้ 
เพิ่ม พลงังาน 
ครับ และ 
ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา เลขท่ี 

งาน ท่ี 
ท่ี ท า 
จดัจ าหน่าย โดย 
ผูช้ม ได ้

ได ้ค่ะ 
รวม สารอาหาร 
ยงั ช่วย 
เพราะ มีส่วน 
สินคา้ สามารถ 
เพิ่มเติม ได ้
มา ผลิต 
ชาติ ลอง 
ทุกคน มีรส 
ไหม พบ 
พบ รสชาติ 
เติม รส 
เช่ือวา่ ชีวิต 
ชีวิต ทุกคน 
เลย ใหม่ 
กบั ไหม 
ลอง อะไร 
เอา นาน 
ส าหรับ การผลิต 
ปริมาณ ท่ี 
และ ร้านคา้ 
ดิฉนั ชอบ 
สดช่ืน สนใจ 
ประจ า ทานอาหาร 
ร่างกาย ทานอาหาร 
น า ร้านคา้ 
ทุกวนั ด่ืม 
ติดต่อ มี 
หา้งสรรพสินคา้ ชั้น 
จ าหน่าย ท่ี 
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ทุก สาขา 
มี จ าหน่าย 
หมู่ เคร่ืองด่ืม 
ได ้ทั้งคืน 
เป็น ประจ า 
ท่ี ไม่วา่ 
ใน ตวั 
ได ้สะดวก 
ตอ้งบอก เลย 
น่าสนใจ ไม่นอ้ย 
ผูช้ม สนใจ 
ครบเคร่ือง ซุป 
เป็นประจ า และ 
แต่ คุณ 
อาการ ปวดเม่ือย 
สร้าง คอล 
ปลอดภยั มี 
คือ รับประทาน 
อาหาร ของ 
อาหาร ลดน ้าหนกั 
บน เตียง 
วนั ใหม่ 
ค่ะ เพียง 
ปัญหา ของ 
ท่ีจะ มา 
ช่องทาง การ 
ยาว อึด 
ตอ้งการ โปรตีน 
ผิว เรียบ 
ผกั และ 

เส่ือม สมรรถภาพ 
อยา่ง ลงตวั 
ใหม่ เพราะ 
ท่ี มีปัญหา 
well being 
แคปซูล รายละเอียด 
ป้องกนั ภาวะ 
โปรตีน สูง 
ได ้เลข 
ดี ดี 
กนั มาก 
นาน ยิง่ขึ้น 
และ คุณ 
สามารถ โทรศพัท ์
ขึ้น ช่วย 
ใน กลุ่ม 
กล่อง เมด็ 
ช่วย ลดน ้าหนกั 
ค่ะ เพราะวา่ 
ท า ธุระ 
ถา้ สนใจ 
มา ต่อเน่ือง 
น้ี เป็นตวั 
ลืม โทรศพัท ์
สอบถาม รายละเอียด 
รายละเอียด เพิ่มเติม 
เร่ืองราว ดี 
ใน แต่ละวนั 
ละ เมด็ 
สะดวก เพราะ 

พูดถึง ผลิตภณัฑ ์
เลย กาแฟ 
ทุก ค า 
ท่ี สะสม 
ฟู รู 
รู ฟิต 
ไม่ ปวดหวั 
และ ฟอสฟอรัส 
และ กล่ิน 
กลมกล่อม อร่อย 
อร่อย ถูกใจ 
ผง ท่ี 
เก่ียวกบั ผลิตภณัฑ ์
ไป ท า 
จบ ปัญหา 
ไหลเวียน โลหิต 
การออกก าลงักาย ก าลงั 
ก าลงั เป็นท่ีนิยม 
อาหาร วนัละ 
มีลูก ยาก 
ล่ิม เลือด 
ขวด บรรจุ 
เพราะ เคา้ 
นะ ชอบ 
ผูช้ม ท่าน 
กระปร้ีกระเปร่า และ 
ตวัเอง พอ 
เป็น เอกลกัษณ์ 
ถา้ ทาน 
ผูช้ม ขอ 
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ถาม ก่อน 
แฮปป้ี นะ 
ไป สักพกั 
มา เป็นหน่ึง 
ใด ท่ี 
น้ี ท่ีจะ 
เลือก เพราะ 
ก็ เทียบเท่า 
แค่ ฟัง 
พอ ลอง 
ท่าน ใด 
รู้สึก สดช่ืน 
อีกดว้ย ก็ 
คุณ สามารถ 
ออ้ ท่ี 
ผม ชอบ 
แคปซูล ถา้ 
ใน ยคุ 
ทาน อยู ่
นอกจาก เร่ือง 
กบั ทาน 
เดือน รู้สึก 
ผูช้ม รู้ 
แลว้ รู้สึก 
ครอบครัว คุณ 
เร่ือย ออ้ 
สมยัน้ี ยงัมี 
จะ เร่ิม 
เคา้ ซ้ือ 
หรือ คน 

เร่ิม ติดเป็นนิสัย 
ติดเป็นนิสัย ซ่ึง 
ปัจจุบนัน้ี การ 
วา่ ช่ือ 
ดว้ย เวลา 
แถว บา้น 
เพราะ ช่วงน้ี 
เลย ก็เลย 
ช่วย ซ้ือ 
วา่ง ชอบ 
เคา้ ลอง 
ถือเป็น เร่ือง 
ไดเ้วลา แลว้ 
เทียบเท่า กบั 
ก็เลย ทาน 
น่าสนใจ แค่ 
ขอให ้ช่วย 
ทุกวนั เลย 
บา้น ก็ 
ขึ้น เห็นดว้ย 
โทร ใช่ 
เด๋ียว ได ้
มา ขอให ้
เห็นดว้ย เลย 
คือ ตอ้งบอก 
ไหน เด๋ียว 
หรือยงั ท่ี 
ชอบ ตรงท่ี 
คนโนน้คนน้ี แถว 
ศึกษา กลัน่กรอง 

ตรงท่ี มีส่วน 
บอก มา 
หน่อย พวก 
สนใจ หรือยงั 
สักพกั คนโนน้คนน้ี 
ผูช้ม กบั 
ลอง กนั 
แบบ คุณ 
โปรโมชัน่ พิเศษ 
สะสม ช่วย 
นัน่เอง ครับ 
อยู ่กบั 
ได ้หลาย 
กล่ิน ราก 
แป้ง น ้าตาล 
ตวัแทน ใกล ้
ส่วนตวั แลว้ 
การ เส่ือม 
รับประทาน แบบ 
รวม อยู ่
ค าเตือน บน 
น า เขา้ 
อีก เร่ือง 
จุด ด่างด า 
อาหาร ได ้
สั่งซ้ือ สินคา้ 
ใหม่ ให ้
ส่วนตวั ผม 
ผลิต และ 
กอ้น หอม 
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แคลเซียม มีส่วนช่วย 
เร่ือย ค่ะ 
ทั้ง ผูห้ญิง 
ประโยชน์ เยอะ 
อยู ่ดว้ยกนั 
ทาน เอง 
เรา ดว้ย 
จะ เป็น 
แต่ ก็ 
วตัถุดิบ ธรรมชาติ 
ประกอบดว้ย สาร 
ผม เอง 
เป็น ขอ้มูล 
เผาผลาญ ไขมนั 
ส่ง ฟรี 
จาก ตงั 
ดี ใน 
สาร ตกคา้ง 
ผลิต จึง 
แคปซูล นัน่เอง 
ท่ี บาท 
ของ กาแฟ 
เลย รู้ 
สูง มี 
กระตุน้ ความตอ้งการ 
ลด อตัราการ 
สมอง และ 
อตัราการ เกิด 
ไป ออกก าลงักาย 
แต่ละ แคปซูล 

กบั แขก 
คน พิเศษ 
ได ้ถึง 
ได ้เร็ว 
แลว้ บรรจุ 
ประมาณ เดือน 
ภาวะ มี 
ทุก เพศ 
คะ ใช่ 
คะ คุณ 
คะ เป็น 
เปป ไทด ์
เลย ล่ะ 
บี และ 
เพิ่มขนาด หนา้อก 
ซอง เติม 
เติม น ้าร้อน 
น ้าร้อน คุณ 
การ น า 
ความ อึด 
ไม่ตอ้ง อดอาหาร 
ก็ ลอง 
คน ตอ้งขอ 
ไม่ เหมือน 
เหมือน ใคร 
คือ เร่ืองราว 
ครับ เพราะวา่ 
มีครรภ ์และ 
ระดบั น ้าตาล 
ครับ วนัน้ี 

เรา ก็มี 
ใน ปัจจุบนัน้ี 
เพราะฉะนั้น แลว้ 
ผูช้ม และ 
มิลลิกรัม ผง 
ซ่ึง นอกจาก 
ทางเลือก ท่ี 
นัน่เอง ซ่ึง 
ขึ้น เลย 
และ แขง็แรง 
วนัน้ี มี 
อาหาร สูง 
น้ี เป็น 
จิ เบอร์ร่ี 
โก จิ 
ความคิดเห็น ของ 
ทางบา้น กนั 
ไป แลว้ 
ไปดู ความคิดเห็น 
ความคิดเห็น กบั 
ศึกษา มา 
ให ้เป็นหน่ึง 
ก็ แนะ 
เยอะ เพื่อ 
น า ใคร 
มา แชร์ 
สี ขาว 
ท่ี ท่าน 
อี แคลเซียม 
แลก็โทบาซิลลสั พาราคาเซอิ 
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จุลินทรีย ์แลก็โทบาซิลลสั 
แคลเซียม วิตามิน 
ดี แคลเซียม 
ใน การท างาน 
ไหน ก็ได ้
ราก ผกัชี 
เคร่ืองด่ืม สมุนไพร 
มี จ าหน่าย 
ช่ือ แลว้ 
ส าหรับ วิธี 
ออกไป โน่นน่ี 
น า กนั 
ส าคญั ไว ้
ผลิตภณัฑ ์ท่ีผู ้
ช่วงน้ี นัน่ 
ชม สอบถาม 
ค่ะ ผม 
ค่ะ เวลา 
ท่ีผู ้ชม 
ค่ะ ได ้
ส าหรับ ส่วนประกอบ 
โน่นน่ี ไป 
ดิฉนั ทาน 
นั้น ท า 
ท่ี ดิฉนั 
บรรจุ นั้น 
ยงัไง กนั 
เพราะ ดิฉนั 
ทาน แลว้ก็ 
ติดต่อสอบถาม เพิ่มเติม 

ดว้ย ใช่ไหม 
ซ้ือ ให ้
กบั เร่ืองราว 
กระตุน้ การท างาน 
พูด เร่ือง 
กนั อีก 
ก็ อร่อย 
ช่วย ปรับ 
ให ้เพียงพอ 
สั่งซ้ือ ไดท่ี้ 
ผสม สาร 
สกดั ธรรมชาติ 
ดิฉนั เลือก 
โคลีน มก 
ได ้แลว้ 
อาหาร นัน่เอง 
การ ใชชี้วิต 
รับประทาน ดว้ย 
สะดวก รับประทาน 
เป็น พืช 
มีความรู้ เก่ียวกบั 
บริโภค แต่ 
แต่ นอ้ย 
ควบคุม น ้าหนกั 
ซุป จาก 
ไดรั้บ ความนิยม 
หลัง่ ไว 
มี โปรโมชัน่ 
ฟัง กนั 
ลด ความอยาก 

แขง็ นาน 
คุณ ลอง 
ขอ แนะ 
น่ีแหละ ท่ี 
B B 
ทุกวนั วนัละ 
ดีขึ้น และ 
แลว้ก็ ชอบ 
ช่วย ขยาย 
ท่านชาย อึด 
ตาม ดว้ย 
ชีวิต กบั 
บี บี 
ผลิต โดย 
เอง ก็ 
ท่ี ซ้ือ 
เส่ือม ของ 
ขา้งเคียง มี 
น่าสนใจ มา 
เป็น สมุนไพร 
ความรัก ได ้
จาก เห็ด 
แขง็ อึด 
เลย ผลิตภณัฑ ์
และ วนัน้ี 
ส าหรับ การ 
จาก ถัง่ 
ใน แต่ละ 
ความรู้สึก ดี 
เห็นผล เร็ว 
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โอเมกา้ มก 
สินคา้ อาหารเสริม 
มากขึ้น ชะลอ 
ตวั แทน 
ทานอาหาร เสริม 
ทน ฟิต 
สัมผสั เร้าใจ 
เรียบ เนียน 
แซ่บ เขม้ขน้ 
อสุจิ ให ้
ไป ไหน 
ความตอ้งการ ของ 
ครับ ลอง 
ต่อ กนั 
รู้จกั ได ้
ดว้ย ความ 
รอบ ดีกวา่ 
เขา้มา ถาม 
รายละเอียด ท่ี 
มา ย  ้า 
ถาม กนั 
ให ้พูดถึง 
ความ ท่ี 
ท่ี รู้จกั 
น่ีแหละ ครับ 
อาหารเสริม ชาย 
เลือก ส่ิง 
ภูมิตา้นทาน เตม็ท่ี 
เสริม ภูมิตา้นทาน 
รับประทาน นาที 

พละก าลงั อึด 
เพียงแค่ รับประทาน 
เสริม ฮอร์โมนเพศชาย 
กิจกรรม เติมเตม็ 
เตม็ท่ี ขยาย 
ฮอร์โมนเพศชาย ชะลอ 
เตม็ท่ี เสริม 
แก่ เสริม 
นะ อยา่ง 
จะ อาบน ้า 
วา่ ส่วนตวั 
เลย สนใจ 
วา่แต่ ละ 
เลย ใน 
ยงั มี 
ให ้อวยัวะ 
ช่วย เร่ง 
ไฮ โปรตีน 
การ ออก 
รัก เลย 
ค่ะ ท่าน 
ค า วา่ 
กนั นะ 
ยา อึด 
ทน ยา 
มั้ย คะ 
ท่ี มีส่วน 
รับประทาน ซ่ึง 
อิสระ ท่ี 
ลด น ้าตาล 

ใน เมด็ 
ผิว ใส 
วา่ เป็น 
และ สูตร 
สาว สวย 
รัก ตวัเอง 
อาหารเสริม เพิ่ม 
ตอ้ง มีรส 
กนั ค่ะ 
และ ได ้
จีน ท่ี 
แด่ คุณ 
กนั ผสาน 
ยาว ขึ้น 
รอบ ใหม่ 
ได ้ไว 
บรรจุ ใน 
อาหาร ครับ 
ซุป กอ้น 
น้ี แลว้ 
สุดยอด อาหารเสริม 
หมาก โต 
การ ดูแล 
ของ ตวัเอง 
กนั ต่อไป 
เรา ควร 
สูง วิตามิน 
ตวัเอง เน่ีย 
รส ใหม่ 
ล่ะ คะ 
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ยา เพิ่มขนาด 
จาก วตัถุดิบ 
อาหาร มีส่วน 
ก็ จะ 
ลองดู แลว้ 
วา่ ฟิน 
ค่ะ คือ 
โทร สั่งซ้ือ 
บา้ง ค่ะ 
แขง็แรง ขึ้น 
แอล กลูตามีน 
Vitamin C 
เป็น หนุ่ม 
หรือ ว่ิง 
ให ้นอ้งชาย 
ผิว ให ้
ดว้ย นะ 
มี คุณประโยชน์ 
เรา คน 
ท่ี แนะ 
ตวัเอง แลว้ 
ท าให ้การ 
มี แค ่
บ ารุง ผิว 
แน่นอน ค่ะ 
ไก่ สกดั 
ซุป ไก่ 
และ ผลไม ้
ให ้อวยัวะเพศ 
ตอ้ง ลอง 

ซ้ือ กล่อง 
เป็น ประโยชน์ 
แคปซูล ของ 
วา่ ตอ้ง 
แขง็แรง วิตามิน 
ช่วย ดูดซึม 
แคลเซียม และ 
ดูดซึม แคลเซียม 
ขบั ลา้ง 
ชีวิต มีรส 
เพราะ เป็น 
รสชาติ ดี 
ท าให ้มี 
ท่ี ใคร 
เร่ิม ตั้งแต่ 
ท่านชาย เพิ่ม 
คณะกรรมการ อาหาร 
งาน คณะกรรมการ 
นกั งาน 
และ ยา 
ส า นกั 
จาก ส า 
สั่งซ้ือ โทร 
ขอบคุณ คุณ 
เซลล ์มะเร็ง 
เน้ืองอก และ 
รสชาติ กาแฟ 
แท ้กลมกล่อม 
คือ ผลิตภณัฑ ์
ฟรี กล่อง 

ม้ือ น้ี 
ประกอบ ส าคญั 
คุณ ก็ 
พริกไทย และ 
กนั ครับ 
การ ท า 
ท่ี เคย 
ไม่ โยโย ่
คุณภาพ จาก 
ส าหรับ ส่วนตวั 
ให ้คุณผูช้าย 
ค่ะ ส าหรับ 
จะเป็น อยา่งไร 
เพราะ ชีวิต 
และ ไดรั้บ 
อยา่ง ท่ี 
วา่ ได ้
ใหม่ ดว้ย 
ไขมนั สะสม 
ช่วย เพิ่มขนาด 
น า ผลิตภณัฑ ์
ซอง ราคา 
ท่ีจะ แนะ 
คุณ สวสัดี 
ครับ ท่ี 
ปกติ บาท 
หน่อย นะ 
คือ ส่ิง 
อ่ิม เร็ว 
ใน เร่ือง 
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Product ผลิตภณัฑ ์
อาหาร น้ี 
มี โปรตีน 
บอก ต่อ 
ด่ืม ให ้
ของ ราก 
ผูช้ม วนัน้ี 
ทาน ค่ะ 
ครับ วา่ 
เรา ไปดู 
เอกสิทธ์ิ เฉพาะ 
คุณประโยชน์ ของ 
ผสาน คุณประโยชน์ 
หมายเลข ท่ี 
ไหน ก็ 
อุดม ไป 
จาก ทบัทิม 
จะ ท า 
คะ และ 
ให ้เขา 
แคปซูล ต่อ 
ดูแล รูปร่าง 
ทาน ต่อไป 
นั้น ไดรั้บ 
ซ้ือ ผลิตภณัฑ ์
สกดั สมุนไพร 
สั่งซ้ือ กนั 
เพราะ เรา 
กนั ดีกวา่ 
การผลิต ของ 

บาท พิเศษ 
ไหน ใน 
เม่ือ เรา 
รสชาติ ของ 
ในประเทศ ไทย 
วนัละ แคปซูล 
ส่วนตวั ของ 
จริง เพราะ 
ผลิตภณัฑ ์จาก 
ใน รูปแบบ 
เขม้ขน้ จาก 
และ ผลิตภณัฑ ์
คะ น่ีแหละ 
กนั เป็น 
ก็ อยาก 
ได ้คุณค่า 
เรา ยงั 
ฉนั ก็ 
และ อร่อย 
มี สารอาหาร 
รักษา อาการ 
กาแฟ แท ้
ราคา เพียง 
ซ้ือ ได ้
ขวด ละ 
จาก ธรรมชาติ 
อร่อย แบบ 
ความสุข ให ้
เป็น อยา่งไรบา้ง 
ให ้สั่ง 

กระตุน้ ให ้
เพราะ ทุกคน 
ทุกคน ตอ้งการ 
จะ แนะ 
ประเมินค่า ไม่ได ้
ท่ี ประเมินค่า 
ชาติ เติม 
ไว ้ให ้
อยา่งเป็นธรรม ชาติ 
ค่ะ วา่ 
ได ้ไหม 
ขอบคุณ ค่ะ 
ครับ ผม 
กบั คุณ 
ยงัมี ผลิตภณัฑ ์
วิธีการ รับประทาน 
สั่งซ้ือ วนัน้ี 
เขา รู้จกั 
ทุก วนั 
คุณ คิด 
แลว้ เร่ิม 
ก็ ตอ้งบอก 
ตาล ใน 
ระบบ ภูมิคุม้กนั 
ผง ตงั 
เสริม สมรรถภาพ 
หรือ ระดบั 
เทียม หรือ 
ท่ี ผา่น 
การ เพิ่ม 
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นะ คะ 
มา บอก 
ค า ฝอย 
สมดุล ฮอร์โมน 
ตอ้ง ลา 
และ ตอ้ง 
การ เก็บรักษา 
ไม่วา่ จะ 
ครับ คุณ 
ของ ท่านชาย 
ผูป่้วย โรค 
ทาน ก่อนอาหาร 
ของขวญั แต่ 
อะไร มา 
ก็ เพราะ 
ใน การผลิต 
บาท และ 
บา้ง คะ 
หรือ การ 
ท่ี ทุกคน 
สนใจ สั่งซ้ือ 
ก็ บอก 
ล่ะ ครับ 
ปกติ ช่วย 
รึ ยงั 
เป็น กล่อง 
นึง ท่ี 
เห็น กนั 
จาก โรงงาน 
เลือก ทานอาหาร 

ถึง จะ 
เสริมสร้าง มวล 
กู ้หลาน 
เจียว กู ้
ส าหรับ ผลิตภณัฑ ์
เลย นะ 
รอบ ได ้
ไม่ใช่ แค่ 
ส าหรับ คุณ 
เตรียม ตวั 
ตอ้ง เตรียม 
แคปซูล พร้อม 
โค เอน็ไซม ์
วา่จะ ทาน 
คิด วา่จะ 
จาก โปรตีน 
มี แขก 
ของ ผลไม ้
ผิว จาก 
น ้าตาล ใน 
ดว้ย เพราะ 
น ้าแร่ ธรรมชาติ 
นอกจากน้ียงั มี 
ชนิด และ 
ให ้สดช่ืน 
ตงั ถัง่ 
อาหาร ขวด 
มี การ 
เตือน อ่าน 
ใน กระปุก 

อีก นิด 
กบั ตวัเอง 
การ เลือก 
หรือ จะ 
โทร เขา้มา 
กบั วิตามิน 
และ ท าให ้
จะ ช่วย 
และ ยงัมี 
Coenzyme Q 
น้ี นะ 
น้ี เพราะ 
น า เสนอ 
ป้องกนั การ 
บาท เท่านั้น 
ทาน ดว้ย 
ระบบ เลือด 
ช่วย ใหก้าร 
แลว้ ก็ 
ขาว ใส 
หลินจือ และ 
ไม่ได ้มี 
ทีน แอล 
จดั เตม็ 
เลือก ค่ะ 
โสม และ 
เขา ได ้
ของ ผง 
เพิ่ม โอกาส 
ดี ให ้
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อยา่ง สม ่าเสมอ 
และ น ้า 
วิตามิน และ 
อาหาร มา 
ระบบประสาท และ 
วา่ คุณ 
บาท เฉพาะ 
ด่ืม เกิน 
เกิน วนัละ 
หนัมา ใส่ใจ 
แลว้ก็ จะ 
น ้า ตาม 
วนัน้ี อยู ่
ให ้ผลิตภณัฑ ์
เป็น อยา่งยิง่ 
น้ี ของ 
ของ ผูใ้ช ้
ทาน อาหารเสริม 
ฟิต ได ้
วา่ ท า 
ก าลงั เป็นท่ีนิยม 
มีส่วนช่วย สร้าง 
สร้าง สาร 
ท่ี จ าเป็น 
จ าเป็น ใน 
ส้มแขก สาร 
จาก ส้มแขก 
ใช ้เป็น 
แต่ ส่อง 
สุขภาพ ร่างกาย 

ติดต่อ สายด่วน 
ทุกคืน ก่อน 
ครับ ได ้
เพราะ ส่วนตวั 
ก็ โอเค 
ผูช้ม ขวด 
สายด่วน โทร 
อลัฟา ไลโปอิก 
กรด อลัฟา 
Energy Drink 
ค า มีความหมาย 
โปรตีน กรัม 
ดู ทีวี 
น้ี กระปุก 
สะดวก จริง 
พก กระปุก 
เอกลกัษณ์ โดดเด่น 
มา แกะ 
นั้น ตอ้งบอก 
ชนิด ทั้ง 
ของ กระปุก 
บรรจุ อยู ่
และ หาก 
ตวัเอง หรือ 
วา่ สะดวก 
ดู กนั 
อยา่งดี จาก 
วา่ พกพา 
ทาน ครับ 
แคปซูล ซ่ึง 

ไว ้แคปซูล 
น้ี ตอ้งบอก 
ลอง สั่ง 
ไดเ้ห็น วา่ 
ทอง เป็น 
ผูช้ม ดู 
ทีวี ไดเ้ห็น 
เกือบ ปี 
ดีกวา่ ใน 
เลย ดีกวา่ 
บรรจุ มา 
โดดเด่น หรูหรา 
แบบ บด 
เพิ่ม เขา้ไป 
ได ้ดู 
เพราะ ทาน 
ตาม แลว้ก็ 
เลย แคปซูล 
สดช่ืน หยบิ 
เสร็จ สดช่ืน 
อาบน ้า เสร็จ 
ครอบครัว ก็ 
แต่ คนใน 
ทาน แต ่
เรา ทาน 
ดี ไม่ใช่ 
สะดวก ดี 
บา้น เพราะ 
ค่อย ลง 
มุม ใน 
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วางไว ้ทุก 
แลว้ วางไว ้
ล่ะ จริง 
หอ้งนอน เลย 
ใน หอ้งนอน 
วาง อยู ่
น้ี วาง 
ส่วนตวั เสร็จ 
ธุระ ส่วนตวั 
ปัจจุบนั ประเทศ 
แลว้ก็ ค่อย 
ลง ไป 
ได ้ใหค้วามสนใจ 
เพื่อนสนิท มิตรสหาย 
ไม่ แฮปป้ี 
อีกดว้ย ไม่ 
สะดวก แลว้ยงั 
เป็น กระปุก 
ง่าย เป็น 
แฮปป้ี ดว้ย 
และ แฮปป้ี 
มากกวา่ เดือน 
พอตวั เอง 
เพราะวา่ พอตวั 
มิตรสหาย ได ้
ครอบครัว เพื่อนสนิท 
ไป ทานอาหาร 
ให ้คนใน 
หรือ หญา้ 
ละ เด๋ียว 

บา้ง ละ 
หญา้ หนอน 
หนอน เป็น 
ขึ้นใจ ได ้
ให ้ขึ้นใจ 
ท่อง ไว ้
แต่ละวนั ท่อง 
ทานอาหาร ม้ือ 
ประเทศ ต่าง 
ตม้ และ 
ให ้พี่ 
เช่นเดียวกบั ตงั 
พื้นบา้น ท่ี 
ใช ้กนั 
วิธี หน่ึง 
มี การพฒันา 
การพฒันา ดา้น 
โสม แบบ 
รับประทาน โสม 
เป็นผง โสม 
จีน มา 
โสม กนั 
เก่ียวกบั โสม 
ยาวนาน เช่นเดียวกบั 
คง เร่ิม 
เป็นท่ีรู้จกั มา 
โสม นั้น 
ผลิต เป็นผง 
เกาหลี มี 
และ เกาหลี 

ประเทศจีน และ 
แถบ ประเทศจีน 
หน่ึง สมุนไพร 
แบบ ตม้ 
ตม้ ด่ืม 
ด่ืม หรือวา่ 
จริง เลย 
สนใจ กนั 
และ ด่ืม 
รวมถึง ราคา 
อยา่งไร แลว้ 
นั้น ทาน 
คุณ นั้น 
พูดถึง การ 
น้ี อยาก 
ช่วงเวลา น้ี 
มาถึง ช่วงเวลา 
อยู ่มาถึง 
ผูช้ม อยู ่
รอ คุณ 
พิเศษ รอ 
ด่ืม กนั 
ล่ะ เลือก 
กนั รวมไปถึง 
รวมไปถึง บางคร้ัง 
การ บด 
น่าสนใจ รวมถึง 
มี รายละเอียด 
โทร เรา 
น้ี สนใจ 
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ผูช้ม ถา้ 
เป็น วิธี 
วิธี แบบ 
แบบ พื้นบา้น 
ยาวนาน และ 
เพื่อน ได ้
ความคิดเห็น จาก 
ชอบ แฟน 
ต่อเน่ือง ตลอดมา 
อยู ่ครับ 
การผลิต และ 
ควบคุม การผลิต 
VTR กนั 
จะ เอา 
จะ สั่ง 
หวงั เลย 
พอได ้ทาน 
บอก พอได ้
เพื่อน คน 
และ ชอบ 
จาก คุณ 
ประทบัใจ และ 
รู้สึก ประทบัใจ 
ก็เลย รู้สึก 
เคา้ ก็เลย 
อีกดว้ย เคา้ 
เขา้ไป อีกดว้ย 
ท่ี บรรจุ 
เพื่อน เคา้ 
แฟน เพื่อน 

เพราะ แฟน 
เรา วา่ 
ตลอดมา และ 
จาก ทางบา้น 
มาหา ขอบคุณ 
จาก ผู ้
ความสะดวก ก็ 
สวยงาม ล ้าค่า 
กระปุก เน่ีย 
ความรัก ไดดี้ 
ไดดี้ ทีเดียว 
รายละเอียด ของ 
ถึง รายละเอียด 
ย  ้า ถึง 
ใช่ไหม เรา 
แคปซูล น่ีแหละ 
เลขท่ี ดู 
ดู แพค็เกจ 
ทางบา้น ท่ี 
VTR จาก 
แพค็เกจ แกะ 
แกะ กระปุก 
และ พูดถึง 
พูดถึง วิธี 
คือ VTR 
อยา่งดี เสมอมา 
ตอบรับ อยา่งดี 
เร่ือง ส่วนผสม 
ใหก้าร ตอบรับ 
ท่ี ใหก้าร 

ขอบคุณ เรา 
ขอ้ความ มาหา 
ดู เพราะ 
ยงัไง ดี 
จะ ฝาก 
หน่อย ก็ 
ใหท้าน หน่อย 
สั่ง ใหท้าน 
ชอบ ให ้
เน่ีย บอก 
เพื่อนสนิท เน่ีย 
อยา่ง เพื่อนสนิท 
พวกเขา ก็ 
ดู ให ้
ไหม ก็ 
อยากรู้ ทาน 
สั่ง กนั 
อะไร อยากรู้ 
คือ อะไร 
วา่ คือ 
แบบ ถาม 
ก็ แบบ 
เขา ก็ 
เห็น เขา 
เขา เห็น 
ทาน เขา 
เวลา หยบิ 
เพราะ เวลา 
ฝาก สั่ง 
กนั รวม 
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ส่ง ขอ้ความ 
เพราะ ได ้
เพิ่ง ส่ง 
ก็ เพิ่ง 
เพื่อน ก็ 
เม่ือวนัก่อน แฟน 
อยา่ง เม่ือวนัก่อน 
น่าประทบัใจ อยา่ง 
อนั น่าประทบัใจ 
ดี อนั 
ส่งต่อ ความรู้สึก 
บอกต่อ ส่งต่อ 
ได ้บอกต่อ 
มี มิลลิกรัม 
รวม กนั 
รู้สึก ดี 
เรา รู้สึก 
แฟน ของ 
เพื่อน แฟน 
พ่อ ของ 
ถึง พ่อ 
เร่ิม บอก 
แลว้ ตอนน้ี 
กระปุก เลย 
หลาย กระปุก 
ทีละ หลาย 
กนั ทีละ 
ดา้น เทคโนโลย ี
เรียกวา่ ต่ืน 
ของ วิธีการ 

มีความสุข แฮปป้ี 
ช่วงน้ี เวลา 
ตอ้ง ติดตาม 
แต่ละวนั ช่วงน้ี 
แฮปป้ี ดี 
บา้ง มีความสุข 
ช่วงน้ี เป็น 
อยา่งยิง่ เลย 
มา แจกแจง 
เป็นนิสัย ท่ี 
แบรนด ์ให ้
ดว้ย เป็น 
เด๋ียวน้ี ผลิตภณัฑ ์
มาแรง มี 
มี หลากหลาย 
หลากหลาย แบรนด ์
ดี แลว้ 
เยอะ ส่วนตวั 
เลือก เลย 
นัน่เอง การ 
เหมือนกนั ซ่ึง 
ดว้ย เหมือนกนั 
เร่ิม หนัมา 
คนใกลชิ้ด ก็ 
เพื่อน คนใกลชิ้ด 
เหมือนกนั เพื่อน 
ละเอียด เจาะลึก 
วา่ ช่วงน้ี 
ซ่ึง เป็นนิสัย 
ล่ะ ไดเ้วลา 

ตอนน้ี เพราะฉะนั้น 
ดว้ยกนั อีก 
น่ีเอง แค่ 
แลว้ ซ่ึง 
ไหม วา่ 
อาหาร กระปุก 
อีก เช่นเคย 
เน่ีย กวา่ 
ดี ไม่นอ้ย 
รู้ แน่นอน 
เลย เพราะ 
มองขา้ม เลย 
ของ เพื่อน 
นอ้งชาย ของ 
ตงั กุย 
จาก ถัง่เช่า 
ใส่ใจ ตนเอง 
เหมาะ ส าหรับ 
เพื่อ ความสนุก 
เอ ผสม 
เช่ือมัน่ ใน 
มัน่ใจ ค่ะ 
ไหน ขอ 
เซลล ์ประสาท 
เชอร์ร่ี สาร 
เพิ่ม ความตอ้งการ 
หนา้อก ใหญ่ 
coconut oil 
ฮอร์โมน ใน 
ก าไร ท่ี 
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ไม่ได ้สืบสาน 
เพื่อ ความ 
มีค่า เท่าไหร่ 
เท่าไหร่ กินดีอยูดี่ 
สืบสาน เพื่อ 
กินดีอยูดี่ ก าไร 
รส ตม้ย  ากุง้ 
supplement product 
dietary supplement 
เรา ทั้ง 
ทุกคน หนัมา 
คุณ เป็น 
เขม้ขน้ หอม 
ชาติ อยาก 
เพิ่มขึ้น มก 
จาก ปริมาณ 
มก DHA 
นมยเูอชที สูตร 
ของ นมยเูอชที 
ระบุ บน 
ต่อ หน่วย 
บริโภค เทียบ 
กบั นมยเูอชที 
หน่วย บริโภค 
ท่ี ระบุ 
นมยเูอชที มก 
เอ ท่ี 
ปริมาณ ดี 
ปกติ มก 
ฉลาก ของ 

พร่อง มนั 
มนั เนย 
ใหน้ม บุตร 
ปรุงแต่ง พร่อง 
แป้ง และ 
น ้า สมอพิเภก 
สมอไทย น ้า 
ฝีมือ คนไทย 
น ้า สมอไทย 
น ้า ล าไย 
สมอพิเภก น ้า 
คนไทย กบั 
GMP สากล 
กบั น ้า 
และ GMP 
HACCP และ 
สากล ส าหรับ 
น ้า โก 
โดย ฝีมือ 
มีประโยชน์ เชิญ 
ด่ืมได ้ทุก 
สามารถ ด่ืมได ้
ปิดสนิท จาก 
ท่ี ปิดสนิท 
บรรจุ ท่ี 
ภาชนะ บรรจุ 
ใน ภาชนะ 
น ้าอบ เชย 
เบอร์ร่ี น ้า 
น ้า สมอ 

น ้า กานพลู 
ขมิ้น น ้า 
น ้า ขมิ้น 
เชิญ พบ 
เคร่ืองด่ืม ใน 
ผลิตภณัฑ ์โดย 
น ้า มะขามป้อม 
การผลิต เคร่ืองด่ืม 
สมอ เทศ 
มะขามป้อม น ้า 
ฟัก ขา้ว 
ชนิด น ้า 
สมุนไพร สนใจ 
กระชาย น ้า 
หล่อ ฮั้งกว้ย 
ท่ีตั้ง ใจ 
เถาวลัยเ์ปรียง น ้า 
จนัทน์เทศ น ้า 
ใจ ผลิต 
ผลิต เพื่อ 
เพื่อ คนไทย 
คนไทย ได ้
น ้า จนัทน์เทศ 
ได ้ด่ืม 
น ้า หล่อ 
เพศ มีประโยชน์ 
น ้า ขิง 
ไทย นานา 
น ้า ฟัก 
คุณภาพดี ผสมผสาน 
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สมุนไพร คุณภาพดี 
ขิง น ้า 
ล าไย น ้า 
น ้า มะตูม 
น ้า เถาวลัยเ์ปรียง 
ฝอย น ้า 
มะตูม น ้า 
แป๊ะก๊วย น ้า 
พลาด ลอง 
ใหม่ หา้ม 
สอง รส 
เลย สอง 
ชาติ สอง 
นิด ให ้
กบั ลอง 
ส่ือ ถึง 
ยงัมี วิตามิน 
ซ้ือ ชุด 
หาก มี 
ตอนน้ี ท่ี 
ด่วน ตอนน้ี 
โทร ด่วน 
ซอง โรงงาน 
ฮอร์โมน เพศ 
ดีกวา่ นะ 
ท่ี วนัน้ี 
จน มา 
อาหาร ท า 
ดว้ย คุณค่า 
คุณค่า วิตามิน 

ดว้ย สังกะสี 
Ginseng Extract 
สังกะสี และ 
และ กรดอะมิโน 
และ ฮอร์โมนเพศชาย 
ปรับ สภาพร่างกาย 
ค่ะ วิธี 
ค่ะ ขอบคุณ 
อร่อย ค่ะ 
นาน อึด 
หนกั มาก 
ขอ้มูล เพิ่มเติม 
เบอร์ร่ี สาร 
แขก สาร 
มา พูดคุย 
ครับ ขอ 
และ ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต ทุก 
ความสนุก สนุก 
ทุก ความสนุก 
ไกล ซีน 
มี ส่ิง 
ยาก กระตุน้ 
เซ โร 
โร ลา 
ลา เชอร์ร่ี 
อะ เซ 
ก็ รับประทาน 
ฟรี ทนัที 
อีก กล่อง 

กล่อง รวม 
รวม เป็น 
ทนัที อีก 
กล่อง แถม 
สมรรถภาพ ทาง 
เก่า ลด 
กระชบั สัดส่วน 
ได ้โปรตีน 
ทุก แบบ 
ก็ได ้โปรตีน 
เลือก แบบ 
โปรตีน PROTEIN 
ใน ทาง 
ด่ืมได ้เลือก 
คุณ ประโยชน์ 
for Everyone 
PROTEIN for 
ฟิต อึด 
ลาก ผกัชี 
อีก ชาม 
สร้าง ให ้
ขึ้น หวั 
เพิ่ม น ้าเช้ือ 
รายการ ดิฉนั 
รอ อยู ่
ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา โรงงาน 

ท าให ้อ่ิม 
โยโย ่รายละเอียด 
ยา นม 
นม โต 
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คดัสรร คุณภาพ 
ยาว เอา 
ของ กล่ิน 
แลว้ มา 
แค่ ด่ืม 
ท า ธุรกิจ 
เวลา เรา 
รส ของ 
ก็เลย มา 
ผง น ้า 
ให ้ท างาน 
พิถีพิถนั ทุก 
มือ ชา 
แต่เชา้ ด่ืม 
นาน ทั้งคืน 
ให ้ใหญ่ 
อาหาร แลว้ 
จ า หน่าย 
ไขมนั ส่วนเกิน 
ของ ปริมาณ 
ราคา เท่าไหร่ 
เพิ่ม เสน่ห์ 
ไม่มี สาร 
เพิ่ม อารมณ์ 
แหง้ ท่ี 
บาท ทาน 
ทน แขง็แรง 
ตกขาว ลด 
ลด กล่ินอบั 
กล่ินอบั ลด 

ลด ปวด 
ของ อสุจิ 
เจา้ของ ผลิตภณัฑ ์
แท ้สูตร 
ก าลงักาย เป็น 
แขง็แรง ชะลอ 
ให ้เหนือกวา่ 
ขนาด ให ้
แขง็ตวั ใหม่ 
เร็ว แขง็ตวั 
ผิว ผม 
กบั ร่างกาย 
เบตา้ กลูแคน 
เร่ือง บน 
กบั ชีวิต 
เป็น ยา 
ท่านชาย ยา 
เยอะ เลย 
จงัหวะ ของ 
รักษาโรค โรงงาน 
อาหาร อ่าน 
ไลฟ์สไตล ์จะ 
หรือ แบบ 
ได ้เพราะ 
แบบ เบสิค 
แบบ แอดวานซ์ 
ถึง ไลฟ์สไตล ์
เลือก ใน 
คือ สารอาหาร 
ก็ เลือก 

แต่ ความตอ้งการ 
ต่าง แต่ 
ตอ้งการ ประโยชน์ 
ความตอ้งการ โปรตีน 
ร่างกาย ตอ้งการ 
โปรตีน ก็ 
เหมือนกนั ไม่วา่ 
ไหน โปรตีน 
โปรตีน เหมือนกนั 
โปรตีน เขม้ขน้ 
คุณ ไม่วา่ 
โปรตีน ไม่วา่ 
ก็ ตอ้งการ 
ร่างกาย ก็ 
ไหน ร่างกาย 
เขม้ขน้ ได ้
จะ แบบ 
ทัว่ไป ได ้
จาก อเมริกา 
ด่ืมได ้ไดท่ี้ 
แบบ ท่ีชอบ 
ไม่วา่ ใคร 
เขม้ขน้ ท่ี 
วนัน้ี ติดตาม 
เตรียม พบ 
ท า แบบ 
โปรตีน จาก 
หรือ ร้านคา้ 
พบ สูตร 
และ หรือ 
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Facebook และ 
สูตร โปรตีน 
เขม้ขน้ ไดท่ี้ 
ได ้เร็วน้ี 
จะ ใกล ้
จะ ไกล 
และ เวย ์
จะ ต่าง 
ว่ิง ยาว 
โปรตีน ไฮ 
BCAA และ 
ไลฟ์สไตล ์แบบ 
จะ ไลฟ์สไตล ์
ชนิด ท่ี 
สกดั ชนิด 
อาการ สายตาสั้น 
สายตาสั้น เทียม 
เหลือ เพียง 
ผสม เน้ือ 
ครับ ตอ้ง 
ก็มี แขก 
และ ท า 
พูดถึง เร่ือง 
ครับ อยา่ 
เหมือนเดิม ครับ 
คุณ ฟ้ืนฟู 
ไม่ตอ้ง ทาน 
ช่วย แกปั้ญหา 
จุลินทรีย ์ท่ี 
น ้าหนกั ลด 

ใหม่ เพื่อ 
ร่วม ไม่ 
เร้าใจ ไร้อารมณ์ 
ไม่ เร้าใจ 
ไม่ เเขง็ 
เเขง็ ไม่ 
ขนาด ไม่ 
คุณผูช้าย ขนาด 
ไม่ ขนั 
ขนั น ้า 
น ้า นอ้ย 
ของ คุณผูช้าย 
ไร้อารมณ์ ร่วม 
บอกลา ปัญหา 
นอ้ย ไม่ 
ไม่ พุ่ง 
พุ่ง หลัง่ 
เร็ว ไม่ 
สะใจ สาว 
ไม่ สะใจ 
เมด็ เดียว 
เซลล ์ผิว 
เจน ช่วย 
รอยด่าง ด า 
เลย ตาม 
ส่วนผสม แลว้ 
อาหาร เพราะ 
ร่วม พูดคุย 
ส าหรับ เด็ก 
เพิ่มจ านวน อสุจิ 

หรอ คะ 
การ คดัสรร 
บา้ง แต ่
ให ้ดว้ย 
ให ้มัน่ใจ 
เอง เป็น 
น ้า สมุนไพร 
การ ของ 
อี Vitamin 
ท่ี มีประสบการณ์ 
ครับ เป็น 
แคปซูล ได ้
คะ เอาล่ะ 
ซี Vitamin 
ค่ะ สนใจ 
ดี Vitamin 
รับประทาน ล่ะ 
Vitamin E 
ท่ีมา แนะ 
ยงั ไม่ได ้
แคปซูล นอกจาก 
Vitamin D 
ทุกวนั ใส่ใจ 
เมด็ ประกอบดว้ย 
ให ้แก่ 
ได ้อยา่งชดัเจน 
เห็นผล ได ้
แก ้ได ้
บริษทั จ ากดั 
DIETARY SUPPLEMENT 
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SUPPLEMENT PRODUCT 
กอ้น อร่อย 
ผกัชี หอม 
ไทย เพราะ 
หมู และ 
หอม ราก 
เคร่ืองเทศ แบบ 
กอ้น แกงจืด 
หนา้อก ขยาย 
ไขมนั และ 
ให ้อยู ่
อมัพาต เบ้ืองตน้ 
ป้องกนั อมัพาต 
และ ล่ิม 
กล่อง ละ 
อาหาร ส าหรับ 
ธรรมชาติ และ 
จริง ปลอดภยั 
เป็น แฟนคลบั 
อะไร ก็ 
หรือ ก่อน 
และ ตาม 
แขง็ ขึ้น 
ฟิต ขึ้น 
คุณ ไดรั้บ 
และ ระบบประสาท 
ของ สมอง 
โลหิต ลด 
ค า ปรึกษา 
ออ แก 

แก นิค 
บด เป็นผง 
เป็นผง แลว้ 
ไดผ้ล จริง 
กล่อง สรรพคุณ 
ปลากระป๋อง ของโปรด 
ก็ แซ่บ 
ของโปรด ประโยชน์ 
ขอบคุณ ครับ 
เสร็จ ไว 
โดย ให ้
ภาพยนตร์ โฆษณา 
แลว้ มนั 
เลย อ่าน 
ซ้ือ เลย 
อ่าน เลย 
กล่ิน วานิลลา 
และ สารอาหาร 
โอเมกา้ และ 
อาหารเสริม ลดความอว้น 
น ้า ใบ 
ทุกวนั ดว้ย 
ใน นาที 
ออกซิเจน ใน 
ให ้สุขภาพ 
ความ อร่อย 
ท่าน ผูช้าย 
ด า ช่วย 
และ ปรับ 
ฮอร์โมน และ 

ไม่ แขง็ 
เพื่อ การ 
เพิ่มขนาด นอ้งชาย 
ของ หลอดเลือด 
ต่อตา้น ร้ิวรอย 
สมุนไพร จาก 
สมดุล ร่างกาย 
เพิ่ม การ 
ยาบ ารุง ก าลงั 
ด าเนิน การ 
ทางการ ตลาด 
ยงั ได ้
ความ เป็น 
ท่ี เห็น 
และ โสม 
วตัถุดิบ คดัสรร 
และ ผูช้าย 
ผูห้ญิง และ 
GMP HACCP 
เพิ่มประสิทธิภาพ การ 
สิว สิว 
ออกฤทธ์ิ ยาวนาน 
ผิวขาว หนา้ใส 
ใน การปรับปรุง 
หนา้ใส ลด 
การปรับปรุง อารมณ์ 
มีผล ใน 
ยาก และ 
สิว อกัเสบ 
และ เป็นหมนั 
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เป็นหมนั มีผล 
ใน แผง 
ผลไม ้อบ 
ทน ใหญ ่
โดย เร่ิม 
โภชนาการ ท่ี 
ยิง่ ทาน 
ทาน ยิง่ 
เลย โรงงาน 
วิตามิน ชนิด 
ทุก ลีลา 
ความเหน่ือย ลา้ 
ใหม่ ผสม 
ขึ้น เท่า 
มก สาร 
พลงั ชาย 
และ เลือก 
หนุ่ม อีก 
และ น ้าผ้ึง 
น ้าผ้ึง มี 
ฟ้ืนฟู สุขภาพ 
เปล่งปลัง่ สดใส 
ขึ้น ต่อ 
กล่อง ซอง 
อะไร ครับ 
และ มา 
น้ี เร่ิม 
protein vitamins 
vegetables fruits 
of crunchy 

taste of 
fruits and 
กรัม ต่อ 
ลอง ดิ 
เต่งตึง กระชบั 
กระชบั ช่องคลอด 
อร่อย สนุก 
ทาน แลว้ 
แขน เลก็ 
ปลอดภยั ไม่มีผล 
ของ กระดูก 
กด ประสาท 
ไม่ กด 
นอ้งชาย ขยาย 
เรา ไป 
มา พูดถึง 
ใน ช่วงเวลา 
อา้งอิง จาก 
ส่วนหน่ึง อา้งอิง 
จาก ขอ้มูล 
ความดนัโลหิต สูง 
ไดข้่าว วา่ 
ดี แค่ 
ไป เผชิญ 
ได ้เผชิญ 
เขา เผชิญ 
ตวั เขา 
ทุก ขั้นตอน 
เป็น ยาบ ารุง 
แก่ ร่างกาย 

ใส่ใจ คน 
ชีวิต ของ 
ไดรั้บ สารอาหาร 
ถัว่เหลือง สาร 
ร้ิวรอย ลด 
กบั ผิว 
สิว ลด 
ความชุ่มช้ืน ให ้
ไม่ แขง็ตวั 
ให ้ลูก 
แคปซูล ขนาด 
ฮอร์โมน ชาย 
ไดผ้ล ดี 
เตม็ท่ี ช่วย 
แลว้ ส าหรับ 
อ่ิม น ้า 
วตัถุดิบ ชั้นดี 
สูตร ผสม 
ใน ระยะยาว 
บ ารุง สมรรถภาพ 
ส าหรับ ลูกคา้ 
ปี โดย 
เป็น สินคา้ท่ี 
ของ สินคา้ 
ตน้ ของ 
สินคา้ ใน 
ท่ี ทนัสมยั 
ลอง แลว้ 
ท่ี น า 
ความสุข ค า 
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ตม้ย  ากุง้ สูตร 
ใหม่ แซ่บ 
น่ีไง สูตร 
ค า โต 
อะไร เรา 
ซุปเปอร์ มาร์เก็ต 
และ ซุปเปอร์ 
ปวด เข่า 
ลา้ง พิษ 
พิษ ตบั 
จาก ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
แคปซูล ช่วย 
ทุก เชา้ 
be a 
a well 
ตาม แกว้ 
ไขมนั ใน 
เปล่งปลัง่ ลด 
ให ้เกิด 
และ เห็ด 
สูง โซเดียม 
กบั สูตร 
โซเดียม นอ้ยกวา่ 
นอ้ยกวา่ เทียบ 
แต่ นาน 
ชา้ แต ่
บรรจุ ลง 
มี ค  า 
ส าหรับ ผม 
ความแขง็แรง อสุจิ 

พร้อม ใชง้าน 
ใชง้าน ไว 
ไว ขึ้น 
อสุจิ ช่วย 
บุตร มี 
ง่าย ขึ้น 
เสมอ ลด 
อยู ่เสมอ 
หนุ่ม อยู ่
ได ้อยา่งดี 
อยา่งดี จน 
เลย เพิ่ม 
การ ท ากิจกรรม 
ท ากิจกรรม มากขึ้น 
ให ้หนุ่ม 
เพิ่ม ความสดช่ืน 
วยั ให ้
ความสดช่ืน แขง็แรง 
พร้อม อาหาร 
จาก แบลค็ 
แบลค็ เคอร์แรนท ์
กนั อยา่งสม ่าเสมอ 
วนัน้ี ลา 
เพราะ การออกก าลงักาย 
หรือ การออกก าลงักาย 
แลว้ เดือน 
เน่ีย ถือเป็น 
นอกเหนือจาก ท างาน 
ออกก าลงักาย กนั 
รัก การออกก าลงักาย 

ท างาน พอ 
เป็นประจ า ทุกวนั 
การออกก าลงักาย แลว้ 
ได ้เกือบ 
ขาดไม่ได ้นอกจาก 
ตวัเอง ออกก าลงักาย 
การออกก าลงักาย เหมือนกนั 
แลว้ เร่ืองการ 
ได ้ขวด 
ท่ี น ามา 
เดือน นัน่เอง 
ผม แลว้ 
เร่ืองการ ออกก าลงักาย 
ดว้ย ครับ 
มี เวลา 
ดี ผกั 
อยา่ง ผม 
แลว้ เคา้ 
ใช่ ครับ 
คะ กล่อง 
ผสาน ดว้ย 
ขอบคุณ ทาง 
พิเศษ มา 
บาท ลดเหลือ 
ใน บริษทั 
มี กาแฟ 
ผูช้ม ดว้ย 
ไหล ยอ้น 
กรด ไหล 
รับประทาน ก็ 
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ตาม ร้านคา้ 
มี วาง 
ถูกใจ ลอง 
ไดก้ล่ิน หอมกรุ่น 
จะ ไดก้ล่ิน 
โกจิ เบอร์ร่ี 
จาก โกจิ 
เทรนด ์การออกก าลงักาย 
รับเชิญ ของ 
พูดคุย กนั 
มาก น่าสนใจ 
แลว้ก็ การ 
สวยงาม พกพา 
กนั อยา่งไรบา้ง 
ขอบคุณ แขก 
ครับ ขวด 
ค่ะ เพื่อน 
นึง ท่ีชอบ 
จ าหน่าย ท่ี 
และ ออก 
ตอ้งการ มี 
แขง็แรง พร้อม 
รัก คนใน 
คือ ส าหรับ 
สั่งซ้ือ ให ้
แลว้ เร่ือง 
วา่ เทรนด ์
ค่ะ ซ่ึง 
ค่ะ เพราะ 
ค่ะ คิด 

กิน การ 
อาหาร การ 
ลูกสาว เคา้ 
เคา้ บอก 
น า เพราะ 
คน แนะ 
ตวั ดิฉนั 
จะ สั่งซ้ือ 
ลูกสาว เป็น 
ดว้ย ไป 
คะ เร่ิม 
ค่ะ ลูกสาว 
ส าคญั พอ 
ส าคญั ก็ 
วา่ แพค็เกจ 
ค่ะ ดิฉนั 
ทุกวนั ทาน 
น้ี ไม่ใช่ 
ค่ะ น่าสนใจ 
ดิฉนั เอง 
ซ่ึง ส าหรับ 
น า วนัน้ี 
อีกดว้ย นะ 
คะ ถา้ 
เอง พอได ้
หรือยงั คะ 
ดิฉนั ก็ 
ผูช้ม กล่อง 
เดือน แลว้ 
ส าหรับ น้ี 

ยงัมี ผง 
น้ี มา 
ออกไป ท า 
เพื่อน แนะ 
ท า อะไร 
ค่ะ ยิง่ 
ชอบ ท า 
ผิวขาว กระจ่าง 
เป็น อาหารเสริม 
อาหาร ประกอบ 
ท่ี ไม่ตอ้ง 
เลือก ซ้ือ 
ใน บา้น 
ความ ทา้ทาย 
มี ความน่าสนใจ 
คะ ใหม่ 
ไม่วา่ จะเป็น 
นั้น ก็ 
ถัง่ เฉา้ 
สมุนไพร ท าให ้
กาแฟ ท่านชาย 
ท าให ้ออกฤทธ์ิ 
เป็น กาแฟ 
ออกฤทธ์ิ เร็ว 
ท าให ้ผูใ้ช ้
ผูใ้ช ้พึงพอใจ 
เพียงแค่ นาที 
สินคา้ กาแฟ 
และ เสริม 
ของ รส 
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ส่วนผสม ชนิด 
วาซา บิ 
รส วาซา 
นม ยาน 
ลดน ้าหนกั ไม่ 
สะสม ใน 
กลบัมา เป็น 
ตวัเรา เอง 
มีปัญหา เก่ียวกบั 
ดว้ย วตัถุดิบ 
สินคา้ ส่ง 
ฟรี อาหารเสริม 
ท่ี ผม 
ดว้ย เทคโนโลย ี
ก็มี การ 
บางคร้ัง ก็มี 
จะเป็น การ 
ท่ี มีความรู้ 
เทคโนโลย ีและ 
ก็ เร่ิม 
ใน อดีต 
หรือวา่ จะเป็น 
แลว้ การ 
สินคา้ ส าหรับ 
ง่าย เพียง 
สภาพ ฮอร์โมน 
สูตร แคลเซียม 
แคลเซียม เลือก 
เลือก แคลเซียม 
แคลเซียม ผสม 

เมด็ ทุกวนั 
บี มีส่วนช่วย 
ปวดหวั ไม่ 
คือ ของขวญั 
ของขวญั ท่ี 
ท่ี ตวัแทน 
ออ ร่า 
โทร มา 
ตรา มี 
จาก สินคา้ 
แตก ไว 
มก โอเมกา้ 
ตวั ยา 
เพิ่ม กาก 
กาก ใน 
ทางเดินอาหาร ช่วย 
กระตุน้ การขบั 
อกัเสบ ช่วย 
โอกาส การ 
ผูช้าย ช่วย 
คน รอบขา้ง 
ใช่ คะ 
สูตร อาหาร 
ไป พร้อมกนั 
ความเส่ือม ของ 
ผิว ช่วย 
ช่วย ต่อตา้น 
พิเศษ ซ้ือ 
คุณ เอง 
ชนิด ไดรั้บ 

สูตร น้ี 
ทราบ กนั 
ตอ้งการ ใส่ใจ 
เลย แลว้ 
ผูช้ม เร่ิม 
ของ คอลลาเจน 
ชง กบั 
ช่วย ป้องกนั 
ซ่ึง จะ 
ทางเพศ ของ 
ช่วย คุณ 
เคร่ืองด่ืม ผสม 
อาหาร ใส่ใจ 
ถัง่เช่า และ 
กบั เพศชาย 
เพิ่ม อีก 
ครับ แม่ 
ดว้ย ความปรารถนาดี 
ดงัน้ี สาร 
มก วิธี 
ประกอบ ดงัน้ี 
ขนาด รับประทาน 
คร้ัง ก่อน 
วนั อาย ุ
ความปรารถนาดี จาก 
เก็บรักษา ผลิตภณัฑ ์
องุ่น มก 
อาย ุการ 
นอน ขนาด 
สกดั เมลด็ 
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น้ี วนั 
ยา ลดความอว้น 
และ กระตุน้ 
มา แนะน า 
จ าหน่าย ตาม 
คน มา 
ของ โรงงาน 
เติบโต ดว้ย 
นิด ชีวิต 
ค า น้ี 
สนุก ใน 
แลว้ก็ มี 
ตรงน้ี แลว้ 
เรา ตรงน้ี 
คือ เร่ือง 
หา เรา 
ก็ คง 
ท่ีสุด แห่ง 
ไขมนั แป้ง 
คุณภาพ เพื่อ 
ทาน เมด็ 
ฟิต กระชบั 
กิจกรรม รัก 
งาน เยอะ 
สามารถ ติดต่อ 
หรือเปล่า ครับ 
หรือ ท า 
อาหาร แบบ 
ประโยชน์ หลากหลาย 
หมู่ แลว้ก็ 

กรด อะมิโน 
ลด พุง 
เช่า สาร 
ได ้อยา่งเตม็ท่ี 
สูตร พิเศษ 
มา สกดั 
บลอ็ค ไขมนั 
วานิลลา สูตร 
และ ยาว 
ยา แขง็ 
นาที วนัละ 
ช่วง แนะ 
ให ้คุณ 
มี ความยดืหยุน่ 
กกัเก็บ ความชุ่มช้ืน 
ให ้รับประทาน 
เรา อยาก 
และ จาก 
ซ้ือ สินคา้ 
ทุกวนั ก่อน 
Vitamin B 
ธรรมชาติ สกดั 
ส าหรับ ผูห้ญิง 
ไม่ ท าให ้
อร่อย ซ่า 
อร่อย มาก 
อาหาร ทาน 
ให ้ค า 
ชนิด วิตามิน 
มุม โลก 

มวล กลา้มเน้ือ 
ขวด กะทดัรัด 
เคร่ืองเทศ และ 
รับ สินคา้ 
ให ้อสุจิ 
รีบ โทร 
มก คอลลาเจน 
ผูช้าย เพิ่ม 
นอ้ง ชาย 
เท่านั้น โทร 
ดว้ย สมุนไพร 
กล่ินหอม ของ 
และ กล่ินหอม 
ลดน ้าหนกั สมุนไพร 
ส่วนผสม ท่ี 
เป็น เพียง 
ทุกวนั ค่ะ 
ร่างกาย ดีขึ้น 
แลว้ ท่ี 
แอล ซีสเทอีน 
งาน ของ 
ส าคญั ของ 
บาท เหลือ 
น ้า ชง 
ปลอดภยั ไร้ผล 
ครับ ก็ 
ฟอสฟอรัส วิตามิน 
มีส่วนช่วย ลด 
มาถึง ตอนน้ี 
แลว้ก็ สามารถ 
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สอง คน 
นอกจาก คุณประโยชน์ 
น้ี ดว้ย 
วนั จนัทร์ 
หุ่น เพรียว 
คน หนัมา 
ของ ประเทศ 
น้ี คน 
คุณ มาก 
เพิ่มขนาด เพิ่ม 
ใบ แป๊ะก๊วย 
ซ่า ทุก 
ดี ก็ 
หน่อย ครับ 
จาก น ้า 
เพื่อ อนาคต 
หรือยงั อยาก 
ท า ตาม 
ตม้ ชง 
ค่ะ มาถึง 
ทาน ก็ 
ยา เลขท่ี 
น่าสนใจ และ 
วา่ ส าหรับ 
ส าหรับ ยคุ 
ชนิด รวม 
สวยงาม เป็น 
สกดั แลว้ 
จะ ทานอาหาร 
ทั้งหมด น้ี 

ไดท่ี้ Facebook 
มี BCAA 
เร็วน้ี ท่ี 
สูตร Whey 
Whey มี 
เพราะ เธอ 
เอ และ 
รับประทาน กนั 
สกดั ท่ี 
น า สินคา้ 
ได ้หลากหลาย 
คน ลา 
หยอ่น สมรรถภาพ 
รับรอง ระบบประกนัคุณภาพ 
อาจ เป็น 
สกดั เห็ด 
ต่อ น ้า 
ตาม ร่างกาย 
จบ รายการ 
เมลด็ กาแฟ 
ช่วย ได ้
ไป ท่ี 
เนน้ ไป 
และ ต่างประเทศ 
เบิ้ล ได ้
ต่อ แกว้ 
เลย อยาก 
โสม สาร 
แลก็โท บาซิลลสั 
และ พฒันา 

คะ ตอนน้ี 
ทราบ ราคา 
อยาก ทราบ 
ทางเพศ ส าหรับ 
จาก บริษทั 
ซอง น้ี 
COENZYME Q 
FISH COLLAGEN 
ไร้ กล่ิน 
สะอาด ไร้ 
ปวด ขอ้ 
และ ขอ 
อวยัวะเพศ แขง็ตวั 
ปลอดภยั ปราศจาก 
เร่ือง ระบบขบัถ่าย 
ไป ถึง 
ปลาร้า เป็น 
ท่ี ตอ้ง 
ราคา สมาชิก 
ราคาขายปลีก บาท 
ทุก ไลฟ์สไตล ์
ใบ แปะก๊วย 
แปะก๊วย สาร 
ดี อี 
เท่านั้น ส าหรับ 
บ ารุง ไต 
ส าคญั ก็ 
น ้าตม้ กระดูก 
อร่อย ขอ 
กระดูก หมู 
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อร่อย จริง 
ขอ อีก 
จาก น ้าตม้ 
กอ้น เดียว 
ทาน ง่าย 
เติม ความ 
ระดบั สากล 
โปรตีน วิตามิน 
ดกัจบั แป้ง 
น า ไป 
สินคา้ เห็นผล 
ได ้เอง 
โปรตีน ใน 
เลย คะ 
เกิด โรคหวัใจ 
ลอ็ค หุ่น 
ผูช้าย ยา 
รอบ แลว้ 
แรงบนัดาลใจ ให ้
ของ อาหารการกิน 
รุ่น สู่ 
สู่ รุ่น 
ได ้เดือน 
สูตร น ้าตาล 
น ้าตาล นอ้ยกวา่ 
ขนาด บรรจุ 
คุณป้า บอก 
จาก แป้ง 
ทา้ทาย ทุก 
ซ่อมแซม เซลล ์

ลอง ไป 
อีก ทางเลือก 
รายการ ครับ 
อยูแ่ลว้ วา่ 
ผูช้ม เรียกร้อง 
เรียกร้อง สนใจ 
สนใจ อยากรู้ 
คะ เพราะ 
แฟน รายการ 
พูดคุย กบั 
มา ฟัง 
เรา เลย 
กบั กาแฟ 
กระชบั ได ้
ท่ีสุด จาก 
แคปซูล น้ี 
ผง สาร 
ยาวนาน ชัว่โมง 
ให ้ได ้
ตรงน้ี เลย 
ให ้มาก 
ได ้ยาวนาน 
ยาวนาน ขึ้น 
คุณ ให ้
ดี ได ้
เพียง วนัละ 
B มีส่วนช่วย 
ก าเนิด มา 
วนัน้ี ค่ะ 
หรือ เรียก 

ลด สัดส่วน 
ของ อาหารเสริม 
น ้า เห็ด 
เสร็จ เร็ว 
อยา่งดี เลย 
สั่ง ได ้
ทุก ปัญหา 
สนุก ได ้
ธรรมชาติ ปลอดภยั 
ขอบคุณ มาก 
ดี ทาน 
ทุกวนั แคปซูล 
ง่าย มอบ 
ก่อน จะ 
คุณ มี 
เนน้ อร่อย 
นอกจาก การ 
ได ้จริง 
ชม VTR 
โสม เป็น 
มา อยา่ง 
บรรจุ ไว ้
และ เป็นท่ีรู้จกั 
นัน่เอง และ 
ไม่ได ้นะ 
คง ไม่ได ้
ส่วนตวั แลว้ก็ 
จะ หยบิ 
หยบิ ขึ้น 
เด๋ียว เรา 
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ให ้กระปุก 
ทาน เลย 
กระปุก น้ี 
และ ใย 
C E 
E และ 
พรุน สูตร 
กุหลาบ สูตร 
วิตามิน C 
ดี มา 
ชอบ กนั 
ให ้เพื่อนฝงู 
ทั้ง ผง 
ขึ้น ทนทาน 
อยา่ ลืม 
อยา่งยิง่ ครับ 
ครับ น่ีแหละ 
เลย พอ 
มา พูด 
และ หวงั 
วา่ ประทบัใจ 
แคปซูล น่ี 
หวงั วา่ 
ครับ ส าหรับ 
อาหารการกิน การ 
อะมิโน แอซิด 
ประจ าเดือน ลด 
รีบ ไป 
มี ออร่า 
ผสม ใย 

เลย ค่ะ 
อาหาร กนั 
ดี เลย 
อะไร ยงัไง 
รายการ ของ 
อีก มิลลิกรัม 
เลย ทาน 
เรา วนัน้ี 
บา้ง วา่ 
ของ ท่าน 
ของ อวยัวะเพศ 
คะ ได ้
ภูมิคุม้กนั ของ 
จึง มีส่วนช่วย 
อีก ซกั 
ซกั รอบ 
และ ผง 
ล่ะ แลว้ 
แคปซูล แต่ 
ตวัเอง น่ี 
คุย เขา้มา 
ครับ ยงั 
แน่นอน ครับ 
ผม ทาน 
นอน ครับ 
นอกเหนือจาก ท า 
แน่ นอน 
ก็ ประทบัใจ 
ตอ้ง อยู ่
กิน อะไร 

สอบถาม ขอ้มูล 
มวั แต่ 
บี ไขมนั 
ไขมนั MUFA 
MUFA เสริม 
มิลลิกรัม โปรตีน 
ด า มิลลิกรัม 
น ้า กระชาย 
ความสามารถ ใน 
เขา ให ้
สะดวก พกพา 
เรา ไดม้า 
และ ตอนน้ี 
ขาด ไม่ได ้
ครับ คือ 
ก็ ขาด 
ตอ้ง รีบ 
และ ส าหรับ 
บา้ง ส าหรับ 
น า ลอง 
ค่ะ เพราะฉะนั้น 
ซ่ึง หลากหลาย 
ก็มี วิธี 
หลากหลาย วิธี 
ผลิตภณัฑ ์ท่ีมา 
ขาว ฉลาก 
และ น่าสนใจ 
ท่ีมา ให ้
ให ้ขอ้มูล 
วิธี ดงักล่าว 
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ต่าง ได ้
เลย กระปุก 
กนั ไป 
ทาน อยา่งไร 
ดี ไหม 
ก็ดี นะ 
มาก ซ่ึง 
ไม่นอ้ย และ 
นาน แลว้ 
น่ีแหละ คือ 
นะ เพราะ 
อดีต ก็ 
ใหค้วามสนใจ เก่ียวกบั 
จีน บรรจุ 
สมยัน้ี ก็มี 
ดงักล่าว ก็ 
ก็ มกัจะ 
ความนิยม และ 
ลองดู ก็ดี 
มี ไว ้
กระตุน้ ระบบ 
ไร้ สาร 
L Phenylalanine 
L Threonine 
L Leucine 
Vitamin A 
L Isoleucine 
L Valine 
L Lysine 
L Methionine 

รูปแบบ ผง 
เน้ือ แน่น 
จาก สาหร่ายทะเล 
รู้ แลว้ 
ชาติ หวาน 
พอก ตบั 
ไขมนั พอก 
แกว้ โปรด 
ดี กบั 
อาหาร ประกอบดว้ย 
สินคา้ ของ 
ลูกคา้ ท่ี 
ต่าง ใน 
เทศ น ้า 
กระบวนการ ต่อตา้น 
อี มีส่วนช่วย 
ช่วงเวลา ไหน 
กล่อง ปกติ 
ท่าน แรก 
เฉพาะ ท่าน 
ไม่มี สะดุด 
ส าหรับ ผู ้
บ ารุง อสุจิ 
แขง็ตวั นาน 
เป็น ส่วนประกอบ 
เพียง โทร 
ได ้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
เป็น mg 
วิตามิน A 
มี เซ็กส์ 

พกัผอ่น ให ้
how to 
จาก ชาเขียว 
กนั ประโยชน์ 
อบ แหง้ 
ไม่มี กฎเกณฑ ์
สนุก ให ้
ได ้สไตล ์
สไตล ์เรา 
บ ารุง ตบั 
ตบั ป้องกนั 
หลอดเลือด ใน 
ความสุข ได ้
อะไร ดี 
มี ดี 
ฟ้ืนฟู และ 
ท าให ้นอ้งชาย 
ทางเพศ ปรับ 
จาก กุง้ 
กุง้ แท ้
เพราะ แม่ 
เป็นเร่ือง ง่าย 
เด็ก ผิว 
นอน หรือ 
ผิว เด็ก 
อึด มากขึ้น 
เพิ่มปริมาณ น ้าเช้ือ 
นาที ดีด 
ดีด ออกฤทธ์ิ 
ดิฉนั และ 
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แคปซูล อาหารเสริม 
เติมเตม็ ขนาด 
จะ เขา้ไป 
พลงังาน ให ้
สนุก ทุก 
เตม็ รส 
แกงจืด ไทย 
มิติ ของ 
อร่อย ไม่ 
เพิ่ม มิติ 
น ้า ซุป 
ของ ผกั 
อร่อย แท ้
และ รสชาติ 
กล่ิน และ 
ท่ี ย ัง่ยนื 
ได ้ท า 
ธรรมชาติ มี 
และ อยาก 
แห่ง วยั 
ร้ิวรอย แห่ง 
ส าหรับ ทุกวนั 
น้ี คือ 
ฟ้ืนฟู ร่างกาย 
สอบถาม ได ้
นกกระจอก ไม่ทนั 
ฝาก คุณ 
เอ ช่วย 
หรือ ไป 
ดี ส าหรับ 

Extract สาร 
น ้าเช้ือ ให ้
ดี ประโยชน์ 
เร่ิมตน้ ท่ี 
อาหาร กล่อง 
ได ้มีโอกาส 
ใหม่ เพิ่ม 
เพิ่ม ความมัน่ใจ 
มนั จะ 
ช่วย ตา้น 
ทุกคน รู้จกั 
จะ กิน 
เพราะวา่ มีส่วน 
ท่ี ก าลงั 
บาท แต่ 
ด่ืม รส 
ทุก แคปซูล 
ผง ถัง่ 
ให ้เลือก 
ทาน ยาก 
นาที ออกฤทธ์ิ 
อึด ใหญ่ 
ตวั นึง 
มา เร่ือย 
การ ขาย 
ส าหรับ คน 
อีก ขั้น 
สุขภาพ ทางเพศ 
ฟรี ทัว่ประเทศ 
ไม่ ใจสั่น 

เป็น ใน 
ควร ด่ืม 
อะมิโน จ า 
จ าหน่าย ตาม 
แทน จ าหน่าย 
วา่ ท่าน 
มีประโยชน์ แลว้ 
ท าให ้ผิว 
แบบ ไทย 
อร่อย ไดป้ระโยชน์ 
สวย ใส 
ส าหรับ คน 
อ่ิม นาน 
คู่ อาหาร 
อาหาร สุด 
สุด ซ้ีด 
ไม่ เป็น 
มิลลิกรัม สาร 
น้ี จะ 
เร็ว เสร็จ 
มี สิทธิพิเศษ 
นอน ดึก 
ขายดี มาก 
อย และ 
ซ่ึง มี 
สัมผสั ได ้
คู่ ของ 
เร็ว ภายใน 
ลดน ้าหนกั ลด 
ใน ส่ือ 
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ฟิน มอบ 
ซ่า ให ้
ร่างกาย ปรับ 
จาก อะเซโรล่า 
อะเซโรล่า เชอร์ร่ี 
คู่รัก ของ 
ผง สาหร่าย 
เลย ลอง 
เพราะ วนัน้ี 
ทาน กนั 
เลย ลองดู 
เติม ความสดช่ืน 
คะ วนัน้ี 
ไว กระตุน้ 
เร็ว ต่อ 
จาก งา 
อีก มั้ย 
แขง็ ใหญ่ 
ซ่ึง ใน 
สมุนไพร ท่ี 
ดว้ย รัก 
ส าหรับ ท่าน 
เพื่อ อะไร 
ชนิด สาร 
กิน แลว้ 
โปรตีน สูตร 
ผิวพรรณ สดใส 
ถาม วา่ 
ไป กิโล 
ลด ไป 

เพิ่ม น ้า 
ใหญ่ และ 
มัน่ใจ ทุก 
ซอง มี 
ท าให ้อวยัวะ 
เติมเตม็ น ้าอสุจิ 
น ้าอสุจิ บ ารุง 
จาก แสงแดด 
ดู มี 
ใส ดู 
อยากรู้ แลว้ 
ท า อะไร 
เล่า ให ้
มา ใน 
ดี อลัฟา 
and dried 
crunchy nuts 
nuts and 
จน ลืม 
คง ตอ้ง 
ผสมผสาน กนั 
ให ้พลงังาน 
พลงังาน กิโลแคลอรี 
เขา้สู่ ร่างกาย 
เซลล ์เน้ืองอก 
ท าลาย เซลล ์
และ เซลล ์
ต่อ กรัม 
ทาน ยงัไง 
อาหาร ใน 

เพื่อ ตวัเรา 
ผง เมล่อน 
มะเขือเทศ สาร 
เปลือก องุ่น 
เพิ่มขนาด ความ 
โสม เกาหลี 
เบอร์ เน้ีย 
เพิ่มปริมาณ อสุจิ 
อสุจิ และ 
สร้าง ฮอร์โมน 
ดี ยิง่ขึ้น 
คะ ส าหรับ 
น้ี และ 
หนัมา ออก 
ใช่ ค่ะ 
ค่ะ พอ 
ติดต่อ ตวัแทน 
คุณ คดัสรร 
แบบ ท่ี 
กบั การเรียนรู้ 
เลือก แลว้ 
ได ้เป็น 
ไม่ มี 
หนุ่ม เตม็ท่ี 
ผิว เปล่งปลัง่ 
ลอง หน่อย 
ขนาด น้ี 
ท่ี เขา 
ผลิตภณัฑ ์ท่ี 
คร้ัง นะ 
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หวั ได ้
จ๊ีด ขึ้น 
เด็ด เผด็ 
เผด็ จ๊ีด 
อร่อย เด็ด 
คุณค่า จาก 
ค่ะ นอกจาก 
เมนู ไหน 
ให ้กลบัมา 
ท่ีสุด ใน 
ลดน ้าหนกั และ 
ครับ กล่อง 
บอก เลย 
เป็นโรค เบาหวาน 
ท่ี สาว 
วตัถุดิบ จาก 
ได ้ตามปกติ 
มา ก็ 
ความ ชรา 
อกัเสบ และ 
ไว ได ้
ครับ การ 
ขวด มี 
กินดี อยูดี่ 
บ ารุง และ 
แก ้อาการ 
ผอม ได ้
แบ่ง บรรจุ 
ตอ้ง เร่ิม 
เพราะ อนาคต 

อนาคต ตอ้ง 
ครับ ผลิตภณัฑ ์
ตวัเอง และ 
จน มี 
สินคา้ มี 
ล่ม ปากอ่าว 
แขง็ตวั ไม่ 
ไม่ เตม็ท่ี 
อร่อย เขม้ขน้ 
เขา้ สู่ 
ท า เมนู 
ดอก ค า 
เอน็ไซม ์คิว 
และ แอล 
กระปุก ราคา 
น้ี บรรจุ 
จาก กุหลาบ 
แอล คาร์นิทีน 
เลก็ สั้น 
ปัญหา การ 
มีฤทธ์ิ ช่วย 
ช่วย ลา้ง 
ดว้ย น ้าผ้ึง 
รสชาติ ท่ี 
น้ี ให ้
อยา่งไรบา้ง คะ 
ค่ะ ใช่ 
คัว่ บด 
กาแฟ คัว่ 
และ พิเศษ 

มี คุณสมบติั 
ถัว่เหลือง มิลลิกรัม 
ทาน เร่ิม 
ท่ี จะ 
หา ผลิตภณัฑ ์
เขา้ จาก 
หน่ึง ใน 
เกาหลี สกดั 
ดว้ย วิตามิน 
แกว้ น้ี 
ร่างกาย ไม่ 
และ แคลเซียม 
ขอ ฝาก 
กวา่ วยั 
อ่อน กวา่ 
ด่ืม เคร่ืองด่ืม 
มา ยาวนาน 
สมุนไพร ใน 
นอ้งชาย แขง็ตวั 
ดี ดว้ย 
วิธีการ ใส่ใจ 
กระเทียม พริกไทย 
คะ อร่อย 
อีก ใบ 
ซอง จาก 
กวา่ ชนิด 
ก็ พยายาม 
เพื่อน แนะน า 
แลว้ก็ ทาน 
ก็ ยงัมี 
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อยา่ง เดียว 
มา ทั้งหมด 
ควบคุม ระดบั 
รสจืด สูตร 
ไม่ เติม 
เติม น ้าตาลทราย 
แค่ เรา 
ใน เซลล ์
และ ผู ้
ดว้ย มี 
ปัญหา เหล่าน้ี 
ซ่า คู่ 
จะ อยู ่
ส าหรับ ทุกคน 
ท่ี ความ 
ค่ะ แต่ 
พุง ยบุ 
พร้อม ส่ง 
ทุก ม้ือ 
หลินจือ สกดั 
สภาพ ผิว 
แคปซูล ราคา 
จดั จ า 
ให ้ผิว 
มา ทาน 
เคร่ืองด่ืม ท่ี 
ถา้ เรา 
ใน หน่ึง 
ครับ น่ี 
ตวั ท่ี 

อาร์ ติ 
ติ โชค้ 
คุณ ก าลงั 
ต่าง ของ 
ผง เจียว 
ร่างกาย บ ารุง 
ก็ ท า 
เป็น ชนิด 
ครับ ใช่ 
ขึ้น ท าให ้
หลงั คลอด 
เร็ว เลก็ 
ท าให ้ระบบ 
ช่วย ปรับระดบั 
มา เลย 
ความ หอม 
ออกก าลงักาย เพื่อ 
สูตร พรีเม่ียม 
ของ การลดน ้าหนกั 
ควร ท า 
นุ่ม ชุ่มช่ืน 
ได ้ดัง่ 
ดัง่ ใจ 
โครเมียม อะมิโน 
ความแขง็ แกร่ง 
ลดน ้าหนกั แบบ 
แคปซูล จ านวน 
มี ประจ าเดือน 
บาท แถม 
และ ฟ้ืนฟ ู

และ ค่ะ 
ประโยชน์ เตม็ 
บี วิตามิน 
ตอ้ง พูด 
ท่ี โทร 
ได ้ใช ้
ประโยชน์ ใน 
รับประทาน มา 
ท่ี เคา้ 
แขง็ ทน 
ทน อึด 
แคลเซียม แอล 
จาก สถาบนั 
ดว้ย เร่ิมตน้ 
ผง ผสม 
ท่ี ทาน 
จะ ผา่น 
อร่อย เติม 
ขนาด ซอง 
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ท่ีจัดประเภทตามตัวอย่างโฆษณาท่ีระบุในประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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รายการคุณลกัษณะท่ีไม่อนุญาตในการโฆษณาคุณภาพ คุณประโยชน์ หรือสรรพคุณของอาหาร 
ขา้งเคียง ดี ท่ีสุด ไม่มีผล ขา้งเคียง 
ไร้ผล ขา้งเคียง   
   

รายการคุณลกัษณะท่ีส่ือแสดงสรรพคุณอนัท าให้เข้าใจว่าสามารถบ าบัด บรรเทา รักษา 
ป้องกนัโรค หรืออาการของโรค 

การป้องกนั มะเร็ง ลด อาการ 
โรค เบาหวาน ลด ตกขาว 
ปวด ออกฤทธ์ิ มะเร็ง ต่อม 
สรรพคุณ รักษา การ อกัเสบ 
หลอดเลือด คอเลสเตอรอล ลด ระดบั 
ยา อว้น ขยาย หลอดเลือด 
อกัเสบ ความจ า เกิด มะเร็ง 
ต่อม การป้องกนั หรือ ระดบั คอเลสเตอรอล 
เซลล ์ หรือ รักษาโรค  
   

รายการคุณลกัษณะท่ีส่ือแสดงให้เข้าใจว่ามีผลต่อการเปลีย่นแปลงโครงสร้างของร่างกาย 
หน้าที่อวัยวะ หรือระบบการท างานของร่างกาย 

สมรรถภาพ ฟ้ืนตวั ชะลอ ความ 
ฟ้ืนฟู ภูมิคุม้กนั ร่างกาย ช่วย 
เลือด แขง็แรง การ ไหลเวียน 
ชะลอ อวยัวะ ของ เซลล ์
สุขภาพ ฟ้ืนฟู สมรรถภาพ ชะลอ วยั 
แขง็ ชะลอ การ ลา้ง สารพิษ 
กระตุน้ ปรับ สมดุล ความ แก่ 
ดีขึ้น ใน เลือด ไหลเวียน ของ 
เส่ือม สาร ตา้น ฟ้ืนตวั เร็ว 
ความแขง็แรง กระตุน้ การ  
สารพิษ ช่วย ฟ้ืนฟ ู  
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รายการคุณลกัษณะท่ีส่ือแสดงให้เข้าใจว่ามีสรรพคุณบ ารุงกาม บ ารุงเพศ หรือ 
เกีย่วกบัการมีเพศสัมพนัธ์ 

อึด มี กิจกรรม  
สมรรถภาพ ต่อม ลูก  
ทน ลูก หมาก  
ทางเพศ ใหญ่ ขึ้น  
ฟิต ทางเพศ ให ้  
แขง็ตวั เพิ่ม พลงั  
แขง็ อาหารเสริม ท่านชาย  
อสุจิ กระตุน้ การ  
เพิ่มขนาด ขยาย ขนาด  
นอ้งชาย ความแขง็แรง ของ  
หนา้อก สนาม รัก  
ฮอร์โมนเพศชาย การ ไหลเวียน  
อวยัวะเพศ เพิ่ม ความแขง็แรง  
ความเป็นชาย หลัง่ ชา้  
ตกขาว ไหลเวียน ของ  
ประจ าเดือน ความตอ้งการ ทางเพศ  
น ้าอสุจิ ทางเพศ ช่วย  
น ้าเช้ือ และ ความแขง็แรง  
นกเขาไม่ขนั อึด ขึ้น  
สมรรถภาพ ทางเพศ บุตร ยาก  
อึด ทน ลด ปัญหา  
เพิ่ม สมรรถภาพ ขยาย หลอดเลือด  
หลัง่ เร็ว เร็ว ขึ้น  
ส าหรับ ท่านชาย แขง็ตวั เตม็ท่ี  
การ หลัง่ ทน เพิ่ม  
ใหญ่ ยาว เพิ่มขนาด ใหญ่  
ส าหรับ ผูช้าย มี สรรพคุณ  
อาหารเสริม ผูช้าย นม ใหญ่  
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รายการคุณลกัษณะท่ีส่ือแสดงให้เข้าใจว่ามีสรรพคุณเพ่ือบ ารุงผิวพรรณและความสวยงาม 
ผิว ใส เปล่งปลัง่ 
สิว สวย กระจ่าง 
สดใส ผิวพรรณ โทรม 
กระจ่าง ใส ลด สิว ลด ปัญหา 
ผิวพรรณ เปล่งปลัง่   
   

รายการคุณลกัษณะท่ีส่ือแสดงให้เข้าใจว่ามีสรรพคุณในการลดน ้าหนัก ลดความอ้วนหรือ 
ข้อความอ่ืนใดในท านองเดียวกนั 

ไขมนั ลดน ้าหนกั หุ่น 
ผอม การเผาผลาญ ลดความอว้น 
เผาผลาญ น ้าหนกั สลาย 
เฟิร์ม ดกัจบั โยโย่ 
พุง อว้น หนา้ทอ้ง 
เบิร์น เพิ่ม พลงั ลด ไขมนั 
ไขมนั เก่า ไขมนั ใหม่ เร่ง การเผาผลาญ 
สลาย ไขมนั ดกัจบั ไขมนั เฟิร์ม กระชบั 
หุ่น สวย มี สรรพคุณ  
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