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บทท่ี  1 
 

ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 

รหสัวิชา                                   001275 
จาํนวนหน่วยกิต                        3 (2-2-5) 
ช่ือวิชา                                     อาหารและวถิชีวีติ (Food and Life Style) 
วิชาบงัคบัก่อน                           ไมม่ ี
ภาควิชาท่ีรบัผิดชอบ                   ภาควชิาอุตสาหกรรมเกษตร  คณะเกษตรศาสตรฯ์ 
หมวดวิชา                                 ศกึษาทัว่ไป 
ภาคเรียน/ ปีการศึกษาท่ีเปิดสอน   ภาคเรยีนตน้ ปีการศกึษา 2557 
วนั/เวลาท่ีเปิดสอน                      นิสติ 2 กลุ่ม จาํนวน 360 คน และ 91 คน 
                             บรรยาย        วนัองัคาร   08.00-09.50 น.  
                             ปฏบิตักิาร     วนัพฤหสับด ี10.00-11.50 น.  
สถานท่ีเรียน            อาคารปราบไตรจกัร หอ้ง 43 (นิสติ 360 คน)   หอ้ง 63 (นิสติ 91 คน)  มหาวทิยาลยันเรศวร    
                             และโถงใตอ้าคารปราบไตรจกัร และอาคาร 2 คณะเกษตรศาสตร ์ ทรพัยากรธรรมชาตแิละ       
                             สิง่แวดลอ้ม 
คณะทาํงาน 

1. คณาจารยผ์ูส้อน / ผูช้่วยสอน 
   1.1 คณะเกษตรศาสตร ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม   
         1. รองศาสตราจารย ์พนัธณ์รงค ์ จนัทรแ์สงศร ี                     2. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ศจ ีสวุรรณศร ี                     
         3. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ปุณฑรกิา  รตันตรยัวงศ ์                4. ดร.มณฑนา  วรีะวฒันากร 
         5. ดร.เสาวลกัษณ์  รุ่งแจง้                                               6. ดร.วรรณพร คลงัเพชร                                     
         7. ดร.เจษฎา  วชิาพร                                                    8. ดร.นรภทัร หวนัเหลม็ 
         9. นางสาวสพุรรณี   สหสัรงัสโีสภติ 
    1.2 คณะมนุษยศาสตร ์ภาควชิาภาษาไทยและคตชินวทิยา สาขาวชิาภาษาไทย  อาจารยส์ถติาภรณ์  ศรหีริญั 
    1.3 กรรมการชุดของเสยีอนัตรายและความปลอดภยัมหาวทิยาลยันเรศวร 
                                        รองศาสตราจารย ์ดร.รตันา  สนัน่เมอืง      คณะวทิยาศาสตร ์
   1.4 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์   ดร.สริมิาสเฮงรศัม ี
   1.5 คณะนิตศิาสตร ์                 อาจารยอ์ภญิญา  สระมาลยี ์
                                             ผูช้ว่ยศาสตราจารยจ์ตุพล  หวงัสูว่ฒันา 
   1.6  คณะพยาบาลศาสตร ์        ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.วรวรรณ์ ทพิยว์ารรีมย ์
   1.7  วทิยากรจากภายนอก        อาจารยช์ยัณรงค ์ศรเีดช และคณะ    โรงเรยีนหนองจอกประชานุสรณ์  
                                           ต.หนองจอก อ.บา้นไร่  จ.อุทยัธาน ี
2. ผูจ้ดัการรายวชิา                    ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ศจ ีสวุรรณศร ี055-962743 
3. ผูป้ระสานงานรายวชิา             คณะเกษตรศาสตรฯ์     นางสาวสพุรรณี   สหสัรงัษโีสภติ  055-962749 
                                           เจา้หน้าทีก่องศกึษาทัว่ไป โทร. 055-961105, 055-961107 
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คาํอธิบายรายวิชา 

บทบาทและความสาํคญัของอาหารในชวีติประจาํวนั วฒันธรรมและพฤตกิรรมการบรโิภคอาหาร ในภูมภิาคต่างๆ

ของโลกและในประเทศไทย รวมถงึอทิธพิลของอารยะธรรมต่างประเทศต่อพฤตกิรรมการบรโิภคของไทย เอกลกัษณ์และ

ภูมิปญัญาด้านอาหารของไทย การเลือกอาหารที่เหมาะสมต่อความต้องการของร่างกาย  อาหารทางเลือก ข้อมูล

ประกอบการพจิารณาเลอืกซือ้อาหาร อาหารและวถิชีวีติกบัการเปลีย่นแปลงในยุค โลกาภวิัฒน์ ความตระหนัก และรกัษ์

สิง่แวดลอ้ม 

Course description 

Roles and importance of food in daily life, cultures and consumption behavior around the world and in 

Thailand including influence of foreign cultures on Thai consumption behavior,  identity and  wisdom of food in 

Thailand,  proper food selections according to basic needs, food choices, information for food purchasing 

consideration, food and life style according to the globalization, environmental awareness and conservation 

วตัถปุระสงค ์

1.    เพื่อใหนิ้สติมคีวามรูแ้ละเขา้ใจถงึความสาํคญัของอาหารในชวีติประจาํวนั เอกลกัษณ์และภมูปิญัญาดา้นอาหารของ

ไทยและความยัง่ยนืของสงัคมไทยในสงัคมอาเซยีน  วฒันธรรมและพฤตกิรรมการบรโิภคอาหาร ในภูมภิาคต่างๆของ

โลกและประเทศไทย อทิธพิลของอารยะธรรมต่างประเทศต่อพฤตกิรรมการบรโิภคของไทย การเลอืกอาหารที่

เหมาะสมต่อความตอ้งการของรา่งกาย  อาหารทางเลอืก ขอ้ควรรูใ้นการพจิารณาเลอืกซือ้อาหาร ความปลอดภยัของ

อาหาร 

2.    เพื่อใหน้ิสติสามารถนําความรูท้ีไ่ดไ้ปประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจาํวนัมสีขุนิสยัทีส่ง่เสรมิต่อการดแูลสขุภาพ และมคีวาม

ตระหนกั รกัษ์สิง่แวดลอ้ม 
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แผนการสอนและการประเมินผล 

สปัดาหท์ี ่
 

สถานที ่ หวัขอ้/รายละเอยีด 
จาํนวน 
ชัว่โมง 

กจิกรรม 
การเรยีน 
การสอน 

 
สือ่ทีใ่ช ้

 
ผลการเรยีนรู ้

ผูส้อน 
(ผูช้่วยสอน) 

1 
พฤหสั 
14 สค.

57 
 
 

หอ้งเรยีน 
ปราบไตร
จกัร 43 
(กลุ่มที ่1) 

บรรยาย แนะนํา 
ชีแ้จงรายวชิา    

2 (10.00-
11.50) 

-ชีแ้จงวตัถุ 
ประสงค ์ 
- แนะนําตํารา
ทีเ่กีย่วขอ้ง 
และแหล่ง
สบืคน้ขอ้มลู    
- ชีแ้จงเนื้อหา
กจิกรรม วธิี
ร่วมกจิกรรม 
ความ
รบัผดิชอบ
ตลอดภาค
เรยีน  
การเขา้ร่วม
โครงการนํา 
เสนอผลงาน/
ชิน้งาน 
สรา้งสรรค์
รายวชิาอาหาร
และวถิชีวีติ 

-มคอ.3 /
ประมวล
รายวชิา 
-แนะนํา
ผูส้อนและ
ผูช้่วยสอน 
-รปูแบบ
รายงาน 
กจิกรรม 
 

นิสติทราบและ
เขา้ใจ
วตัถุประสงค ์
และเน้ือหา
รายวชิา   
- ทราบการ
ประเมนิผลการ
เรยีนรู ้ตัง้แต่
สปัดาห1์-17   

ศจ ี
(คณาจารย)์ 

 
 
 

 ปราบไตร
จกัร 63 
(กลุ่มที ่2) 

     สพุรรณี 
(คณาจารย)์ 

2 
(19 สค.

57) 
 

หอ้งเรยีน 
ปราบไตร
จกัร 43 
(กลุ่มที ่1) 

บรรยายแนวทางใน
การจดัทาํโครงงาน
ประยุกตส์รา้งสรรค ์

2 (08.00-
09.50) 

- บรรยาย 
รวมกลุ่ม ตาม
ประเภท
โครงงาน 

 -แสดงความเหน็ 
–คดิสรา้งสรรค ์
1.1 รูจ้กัการมี
สว่นร่วมใน
กจิกรรม  
–ทาํงานทมีนิสติ
ลงทะเบยีนกลุ่ม
ในFacebook 
อาหารแลวถิี
ชวีติ1.1 
 

สถติาภรณ์ 
 
(สพุรรณี 
วรรณพร 
นรภทัร) 
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 ปราบไตร
จกัร 63 
(กลุ่มที ่2) 

 2 (08.00-
09.50) 

   เสาวลกัษณ์ 
 

2 
(21 สค.

57) 
 
 

บรเิวณโถงใต้
อาคาร 2 
คณะเกษตร 
ฯ 
(กลุ่มที ่1,2) 

ภาคปฏบิตั ิ 2 (10.00-
11.50) 

-  แบ่งกลุ่ม
และชีแ้จง
กจิกรรม
แสดงผลงาน
ประยุกต์
สรา้งสรรคว์ชิา
อาหารและวถิี
ชวีติในชว่ง 16 
สปัดาห ์

-จบัฉลาก
แบ่งกลุ่มตาม
จาํนวนนิสติ
ทีล่งทะเบยีน
ตามกาํหนด  

- ทราบสงักดั
กลุ่มผลงาน 
- ทราบหวัขอ้
กจิกรรมที่
รบัผดิชอบ 
-แสดงความเหน็ 
-รูจ้กัมสีว่นร่วม 
ทาํงานทมี 
คดิสรา้งสรรค1์.1 

สถติาภรณ์ 
ศจ ี

  
 

(สพุรรณี 
วรรณพร 
นรภทัร) 

 
 

3 
(26 สค.

57) 
 
 

หอ้งเรยีน 
ปราบไตร
จกัร 43 
(กลุ่มที ่1) 

อาหารในชวีติ 
ประจาํวนั สาร 
อาหารทีจ่าํเป็น 
ภาวะโภชนาการ 
ด/ีผดิปกต ิปฏบิตัิ
อย่างไรใหส้ขุภาพด ี

2 (08.00-
09.50) 

- บรรยายนํา 
เปิดโอกาส
ซกัถาม       
- ตอบคาํถาม
ทา้ยบท  

-เอกสาร
ประกอบ 
-power 
point 
-คาํถามทา้ย
บท 

นิสติทราบ
บทบาทและ
ความสาํคญัของ
อาหารใน
ชวีติประจาํวนั 
1.1,6.3 

ศจ ี
 
(อภญิญา 

นรภทัร 
เจษฎา) 

 
 ปราบไตร

จกัร 63 
(กลุ่มที ่2) 

ภาคปฏบิตั ิ 2 (08.00-
09.50) 

- ฝึกประเมนิ
และคาํนวณสขุ
ภาวะทางกาย 
- หลกัปฏบิตัิ
เพื่อสขุภาพทีด่ี
ของผูเ้รยีน
รายบุคคลและ
กลุ่ม 

- อุปกรณ์วดั
รอบเอว 
- โปรแกรม 
คาํนวณสขุ
ภาวะทาง
กาย 

-นิสติเขา้ใจวธิี
ประเมนิสขุภาวะ
กายและวธิี
ปฏบิตัเิพื่อให้
สขุภาพด ี 
-นิสติทราบ
สภาวะทางกาย
และทาง
โภชนาการของ
ตนและ
ผลกระทบต่อ
สขุภาพจากการ
บรโิภคอาหาร
และใชช้วีติไม่
เหมาะสม1.1,6.3 

สพุรรณี 

3 
(28 สค.

57) 
 

หอ้งเรยีน 
ปราบไตร
จกัร 43 
(กลุ่มที ่1) 

ภาคปฏบิตั ิ 2 
(10.00-
11.50) 

 

- ฝึกประเมนิ
และคาํนวณสขุ
ภาวะทางกาย 
- หลกัปฏบิตัิ
เพื่อสขุภาพทีด่ี
ของผูเ้รยีน

- อุปกรณ์วดั
รอบเอว 
- โปรแกรม 
คาํนวณสขุ
ภาวะทาง
กาย 

-นิสติเขา้ใจวธิี
ประเมนิสขุภาวะ
กายและวธิี
ปฏบิตัเิพื่อให้
สขุภาพด ี 
-นิสติทราบ

ศจ ี
 
 (สพุรรณี 
เสาวลกัษณ์ 
อภญิญา) 
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รายบุคคลและ
กลุ่ม 

สภาวะทางกาย
และทาง
โภชนาการของ
ตนและ
ผลกระทบต่อ
สขุภาพจากการ
บรโิภคอาหาร
และใชช้วีติไม่
เหมาะสม1.1,6.3 

 

 ปราบไตร
จกัร 63 
(กลุ่มที ่2) 

อาหารในชวีติ 
ประจาํวนั สาร 
อาหารทีจ่าํเป็น 
ภาวะโภชนาการ 
ด/ีผดิปกต ิปฏบิตัิ
อย่างไรใหส้ขุภาพด ี

2 
(10.00-
11.50) 

 

- บรรยายนํา 
เปิดโอกาส
ซกัถาม       
- ตอบคาํถาม
ทา้ยบท  

-เอกสาร
ประกอบ 
-power 
point 
-คาํถามทา้ย
บท 

นิสติทราบ
บทบาทและ
ความสาํคญัของ
อาหารใน
ชวีติประจาํวนั 
1.1,6.3 

วรวรรณ์ 
 
 

4 
(2 กย.
57) 

 

หอ้งเรยีน 
ปราบไตร
จกัร 43 
(กลุ่มที ่1) 

ผลติภณัฑอ์าหาร
จากภูมปิญัญา
ทอ้งถิน่   
การยกระดบัภูมิ
ปญัญาทอ้งถิน่สู่
สากล 

2 
(08.00-
09.50) 

- บรรยาย 
แสดงตวัอย่าง  
  เปิดโอกาสให้
ซกัถาม  
 

-เอกสาร
ประกอบ  
-power 
point 

ทราบความ
เชื่อมโยง
สภาพการณ์
ปจัจบุนัของ
อาหารจากภมูิ
ปญัญาทอ้งถิน่
ของไทยทีม่กีาร
บรโิภคในระดบั
ทอ้งถิน่
ระดบัชาต ิและ
สากล 1.1,2.4 

พนัธณ์รงค ์
 
(เสาวลกัษณ์ 
เจษฎา 
มณฑนา) 
 
 

 ปราบไตร
จกัร 63 
(กลุ่มที ่2) 

 2 
(08.00-
09.50) 

 
 

   วรวรรณ์ 

4 
(4 กย.
57) 

 

หอ้งเรยีน 
ปราบไตร
จกัร 43 
(กลุ่มที ่1) 

ภาคปฏบิตั ิ
ผลติภณัฑอ์าหาร
จากภูมปิญัญา
ทอ้งถิน่   
การยกระดบัภูมิ
ปญัญาทอ้งถิน่สู่
สากล 

2 (10.00-
11.50) 

- มอบหมาย
นิสติสบืคน้
ขอ้มลูและสรุป
รายงาน
การศกึษา 

 ร่วมกนัแสดง
ความคดิเหน็ 
และมสีว่นร่วมใน
กจิกรรมเคารพ
ชื่นชมความเป็น
ไทย1.1,2.4 

พนัธณ์รงค ์
 
(เสาวลกัษณ์ 
เจษฎา 
มณฑนา) 
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 ปราบไตร
จกัร 63 
(กลุ่มที ่2) 

 2 (10.00-
11.50) 

   วรวรรณ์ 

5 
(9 กย.
57) 

 

หอ้งเรยีน 
ปราบไตร
จกัร 43 
(กลุ่มที ่1) 

อาหารไทยกบัการ
เปลีย่นแปลง
สงัคมไทย สงัคม
โลก 
 

2 
(08.00-
09.50) 

- บรรยาย เปิด
โอกาสซกัถาม       
 

-เอกสาร
ประกอบ 
-power pt 
 

นิสติทราบ
บทบาทและวถิี
ชวีติคนไทย  ทาํ
อย่างไรจะยัง่ยนื
ในสงัคมอาเซยีน 
1.1, 2.1, 2.4 

เจษฎา 
 
(พนัธณ์รงค ์
สพุรรณี 
อภญิญา) 
 

 ปราบไตร
จกัร 63 
(กลุ่มที ่2) 

 2 
(08.00-
09.50) 

   นรภทัร 
 

5 
(11 กย.

57) 
 

หอ้งเรยีน 
ปราบไตร
จกัร 43 
(กลุ่มที ่1) 

ภาคปฏบิตั ิ 2 
(10.00-
11.50) 

- ทดสอบ
ความรู ้
  ทีเ่กีย่วขอ้ง 

แบบทดสอบ ทราบพืน้ความรู้
ของนิสติที่
เกีย่วขอ้งกบั
อาหารและวถิี
ชวีติ1.1 

เจษฎา/ 
 
(พนัธณ์รงค ์
สพุรรณี 
ศจ)ี 

 ปราบไตร
จกัร 63 
(กลุ่มที ่2) 

 2 
(10.00-
11.50) 

   นรภทัร 
 

6 
(16 กย.

57) 
 

หอ้งเรยีน 
ปราบไตร
จกัร 43 
(กลุ่มที ่1) 

วถิชีวีติปจัจบุนักบั
อาหารทางเลอืก:
แมคโครไบโอตกิส ์
อาหารชวีจติ 
มงัสวริตั ิเจ 
สมุนไพร 

2 
(08.00-
09.50) 

- ทดสอบ
ความรูก้่อน
เรยีน  
- บรรยาย 
แสดงตวัอย่าง 
เปิดโอกาสให้
ซกัถาม  
นําเสนอความ
คดิเหน็  
อาจารยใ์ห้
ขอ้มลูยอ้นกลบั   

-เอกสาร
ประกอบ  
-power 
point 

-ทราบและเขา้ใจ
การเลอืกอาหาร
ทีเ่หมาะสมต่อ
ร่างกาย 
-สามารถเลอืก
ซือ้อาหารที่
เหมาะสมต่อ
ภาวะเศรษฐกจิ
ของตน 1.1, 6.3 

ศจ ี
 
(เสาวลกัษณ์ 
มณฑนา
อภญิญา) 
 
 
 
 

 ปราบไตร
จกัร 63 
(กลุ่มที ่2) 

 2 
(08.00-
09.50) 

   นรภทัร 
 

6 
(18 กย.

57) 
 

หอ้งเรยีน 
ปราบไตร
จกัร 43 
(กลุ่มที ่1) 

ภาคปฏบิตั ิ 2 
(10.00-
11.50) 

มอบหมาย
นิสติสบืคน้
ขอ้มลู  และ
สรุปรายงาน

-ซดีตีวัอย่าง
อาหาร 
-คาํถามเพื่อ
ประเมนิ

- เขา้ใจและ
สามารถ
พจิารณาเลอืก
ซือ้อาหารได้

ศจ ี
(เสาวลกัษณ์ 

มณฑนา
อภญิญา) 
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การศกึษา        ความรูใ้น
การพจิารณา
เลอืกซือ้
อาหาร 

ถูกตอ้ง และ
เหมาะสมยิง่ขึน้ 
-แสดงความ
คดิเหน็ และมี
สว่นร่วมใน
กจิกรรม1.1,4.1 

 
 
 
 

 ปราบไตร
จกัร 63 
(กลุ่มที ่2) 

 2 
(10.00-
11.50) 

   นรภทัร 
 

7 
(23 กย.

57) 
 
 
 

หอ้งเรยีน 
ปราบไตร
จกัร 43 
(กลุ่มที ่1) 

ความปลอดภยัของ
อาหารและน้ํา
บรโิภค  
 

2 
(08.00-
09.50) 

บรรยาย แสดง
ตวัอย่าง เปิด
โอกาสให้
ซกัถาม  เสนอ
ความคดิเหน็  
อาจารยใ์ห้
ขอ้มลูยอ้นกลบั   

-เอกสาร
ประกอบ  
-power 
point 

ทราบชนิด และ
องคป์ระกอบที่
สาํคญัของ
อาหารยุค
ปจัจบุนั เพื่อเป็น
แนวทางเบือ้งตน้
ในการเลอืก
บรโิภคอาหาร
อย่างปลอดภยั
1.1,6.3 

มณฑนา 
 
(ศจ ี
เจษฎา 
สพุรรณี) 
 
 
 

 ปราบไตร
จกัร 63 
(กลุ่มที ่2) 

 2 
(08.00-
09.50) 

   เสาวลกัษณ์ 

7  
(25 กย.

57) 
 

หอ้งเรยีน 
ปราบไตร
จกัร 43 

ภาคปฏบิตั ิ            
 
 

2 (10.00-
11.50) 

นิสติฝึก
วเิคราะห์
ปรมิาณน้ําตาล
และโซเดยีม
ดว้ยโปรแกรม
สขุภาพ 
 

 การมสีว่นร่วมใน
กจิกรรม  
1.1,6.3 

มณฑนา 
 
(ศจ ี
เจษฎา 
สพุรรณี) 
 
 

 ปราบไตร
จกัร 63 
(กลุ่มที ่2) 

 2 (10.00-
11.50) 

   เสาวลกัษณ์ 

8 ตารางสอบ
มหาวทิยาลยั 

ประเมนิความรู้
สปัดาหท์ี ่1-6 

2 สอบกลางภาค 
(29 กย.-3 ตค

57) 

ขอ้สอบ
ปรนยั 

2.2, 2.3 คณาจารย ์
 

9 
(7 ตค.
57) 

 

หอ้งเรยีน 
ปราบไตร
จกัร 43 
(กลุ่มที ่1) 

วฒันธรรมและการ
บรโิภคอาหาร
ในปท.อทิธพิลของ
อารยธรรม

2 
(08.00-
09.50) 

- บรรยาย 
แสดงตวัอย่าง  
- เปิดโอกาสให้
ซกัถาม  เสนอ

-เอกสาร
ประกอบ  
-power 
point 

นิสติทราบความ
เป็นมาของ
อาหารไทย  
เขา้ใจวฒันธรรม

สถติาภรณ์ 
 
(เจษฎา
เสาวลกัษณ์ 
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ต่างประเทศต่อ
พฤตกิรรมการ
บรโิภคในปท.ไทย 
และการบรโิภคตาม
กระแสนิยม 

ความคดิเหน็  
อาจารยใ์ห้
ขอ้มลูยอ้นกลบั   
 

-คาํถามทา้ย
บท 
 

และพฒันาการ
ของอาหารและ
วถิชีวีติคนไทย
ยุคต่าง ๆ ใน
อดตีจนปจัจุบนั
ตามกระแสนิยม 
1.1, 2.4, 2.1 

นรภทัร) 
 
 

 ปราบไตร
จกัร 63 
(กลุ่มที ่2) 

 2 
(08.00-
09.50) 

   ศจ ี

9 
(9 ตค.
57) 

 

โถงใตอ้าคาร 
ปราบไตร
จกัร  
(กลุ่มที ่1,2) 

วฒันธรรมพืน้บา้น
กบัอาหาร – 
โครงการกจิกรรม
เพลงพืน้บา้น 

2 (10.00-
11.50) 

- กจิกรรมรอ้ย
กรอง รอ้งเพลง 
: วฒันธรรม
อาหารไทย ยุค
ใหม-่เก่า  
- แบ่งกลุ่ม 
ระดมสมอง 
ประพนัธบ์ท
รอ้ยกรองเป็น
เพลง และใส่
ทาํนอง 

-power 
point 
-กระดาษ
ปอนด ์  
-โต๊ะ ลาํโพง 
ไมโครโฟน 
พดัลม 

-นิสติมคีวามชื่น
ชม เขา้ใจ
วฒันธรรมการ
บรโิภคอาหาร
และวถิชีวีติไทย
ผ่านบทเพลง 
-แสดงความเหน็ 
และรูจ้กัมสีว่น
ร่วมกจิกรรม  
คดิสรา้งสรรค ์
ทาํงานทมี1.1, 
2.4 

อ.ชยัณรงค ์
ศรเีดชและ
คณะ 
สถติาภรณ์ 
 
 
(ศจสีพุรรณี   
เจษฎา
เสาวลกัษณ์ 
นรภทัร) 
 
 
 

10 
(14 ตค.

57) 
 

หอ้งเรยีน 
ปราบไตร
จกัร 43 
(กลุ่มที ่1) 

อทิธพิลทาง
วฒันธรรมการ
บรโิภคอาหารใน
ภูมภิาคต่าง ๆ ของ
โลก 
 

2 
(08.00-
09.50) 

-บรรยาย 
แสดงตวัอย่าง  
  เปิดโอกาสให้
ซกัถาม   
 

-เอกสาร
ประกอบ  
-power 
point 

-ตระหนกัใน
วฒันธรรมวถิี
ชวีติสงัคม
อาเซยีน/สงัคม
โลก  
-เขา้ใจอทิธพิล
ทางวฒันธรรม
ในภูมภิาคต่าง ๆ 
ของโลก1.1, 2.4 

สพุรรณี 
 
(วรรณพร 
เสาวลกัษณ์ 
อภญิญา) 
 
 

 ปราบไตร
จกัร 63 
(กลุ่มที ่2) 

 2 
(08.00-
09.50) 

   มณฑนา 
 

10 
(16 ตค.

57) 
 

หอ้งเรยีน 
ปราบไตร
จกัร 43 
(กลุ่มที ่1) 

ภาคปฏบิตั ิ 2 (10.00-
11.50) 

มอบหมาย
นิสติสบืคน้
ขอ้มลู และสรุป
รายงานผล 

 มสีว่นร่วมใน
กจิกรรม  
ทาํงานเป็นทมี
1.1, 4.1 

สพุรรณี 
(วรรณพร 
เสาวลกัษณ์ 
อภญิญา) 
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 ปราบไตร
จกัร 63 
(กลุ่มที ่2) 

 2 (10.00-
11.50) 

   มณฑนา 
 

11 
(21 ตค.

57) 
 

หอ้งเรยีน 
ปราบไตร
จกัร 43 
(กลุ่มที ่1) 

ผลกระทบของการ
บรโิภค อาหารตาม
กระแสนิยมต่อสวล. 
กรณีศกึษา เรื่อง
ขยะ 

2 
(08.00-
09.50) 

 

- บรรยาย 
แสดงตวัอย่าง  
- เปิดโอกาสให้
ซกัถาม  เสนอ
ความคดิเหน็  
อาจารยใ์ห้
ขอ้มลูยอ้นกลบั 

- เอกสาร
ประกอบ 
- power 
point 
 

นิสติเกดิความ
เขา้ใจและ
ตระหนกัใน
สิง่แวดลอ้มที่
สง่ผลต่อ
คุณภาพชวีติ
1.1,4.1 

รตันา 
 
(เสาวลกัษณ์ 
สพุรรณี 
ศจ)ี 

 ปราบไตร
จกัร 63 
(กลุ่มที ่2) 

 2 
(08.00-
09.50) 

   วรรณพร 

11* 
(23ตค.

57) 
 

เลื่อนสง่
งานเป็น 
24 ตค.

57 

โถงใตอ้าคาร 
ปราบไตร
จกัร 
(กลุ่มที ่1,2) 
 
*หยุดราชการ 
วนัปิย
มหาราช 
 
 
 

ภาคปฏบิตั ิ 2 
(10.00-
11.50) 

 

ปฏบิตักิารแยก
ขยะเพื่อรี
ไซเคลิ และ
ธนาคารขยะ 

- ตวัอย่าง
ขยะรไีซเคลิ 
-ตะแกรง
รวบรวมขยะ 
3 ชุด 
 

1. นิสติรูจ้กั
ประเภทของขยะ
ทัว่ไปและขยะ
อนัตราย 
2. นิสติสามารถ
แยกขยะเพื่อการ
กาํจดัทีถู่กตอ้ง 
1.1,4.1 

วรรณพร 
 
(เสาวลกัษณ์ 
สพุรรณี 
ศจ)ี 
 
 

12 
(28 ตค.

57) 
 

หอ้งเรยีน 
ปราบไตร
จกัร 43 
(กลุ่มที ่1) 

การใชป้ระโยชน์
ของเสยี (หรอื ของ
เสยี ทีไ่ม่เสยี
ประโยชน์) 
กรณีศกึษา ปุ๋ยหมกั
จากขยะอนิทรยีใ์น
ครวั และอื่นๆ ที่
เหมาะสมกบั
สถานการณ์ปจัจุบนั 

2 
(08.00-
09.50) 

- บรรยาย 
แสดงตวัอย่าง  
- เปิดโอกาสให้
ซกัถาม  เสนอ
ความคดิเหน็  
อาจารยใ์ห้
ขอ้มลูยอ้นกลบั   
 

-เอกสาร
ประกอบ 
- power 
point 
 

ทราบถงึแนว
ทางการนําของ
เสยีไปใช้
ประโยชน์และ
สามารถนํา
แนวคดิไปใชก้บั
ชวีติประจาํ 
วนัได1้.1,4.1 

พนัธณ์รงค ์
 
(ปุณฑรกิา 
เจษฎา 
นรภทัร) 
 
 
 
 
 

 ปราบไตร
จกัร 63 
(กลุ่มที ่2) 

 2 
(08.00-
09.50) 

   รตันา 

12 
(30 ตค.

หอ้งเรยีน 
ปราบไตร

ภาคปฏบิตั ิ 2 (10.00-
11.50) 

แบ่งกลุ่ม ระดม
สมองหาแนว

Social 
network 

การแสดงความ
คดิเหน็ และมี

พนัธณ์รงค ์
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57) 
 

จกัร 43 
(กลุ่มที ่1) 

ทางการใช้
ประโยชน์ของ
เสยีจากสิง่ทีม่ ี
อยู่รอบตวั  

สว่นร่วมใน
กจิกรรม   
มคีวามคดิ
สรา้งสรรค ์
ทาํงานเป็นทมี
1.1,4.1 

(ปุณฑรกิา 
เจษฎา 
นรภทัร) 
 
 

 ปราบไตร
จกัร 63 
(กลุ่มที ่2) 

 2 (10.00-
11.50) 

   รตันา 

13 
(4 พย.

57) 
 

หอ้งเรยีน 
ปราบไตร
จกัร 43 
(กลุ่มที ่1) 

-ฉลากบรรจุภณัฑ์
กบัสิง่แวดลอ้ม 
 

2 
(08.00-
09.50) 

บรรยาย แสดง
ตวัอย่าง เปิด
โอกาสให้
ซกัถาม  เสนอ
ความคดิเหน็  
อาจารยใ์ห้
ขอ้มลูยอ้นกลบั   

-เอกสาร
ประกอบ  
-power 
point 

เขา้ใจ
ความสาํคญัของ
บรรจุภณัฑแ์ละ
ความสมัพนัธ์
ของบรรจภุณัฑ์
กบัสิง่แวดลอ้ม 
 

สริมิาส 
 
(เสาวลกัษณ์ 
เจษฎา 
นรภทัร) 
 

 ปราบไตร
จกัร 63 
(กลุ่มที ่2 

 2 
(08.00-
09.50) 

   ปุณฑรกิา 

13 
(6 พย.

57) 
 

หอ้งเรยีน 
ปราบไตร
จกัร 43 
(กลุ่มที ่1) 

ภาคปฏบิตั ิ 2 
(10.00-
11.50) 

ฝึกวเิคราะห์
บรรจุภณัฑ์
ผ่านวสัดุบรรจุ
ภณัฑแ์ละ
ฉลาก 

 แสดงความ
คดิเหน็ และมี
สว่นร่วมใน
กจิกรรม และ
สรา้งความ
ตระหนกัถงึ
ผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้มที่
เกดิขึน้จากการ
เลอืกใชบ้รรจุ
ภณัฑอ์าหาร 
1.1,4.1 

สริมิาส 
 
(เสาวลกัษณ์ 
เจษฎา 
นรภทัร) 
 

 ปราบไตร
จกัร 63 
(กลุ่มที ่2) 

 2 
(10.00-
11.50) 

   ปุณฑรกิา 

14 
(11 พย.

57) 
 

หอ้งเรยีน 
ปราบไตร
จกัร 43 
(กลุ่มที ่1) 

อาหารและวถิชีวีติ
กบัการเปลีย่นแปลง
ดา้นกฎหมาย 
กรณีศกึษา สทิธิ
เบือ้งตน้ของ

2 
(08.00-
09.50) 

- บรรยาย 
แสดงตวัอย่าง  
  เปิดโอกาสให้
ซกัถาม   
- มอบหมาย

-เอกสาร
ประกอบ  
-power 
point 

-ตระหนกัใน
กฎเกณฑ ์และ
ระเบยีบเกีย่วกบั
อาหารทีม่ี
อทิธพิลต่อวถิี

อภญิญา 
 
 
   (ศจ ี
เสาวลกัษณ์ 
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ผูบ้รโิภค นิสติสบืคน้
ขอ้มลูและสรุป
รายงาน 
นําเสนอความ
คดิเหน็  
อาจารยใ์ห้
ขอ้มลูยอ้นกลบั 

ชวีติในยุคที่
เปลีย่นแปลง  
1.1, 2.1 

วรรณพร) 
 

 ปราบไตร
จกัร 63 
(กลุ่มที ่2) 

 2 
(08.00-
09.50) 

   จตุพล 

14 
(13 พย.

57) 
 

หอ้งเรยีน 
ปราบไตร
จกัร 43 
(กลุ่มที ่1) 

ภาคปฏบิตั ิ 2 (10.00-
11.50) 

มอบหมาย
นิสติสบืคน้
ขอ้มลู  สรุป
รายงาน
การศกึษา 
เสนอความ
คดิเหน็  
อาจารยใ์ห้
ขอ้มลูยอ้นกลบั   

 แสดงความ
คดิเหน็ และมี
สว่นร่วมใน
กจิกรรม  
ทาํงานเป็นทมี
1.1 

อภญิญา 
 
 
   (ศจ ี
เสาวลกัษณ์ 
วรรณพร) 
 

 ปราบไตร
จกัร 63 
(กลุ่มที ่2) 

 2 (10.00-
11.50) 

   จตุพล 

15 
(18 พย.

57) 
 

หอ้งเรยีน 
ปราบไตร
จกัร 43 
(กลุ่มที ่1) 

-ขอ้มลูประกอบ 
การพจิารณาเลอืก
ซือ้อาหารจากฉลาก
และบรรจุภณัฑ ์

2 
(08.00-
09.50) 

บรรยาย แสดง
ตวัอย่าง เปิด
โอกาสให้
ซกัถาม  เสนอ
ความคดิเหน็  
อาจารยใ์ห้
ขอ้มลูยอ้นกลบั  
 
 ฝึกวเิคราะห์
บรรจุภณัฑ์
ผ่านวสัดุบรรจุ
ภณัฑแ์ละ
ฉลาก 

-เอกสาร
ประกอบ  
-power 
point 

เขา้ใจวธิเีลอืกซือ้
อาหารผ่าน
ฉลากและบรรจุ
ภณัฑ1์.1,2.1 
การแสดงความ
คดิเหน็ และมี
สว่นร่วมใน
กจิกรรม และ
สรา้งความ
ตระหนกัถงึ
ผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้มที่
เกดิขึน้จากการ
เลอืกใชบ้รรจุ
ภณัฑอ์าหาร 
1.1,4.1 
 

ปุณฑรกิา 
 
 
(เจษฎา 
ศจ ี
สพุรรณี) 
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 ปราบไตร
จกัร 63 
(กลุ่มที ่2) 

     เสาวลกัษณ์ 
 

15 
(20 พย.

57) 
 

หอ้งเรยีน 
ปราบไตร
จกัร 43 

โครงการนําเสนอ
ผลงาน/ชิน้งาน 
สรา้งสรรคร์ายวชิา
อาหารและวถิชีวีติ 
 

2 (10.00-
11.50) 

นิสตินําผลงาน/ 
ชิน้งานทีผ่่าน
การปรบัปรุง
มาจดัแสดง 
 

 ผลงานนิสติ/ 
ชิน้งาน และ
รายงานฉบบั
สมบรูณ์ 

 คดิรเิริม่
สรา้งสรรค ์
- รการมสีว่นร่วม
ในกจิกรรม 
ซกัถามตอบ
ปญัหาและแกไ้ข
ปญัหา ทาํงาน
เป็นทมี  มกีาร 
สรา้งนวตักรรม 
3.2, 3.3 

ศจ ี
(คณาจารย)์ 
 
 

16 
 

ตามตาราง
สอบ 

ประเมนิความรู้
สปัดาหท์ี ่9-16 
(รวม 8 สปัดาห)์ 

 ตารางสอบ
มหาวทิยาลยั 
(24 พย-5 ธค. 
57) 

ขอ้สอบ
ปรนยั 

2.2 , 2.3 คณาจารย ์
 

 

แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู ้

วิธีการประเมินผลนักศึกษา สปัดาหท่ี์ประเมิน 
สดัส่วน 
การประเมินผล 

1.1, 2.1, 6.3 1.1 ดา้นคุณธรรม จรยิธรรมในการดาํเนิน
ชวีติ 
- มคีวามรบัผดิชอบ สง่งานตามเวลากาํหนด 
คุณภาพชิน้งาน ตรงต่อเวลาในการเขา้เรยีน  
รูจ้กัการมสีว่นร่วม และเคารพชื่นชม ภาษา 
วฒันธรรมความเป็นไทย 
2.1 รูเ้ท่าทนัการเปลีย่นแปลงของ
สถานการณ์โลก ในปจัจุบนัและอนาคต 
6.3 พฤตกิรรมการป้องกนั สรา้งเสรมิสขุภาพ 

2-16 20% 

2.2, 2.3 สอบกลางภาค ความรู ้การระยกุตใ์ช ้ 
2.2 รูเ้ท่าทนัการเป็นพลเมอืงโลก 
2.3 รูเ้ท่าทนัการเปลีย่นแปลง 

10 15% 

2.2, 2.3 สอบปลายภาค ความรู ้การประยุกตใ์ช ้ 17 15% 
4.1 4.1 เรยีนรูแ้ละมคีวามรบัผดิชอบในการอยู่

ร่วมกนัในสงัคม 
1-16 10% 

3.2, 3.3, 3.5 3.2 มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์
- รูจ้กัการมสีว่นร่วมในกจิกรรม ซกัถามตอบ
ปญัหาและแกไ้ขปญัหา สามารถทาํงานเป็น

 15 15% 
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ทมีมคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรคผ์ลงานที่
เกีย่วขอ้งในการเสนอผลงาน สรา้งปญัญาใน
การอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่น 
3.3 มกีารสรา้งนวตักรรม 
3.5 มุงศกึษาตลอดชวีติ 

1.1, 5.1 รายงานฉบบัสมบรูณ์พรอ้มผลงาน/ชิน้งาน 
1.1 ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 
- รบัผดิชอบ สง่งานตามเวลากาํหนด 
คุณภาพชิน้งาน 
5.1 สามารถตดิต่อสือ่สารไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ 

15 25% 

ระดบัผลการเรยีนทีจ่ะไดจ้ะเป็นไปตามระดบัคะแนน ดงันี้ 
80 คะแนนขึน้ไป A 75 – 79.9คะแนน  B+ 
70 – 74.9คะแนน B 65 – 69.9 คะแนน C+ 
60 – 64.9คะแนน  C 55 – 59.9คะแนน D+ 
50– 54.9คะแนน D น้อยกว่า49.9คะแนน F 

 
 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. หนังสือ ตาํรา และเอกสารประกอบการสอนหลกั   

เอกสารประกอบการสอน. รายวชิา 001275 อาหารและวถิชีวีติ (Food and Life Style)กองการศกึษาทัว่ไป มหาวทิยาลยันเรศวร 

พษิณุโลก. 

2. หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิง ท่ีแนะนํา 

1. เอกสารประกอบการสอนรายวชิา 001275  อาหารและวถิชีวีติ (Food and Life Style) ภาควชิาอุตสาหกรรมเกษตร  คณะ

เกษตรศาสตร ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม มหาวทิยาลยันเรศวร พษิณุโลก.  

2. คู่มอืเทคนิคการเพิม่ผลผลติในชุมชนเขม้แขง็ เล่ม 1-10. 2546. สาํนกังานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม   กระทรวงอตุสาหกรรม. 

5. นฤดม บุญ-หลงและกลา้ณรงค ์ ศรรีอต. 2545. อาหารเพื่อมนุษยชาต.ิ สาํนกัพมิพม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ 340 หน้า. 

6. ยศ สนัตสมบตั.ิ 2540. มนุษยก์บัวฒันธรรม. สาํนกัพมิพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 

7. หมอสมุนไพร. 2544. สมุนไพรทีค่นไทยควรรูจ้กั. โปร-เอสเอม็อ.ี กรุงเทพฯ. 127 หน้า. 

    8. อบเชย  วงศท์อง. 2552.  หลกัการประกอบอาหาร. สาํนกัพมิพม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ 
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 กลุ่มโครงงาน/กิจกรรมและรายช่ือผูส้อน/ผูช่้วยสอน 

             กลุ่มท่ี 1 อาหารและวิถีไทย และภมิูปัญญาท้องถ่ิน  

 
ผศ.ดร.ศจ ีสุวรรณศร ี
089-9611016/ 055-962743 

 
รศ.พนัธณ์รงค ์จนัทรแ์สงศร ี
055-962746 

 
อ.สถติาภรณ์  ศรหีริญั 
083-9764442 

 
ผศ.ดร.วรวรรณ์  ทพิยว์ารรีมย ์
089-7021936 

กลุ่มท่ี 2 อาหารและส่ิงแวดล้อม    

 
รศ.พนัธณ์รงค ์ จนัทรแ์สงศร ี
055-962746 

รศ.ดร.รตันา  สนัน่เมอืง 
081-7864519 

 
ผศ.ดร.ปณุฑรกิา รตันตรยัวงศ ์
081-4549517 

 
ดร.สริมิาสเฮงรศัม ี
055-964321 

กลุ่มท่ี 3 อาหารและวิถีโลก และกฎหมาย    

 
ดร.เจษฎา วชิาพร 
086-8845785 

 
อ.สุพรรณ ีสหสัรงัสโีสภติ 
055-962749 

 
อ.อภญิญา สระมาลยี ์
086-8976082 

 
ผศ.จตุพล หวงัสู่วฒันา 
055-962278 

กลุ่มท่ี 4 อาหาร ความปลอดภยัและสขุภาพ   

 
ดร.มณฑนา  วรีะวฒันากร  
055-962735/088-0096275 

 
ดร.วรรณพร คลงัเพชร 
084-6404753 

 
ดร.เสาวลกัษณ์  รุ่งแจง้ 
089-7906300 

 
ดร.นรภทัร  หวนัเหลม็ 
055-962737/ 091-0349406 

http://www.arch.nu.ac.th/2010/arch_personDetail.php?person_id=41
http://www.arch.nu.ac.th/2010/arch_personDetail.php?person_id=41
http://www.arch.nu.ac.th/2010/arch_personDetail.php?person_id=41
http://www.arch.nu.ac.th/2010/arch_personDetail.php?person_id=41
http://www.arch.nu.ac.th/2010/arch_personDetail.php?person_id=41
http://www.arch.nu.ac.th/2010/arch_personDetail.php?person_id=41
http://www.arch.nu.ac.th/2010/arch_personDetail.php?person_id=41
http://www.arch.nu.ac.th/2010/arch_personDetail.php?person_id=41
http://www.arch.nu.ac.th/2010/arch_personDetail.php?person_id=41
http://www.arch.nu.ac.th/2010/arch_personDetail.php?person_id=41
http://www.arch.nu.ac.th/2010/arch_personDetail.php?person_id=41
http://www.arch.nu.ac.th/2010/arch_personDetail.php?person_id=41
http://www.arch.nu.ac.th/2010/arch_personDetail.php?person_id=41
http://www.arch.nu.ac.th/2010/arch_personDetail.php?person_id=41
http://www.arch.nu.ac.th/2010/arch_personDetail.php?person_id=41
http://www.arch.nu.ac.th/2010/arch_personDetail.php?person_id=41
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สรปุกิจกรรมกลุ่ม 

1. วนัท่ี 14 สิงหาคม 2557ผูส้อนช้ีแจงรายละเอียดของกิจกรรมแต่ละกลุ่มในสปัดาหท่ี์ 1  

แนะนําทีมสอน แจกกระดาษให้นิสิตรวบรวมรายช่ือสมาชิก 10 คนพร้อมเบอรโ์ทรศพัทเ์ขียนใส่

กระดาษท่ีแจกให้ในชัว่โมงจาํนวน 2 ใบ เพ่ือนํามาส่งในวนัท่ี วนัท่ี 21 สิงหาคม 2557 

2. วนัท่ี 21สิงหาคม 2557ตวัแทนกลุ่มจบัฉลากรบัโปสเตอรโ์ครงงานของนิสิตรุ่นก่อนท่ีบริเวณ

โถงใต้อาคาร2 คณะเกษตรศาสตรฯ์  ระบช่ืุอโครงงานท่ีได้รบัในกระดาษท่ีมีรายช่ือสมาชิกก่อนส่ง

ผูจ้ดัการรายวิชา 1 ชุดเกบ็สาํเนาไว้ท่ีกลุ่ม1 ชุดลงทะเบียนผ่าน Facebook อาหารและวิถีชีวิตกลุ่ม

ละ1 account (พร้อมรายละเอียด ได้แก่ รายช่ือสมาชิกพร้อมรหสัประจาํตวัและคณะท่ีนิสิตสงักดั  

ช่ือผูป้ระสานงานกลุ่มพร้อมหมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อได้) 

3. นิสิตถ่ายรปูโปสเตอรร่์วมกบัสมาชิกคิดพิจารณาความถกูต้องของเน้ือหา และประเมิน

คณุภาพของผลงานนัน้โดยใช้หลกัการท่ีเรียนลงในแบบประเมินผลงาน 

4. นิสิตร่วมกนัวางแผนปรบัปรงุเน้ือหาและรปูแบบของผลงานท่ีได้รบั 

5. นิสิตร่วมกนัคิดรปูแบบการนําเสนอโครงงานใหม่ อย่างสร้างสรรค ์(โดยอิสระ) อย่างน้อย

กลุ่มละ 2 ผลงานโดยสามารถดดัแปลงโปสเตอรท่ี์ได้รบั สร้างสรรคเ์ป็นผลงานฉบบัย่อหรือช้ินงาน

(โดยอิสระ) 

6. นําเสนอโครงงานท่ีปรบัปรงุใหม่แล้ว โดยแนบรปูผลงานเดิมด้วยส่งผลงานใหม่เพ่ือ

พิจารณาให้คะแนนผ่าน  Facebook อาหารและวิถีชีวิต 

7. สปัดาหท่ี์ 15 ประชุมเชิงปฏิบติัการ สรปุผลการประเมินคณุภาพงานในโครงการนําเสนอ

ผลงาน/ช้ินงาน สร้างสรรคร์ายวิชาอาหารและวิถีชีวิต 

 

 

***   นิสิตรวบรวมใบงานทกุฉบบัส่งผู้ช่วยสอนในสปัดาหท่ี์ 15 และรบัคืนในสปัดาห์

เดียวกนั 

 

แนะนําเอกสารออนไลน์     http://www.gened.nu.ac.th/d_menu1-1.php 
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ตวัอย่าง 

แบบฟอรม์ การประเมินคณุภาพผลงานโดยนิสิต 

หมายเลขกลุ่ม .......ช่ือโครงงาน  ...................... 

ลาํดบั หวัขอ้การประเมนิ ดมีาก 
 (5) 

ด ี
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

พอใช ้ 
(2) 

ควรปรบัปรุง 
(1) 

ไม่ม ี
(0) 

1 ชือ่โครงงานเหมาะสมและสอดคลอ้งกบังานที่ทาํ       
2 ความสาํคญัและทีม่าของโครงงานชดัเจน       
3 วตัถุประสงคข์องโครงงานชดัเจนและเหมาะสม       
4 มวีธิกีารดาํเนินงานทีส่ามารถทาํใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว้       
5 มผีลทีค่าดวา่จะไดร้บัชดัเจน       
6 มแีผนการดาํเนินงานตามกรอบเวลาและระบุความรบัผดิชอบรายบุคคล

ชดัเจน 
      

7 มกีารทบทวน สบืคน้งานทีเ่กีย่วขอ้งเพยีงพอ       
8 มกีารอา้งองิทีม่าของเอกสารน่าเชือ่ถอื       

ขอ้เสนอแนะ........................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

  ลงชื่อผูป้ระเมนิ.....................................................................วนัที.่....................................................... 
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บทท่ี  2 
 

การเขียนโครงงานด้วยเทคนิค “องคป์ระกอบสมัพนัธ”์ 
 

อาจารย ์ สถิตาภรณ์ ศรีหิรญั *1 

                                                                                                 ดร.เสาวลกัษณ์  รุง่แจง้ 

โครงงาน เป็นเอกสารทีเ่ขยีนเพื่อแสดงความรู ้ความคดิ และ/หรอืความคดิสรา้งสรรคข์องผูจ้ดัท า

โครงงาน อยา่งมหีลกัการและเหตุผล ดว้ยรปูแบบการเขยีนทีม่มีาตรฐาน มโีครงร่างการเขยีนทีแ่น่ชดั แลว้

น าเสนอใหแ้ก่ผูส้นใจไดร้บัทราบ 

ทว่าเนื่องจากเอกสารโครงงานประกอบดว้ยองคป์ระกอบหรอืหวัขอ้ทีต่อ้งเขยีนค่อนขา้งมาก

ผูเ้ขยีนจ านวนหนึ่งจงึสบัสน เขยีนไดไ้มค่รบถว้นและไม่ชดัเจน ทัง้นี้ อาจเพราะไม่ทราบหลกัการส าคญัว่า

ทุกองคป์ระกอบของโครงงานมคีวามส าคญัและสมัพนัธก์นั ควรเขยีนใหค้รบถว้นและกระจา่ง เพื่อใหผู้อ่้าน

หรอืผูส้นใจโครงงานตดิตามอ่านแลว้เขา้ใจความคดิตามทีผู่เ้ขยีนตอ้งการ 

ดงันัน้ เพื่อแกไ้ขปญัหาการเขยีนเอกสารโครงงานแลว้น าเสนอองคป์ระกอบไมค่รบถว้นและไม่

ชดัเจน จงึแนะน าใหใ้ชเ้ทคนิค “องคป์ระกอบสมัพนัธ”์1ในการเขยีน โดยเน้นใหผู้เ้ขยีนโครงงานจดัระบบ

ความคดิ คดิเนื้อหาสาระของแต่ละองคป์ระกอบซึง่สมัพนัธก์นัเป็นชุดๆ เกีย่วรอ้ยกนัไปอย่างเป็นระบบ โดย

ทีย่งัไมส่นใจล าดบัการเรยีบเรยีงองคป์ระกอบตามแบบฟอรม์ของเอกสารโครงงาน แต่เมือ่คดิและเขยีน

เนื้อหาสาระของทุกองคป์ระกอบตามความสมัพนัธเ์รยีบรอ้ยแลว้ กเ็รยีบเรยีงใหมต่ามแบบฟอรม์หรอืโครง

รา่งของโครงงาน ในแบบทีอ่งคก์ารตน้สงักดัของผูเ้ขยีนก าหนด กเ็ป็นอนัแลว้เสรจ็ 

โดยทัว่ไปเอกสารโครงงาน จะมโีครงรา่งหรอืแบบฟอรม์การเขยีน ประกอบดว้ยหวัขอ้ต่างๆ 

ตามล าดบัดงันี้ 

1. ชื่อโครงงาน 

2. ความส าคญัและทีม่า 

3. วตัถุประสงค ์

4. วธิกีารด าเนินงาน 

5. ผลทีค่าดว่าจะไดร้บั 

6. แผนการด าเนินงาน 

                                                           
1เป็นนวตักรรมการเรยีนการสอนเขยีนโครงงานในรายวชิาศกึษาทัว่ไปของมหาวทิยาลยันเรศวร คอืวชิา 001275 อาหารและวถิชีวีติ เพือ่
แกไ้ขปญัหาการเขยีนโครงงานของนิสติทีพ่บในปีการศกึษา 2554และน าเสนอในการประชุมวชิาการ การศกึษาทัว่ไประดบัเครอืขา่ย
ภาคเหนือตอนลา่ง ของมหาวทิยาลยันเรศวร เมือ่วนัที ่28 กนัยายน 2555 จากนัน้กใ็ชใ้นการเรยีนการสอนเรือ่ยมาจนกระทัง่ปจัจุบนั รวม
ระยะเวลา 2 ปีการศกึษา โดยมกีารพฒันามาอยา่งตอ่เนือ่ง 
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อยา่งไรกด็ ีหากใชเ้ทคนิคองคป์ระกอบสมัพนัธก์จ็ะช่วยใหค้ดิเนื้อหาสาระไดส้ะดวกและครบถว้น  

เทคนิคนี้แนะน าใหส้ลบัล าดบัหวัขอ้ตามความสมัพนัธก์นั แลว้คดิเนื้อหาสาระของแต่ละหวัขอ้ตามล าดบัใหม ่

โดยเริม่ทีก่ารคดิหวัขอ้ของโครงงานก่อนว่าสนใจและตอ้งการท าเรือ่งอะไร ก่อนทีจ่ะคดิหวัขอ้อื่นๆ ต่อไป

เป็นล าดบั ไดแ้ก่ 

1. หวัขอ้โครงงาน 

2. วตัถุประสงค ์

3. ชื่อโครงงาน 

4. ผลทีค่าดว่าจะไดร้บั 

5. วธิกีารด าเนินงาน 

6. แผนการด าเนินงาน 

7. ความส าคญัและทีม่า 

 

แผนผงัแสดงกระบวนการคดิเพื่อเขยีนโครงงานดว้ยเทคนิค“องคป์ระกอบสมัพนัธ”์เป็นดงันี้ 

 

 
 

แผนผงัท่ี 1: แสดงองคป์ระกอบสมัพนัธท์ัง้หมด 
 

จากแผนผงัขา้งตน้ จะเหน็ว่าการล าดบัหวัขอ้หรอืองคป์ระกอบของโครงงานมกีารปรบัใหม่ทีน่่าสงัเกตอยา่ง

มากกค็อื หวัขอ้ “ความส าคญัและทีม่า” จะถูกคดิเป็นล าดบัสุดทา้ยเพราะสาระของหวัขอ้นี้ประกอบดว้ย

1.หัวข้อโครงงาน 2.วตัถุประสงค์ 3. ช่ือโครงงาน 

 
4. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

 
5. วธีิการด าเนินงาน 

6. แผนการด าเนินงาน 7. ความส าคัญและทีม่า 
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เนื้อหาของหวัขอ้ส าคญัจ านวนมากทีแ่นะน าใหค้ดิก่อนหน้า  แมว้่าในแบบฟอรม์การเขยีนเอกสารโครงงาน

จะปรากฏหวัขอ้นี้เป็นล าดบัทีส่อง ถดัจากชื่อเรือ่ง 
 

ชุดองคป์ระกอบย่อย 3 ชุด 

เนื่องจากจ านวนองคป์ระกอบของโครงงานมมีาก เพื่อใหค้ดิเขยีนไดส้ะดวกยิง่ขึน้ จงึแบ่ง

องคป์ระกอบออกเป็น 3 ชุดยอ่ย ไดแ้ก่ 
 

1. ชุด “ก าเนิดต านาน” 

      เป็นชุดขององคป์ระกอบส าคญัทีเ่ป็นจดุเริม่ต้นขององคป์ระกอบอื่นๆ ชุดความสมัพนัธน์ี้

ประกอบดว้ย หวัขอ้โครงงานและวตัถุประสงค์ 

      ความสมัพนัธข์องทัง้สององคป์ระกอบคอื “หวัขอ้โครงงาน” เป็นทีม่าของ “วตัถุประสงค”์ผูเ้ขยีน

จงึควรคดิใหไ้ดเ้สยีก่อนว่าต้องการท าโครงงานเรือ่งอะไร  จงึจะสามารถคดิวตัถุประสงคข์องโครงงานว่า จะ

ท าโครงงานเรือ่งนัน้ไปเพื่ออะไรบา้งเช่น 
 

หวัข้อโครงงาน 

แนะน าวธิที าอาหารสุขภาพทีแ่ปลกใหม ่10 รายการ 

วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อทดลองคดิคน้อาหารเพื่อสุขภาพทีแ่ปลกใหม ่10 รายการ 

2. เพื่อวเิคราะหค์ุณค่าทางโภชนาการของอาหารเพื่อสุขภาพ 10 รายการนัน้ 

3. เพื่อแนะน าวธิที าและคุณค่าทางโภชนาการของอาหารทัง้ 10 รายการใหแ้ก่ 

    ผูส้นใจ 

4. เพื่อเผยแพรอ่าหารเพื่อสุขภาพ 10 รายการใหผู้ส้นใจรูจ้กั 
 

จากตวัอยา่งดงักล่าว จะเหน็ไดว้่าวตัถุประสงคท์ุกขอ้มคีวามเกีย่วขอ้งสอดคลอ้งกบัหวัขอ้ของ

โครงงาน ทัง้นี้ นิยมเรยีงล าดบัของวตัถุประสงคต์ามล าดบัความส าคญั จากมากไปหาน้อยหรอืน้อยไปหา

มาก และอาจเรยีงล าดบัจากแคบไปหากวา้ง หรอืจากกวา้งไปหาแคบ ไมน่ิยมเขยีนโดยไมล่ าดบั นอกจากนี้ การ

เขยีนวตัถุประสงคค์วรเริม่ต้นดว้ยค า “เพื่อ” แลว้ตามดว้ยสิง่ทีต่อ้งการท า 1 อย่างต่อ 1 ขอ้ 

การคดิหวัขอ้โครงงานและวตัถุประสงคม์คีวามส าคญัอยา่งมากต่อการเขยีนโครงงาน ผูค้ดิ

โครงงานควรเลอืกหวัขอ้ทีส่รา้งสรรค ์น่าสนใจ และสอดคลอ้งกบัภมูคิวามรูแ้ละประสบการณ์ของตนหรอื

กลุ่มสมาชกิ กบัทัง้ควรก าหนดวตัถุประสงคใ์หส้อดคลอ้งกบัหวัขอ้อยา่งแมน่ย า มจี านวนขอ้ทีเ่หมาะกบั

ระยะเวลาการด าเนินโครงงาน งบประมาณ และศกัยภาพของผูจ้ดัท า โดยค านึงถงึความเป็นไปไดด้ว้ย 
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2. ชุด “ฝ่าด่านอรหนัต”์ 

    องคป์ระกอบสมัพนัธช์ุดนี้มคีวามกวา้งขวาง เชื่อมโยงหลายองคป์ระกอบไวด้ว้ยกนั และสบืเนื่อง

มาผลผลติขององคป์ระกอบสมัพนัธช์ุดก่อนหน้า กล่าวคอืใช ้“วตัถุประสงค”์ ของโครงงานทีเ่ป็นผลผลติของ

ความสมัพนัธช์ุด “ก าเนิดต านาน” เป็นจดุเริม่ตน้ของการคดิ ดงันัน้ผูเ้ขยีนโครงงานควรตรวจทาน

วตัถุประสงคข์องโครงงานอยา่งรอบคอบ ในแงค่วามเหมาะสมสอดคลอ้งกบัหวัขอ้ จ านวนขอ้ และความ

ชดัเจนของภาษา เพราะหากวตัถุประสงคข์องโครงงานไมถู่กตอ้งสมบรูณ์ กจ็ะส่งผลกระทบต่อองคป์ระกอบ

อื่นๆ จ านวนมาก ดงัแผนผงัต่อไปนี้ 

 
แผนผงัท่ี 2: แสดงองคป์ระกอบสมัพนัธช์ุดยอ่ยที ่2 (ฝา่ด่านอรหนัต)์ 
 

จากแผนผงั แสดงใหเ้หน็วตัถุประสงคข์องโครงงานเป็นทีม่าของ ชื่อโครงงาน ผลทีค่าดว่าจะไดร้บั 

วธิกีารด าเนินงาน และแผนการด าเนินงาน 

เมือ่พจิารณาในกระบวนการคดิขัน้ทีส่อง จะเหน็ไดว้่าองคป์ระกอบต่างๆ ทีค่วรคดิอยา่งสมัพนัธ ์

หลงัจากก าหนดวตัถุประสงคข์องโครงงานเรยีบรอ้ยแลว้ มดีงันี้ 
 

2.1 ช่ือโครงงาน 

การตัง้ชื่อโครงงานควรค านึงถงึวตัถุประสงคข์องโครงงานเป็นส าคญั  ชื่อของโครงงาน 

ควรสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องโครงงานอยา่งแน่ชดั กล่าวอกีอยา่งหนึ่งคอื ควรตัง้ชื่อของโครงงานใหส้ื่อ

แสดงถงึวตัถุประสงคส์ าคญัของโครงงาน  ทัง้น้ี อาจระบุบุคคลกลุ่มเป้าหมายของโครงงานไวด้ว้ยกไ็ด ้ 

หากเหน็ว่าเหมาะสมและจ าเป็น 

 

ขัน้ 3 

ขัน้ 2 

ขัน้ 1 วตัถปุระสงค์ 

ช่ือโครงงาน 
ผลท่ีคาดวา่จะ

ได้รับ 
วิธีด าเนินงาน 

แผนการ
ด าเนินงาน 
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การคดิชื่อโครงงานอยา่งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เช่น 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อทดลองคดิคน้อาหารเพื่อสุขภาพทีแ่ปลกใหม ่10 รายการ 

2. เพื่อวเิคราะหค์ุณค่าทางโภชนาการของอาหารเพื่อสุขภาพ 10 รายการนัน้ 

3. เพื่อแนะน าวธิที าและคุณค่าทางโภชนาการของอาหารทัง้ 10 รายการใหแ้ก่ 

     ผูส้นใจ 

4. เพื่อเผยแพรอ่าหารเพื่อสุขภาพ 10 รายการใหผู้ส้นใจรูจ้กั 
 

ช่ือโครงงาน : 10 อาหารสุขภาพทีม่คีุณค่าและน่ารูจ้กั 

ชื่อโครงงานทีเ่ป็นตวัอยา่งนี้มคี าส าคญัทีม่าจากวตัถุประสงคท์ุกขอ้ ดงันัน้ เมือ่ทราบชื่อ

โครงงานกพ็อจะคาดเดาวตัถุประสงคข์องโครงงานได้ 

อนึ่ง การตัง้ชื่อโครงงานนอกจากจะค านึงถงึความสมัพนัธก์บัวตัถุประสงคข์องโครงงาน

แลว้ อาจเลอืกใชถ้อ้ยค าภาษาทีด่งึดดูความสนใจของผูอ่้าน แต่ตอ้งเหมาะสมกบักาลเทศะ และบุคคล

กลุ่มเป้าหมายดว้ย 
 

2.2 ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

     การคดิเพื่อเขยีนเนื้อหาของหวัขอ้ ผลทีค่าดว่าจะไดร้บั แนะน าใหใ้ชว้ตัถุประสงคข์องโครงงาน

เป็นหลกั เพราะวธิกีารทีง่่ายทีสุ่ดทีจ่ะช่วยใหเ้ขยีนหวัขอ้นี้ไดถู้กตอ้งและเหมาะสม คอืการเขยีนลอ้กบั

วตัถุประสงคข์องโครงงาน โดยใหผ้ลทีค่าดว่าจะไดร้บัตอบวตัถุประสงคท์ลีะข้อ ตามล าดบั จนครบถว้น และ

อาจเริม่ตน้จากตดัค า “เพื่อ” ของวตัถุประสงคอ์อกก่อน ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อทดลองคดิคน้อาหารเพื่อสุขภาพทีแ่ปลกใหม ่10 รายการ 

2. เพื่อวเิคราะหค์ุณค่าทางโภชนาการของอาหารเพื่อสุขภาพ 10 รายการนัน้ 

3. เพื่อแนะน าวธิที าและคุณค่าทางโภชนาการของอาหารทัง้ 10 รายการใหแ้ก่ 

    ผูส้นใจ 

4. เพื่อเผยแพรอ่าหารเพื่อสุขภาพ 10 รายการใหผู้ส้นใจรูจ้กั 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. คน้พบอาหารเพื่อสุขภาพทีแ่ปลกใหม ่10 รายการ 

2. ทราบคุณค่าทางโภชนาการของอาหารเพื่อสุขภาพ 10 รายการนัน้ 

3. ผูส้นใจทราบวธิที าและคุณค่าทางโภชนาการของอาหารทัง้ 10 รายการ 

4. อาหารเพื่อสุขภาพ 10 รายการแพรห่ลาย เป็นทีรู่จ้กัของกลุ่มผูร้กัษ์สุขภาพ 
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จากตวัอยา่งจะเหน็ไดว้่า ผลทีค่าดว่าจะไดร้บั สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องโครงงานครบ

ทุกขอ้ ตามล าดบั 
 

2.3 วิธีด าเนินงาน 

                วธิกีารด าเนินงานมคีวามสมัพนัธก์บัวตัถุประสงคข์องโครงงานหากผูเ้ขยีนตอ้งการก าหนด

วธิกีารด าเนินงานใหถู้กตอ้งและครบถว้น จะตอ้งค านึงถงึความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องโครงงาน 

กล่าวคอืเมือ่จะเขยีนวธิกีารด าเนินงาน ใหผู้เ้ขยีนพจิารณาวตัถุประสงคท์ลีะขอ้ตามล าดบั ว่าเพื่อใหก้าร

ด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงคแ์ต่ละขอ้นัน้ ผูด้ าเนินงานจะตอ้งท าอะไรบา้ง ตามล าดบั จนกระทัง่สิน้สุด

วตัถุประสงคข์อ้สุดทา้ย 

      อนึ่ง การคดิวธิกีารด าเนินงานใหค้รบถว้น สอดคลอ้งตามวตัถุประสงคท์ัง้หมด มคีวามส าคญั

มาก เพราะหากผูเ้ขยีนคดิวธิกีารด าเนินงานขาดตกบกพรอ่ง จะส่งผลกระทบต่อการคาดการณ์งบประมาณ

ทีต่อ้งใชใ้หบ้กพรอ่งไปดว้ย และสรา้งความยุง่ยากใหแ้ก่การด าเนินโครงงานได ้

ตวัอยา่งการคดิวธิกีารด าเนินงานเป็นดงันี้ 
 

วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อทดลองคดิคน้อาหารเพื่อสุขภาพทีแ่ปลกใหม ่10 รายการ 

2. เพื่อวเิคราะหค์ุณค่าทางโภชนาการของอาหารเพื่อสุขภาพ 10 รายการนัน้ 

3. เพื่อแนะน าวธิที าและคุณค่าทางโภชนาการของอาหารทัง้ 10 รายการใหแ้ก่ 

     ผูส้นใจ 

4. เพื่อเผยแพรอ่าหารเพื่อสุขภาพ 10 รายการใหผู้ส้นใจรูจ้กั 
 

วิธีด าเนินงาน 

1. ทดลองคดิคน้อาหารเพื่อสุขภาพทีแ่ปลกใหม ่10 รายการ 

2. วเิคราะหค์ุณค่าทางโภชนาการของอาหารเพื่อสุขภาพ 10 รายการนัน้ 

3. ท าโปสเตอรแ์นะน าวธิที าและคุณค่าทางโภชนาการของอาหารทัง้ 10 รายการ 

     ใหแ้ก่ผูส้นใจ 

4. ท าแผ่นพบัเผยแพรอ่าหารเพื่อสุขภาพ 10 รายการใหผู้ส้นใจรูจ้กั 
 

2.4 แผนการด าเนินงาน 

     เมือ่ผูเ้ขยีนเขยีนวธิกีารด าเนินงานอยา่งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคค์รบถว้นแลว้ การเขยีน

แผนการด าเนินการกจ็ะไมย่าก เพราะแผนการด าเนินงานคอืการระบุช่วงระยะเวลาในการด าเนินงานใหแ้ก่
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วธิกีารด าเนินงานแต่ละขัน้ตอน ทัง้นี้ อาจเขยีนเรยีบเรยีงเป็นยอ่หน้าหรอืสรา้งเป็นตารางแสดงแผนการ

ด าเนินงานกไ็ด ้ตามแต่รปูแบบทีอ่งคก์ารทีผู่เ้ขยีนสงักดัก าหนด 

     ตวัอยา่งต่อไปน้ีเป็นการเขยีนแผนการด าเนินงานอย่างงา่ยเรยีบเรยีงเป็นยอ่หน้าสัน้ๆ ตามช่วง

ระยะเวลาการด าเนินงานทีก่ าหนดเป็นรายเดอืน ดงันี้ 
 

      วิธีด าเนินงาน 

1. ทดลองคดิคน้อาหารเพื่อสุขภาพทีแ่ปลกใหม ่10 รายการ 

2. วเิคราะหค์ุณค่าทางโภชนาการของอาหารเพื่อสุขภาพ 10 รายการนัน้ 

3. ท าโปสเตอรแ์นะน าวธิที าและคุณค่าทางโภชนาการของอาหารทัง้ 10 รายการ 

     ใหแ้ก่ผูส้นใจ 

4. ท าแผ่นพบัเผยแพรอ่าหารเพื่อสุขภาพ 10 รายการใหผู้ส้นใจรูจ้กั 
 

      แผนการด าเนินงาน 

     ส.ค. 2557  : คดิหวัขอ้โครงงาน ศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง ตัง้วตัถุประสงค ์ตัง้ชื่อโครงงาน 

ออกแบบวธิดี าเนินงาน วางแผนการด าเนินงานโดยก าหนดระยะเวลาและผูร้บัผดิชอบแต่ละขัน้ตอน เขยีน

ผลทีค่าดว่าจะไดร้บั ความส าคญัและทีม่า เรยีบเรยีงโครงรา่งโครงงานเพื่อส่งผูป้ระเมนิครัง้ที ่1 

     ก.ย. 2557 : ส่งโครงรา่งครัง้ที ่1 รบัโครงร่างกลบัคนืเพื่อแกไ้ข ศกึษาคน้คว้าขอ้มลูจากเอกสารที่

เกีย่วขอ้งเพิม่เตมิ ทดลองคดิคน้อาหารเพื่อสุขภาพทีแ่ปลกใหม ่10 รายการ(วธิดี าเนินงานขอ้ 1) 

     ต.ค. 2557 : ส่งโครงร่างครัง้ที ่2 รบัโครงร่างกลบัคนืเพื่อแกไ้ข ศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูจากเอกสารที่

เกีย่วขอ้งเพิม่เตมิ วเิคราะหค์ุณค่าทางโภชนาการของอาหารเพื่อสุขภาพ 10 รายการ (วธิดี าเนินงานขอ้ 2) 

ประมวลความรูท้ ัง้หมดเรยีบเรยีงเป็นเอกสารโครงงาน 

     พ.ย. 2557 : ท าโปสเตอรแ์นะน าวธิที าและคุณค่าทางโภชนาการของอาหารทัง้ 10 รายการ (วธิี

ด าเนินงานขอ้ 3) ส าหรบัตดิเผยแพรใ่นนิทรรศการ ท าแผ่นพบัเผยแพรอ่าหารเพื่อสุขภาพ 10 รายการ (วธิี

ด าเนินงานขอ้ 4) ส าหรบัแจกใหผู้ส้นใจทีเ่ขา้ชมนิทรรศการ น าเสนอผลการศกึษาคน้ควา้แก่ผูป้ระเมนิขณะ

จดันิทรรศการและส่งเอกสารโครงงาน 
 

3. ชุด “ฟันหินเป็นหมู” 

      องคป์ระกอบสมัพนัธช์ุดที ่3 นี้  ชื่อ “ฟนัหนิเป็นหม”ู หมายถงึการท าเรือ่งยากใหเ้ป็นเรือ่งง่าย  

เรือ่งยากในทีน่ี้คอืการเขยีนเนื้อหาของหวัขอ้ “ความส าคญัและทีม่า” ของโครงงาน  หวัขอ้ทีผู่เ้ขยีนโครงงาน

จ านวนมากสบัสน และอุทรว่าเขยีนใหด้ไีดย้ากมาก แทจ้รงิแลว้ หากเขา้ใจความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบนี้
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ว่ามสี่วนประกอบเป็นองคป์ระกอบทีค่ดิและเขยีนไวแ้ลว้ ตามแนวคดิ “องคป์ระกอบสมัพนัธ”์ การเขยีนสาระ

ในหวัขอ้ “ความส าคญัและทีม่า” กไ็มใ่ช่เรือ่งยากอกีต่อไป 

      สาระส าคญัของหวัขอ้ “ความส าคญัและทีม่า” ประกอบดว้ย ชื่อโครงงาน วตัถุประสงค ์ผลที่

คาดว่าจะไดร้บั ดงันัน้ อาจกล่าวไดว้่าการเขยีนหวัขอ้นี้ คอืการน าองคป์ระกอบทัง้สามดงักล่าวมาเรยีบเรยีง

เป็นยอ่หน้าใหไ้ดค้วาม และหากตอ้งการใหส้ละสลวยยิง่ขึน้กเ็พยีงแต่ศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่ง

ทีท่ าโครงงานเพิม่เตมิ แลว้น ามาเขยีนเกริน่น าในยอ่หน้าแรกๆ 
 

              กล่าวอยา่งงา่ย การเขยีน“ความส าคญัและทีม่า”คอืการใหข้อ้มลูทีไ่ดจ้ากการตอบค าถามดงันี้ 

1. ท าโครงงานอะไร (ชื่อโครงงาน) 

2. เพราะอะไรจงึคดิท าโครงงานนี้ (สาเหตุทีค่ดิท า ซึง่ตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของ 

    โครงงาน) 

3. ท าไปเพื่ออะไร (วตัถุประสงค)์ 

4. ท าแลว้ใหผ้ลดอีะไร ต่อใคร อยา่งไร (ผลทีค่าดว่าจะไดร้บั) 
 

ดงัตงัอยา่งต่อไปนี้ 

ช่ือโครงงาน : 10 อาหารสุขภาพทีม่คีุณค่าและน่ารูจ้กั 

วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อทดลองคดิคน้อาหารเพื่อสุขภาพทีแ่ปลกใหม ่10 รายการ 

2. เพื่อวเิคราะหค์ุณค่าทางโภชนาการของอาหารเพื่อสุขภาพ 10 รายการนัน้ 

3. เพื่อแนะน าวธิที าและคุณค่าทางโภชนาการของอาหารทัง้ 10 รายการใหแ้ก่ผูส้นใจ 

4. เพื่อเผยแพรอ่าหารเพื่อสุขภาพ 10 รายการใหผู้ส้นใจรูจ้กั 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. คน้พบอาหารเพื่อสุขภาพทีแ่ปลกใหม ่10 รายการ 

2. ทราบคุณค่าทางโภชนาการของอาหารเพื่อสุขภาพ 10 รายการนัน้ 

3. ผูส้นใจทราบวธิที าและคุณค่าทางโภชนาการของอาหารทัง้ 10 รายการ 

4. อาหารเพื่อสุขภาพ 10 รายการแพรห่ลาย เป็นทีรู่จ้กัของกลุ่มผูร้กัษ์สุขภาพ 

ความส าคญัและท่ีมา 

ปจัจบุนัมผีูค้นหนัมาใหค้วามส าคญักบัการเลอืกรบัประทานอาหารเพื่อสุขภาพมากขึน้ โดยสงัเกต

จากมนีิตยสารอาหารเพื่อสุขภาพและรายการโทรทศัน์ทีน่ าเสนอเรือ่ง “การเลอืกรบัประทานอาหารเพื่อ

สุขภาพ” จ านวนมาก สมาชกิของกลุ่มจงึลงความเหน็ว่าน่าศกึษา จงึคดิท าโครงงาน 10 อาหารสุขภาพทีม่ ี

คุณค่าและน่ารูจ้กั (ชื่อโครงงาน) เพื่อคดิคน้อาหารเพื่อสุขภาพทีแ่ปลกใหม ่10 รายการ และวเิคราะหค์ุณค่า
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ทางโภชนาการ(วตัถุประสงค)์ แลว้เสนออาหารทัง้ 10 ดา้นวธิที ารวมทัง้คุณค่าทางโภชนาการเป็นโปสเตอร์

และแผ่นพบัประชาสมัพนัธแ์จกจ่ายใหแ้ก่ผูส้นใจทีม่าชมนิทรรศการอาหารและวถิชีวีติ ครัง้ที ่3 ของ

มหาวทิยาลยันเรศวร โดยหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่าอาหารเพื่อสุขภาพทัง้ 10 จะเป็นทีน่ิยมแพรห่ลายในหมูค่น

รกัษ์สุขภาพ (ผลทีค่าดว่าจะไดร้บั) 
 

ขัน้ตอนสดุท้าย 

หลงัจากคดิเนื้อหาของแต่ละองคป์ระกอบ ตามล าดบัการคดิแบบ “องคป์ระกอบสมัพนัธ”์ ได้

ครบถว้นเรยีบรอ้ยแลว้  ขัน้ตอนสุดทา้ยคอื เรยีบเรยีงองคป์ระกอบต่างๆ เป็นล าดบัตามแบบฟอรม์หรอื 

โครงร่างของโครงงานตามปกตไิดแ้ก่ 

1. ชื่อโครงงาน 

2. ความส าคญัและทีม่า 

3. วตัถุประสงค ์

4. วธิกีารด าเนินงาน 

5. ผลทีค่าดว่าจะไดร้บั 

6. แผนการด าเนินงาน 

จะเหน็ไดว้่า การคดิเขยีนโครงงานโดยค านึงถงึความสมัพนัธข์องหวัขอ้หรอืองคป์ระกอบของ

โครงงานเป็นการคดิอยา่งมรีะบบ ทีส่ามารถช่วยใหก้ารคดิสะดวก ราบรืน่ และมเีนื้อหาสาระทีค่รบถว้น

สมบรูณ์  ดงันัน้แมว้่าหลกัการคดิแบบ “องคป์ระกอบสมัพนัธ”์ จะเป็นท านองหลกัการทีท่ราบกนัโดยทัว่ไป 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ในแวดวงวชิาการ  แต่เมือ่น ามาปรบัใชก้บัการเขยีนโครงงาน กส็ามารถช่วยแกป้ญัหา

การเขยีนโครงงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพท าใหก้ารคดิและการเขยีนโครงงานสะดวกและสมบรูณ์ไดท้างหนึ่ง 

############### 
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กิจกรรมท้ายบท; กิจกรรมกลุ่ม 

1. รวมกลุ่มตามรายชื่อทีเ่ขยีนส่งใหค้าบแรก 

2. รบัผลงานการน าเสนอโครงงานของนิสติรุน่ก่อน แลว้ถ่ายรปูไว้ 

3. รว่มกนัคดิพจิารณาความถูกตอ้งของเนื้อหา และท าแบบประเมนิคุณภาพของผลงานนัน้  

     โดยใชห้ลกัการทีเ่รยีน 

4. รว่มกนัวางแผนปรบัปรงุเนื้อหาและรปูแบบของผลงานทีไ่ดร้บั 

5. น าเสนอผลงานในรปูแบบใหม ่ 

6. คดิรปูแบบการน าเสนอโครงงานใหม ่อยา่งสรา้งสรรค ์(โดยอสิระ) 

7. น าเสนอโครงงานทีป่รบัปรงุใหมแ่ลว้ โดยแนบรปูผลงานเดมิดว้ย 

8. ส่งผลงานเพื่อพจิารณาใหค้ะแนน 

 

แบบฟอรม์ การประเมินคณุภาพผลงานโดยนิสิต 
หมายเลขกลุ่ม .......ช่ือโครงงาน  ...................... 

ลาํดบั หวัขอ้การประเมนิ ดมีาก 
 (5) 

ด ี
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

พอใช ้ 
(2) 

ควร
ปรบัปรงุ 

(1) 

ไม่
ม ี
(0) 

1 ชื่อโครงงานเหมาะสมและสอดคลอ้งกบังานทีท่ํา       
2 ความสาํคญัและทีม่าของโครงงานชดัเจน       
3 วตัถุประสงคข์องโครงงานชดัเจนและเหมาะสม       
4 มวีธิกีารดําเนินงานทีส่ามารถทาํใหบ้รรลุ

วตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้
      

5 มผีลทีค่าดว่าจะไดร้บัชดัเจน       
6 มแีผนการดําเนินงานตามกรอบเวลาและระบุความ

รบัผดิชอบรายบุคคลชดัเจน 
      

7 มกีารทบทวน สบืคน้งานทีเ่กีย่วขอ้งเพยีงพอ       
8 มกีารอา้งองิทีม่าของเอกสารน่าเชื่อถอื       

ขอ้เสนอแนะ

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................... 
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ลงชื่อผูป้ระเมนิ.....................................................................วนัที.่....................................................... 

 

บทท่ี  3 
 

อาหารในชีวิต ประจาํวนั สาร อาหารท่ีจาํเป็น ภาวะโภชนาการ 
ดี/ผิดปกติ ปฏิบติัอย่างไรให้สขุภาพดี 

 

ผศ.ดร.ศจี  สวุรรณศรี * 

ผศ.ดร.วรวรรณ์ ทพิยว์ารรีมย ์
 

วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

1. ทราบความสําคญัของอาหารในชวีติประจาํวนั และอาหารหลกั 5 หมู ่
2. เขา้ใจภาวะโภชนาการและผลกระทบต่อสุขภาพ  
3. เขา้ใจวธิปีฏบิตัเิพื่อใหม้สีุขภาพด ี 

 

ความสาํคญั 

วถิชีวีติในสงัคมไทยปจัจบุนัทีเ่รง่รบี อาจส่งผลใหเ้กดิพฤตกิรรมการการกนิอาหารไม่ถูกส่วน  ทาํให้
เกดิภาวะขาดสารอาหาร มผีลใหเ้กดิโรคมากมาย เรยีกว่า โรคขาดสารอาหาร เช่น ขาดวติามนิ ขาดโปรตนี 
โลหติจาง เป็นต้น  

 

ตวัอย่าง:  กรณีเดก็ขาดสารอาหาร   

สาเหตุ         เกดิจากการขาดสารวติามนิเอ และขาดสารอาหารอื่นๆโดยเฉพาะโปรตนี  
อาการ         มองไมเ่หน็ในเวลากลางคนื    ตาไมก่ลา้สูแ้สง   นยัน์ตาแหง้ ตาอกัเสบและเคอืง   

เมือ่เป็นมากตาดาํจะขุ่นขาวและเป็นแผล ในทีสุ่ดกต็าบอด  ผวิหนงัแหง้ คลา้ยคางคก 
ผวิแตก ไมม่เีหงือ่ รา่งกายไมเ่จรญิเตบิโต  

การป้องกนั   ใหก้นิผกัผลไมท้ีม่สีเีขยีวและสเีหลอืงใหม้าก 
(ทีม่า:  http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/4-5/no12/kadvitamina.html) 

http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/4-5/no12/kadvitamina.html
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 ท่ีมา :    http://ebook.nfe.go.th/nfe_ebook/data_o_ebook/html/020/92.htm 

การกินมากเกินความต้องการ     รา่งกายจะไดร้บัสารอาหารเกนิความตอ้งการ ก่อใหเ้กดิโรคต่าง  

เช่น  โรคอว้น     โรคเบาหวาน    โรคความดนัโลหติสูง   โรคหวัใจ เป็นตน้  

อว้น คอื ไขมนั สะสมในปรมิาณมากเกนิเกณฑ ์  ไขมนั 1 กรมั ใหพ้ลงังาน 9 กโิลแคลอร ี
 

การบริโภคอาหารในปริมาณเหมาะสมเป็นส่ิงสาํคญัอย่างย่ิง 

ในแต่ละวนัเราควรบรโิภคมากน้อยเพยีงใดขึน้กบั เพศ วยั และความตอ้งการของรา่งกายแต่ละคน   
อาหารประเภทต่าง ๆ ทีเ่รากนิแต่ละวนัจาํแนกออกเป็นอาหารหลกัหมูใ่หญ่ ๆ 5 หมู่ 

      อาหารหลกัหมู่ท่ี 1 : อาหารประเภทแป้ง หรอืคารโ์บไฮเดรต เช่น ขา้ว น้ําตาล เผอืก มนั 

 เป็นสารอาหารทีใ่หพ้ลงังาน  
 คนไทยส่วนใหญ่ไดร้บัสารอาหารคารโ์บไฮเดรตเพยีงพอ หรอือาจเกนิความตอ้งการ  

อาหารหลกัหมู่ท่ี 2 : อาหารประเภทโปรตนีเช่น เนื้อสตัว ์ไข ่ถัว่เมลด็แหง้ และนม 
 ช่วยเสรมิสรา้งร่างกายใหเ้จรญิเตบิโต  
 ซ่อมแซมส่วนทีส่กึหรอ  
 เป็นอาหารป้องกนัโรค 

อาหารหลกัหมู่ท่ี 3 : ผกัใบเขยีว และพชืผกัอื่น ๆ สารอาหารทีม่มีากคอื วติามนิซ ีและวติามนิเอ 
อาหารหลกัหมูท่ี ่3   จดัเป็นอาหารป้องกนัโรค  เช่น ผกัทีม่สีเีขม้ (สเีขยีวแก่ สเีหลอืง สแีสดไดแ้ก่ 

ตําลงึ ฟกัทอง มะเขอืเทศ ใหว้ติามนิเอมาก  ประโยชน์อกีอยา่งหนึ่งทีส่ําคญัมใีนผกั คอื กากใย ทีช่่วยการ
ขบัถ่าย ดงันัน้การกนิผกัควรกนิทัง้กาก  

 
บทความ เรือ่ง กนิอาหารมสีสีนัเพื่อสุขภาพทีด่ ี 

 สเีขยีวเขม้ ผกักา้นยาว (บรอกโคลแีละคะน้า) แหล่งแคลเซยีมมปีระโยชน์ต่อกระดูกและฟนั 
 สีแด ง (มะเขือเทศและทบัทิม) แหล่งแอนโทไซยานินส์และไลโคพีน  อาจช่วยลดโอกาสการเป็น

โรคหวัใจและมะเร็งต่อมลูกหมาก มะเรง็ปากมดลกู และมะเรง็ระบบทางเดนิอาหาร 
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 สสีม้/เหลอืง (ฟกัทอง แครอทและมนัเทศ) แหล่งสารตา้นอนุมลูอสิระ  ส่งเสรมิสุขภาพปอดและตา้น
มะเรง็เซลลผ์วิหนงั 

 สน้ํีาเงนิเขม้/มว่ง (มะเขอืมว่งและบลเูบอร)ี  ลดความเสีย่งต่อโรคหวัใจ โดยกระตุน้ตบัใหด้ดูซบั
คอเลสเตอรอล ส่วนเกนิ  ช่วยใหค้วามจาํดขีึน้  
 
(ทีม่า: DEBBIE LAU. http://www.readersdigest.co.th/rd/rdhtml/th/magazine/mag_content.jsp?cid=2323  
open 26 May 2009) 

 

 

อาหารเช้าของคนเก่ง 

อาหารเชา้ไดร้บัการนิยามว่าเป็นอาหารมือ้สาํคญัทีสุ่ดของวนัเสมอมา  แต่หลายคนทีม่ภีารกจิรดัตวั
กลบัไมใ่ส่ใจกบัอาหารเชา้หรอืไมก่ง็ดมือ้เชา้ไปเลย  การกนิอาหารเชา้ไมเ่พยีงทําใหคุ้ณเริม่ตน้วนัใหมไ่ด้
อยา่งสวยงามเท่านัน้ แต่ยงัเป็นพืน้ฐานใหคุ้ณมสีุขภาพดใีนระยะยาวอกีดว้ย  
 งานวจิยัในสหรฐัฯ พบว่าคนทีก่นิอาหารเชา้เสีย่งต่อการเกดิภาวะดือ้ต่ออนิซลูนิน้อยกว่าผูท้ีไ่มก่ิน

อาหารมือ้นี้ประมาณรอ้ยละ 35 ถงึ 50  ภาวะดือ้ต่ออนิซลูนิเป็นสญัญาณของโรคเบาหวานและ
โรคหวัใจ 

 อาหารเชา้ยงัช่วยใหคุ้ณลดน้ําหนกัไดอ้กีดว้ย   จากศูนยข์อ้มลูอาหารแห่งเอเชยีสาํรวจเดก็จาํนวน 
1,815 คนทีฮ่่องกง กรงุเทพฯ กวัลาลมัเปอร ์และมะนิลา พบว่าเดก็ทีก่นิอาหารเชา้เป็นประจาํมี
โอกาส จะมน้ํีาหนกัตวัมากเกนิปกตน้ิอยกว่าเดก็ทีไ่มก่นิอาหารเชา้   

(ทมีา : HENRYLITO D. TACIO   http://www.readersdigest.co.th/rd/rdhtml/th/magazine/mag_content.jsp?cid=2323 
open 26 May 2009.) 

 

อาหารหลกัหมู่ท่ี 4: ผลไมต่้าง ๆ   

 สารอาหารมคีลา้ยคลงึกบัทีม่ใีนผกั ไดแ้ก่ เกลอืแร ่และวติามนิ (วติามนิเอ ซ)ี 
 มปีรมิาณคารโ์บไฮเดรตสงูกว่าในผกั  
 ผลไมเ้กอืบทุกชนิดเมือ่สุกเตม็ทีม่สีเีหลอืงเขม้จะมวีติามนิเอสงู เช่น  มะมว่งสุก มะละกอสุก  

 
อาหารหลกัหมู่ท่ี 5 : ไขมนัจากสตัวแ์ละพชื จดัเป็นอาหารทีใ่หพ้ลงังาน เช่นเดยีวกบัอาหาร

ประเภทแป้ง   ไขมนัทีก่นิทุกวนัน้ีไดจ้ากไขมนัสตัวจ์ากหม ูเนื้อ ไก่ ปลา เนย น้ํามนั  และไขมนัพชืจาก
เมลด็ถัว่ งา มะพรา้ว เนยเทยีม   

 
สรปุ สารอาหารท่ีจาํเป็น ไดแ้ก่ 
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 คารโ์บไฮเดรต   
 โปรตนี  
 ไขมนั  
 วติามนิ  

 

คารโ์บไฮเดรต 

 ประกอบดว้ยอะตอมคารบ์อน ออกซเิจน และไฮโดรเจน (1 : 1 : 2)  
 หน้าทีส่ําคญัทีม่ต่ีอรา่งกายคอืใหพ้ลงังานดงันี้  คารโ์บไฮเดรต 1 กรมัใหพ้ลงังาน 4 กโิลแคลอร ี 
 ช่วยสงวนคุณค่าของโปรตนี   
 ช่วยเผาผลาญไขมนัใหเ้ป็นไปตามปกต ิ 
 ช่วยกําจดัสารพษิทีเ่ขา้สู่รา่งกาย  
 ควบคุมการถ่ายทอดลกัษณะทางกรรมพนัธุ ์ 
 ควบคุมการสงัเคราะหโ์ปรตนีภายในรา่งกาย  
 ช่วยการทาํงานของกระเพาะและลาํไส ้ทาํใหก้ารขบัถ่ายอุจจาระเป็นไปตามปกต ิเป็นตน้  

 

จาํแนกคารโ์บไฮเดรตตามหลกัโภชนาการ ได้ดงัน้ี 

 น้ําตาลโมเลกุลเดีย่วหรอืน้ําตาลชัน้เดยีว 
 แป้ง  
 เซลลโูลส 

 

โปรตีน  

 ประกอบดว้ยอะตอมหลกั 4 ชนิด คอืคารบ์อน ไฮโดรเจน ออกซเิจน และไนโตรเจน  
 โปรตนีบางชนิดมโีมเลกุลของกํามะถนั ฟอสฟอรสั เหลก็ ไอโอดนี และโคบอลท์ 

 
จาํแนกโปรตีนตามหลกัโภชนาการ ได้ดงัน้ี 

 โปรตนีประเภทสมบูรณ์ (complete proteins)  
 โปรตนีประเภทไมส่มบรูณ์ (incomplete proteins)  
 ช่วยการเจรญิเตบิโตและซ่อมแซมเนื้อเยือ่ส่วนที่สกึหรอของรา่งกายตลอดชวีติ  
 สรา้งผม เลบ็ และชัน้นอกของผวิหนงัแทนส่วนทีห่มดอายแุละหลุดลอกไป  
 ทุกส่วนของร่างกายมโีปรตนีเป็นองคป์ระกอบ เช่น กลา้มเน้ือ กระดกู ฟนั เมด็เลอืดแดง น้ําเลอืด 

ยกเวน้น้ําดแีละปสัสาวะทีไ่ม่มโีปรตนี 
 ช่วยรกัษาสมดุลของน้ําในเซลและหลอดเลอืด  
 เมือ่รา่งกายขาดโปรตนี น้ําจะเลด็ลอดออกจากเซลและหลอดเลอืด เกดิอาการบวม    
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 โปรตนีส่วนหนึ่งถูกนําไปสรา้งเอนไซม ์ฮอรโ์มน และสารภูมคิุม้กนั    
 โปรตนี 1 กรมัใหพ้ลงังาน 4 กโิลแคลอร ี 

 
 
 
 
 
 
 
ไขมนั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิตามิน  

 วติามนิทีล่ะลายในไขมนั ไดแ้ก่ วติามนิเอ วติามนิด ีวติามนิอ ีและวติามนิเค  
 วติามนิทําหน้าทีเ่ฉพาะแตกต่างกนั เช่น  

 วติามนิเอมคีวามสาํคญัในกระบวนการมองเหน็  
 วติามนิดช่ีวยป้องกนัโรคกระดกูอ่อน  
 วติามนิอช่ีวยป้องกนัไขมนัไมอ่ิม่ตวัสญูสลายจากปฏกิริยิาออกซเิดชัน่ (oxidation)  
    ป้องกนัเน้ือเยือ่และองคป์ระกอบของเนื้อเยือ่ถูกทาํลาย 
 วติามนิเค ช่วยในการแขง็ตวัของเลอืด  

??
?? ??

?? 
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วติามนิทีล่ะลายน้ําไดแ้ก่ วติามนิบ ีและวติามนิซ ีทําหน้าทีช่่วยใหก้จิกรรมของน้ําย่อย หรอื

เอนไซม ์(enzyme) ดาํเนินไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ เรยีกวติามนิประเภทนี้ว่า โคเอนไซม ์(coenzyme) เมือ่
รา่งกายขาดวติามนิจะทําใหเ้อนไซมไ์มส่ามารถทํางานไดต้ามปกต ิ 
 

ภาวะโภชนาการดี 

 ช่วยใหม้สีุขภาพทีส่มบรูณ์ แขง็แรงอยูเ่สมอแลว้  
 ภาวะโภชนาการด ี มผีลกบัสารเคมใีนสมองทีส่าํคญั   2 ชนิด คอื เซโรโทนิน 

(serotonin) ทาํใหส้มองสงบ ลดความตื่นเตน้   และ โดพามนี (dopamine) ทาํใหส้มอง
ตื่นตวั กระปรีก้ระเปรา่  

 เซโรโทนิน และ โดพามนี จะทาํงานรว่มกนั สมดุลของสารเคมทีัง้สองนี้จงึมคีวามสําคญั
ต่อความคดิความอ่านและอารมณ์ของคนเราเป็นอย่างมาก   

 อาหารทีเ่รารบัประทานจะเป็นตวัสรา้งและปรบัสมดุลของสารเคมทีัง้สองนี้  
 ดงันัน้การมภีาวะโภชนาการดจีงึมสี่วนสาํคญัต่อการทาํงานของสมองดว้ย  

 

อาหารท่ีควรหลีกเล่ียง 

 อาหารประเภทแป้งฟอกขาว น้ําหวาน ขนมหวาน น้ําตาลทราย ขา้วทีข่ดัจนขาว      
 ขนมปงัสขีาว อาหารแหง้ชนิดซองมรีปูแบบเสน้ปรงุสาํเรจ็  
 อาหารจานด่วน  
 อาหารสําเรจ็รปูทีใ่หพ้ลงังานมาก อาหารประเภทไขมนัและคอเลสเตอรอลสงู  
 อาหารเคม็จดัเพราะมเีกลอืมาก และอาหารหมกัดอง  
 สุรา-เบยีร-์วสิกี ้หรอืเครือ่งดื่มทีม่แีอลกอฮอล ์บุหรี่ 

 
ภาวะโภชนาการผิดปกติ/ผิดส่วน 

พบเหน็ส่วนใหญ่มาจากสภาพสงัคมเมอืง นิยมอาหารจานด่วน แบบอเมรกินั และอติาเลยีนทีม่ ี
ปรมิาณไขมนัค่อนขา้งสงู  โดยเฉพาะอย่างยิง่ไขมนัชนิดอิม่ตวัที่มมีากเกนิไป  มโีปรตนีในปรมิาณตํ่า มี
เกลอืและน้ําตาลมาก ผกัและใยอาหารน้อย  นอกจากน้ีปญัหาโภชนาการผดิส่วนทีพ่บเหน็ยงัอาจเกดิจาก
ค่านิยมและความเชื่อแบบผดิ ๆ อกีดว้ย 
ภาวะโภชนาการผิดปกติ: กินอาหารหวาน 

ประเภทของจกุจกิ หรอืขนม สรา้งปญัหา ทาํใหก้ลายเป็นคนทีม่อีารมณ์หงุดหงดิไดเ้นื่องจากสมดุล
สารเคมใีนร่างกายมกีารเปลีย่นแปลง เช่น  

 น้ําตาลทําใหเ้พิม่ปรมิาณสารเซโรโทนิน และลดสารโดพามนีในสมอง  
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 เมือ่สมดุลของสารสองชนิดนี้เปลีย่นแปลง รา่งกายจะขาดความกระปรีก้ระเปรา่ ลด
ความรูส้กึตื่นเตน้ เกดิอารมณ์เบื่อและเซง็งา่ย  

 อาการเหล่านี้จะลดลงเมือ่ลดอาหารหวานหรอืขนมขบเคีย้ว  
 

ภาวะโภชนาการผิดปกติ: กินอาหารรสเคม็ 
มคีวามเสีย่งต่อการเกดิโรค ความดนัโลหติสงู  ภาวะทีม่โีซเดยีมมากในรา่งกายทาํใหม้กีารสะสม

ของน้ําตามส่วนต่าง ๆ ของรา่งกาย เกดิภาวะบวมน้ําได้ 
o ผูป้ว่ยทีม่ปีญัหาความดนัโลหติสงู โรคหวัใจ หรอืโรคไต ควรหลกีเลีย่งอาหารรสเคม็ เช่นไข่

เคม็ ปลาเคม็ เนื้อเคม็ อาหารดองซึง่มสี่วนผสมของเกลอืแกงทีม่โีซเดยีมเป็นองคป์ระกอบ    
o แนวทางการบรโิภคควรไดร้บัโซเดยีมไมเ่กนิวนัละ  2,400 มลิลกิรมั  

ภาวะโภชนาการผิดปกติเกิดจากความเช่ือแบบผิด ๆ : เครื่องด่ืมชูกาํลงั 

 เป็นความเชื่อแบบผดิ ๆ ของผูบ้รโิภคเช่นผูใ้ชแ้รงงานทีว่่า  ดื่มเครือ่งดื่มชกูําลงัแลว้จะช่วยใหห้าย
เหนื่อย   

 แต่เครือ่งดื่มชกูําลงัเป็นเพยีงน้ําตาลผสมคาเฟอนีและวติามนิ เมือ่ดื่มบ่อย ๆ อาจทําใหป้ระสาทคา้ง 
เนื่องจากคาเฟอนีจะไปเรง่กระบวนการสรา้งและสลายสารต่าง ๆ ในร่างกาย   

 เป็นปญัหากบัผูใ้ชแ้รงงานทีก่นิอาหารน้อยและดื่มเครือ่งดื่มชกูําลงั ซึง่อาจทาํใหร้า่งกายเหน่ือยงา่ย
ขึน้เพราะตอ้งทาํงานหนกัแต่ไมไ่ดร้บัพลงังานเพยีงพอ  
 

การไดร้บัอาหารประเภทแป้งและน้ําตาลในปรมิาณมาก และไมไ่ดส้ดัส่วน โดยเฉพาะอยา่งยิง่
น้ําตาลทรายหรอืน้ําตาลซโูครสจากเครือ่งดื่มชกูําลงั  ทําใหร้า่งกายตอ้งการวติามนิบหีลายตวัเพื่อยอ่ยสลาย
น้ําตาล มากขึน้ทําใหร้า่งกายเกดิอาการขาดวติามนิบไีด้   

นกัวจิยัไทยคน้พบว่าการดื่มเครือ่งดื่มชกูําลงัมากเกนิไปอาจเรง่อาการไหลตายซึง่เป็นโรคทาง
พนัธุกรรมใหเ้กดิเรว็ขึน้    

อาการไหลตาย - เป็นอาการทีเ่กดิขึน้ในผูท้ีม่คีวามผดิปกตขิองยนีทีอ่ยูบ่นแท่งโครโมโซมเอก็ซ ์
เกีย่วขอ้งกบัการสรา้งเอนไซมท์ีท่าํหน้าทีส่าํคญัในระบบประสาทบรเิวณกา้นสมอง ส่งผลใหเ้กดิความ
ผดิปกตใินระบบการหายใจขณะนอนหลบั  
 

ระวงั!!  พบสารโคเคนในเคร่ืองด่ืมเรดบลูโคล่า (Red Bull Cola)   

เครือ่งดื่ม Red Bull Energy Drink นําเขา้มาจาก ประเทศออสเตรยีทีเ่ป็นข่าวในประเทศไตห้วนัและ
ประเทศเยอรมนี  ตรวจพบโคเคนเป็นคนละสตูรกนักบัทีผ่ลติในไทย  และไมใ่ช่แหล่งการผลติ
เดยีวกนั  ขอใหผู้บ้รโิภคอย่าตื่นตระหนก (ขา่ว อย.) 

 
ระวงั!! ส่ิงแปลกปลอมในน้ําเป๊ปซ่ี 
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สขุภาพดีด้วยโภชนบญัญติั 9 ประการ 

1. กนิอาหารครบ 5 หมู ่แต่ละหมูใ่หห้ลากหลายและหมัน่ดูแล ควบคุมน้ําหนกัตวั 
2. กนิขา้วเป็นอาหารหลกัสลบักบัอาหารประเภทแป้งเป็นบางมือ้ 
3. กนิพชืผกัใหม้ากและกนิผลไมเ้ป็นประจาํ 
4. กนิปลา เนื้อสตัวไ์มต่ดิมนั  ไข ่และ ถัว่เมลด็แหง้เป็นประจาํ 
5. ดื่มนมใหเ้หมาะสมตามวยั 
6. กนิอาหารทีม่ไีขมนัพอควร ลดไขมนัสตัว ์ควรไดพ้ลงังานจากไขมนัไมเ่กนิ 30% 
7. หลกีเลีย่งการกนิอาหารทีห่วานจดั และเคม็จดั  
8. กนิอาหารทีส่ะอาด ปราศจากการปนเป้ือน  
9. งดหรอืลดเครือ่งดื่มทีม่แีอลกอฮอล ์

 

ทาํอย่างไรให้สขุภาพดี 

 บรโิภคอาหารเพื่อสุขภาพทีด่ ี
 ออกกําลงักายหรอืฝึกกายบรหิารเป็นประจาํ   
 ฝึกทาํสมาธ ิ  
 ทาํจติใจใหแ้จ่มใสเสมอ มอีารมณ์ทีด่ ีไมเ่ครยีด  
 อยูใ่นทีอ่ากาศบรสิุทธิแ์ละมสีิง่แวดลอ้มทีส่ะอาด    
 การเรยีนรูเ้ร ือ่งอาหารแลกเปลีย่น หรอือาหารต่างชนิดแต่มคีุณค่าทางโภชนาการเหมอืนกนัและ

เทคนิคในการปรบัสดัส่วนอาหาร 
 เลีย่งอนัตรายจากอาหารบางชนิด 
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http://nutrition.anamai.moph.go.th/webbook/food1.html 

ภาพ "ธงโภชนาการ " 

 จดัทําขึน้โดยกระทรวงสาธารณสุขของไทย เพื่อเป็นภาพจาํลองการแนะนําการบรโิภคอาหารของ
คนไทย  

 สญัลกัษณ์เป็นรปูสามเหลีย่มกลบัหวัแบบธงแขวน แสดงสดัส่วนอาหารในแต่ละกลุ่มใหเ้หน็ภาพได้
ชดัเจน  

 ฐานใหญ่ดา้นบนเน้นใหก้นิในปรมิาณมาก และปลายธงดา้นล่างเน้นใหก้นิในปรมิาณน้อย  
 ธงโภชนาการจะบอกชนิด และปรมิาณของอาหารทีค่วรกนิในแต่ละวนัเพื่อใหไ้ดส้ารอาหารต่างๆ 

ตามขอ้กําหนดปรมิาณสารอาหารทีค่วรไดร้บัต่อวนั และใหร้า่งกายไดร้บัพลงังานเพยีงพอ 
 สาํหรบัเดก็ตัง้แต่อาย ุ6 ปี ขึน้ไปจนถงึผูใ้หญ่ และผูส้งูอาย ุ 
 สดัส่วนพืน้ทีภ่ายในธงโภชนาการแสดงถงึองคป์ระกอบ  4 ระดบั ทีจ่ะช่วยสื่อสารใหผู้บ้รโิภคเขา้ใจ

ความหมาย  ดงันี้ 
o ความหลากหลายของอาหารทีบ่รโิภค แสดงโดยภาพอาหารในแต่ละกลุ่ม 
o สดัส่วนอาหารทีบ่รโิภค แสดงโดยใชข้นาดของพืน้ทีม่ากไปพืน้ทีน้่อย 
o ปรมิาณอาหารทีบ่รโิภค แสดงโดยใชต้วัเลขบอกเป็นช่วงจากน้อยไปมาก  
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ช่ือนิสิต..................................รหสั...........................หมายเลขกลุ่มกิจกรรม............... 
 
กิจกรรมท้ายบท   ส่งงานในชัว่โมงปฏบิตักิาร  

1. ฝึกประเมินและคาํนวณสุขภาวะทางกาย 

      การประเมินความเส่ียงของการเกิดโรคต่าง ๆท่ีมีความสมัพนัธก์บัโรคอ้วน 

    ขอใหป้ระเมนิสุขภาพของท่าน โดยวดัดชันีมวลกาย  ชัง่น้ําหนกั วดัเสน้รอบวงเอว  

  ภาวะโภชนาการของผู้ใหญ่ชาวเอเชีย 

  โรคอ้วน

อนัตราย 

โรคอ้วน ท้วม สมส่วน ผอม 

 ดชันีสุขภาพ < 82 

ซม.-กก. 

>82 ‟ 95 

ซม.-กก. 

>95-100ซม.-กก. >100-112ซม.-กก. >112 

ซม.-กก. 
 เส้น

รอบเอว 


 

ชาย <90 ซม. 

(<35.5 นิว้) 

ความเส่ียงสูง ความเส่ียง

เพ่ิมข้ึนปานกลาง 

ความเส่ียง

เพ่ิมข้ึน 

ความเส่ียงเท่ากบั

ประชากรทัว่ไป 

ความเส่ียงต ่า 

>90 ซม. 

(>35.5 นิว้) 

ความเส่ียงสูง

มาก 

ความเส่ียงสูง ความเส่ียง

เพ่ิมข้ึนปานกลาง 

ความเส่ียงเพ่ิมข้ึน ความเส่ียงเท่ากบั

ประชากรทัว่ไป 



~ 37 ~ 
 

หญิง <80 ซม. 

(<31.5 นิว้) 

ความเส่ียงสูง ความเส่ียง

เพ่ิมข้ึนปานกลาง 

ความเส่ียง

เพ่ิมข้ึน 

ความเส่ียงเท่ากบั

ประชากรทัว่ไป 

ความเส่ียงต ่า 

>80 ซม. 

(>31.5 นิว้) 

ความเส่ียงสูง

มาก 

ความเส่ียงสูง ความเส่ียง

เพ่ิมข้ึนปานกลาง 

ความเส่ียงเพ่ิมข้ึน ความเส่ียงเท่ากบั

ประชากรทัว่ไป 

 

เส
้นร

อบ เอว
 


 

< 82 

ซม.-กก. 

>82 ‟ 95 

ซม.-กก. >95-100ซม.-กก. >100-112ซม.-กก. 
>112 

ซม.-กก. 
 ดชันีสุขภาพ  

 

 

 

 

 

 

ดัชนีมวลกาย 

ความสูง   = …….เมตร 

น ้าหนักตัว = …….กก. 

รอบเอว = ………นิ ว 

ค้านวณดัชนีมวลกาย  

= น ้าหนักตัว/ความสูง2 

ดัชนีสุขภาพ 

ความสูง   = …….เซนติเมตร 

น ้าหนักตัว = …….กก. 

ค้านวณดัชนีสุขภาพ  

= ความสูง - น ้าหนักตัว  

=   ……… เซนติเมตร-กก. 
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2. ตอบคาํถามในหลกัปฏบิตัเิพื่อสุขภาพทีด่ขีองผูเ้รยีนรายบุคคลและกลุ่ม  ตามหลกัโภชนบญัญตั ิ9 
ประการ  
คาํแนะนํา    ขอใหท้าํเครือ่งหมาย X หน้าขอ้ทีท่่านไมไ่ดป้ฏบิตั ิ

1) กนิอาหารครบ 5 หมู ่แต่ละหมูใ่หห้ลากหลายและหมัน่ดูแล ควบคุมน้ําหนกัตวั 
2) กนิขา้วเป็นอาหารหลกัสลบักบัอาหารประเภทแป้งเป็นบางมือ้ 
3) กนิพชืผกัใหม้ากและกนิผลไมเ้ป็นประจาํ 
4) กนิปลา เนื้อสตัวไ์มต่ดิมนั  ไข ่และ ถัว่เมลด็แหง้เป็นประจาํ 
5) ดื่มนมใหเ้หมาะสมตามวยั 
6) กนิอาหารทีม่ไีขมนัพอควร ลดไขมนัสตัว ์ควรไดพ้ลงังานจากไขมนัไมเ่กนิ 30% 
7) หลกีเลีย่งการกนิอาหารทีห่วานจดั และเคม็จดั  
8) กนิอาหารทีส่ะอาด ปราศจากการปนเป้ือน  
9) งดหรอืลดเครือ่งดื่มทีม่แีอลกอฮอล ์
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บทท่ี  4 
 

ภมิูปัญญาอาหารไทย 

รองศาสตราจารย ์พนัธณ์รงค ์ จนัทรแ์สงศรี*  

                                                                                        ผศ.ดร.วรวรรณ์ ทพิยว์ารรีมย ์
 

อาหารไทยมคีวามโดดเด่นในแต่ละภาค  อกีทัง้รายละเอยีดในการปรงุรสชาตกิแ็ตกต่างกนั ทัง้นี้

ขึน้กบัสภาพธรรมชาตใินภาคนัน้ ๆ   รวมทัง้การแลกเปลีย่นวฒันธรรมอาหารการกนิจากประเทศเพื่อนบา้น

นํามาปรบัเปลีย่นใหถู้กปากคุน้ลิน้ของคนในทอ้งถิน่ดว้ย 

สาํรบัอาหารล้านนาไทย 

 ก่อนทีจ่ะรูจ้กัอาหารภาคเหนือนัน้   หากรูจ้กัอดตีความเป็นมาของดนิแดนทางภาคเหนือของไทย

แลว้กจ็ะเขา้ใจถงึทีม่าของ วฒันธรรมอาหารการกนิของชาวภาคเหนือไดด้ยีิง่ขึน้ 

ย้อนตาํนานอาหารล้านนา 

 ในอดตีบรเิวณ 8 จงัหวดัภาคเหนือของไทยเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจกัรลา้นนามาก่อน  ช่วงที่

อาณาจกัรแห่งน้ีเรอืงอํานาจ ไดแ้ผ่อาณาเขตเขา้ไปยงัพมา่  ลาวหรอืลา้นชา้ง   สบิสองปนันา  แควน้ไทใหญ่  

เกดิการอพยพผูค้นจากดนิแดนต่าง ๆ เขา้มาตัง้ถิน่ฐานในลา้นนา  ทาํใหช้าวไทย-ยวนในลา้นนารบัเอา

วฒันธรรมหลายอย่างจากชนชาตสิ่วนน้อยเหล่านี้เขา้มาในชวีติประจาํวนั  รวมทัง้อาหาร ทีถู่กนํามา

ปรบัแต่งใหเ้ขา้กบัปากของคนทอ้งถิน่ลา้นนาไทย  จงึเรยีกอาหารเหล่าน้ีว่า อาหารลา้นนา มาจนถงึปจัจุบนั 
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เพ่ิมเติม      ไทยวน หรือ ไทยล้านนา หรือ โยนก เป็นกลุ่มชนกลุ่มใหญ่ทีอ่าศยัอยูใ่นดนิแดน

ลา้นนามานาน  มกัเรยีกตนเองว่า คนเมอืง  ชาวไท-ยวนอาศยัอยูใ่นเขตจงัหวดัเชยีงใหม ่ลาํพนู ลาํปาง 

น่าน พะเยา เชยีงราย แมฮ่่องสอนและแพร ่รูจ้กัในนามไทยลา้นนา มภีาษาพดูใกลเ้คยีงกบั พวกไทลือ้และ

ไทเขนิ ปจัจุบนัชาวไทยวนรบัอทิธพิลของไทยภาคกลาง  

อาหารของภาคเหนือประกอบดว้ยขา้วเหนียวเป็นอาหารหลกั  มน้ํีาพรกิชนิดต่าง ๆ ประกอบ เป็น

ตน้ว่า น้ําพรกิหนุ่ม  น้ําพรกิแดง  น้ําพรกิอ่อง   มแีกงหลายชนิดเช่น แกงฮงัเล  แกงโฮะ  แกงแค     

นอกจากนี้ยงัมอีาหารพืน้เมอืงเช่น แหนม  ไสอ้ัว่  จิน๊น่ึง  จิน๊ป้ิง แคบหม ูหมทูอด ไก่ทอด และผกัต่าง ๆ  

ชาวไทยทีอ่ยูท่างภาคเหนือนิยมรบัประทานอาหารรสกลาง   ไมจ่ดั  มรีสเคม็นําบาง ๆ   มรีสเผด็

บา้งเลก็น้อย  รสเปรีย้วและหวานมน้ีอยมากหรอืแทบไมน่ิยมเลย ไม่มกีารใชก้ะทแิละน้ําตาล  นิยมใช้

เครือ่งปรงุรสเช่น ถัว่เน่า และน้ําปู๋  เพิม่รสชาตใิหอ้าหาร    เน้ือสตัวท์ีนิ่ยมรบัประทานไดแ้ก่ เน้ือหม ูเพราะ

หาไดง้า่ย  ราคาไมแ่พง และมขีายทัว่ไปในทอ้งตลาด    เนื้อสตัวท์ีน่ิยมรองลงมาคอื เนื้อววั  ไก่  เป็ด  นก 

เป็นตน้   อาหารทะเลนิยมน้อยเพราะราคาแพง  เนื่องอยูห่่างไกลทะเล 

สาํรบัอาหารลา้นนาไดร้บัอทิธพิลมาจากชนชาตสิ่วนน้อยหลายกลุ่มทีเ่ขา้มาอาศยัในดนิแดนนี้ตัง้แต่

อดตีเช่น ไทใหญ่   จนีอสิลามหรอืจนีฮ่อ  ไทลือ้  พมา่ เป็นตน้  

อาหารลา้นนานิยมทําใหสุ้กมาก ๆ  ผกัสดจะนํามาตม้ใหสุ้กนุ่ม  หากเป็นอาหารประเภทผดั  จะใช้

น้ํามนัจนชุ่ม  วตัถุดบิทีใ่ชป้ระกอบอาหาร  ไมว่่าจะเป็นเนื้อสตัว ์ พชืผกั  เครือ่งเทศ  มกัหาไดใ้นทอ้งถิน่

และขึน้อยูก่บัฤดกูาลเป็นสําคญั 

สภาพอากาศกเ็ป็นส่วนสําคญัทีท่าํใหอ้าหารลา้นนาต่างจากภาคอื่น  นัน่คอืมอีากาศทีห่นาวเยน็  

เป็นเหตุผลทีใ่หอ้าหารส่วนใหญ่มไีขมนัมากเช่น น้ําพรกิอ่อง  แกงกระดา้ง   ไสอ้ัว่  ทัง้นี้เพื่อช่วยใหร้่างกาย

อบอุ่น 

การปรงุอาหารล้านนา 

 สารานุกรมวฒันธรรมไทยภาคเหนือกล่าวถงึของกนิ  ของไขว ้ หรอื คาํกนิ (อ่านว่า กํากิน๋) หรอืที่

เรยีกรวม ๆ ว่า เขา้น้ํากํากิน๋ของลา้นนา  โดยทัว่ไปหมายถงึอาหารทีใ่ชก้นิกบัขา้วเหนียวในแต่ละมือ้  ซึง่แต่

ละมือ้จะมอีาหาร 1-2 อยา่ง ของกนิของชาวลา้นนามวีธิกีารปรงุหลายรปูแบบเช่น แกง  ตม้  นึ่ง  ป้ิง  จี ่ 

แอบ็  คัว่  ยา่ง  ตํา เป็นตน้   
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 หากกล่าวถงึแกงเผด็ของชาวลา้นนา มลีกัษณะบางอยา่งคลา้ยคลงึไปทางแกงแขกหรอืพมา่ ซึง่เป็น

แกงไมใ่ส่กะท ิ  ถา้ใส่กะทจิะเรยีกว่าแกงกะท ิ (ในภาคกลางเรยีกว่า แกงเผด็) 

 อาหารทีเ่รยีกว่าแกงของลา้นนา  นิยมใชไ้ขมนัหรอืน้ํามนัจากพชืหรอืสตัว ์   

 แกงลา้นนาทีใ่ชเ้นื้อสตัวป์ระกอบมกัจะเคีย่วใหเ้ป่ือย หรอืภาษาเมอืงเรยีกว่า อ่อม  เช่น แกงอ่อม 

หมายถงึแกงทีป่รงุจากเนื้อสตัวท์ุกชนิด เช่น แกงอ่อมไก่  แกงอ่อมจิน๊งวั (แกงอ่อมเนื้อววั)  นอกจากนี้ยงัมี

แกงอื่นๆ   เช่น  แกงแค     แกงฟกั    แกงขนุน    แกงฮงัเล 

 ลาบ หรอืจิน๊ลาบ เช่น ลาบหม ู ลาบววั  ลาบควาย  ทาํจากเนื้อสตัวท์ีส่บัละเอยีดแลว้ปรงุดว้ย

เครือ่งเทศ เช่น มะแข่น ทีใ่หก้ลิน่หอม  มรีสเผด็ซ่าลิน้  นําไปคัว่ใหสุ้ก  หรอืกนิดบิกไ็ด ้  ลาบลา้นนาม ี2  

ชนิด คอื ลาบดบิและลาบคัว่  กนิกบัผกันานาชนิดเป็นทีน่ิยมของคนไทยภาคเหนือเป็นอย่างมาก 

 แอบ็  เป็นการคลุกอาหารกบัเครือ่งเช่น ตะไคร ้ ขมิน้  แลว้ห่อดว้ยใบตอง  แลว้จงึนําไปยา่งบนไฟ

อ่อน ๆ เช่น แอบ็ปลา   แอบ็หม ู แอบ็อ่องอองหม ู(สมองหม)ู 

 จอ  เป็นการทําอาหารประเภทผกั   โดยตม้น้ําใส่เกลอื  กะปิ  ปลารา้   เมือ่น้ําเดอืดจงึใส่ผกัลงไป   

เตมิรสเปรีย้วดว้ยน้ํามะขามเปียกหรอืมะขามสด   การจอนี้อาจใส่กระดกูหมดูว้ยกไ็ด ้  ชนิดของผกัทีนํ่ามา

จอไดแ้ก่ ผกักาด  ผกัหนาม  ผกักูด  ผกับุง้ 

 จ่าว  เป็นการปรงุอาหารโดยผดัลงในน้ํามนัและกระเทยีม เจยีวรอ้น ๆ ทนัท ี  คลา้ยการราดดว้ย

กระเทยีมเจยีว  โดยใส่น้ํามนัลงในกระทะเพยีงเลก็น้อย  ใส่กระเทยีมลงไปเจยีวจนเหลอืง   จากนัน้เท

อาหารลงจา่วหรอืผดัจนทัว่  แลว้ยกขึน้ทนัท ี อาหารทีนํ่าไปจา่วจะเป็นอาหารทีป่รงุเรยีบรอ้ยแลว้  อาหารที่

นิยมจ่าวไดแ้ก่ จอผกักาด  ตําบ่าเขอื  ยาํชิน้ไก่  รวมทัง้ไขเ่จยีวแบบลา้นนาทีเ่รยีกว่า ไขจ่า่ว ดว้ย 

 หมก  เป็นการประกอบอาหารโดยนําอาหารไปหมก  หรอืซุกไว้ในขีเ้ถา้รอ้น เพื่อใหอ้าหารสุก 

ลือช่ืออาหารล้านนา 

 แกงอ่อม  เป็นแกงทีส่ามารถใชเ้นื้อสตัวไ์ดทุ้กชนิด เช่น เนื้อววั  เนื้อควาย  เนื้อไก่  หรอืใชเ้ครือ่ง

ในคอื เครือ่งในววั  ควาย  หม ู แลว้เรยีกชื่อแกงอ่อมตามเนื้อทีนํ่ามาแกงเช่น แกงอ่อมไก่   แกงอ่อมจิน๊งวั   

แกงอ่อมเครือ่งในหม ู  แกงอ่อมเครือ่งในววั   แกงอ่อมเครือ่งในควาย แกงอ่อมบางสตูรจะใส่ขมิน้ดว้ย  

บางสตูรใส่ใบโกสนลงไปใหม้รีสหวานเลก็น้อย   แกงอ่อมไก่บางสตูรใส่ใบอ่อนของน้อยหน่า   ถา้เป็นแกง

อ่อมววัควาย  ผูท้ีช่อบรสขมจะใส่น้ําดหีรอืน้ําเพีย้ (กากอาหารทีค่า้งในลาํไสข้องววัควาย) ลงไปดว้ย 
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 ข้าวซอย  เป็นอาหารของชาวไทลือ้ทีนํ่ามาเผยแพรใ่นลา้นนา   ตามตํารบัเดมิจะใชพ้รกิปน่ผดัโรย

หน้าดว้ยน้ํามนั   พอมาสู่ครวัไทยภาคเหนือกป็ระยกุตโ์ดยใชพ้รกิแกงคัว่  ใส่กะทลิงไปเคี่ยวจนขน้  ราดลง

บนเสน้บะหมี ่ ใส่เนื้อหรอืไก่  กนิกบัผกักาดดอง  หอมแดง  เป็นเครือ่งเคยีง 

 แกงโฮะ  คาํว่า โฮะ แปลว่ารวม   แกงโฮะกค็อืแกงทีนํ่าเอาอาหารหลาย ๆ อยา่งมารวมกนั  

ทาํนองเดยีวกบัจบัฉ่ายของจนี   ในสมยัก่อนแกงโฮะมกัจะทําจากอาหารหลายอย่างทีเ่หลอืจากงานบุญมา

ผดัรวมกนั ซึง่หน้าตาดแูลว้อาจไม่น่ารบัประทาน  จงึมกีารนํามาปรงุแต่งโดยซอยหอม กระเทยีมลงไปเจยีว

จนหอม  เตมิหมสูามชัน้  พรกิชีฟ้้า  ตะไครซ้อย  วุน้เสน้  หน่อไมด้อง  ใบมะกรดู  ลงไปผดัผสมใหเ้ขา้กนั 

กจ็ะไดอ้าหารสํารบัใหม ่ แต่ปจัจบุนัน้ีใชส้่วนผสมเครือ่งปรงุใหมใ่นการทํา 

 ขนมจีนน้ําเงี้ยว หรอืขนมเสน้หมากเขอืสม้  เป็นอาหารพืน้บา้นของชาวไตหรอืไทใหญ่  เดมิใช้

เสน้ก๋วยเตีย๋วเป็นหลกั  ต่อมาคนเมอืงดดัแปลงมาใชเ้สน้ขนมจนีแทน  กนิกบัถัว่งอก  ผกักาดดอง เพิม่

รสชาตคิวามอรอ่ยยิง่ขึน้ 

 จ๊ินลาบ  เป็นเนื้อดบินํามาสบัละเอยีด  ปรงุดว้ยเครื่องเทศเมอืงเหนือหลายชนิดทีเ่รยีกว่า เครือ่ง

ลาบ ซึง่ประกอบดว้ย  พรกิแหง้ เมด็ผกัช ีมะแขว่น เทยีนขา้วเปลอืก มะแหลบ ดปีล ี พรกิไทยดาํ  กานพล ู

โป๊ยกัก๊  เปราะหอม  ลกูจนัทน์เทศ  ดอกจนัทน์เทศ  อบเชย  กระวาน  เกลอืปน่ 1ชอ้นโต๊ะ    มวีธิทีาํตาม

รปู 

 ตาํขนุน เป็นอาหารพืน้เมอืงลา้นนาทีข่ ึน้ชื่ออย่างหนึ่ง  ใชข้นุนอ่อนหัน่เป็นแว่นตม้จนเป่ือย  แลว้

ปอกเปลอืกออก   ตําคลุกกบัเครือ่งคอื เกลอื พรกิแหง้  หวัหอม  กระเทยีม  กะปิ  ปลารา้ จนเขา้กนัด ี แลว้

เอาลงจา่วในกระทะ หรอืผดัทีใ่ชเ้วลาไมน่าน  จงึยกลงโรยหน้าดว้ยใบมะกรดูหัน่ฝอย  หอมกระเทยีมเจยีว  

พรกิขีห้นูทอด  เวลากนิอาจจะมใีบมะนาวอ่อนมาประกอบ 

แกงฮงัเล เป็นอาหารพืน้บา้นของชาวไตอกีชนิด ซึง่อาจไดร้บัอทิธพิลมาจากอาหารพมา่ในอดตี  

เป็นแกงทีไ่มซ่บัซอ้น ใส่เพยีงพรกิแหง้  ผงแกงฮงัเล  มะเขอืเทศและเนื้อ  แลว้นํามาผดัรวมกนั  แกงแบบนี้

เรยีกว่า แกงฮงัเลม่าน ซึง่มเีฉพาะในแมฮ่่องสอน  คนไทยนํามาดดัแปลงใหถู้กปากมากขึน้ โดยใส่เครือ่งปรงุ

หลายอยา่งเช่น พรกิ หอม กะปิ ขา่ ตะไคร ้ โขลกละเอยีด เคลา้กบัเนื้อหมสูามชัน้  เทผงฮงัเล  เหยาะซอีิว๊

ดาํแลว้นํามาผดัรวมกนั เตมิน้ําใส่น้ํามะขามเปียก น้ําตาล น้ํากระเทยีมดอง และขงิลงไป 

หลากหลายน้ําพริกล้านนา 

 น้ําพริกอ่อง เป็นน้ําพรกิขึน้ชื่อของเมอืงเหนือ ลกัษณะเด่นคอื สสีม้ของมะเขอืเทศและพรกิแหง้  

ขน้เป็นน้ําขลุกขลกิ  มน้ํีามนัลอยหน้าเลก็น้อย และม ี4 รสคอื เปรีย้ว เคม็  เผด็เลก็น้อย  และรสหวานตาม  
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กนิกบัผกัจิม้เช่น มะเขอืเปราะ  ถัว่ฝกัยาว  ผกักาดขาว  ตน้หอม  ผกัช ี ถัว่พ ู กะหลํ่าปล ี แตงงกวา  ทัง้

แบบสดหรอืลวก  มกัมแีคบหมดูว้ย สมยัก่อนน้ําพรกิอ่องถอืว่าเป็นอาหารพเิศษ ทีท่ํากนัไมบ่่อย เพราะตอ้ง

ใส่เนื้อหม ูซึง่เป็นของแพงสําหรบัสมยัก่อน 

น้ําพริกน้ําป ู น้ําปหูรอืน้ําปู๋  คอืน้ําไดไ้ดจ้ากการเอาปนูามาโขลกจนไดแ้ต่น้ํา  นํามาใส่ขา่ ตะไคร ้ 

เคีย่วใหข้น้  ผสมเครือ่งปรงุคอื พรกิสด  หอมแดง  กระเทยีม  เนื้อปลาช่อน  น้ํามะนาว  โรยหน้าดว้ย

ตน้หอม  ผกัช ี  กนิกบัผกัต่าง ๆ เช่น ถัว่ฝกัยาว  มะเขอื  ผกักาดกวางตุง้  ผกักูด  ในฤดทูีม่หีน่อไมก้นํ็า

หน่อไมม้าตม้เป็นผกัจิม้  บางครัง้พบว่าน้ําพรกิน้ําปู๋ สามารถทําไดง้า่ย ๆ โดยตําพรกิขีห้นูกบักระเทยีมให้

แหลก  แลว้คลุกกบัน้ําปูแ่ลว้ปรงุรสใหถู้กปาก 

น้ําพริกอ่ีเก ๋ เป็นน้ําพรกิหน้าตาแปลกชนิดหนึ่งของลา้นนา  ปรงุจากเมลด็มะเขอืขืน่ คลุกกบัแคบหม ู 

โขลกละเอยีดกบัพรกิ  หวัหอม  กระเทยีม  กะปิ  บบีมะนาว  เตมิน้ําปลา  โรยหน้าดว้ยผกัชตีน้หอม 

 น้ําพริกหนุ่ม   เป็นน้ําพรกิชาวบา้นทีท่าํกนิกนัทุกครวัเรอืน   จนเป็นน้ําพรกิเจา้ประจาํในสาํรบั

อาหารลา้นนาไปแลว้  และเป็นหนึ่งในอาหารลา้นนาทีค่นไทยภาคอื่น ๆ รูจ้กักนัมากทีสุ่ด พรกิหนุ่ม คอืพรกิ

สดทีย่งัไม่แก่จดั คอืการนําเอาพรกิชีฟ้้าทีย่งัไมแ่ก่จดั มาทาํน้ําพรกิผสมกบัเครือ่งปรงุ ซึง่เป็นอาหารทีรู่จ้กั

กนัทัว่ไป มจีาํหน่ายแพรห่ลายแก่นกัท่องเทีย่ว นิยมซือ้เป็นของฝาก รบัประทานกบัแคบหม ูบางสตูร ใส่

ปลารา้สบั และกะปิห่อใบตองยา่งไฟ  

วฒันธรรมการบริโภคของชาวล้านนา 

 วธิกีารกนิของชาวลา้นนา จะจดัอาหารมาบนโตก ซึง่เป็นภาชนะใส่อาหารทีท่าํจากไมส้กักลงึใหไ้ด้

รปู   อาหารทีเ่ป็นสํารบัสําหรบัการจดัขนัโตก  ทิน่ิยมกนั เช่น  ลาบ แกงอ่อม ไสอ้ัว่ แคบหม ูแกงฮงัเล 

น้ําพรกิหนุ่ม น้ําพรกิอ่อง พรอ้มผกัจิม้ อาหารหวาน  เช่น ขา้วแต๋น ขนมจอ็ก  

สาํรบัอาหารอีสาน 

 เมือ่พดูถงึอาหารอสีาน ผูค้นส่วนใหญ่มกันึกถงึปลารา้  สม้ตํา  ไก่ยา่ง ขา้วเหนียว แต่ในความเป็น

จรงิแลว้ อสีานมอีาหารการกนิมากมายหาไดต้ามธรรมชาต ิ ทัง้ยงัมรีปูแบบการปรุงอาหาร  มเีครือ่งปรงุรส  

และวฒันธรรมการกนิทีป่รบัมาจากประเทศเพื่อนบา้นใกลเ้คยีง คอื ลาว ญวน เขมร 

 สภาพภมูศิาสตรข์องภาคอสีานนัน้แหง้แลง้  อาหารการกนิไมส่มบรูณ์เหมอืนภาคอื่น  วตัถุดบิที่

นํามาทาํอาหารจงึหาไดจ้ากธรรมชาตเิช่น ปลา  แมลง  พชืในป่าละเมาะ  ส่วนววัควายทีเ่ลีย้งไวก้ส็ามารถ
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นํามาทาํอาหารได ้  รวมทัง้มวีธิกีารถนอมอาหารเพื่อใหเ้กบ็ไวก้นิไดเ้ป็นเวลานาน ทัง้หมดนี้เป็นส่วนสาํคญั

ในการดํารงชพีของคนอสีาน 

อาหารอีสานรสแซบ 

 เมือ่กล่าวถงึอาหารอสีานมกัจะไดย้นิคาํว่า ‚แซบ‛ อยูเ่สมอ คาํนี้คนอสีานหมายถงึ ‚อรอ่ย‛  แต่คน

ภาคอื่นมกัเขา้ใจว่าเป็น ‚รสเผด็‛   รสชาตแิซบของอาหารพืน้บา้นอสีาน   มกัใหน้ํ้าหนกัของรสจดั  เน้นเผด็  

เคม็  และเปรีย้ว เป็นหลกั    

 อาหารจะมขีา้วเหนียวนึ่งเป็นหลกัเหมอืนภาคเหนือ  กนิกบัลาบหม ูไก่ เนื้อ หรอืลาบเลอืด   ปลา

ยา่ง  ไก่ยา่ง  จิม้แจว่  ปลารา้   อาหารอสีานนิยมป้ิงหรอืยา่งมากกว่าทอด  อาหารทุกชนิดมรีสจดั 

 เนื้อสตัวท์ีนํ่ามาปรงุอาหารจะเป็นสตัวท์ีจ่บัหรอืหามาไดเ้ช่น กบ เขยีด แย ้ ง ู หนูนา  แมลงบาง

ชนิด   ส่วนเน้ือหม ู ววั  ไก่  หรอืสตัวอ์ื่น ๆ นิยมตามความชอบและฐานะ   ส่วนอาหารทะเลใชป้รงุอาหาร

น้อยทีสุ่ด เพราะนอกจากจะหายากแลว้ยงัมรีาคาแพง 

 ทีม่าของรสชาตใินอาหารอสีานทีค่นในทอ้งถิน่เลอืกใชน้ัน้นบัเป็นภมูปิญัญาเฉพาะทีส่บืต่อกนัมา

จากคนรุ่นเก่า ไดแ้ก่ รสเคม็จากปลารา้  รสเผด็จากพรกิสดและแหง้  รสเปรีย้วจากมะนาว  สม้มะขาม  หาก

ฤดใูดทีห่าผลไมด้งักล่าวไมไ่ด ้กจ็ะใชม้ดแดงแทน 

 ปลารา้ทีม่าพรอ้มกบักลิน่ฉุน  ช่วยเพิม่รสเคม็ในทุกสํารบัอาหารนัน้  เป็นเครือ่งปรงุรสทีส่าํคญัต่อ

ครวัอสีานอยา่งยิง่ ทัง้ยงัสะทอ้นวฒันธรรมอาหารการกนิอสีานไดเ้ป็นอย่างดี      ในอดตี คนอสีาน

หมกัปลารา้ไวก้นิเองเพราะมปีลาอุดมสมบรูณ์      ประกอบกบั มแีหล่งเกลอืสนิเธาวใ์นพืน้ที ่จงึทาํใหก้ารทํา

ปลารา้เป็นทีแ่พร่หลายในทุกชุมชน  ปลารา้อสีานมลีกัษณะเด่นทีใ่ส่ขา้วคัว่ เพื่อใหม้กีลิน่หอม  แต่หน้าตา

ของปลารา้จะมสีไีมส่วย  ไม่น่ากนิ เพราะจะออกสน้ํีาตาลปนดาํ  หากแต่ใหคุ้ณค่าทางอาหารสงู มโีปรตนี 

16 %  

 จากปลารา้อสีานน้ีกเ็ดนิทางเขา้สู่ครวัไทยทุกภาค  และมกีารนําปลารา้มาปรงุอาหารไดห้ลายแบบ 

เช่น ปลารา้หลน    ปลารา้ทอด  รวมทัง้ปลารา้ทรงเครือ่ง 

 นอกจากนัน้  ยงัมกีารนําเครือ่งเทศมาแต่งกลิน่ แต่งรสใหอ้าหารอสีานน่ากนิมากขึน้ เช่น ใบมะกรดู 

ตะไคร ้ผกัชลีาว 

 พชืผกัทีห่าไดใ้นทอ้งถิน่นบัเป็นส่วนประกอบสําคญัของอาหารอสีาน  โดยนํามาจิม้น้ําพรกิกนิกบัขา้ว

เหนียวในทุกมือ้  เพราะผกัเหล่านี้ช่วยลดทอนรสชาตอิาหารใหนุ่้มขึน้และช่วยเจรญิอาหารอกีดว้ย 
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การปรงุอาหารแบบคนอีสาน 

 การปรงุอาหารแบบอสีานมหีลายวธิดีว้ยกนัดงันี้ 

 ลาบ เป็นอาหารประเภทยาํทีม่เีนื้อมาสบัละเอยีดหรอืหัน่เป็นชิน้เลก็ ๆ บาง ๆ ปรุงรสดว้ยน้ําปลารา้ 

พรกิ ขา้วคัว่ ต้นหอม  ผกัช ีรบัประทานกบัผกัพืน้เมอืง นิยมใชก้บัเนื้อปลา  หม ู ววั  ควาย  และไก่  

 ก้อย  เป็นอาหารประเภทยาํทีจ่ะนําเนื้อย่างมาหัน่เป็นชิน้ๆผสมกบัผกัพืน้เมอืงนิยมใชก้บัเนื้อปลา  

หม ู ววั  ควายและไก่  ทานกบัผกัสดนานาชนิด  

 แซ หรอื แซ่่ เป็นอาหารประเภทยาํทีนํ่าเนื้อสดๆมาปรงุนิยมใชก้บัเนื้อววัและหมู  คลา้ยๆ ลาบแต่

มกัใส่เลอืดสด ๆดว้ย  กนิกบัผกัสดตามชอบ  คนโบราณนิยมกนิ   เพราะเชื่อว่าเป็นยาชกูําลงั  ปจัจบุนั

ไดร้บัความนิยมเฉพาะในชนบททีห่่างไกล 

 ส่า  เป็นอาหารประเภทยาํ ทีนํ่าหนงัหม ูเนื้อหมยูา่งสบัมาผสมกบัหวัปล ีวุน้เสน้  

 อ่อม  เป็นอาหารประเภทแกงแต่มน้ํีาน้อยมผีกั พืน้เมอืงหลายชนิดนิยมใชก้บัเนื้อ ไก่ และปลา  

หรอืเนื้อกบ เนื้อเขยีดหรอืเนื้อสตัวอ์ื่นๆ  แต่เน้นทีป่รมิาณผกั 

 อ๋อ  ลกัษณะคลา้ยอ่อมแต่ไมใ่ส่ผกั  (ใส่เพยีงตน้หอม ใบมะกรดู ตะไคร ้ใบแมงลกั) นิยมใชป้ลาตวั

เลก็  กุง้ หรอืไขม่ดแดงปรงุ ใส่น้ํา พอใหอ้าหารสุก 

 หมก เป็นอาหารประเภทหนึ่งทีใ่ชใ้บตองห่อนิยมใชก้บัเนื้อปลา ไก่ แมลง  กบ เขยีด  ผกัและ

หน่อไม ้ หมกหรอืห่อหมกของภาคอสีานจะไมใ่ส่กะท ิ

 อู๋  คลา้ยหมกแต่ไมใ่ชใ้บตอง นิยมใชก้บัเนื้อปลาโดยเฉพาะปลาตวัเลก็ ๆ  กบัพวกลกูอ๊อดกบ 

 หมํา่  คอื ไสก้รอกเนื้อววัผสมตบั ตะไครแ้ละเครือ่งเทศอื่นๆ 

 หมํา่ขึ้ปลา มลีกัษณะคลา้ยปลารา้ชนิดหน่ึงรสชาตคิ่อนขา้งเปรีย้ว หมกักบัขา้วเหนียว 

แจ่ว    แจ่ว  คอื น้ําพรกิของชาวอสีานนิยมใส่ปลารา้สบัหรอืน้ําปลารา้    บางครัง้ใส่มะกอกพืน้บา้น

กเ็ป็นแจว่มะกอก รบัประทานกบัผกัสด  ลวก หรอืนึ่ง    เป็นอาหารทีน่ิยมรบัประทานกนัทุกบา้นในภาค

อสีาน  เพราะมขีัน้ตอนการทาํไม่ยุง่ยาก  

ตาํซัว่ เป็นอาหารประเภทสม้ตําชนิดหน่ึง  แต่ใส่ส่วนประกอบมากกว่า  คอื ใส่ขนมจนี ผกัดอง ผกั 

(เหมอืนทีใ่ส่ขนมจนี) และมะเขอืลาย  หรอืผกัอื่นๆ ตามตอ้งการลงไปในตํามะละกอดว้ย  
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อาหารเลิศรสของคนอีสาน 

 อาหารอสีานไดร้บัความนิยมมากในทุกภาคของประเทศไทย  โดยเฉพาะสม้ตํา  ไก่ยา่ง  ขา้วเหนียว  

เป็นเมนูเดด็ของนกัชมิทัว่ไปทัง้คนไทยและคนต่างชาต ิ  แต่อาหารพืน้เมอืงอสีานทีห่ลายคนยงัไมคุ่น้ทัง้ลิน้

และชื่อกม็อียู่มาก 

 ตาํส้ม หรอืตําบกัหุ่ง หรอืสม้ตํา  ทางอสีานม ี3 แบบคอื ตํามะละกอ  ตําแตงรา้น  และตําถัว่ฝกัยาว  

แต่ละแบบจะไมใ่ส่กุง้แหง้ และน้ําตาล  แต่จะใส่มะกอกเพื่อใหร้สเปรีย้ว  ใส่ปลารา้ใหอ้อกรสเคม็  และเพิม่รส

เผด็ดว้ยพรกิแหง้ 

 แจ่ว  ม ี2 ชนิดคอื แจว่  และแจว่บอง ซึง่หมายถงึปลารา้สบั  ใส่เครือ่งเทศ  พรกิ  หอมกระเทยีม

คัว่คลุกเคลา้  หรอืบางตํารบักนํ็ามาโขลกใหเ้ขา้กนั 

 ไส้กรอกอีสาน  ม ี2 แบบคอื ทาํจากเนื้อววั  และทาํจากเนื้อหมู 

 หมํา่ เป็นไสก้รอกอสีานแบบหน่ึง  ใชเ้น้ือววัสบัหรอืตบัทีเ่รยีกว่า มัม่ตบั  ยดัใส่กระเพาะปสัสาวะ

ของววั  นิยมทอดหรอืย่าง แลว้จิม้น้ําพรกิหรอืแจว่ 

 ช้ินส้ม หรอืทีเ่รยีกว่า แหนม  ใชเ้นื้อหมสูบัละเอยีด  ผสมขา้วสุก  กระเทยีม  นํามาหมกัรวมกนัใน

ภาชนะหรอืใบตองจะใหร้สเปรีย้ว  อาจใชป้ลาทัง้ตวัมาทาํชิน้สม้กไ็ด ้  หากเป็นชิน้สม้ขงิญวนจะใชใ้บมะยม

ห่อไวช้่วยใหร้สเปรีย้วขึน้ 

 เสน่หอ์าหารพืน้บา้นอสีาน  จงึไมใ่ช่แค่มรีสชาตอิรอ่ยจดัจา้นเท่านัน้  รปูแบบการปรุง  วตัถุดบิ  

เครือ่งปรงุรสชาตทิีนํ่ามาผสมผสานกนัอย่างลงตวั  สะทอ้นใหเ้หน็วฒันธรรมอาหารของคนอสีาน  อนัมี

เอกลกัษณ์เฉพาะถิน่  เป็นสาํรบัอาหารทีค่นทัว่ไปยอมรบัในความอรอ่ยและอุดมดว้ยคุณค่าทางโภชนาการ 

สาํรบัอาหารภาคกลาง 

 ภาคกลางมคีวามอุดมสมบรูณ์มากกว่าภาคอื่น  เนื่องจากเป็นทีร่าบลุ่ม มแีมน้ํ่าลาํคลองมากมาย 

กลายเป็นแหล่งอาหารทัง้พชืผกัและสตัวต่์าง ๆ     อกีทัง้มพีืน้ทีบ่างส่วนตดิทะเล ทาํใหม้วีตัถุดบิในการปรงุ

อาหารทีห่ลากหลาย      

 อาหารภาคกลางไดช้ื่อว่า   มคีวามหลากหลายในการปรงุ  รสชาต ิ และการตกแต่งใหแ้ปลกตา  น่า

รบัประทาน  เน่ืองจากไดร้บัอทิธพิลจากอาหารชาตอิื่น ๆ  ทีเ่ขา้มาสมยักรงุศรอียธุยา คอื จนี อนิเดยี ญีปุ่่น 
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และฝรัง่  อาหารต่างชาตบิางอยา่งไดถู้กคนไทยดดัแปลง ปรบัสตูรใหม ่ จนทําใหช้าตเิจา้ของอาหารนัน้ไม่

อาจจาํได ้

 อาหารภาคกลางบางส่วนไดร้บัอทิธพิลมาจากอาหารชาววงั    แต่อาหารทีคู่่กบัครวัไทยภาคกลาง

มาตลอดคอื น้ําพรกิ ซึง่ถูกตกแต่งหรหูรากว่าน้ําพรกิภาคอื่น  

 โดยทัว่ไป คนภาคกลางรบัประทานอาหารทีม่รีสกลมกล่อม มรีสหวานนําเลก็น้อย  รบัประทานขา้ว

สวยเป็นหลกั  มกีบัขา้วหลายอยา่ง  โดยมแีบบแผนในการจดัสาํรบัอาหารคอื ต้องมน้ํีาพรกิ-ผกัจิม้ 1   แกง

สม้ 1  แกงเผด็หรอืผดัเผด็ 1  แกงจดืหรอืผดัผกั 1  ทัง้นี้ถา้เลอืกแกงเผด็ตอ้งคู่กบัผดัผกั   ถา้เลอืก

ผดัเผด็กต็อ้งคู่กบัแกงจดื 

 อาหารเยน็ในสํารบัของภาคกลางจะมกีบัขา้ว 3-5 อยา่ง ไดแ้ก่  แกงจดื หรอืแกงสม้ หรอืแกงเผด็ 

เช่น พะแนง  มสัมัน่แหง้  ไก่ผดัพรกิ  หรอืยาํ เช่น ยาํถัว่พ ู ยาํเนื้อยา่ง 

 อาหารประจาํของคนไทยภาคกลางคอื ผกั  น้ําพรกิ  และปลาท ู อาจมไีขเ่จยีว  เนื้อทอด  หรอืหมู

ยา่ง อกีจานหนึ่งกไ็ด้ 

 วธิกีารปรงุอาหารของภาคกลางมคีวามซบัซอ้น โดยนํามาประดดิประดอยใหส้วยงาม    เช่น 

น้ําพรกิลงเรอื  ซึง่ดดัแปลงมาจากน้ําพรกิกะปิ จดัใหส้วยงามดว้ย  ผกัแกะสลกั   เป็นตน้ 

หลากรสชาติของอาหารภาคกลาง 

 รสชาตอิาหารภาคกลางนัน้มคีวามโดดเด่นเป็นพเิศษ คอื การผสมผสานของหลากหลายรส  ทัง้รส

เปรีย้ว  หวาน  เคม็  เผด็ 

 อาหารไทยทีช่าวต่างชาตริูจ้กัและนิยมรบัประทาน ลว้นผ่านการดดัแปลงส่วนผสมและรสชาตมิา

จากอาหารภาคกลางทัง้สิน้     

 อาหารภาคกลางจงึผ่านการปรงุแต่งรสใหถู้กใจผูร้บัประทานมากกว่าอาหารภาคอื่น ๆ  

 สาํรบัอาหารทีเ่รยีกว่า กบัขา้วพืน้บา้นของคนภาคกลาง มกีรรมวธิใีนการปรงุหลายแบบ  แต่ทีน่ิยม

ปรงุกนัมากคอื แกง  ตม้  ผดั  ทอด  และมกัใชก้ะทใิส่อาหารประเภทแกงเผด็เกอืบทุกชนิด 

 เครือ่งปรงุรสทีข่าดไมไ่ดค้อื กะปิและน้ําปลา  โดยเฉพาะน้ําปลานัน้ถูกใชป้รงุอาหารสารพดัชนิด

และกลิน่หอมของน้ําปลา  ยงัชวนใหน่้ารบัประทานอกีดว้ย 
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 เหตุผลทีค่นภาคกลางใชน้ํ้าปลาปรงุรส  เนื่องจากในอดตี ปลาหาไดง้า่ยตามแหล่งน้ําทัว่ไป  ปลาที่

นิยมใชค้อื ปลาสรอ้ย เป็นปลาน้ําจดืทีใ่หร้สอรอ่ย   ต่อมาเมือ่ปลาน้ําจดืมจีาํนวนลดลง      จงึนําปลาทะเล

เช่น ปลาไสต้นั  ปลากะตกั มาทําน้ําปลาเชงิอุตสาหกรรมมากขึน้  คนภาคกลางจงึหนัมาซือ้น้ําปลาแทนการ

ทาํเอง     

 น้ําปลานอกจากใหร้สเคม็แลว้ ยงัใหคุ้ณค่าทางอาหารคอื โปรตนี วติามนิบ ี2 และแคลเซยีมอกีดว้ย 

แกะรอยอาหารภาคกลาง 

 ลกัษณะอาหารพืน้เมอืงภาคกลางส่วนใหญ่มกัม ีน้ําพริกกะปิเป็นหลกั  จิม้กนิกบัผกัสด  ผกัตม้  

พรอ้มขา้วเจา้  นบัเป็นอาหารยอดนิยมของคนภาคกลาง  ดว้ยรสชาตกิลมกล่อมครบทุกรส   ช่วยใหเ้จรญิ

อาหาร 

 นอกจากน้ําพรกิแลว้  อาหารมือ้คํ่าหรอืมือ้เยน็ของคนภาคกลาง ซึง่อยูพ่รอ้มหน้ากนัทัง้ครอบครวั  

จะมคีวามพเิศษขึน้มา เช่น มปีลายา่ง  หรอืแกง ซึง่มทีัง้แบบดัง้เดมิซึง่ไมม่พีธิรีตีองในการปรุง  และแบบที่

ไดร้บัอทิธพิลจากต่างชาต ิ

 แกงทีเ่ป็นแบบดัง้เดมิของพืน้บา้นภาคกลางนัน้ มกีารปรงุทีไ่มต่อ้งอาศยัเครือ่งปรงุรสจากต่างชาติ

เลย    ตวัอยา่งเช่น 

 แกงส้ม  เป็นอาหารประเภทแกงทีม่รีสจดั แต่ไมใ่ช่แกงเผด็ โดยตม้น้ําใส่หมอ้แกงจนเดอืด  ใส่เกลอื 

หัน้ปลาเป็นชิน้ใส่ลงในหมอ้  โขลกพรกิแหง้  หอม กระเทยีม  กะปิ  เอาละลายในน้ําเดอืด ใส่ผกั  คัน้น้ําส้ม

มะขามใส่พรอ้มกบัน้ําตาลปีบ  คนใหเ้ขา้กนั  พอสุกแลว้จะใหร้สเผด็  หวาน  เคม็  เปรีย้ว  พอเหมาะพอดี 

 แกงเลียง  เป็นอาหารเด่นชนิดหน่ึงของสาํรบัภาคกลาง มรีสกลางระหว่างแกงจดื  แกงสม้  และ

แกงเผด็  วธิทีาํไมย่าก  นําหวัหอมโขลกกบัพรกิไทย  กุง้แหง้  กะปิ  ละลายน้ําต้มจนเดอืด  ใส่เกลอื  ใส่ผกั 

เช่น ตําลงึ หรอืหวัปลปีอกเปลอืกหัน่ตามขวาง  ใส่ใบแมงลกั  รบัประทานกบัขา้วเจา้และน้ําพรกิ  ช่วยใหก้นิ

อาหารไดค้ล่องคอมากขึน้ 

 แกงป่า  จดัอยูใ่นจาํพวกแกงเผด็  ทาํไมย่าก โดยตม้น้ําใหเ้ดอืด  โขลกหวัหอม  กระเทยีม  ขา่  

ตะไคร ้ ใส่เกลอืกบัเครื่องแกง  หัน่ปลาเป็นชิน้ใส่ลงไป  ใส่ผกัต่าง ๆ  ปรงุความหอมดว้ยใบโหระพา  ใบ

กะเพราตามความชอบ 

 แกงแบบทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากต่างชาต ิ  เกดิขึน้จากการคา้ขายกบัชาวต่างชาต ิ อาหารจาก 
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ต่างชาตจิงึเขา้มาสู่ครวัไทยภาคกลางอย่างต่อเนื่อง        ไมว่่าจะเป็นแกงเผด็ทีใ่ส่กะทิ  พรกิแกง   และ

เครือ่งเทศ  ซึง่ไดร้บัอทิธพิลจากอนิเดยี เช่น 

 แกงเขียวหวาน  จดัอยูใ่นจาํพวกแกงกะท ิ โดยใส่เนื้อไก่ หม ู ววั  ปลาดุก  เป็ดยา่ง  อยา่งใด

อยา่งหนึ่ง  เน้นรสชาตเิผด็  เคม็  และหวาน 

 แกงคัว่  ลกัษณะแท ้ๆ  ของแกงคัว่จะดคูลา้ยแกงเผด็แหง้ ๆ  ใชเ้นื้อหม ู ปลา  หอยขม  อยา่งใด

อยา่งหนึ่ง  เป็นแกงทีเ่น้นรสเคม็  หวาน  และกลิน่ทีห่อม   แกงคัว่ทีข่ ึน้ชื่อของภาคกลางไดแ้ก่ แกงฉู่ฉี่   

แกงคัว่ฟกั  แกงคัว่หอยขม 

 อาหารทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากตํารบัอาหารจนีคอื อาหารประเภทผดั  ทอดดว้ยน้ํามนั  ตม้  และน่ึง เช่น  

ผดัผกั  ตม้จดื  ปลาน่ึง  ผกันึ่ง 

 นอกจากอทิธพิลจากอาหารต่างชาตแิลว้  อาหารภาคกลางยงัไดร้บัอทิธพิลจากอาหารในวงั  ซึง่เป็น

ศูนยก์ลางการแลกเปลีย่นทางวฒันธรรมกบัอาหารของชาวต่างชาตทิีเ่ดนิทางเขา้มาตดิต่อเจรญิ

สมัพนัธไมตรกีบัราชสํานกั 

อาหารชาววงั  ต้นตาํรบัอาหารไทย 

 ในอดตี  ศลิปะวทิยาการแขนงต่าง ๆ ไมว่่าจะเป็นการบา้นการเรอืน  การครวั  เยบ็ปกัถกัรอ้ย และ

มารยามไทย  ลว้นเผยแพร่มาจากในวงัทัง้สิน้ 

 ธรรมเนียมการถวายตวัรบัใชเ้จา้นายฝา่ยใน  ทาํใหค้รอบครวัทีม่ลีกูสาว  ตอ้งขวยขวายส่งลกูหลาน

เขา้ไปฝึกงานในวงัเพื่อใหม้คีวามรูด้า้นการเรอืนตดิตวั   เมือ่ออกเรอืนไปมคีรอบครวักท็าํใหว้ชิาช่างแขนง

ต่าง ๆ จากในวงัแพรห่ลายออกไปดว้ย 

 อาหารชาววงัทีไ่ดร้บัมาจากต่างชาต ิ บางอย่างถูกปรบัเปลีย่นใหคุ้น้กบัลิน้ของคนไทย    หรอืที่

รบัมาจากอาหารภาคอื่น ๆ  กถ็ูกดดัแปลง เช่น แกงเหลอืงจากภาคใต ้ทีเ่ดมิใชป้ลากระบอก    ปลา

น้ําดอกไมก้เ็ปลีย่นมาใชป้ลาดุกปลาช่อน 

 เมือ่เกดิการเปลีย่นแปลงระบอบการปกครองในรชักาลที ่7  ขา้หลวงทีม่วีชิาตดิตวัต่างกแ็ยกยา้ย

ออกจากวงัไป   บางคนกนํ็าเอาวชิาความรูไ้ปประกอบอาชพีเช่น  ขนมครกชาววงั       ขนมเบือ้งชาววงั 

 คาํว่า ‚ชาววงั‛ เป็นเสมอืนคํารบัรองถงึคุณภาพและรสชาตขิองอาหารนัน้ไดเ้ป็นอยา่งด ี 
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 การตกแต่งอาหารของชาววงันัน้วจิติรพสิดารอยา่งยิง่ หากใชผ้กัมาประกอบอาหารหรอืเป็นเครือ่ง

จิม้ กนํ็าผกันัน้มาแกะสลกัประดดิประดอย ใหด้นู่ารบัประทานยิง่ขึน้ 

 ทุกวนัน้ีอาหารทีเ่ดมิมอียูแ่ต่ในรัว้ในวงักก็ลายมาเป็นอาหารที่สามญัชนสามารถทาํรบัประทานหรอื

ซือ้หามารบัประทานไดท้ัว่ ๆ ไป เช่น แสรง้ว่า 

 เพ่ิมเติม  ชื่อแสรง้ว่า แต่เดมินัน้เป็นเครือ่งจิม้อยา่งหนึ่งชาวบา้นทําดว้ยไตปลา เมือ่นําเขา้มาปรงุ

เป็นเครือ่งเสวยในวงั จงึตอ้งปรงุปรบัใหด้ขีึน้ไปอกี จงึใชกุ้ง้นางแทนไตปลา คําว่าแสรง้ว่านี้กม็าจากแสรง้ว่า

เป็นไตปลานัน่เอง  

 อาหารภาคกลาง  นบัว่าเป็นแหล่งรวมสํารบัอาหารอนัหลากหลาย  ทีร่วมเอาวฒันธรรมอาหารการ

กนิทัง้แบบชาวบา้น   แบบชาววงัทีส่ลบัซบัซอ้นวจิติรบรรจง  และจากต่างชาตทิีเ่ขา้มาผสมผสานแลว้

ดดัแปลงจนกลายเป็นตํารบัแปลกใหม ่   จนทาํใหเ้ขา้ไปสู่สาํรบักบัขา้วของคนไทยทัว่ไป 

สาํรบัอาหารใต้ 

 อาหารใตห้รอืทีเ่รยีกกนัว่า อาหารปกัษ์ใต ้มกัชวนใหนึ้กถงึอาหารทีม่รีสจดั  เผด็รอ้นดว้ยเครือ่งเทศ

โดยเฉพาะขมิน้ ทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นเครือ่งเทศชูรสของอาหารมากทีสุ่ด 

 ดนิแดนภาคใตไ้ปจรดแหลมลายใูนอดตีเคยมเีมอืงทีเ่ป็นศูนย์กลางการเดนิเรอืของพ่อคา้วาณชิชาว

อนิเดยี  จนี  และชวา  ทาํใหว้ฒันธรรมของชาวต่างชาตโิดยเฉพาะจากอนิเดยีใตเ้ขา้มามอีทิธพิลต่อครวั

ปกัษ์ใตเ้ป็นอยา่งมาก 

 อาหารปกัษ์ใตจ้งึมลีกัษณะผสมผสานระหว่างอาหารไทยพืน้บา้นกบัอาหารอนิเดยีใต้ โดยเฉพาะ 4 

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ เช่น น้ําบูด ูจะมคีวามคลา้ยคลงึกบัครวัมาเลเซยี 

 อาหารของภาคใต้มรีสเผด็มากกว่าภาคอื่น  แกงทีม่ชีื่อเสยีงของภาคใตค้อื แกงเหลอืง  แกงไตปลา  

เครือ่งจิม้คอื น้ําบดู ู  และชาวใตย้งันิยมนําน้ําบดููมาคลุกขา้วเรยีกว่า ขา้วยาํ มรีสเคม็นําและมผีกัสดหลาย

ชนิดประกอบ 

 สาเหตุอกีประการทีอ่าหารปกัษ์ใตม้รีสจดั  เผด็รอ้น  และนิยมเครือ่งเทศมากกว่าภาคอื่น ๆ นัน้ 

เน่ืองจากภูมศิาสตรท์างภาคใตอ้ยูต่ดิฝ ัง่ทะเลทัง้สองดา้น  มอีาหารทะเลสมบูรณ์  อาหารประเภทแกงและ

เครือ่งจิม้ของปกัษ์ใตจ้งึมรีสจดักว่าภาคอสีาน    

 และวฒันธรรมการกนิของชาวปกัษ์ใตก้ส็อดคลอ้งกบัสภาพภูมอิากาศทีอ่ยูใ่นเขตรอ้นชืน้  ทําใหช้าว

ปกัษ์ใตเ้ป็นไขห้วดัหรอืเจบ็ป่วยไดง้่าย  อาหารเผด็รอ้นจะช่วยใหร้่างกายอบอุ่น  ป้องกนัการเจบ็ปว่ยได ้
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เปิดสาํรบัอาหารปักษ์ใต้ 

 ความหลากหลายในสํารบัอาหารปกัษ์ใตไ้ดร้บัอทิธพิลจากอนิเดยีใต ้ทีเ่น้นเครือ่งเทศเป็นหลกั  ทาํ

ใหเ้กดิตํารบัอาหารใหม ่ๆ มากมาย  ลว้นผ่านกรรมวธิใีนการดดัแปลง ปรบัปรงุ และคดิคน้เทคนิคต่าง ๆ   

โดยผ่านกาลเวลามายาวนาน  จนเหมาะกบัลิน้ของคนปกัษ์ใตน้ัน้  นบัเป็นมรดกลํ้าค่าทางวฒันธรรมที่

ถ่ายทอดสู่คนรุน่ลกูรุ่นหลานในปจัจบุนั 

 วฒันธรรมอาหารการกนิของชาวปกัษ์ใต ้มคีวามพเิศษแตกต่างจากภาคอื่นอย่างเด่นชดัคอื รสชาติ

จดัจา้นและเน้นเครือ่งเทศ รสชาตอิอกเคม็จดั เปรีย้ว เผด็รอ้นมาก   

 จงึตอ้งมผีกัสารพดัชนิด เรยีกว่า ผกัเหนาะ ซึง่เป็นพชืพืน้บา้นหาไดใ้นทอ้งถิน่ เช่น สะตอ  ลกู

เหนียง  ยอดมะมว่งหมิพานต ์ ยอดกระถนิ เป็นตน้    มากนิรว่มกนั เพื่อช่วยบรรเทารสชาตเิผด็รอ้นลงได ้ 

ทัง้ยงัช่วยเจรญิอาหารอกีดว้ย  หากสงัเกตรา้นอาหารปกัษ์ใตบ้างรา้น จะมผีกัเหนาะหลายชนิดวางเป็น

เครือ่งเคยีงพรอ้มกบัน้ําพรกิกะปิ 

 ทีม่าของรสชาตอิาหารปกัษ์ใตแ้ท ้ๆ จะใชเ้ครือ่งปรงุทีไ่ดจ้ากธรรมชาต ิเช่น รสเคม็ไดจ้ากกะปิ  รส

เผด็ไดจ้ากพรกิแหง้ผสมเครื่องเทศ  รสเปรีย้วไดจ้ากมะขามสด  ระกํา  มะปรงิ  มะปราง   

 เนื้อสตัวท์ีนํ่ามาปรงุอาหาร  ส่วนมากชาวใตน้ิยมสตัวท์ะเล เช่น ปลากระบอก  ปลาท ู ปลากระเบน  

ปมูา้  ปทูะเล  กุง้  หอยทะเล  ซึง่มรีาคาไมแ่พง   ส่วนสตัวน้ํ์าจดืมบีา้งตามฤดกูาลอาท ิปลาชนิดต่าง ๆ  

หอบขม  หอยโขง่  รวมทัง้สตัวเ์ลีย้งอยา่ง  ไก่  หม ู ววั  และสตัวอ์ื่น ๆ ทีห่าไดใ้นทอ้งถิน่ 

 พชืผกัทีนํ่ามาประกอบอาหารปกัษ์ใตน้ัน้มมีากมายหลายชนิดหาไดต้ามทอ้งถิน่ภาคใต ้ทีคุ่น้เคยกนั

ด ีคอื 

 สะตอ เป็นพชืกนิฝกัทีอ่ยูคู่่ครวัปกัษ์ใตม้าชา้นาน  สะตอเป็นพชืยนืต้นขนาดใหญ่  ฝกัมลีกัษณะ

ยาว  สเีขยีว  เวลากนิตอ้งปอกเปลอืกแลว้แกะเมลด็ออก   ใชท้ัง้เมลด็หรอืนํามาหัน่  ปรงุอาหารโดยผดักบั

เนื้อสตัว ์หรอืใส่ในแกง    นอกจากนี้ยงัใชต้ม้กะทริวมกบัผกัอื่น ๆ  หรอืใชเ้ผาทัง้เปลอืกใหสุ้กแลว้แกะเมลด็

ออกมากนิกบัน้ําพรกิหรอืจะกนิสด โดยไมต่อ้งเผากไ็ด ้ ถา้ตอ้งการเกบ็ไวน้าน ตอ้งดองไว้ 

 ยอดหวาย  ใชเ้ฉพาะส่วนยอด  ปอกเปลอืกออก ตดัเป็นท่อน ๆ   ใชท้าํแกง 

 ผกัริน้ (ผกัสนัตะวา)  ขึน้อยู่ในน้ําตามทอ้งนา  เป็นกอสเีขยีว  ดอกสมีว่ง  ใชก้นิเป็นผกัเหนาะ หรอื

แกงกบัปลาโคบ 

 หวัพรา้ว ไดจ้ากส่วนยอดของมะพรา้ว เมื่อผ่าจะไดย้อดอ่อนสขีาวนวล ใชแ้กงสม้ แกงกะท ิแกงเลยีง   
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หรอืผดั 

 ลกูฉิ่ง  คลา้ยมะเขอืพวง เป็นช่อมสีเีขยีวรสหอมอ่อน ๆ   ใชก้นิเป็นผกัเหนาะ  รสมนั   หรอืใส่ 

ในแกง หรอืยาํกไ็ด ้นิยมกนิกบัขนมจนี 

 ลกูจากอ่อน  กนิส่วนหวัของลกูจากอ่อน  ปาดส่วนทา้ยทิง้   ฝานบาง ๆ  แช่น้ําเกลอืหรอืดองใน

 น้ําสม้   ใชก้นิกบัแกงพุงปลา  หรอืใชก้นิเป็นผกัเหนาะกบัขนมจนี 

 ยอดมวง (ชะมวง)   ใบใชใ้สแ่กง  หรอืตม้กบัเนื้อสตัว ์ ใหม้รีสเปรีย้ว 

รสเลิศด้วยเคร่ืองเทศ 

 เครือ่งเทศทีช่าวใตน้ิยมนํามาปรุงอาหารและกนิสด ๆ คอื ขมิน้ ซึง่มตีน้กําเนิดมาจากอนิเดยี  

เหตุผลทีช่าวใตใ้ชข้มิน้ประกอบอาหารกนัมาก  สนันิษฐานว่าเป็นอทิธพิลจากอาหารมสุลมิ ทีน่ิยมใชข้มิน้ใน

การประกอบหารและประกอบพธิกีรรม 

 เครือ่งเทศเขา้สู่ภาคใตไ้ดอ้ยา่งไรนัน้  นบัว่าเป็นเรือ่งทีน่่าสนใจ  เมือ่สบืคน้ขอ้มลูพบว่า เครือ่งเทศ 

ไดแ้ก่  ขมิน้  อบเชย กระวาน  ลกูจนัทน์  ยีห่รา่  กานพล ู ลกูผกัช ี เดนิทาง มาพรอ้มกบัเรอืขนเครือ่งเทศ

ของอนิเดยีเพื่อส่งขายยโุรป 

 ภาคใตข้องไทยอยู่บนเสน้ทางเดนิเรอืจากหมูเ่กาะโมลุกกะ หรอืหมูเ่กาะเครือ่งเทศ ในหมูเ่กาะชวา   

เรอืสนิคา้จะตอ้งผ่านช่องแคบมะละกา  และแวะแถวเมอืงตกัโกลา  ก่อนเดนิทางต่อไปอนิเดยีใต ้  สนิคา้

บางส่วนขนถ่ายลงทีภ่าคใต ้ ทาํใหค้นในทอ้งถิน่รบัเอาเครือ่งเทศเขา้สู่ครวัภาคกลางโดยทางเรอืและทางบก

อกีดว้ย 

เพ่ิมเติม  จาก หนังสือพิมพ ์คมชดัลึก ฉบบัวนัท่ี 07 กรกฎาคม 2547  ผอ.สาํนกังานศลิปากรที ่

15 จงัหวดัภเูกต็ กรมศลิปากร กระทรวงวฒันธรรม  เปิดเผยว่า จากการดาํเนินการสาํรวจขดุคน้แหล่ง

โบราณคดทีีบ่า้นทุ่งตกึ หรอืทีช่าวบา้นเรยีกว่า "เหมอืงทอง" ในพืน้ที ่100 ไร ่   บนเกาะคอเขา ดา้นทศิ

ตะวนัออกตดิกบัพืน้ทีป่่าชายเลน หมู ่4 ต.เกาะคอเขา อ.ตะกัว่ปา่ จ.พงังา พบซากโบราณสถานขนาดเลก็

จาํนวน 7 หลงั ตัง้เรยีงรายกนั ภายในขดุพบกระเบือ้งดนิเผามงุหลงัคาจาํนวนมาก บรเิวณดา้นนอกพบบ่อ

น้ําโบราณ 1 บ่อ  คาดว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนโบราณชื่อ ‚ตกัโกลา‛ ซึง่เป็นเมอืงท่าสาํคญัปรากฏ

อยูใ่นจดหมายเหตุภูมศิาสตร ์ปโตเลม ีและคมัภรีม์หานิเทศ ราวพุทธศตวรรษที่ 7-16 ซึง่เคยเป็นเมอืงท่า

การคา้สมยัโบราณอายกุว่า 1,300 ปี 
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 คุณสมบตัขิองเครือ่งเทศจะช่วยแต่งกลิน่  รส  และสสีนั ของอาหารใหน่้ารบัประทาน  ดบักลิน่คาว

ของเนื้อสตัว ์เช่น คาวปลา    รวมทัง้ช่วยกระตุน้น้ํายอ่ยและทาํใหเ้จรญิอาหาร 

 เป็นทีท่ราบกนัว่า  อาหารปกัษ์ใตเ้ป็นเจา้ตํารบัแกงเผด็ ทีใ่ชเ้ครือ่งเทศมากทีสุ่ด  โดยมขีมิน้เป็น 

เครือ่งเทศชรูส  แกงเผด็และน้ําพรกิทีช่าวใตเ้รยีกกนัว่า น้ําชุบ เป็นอาหารรสจดัจา้น  เผด็รอ้น  มปีระจาํ

สาํรบัของชาวปกัษ์ใต ้  สเีหลอืงของขมิน้ในแกง รวมทัง้กลิน่นัน้ช่วยเสรมิใหน่้ารบัประทานยิง่ขึน้  

 แกงทีใ่ส่ขมิน้ เช่น แกงพุงปลา (แกงไตปลา)  แกงสม้ (แกงเหลอืง)  นอกจากนัน้ขมิน้ยงันํามาปรงุ

อาหารอื่นอกีเช่น ปลาทอดขมิน้  ไก่ทอดขมิน้ 

หลากหลายสํารบัอาหารปกัษ์ใต ้

 วถิกีารครวัและการกนิของชาวใตย้งัแยกเป็นอาหารของกลุ่มชนต่าง ๆ  ทีม่ตีํารบัในการปรงุอาหาร

แตกต่างกนั  ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัการไดร้บัอทิธพิลจากวฒันธรรมดัง้เดมิแลว้นํามาพฒันา  คดิคน้เทคนิคการปรงุ

อาหารขึน้ใหม ่ กลายเป็นอาหารประจาํของกลุ่มชนในทีสุ่ด 

 ซึง่สาํรบัอาหารของชาวใตอ้าจแบ่งไดเ้ป็น 

  -  อาหารพืน้บา้นภาคใต้ 

  -  อาหารมสุลมิ 

  -  อาหารภเูกต็ 

1. อาหารพ้ืนบ้านภาคใต้ 

 เป็นอาหารทอ้งถิน่ทีไ่ดร้บัการถ่ายทอดจากบรรพบุรษุและยงัไมไ่ดร้บัอทิธพิลจากอาหารต่างชาต ิ  

อาหารทีป่รงุจงึใชว้ตัถุดบิในทอ้งถิน่   ใชข้ ัน้ตอนการปรุงไมยุ่ง่ยากซบัซอ้น  เครือ่งปรงุกห็าไดใ้นทอ้งถิน่ 

เช่น กะปิ มะขาม  น้ําตาลจากตาลโตนด  ไมใ่ส่เครือ่งเทศ  อาหารพื้นบา้นปกัษ์ใตท้ีนิ่ยมทํากนิกนัใน

ครวัเรอืนไดแ้ก่ 

  แกงเคยน้ํา  เป็นอาหารทีน่ิยมมากในนครศรธีรรมราชเครือ่งแกงเหมอืนแกงกะท ิ ต่างกนัที่

ใชพ้รกิไทยและตะไครม้ากกว่าแกงกะท ิ เพราะตอ้งการใหร้สชาตเิขม้ขน้   และนิยมใชพ้รกิขีห้นูผสมพรกิ

แหง้    สาํหรบักะปิจะใชก้ะปิปลาหรอืเคยปลา       
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วธิปีรงุ  เอาน้ําสะอาดใส่หมอ้แกงใหพ้อเหมาะกบัปรมิาณเคยปลา  เมือ่เนื้อเคยปลาถูกน้ํา

รอ้นจะนิ่ม  ใชช้อ้นแยกกอ้นเคยปลาเบา ๆ  เนื้อจะหลุดออกจากกา้งปลาหมดแลว้  จงึค่อย ๆ  เทน้ําเคย

ปลาทีไ่ดอ้อกมากรอง  น้ําเคยปลาใส่ลงในหมอ้แกง  นําเครือ่งแกงทีเ่ตรยีมไวใ้ส่ลงไป  ใชช้อ้นคนให้

เครือ่งแกงละลาย  ใส่ปลาย่างซึง่ฉีกเป็นชิน้ ๆ รอจนน้ําแกงเดอืด  ชมิและปรงุรสตามตอ้งการ  อาจใส่

ผกั  เช่น  มะเขอื ยอดชะอม  บวบ  หรอื  อยา่งใดอย่างหนึ่งกไ็ด ้รบัประทานใหอ้รอ่ยตอ้งมผีกัเหนาะ   

  น้ําชุบโจร  คอื น้ําพรกิชนิดหน่ึงของชาวปกัษ์ใตพ้ืน้บา้น ชื่อของอาหารชนิดนี้มเีรือ่งเล่า   

ต่อ ๆ กนัมาว่า เกดิจากพวกโจรหรอืพวกทีอ่ยูต่ามปา่เขา  ไมม่อุีปกรณ์ทําอาหารและเครือ่งปรงุมากนกั  จงึ

คดิของกนิทีพ่อจะประทงัชวีติเท่านัน้ 

  ส่วนประกอบทีใ่ชท้ําคอื ดปีล ี พรกินก (พรกิขีน้ก) ทุบใหแ้หลก ใส่เคย หวัหอม  บบีมะนาว 

คลุกใหเ้ขา้กนั กร็บัประทานไดแ้ลว้ ภายหลงัไดด้ดัแปลงใหม้เีครือ่งปรุงมากขึน้โดยใส่กุง้สดลงไป 

แกงเลยีงเคย  อาหารคาวพืน้บา้นปกัษ์ใต ้ใหร้สอยา่งแกงจดื  ส่วนประกอบมไีมม่ากนกัคอื 

กะปิ และผกัต่าง ๆ เช่น ผกัหวาน  มะละกอ  ยอดฟกัทอง 

  วธิทีาํนัน้ง่ายมาก เพยีงตม้น้ําเดอืด แลว้ใส่กะปิลงไป  รอใหเ้ดอืด แลว้ใส่ผกัตาม   บางแห่ง

ทุบหอมแดงใส่เพิม่รสชาตเิลก็น้อย  หรอืตํากุง้แหง้  ปลาแหง้ลงไป    ต่อมาดดัแปลงใส่กุง้สดลงไปเพิม่  

กลายเป็นแกงเลยีงตํารบัใหมข่ึน้มา 

2. อาหารมสุลิม 

 มกัเรยีกตดิปากกนัว่า อาหารแขก  มคีวามโดดเด่นทีใ่ชก้ะทแิละเครือ่งเทศคอื ขมิน้ ในการปรงุ   มี

รสชาตอิอกเคม็ มนั เผด็รอ้น  บางอยา่งมรีสหวาน     อาหารมสุลมิทีน่่าสนใจไดแ้ก่ 

  แกงมสัมัน่  เป็นสุดยอดอาหารแกงทีใ่ส่เครือ่งเทศ  ลอืชื่อว่าปรงุรสใหอ้รอ่ยไดย้าก  ตอ้ง

อาศยัผูป้รงุทีม่ฝีีมอืและรูเ้ทคนิคปรงุรสใหก้ลมกล่อม 

  ส่วนประกอบกม็คีวามน่าสนใจไม่แพก้นัเพราะใชเ้ครื่องเทศเหมอืนแกงเผด็  ยกเวน้ผวิมะกรดู 

  วธิทีาํ  เริม่ดว้ยการนําหอมกระเทยีมไปป้ิง  คัว่ขา่ ตะไคร ้รากผกัช ีก่อนนําไปโขลก   แลว้

เตมิเครือ่งเทศ 4 ชนิดคอื   ลกูกระวาน  ลกูจนัทน์  อบเชย  กานพล ูซึง่ตอ้งผ่านการคัว่ใหห้อมแลว้แยก

โขลกใหล้ะเอยีดเป็นชนิด ๆ ไป  ก่อนผสมกบัเครือ่งแกง 

  จะเหน็ไดว้่ามคีวามหลากหลายของเครือ่งเทศในแกงมสัมัน่  ซึง่กลายเป็นความยากใน 
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การปรงุแกงนี้ เพราะไมส่ามารถกําหนดไดว้่าจะใส่เครือ่งเทศชนิดนัน้ ๆ ในปรมิาณเท่าใด    ดงันัน้

ประสบการณ์และการชมิรสชองผูป้รงุจงึเป็นสิง่สาํคญั 

  ขา้วบุหรี ่ (ขา้วหมกไก่)  สตูรเดมิเป็นของอนิเดยี เป็นอาหารปรงุรสดว้ยเครือ่งเทศมาก

เช่นกนั  ทัง้ยงัใส่นมสดและเนยลงไปคลุกเคลา้อกีดว้ย 

  วธิทีาํนัน้ยุง่ยากซบัซอ้น เริม่จากการหุงขา้วกต็อ้งนําเนยผสมในขา้ว  รอจนเนยละลาย  

ระหว่างนัน้ผดัเครือ่งเทศจนหอม  จงึนําขา้วมาคลุก ผดัจนทัว่  นําไปใส่หมอ้หุง  เทนมใส่ลงไป  ใส่น้ําพอ

ท่วมขา้วประมาณ 1 ขอ้นิ้วมอื   เมือ่เดอืดคนใหท้ัว่  ฉกีเนื้อไก่ตม้ลงไปเคลา้ใหเ้ขา้กนั  จนขา้วสุกระอุ 

  กนิกบัอาจาดหรอืน้ําพรกิจิม้รสหวาน ทีใ่ส่แตงกวา มะเขอืเทศ หอมใหญ่ ใบสะระแหน่  หัน่

พรกิแดงบาง ๆ ผสมน้ําตาล เกลอื 

  ขา้วยาํ  เป็นอาหารเก่าแก่ทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากมสุลมิเช่นกนั  โดยเฉพาะเครือ่งปรงุรสทีม่ ี

น้ําบดูเูขา้ไปคลุกเคลา้เพิม่ความอรอ่ย 

  ทาํโดยนําขา้วเจา้หุงสุก  โรยสม้โอแกะแลว้ลงบนขา้ว  ราดดว้ยน้ําบดู ู โรยมะพรา้วคัว่ไว้

บนสุด  ตามดว้ยกุง้แหง้อกีครัง้   วางผกัเหนาะประดบัรอบจาน ช่วยเพิม่สสีนัของขา้วยาํใหน่้ารบัประทาน

ขึน้ 

  ชาชกั หรอื ‚Teh Tarik" หรอื "เตฮ ์ตาเระ"  ตามแบบฉบบัการชงชาทีพ่บในคาบสมุทร

มลาย ูไมป่รากฏว่าประเทศใดเป็นตน้แบบในการชง "ชาชกั" แต่พบว่ามรีา้นชาชกัอยูท่ ัว่ไปทัง้ในมาเลเซยี 

อนิโดนีเซยี และภาคใตข้องไทย   ส่วนกรรมวธิใีนการชงชาชกันัน้เป็นการใชส้่วนผสมระหว่างชา

สาํเรจ็รปูกบันมขน้ และนมสด หรอืนมแพะ ชงกบัน้ํารอ้นเดอืด  

3.  อาหารภเูกต็ 

 เป็นอกีหน่ึงสํารบัอาหารปกัษ์ใตท้ีไ่ดร้บัอทิธพิลมาจากวฒันธรรมจนี   ภเูกต็นัน้มชีาวจนีฮกเกีย้นมา

ตัง้รกรากตัง้แต่สมยัรตันโกสนิทรต์อนตน้    บรรพบุรษุของชาวจนีเหล่านัน้อพยพมาจากดนิแดนในการ

ปกครองขององักฤษและฮอลนัดาในแหลมมลาย ู จงึนําเอาวฒันธรรมเหล่านัน้มาผสมผสานกบัวฒันธรรม

เดมิของภเูกต็ 

 วถิคีรวัของชาวภเูกต็ แสดงถงึการผสมผสานอยา่งชดัเจนระหว่างอาหารไทยปกัษ์ใตก้บัอาหารจนี

ฮกเกีย้น  กล่าวกนัว่า หากใครอยากรูจ้กัวฒันธรรมภเูกต็ใหไ้ปดแูบบแผนอาหารการกนิของคนเมอืงภเูกต็ 
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 คนภเูกต็นัน้เหมอืนคนปกัษ์ใตท้ัว่ไปทีนิ่ยมรบัประทานอาหารเชา้นอกบา้น   ขนมจนีดเูหมอืนจะเป็น

อาหารเชา้ทีส่ะดวกในการเสาะหา ซึง่มทีัง้ราดน้ําแกงไตปลา  แกงเขยีวหวาน น้ําพรกิ-น้ํายา การกนิขนมจนี

ของคนภเูกต็พเิศษตรงทีก่นิคู่กบัห่อหมก ทอดมนัปลา ปาท่องโก๋ ปลาฉิ้งฉ้าง ไขต่้ม ขนมไสไ้ก่ 

 คนภเูกต็บอกว่า ขนมจนีนัน้มรีสเผด็  แต่ห่อหมกออกรสหวาน จงึตอ้งกนิห่อหมกไปแกร้สเผด็ของ

ขนมจนี  ดงันัน้บนโต๊ะของรา้นขนมจนีจงึเนืองแน่นไปดว้ยถาดเครือ่งแนมสารพดัชนิด 

 กล่าวกนัว่า คนภเูกต็นิยมกนิอาหารว่างกนัมาก ซึง่เป็นอทิธพิลของจนีฮกเกีย้นโดยแท ้  อาหารว่าง

แบบฮกเกีย้นนัน้มหีลายชนิดเช่น 

  หมีฮ่กเกีย้น  มขีนาดใหญ่กว่าเสน้หมีท่ ัว่ไป  ขนาดใกลเ้คยีงกบัเสน้โซบะของญีปุ่น่  มทีัง้

แบบแหง้และน้ํา   หมีฮ่กเกี้ยนผดัจะตอ้งมน้ํีาขลุกขลกิ  ใส่เนื้อหม ู ปลา  ปลาหมกึ และไข ่ โรยหน้าดว้ย

หอมเจยีวผสมกากหม ู

  แกงกะหรีไ่หมฝนั  เป็นเสน้หมีร่าดหน้าดว้ยแกงกะหรีแ่บบจนีทีใ่ส่เนื้อไก่  เลอืดหม ู และ

เตา้หู ้ ว่ากนัว่าเป็นอาหารว่างทีน่ิยมมากในหมูช่าวฮกเกีย้นบนเกาะปีนัง 

  หมีหุ่นปาฉ่าง  เป็นเสน้หมีผ่ดักบัซอีิว๊  โรยหน้าดว้ยหอมเจยีวกบักุยช่าย  กนิเคยีงกบัแกง

จดืกระดกูหม ู

  โลบะ  เป็นอาหารว่างยามบ่ายของคนภเูกต็  แต่หนกัทอ้งพอสมควร เพราะเป็นเครื่องใน

หมแูทบทัง้สิน้  โลบะกค็อืเครือ่งในตม้พะโลเ้คีย่วจนเครื่องเขา้เนื้อ  แลว้นํามาผึง่จนสะเดด็น้ํา  จากนัน้ทอด

ใหผ้วินอกกรอบ  กนิกบัน้ําจิม้  เครือ่งเคยีงทีก่นิรว่มคอื เตา้หูท้อด และเกีย๊วทอด 

  โอต๊าว  เป็นอาหารว่างทางสายฮกเกีย้นปีนงั  มลีกัษณะคลา้ยหอยทอด  บางคนจงึเรยีกว่า 

หอยทอดฮกเกีย้น  โดยใชห้อยนางรมตวัเลก็ ผสมกบัเผอืกตม้สุกทีห่ ัน่เป็นชิน้เลก็ ๆ  แลว้นําไปทอดกบัแป้ง  

โรยหน้าดว้ยแคบหมแูละกุยช่าย    โอต๊าวนอกจากจะเป็นของว่างยอดนิยมแลว้  ยงัเป็น

อาหารประเพณทีีข่าดไมไ่ดใ้นเทศกาลงานบุญของชาวจนีฮกเกีย้นอกีดว้ย 

  โอเอ๋ว หน้าตาคลา้ยวุน้แต่เหลวกว่า กนิกบัน้ําเชื่อมทีร่าดบนน้ําแขง็ไส   โอเอ๋วทาํมาจาก

กลว้ยน้ําวา้และเมลด็โอวเอ๋ว ซึง่ตอ้งนําเขา้มาจากปีนงัหรอืสงิคโปร์ 

  อาหารเยน็ทีค่นภเูกต็มกัทาํกนัในครวัทีบ่า้นกไ็มพ่น้อาหารไทยผสมจนี เช่น  

  หมฮูอ้ง ซึง่เป็นอาหารโบราณของจนีฮกเกี้ยนแท ้ๆ   หมฮูอ้งทําจากขาหมตูดิมนั     

ตม้เคีย่วกบัซอีิว๊และน้ําตาล 
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  แกงตูม้ ี ่ เป็นแกงเผด็ใส่เนื้อปลาทะเล  สม้แขกแหง้   ตะลงิปิง และน้ํามะขาม  เวลาเสรฟ์ิจะ

โรยดว้ยหอมเจยีว 

  ซบับยักอแรง้  เป็นเครือ่งจิม้หน้าตาคลา้ยหลน  กนิกบั ผกัสด 

 อาหารตํารบัภเูกต็นัน้นิยมใชซ้อีิว๊ขาวปรงุรสแทนน้ําปลา สาเหตุนัน้มาจากในมณฑลฟูเจีย้นใน

ประเทศจนีซึง่เป็นศูนยก์ลางของชาวจนีฮกเกีย้น เป็นแหล่งผลติซอีิว๊ขาวทีม่คีุณภาพดทีีสุ่ดในประเทศจนี   

ทาํใหช้าวจนีฮกเกีย้นตดิใจในรสชาตขิองซอีิว๊ขาวมากกว่าน้ําปลา 

 อาหารภเูกต็ไมว่่าตามรา้นอาหาร หรอืในบา้นผูค้นมกัมรีสอ่อน  ไมจ่ดัจา้น  และตดิหวานบา้ง  ดว้ย

เป็นอทิธพิลจากอาหารจนีฮกเกีย้น 

 อาหารพืน้บา้นปกัษ์ใตใ้นเกาะภเูกต็จงึไดร้บัอทิธพิลนี้ไปดว้ย นัน่คอื มรีสอ่อน  ไมเ่ผด็จดัแบบ

อาหารปกัษ์ใตใ้นถิน่อื่น    

 แต่ในขณะเดยีวกนั  อาหารฮกเกีย้นแบบภเูกต็นัน้กม็รีสชาตเิขม้ขน้มากกว่าในเมอืงจนี  แมก้ระทัง่

ในปีนงัหรอืในสงิคโปร ์ ซึง่เป็นเพราะอทิธพิลจากอาหารพืน้เมอืงปกัษ์ใตน้ัน่เอง 

ขนมไทย 

 ขนมไทยเป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมไทยซึง่ผกูพนักบัวถิชีวีติของผูค้นทุกภาคในสงัคมไทย  

นบัตัง้แต่อดตีมาจนถงึปจัจุบนั    

 แมทุ้กวนันี้ขนมไทยจะถูกขนมขบเคีย้วแปรรปูหลากหลายยีห่อ้จากต่างชาตเิขา้มาแทนทีม่ากมาย  

แต่เสน่หข์องขนมไทยยงัคงอยูคู่่สงัคมไทยอย่างแนบแน่น   

 เนื่องจากขนมไทยมมีากมายสารพดั  ทัง้ขนมหวานแบบแหง้และน้ํา  มกัถูกนํามาประกอบใน

พธิกีรรม หรอืใชใ้นเทศกาล  งานประเพณต่ีาง ๆ ของไทยเป็นประจาํทุกปี 

 กล่าวกนัว่าแต่เดมิ  ขนมไทยมมีาแต่สมยัสุโขทยั  เรือ่ยมาจนถงึรตันโกสนิทร ์ ไมว่่าจะเป็นขนมตม้  

ขนมถว้ยฟู  ขนมนางเลด็  ขา้วตู  ขนมไขเ่หีย้  ขนมถัว่แปบ  ขนมครก  ขนมชัน้  ขนมลกูชุบ  ลว้นมี

เครือ่งปรงุพืน้ฐานเพยีง 3 อยา่งคอื  

  -  ขา้วหรอืแป้ง   
  -  น้ําตาล   
  -  มะพรา้ว ซึง่นํามาทาํเป็นกะท ิ   
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 น้ําตาลปรงุขนมหวานไดห้ลายอย่าง  โดยใชก้รรมวธิแีบบโบราณคอื การกวน และการตม้ เท่านัน้   

ส่วนการทอดโดยใชน้ํ้ามนัคาดว่าจะเขา้มาภายหลงั ซึง่แบบอยา่งจากอนิเดยี 

 ขนมไทยบางอย่างกร็บัอทิธพิลขนมต่างชาต ิ แลว้นํามาดดัแปลงขนมทีร่บัเขา้มา สุดทา้ยกท็าํให้

ขนมไทยมคีวามหลากหลายน่ารบัประทานมากขึน้  เช่น  

 ขนมทอดทัง้หลาย เช่น กลว้ยทอด  ขา้วเมา่ทอด  ซึง่รบัมาจากอนิเดยี   
 ส่วนขนมทองหยบิ ทองหยอด  ฝอยทอง  ทองมว้น ฯลฯ รบัมาจากโปรตุเกส    
 ขนมเบือ้งญวน   รบัมาจากเวยีดนาม  
 
 เป็นทีน่่าสงัเกตว่า  เมือ่คนไทยรบัเอาขนมต่างชาตมิา กป็รบัปรงุดดัแปลงเสยีใหม ่ โดยกระทาํกนั

ในรัว้ในวงั  ทาํใหข้นมนัน้มคีวามละเอยีดประณตีทัง้รสชาตแิละฝีมอืการตกแต่ง เช่น 

 ขนมฝอยทอง  แต่เดมิทีเ่ป็นของโปรตุเกสนัน้ (ชื่อเดมิ Fios de Oves) มขีนาดของเสน้ทีใ่หญ่  

และใชพ้นักบัแฮมเพื่อเป็นอาหารคาว  เมือ่คนไทยรบัมากป็ระดดิประดอย โดยโรยเป็นเสน้เลก็ ๆ สวยงาม 

และใชเ้ป็นอาหารหวาน 

 ขนมสงัขยาและขนมหมอ้แกง ซึง่มลีกัษณะแบบพุดดิง้ของฝรัง่  คนไทยกนํ็ามาดดัแปลงใส่พชื

พืน้บา้นตามแบบไทย ๆ เช่น ถัว่ เผอืก  ฟกัทอง มะพรา้วอ่อน  บางอยา่งกนํ็ามาควา้นเป็นภาชนะใส่ขนม

ดว้ยฝีมอือนัประณตีบรรจง 

 ขนมทองพลุ  ซึง่กค็อืขนมเอแครข์องฝรัง่  เพยีงแต่คนไทยดดัแปลงเป็นการทอด 

 ขนมไป๋หรอืขนมถาดเกสร  มทีีม่าจากขนมพายของฝรัง่  คนไทยดดัแปลงโรยหน้าดว้ยมะพรา้วขดู

เชื่อมกบัน้ําตาลใส่สจีากธรรมชาต ิเช่น สมีว่งจากดอกอญัชนั สเีขยีวจากใบเตย 

 ขนมไทยแต่ละชนิดจงึตอ้งใชค้วามประณตี  ช่างประดดิประดอย ซึง่รวมเอาทัง้ศาสตรแ์ละศลิป์เขา้

ไวด้ว้ยกนัการทีค่นสมยัก่อนสามารถสรา้งสรรคข์นมไทยใหส้วยงาม  มรีสชาตอิรอ่ย   แสดงใหเ้หน็ถงึความ

เอาใจใส่    ความพยายาม  ความอดทนอย่างสงู  บ่งบอกถงึความมวีฒันธรรมทีง่ดงามลุ่มลกึของคนไทย 

กลุ่มของขนมไทย  สามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดงันี้ 

  -  ขนมชาววงั 
  -  ขนมตามฤดกูาล 
  -  ขนมในศาสนาและประเพณ ี
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  -  ขนมจากต่างประเทศ  ไดแ้ก่ ทองหยบิ ทองหยอด  ฝอยทอง  ทองพลุ  เมด็ขนุน ขนมไป๋  
หมอ้แกง สงัขยาฟกัทอง  ทองมว้น  ทองเอก  ทองโปรง่ 

 

กลุ่มของขนมไทย (ตามภมิูภาค) 
 ขนมไทยล้านน้า  ส่วนใหญ่ทาํจากขา้วเหนียว  และใชว้ธิกีารตม้   มกัทาํในช่วงเทศกาลสาํคญั 

เช่น สงกรานต ์ เขา้พรรษา  ออกพรรษา   ขนมไทยลา้นนาเช่น ขนมเทยีน  ขนมวง ขา้วตม้หวัหงอก   

 ขนมภาคกลาง  เนื่องจากขา้วเจา้เป็นอาหารหลกัของคนภาคกลาง  ขนมจงึทําจากขา้วเจา้เช่นกนั 

เช่น  นางเลด็  ขา้วหลาม  ขนมไขม่ด 

 ขนมภาคอีสาน  เป็นขนมทีท่าํกนังา่ย ๆ เพื่อใชใ้นงานบุญพธิ ีทีเ่รยีกว่า ขา้วประดบัดนิ  โดยนํา

ขา้วห่อดว้ยใบตองแลว้มดัดว้ยตอก  นอกจากนัน้ยงัม ีกระยาสารท  ขา้วทพิย์ 

 ขนมภาคใต้  ชาวใตม้คีวามเชื่อในเทศกาลสารทเดอืนสบิ  จะทาํบุญดว้ยขนมทีม่เีฉพาะในทอ้งถิน่

ภาคใตเ้ท่านัน้ไดแ้ก่  ขนมลา  ขนมพอง ขนมบา้ ขนมดซีาํ ขนมกง  

ขนมไทย-ประเพณีไทย 

 ในงานบุญกุศลต่าง ๆ ของคนไทยมกัมขีนมหวานเขา้ไปมสี่วนรว่มอยูเ่สมอ  โดยขนมทีใ่ชก้ต็อ้งมชีื่อ

ทีส่ ื่อถงึความหมายทีด่หีรอืมงคลนาม สอดคลอ้งกบักบังานแต่ละงาน ถูกตอ้งตามกาลเทศะ 

 ขนมทีใ่ชใ้นงานบุญต่าง ๆ ของคนไทยนัน้มจีาํนวนมาก  เพื่อใหม้คีวามเขา้ใจไดง้า่ยขึน้  จะแยก

ตามพธิหีรอืประเพณ ีดงัต่อไปนี้ 

  พิธีมงคล เช่น การเลื่อนยศถาบรรดาศกัดิข์องเจา้นาย  ส่วนมากนิยมใชข้นมถว้ยฟู  ขนม

เทยีน  ขนมทีม่ชีื่อขึน้ตน้ว่า ‚ทอง‛ เช่น ทองเอก  ทองพลุ   ขนมชัน้ ซึง่นิยมทําเป็น 9 ชัน้และทีเ่ป็นขนมสุด

ยอดในพธิแีบบน้ีคอื ขนมจา่มงกุฎ  

  พิธีแต่งงาน  ใชข้นมแบบเดยีวกบัพธิมีงคล  แลว้ยงัม ีขนมกง ซึง่เชื่อว่าทําใหค้วามรกัของ

ทัง้สองจรีงัไม่มวีนัแยกจากกนั  ขนมโพรงแสม  รปูร่างยาวใหญ่คลา้ยเสาเรอืน ทาํใหอ้ยูก่นัยนืยาว ขนมสาม

เกลอ มลีกัษณะเป็นสามกอ้นตดิกนั เพื่อใชเ้สีย่งทายเป็นขนมเสีย่งทายในพธิแีต่งงาน  ถา้ขนมยงัตดิกนัทัง้ 

3 ลกูในขณะทีท่อด หมายความว่าคู่บ่าวสาวทีจ่ะแต่งงานจะอยูด่ว้ยกนัด ีตลอดจนมลีกูดว้ยกนั   แต่ตดิกนั

อยูเ่พยีง 2 ลกู หมายความว่า มลีกูยากหรอืไม่ม ี  ถา้แยกหรอืหลุดออกทัง้ 3 ลกู หมายความว่า อยูด่ว้ยกนั

ไมย่ดื  ขนมไส่ไส ้ขนมบา้บิน่   ขนมฝกับวั  ขา้วเหนียวเหลอืง 
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  งานทาํบญุวนัเกิด นิยมใชข้นมทีม่ชีื่อเป็นทอง เช่น ทองหยบิ  ทองหยอด รวมทัง้ขนมทีม่ ี

สเีหลอืงทอง เช่น เมด็ขนุน  สงัขยาฟกัทอง  เพื่อใหร้ํ่ารวย เงนิทองไหลมาเทมา และขนมทีเ่ป็น 

เสน้ยาว  เช่น ฝอยทอง เพื่อใหม้อีายุยนืยาว 

  งานพิธีทางศาสนา   เพื่อระลกึถงึพระรตันตรยั  หรอืเพื่ออุทศิส่วนบุญส่วนกุศลแก่บรรพ

บุรษุทีไ่ดล้่วงลบัไปแลว้  ขนมทีท่ําจงึเป็นไปตามเทศกาลดงัต่อไปนี้ 

  ตรษุ  เป็นการทําบุญตกับาตรในวนัสิน้ปีทางจนัทรคต ิโดยนําขา้วเหนียวแดงตกับาตร 

  สงกรานต ์ ก่อนถงึเทศกาลสงกรานต ์ ชาวบา้นจะรว่มกนักวนกะละแม  เตรยีมเอาไว้

สาํหรบัแขกเหรือ่ทีม่รีดน้ําดําหวัผูใ้หญ่  ถา้ไมห่มดกส็ามารถเกบ็ไวร้บัประทานไดน้าน  ในอดตีทุกครวัเรอืน

จะกวนกะละแมกนั โดยไมซ่ือ้หามาอยา่งในปจัจบุนั 

  สารท เดมิเป็นพธิทีางศาสนาพราหมณ์  ทํากนัในวนัแรม 15 คํ่า เดอืน 10  เพื่ออุทศิส่วน

กุศลใหญ้าตพิีน้่องทีล่่วงลบัไปแลว้  นิยมนํากระยาสารทไปใส่บาตรถวายพระสงฆ ์ ในแต่ละภาคกจ็ะมขีนม

เทศกาลสารทต่างกนั เช่น ภาคอสีานจะทาํขนมเทยีน  ขา้วตม้มดั   ภาคใตจ้ะมขีนมลา  ขนมบา้  ขนมพอง 

  ตกับาตรเทโว  ตรงกบัวนัแรม 1 คํ่า เดอืน 11  ชาวบา้นจะนําขา้วตม้มดั  ขา้วตม้ลูกโยน 

ไปทาํบุญพรอ้มอาหารอื่น ๆ ทางภาคใตจ้ะมปีระเพณชีกัพระในวนันี้ดว้ย 

  เทศน์มหาชาติ  ดว้ยความเชื่อทีว่่า ผูท้ีฝ่งัเทศน์มหาชาตจินครบ 13 กณัฑ ์จะไดบุ้ญมาก  

ส่วนการทําบุญ ชาวบา้นจะรว่มกนัเป็นเจา้ภาพเป็นกณัฑ ์ๆ ไป   ขนมทีนํ่าไปถวายพระไดแ้ก่  ขนมกง  

ขนมกรบุ ขนมชะมด  ขา้วเมา่กวน 

  พิธีบวงสรวงเทวดา  คนไทยมคีวามเชื่อเรือ่งผสีาง เทวดา พระภูมเิจา้ที ่  ถา้ไดท้ําพธิี

บวงสรวงกจ็ะเป็นสริมิงคล ทาํใหอ้ยูเ่ยน็เป็นสุข ขนมทีใ่ชใ้นพธิบีวงสรวง ไดแ้ก่ ขนมตม้ขาว ขนมตม้แดง 

 กว่าขนมไทยจะก้าวผ่านกาลเวลามาจนถงึปจัจบุนั และกลายเป็นทีรู่จ้กัและยอมรบัของชาวต่างชาติ

ยอ่มพสิจูน์ใหเ้หน็ว่า นอกจากความประณตี  ความอรอ่ย  และรปูแบบทีห่ลากหลายแลว้  ขนมไทยยงัมี

รากฐานทางวฒันธรรมไทยทีง่ดงามไมแ่พช้าตใิดในโลก 

ครวัไทยสู่สากล 

 สมยัหลงัสงครามโลกครัง้ที ่2  อาหารจนีจดัว่าเป็นอาหารสากลชาตแิรกของโลก ดว้ยความนิยมและ

การยอมรบัในรสชาต ิ
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 แต่โลกยคุปจัจบุนั อาหารทีจ่ดัอยูใ่นชัน้อาหารสากลของโลก ไมไ่ดจ้าํกดัอยูเ่พยีงอาหารจนี 

เท่านัน้ ยงัมอีาหารเมก็ซกินั อาหารอติาเลยีน  อาหารอนิเดยี  และอาหารไทย  จดัว่าเป็นอาหารยอดนิยม 5 

แบบของโลก 

 กล่าวกนัว่า ทุกมหานครและเมอืงใหญ่ ๆ ทุกแห่งในโลก จะตอ้งมรีา้นอาหาร 5 ชาตนิี้อยูเ่สมอ 

 อาหารไทยเริม่เป็นทีรู่จ้กัของชาวต่างชาตมิาตัง้แต่สมยัสงครามเวยีดนาม (พ.ศ. 2500-2518) เป็น

ตน้มา      ชาวต่างชาต ิโดยเฉพาะชาวอเมรกินัทีเ่ขา้มาปฏบิตัภิารกจิในประเทศไทยเป็นเวลาหลาย ๆ ปี  

ไดม้โีอกาสลิม้รสอาหารไทยจนตดิใจในรสชาตทิีจ่ดัจา้น และกลิน่หอมทีเ่ยา้ยวนใจ    

 เมือ่กลบัไปบา้นเมอืงของตนกเ็อาเรือ่งราวอาหารไทยไปบอกกนัปากต่อปาก   บางคนกแ็ต่งงานกบั

คนไทย  ครัน้กลบัไปยงับา้นเกดิเมอืงนอนกเ็ริม่กจิการรา้นอาหารไทยขึน้ 

 อาหารไทยเริม่แพรข่ยายจากสหรฐัอเมรกิา ไปสู่ยโุรป  ญีปุ่น่  และออสเตรเลยี  จนมอียูท่ ัว่ทุกมมุ

โลก    โดยเจา้ของรา้นมทีัง้ทีเ่ป็นคนไทย  และคนต่างชาตทิีห่ลงใหลในอาหารไทย จนลงทุนมาเรยีนรูส้ตูร

อาหารของครวัไทย 

 ปจัจบุนัมโีรงเรยีนสอนการทําอาหารไทยสาํหรบัชาวต่างชาตหิลายแห่ง 

 อาหารไทยสามารถก้าวสู่ระดบัสากลไดเ้พราะพ่อครวัแม่ครวัของไทยสามารถประยกุตร์สชาตใิหถู้ก

ลิน้ชาวต่างชาตไิด ้ เนื่องจากรสชาตดิัง้เดมิของอาหารไทยนัน้จดัจา้น  เมือ่ปรบัรสใหอ่้อนนุ่มลงกท็ําให้

เหมาะกบัชาวต่างชาต ิ

 นอกจากนี้ อาหารไทยนัน้มสี่วนประกอบทีเ่ป็นเครือ่งเทศแบบอาหารอนิเดยีและอาหรบั  มคีวาม 

เผด็รอ้นแบบอาหารเมก็ซกินั  และมคีวามหอกลมกล่อมแบบอาหารจนี  ปจัจยัเหล่าน้ีจงึทําใหอ้าหารไทยตดิ

ตาลสากลไดอ้ยา่งรวดเรว็ 

 รา้นอาหารไทยในต่างประเทศจดัเป็นรา้นอาหารชัน้ดแีละถอืว่ามรีาคาสงู   แต่กย็งัไดร้บัการอุดหนุน

จากชาวต่างชาตอิยา่งมาก 

 เมนูอาหารไทยทีโ่ดดเด่นและขาดไมไ่ดใ้นรา้นอาหารไทยทีอ่ยูต่่างแดนคอื ตม้ยาํกุง้ ซึง่เขยีนไวใ้น

รายการอาหารว่า     Tom Yum Hung    (Hot and Sour Shrimp Soup)       เป็นทีเ่ลื่องชื่อและนิยมกนั

มาก ตํารบัอาหารไทยอื่น ๆ ทีช่าวต่างชาตริูจ้กักนัมากขึน้คอื ตม้ขา่ไก่ Tom Kha Kai   (Chicken Coconut 

Soup) หมีก่รอบ Mi Krop (Crispy Noodle)   ผดัไทย Phat  Thai (Thai Fried Noodle) 
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อาหารฟิวชนั 

 ทุกวนัน้ี  หนุ่ม-สาวคนรุน่ใหมก่ําลงันิยมสรรหาอาหารทีม่คีวามแปลกใหม ่ซึง่ใหค้วามรูส้กึไมซ่ํ้าซาก

จาํเจเพื่อมอบเป็นรางวลัชวีติใหก้บัตวัเอง หลงัจากตัง้หน้าตัง้ตาทํางานหาเงนิอย่างหนกั และท่ามกลางความ

หลากหลายของอาหารนานาชาตทิีพ่าเหรดกนัเขา้มาเป็นตวัเลอืก ‘อาหารฟิวชนั’ ทีส่ามารถดงึเอกลกัษณ์

ของแต่ละชาตมิาผสมผสานใหเ้ป็นเมนูใหม่จงึฮติตดิปาก เก๋ เท่ ตดิตา กลายเป็นกระแสนิยมคา้งฟ้า ซึง่กําลงั

อนิในเวลานี้         

 ฟิวชนั  (Fusion) มาจากรากศพัทข์องคาํกริยิาว่า ‘ฟิวส’์   (Fuse) หมายถงึการรวมเขา้ไวด้ว้ยกนั  

 ในทางดนตร ีฟิวชนั จงึหมายถงึการรวมของแนวดนตร ี2 แนวขึน้ไป และยิง่ไปกว่าการฟิวชนัทาง

ดนตร ี  มา พ.ศ. นี้ยงัเกดิการฟิวชนัในทางอาหารขึน้ 

        ‘อาหารฟิวชนั’ (Fusion Food) เป็นการการปะทะกนัทางอารยธรรมของอาหารนานาชาต ิโดยใช้

ความสรา้งสรรคข์องมนุษยเ์พื่อเรยีงรอ้ยวฒันธรรมความอรอ่ยจากต่างทีต่่างถิน่ใหเ้ชื่อมเขา้หากนั  

 ในความหมายคอื การนําวตัถุดบิทีแ่ตกต่างไมว่่าจะดา้นรสชาต ิถิน่กําเนิด หรอืประเภทอาหารคาว-

หวาน มาผสานคลุกเคลา้ใหเ้ขา้กนัอย่างดบิด ีมทีัง้อาหารตะวนัตกทีนํ่ามาปรงุกบัเครือ่งเทศหรอืวตัถุดบิจาก

โลกตะวนัออก เช่น ขงิ ขา่ ตะไคร ้ใบมะกรดู และการนําอาหารตะวนัออกรสจดัจา้นมาผสมผสานกนัอาหาร

นานาชาต ิโดยม ีชสี อะรกิาโน่ โรสแมรี ่หรอืซอสครมีขาว เป็นสื่อกลาง         

         ทัง้นี้ถอืเป็นการสะทอ้นถงึรสชาตขิองอาหารตามแบบคนเอเชยี รวมทัง้ความงามของสสีนัอาหาร ใน

ขณะเดยีวกนักไ็ดแ้สดงทกัษะการประดษิฐต์กแต่งอาหารอยา่งสวยงามแบบเลศิๆ ใหเ้หมาะสมกบัลกูคา้ที่

แตกต่างกนั และหลากหลายในดา้นวฒันธรรมการทานอาหาร พรอ้มทัง้การปรงุอาหาร  
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บทท่ี  5 
 

อาหารกบัการเปล่ียนแปลงสงัคมไทย สงัคมโลก  
กรณีศึกษา: อาหารดดัแปรพนัธกุรรม  Genetically Modified Foods (GM Foods) 

 
ดร.เจษฎา วิชาพร* 

                                                                                                 ดร.นรภทัร  หวนัเหลม็ 
วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

ทราบการเปลีย่นแปลงของอาหารและมคีวามรู ้ ความตระหนกัเรือ่งอาหารดดัแปรพนัธุกรรมในวถิ ี
ไทยและวถิโีลก 

 

สร้างความตระหนัก 



~ 64 ~ 
 

1. นิสติมคีวามรูเ้กีย่วกบัอาหารดดัแปรพนัธุกรรม (GM) มากเพยีงพอหรอืไม ่ทีจ่ะใชเ้ป็นเหตุผลเพื่อ
ตดัสนิใจว่า จะเลอืกสนบัสนุน หรอื ต่อตา้น 

2. นิสติเคยทานอาหาร GM หรอืไม ่สามารถบอกความแตกต่างของอาหาร GM และ non-GM ได้
หรอืไม่?  รสชาต ิต่างกนัหรอืไม่?  มปีระโยชน์หรอืใหโ้ทษ? 

3. อาหาร GM มอีะไรบา้ง อยูใ่กลต้วัเรา
มากน้อยแค่ไหน? 

4. ในประเทศไทยมกีฎหมายรองรบัอาหาร 
GM หรอืไม่? 
 

จีเอม็โอ (GMOs) คืออะไร 

จเีอม็โอ เป็นคาํพดูตดิปากทีไ่ดย้นิกนั

ค่อนขา้งมากในวงการอุตสาหกรรมอาหาร จเีอม็

โอนัน่ยอ่มาจากภาษาองักฤษทีม่คีาํเตม็ว่า 

Genetically Modified Organisms โดย คาํว่า “จ”ี กห็มายถงึ genetic หรอื ลกัษณะทางพนัธุกรรมหรอืยนี

คาํว่า “เอม็” คอื modified หรอื การดดัแปร ส่วนคาํว่า “โอ” คอื organism หรอื สิง่มชีวีติ )พชื สตัว์ หรอื

จลุนิทรยี์ ( ดงันัน้เมือ่นําคาํทัง้สามมารวมกนัจงึมคีวามหมายว่า “สิง่มชีวีติ )พชื สตัว ์หรอืจลุนิทรยี์ (  ทีม่กีาร

ดดัแปรยนีหรอืสารพนัธุกรรม”ทัง้นี้อาศยัเทคนิคทางพนัธุวศิวกรรมทีเ่รยีกว่า Recombination DNA ซึง่จะ

ถ่ายยนี (gene) ทีแ่สดงลกัษณะทีน่่าสนใจหรอืยนีเป้าหมายจากสิง่มชีวีติหน่ึง เรยีกว่า ผูใ้ห ้ (Donor gene) 

ไปสู่สิง่มชีวีติทีต่อ้งการปรบัปรงุพนัธุกรรม (Recipient organism) เพื่อใหไ้ดส้ิง่มชีวีติสายพนัธุใ์หมท่ีม่ ี

ลกัษณะตามทีต่อ้งการ หรอืทาํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงไปจากพนัธุท์ีม่อียูใ่นธรรมชาตเิช่น นํายนีทนความ

หนาวเยน็จากปลาขัว้โลกมาผสมกบัมะเขอืเทศ เพื่อใหม้ะเขอืเทศปลกูในทีท่ีอ่ากาศหนาวเยน็ได ้หรอืการนํา

ยนีจากแบคทเีรยีชนิดหนึ่งมาใส่ในยนีของถัว่เหลอืง เป็นตน้ 

สามารถแบ่ง GMO ได ้3 ประเภท ดงันี้ 

1. จลิุนทรียด์ดัแปรพนัธุกรรม  (Microorganism GM หรอื Transgenic microorganism) เช่น ไวน์จากยสีต์ 

GM และ แบคทเีรยี GM ทีก่ําจดัคราบน้ํามนั 

2. พืชดดัแปรทางพนัธุกรรม (Plant GM หรอื Transgenic Plants) เช่น ถัว่เหลอืง (มคีวาม ตา้นทานต่อโรค

และแมลงศตัรพูชื เพิม่ปรมิาณกรดไขมนั) ขา้วโพด (มคีวามตา้นทานแมลง และยาป้องกนั ศตัรพูชื) ฝ้าย (มี

ความตา้นทานต่อโรค และแมลงศตัรพูชื) ส่วนพชืทีอ่ยูใ่นระหว่างการพฒันา/ทดลองปลกู เช่น ขา้วสาล ีขา้ว

มะเขอืเทศ แอปเป้ิล มนัฝรัง่   
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3. สตัวด์ดัแปรทางพนัธุกรรม (GM Animal หรอื Transgenic Animals) ในอดตีการปรบัปรงุ พนัธุส์ตัวม์กั

ใชว้ธิกีารผสมเทยีม หรอืการผสมในหลอดทดลอง แทนการผสมพนัธุต์ามธรรมชาต ิ แต่ปจัจบุนั 

นกัวทิยาศาสตรไ์ดพ้ฒันาสตัว ์GM โดยการถ่ายยนีทีม่ลีกัษณะทีต่อ้งการจากสิง่มชีวีติอื่น (เช่น สตัวช์นิดอื่น 

พชื มนุษย)์ เพื่อใหไ้ดล้กัษณะทีเ่ป็นประโยชน์ตามทีต่อ้งการ เพื่อประโยชน์หลกัในอุตสาหกรรมอาหาร 

เสรมิสรา้ง คุณภาพชวีติมนุษย ์และประโยชน์ทางการแพทย ์ดว้ยการเรง่การเจรญิเตบิโต เพิม่ปรมิาณน้ํานม 

และขนสตัว ์ ตา้นทานต่อโรคตดิต่อจากไวรสัและแบคทเีรยี โดยตอ้งสามารถถ่ายทอดยนีทีไ่ดร้บัจากการดดั

แปรฯ ต่อไปสู่ ลกูหลานได ้ ทัง้นี้ การดดัแปรพนัธุกรรมในสตัวม์กีารดาํเนินการเช่น 

1) สตัวบ์ก เช่น สุกร (เพิม่ปรมิาณ omega-3 fatty acids ในเนื้อหม)ู ววั (เพิม่ปรมิาณ โปรตนี beta-

casein และ kappa-casein ในน้ํานม โปรตนีทัง้สองชนิดสามารถจบักบั calcium ไดม้ากขึน้ ช่วยใหน้ํ้านมมี

ปรมิาณ calcium เพิม่ขึน้ นอกจากนี้ น้ํานมมคีวามคงตวัและทนความรอ้นมากขึน้ ซึ่งเป็น ประโยชน์ใน

อุตสาหกรรมอาหาร ลดปรมิาณไขมนัในน้ํานม) 

2) สตัวน้ํ์า เช่น ปลาเทราห ์ (เพิม่ปรมิาณ omega-3)  

ปลาแซลมอน (เรง่การเจรญิเตบิโต ลด สารทีท่ําใหเ้กดิการแพ้ ของ

มนุษยท์ีม่ต่ีอสตัวน้ํ์า) ส่วนสตัวน้ํ์าทีอ่ยูใ่นระหว่างการวจิยัเช่น ปลา

ดุก ปลานิล ปลากระพง หอยนางรม หอยเป๋าฮือ้ กุง้ 

จากขอ้มลูในปี 2553 มกีารเพาะปลกูพชื GMO ใน โลก

เพิม่ขึน้รอ้ย ละ 10 มพีืน้ทีร่วมประมาณ 150 ลา้นเอเคอร ์ 7

เกษตรกรมากกว่า 15 ลา้นคนใน 29 ประเทศ โดยสหรฐัอเมรกิา ปลกูพชื GMO มากทีสุ่ด (ครอบคลุมพืน้ที ่

66.8 ลา้นเอเคอร)์ บราซลิ (25.4  ลา้นเอเคอร)์ อารเ์จนตนิา (22.9 ลา้นเอเคอร)์ อนิเดยี (9.4 ลา้นเอเคอร)์ 

แคนาดา (8.8 ลา้นเอเคอร)์ จนี (3.5 ลา้นเอเคอร)์ ปารากวยั (2.6 ลา้น เอเคอร)์ ปากสีถาน (2.4 ลา้น

เอเคอร)์ แอฟรกิาใต ้ (2.2 ลา้นเอเคอร)์ อุรกุวยั (1.1 ลา้นเอเคอร)์ สหภาพยโุรปม ี พืน้ทีก่ารเพาะปลกูพชื 

GMO รวม 91,438 เอเคอร ์ โดยนิยมปลกูถัว่เหลอืงทีท่นต่อยากําจดัวชัพชืมากทีสุ่ด (คดิ เป็นรอ้ยละ 81 

ของพืน้ทีป่ลกูพชื GMO ทัว่โลก) ฝ้าย (คดิเป็นรอ้ยละ 64) ขา้วโพด(คดิเป็นรอ้ยละ 29) เมลด็เรปซดีพชื

น้ํามนั (คดิเป็นรอ้ยละ 23) 

ทาํไมต้องเป็น GMOs ? 

 การเพิม่ความต้านทานต่อชวีภาพ 

• พชืทีต่า้นทานต่อแมลงและศตัรพูชื  
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• พชืตา้นทานต่อสารพษิปราบวชัพชื  

• พชืตา้นทานต่อโรคพชื  

• เพื่อทีจ่ะลดการใชส้ารพษิฆ่าแมลง หรอืฆ่าเชือ้โรคให้
น้อยลง จะไดล้ดการสญูเสยีในการปลกูพชืเหล่านัน้ 

 พชืตดัแต่งพนัธุกรรมสามารถทาํใหม้คีุณสมบตับิางอยา่งที่
ตอ้งการได ้

• ลดการทําใหแ้พ ้หรอืลดความเป็นพษิลง 

• ยดืระยะเวลาทําใหพ้ชืหรอืผลไมสุ้กชา้ลง 

• เพิม่ปรมิาณแป้งในอาหาร 

 พชืตดัแต่งพนัธุกรรม ทีส่ามารถสรา้งสารอาหารไดเ้หมาะสมตามตอ้งการ 

• การเปลีย่นแปลงการสรา้งโปรตนี หรอืไขมนั ใหม้ากขึน้ 

• การเพิม่ปรมิาณวติามนิและเกลอืแรบ่างอยา่งในอาหารทีบ่รโิภคประจาํ 

• การเพิม่ปรมิาณบตีา้แคโรทนี และธาตุเหลก็ในขา้ว (golden rice) 

• เพิม่ปรมิาณวติามนิอใีหส้งูขึน้ใน Canola 

             การดดัแปรพนัธกุรรมเพ่ือเพ่ิมคณุค่าทางโภชนาการของพืชอาหาร 
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พชืทีม่กีารปลกูมากทีสุ่ดในสหรฐัอเมรกิาคอื ปลกูถัว่เหลอืง (คดิเป็นรอ้ยละ 87-90) ฝ้าย (คดิเป็น

รอ้ยละ82-93) ขา้วโพด(คดิเป็นรอ้ยละ 81-86) 

อาหาร 10 อนัดบัทีนิ่ยมนํามาดดัแปรพนัธุกรรมคอื ถัว่เหลอืง ฝ้าย ขา้วโพด มะละกอ ขา้ว เรปซดี 

(คาโนลา) มนัฝรัง่ มะเขอืเทศ ถัว่เขยีว ผลติภณัฑจ์ากนม 

จีเอม็ฟดูส ์(Genetically Modified Foods, GM Foods, GMF) คอื อาหารทีไ่ดม้าจากหรอืมสี่วนประกอบ

ของสิง่มชีวีติทีม่กีารดดัแปรยนีหรอืสารพนัธุกรรมนัน่เอง 

ทุกวนัน้ีจเีอม็โอเขา้มาเป็นส่วนประกอบหนึ่งในอาหารและยา ผูบ้รโิภคถูกบงัคบัโดยไมรู่ต้วัใหก้นิสิง่

ทีไ่มรู่ว้่าจะมพีษิภยัหรอืส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวอยา่งไร การทีอ่าหารจเีอม็โอถูกปฏเิสธจาก

ผูบ้รโิภคในสหภาพยโุรป ทําใหผู้ผ้ลติอาหารทีใ่ชว้ตัถุดบิจเีอม็ยา้ยตลาดและพืน้ทีเ่พาะปลกูพชืจเีอม็เขา้มาสู่

ประเทศกําลงัพฒันาในทวปีเอเซยีและ แอฟรกิา 

นโยบาย GMO ของสหรฐัอเมรกิามนีโยบายสนับสนุนผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากสิง่มชีวีติดดัแปรทาง

พนัธุกรรม เน้นควบคุมความปลอดภยัในผลติภณัฑส์ุดทา้ย (final products) โดยไมค่ํานึงถงึทีม่าของ

ส่วนประกอบทีใ่ชร้ะหว่างการผลติตามสมมตฐิานทีว่่า สารหรอืผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากเทคโนโลยดีดัแปรทาง
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พนัธุกรรมมคีวามเสีย่งเทยีบเท่ากบัทีไ่ดจ้ากสิง่มชีวีติตามธรรมชาต ิ

ดงันัน้หน่วยงานรฐับาลจงึมุ่งเน้นการควบคุมความปลอดภยัใน

กระบวนการผลติมากกว่า ซึง่อยูภ่ายใตก้ฎหมายควบคุม

เช่นเดยีวกบัผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากสิง่มชีวีติตามธรรมชาต ิ  จงึไมม่กีาร

จดัตัง้หน่วยงานใหมท่ําหน้าทีค่วบคุมและตรวจสอบผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้าก GMO โดยเฉพาะ ปจัจบุนั ม ี 3 

หน่วยงานหลกัทีค่วบคุมสิง่มชีวีติดดัแปรพนัธุกรรมหรอืผลติภณัฑจ์าก GMO ไดแ้ก่ 

 กระทรวงเกษตร (U.S. Department of Agriculture หรอื USDA) – ควบคุมความปลอดภยั 
ของการปลกูพชื GM ทีใ่ชเ้ป็นอาหารมนุษยแ์ละสตัว ์ 
 หน่วยงานอาหารและยา (the Food and Drug Administration หรอื FDA) – ควบคุมและ 
ดแูลพชืและผลติภณัฑ ์GM ทีใ่ชเ้ป็นอาหาร ยารกัษาโรค เครือ่งสาํอาง   
 หน่วยงานป้องกนัและรกัษาสิง่แวดลอ้ม (the Environmental Protection Agency หรอื 
EPA) – ควบคุมการแพรก่ระจายของสารเคม ี

ในสหรฐัอเมรกิาผลติภณัฑ ์GMO จะถูกควบคุมโดยกฎหมายและหน่วยงานเฉพาะ แตกต่างกนัตาม

ประเภท ของผลติภณัฑ ์เช่น ยารกัษาโรค อาหารมนุษย ์ยาฆ่าแมลง อาหารสตัว ์อยา่งไรกต็าม การจดัหรอื

แบ่งแยกผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากสิง่มชีวีติดดัแปรพนัธุกรรมว่า อยูใ่นความดแูลของหน่วยงานใดเป็นสิง่ทีก่ระทาํ

ไดย้าก เช่น พชื GM ทีม่คีวามตา้นทานต่อแมลงศตัรพูชื จะถูกควบคุมโดยหน่วยงาน EPA ในดา้นความ

ปลอดภยัจากสารพษิทีเ่กดิขึน้ ขณะทีห่น่วยงาน FDA จะควบคุมในดา้นความปลอดภยัเมือ่นําพชืนัน้มาเป็น

วตัถุดบิในอุตสาหกรรมอาหาร ดงัทีไ่ดก้ล่าวแลว้ว่า ในการควบคุมจะใชก้ฎหมายและวธิกีารควบคุมที่

แตกต่างกนั ขึน้อยูก่บัปจัจยัสาํคญัเช่น ขัน้ตอนการพฒันา (ตอ้งระบุว่ากําลงัอยูใ่นขัน้ตอนใด เช่น ขัน้ตอน

การทดลองใน หอ้งปฏบิตักิาร) จดุมุง่หมายทีนํ่าไปใช ้(เช่น นําไปใชเ้ป็นยารกัษาโรคในสตัว)์ ชนิดของสารที่

ผลติขึน้มา (โดย คาํนึงว่าเป็นอนัตรายต่อพชืทีอ่ยูต่ามธรรมชาต ิ หรอืมชีิน้ส่วนทางพนัธุกรรมทีจ่ะทําให้

วชัพชืตา้นทานต่อยาปราบศตัรพูชืหรอืไม)่ ชนิดของสิง่มชีวีติ (เช่น พชื สตัว ์หรอืจลุนิทรยี)์ 

พืชอาหารดดัแปรพนัธกุรรมท่ีได้รบัการประเมินโดย FDA 
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ปจัจบุนัยงัไมม่งีานวจิยัรองรบัว่าอาหารทีม่สี่วนประกอบของจเีอม็โอปลอดภยัต่อการบรโิภคในระยะ

ยาว มเีพยีงแต่การทดลองในสตัวซ์ึง่เป็นเพยีงการทดลองระยะสัน้เมือ่เทยีบกบัชวีติมนุษยท์ีย่าวถงึ 60-70 ปี 

ดงันัน้การนําอาหารจเีอม็มาใหผู้บ้รโิภคทัง้ๆ ทีย่งัไม่รูถ้งึความปลอดภยั จงึเท่ากบัเป็นการใชผู้บ้รโิภคเป็น

หนูทดลองนัน่เอง ปจัจบุนัมเีพยีงการคน้พบว่าอนัตรายจากการบรโิภคอาหารจเีอม็คอื โรคภมูแิพ ้เพราะการ

นํายนีใหม่ๆ  ใส่ลงไปเพื่อใหเ้กดิหรอืสรา้งสิง่ทีต่อ้งการ ในทางเดยีวกนักเ็หมอืนสิง่แปลกปลอมเขา้ไปใน

รา่งกาย และกระตุน้ใหร้่างกายใหต้อบสนองเป็นอาการภมูแิพไ้ด้ 

 

ระดบัความปลอดภยัของ GM Foods 
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• ความปลอดภยัระดบั 1 :มีความเทียบเท่าอาหารธรรมดาหรือท่ีมาจากธรรมชาติ ซ่ึงได้รบั

การยอมรบัว่าปลอดภยัแล้ว เช่น น้ํามนัพืชท่ีมีความบริสทุธท์าํจากถัว่เหลืองดดัแปร

พนัธกุรรม โดยไม่มีโปรตีนหรือดีเอนเอตกค้าง 

• ความปลอดภยัระดบั 2 :มีความเทียบเท่าอาหารธรรมดาหรือท่ีมาจากธรรมชาติ แต่มีความ

แตกต่างของสารบางชนิดอย่างเฉพาะเจาะจงท่ีเกิดจากการตดัแต่งพนัธกุรรมGM Foods 
ส่วนใหญ่จะจดัอยูก่ลุ่มนี้ ซึง่ต้องพิจารณาความปลอดภยัเพ่ิมเติม โดยเน้นท่ีความแตกต่าง

เฉพาะเจาะจงนัน้ เพื่อใหส้รปุไดว้่าปลอดภยัต่อการบรโิภค เช่น ขา้วโพดดดัแปรพนัธุกรรม
ตา้นทานแมลง 

• ความปลอดภยัระดบั 3:ไม่มีความเทียบเท่า หรือแตกต่างกนัอย่างส้ินเชิงกบัอาหารธรรมดา

หรือท่ีมาจากธรรมชาติกลุ่มนี้ตอ้งพจิารณาความปลอดภยัอย่างครบถว้น รวมทัง้ทดสอบความ

เป็นพษิ และก่อใหเ้กดิภมูแิพใ้นคน และสตัวด์ว้ย ปัจจบุนัพบว่ายงัไม่มีตวัอย่างอาหารประเภทน้ี 

การประเมินความปลอดภยั GM Foods 

 ลกัษณะเฉพาะโมเลกุลของชิน้ส่วนยนีทีใ่ส่ในพชืและผลการเกดิโปรตนีใหมห่รอืเมแทบอไลต์ 
 การวเิคราะหส์่วนประกอบของพชืทีเ่ป็นกุญแจสาํคญัดา้นสารอาหารและสารตา้นโภชนาการ 
 แนวโน้มของการถ่ายโอนยนีจากอาหารจเีอม็ไปยงัจลุชพีในทางเดนิอาหารของคนและสตัว์ 
 แนวโน้มการทาํใหเ้กดิภมูแิพข้องอาหารจเีอม็ 
 คาดปรมิาณของระดบัการบรโิภคโปรตนีทีเ่กดิใหมแ่ละ/หรอืผลติภณัฑส์ุดทา้ย รวมทัง้ส่วนประกอบ

ทีเ่ปลีย่นไป 
 ประเมนิค่าความเป็นพษิและโภชนาการจากผลของขอ้มลู 
 ทดสอบความเป็นพษิของอาหารทัง้หมดเมือ่จาํเป็น เป็นการทดสอบทัง้หมดของพชืหรอืผลติภณัฑ์

ทีม่าจากพชืนัน้ 
 

วิธีการตรวจหา GMOs ในพืชหรืออาหาร 

• โดยทัว่ๆ ไปถา้มองดว้ยตาเปล่าแลว้ เราไม่สามารถบอกได้เลยว่า พชื สตัว ์ อาหาร หรอื
ผลติภณัฑช์นิดใดทีว่างจาํหน่ายอยูน่ัน้เป็น GMOs หรอืไม ่ (ยกเวน้ในกรณีทีส่ ิง่มชีวีตินัน้ไดร้บัการ
ดดัแปลงใหล้กัษณะภายนอกทีแ่สดงออก เช่น รปูร่าง ส ีกลิน่ ผดิประหลาดจากพนัธุธ์รรมชาต)ิ  

• ต้องใช้วิธีการทางห้องปฏิบติัการเพ่ือการตรวจสอบ  
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การแสดงฉลากอาหารท่ีได้จากเทคนิคการดดัแปรพนัธกุรรม 

• สหรฐัอเมริกา 

- ยงัไม่มกีารกําหนดใหอ้าหาร GMOs ตอ้งตดิฉลาก  

- แต่ในกรณทีีผ่ลผลติทีไ่ดจ้าก GMOs มคีวามแตกต่างทางโครงสรา้งมากกก็ําหนดใหต้ดิฉลาก
ระบุประเดน็ทีแ่ตกต่าง  

- ไมต่อ้งระบุว่าเป็นสนิคา้ GMOs 

• แคนาดา - อนุญาตใหจ้าํหน่ายสนิคา้ GMOs ไดโ้ดยใหก้ารตดิฉลากขึน้กบัความสมคัรใจของ

ผูผ้ลิตเพื่อเป็นทางเลอืกแก่ผูบ้รโิภค 

• สหภาพยโุรป -กําหนดให้ติดฉลากอาหารรวมทัง้สารปรงุแต่งทีม่สี่วนผสมของ GMOs เกินกว่า 1 

% 

• ญ่ีปุ่ น -กําหนดใหส้นิคา้อาหารทีม่ ีGMOs ผสมอยูเ่กินกว่า 5% ต้องติดฉลาก 

• ประเทศไทย    ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ(ฉบบัท่ี 251) พ.ศ. 2545 
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

(ฉบบัที ่251) พ.ศ.2545 

เรือ่ง  การแสดงฉลากอาหารทีไ่ดจ้ากเทคนิคการดดัแปรพนัธุกรรมหรอืพนัธุวศิวกรรม 

                                                 -------------------------------------------- 

เพื่อเป็นการใหข้อ้มลูต่อผูบ้รโิภคสาํหรบัการแสดงฉลากอาหารทีไ่ดจ้ากเทคนิคการดดัแปรพนัธุกรรม

หรือพนัธุวิศวกรรม อาศยัอํานาจตามมาตรา 5 และมาตรา 6(10) แห่งพระราชบญัญตัิอาหาร 

พ.ศ.2522 อนัเป็นพระราชบญัญตัิที่มบีทบญัญตัิบางประการเกี่ยวกบัการจํากดัสทิธแิละเสรภีาพของ

บุคคลซึ่งมาตรา 29ประกอบกบัมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรฐัธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทยบญัญตัใิหก้ระทาํไดโ้ดยอาศยัอํานาจตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย รฐัมนตรวี่าการ

กระทรวงสาธารณสขุออกประกาศไว ้ดงัต่อไปนี้ 

ขอ้ 1  ใหถ้ัว่เหลอืงและผลติภณัฑจ์ากถัว่เหลอืง ขา้วโพดและผลติภณัฑจ์ากขา้วโพด ทีไ่ด้

จากเทคนิคการดดัแปรพนัธุกรรม (Genetic modification) หรอืพนัธุวศิวกรรม (Genetic engineering)        

เป็นอาหารทีต่อ้งมฉีลาก 

ขอ้ 2  อาหารตามขอ้ 1 หมายความว่า ถัว่เหลอืงและผลติภณัฑจ์ากถัว่เหลอืง ขา้วโพด

และผลติภณัฑ์จากขา้วโพด ตามรายชื่อในบญัชแีนบท้ายประกาศนี้ที่มสีารพนัธุกรรม (ดเีอน็เอ) หรือ

โปรตีนที่เป็นผลจากการดัดแปรพันธุกรรมนัน้อยู่ตัง้แต่ร้อยละ 5 ของแต่ละส่วนประกอบที่เป็น

ส่วนประกอบหลกั         3 อนัดบัแรก และแต่ละส่วนประกอบดงักล่าวนัน้มปีรมิาณตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของ

น้ําหนกัผลติภณัฑ ์

ขอ้ 3  การแสดงฉลากของอาหารตามขอ้ 1 ใหป้ฏบิตั ิดงันี้ 

3.1  ใหป้ฏบิตัติามประกาศกระทรวงสาธารณสขุว่าดว้ยเรื่องอาหารนัน้ ๆ  

3.2  ใหป้ฏบิตัติามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ(ฉบบัที ่194) พ.ศ.2543 เรื่อง ฉลาก 

ลงวนัที ่19 กนัยายน พ.ศ.2543 ยกเวน้การปฏบิตัติามขอ้ 3(1) และ (5) ของประกาศกระทรวง

สาธารณสขุ     ดงักล่าว ใหป้ฏบิตัดิงันี้  
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       (ก)  ใหแ้สดงขอ้ความว่า ‚ดดัแปรพนัธุกรรม‛ ประกอบชื่ออาหารตามขอ้ 1 ทีม่สีว่นประกอบ

สาํคญัเพยีงชนิดเดยีว เช่น ขอ้ความว่า ‛ขา้วโพดดดัแปรพนัธุกรรม‛ ‚เตา้หูแ้ช่แขง็ผลติจากถัว่เหลอืง

ดดัแปรพนัธุกรรม‛ เป็นตน้  

(ข)  ใหแ้สดงขอ้ความว่า ‚ดดัแปรพนัธุกรรม‛ ในสว่นประกอบหลกั 3 อนัดบัแรกทีใ่ชอ้าหารตาม

ขอ้ 1 ไวท้า้ยหรอืใตช้ือ่สว่นประกอบนัน้ ๆ ตามแต่กรณ ีเช่น ขอ้ความวา่ ‚แป้งขา้วโพดดดัแปร

พนัธุกรรม‛ เป็นตน้ 

การแสดงขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้ใหแ้สดงดว้ยตวัอกัษรทีอ่่านไดช้ดัเจน มขีนาดสมัพนัธก์บั

ขนาดของพืน้ทีฉ่ลาก  

ขอ้ 4  ความในขอ้ 3 ของประกาศนี้ ไม่ใชบ้งัคบักบัผูผ้ลติรายย่อยทีจ่าํหน่ายแก่ผูบ้รโิภคโดยตรง 

‚ผูผ้ลติรายย่อย‛ ตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า ผูผ้ลติขนาดเลก็ทีจ่าํหน่ายแก่ผูบ้รโิภคโดยตรงใน

วงแคบ และผูผ้ลติสามารถใหข้อ้มลูแก่ผูบ้รโิภคไดโ้ดยตรงดว้ย  

ขอ้ 5  เพือ่ป้องกนัไม่ให้ผูบ้รโิภคเขา้ใจผดิเกีย่วกบัการแสดงฉลากอาหารตามประกาศนี้  

หา้มใชข้อ้ความว่า ‚ปลอดอาหารดดัแปรพนัธุกรรม‛ หรอื ‚ไมใ่ช่อาหารดดัแปรพนัธุกรรม‛ หรอื
‚ไมม่สีว่นประกอบของอาหารดดัแปรพนัธุกรรม‛ หรอื ‚มกีารคดัหรอืแยกสว่นประกอบทีม่กีารดดัแปร
พนัธุกรรมออก‛ หรอืขอ้ความอืน่ในทาํนองเดยีวกนั  

ขอ้ 6  ประกาศนี้ ใหใ้ชบ้งัคบัเมือ่พน้กาํหนดหนึ่งปี นบัแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจา 

นุเบกษาเป็นตน้ไป 

ประกาศ ณ วนัที ่ 8  เมษายน  พ.ศ.2545 

 สดุารตัน์  เกยุราพนัธุ ์

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสขุ 
(ราชกจิจานุเบกษาฉบบัประกาศทัว่ไป เล่ม 119 ตอนพเิศษ 42 ง. ลงวนัที ่10 พฤษภาคม พ.ศ.2545) 
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บญัชแีนบทา้ยประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัที ่251) พ.ศ.2545 

เรื่อง  การแสดงฉลากอาหารทีไ่ดจ้ากเทคนิคการดดัแปรพนัธุกรรมหรอืพนัธุวศิวกรรม 
---------------------------------------- 

            อาหารทีไ่ดจ้ากเทคนคิการดดัแปรพนัธุกรรมหรอืพนัธุวศิวกรรมทีต่อ้งมกีารแสดงฉลากอาหาร 
มดีงัต่อไปนี้ 
1.  ถัว่เหลอืง 

2.  ถัว่เหลอืงสกุ (cooked soybean) 

3.  ถัว่เหลอืงคัว่ 

4.  ถัว่เหลอืงบรรจขุวดหรอืบรรจกุระป๋อง (canned soybean) หรอืบรรจุในบรรจุภณัฑอ์่อนตวั  
     (retort pouch) 

5.  ถัว่หมกั (natto) 

6.  เตา้เจีย้ว (miso) 

7.  เตา้หู ้เตา้หูท้อดน้ํามนั 

8.  เตา้หูแ้ชแ่ขง็ กากเตา้หู ้(ฟองเตา้หูแ้ละผลติภณัฑ)์ 

9.  นมถัว่เหลอืง 

10.  แป้งถัว่เหลอืง (soybean flour) 

11.  อาหารทีม่อีาหารตามขอ้ 1-10 เป็นสว่นประกอบหลกั 

12.  อาหารทีม่โีปรตนีจากถัว่เหลอืง (soybean protein) เป็นสว่นประกอบหลกั 

13.  อาหารทีม่ถีัว่เหลอืงฝกัอ่อนและยอดอ่อน (green soybean) เป็นสว่นประกอบหลกั 

14.  อาหารทีม่ถีัว่งอกทีไ่ดจ้ากถัว่เหลอืงเป็นองคป์ระกอบหลกั 

15.  ขา้วโพด 

16.  ป๊อปคอรน์ (pop corn) 

17.  ขา้วโพดแช่เยอืกแขง็ (freeze) หรอืแช่เยน็ (chill) 

18.  ขา้วโพดบรรจขุวดหรอืบรรจกุระป๋อง (canned corn) หรอืบรรจุในบรรจุภณัฑอ์่อนตวั 
(retort pouch) 

19.  แป้งขา้วโพด (corn flour/corn starch) 

20.  ขนมขบเคีย้วทีผ่ลติโดยใชข้า้วโพดเป็นสว่นประกอบหลกั 

21.  อาหารทีม่อีาหารตามขอ้ 15-20 เป็นสว่นประกอบหลกั 

22.  อาหารทีม่ขีา้วโพดบดหยาบ (corn grits) เป็นสว่นประกอบหลกั 
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การยอมรบัของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ  

GM Foods 

ขึน้อยูก่บัปจัจยัหลายอย่าง เช่น 

• ความระมดัระวงัเรือ่งนโยบาย 

• ระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได้ 

• ความสามารถประเมนิความเสีย่ง 

• การออกกฎหมายควบคุม 

• ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากเทคโนโลยนีี้ 

• ผลต่อการส่งสนิคา้ออก 
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บทท่ี  6 
 

วิถีชีวิตปัจจบุนักบัอาหารทางเลือก 
 

ผศ.ดร.ศจี สวุรรณศรี * 

 ดร.นรภทัร หวนัเหลม็ 
 

วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

      ใหม้คีวามรูเ้รือ่งวฒันธรรมอาหารกบัสุขภาพ แนวคดิพืน้ฐาน และการเรยีนรูด้ว้ยตวัเองเกีย่วกบัอาหาร

ทางเลอืก  
 

อาหารทางเลือก   

จดัเป็นอาหารประเภททีผู่บ้รโิภคสามารถเลอืกรบัประทานตามความเชื่อ ความชอบ วฒันธรรม 

ประเพณีทอ้งถิน่ ฤดกูาล ศาสนา สุขภาพ และความเรง่รบีของแต่ละบุคคล แบ่งเป็น 5 ประเภท ดงันี้ 

1. อาหารพรอ้มเสรฟิ (Quick Service Food) 
2. อาหารพืน้บา้นจากผกัและสมนุไพร  (Local Food from Plants & Herbs) 
3. อาหารมงัสวริตั ิ(Vegetarian Food) 
4. อาหารฟงัก์ชนั  (Functional Food) 
5. แมค็โครไบโอตกิส ์(Macrobiotics) 
 

1. อาหารพร้อมเสริฟ (Quick Service Food) 
เป็นอาหารทีบ่รกิารผูบ้รโิภคไดร้วดเรว็ สามารถรบัประทานไดท้นัท ีหรอืนํากลบับา้นกใ็ชเ้วลาน้อย

ในการเตรยีม เหมาะสาํหรบัสงัคมในปจัจบุนัและชวีติทีเ่รง่รบี พอสรุปตวัอยา่งดงัน้ี 
• อาหารจานด่วน (Fast Food) ส่วนใหญ่เป็นอาหารมทีีม่าจากต่างประเทศ หมายถงึ อาหารที่

เตรยีมจาํนวนมากจากครวักลาง แลว้ส่งต่อไปยงัรา้นสาขาทัว่ประเทศ ทัว่โลก คุณภาพของ
อาหารในแต่ละสาขาจะไมแ่ตกต่างกนั สามารถอุ่นใหร้อ้นและเสรฟิไดท้นัท ี เช่น แฮมเบอเกอร ์
French Fries กาแฟสด (ในภาชนะบรรจุทีท่ิง้ไปเมือ่ดื่มหมด) เป็นตน้  

• อาหารแช่เยน็และแช่แขง็ (Chilled and Frozen Foods) เป็นอาหารทีเ่ตรยีมจากครวักลางแลว้
ส่งต่อไปยงัสาขาทีจ่ดัจาํหน่ายทัว่ประเทศ โดยควบคุมอุณหภมูใินการขนส่งในขณะรอจาํหน่าย 
ใหม้กีารเปลีย่นแปลงอุณหภูมน้ิอยทีสุ่ด สาํหรบัอาหารแช่เยน็อุณหภมูติอ้งไมส่งูกว่า 4 ซ. และ
อาหารแช่แขง็อุณหภมูติอ้งไมส่งูกว่า -18 ซ. ผูใ้หบ้รกิารจะอุ่นเมือ่มกีารซือ้ขายพรอ้ม
รบัประทานไดท้นัท ีหรอืผูบ้รโิภคจะนํากลบัไปอุ่นเองทีบ่า้นกไ็ด้ 
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ตวัอย่างผลิตภณัฑอ์าหารแช่เยน็และแช่แขง็  
 แช่เยน็ แช่เยือกแขง็ 
ผลติภณัฑน์ม เนยแขง็ นมเปรีย้วโยเกริต์      

นมพาสเจอไรซ ์

ไอศกรมี 

ผลติภณัฑเ์นื้อสตัวแ์ละไข่ เนื้อหมสูด เนื้อววัสด  เนื้อไก่สด
หมบูด แฮม เบคอน 

เนื้อไก่ น่องไก่     
ซาลาเปา ขนมจบี        
หมพูนัสาหร่าย 

ผลติภณัฑส์ตัวน้ํ์า ปลา กุง้ ป ูลกูชิน้ปลา หอยจอ๊ เกีย้วกุง้สาํเรจ็รปู        
ฮะเก๋า ตม้ยาํกุง้         
ทอดมนัปลา 

ผลติภณัฑธ์ญัพชื พซิซ่า เตา้หู ้ โจก๊สาํเรจ็รปู                
ครวัซอง              

 ขา้วราดหน้าต่าง ๆ 
 

• อาหารพรอ้มรบัประทาน (Ready to eat food) หมายถงึ อาหารทีซ่ือ้แลว้รบัประทานไดท้นัท ี
เช่น ขา้วราดแกง แซนวชิ ซาลาเปา กาแฟ (เตรยีมสดใส่ภาชนะแกว้กระดาษ) เป็นตน้ ส่วน
ใหญ่จะหาซือ้ไดท้ัว่ไปโดยเฉพาะขา้วราดแกงซึง่เป็นอาหารไทย 

 
• อาหารพรอ้มปรงุ (Ready to cook food) หมายถงึ อาหารทีม่เีครือ่งปรงุในการเตรยีมอาหาร

ชนิดหนึ่งไวใ้นชุดเดยีวกนั ผูบ้รโิภคนําไปเตรยีมใหร้อ้น/สุก/ปรงุ ก่อนรบัประทาน เช่น ตม้ยาํกุ้ง 
ปลาน่ึง เป็นตน้ มขีายในซุปเปอรม์ารเ์กต็ 

 
2. อาหารพื้นบ้านจากผกัและสมนุไพร  (Local Food from Plants & Herbs) 

ผกั ทีร่บัประทาน แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ดงันี้ 
• ผกัเศรษฐกิจ คอื ผกัทีเ่รานิยมรบัประทานกนัประจาํ และมขีายทัว่ไปในตลาด เช่น ผกักาดขาว 

คะน้า กะหลํ่าปล ีกวางตุง้ ถัว่ลนัเตา เป็นตน้ 
• ผกัพ้ืนบ้าน เป็นผกัทีเ่กดิเองตามธรรมชาต ิไมต่อ้งดแูลบาํรงุมาก มหีลายรอ้ยชนิด แตกต่างใน

แต่ละภมูภิาค ของประเทศ เช่น เซยีงดา ฮว้น สะแล ผกัไผ่ สะเดา ใบยอ ชะอม กระเฉด สะเมก็ 
กระโดนน้ํา กระโดนบก สะตอ ยอดหมยุ ยอดมะมว่งหมิพานต ์ เป็นตน้ 

สมนุไพร เป็นไดท้ัง้ผกัและยา 
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ตวัอย่างผกัพื้นบ้านในภาคต่างๆของประเทศไทย 
„ ภาคเหนือ ไดแ้ก่ เซยีงดา ฮว้น สะแล ผกัไผ่ ผกัปลงั  ใบสม้ปอ่ย กา้นตง กุ่มปลา ผกัหวานบา้น ผกั

เสีย้ว มะแหลบ    ผกัเฮอืด ผกัปูย่า่ พ่อคา้ตเีมยี ปเูลย  
„ ภาคอีสาน ไดแ้ก่ สะเมก็ กระโดนน้ํา กระโดนบก  ติว้  ขะแยง ดอกอฮีุม กระถนิ ดอกขี้เหลก็ เทา 

ใบยา่นาง เหด็ตนีแฮด ดอกสงั ผกัอตีู่ ผกัสะแงะ  
„ ภาคกลาง ไดแ้ก่ สะเดา ใบยอ ชะอม กระเฉด พรกิไทยอ่อน ดอกแค ชะมวง ถัว่พ ูมะเขอืเปราะ 

กระชาย พงัพวยน้ํา ชะพล ูใบกะเพรา ใบโหระพา ใบแมงลกั ผกัชฝีรัง่ ดอกโสน  
„ ภาคใต้ ไดแ้ก่ สะตอ ยอดหมยุ ยอดมะมว่งหมิพานต ์ใบบวับก ขมิน้ชนั ลกูฉิ่ง มนัป ูทาํมงั เทยีม 

หวัแส ้ 
คณุประโยชน์เชิงคณุภาพ 
• ประกอบดว้ย วติามนิ แรธ่าตุ ใยอาหาร สารต้านอนุมลูอสิระและสารตา้นการก่อกลายพนัธุ์ 
• ผกัพืน้บา้นไทยหลายชนิดมสีารประกอบพวก โพลฟิีนอล   ฟลาโวนอยด ์แอนโทไซยานิน 

คณุสมบติัต้านการกลายพนัธุ ์ซึง่เป็นขัน้ตอนเริม่แรกของการเกดิมะเรง็   
        พชืทีม่ศีกัยภาพยบัยัง้ฤทธิก่์อกลายพนัธุไ์ดอ้ยา่งดมีาก (Strongly active inhibition) ไดแ้ก่ ขา่ 
ตะไคร ้ขมิน้ชนั ใบมะกรดู กระชาย พรกิไทยอ่อน และมะเขอืพวง 
            พชืทีแ่สดงฤทธิก์ารยบัยัง้ด ี(active inhibition) ไดแ้ก่ พรกิชีฟ้้า กระเทยีม พรกิขีห้นูสวน ใบ

ยอ พรกิขีห้นูจนิดา  กะเพรากา้นแดง และหอมแดง 

ผกัพ้ืนบ้านภาคเหนือ 
 
 
 
 

               โกสน                              นางแลว                              ดอกสะแล 
 
 
 
 

           เซยีงดา                                       หอมแย ้
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ผกัภาคใต้ 
 
 
 
 
ทาํมงั                                           มนัป ู                             ดอกกะโดนบก 

 
 
 
 
หมยุหอม                                      มะสงั                             ยอดมะมว่งหมิพานต์ 

การนําเอาผกัพ้ืนบ้านและสมนุไพรมาประยกุตเ์ป็นเครื่องปรงุรสอาหาร เช่น  

„ ผงนัว - โดยคดัเลอืก พืน้บา้นและสมนุไพร  ลา้งทาํความสะอาด  หัน่หรอืเดด็   ลวกในน้ําเดอืด อบใหแ้หง้    

บดและรอ่น   ผสมส่วนผสมแต่ละสตูร   บรรจภุาชนะปิดสนิท เกบ็รกัษา  

ตวัอย่างผลิตภณัฑท่ี์กลุ่มแม่บ้านได้นําไปพฒันาปรบัปรงุโดยใช้ผงนัว –  ถัว่อบสมนุไพร  ไส้อัว่ หมู
สะเต๊ะและน้ําจิม้     แกงกะหร่ีไก่   แกงไตปลา    ผลติภณัฑข์า้วผดัรสไทยพรอ้มบรโิภค 

เครื่องเทศสมุนไพร: นอกจากประโยชน์เชิงคณุภาพแลว้ ยงัสามารถออกฤทธ์ิยบัยัง้จลิุนทรียใ์น
อาหาร ตวัอยา่งเช่น 

เครื่องเทศ/สมุนไพร ฤทธิย์บัยัง้การการเจริญเติบโตต่อ จลิุนทรีย ์

กานพลแูละอบเชย Escherichia coli O157 : H7 และ Yersinia enterocolitica 

กระชาย (galingale) ดอกจนัทรเ์ทศ โปยกัก๊ Listeria monocytogenes 

น้ํามนัหอมระเหย อบเชย กานพลู ยบัยัง้การเจรญิและการสรา้ง อะฟลาทอกซนิ ของ Aspergillus 
parasiticus 

สารสกดัจากขงิ พรกิไทยดาํ ยบัยัง้การงอกของสปอรข์องแบคทเีรยี Bacillus subtilis 

 

  

ดอกสะแล 
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สมนุไพรท่ีสาํคญัในการทาํอาหารประจาํวนั 

 พริก  ช่วยระบบทางเดนิหายใจและการทํางานของหวัใจ 

 พริกไทย เป็นยาขบัลม แก้อาการทอ้งอดื และช่วยใหเ้จรญิอาหาร 

 หอมแดง ช่วยทางเดนิหายใจ(แกห้วดั) ลดหอบหดื ลดไขมนัในเสน้เลอืด 

 กระเทียม แกไ้ข ้ขบัเสมหะ ลดไขมนัในเสน้เลอืด ช่วยย่อยอาหาร ช่วยขบัลมในลาํไส้ 

 ขิง ช่วยยบัยัง้อาการหวดั และคลื่นไส ้

 ข่า ช่วยขบัลม แกอ้าการบวม และฟกชํ้า 

 ตะไคร ้แกโ้รคทางเดนิปสัสาวะ ช่วยขบัปสัสาวะ 

 กะเพรา แกป้วดทอ้ง ทอ้งขึน้และจกุเสยีดในทอ้ง 

 สาระแหน่ เป็นยาขบัลม ขบัเหงือ่ ช่วยยอ่ยอาหารและแกอ้าการแน่นทอ้ง 

 ขม้ิน แกท้อ้งอดื ทอ้งเฟ้อ ช่วยรกัษาแผลในกระเพาะ เพิม่น้ํายอ่ย ทําใหก้ารยอ่ยอาหารดขีึน้ 

 กระชาย บํารงุไต บาํรงุกระดกู บาํรงุผม แกท้อ้งอดืเฟ้อ และบาํรงุกําลงั 

 กล้วย ลดความเครยีด ลดความดนัและโรคหวัใจ เคลอืบกระเพาะ 

 มะละกอดิบ(ห่าม)  ลา้งไขมนัทีเ่คลอืบลาํไส้ 

 มะระขี้นก  รกัษาตบั มา้ม แกร้อ้นใน เจรญิอาหาร 

3. อาหารมงัสวิรติั (Vegetarian Food) 
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม 
1. กลุ่มก่ึงมงัสวิรติั (Semivegetarian) กินผกั ผลไม ้ธญัพชืมากกว่าการกนิเนื้อสตัว ์และผลติภณัฑ์
จากเนื้อสตัว ์จะไดร้บัสารอาหารทีเ่พยีงพอกบัความตอ้งการของรา่งกาย 
2. กลุ่มมงัสวิรติัท่ีกินนมและไข่ (Lacto-ovo-vegetarian)  
  กนิอาหารจากพชืเป็นส่วนใหญ่  และกนินม ผลติภณัฑน์มและไข่ 
  ไมก่นิเน้ือสตัวป์ระเภทต่าง ๆ 
  ไมพ่บปญัหาดา้นโภชนาการ 
3. กลุ่มมงัสวิรติัแท้ (Vegan หรือ Total vegetarian) 
  กนิอาหารทีม่าจากพชืเท่านัน้ 
  หลกีเลีย่งอาหารจากสตัวแ์ละผลติภณัฑส์ตัวท์ุกชนิด 
  คนจนีเป็นกลุ่มมงัสวริตัแิทท้ีไ่มก่นิพชืผกัทีม่กีลิน่ฉุน เช่น กระเทยีม   
    หอม  ผกัช ีเป็นตน้ ซึง่เรยีกว่าอาหารเจ 
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แหล่งของสารอาหารกลุ่มมงัสวิรติั 

• คารโ์บไฮเดรท  ในขา้วกลอ้ง  ขา้วซอ้มมอื  ธญัพชื  เผอืก  มนั  ลกูเดอืย ขา้วฟ่าง ขา้วแดง 
• โปรตนี ในถัว่เมลด็แหง้  เช่น  ถัว่เหลอืง  โปรตนีเกษตร 
• วติามนิ แรธ่าตุ และใยอาหาร   ในผกั ผลไม ้
• ไขมนั  ในน้ํามนัพชื 

โภชนาการท่ีควรระวงัจากการกินอาหารมงัสะวิรติั 
การขาดสารอาหารบางชนิด โดยเฉพาะกลุ่มทีเ่ป็นมงัสวริตัแิท ้ไดแ้ก่ 
 ธาตุเหลก็  อาหารจากพชืจะมธีาตุเหลก็ชนิด non-heme iron ซึง่จะดูดซมึไดน้้อยกว่าอาหารจาก

เน้ือสตัว์ ยกเว้น การกินผกั ผลไมท้ี่มวีติามนิซสีูง จะช่วยการดูดซมึของธาตุเหล็กและลดปญัหา
ดงักล่าวได ้(เช่น สม้ มะเขอืเทศ ฝรัง่ กลํ่าปล)ี 

 แคลเซียม อาหารมงัสวริตั ิจะมปีรมิาณแคลเซยีมตํ่า (ยกเว้นกลุ่มที่รบัประทานนม ไข่ เนื้อสตัว์)  
ซึง่อาจมคีวามเสีย่งในการเกดิโรคกระดกูพรุน 

 สงักะสี  รา่งกายคนเราสามารถดดูซมึสงักะสจีากพชืไดต้ํ่า ดงันัน้ชาวมงัสวริตัคิวรไดร้บัปรมิาณ
สงักะสทีีเ่พยีงพอในแต่ละวนั (น้ําผึง้ ราํขา้ว) 

 โปรตีน   ตามปกติคนที่มสีุขภาพดตี้องการโปรตีน  วนัละ 50 -60 กรมั หากรบัประทานอาหาร
ประเภทถัว่ เช่น ถัว่เหลอืง ถัว่แดง  โดยเฉพาะถัว่เหลอืงจะมปีรมิาณโปรตนี 34 กรมั ใน 100 กรมั  
พรอ้มกบัขา้วธญัพชือื่น ๆ และขนมปงั จะทาํใหร้า่งกายไดร้บัโปรตนีเพยีงพอ 

 ไขมนั เมลด็พชื ถัว่ งา 
 อาหารทีม่ไีขมนัตํ่า ไขมนัอิม่ตวั จะมโีฟเลทสงู มสีารตา้นอนุมลูอสิระ เช่น วติามนิซ ี
วติามนิอ ี กลุ่มแคโรทนีอยด ์รวมทัง้สารพฤกษาเคมต่ีาง ๆ (Phytochemical) เป็นตน้ 
ในบรรดาอาหารดงักล่าว โฟเลทช่วยลดระดบัโฮโมซสีเทอนิ       ในเลอืดได ้จงึช่วย
ป้องกนัโรคหวัใจ 

 วิตามินดี  อาหารมงัสวริตัสิ่วนใหญ่ขาดวติามนิด ีดงันัน้ การออกกําลงักายและได้รบัแสงแดดจะ
ช่วยเพิม่การสงัเคราะหว์ติามนิดใีนร่างกาย ซึง่ช่วยป้องกนัโรคกระดกูอ่อน 

 วิตามินบี 12  พชืบางชนิดจะมวีติามนิบ ี12 บา้งแต่ไมเ่พยีงพอกบัความตอ้งการของรา่งกาย ซึง่จะ
มผีลต่อรา่งกาย เช่น โรคโลหติจาง ปญัหาทางระบบประสาท ดงันัน้จาํเป็นจะตอ้งมกีารเสรมิวติามนิ
บ ี12 โดยเฉพาะกบัผูส้งูอายุ 
 

สรปุ 
 มคีวามเชื่อว่าการรบัประทานอาหารมงัสวริตั ิจะดต่ีอสุขภาพ เพื่อป้องกนัการเกดิโรคไมต่ดิต่อเรือ้รงั 

เช่น โรคหวัใจ  ความดนัโลหติสงู และเบาหวาน เป็นตน้ 
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 ดงันัน้การรบัประทานอาหารมงัสวริตั ิจะดต่ีอสุขภาพเมื่อมกีารวางแผน เพื่อใหไ้ดอ้าหารครบทุกหมู ่
ในปรมิาณที่พอเหมาะและควรป้องกันการขาดสารอาหารบางชนิด เช่น ธาตุเหล็ก แคลเซียม 
สงักะส ี โปรตนี วติามนิด ี   และบ ี12 เป็นตน้ 
 

4. อาหารฟังกช์นั  (Functional Food)   คอื อาหารทีม่สี่วนประกอบชนิดใดชนิดหนึ่ง ( Functional 
ingredients) ทีพ่บไดใ้นอาหารนัน้ตามธรรมชาต ิและแสดงคุณสมบตัใินทางทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ
นอกเหนือจากการใหพ้ลงังานและสารอาหารทีจ่าํเป็นต่อรา่งกายแลว้ยงัช่วยลดความเสีย่งในการเกดิโรค
ต่าง ๆ 

Functional ingredients  คอื สารประกอบทีแ่สดงคุณสมบตัเิชงิสุขภาพต่อร่างกาย ทีส่าํคญัและนิยม
ในปจัจบุนัมหีลายประเภท  ไดแ้ก่ 

เส้นใยอาหาร  (Dietary fiber) 

 เป็นองคป์ระกอบของพชืทีไ่มถู่กยอ่ยโดยเอน็ไซมใ์นทางเดนิอาหารของมนุษย์ 
 ช่วยในการขบัถ่ายของเสยีจากร่างกาย  ลดอาการทอ้งผูก 
 ลดระดบัคอเลสเตอรอลในเลอืด  ควบคุมน้ําตาลในเลอืด 
 มมีากในผกั  ผลไม ้ ถัว่เมลด็แหง้และธญัพชื 

คาโรทีนอยด ์ (Carotenoid) 

 สามารถถูกเปลีย่นใหเ้ป็นวติามนิเอในร่างกาย 
 เป็นสารตา้นอนุมลูอสิระในร่างกาย 
  แหล่งอาหารทีม่สีารเหล่านี้ไดแ้ก่  ผกั ผลไมส้เีขยีวเขม้  สเีหลอืงสม้ สแีดงสม้ เช่น แครอท 
มะเขอืเทศ บลอ็กโคลี ่

     เปปไทด ์และโปรตีน  

 เปปไทด ์คอื โปรตนีทีถู่กยอ่ยบางส่วน เช่น  Glutamine peptide เพื่อช่วยการดดูซมึแรธ่าตุ ลด
ความลา้ของกลา้มเนื้อ สรา้งเสรมิระบบภูมคิุม้กนั เช่น เครือ่งดื่มเสรมิกรดอะมโิน เป็นตน้ 

 Phytochemicals (สารพฤกษเคมี)  เป็นสารสําคญัทีพ่บมากในพชืผกัผลไมช้นิดต่าง ๆ 
ประกอบดว้ยสารประกอบหลายประเภท เช่น 

   -Polyphenol  มมีากในผกัผลไมแ้ละใบชา มคีุณสมบตัใินการตา้นอนุมลูอสิระ อาจมผีลในการลด
การ เกดิโรคหวัใจ และหลอดเลอืด 

 - Phytoestrogen   สารประกอบทีม่อียูใ่นพชื  เกีย่วขอ้งกบัฮอรโ์มนหญงิ ช่วยป้องกนัมะเรง็ พบ
มาก ในโปรตนีจากถัว่เหลอืง  ผกั  

- Disulphides  เป็นสารประกอบทีช่่วยยบัยัง้เชือ้จลุนิทรยี ์และกระตุน้การทาํงานของเอน็ไซมบ์าง
ชนิด พบมากในพชืตระกูลหวัหอม  กระเทยีม  พชืตระกูลถัว่  และตระกูลกะหลํ่า 
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กรดไขมนัไม่อ่ิมตวั (Polyunsaturated fatty acid) ได้แก่ 

  กรดไขมนักลุ่ม Omega 3 ในน้ํามนัปลาทีป่ระกอบดว้ย EPA  DHA มผีลในการลดระดบัไขมนัหรอื
โคเลสเตอรอลในเลอืด  

  บางชนิดมคีวามสําคญัต่อการพฒันาและการทาํงานของสมองและระบบประสาท 
เช้ือจลิุนทรียใ์นกลุ่ม Lactic acid bacteria (Probiotics) 

  อาหารทีม่เีชือ้จลุนิทรยีท์ีม่ชีวีติชนิดทีส่รา้งกรดแลคตคิ (Lactic acid bacteria) ในปรมิาณทีใ่ห้
ประโยชน์กบัร่างกาย 

  ช่วยเสรมิสรา้งระบบภูมคุม้กนั 
  ช่วยระบบทางเดนิอาหาร ลดความเสีย่งของการเกดิโรคมะเรง็ในทางเดนิอาหารส่วนล่าง เช่น 

โยเกริต์ทีม่เีชือ้ Bifidobacterium sp.อยู ่เป็นตน้ 
พรีไบโอติก (Prebiotics) 

เป็นสารประกอบคารโ์บไฮเดรททีย่อ่ยไมห่มดหรอืไมถู่กยอ่ยทีล่าํไสส้่วนตน้ผ่านมาทีล่าํไสส้่วนกลาง
และลาํไสใ้หญ่ สามารถเกดิการหมกัในลาํไสใ้หญ่ โดยแบคทีเ่รยีทีม่ปีระโยชน์ เช่น Lactobacillus และ 
Bifidobacterium เป็นตน้ 

แหล่งของพรไีบโอตคิส่วนใหญ่คอื กลุ่ม Oligosaccharide  จากผกัและผลไม ้เช่น แลกโตส 
แรฟฟิโนส  ฟรคุโตโอลโิกแซคคาไรด ์ 
Oligosaccharides (Prebiotics) 
 เป็นแหล่งอาหารของเชือ้จลุนิทรยีใ์นลาํไสเ้ลก็ทีม่ปีระโยชน์ ทาํใหจ้ลุนิทรยี์เจรญิเตบิโตอยา่งรวดเรว็ 
และ ป้องกนัมใิหจ้ลุนิทรยีท์ีก่่อใหเ้กดิโรคเจรญิเตบิโตได ้
 

โปรไบโอติก (Probiotics) 
• อาหารทีจ่ลุนิทรยีย์งัมชีวีติอยูใ่นระบบทางเดนิอาหาร 
• ช่วยปรบัความสมดุลของจลุนิทรยีท์ีด่ภีายในลาํไสใ้นระบบทางเดนิอาหาร 
• ทนต่อสภาวะทีเ่ป็นกรดในกระเพาะ อาหาร 
• ทนต่อเกลอืน้ําดใีนระบบการยอ่ยอาหาร 
• สามารถยดึเกาะผนงัลาํไสไ้ด ้ป้องกนัไมใ่หเ้ชือ้โรคเกาะผนงัลาํไส ้และช่วยในระบบการยอ่ย

อาหาร 
• ยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของเชือ้ก่อโรคในอาหาร 
• ลดความเสีย่งในการเกดิโรคมะเรง็ลําไสใ้หญ่ 

• มปีรมิาณจลุนิทรยีไ์มน้่อยกว่า 1 x 10
6

 เซลล/์กรมัอาหาร  
 

ผลิตภณัฑโ์ปรไบโอติก 
‟ ผลติภณัฑโ์ปรไบโอตกิทีจ่าํหน่ายแบบเซลลส์ด เช่น นมเปรีย้ว โยเกริต์ และชสี เป็นตน้ 
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‟ ผลติภณัฑโ์ปรไบโอตกิทีจ่าํหน่ายแบบเซลลแ์หง้ เช่น โปรไบโอตกิชนิดผงบรรจซุอง 
แคปซลู กลา้เชือ้ 

  

อาหารฟังกช์นั  ท่ีพบในท้องตลาดปัจจบุนั 
       1.  ผลติภณัฑท์ีม่กีารเตมิ functional ingredients ลงไป  เช่น  ซเีรยีลเสรมิใยอาหาร ขนมปงัเสรมิ  ใย

อาหาร  ผลติภณัฑร์าํขา้วสกดั เป็นตน้ 
 2.   อาหารประเภทโยเกริต์ทีม่กีารเตมิเชือ้จลุนิทรยีท์ีด่ ี
 3.   อาหารหรอืเครือ่งดื่มสาํหรบันกักฬีา 
 4.   สารสกดัจากพชื เช่น สารสกดัจากสาหร่าย  ชาเขยีว (catechin)  เหด็หอมสกดั  เปปไทดจ์าก 
             ถัว่เหลอืง เป็นตน้ 
 5.  น้ํามนัและไขมนั  เช่น น้ํามนัปลา  น้ํามนัราํขา้ว  น้ํามนัมะกอก เป็นตน้ 
 6.  โปรตนี  วติามนิ  และเกลอืแรต่่าง ๆ 
 

การใช้อาหารฟังกช์นัจะต้องคาํนึงถึงความปลอดภยัโดย 

 ศกึษาระดบัปรมิาณทีเ่หมาะสมของสารอาหารและองคป์ระกอบทีม่ผีลต่อสุขภาพ 
 ตดิตามขอ้มลูการวจิยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัสารประกอบและสารออกฤทธิท์ีเ่ตมิในอาหารฟงักช์นั 
 อ่านฉลากโภชนาการทีม่กีารระบุ ส่วนประกอบของอาหาร พรอ้มทัง้สารทีม่กีารเตมิเพื่อเสรมิต่อ

สุขภาพ  เพื่อใหไ้ดผ้ลติภณัฑท์ีคุ่ม้ค่าต่อรา่งกายในการเสรมิสุขภาพ 
 
5. แมค็โครไบโอติกส ์(Macrobiotics) 

เริม่ตน้ในประเทศญีปุ่่น ประมาณ ปี 1880  แต่มพีืน้ฐานมาจากปรชัญาหยนิ และ หยาง ของจนี ที่
เชื่อว่าทุกสิง่ในธรรมชาตมิลีกัษณะ 2 ดา้น ซึง่ช่วยเสรมิและสรา้งสมดุลซึง่กนัและกนั 
 หยนิ  เป็นตวัแทนทางธรรมชาตขิองความยดืหยุ่นในส่วนทีเ่ป็นของเหลวและเยน็ 
 หยาง  เป็นตวัแทนทางธรรมชาตขิองความแขง็แกรง่ พลงั และความรอ้น   
หลกัเบือ้งต้น   

อาหารเนื้อสตัวเ์ป็นหยาง  พชืผกัเป็นหยนิ ในหมูอ่าหารพชืผกัทีเ่จรญิในเขตรอ้นชืน้เจรญิเตบิโตเรว็  
มลีกัษณะเป็น หยิน เมือ่เทยีบกบัพชืทีเ่จรญิในเขตหนาว  เตบิโตชา้  มลีกัษณะแหง้  แกรน ผลและใบทีห่ล่อ
เลีย้งดว้ยพลงัซึง่ขยายออกเป็นหยิน ลาํตน้ ราก เมลด็อนัหล่อเลีย้ง 
ดว้ยพลงัทีค่วบแน่นเขา้คอื เป็นหยาง ไมท้ีเ่จรญิหยดัยนืขึน้สู่อากาศคอืเป็นหยิน  เมื่อเทยีบกบัพชืพรรณที่
งอกลงสู่ดนิ พชืหวั คอื เป็นหยาง  รสชาตทิีเ่ปรีย้ว  ขม  หวานจดั รอ้น และกลิน่แรงคอืเป็น หยิน เมือ่เทยีบ
กบัรสเคม็ หรอื หวานละมุนอ่อนกว่าหวานจดั คอื เป็นหยาง 

คนทุกคนมคีวามเป็นหยินและหยางในตวัเช่นเดยีวกบัอาหารแต่ละชนิด การกนิอาหารแมก็โครไบโอ
ตกิส ์ มจีดุมุง่หมายเพื่อปรบัความสมดุลของความเป็นหยินและหยางในแต่ละคนใหถู้กตอ้ง เพื่อใหม้ี
สุขภาพด ีและดําเนินชวีติอยา่งเป็นสุข อาหารแมก็โครไบโอตกิสส์่วนใหญ่ประกอบดว้ยธญัพชืเตม็เมลด็ 
และผกัผลไมท้ีม่ใีนทอ้งถิน่ตามฤดกูาล อาจกนิปลาไดบ้า้ง 
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• การแพทยแ์ผนไทย มกีารจาํแนกอาหารกลุ่มทีม่ฤีทธิร์อ้นและกลุ่มทีม่ฤีทธิเ์ยน็ อาหารกลุ่มทีม่ ี
ฤทธิร์อ้น คอือาหารทีม่ฤีทธิก์ระตุน้ เมือ่กนิจะรูส้กึรอ้น ไดแ้ก่ อาหารรสเผด็  รสหวาน อาหาร
ทอดเป็นตน้ ส่วนอาหารกลุ่มทีม่ฤีทธิเ์ยน็ คอือาหารทีม่ฤีทธิย์บัยัง้ กนิแลว้ทําใหรู้ส้กึเยน็ 

•   คนไทยถา้อากาศรอ้น  นิยมกนิผกัทีม่ฤีทธิเ์ยน็ เช่น ฟกัเขยีว  มะระ  แตง  ผกักระเฉด,       

ผกับุง้ ตําลงึ เป็นตน้ ถา้อากาศเยน็กก็นิผกัทีม่ฤีทธิร์อ้น เช่น พรกิ, พรกิไทย, แมงลกั กะเพรา 

เป็นตน้ 

• เชื่อกนัว่าผูท้ีม่คีวามเป็นหยินมากกว่าหยาง  จะมบีุคลกิภาพใจเยน็  ผ่อนคลาย  สงบ 
สรา้งสรรคแ์ละช่วยสงัคม  แต่ผูท้ีม่หียางมากกว่าจะแคล่วคล่องวอ่งไว มกีําลงัวงัชา ละเอยีดถี่
ถว้น  เมือ่ใดทีห่ยินหยางมคีวามสมดุลคนเรากจ็ะมสีุขภาพทีด่ ีแต่ถา้หยินหยางมคีวามเหลื่อม
ลํ้า ต่างกนัมากจะส่งผลใหเ้กดิอาการเจบ็ปว่ย การมหียินมากเกนิเชื่อว่าจะทําใหเ้ฉื่อยชา 
ซมึเศรา้  ไมม่สีมาธ ิ ขณะทีก่ารม ีหยางมากเกนิจะทาํใหต้งึเครยีด ฉุนเฉียวงา่ย 

• อาหารแมก็โครไบโอตกิสจ์ะแนะนําว่าอาหารชนิดใดมคีุณสมตัเิป็น หยินหรอืเป็นหยางเพื่อช่วย
ปรบัสภาพของแต่ละคน เช่น คนทีค่วรทํางานไดแ้คล่วคล่องว่องไวแต่กลบัหมดแรงงา่ย ๆ  จะ
ไดร้บัคาํแนะนําใหก้นิอาหารทีเ่ป็นหยางมากขึน้ ไดแ้ก่ ปลา สตูวถ์ัว่  ขา้วตม้ขา้วโอ๊ด และผกั
ชนิดกนิหวั ส่วนผูท้ีต่อ้งการผ่อนคลายและความสงบ ควรกนิอาหารทีเ่ป็นหยิน ไดแ้ก่ สลดั,  
ผกันึ่ง  และผลไมส้ด 

 

         อาหารท่ีมีความเป็นหยินและหยางสอดคล้องกนั 

หยิน หยาง 

น้ําตาล,  ของหวาน,  ขนมเคก้ เนื้อสตัว,์  สตัวปี์ก 

เครือ่งเทศรสจดั เนยแขง็ชนิดเนื้อแน่นรสเคม็ 
แอลกอฮอล,์  น้ําชา,  กาแฟ ไข ่

 

• ในสมยัโบราณ  แพทยจ์นีใชป้ระโยชน์จากขงิ  ทัง้ขงิสดและขงิแหง้ ตม้กบัน้ํา – เพื่อดื่ม  ใชใ้น

ภาวะทีข่าดหยาง คอืภาวะทีร่า่งกายทนต่อความเยน็ไมค่่อยได ้หนาวงา่ย และการยอ่ยอาหาร

ไมด่ ีช่วยกําจดัพษิทีเ่กดิจากการตดิเชือ้ภายในร่างกาย  โดยการขบัพษิออกทางเหงื่อ ช่วย

บรรเทาอาการปวดทอ้ง ขบัลมในลาํไส ้แกอ้าการคลื่นไส ้ อาเจยีน และช่วยบรรเทาอาการปวด

ขอ้ไดอ้กีดว้ย ควรหลกีเลีย่งการใชข้งิหัน่ฝอยทีข่ายในตลาด เพราะมกัใส่สารฟอกขาว จาํ

พอกซลัไฟต ์ ซึง่จะทาํใหข้งิมสีสีวย แต่ไมป่ลอดภยัในการนํามาต้มดื่ม ขงิผงสําเรจ็รปูทีม่ขีายจะ

มรีสหวานมาก ไมค่่อยเหมาะกบัสุขภาพ ดงันัน้ควรนําขงิสดมาต้มเองจะดทีีสุ่ด 
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สรปุการกินอาหารทางเลือก 

แหล่งคารโ์บไฮเดรททีด่ทีีสุ่ดสาํหรบัคนไทยคอื ขา้ว  และขา้วทีคุ่ณค่าทางโภชนาการมากทีสุ่ด คอื ขา้ว

ทีไ่มข่ดัขาว เช่น ขา้วซอ้มมอื (หรอืขา้วกลอ้ง) ขา้วแดง, ขา้วสนีิล, ขา้วดาํ (ขา้วเหนียวดาํ) เป็นตน้ ซึง่มี

สารอาหารโดยรวม เช่น วติามนิบ ี1 บ ี6, 

กรดแพนโทเทนิก (บ ี5),  กรดแพงกานิก (ตวันี้แกเ้หนื่อย แกเ้พลยี  แกโ้รคหวัใจ   

โรคหอบหดื), ไนอะซนี(แกป้วดหวั ไมเกรน ทาํใหผ้วิด)ี พาบา (paba) ไบโอตนิ (biobin ช่วยใหผ้มดกดํา)  

บไิอโนซโิตลคอรนี (ช่วยเรือ่งตบั แกเ้รือ่งโรคตบัและตบัแขง็) วติามนิอ ี(E)  เป็นตน้ 

 คนเราตอ้งกนิขา้ว  และควรกนิใหต้รงเวลา ไมเ่ช่นนัน้จะทาํใหเ้กดิโรคกระเพาะ และลาํไสเ้รือ้รงั  
เป็นสาเหตุทําใหเ้กดิโรคอื่น ๆ เช่น เบาหวาน เป็นตน้ 
ขา้ว      -  ใหพ้ลงังาน                     -  บาํรงุมา้ม 
           -  แกร้อ้นในกระหายน้ํา            -  แกอ้าเจยีนเป็นโลหติ 
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บทท่ี  7 
 

ความปลอดภยัของอาหารและน ้าบริโภค 
 

ดร.มณฑนา วีระวฒันากร* 

ดร.เสาวลกัษณ์  รุง่แจง้  
 

 อาหาร (food) หมายถงึของแขง็หรอืของเหลว ทีก่นิหรอืดื่มเขา้สู่รา่งกายแลว้จะทําใหเ้กดิพลงังาน
และความรอ้นแก่ร่างกาย ทําใหร้า่งกายเจรญิเตบิโต ซ่อมแซมส่วนทีส่กึหรอของร่างกาย ควบคุมการ
เปลีย่นแปลงของปฏกิริยิาเคมต่ีางๆในรา่งกาย ช่วยใหอ้วยัวะต่างๆของรา่งกายทาํงานและดํารงชวีติอยูไ่ด้
อยา่งปกต ิอาหารตอ้งไมเ่ป็นพษิและเกดิโทษต่อรา่งกาย อาจกล่าวไดว้่าปรมิาณและคุณภาพอาหารและ
เครือ่งดื่มเป็นปจัจยัพืน้ฐานทีส่าํคญัในการมสีุขภาพดขีองมนุษย ์และนํามาซึง่ภาวะความเป็นอยูอ่ยา่ง
สมบรูณ์ทัง้ทางร่างกาย จติใจ และสงัคม  
สาเหตท่ีุทาํให้เกิดความไม่ปลอดภยัของอาหาร 

 วตัถุเจอืปนอาหารและสารทีเ่กดิจากกระบวนการแปรรปู 

 การปนเป้ือนจากจลุนิทรยีก่์อโรค (แบคทเีรยี ไวรสั ปรสติ) 

 สารปนเป้ือนจากสิง่แวดลอ้ม 

 ความไมส่มดุลทางโภชนาการ 

 สารพษิจากธรรมชาต ิ

อนัตรายในอาหาร 

1. อนัตรายทางชวีเคม ี(biological hazard) คอืการมเีชือ้จลุนิทรยี ์(bacteria)ทีท่าํใหเ้กดิโรคอยูใ่น

อาหารรวมถงึปรสติ (parasites) และไวรสั (virus)  

2. อนัตรายทางเคม ี(chemical hazard) คอืการมสีารเคมทีีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพอยูใ่นอาหาร อาจ

เป็นสารเคมทีีต่กคา้งและปนเป้ือนมากบัดนิ 

3. อนัตรายทางกายภาพ (physical hazard) คอื การมสีิง่แปลกปลอม เช่น เศษไม ้เศษแกว้ หนิ กา้ง 

อยูใ่นอาหาร บ่งถงึสุขลกัษณะการผลติทีไ่มถู่กตอ้ง 
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อนัตรายทางชีวเคมี (biological hazard) 

 แบคทเีรยีพบในธรรมชาต ิพบมากในการเลีย้งสตัว ์โดยเฉพาะสตัวปี์ก และในหม ูววั ไข ่น้ํานม 

ผลติภณัฑข์องนม ปลา และอาหารทะเลทีไ่มไ่ดผ้่านความรอ้น  

 การป้องกนัคอืการปรงุอาหารใหสุ้กทัว่ถงึทาํลายเซลลไ์ด ้การรบัประทานอาหารปรงุสุกใหม ่การแช่เยน็ที ่

4 องศาเซลเซยีส เลอืกซือ้อาหารใหมส่ด ผูป้รงุอาหารมสีุขอนามยัทีด่ลีา้งมอืทุกครัง้ก่อน และหลงั

ทาํอาหาร ชอ้นกลาง ไมใ่ชม้อืหยบิอาหารโดยตรง 

 แบคทเีรยีในจมกูและลาํคอ พบมากทีแ่ผล ฝีหนองคน ปนเป้ือนในอาหารโดยการไอ หรอืมแีผล

หนองแลว้ไปจบัอาหาร อาหารทีเ่กบ็ไวอุ้ณหภมูหิอ้งเป็นเวลานาน อาหารทีพ่บ เช่น  อาหารทีป่รงุเกบ็

ไวแ้ละเมือ่เสริฟ์ภายหลงัไม่มกีารใหค้วามรอ้นซํ้า อาหารกล่อง อาหารปรงุสาํเรจ็พรอ้มบรโิภค เช่น ขา้ว

ผดัทีเ่กบ็ไวน้าน ขนมสอดไสค้รมีเอแคร ์ขนมโรยมะพรา้วขดู 

การป้องกนั รกัษาสุขอนามยั ถา้มแีผลอยา่หยบิจาํหรอืทาํอาหาร ไม ่ไอจามรดอาหารทีท่าํ รบัประทานทีย่งั

รอ้น เมือ่ปรงุอาหารเสรจ็ควรเกบ็ในตูเ้ยน็ ไมค่วรวางไวอุ้ณหภมูหิอ้ง ไมเ่กบ็อาหารทีอุ่ณหภมูหิอ้งนานเกนิ 

2 ชม 

 พยาธ ิ(parasites) ก่อโรคในคน ไดแ้ก่ พยาธติวักลม จากอาหารดบิ ปรงุสุกๆดบิๆ  เนื้อสตัวแ์ละ

หอยชนิดต่างๆ ปลาน้ําจดื ปลาทะเล พยาธติวัตดื(ตดืหม ูตดืววั) พยาธใิบไมใ้นปลาและสตัวน้ํ์าจดื

สุกๆดบิๆสาเหตุ   โรคมะเรง็ตบั การป้องกนัคอืการรบัประทานอาหารทีส่ะอาด น้ําดื่มสะอาด ลา้ง

มอืก่อนรบัประทานอาหาร 

สารเคมอีนัตรายท่ีพบปนเป้ือนในอาหาร 

 สารเรง่เนื้อแดง (sabutamol)  
 บอแรกซ ์(Borax)  
 ฟอรม์าลนิ (formalin)  
 สารฟอกขาว (sodium hydrosulfite)  
 สารเคมกีําจดัศตัรพูชื 
 ไนเตรต-ไนไตรท ์(ดนิประสวิ) และไนโทรซามนี โลหะหนกั (metals) ตะกัว่ แคดเมยีม สารหนู 
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 เมลามนี (melamine) 
 ไดออกซนิ (dioxin) 

 
1.  สารเร่งเน้ือแดง (sabutamol) - ซาบูทามอล 

เกษตรกรมกัใชผ้สมในอาหารเลีย้งหม ูกระตุน้ใหห้มอูยากอาหาร กระตุน้การเจรญิเตบิโต สลายไขมนั 
กลา้มเนื้อขยายใหญ่ขึน้ เนื้อแดงมากขึน้ไดร้าคา  ถงึแมว้่าไมเ่ป็นสารก่อมะเรง็แต่กลุ่มเสีย่ง (ผูเ้ป็นโรคหวัใจ
ความดนัโลหติสงู เบาหวาน ไฮเปอรไ์ธรอยด ์ผลขา้งเคยีงคอื มอืสัน่ กลา้มเนื้อกระตุก ปวดศรษีะ กระวน
กระวาย วงิเวยีน เป็นลม คลื่นไสอ้าเจยีน 
 

วิธีหลีกเล่ียง - ตดัมนัทิง้ เลอืกซือ้หมสูชีมพูมว่งธรรมชาต ิมมีนัหนาทีส่นัหลงั ไขมนัแทรกอยูใ่นกลา้มเนื้อ
ชดัเจนเมือ่ตดัขวาง 
*** หมปูนเป้ือนสารเรง่เนื้อแดงมสีแีดงจดั ถา้หัน่ปล่อยทิง้ไวจ้ะแหง้ 
 

2. บอแรกซ ์(Borax) 

น้ําประสานทอง ผงกนับดู ผงเนื้อนิ่ม ใชใ้นอุตสาหกรรมแกว้ ทองคาํ แต่มกีารนํามาใชผ้ดิในอาหาร
เพื่อใหม้คีวามหยุ่น กรอบ คงตวันาน ไม่บดูงา่ย จุ่มผกัและผลไมเ้พื่อใหก้รอบ อาหารทีพ่บ คอื หมสูด หมู
บด ปลาบด ทอดมนั ลกูชิน้ ไสก้รอก หมยูอ เกีย๊วทอดทบัทมิกรอบ มะมว่งดองและผลไมด้อง สารดงักล่าว
ถอืเป็นสารพษิอนัตรายทาํใหเ้กดิอาการ อ่อนเพลยี เบื่ออาหาร ผวิหนงัแหง้อกัเสบ ตบัไตอกัเสบ พษิ
เฉียบพลนัคอื คลื่นไส ้อาเจยีน อุจจาระรว่ง 

 

วิธีหลีกเล่ียง - ไมค่วรซือ้หมบูดสําเรจ็รปู หลกีเลีย่งเนื้อหมแูขง็ กดแลว้เดง้หรอืผวิเป็นเงาคลา้ยกระจก 
หลกีเลีย่งอาหารกรอบผดิปกต ิ
 

3. ฟอรม์าลิน (formalin) 
น้ํายาดองศพ ใชใ้นอุตสาหกรรมผลติเคมภีณัฑ ์สิง่ทอพลาสตกิ ฆา่เชือ้รา มกันํามาใชใ้นทางผดิใน

อาหารโดยผสมอาหาร เพื่อใหอ้าหารคงความสด ไมเ่น่าเสยีเกบ็นาน อาหารทีพ่บ คอื อาหารทะเลสด ปลา
กะพง ผกัชะอม ผกัสดต่างๆ เป็นสารพษิทีอ่นัตรายต่อรา่งกาย มผีลต่อการทาํงานของตบั ไต หวัใจ สมอง
เสื่อมลง ถา้สมัผสัจะระคายเคอืงผวิหนงั ผูท้ีไ่วต่อสารพษินี้จะมอีาการปวดศรษีะ หายใจตดิขดั แน่นหน้าอก
พษิเฉียบพลนั คอืปวดทอ้งอยา่งรุนแรง อาเจยีน อุจจาระรว่ง หมดสต ิและตายในทีสุ่ด 
 

วิธีหลีกเล่ียง - อาหารทะเลผกัสด และเนื้อสตัว ์ดมแลว้ตอ้งไมม่กีลิน่ฉุนแสบจมกู ผกัสดต่างๆทีข่ายทัง้วนั
ยงัดสูดไมเ่หีย่วทัง้ทีถู่กแสงแดดและลม เนื้อสตัวส์เีขม้และสดผดิปกตทิัง้ทีไ่มไ่ดแ้ช่เยน็ 
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4. สารฟอกขาว (sodium hydrosulfite) 

โซเดยีมไฮโดรซลัไฟต ์หรอืผงซกัมุง้ ฟอกแห มกันํามาใชฟ้อกขาว (bleaching)ในอาหารเพื่อให้
อาหารมคีวามสดใสน่ารบัประทานดใูหมอ่ยูเ่สมอ อาหารทีพ่บไดแ้ก่ ถัว่งอก (mungbean seedling) ขิง
ฝอย (sliced ginger) ยอดมะพรา้ว (coconut plam tip) กระทอ้นดอง หน่อไมด้อง น้ําตาลมะพรา้ว ทุเรยีน
กวน อนัตรายเมือ่บรโิภค ทําใหเ้กดิการอกัเสบในอวยัวะทีส่มัผสัอาหาร เช่น ปากลาํคอ กระเพาะอาหาร 
ปวดหลงั ปวดศรษีะ อาเจยีน แน่นหน้าอก  

 

วิธีหลีกเล่ียง- ซือ้อาหารทีส่ะอาด สใีกลเ้คยีงธรรมชาต ิไมข่าวผดิปกต ิหลกีเลีย่งถัว่งอก ขงิฝอยทีม่สีขีาว
เสมอแมต้ากลมสยีงัไมค่ลํ้า 
 

5. สารเคมีกาํจดัศตัรพืูช (pesticides) 

ปจัจบุนัพบว่ามกีารใชม้ากขึน้ และใชม้ากเกนิปรมิาณและไมถู่กวธิ ีทาํใหม้กีารตกคา้งในอาหาร 
อาหารทีพ่บ คอื ผกัสด ผลไมส้ด ปลาแหง้ อาจทําใหเ้กดิมะเรง็ 

 

วิธีหลีกเล่ียง - เลอืกบรโิภคผกั ผลไมต้ามฤดกูาล หรอืผกัพืน้บ้าน เลอืกผกัใบมากกว่าผกัหวัเพราะสะสม
สารพษิไวน้้อยกว่า ลา้งผกัอยา่งถูกวธิ ี
 

วิธีลดสารตกค้างในผกัและผลไม้ 

สารเคมี  วิธีการ  ผลการลดสารตกค้าง  

โซเดยีมไบคารบ์อเนต  

(sodium bicarbonate) 

1 ชอ้นโต๊ะ/ น้ําอุ่น 1 กะละมงั 

หรอื น้ํา 20 L แช่ทิง้ไว ้15 นาท ี 

ลดได ้90-95 % 

ผงปนูคลอรนี (Calcium 

Hypochlorite)  

½ ชอ้นชา ต่อน้ํา 20 L แช่ ไว ้

15- 30 นาท ี 

ฆา่เชือ้โรค ทําลายไขพ่ยาธ ิ 

น้ําสม้สายชู (vinegar) 0.5 % แช่ไว ้10 นาท ี ลดจลุนิทรยี ์ไขพ่ยาธ ิและลดการ

ปนเป้ือนจากยาฆา่แมลง  
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การล้างผกัและผลไม้ด้วยน้ําส้มสายชู 

ลา้งเพื่อลดจลุนิทรยี ์ไขพ่ยาธ ิและลดการปนเป้ือนจากยาฆา่แมลง ประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอน  
1. ลา้งดว้ยน้ําสะอาด (น้ําประปา) เพื่อลดปรมิาณยาฆา่แมลงจลุนิทรยี ์และไขพ่ยาธ ิ ขัน้นี้จะลดยา

ฆา่แมลงได ้10% 
2. ลา้งดว้ยน้ําสม้สายช ู0.5% โดยแช่ผกั ผลไม ้นาน 10 นาท ี ลดยาฆา่แมลงได ้60-80 % (ไม่

อนัตรายถ้าลา้งออกไมห่มด) 
3. ลา้งดว้ยน้ําสะอาด (น้ําประปา) อกีครัง้หนึ่ง จะลดยาฆา่แมลงไดเ้พิม่อกี 10 % 

สารเคมี  วิธีการ  ผลการลดสารตกค้าง  

น้ําตม้/ลวก  ตม้ในน้ําเดอืด หรอืลวก  ลดสารพษิได ้50 %  

* สารพษิยงัคงอยูใ่นน้ําแกง  

น้ํา  เปิดน้ําไหล (running water) ผ่าน

ผกั และผลไม ้ใชม้อืช่วยทาํความ

สะอาด ลา้ง 2 นาท ี 

ลดสารตกคา้งได ้54%-63%  

* ผกัควรเดด็เป็นใบ ผลไมค้วรอยูใ่นตะแกรง

โปรง่ เปิดน้ําแรงพอประมาณ  

ไมใ่ชส้ารเคม ี ปอกเปลอืกหรอืลอกใบชัน้นอก

ของผกั เช่น กะหลํ่าปล ี 

ช่วยลดสารพษิไดบ้า้ง 

* ควรลา้งน้ําใหส้ะอาดก่อนปอกเปลอืกดว้ย  

 

6. กรดแร่อิสระ (free mineral acid) 

น้ําสม้สายชปูลอม ใชป้รงุแต่งรสอาหาร พบในน้ําสม้สายช ูน้ําสม้พรกิดอง อนัตรายคอื กดักระเพาะ 
ทาํใหป้วดทอ้งรนุแรง และเป็นโรคกระเพาะได้ 

 

7. สารกนัเช้ือรา (salicylic acid)  

กรดซาลซิลิคิ มกันํามาใชเ้ป็นสารกนัเสยีในอาหารหมกัดอง เพื่อป้องกนัเชือ้ราขึน้ ใหเ้นื้อของผกั
ผลไมท้ีด่องคงสภาพเดมิน่ารบัประทาน อาหารทีพ่บไดแ้ก่ ผกัและผลไมด้อง (fermented/preserved 
vegetables) น้ํา ดอง จะดใูสเหมอืนใหมอ่ยูเ่สมอ เมือ่บรโิภคเขา้ไปจะทําลายเซลลใ์นร่างกายใหต้าย ถา้
บรโิภคปรมิาณมาก จะทาํลายเยือ่บุกระเพาะอาหารและลาํไส ้เกดิแผลในกระเพาะและลาํไส ้ความดนัโลหติ
ตํ่าจนชอ็กไดใ้นบางรายทีบ่รโิภคไม่มาก แต่ถา้แพ ้กจ็ะทําใหม้ผีื่นคนัขึน้ตามตวั อาเจยีน หอูือ้ มไีข้ 
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8. ขี้ผึง้เคลือบ (paraffin wax)  

ขีผ้ึง้เคลอืบพาราฟิน เป็นไขมนัทีไ่ดจ้ากการกลัน่ปิโตรเลยีม ใส ไมม่กีลิน่ ไมม่รีสชาต ิไมม่คีวาม
ปลอดภยัในการนํามาใชใ้นอุตสาหกรรมอาหาร หา้มนํามาใส่ หรอืสมัผสักบัอาหารโดยตรง เนื่องจากทําให้
เซลลต์บัของสตัวท์ดลองผดิปกต ิผุบ้รโิภคทีไ่ดร้บัโดยการสะสมปรมิาณมาก ตบัขบัออกไมห่มดทําใหเ้กดิ
พษิต่อรา่งกาย มกันํามาเคลอืบเพื่อใหอ้าหารมคีวามมนัวาว  คงความสดของผลไม ้เช่น สม้ แอบเป้ิล 
อาหารทีพ่บ  ขนมปงั ผกัผลไม ้ธญัพชื ลกูอม ชอคโกแลต เคลอืบภาชนะบรรจอุาหารสาํเรจ็รปู 
หลกีเลีย่งอาหารทีม่คีวามมนัวาวผดิปกต ิอยา่ลวกบะหมีห่รอือาหารอื่นใดในถว้ยบรรจ ุควรถ่ายลงในชาม
ก่อนแลว้ใส่น้ํารอ้น 

9. เมลามีน (melamine)  

เป็นสารใชใ้นอุตสาหกรรมพลาสตกิ เช่น ถุงพลาสตกิ ภาชนะพลาสตกิ หรอืใชท้ํากาว น้ํายา
ดบัเพลงิ ทาํความสะอาด ไมไ่ดเ้ป็นวตัถุดบิสาํหรบัผลติอาหาร อาหารทีพ่บ เช่น นมและ อาหารทีม่นีมเป็น
ส่วนประกอบ เช่น โยเกริต์ ไอศกรมี ขนมคบเคีย้ว นอกจากน้ี แป้ง เสน้พาสต้า ครมีเทยีม อนัตราย ทําให้
เกดินิ่วในไต มะเรง็ในกระเพาะปสัสาวะ ทาํลายระบบสบืพนัธุ ์ไตวาย 

 

10. ไดออกซิน (dioxin)  

เป็นสารก่อมะเรง็อนัดบัหน่ึง มโีอกาสเป็นมะเรง็ต่อมลกูหมาก และมะเรง็ทรวงอกมากขึน้ สมอง
ผดิปกต ิมโีอกาสเป็นโรคเบาหวานสงู ระบบภูมคิุม้กนัลดลง   
แหล่ง โรงเผาขยะหรอืของเสยีทีม่คีลอรนี โรงงานผลติสารเคมแีละยากําจดัศตัรพูชื โรงงานฟอกยอ้ม
กระดาษ โรงงานผลติพลาสตกิชนิดพวีซี ีไฟปา่ ภเูขาไฟระเบดิ 
ปนเป้ือนในเน้ือ นม ไข ่ปลา น้ําดื่ม สามารถสะสมในเนื้อเยือ่สิง่มชีวีติโดยเฉพาะชัน้ไขมนั 
 

สารพิษตกค้างในอาหาร 

• เนื้อหม ูเนื้อววั  สารเรง่เนื้อแดง สารปฏชิวีนะ พยาธ ิเชือ้โรค 
• เนื้อไก่ เชือ้ไขร้ากสาดเทยีม หรอืซลัโมเนลล่า ฮอรโ์มน สารสเตยีรอยด ์ยาปฏชิวีนะ( เลอืกซือ้ไก่ ไม่

ซดี เนื้อนุ่ม ไมม่กีลิน่เหมน็ โดยเฉพาะทีใ่ตปี้ก ขา ลาํคอ ปลายปีกไมม่สีดีํา ไมบ่รโิภคคอไก่ หวัไก่ 
• อาหารทะเล ฟอรม์าลนิ บอแรกซ ์ยาปฏชิวีนะ เช่น เตตรา้ซยัคลนิ คลอแรมฟินิคอล ตกคา้งในกุง้

ปลา เชือ้โรค 
• ผกั สารเคมกีําจดัศตัรพูชื บอแรกซ ์ฟอรม์าลนิ โปรโตซวั ไขพ่ยาธ ิ
• ผลไม ้สารเคมกีําจดัศตัรพูชื ปุ๋ ย สารฆ่าเชือ้รา สารเรง่ผลผลตินอกฤด ู 
• ซอสเยน็ตาโฟ (Yen ta fo sauce) โลหะหนกั 
• ไขมนัสตัว ์ไดออกซนิ (dioxin)  
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วตัถเุจือปน 

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข หมายถงึ วตัถุทีต่ามปกตมิไิดใ้ชเ้ป็นอาหาร หรอืส่วนประกอบ
ของอาหาร ไมว่่าวตัถุนัน้มคีุณค่าทางอาหารหรอืไมก่ต็าม แต่ใชเ้จอืปนอาหาร เพื่อประโยชน์ทางเทคโนโลยี
การผลติ การบรรจ ุการเกบ็รกัษาผลติภณัฑ ์หรอืการขนส่ง ซึง่มผีลต่อคุณภาพหรอืมาตรฐาน หรอืลกัษณะ
ของอาหาร อาจใชเ้พื่อ ช่วยยดือายกุารเกบ็ ปรบัปรงุส ีกลิน่ รส ช่วยในขบวนการแปรรปู เพื่อรกัษาคุณค่า
ทางโภชนาการ  

• ไนเตรต-ไนไตรท ์ พบในอาหารประเภทผลติภณัฑเ์นื้อสตัวไ์ดแ้ก่ กุนเชยีง แหนม แฮม 
เบคอน หรอืแมแ้ต่ในผลติภณัฑห์มกัจากปลาเช่น ปลารา้ 

• สารประกอบซลัไฟต ์พบในผกัผลไมอ้บแหง้ แช่อิม่ดอง ก๋วยเตีย๋ว เสน้หมี ่ลาํไยสด 
• เบนโซเอต พบในขนมจนี ผกัผลไมด้อง น้ําผลไม ้หมยูอ ลกูชิน้ 

 
สีผสมอาหาร 

อาหารท่ีห้ามใส่สีทุกชนิด ไมว่่าสผีสมอาหารจากธรรมชาตหิรอืสสีงัเคราะห์ 

อาหารทารกทุกชนิด นมดดัแปลงสาํหรบัทารก ทอดมนั 

อาหารเสรมิสําหรบัเดก็ กะปิ ขา้วเกรยีบ  ผกัดอง 

แหนม กุนเชยีง ไสก้รอก ลกูชิน้ หมยูอ ผลไมส้ด ดอง 

เนื้อสตัวท์ุกชนิดทีท่ําใหเ้คม็ หวาน รมควนั ทําแหง้ 

อาหารท่ีใส่ได้เฉพาะสีธรรมชาติ 

น้ําพรกิแกง เนื้อสตัวท์ีย่า่ง อบ นึ่ง ทอด 

บะหมีก่ึง่สําเรจ็รปู เสน้บะหมี ่แผ่นเกีย๊ว หมีซ่ ัว่  สปาเกต็ต ีมกักะโรนี 

 

สตูรการด่ืมน้ํา 

องคก์ารอนามยัโลกกําหนดสตูรการคํานวณ ปรมิาณน้ําทีเ่หมาะสมกบัน้ําหนกัตวั  

 ปรมิาณน้ําทีเ่ราควรดื่ม (มลิลลิติร) = น้ําหนกัตวั (กโิลกรมั) x 2.2 x 30 /2  

 (1,000 c.c = 1 ลติร, 1 ลติร = 5 แกว้ ) เช่น น้ําหนกั 55 กโิลกรมั 

      ปรมิาณน้ําทีเ่ราควรดื่ม = 55 X 2.2 X 30 / 2 = 1,815 มลิลลิติรหรอืเท่ากบั 1.8 ลติร ประมาณ 9 แกว้ต่อวนั 
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ความปลอดภยัน้ําด่ืม 

 ไวรสั ทาํใหเ้กดิโรคตบัอกัเสบชนิดเอ (Hepatatis A Virus) ทัง้น้ําและ             อาหารเป็นพาหะ 

น้ําโสโครก น้ําปนเป้ือน โรคแพรก่ระจายตดิต่อทางอุจจาระและปาก 

 โปรโตซวั  ตดิเชือ้เรือ้รงัเป็นเดอืน ทอ้งเสยี เพลยี คลื่นไส ้ทอ้งอดื โรคบดิถ่ายอุจจาระมเีลอืด 

ในปี 2550 (กทม)  พบกว่าร้อยละ 25 ของกลุ่มตวัอย่างไม่ผา่นเกณฑ ์

  กรด – ด่าง (pH)  6.5-8.5 max 9.2  

 ความกระดา้ง 

 การปนเป้ือนของเชือ้โคลฟิอรม์ (Coliforms) และ อ.ีโคไล (E.coli)  

 การปนเป้ือนของเชือ้โคลฟิอรม์บรเิวณหวัจ่ายน้ําของตูน้ํ้าและมตีะไครเ่กาะอยูท่ีห่วัจ่าย 

การเลือกใช้บริการตู้น้ําด่ืมหยอดเหรียญ 

 สภาพภายนอกตูต้อ้งสะอาด ไมส่กปรก ทําจากวสัดุทีแ่ขง็แรง ทนทาน ไมผุ่กรอ่น หรอืเป็นสนิมจน

น่ารงัเกยีจ  

  ตัง้อยูบ่นพืน้ทีต่ดิตัง้เหมาะสม มคีวามสะอาดโดยรอบ มสีุขอนามยั ไมใ่กลถ้งัขยะหรอืสิง่ปฏกิูล  

  ช่องรบัน้ําภายในตูต้อ้งสะอาด มฝีาปิดมดิชดิ ไมเ่ป็นคราบสกปรก ปราศจากฝุน่ละอองและคราบ

อื่นใด หวัจา่ยน้ําตอ้งเป็นวสัดุทีเ่หมาะสม เช่น สแตนเลสไมค่วรเป็นท่อพลาสตกิหรอืสายยาง และที่

สาํคญัตอ้งสะอาดไมเ่ป็นตะไครห่รอืมสีิง่สกปรกบรเิวณ หวัจา่ยน้ํา ซึง่ตอ้งไมม่กีลิน่ทุกชนิดปนมากบั

น้ําหรอืมกีลิน่โชยขณะกดน้ํา หรอืจากช่องจ่ายน้ํา รวมทัง้มสีติก๊เกอรก์ารตรวจรบัรองทีม่มีาตรฐาน 

น่าเชื่อถอื และตอ้งระบุชื่อผูต้รวจ ชื่อบรษิทั วนัเวลาทีม่าตรวจดว้ย  

ความไม่สมดลุทางโภชนาการ 

ภาวะโภชนาการเกิน (Overnutrition) 

โรคอว้น (Obesity)  หมายถงึ ภาวะใดกต็ามทีร่า่งกายสะสมเซลลไ์ขมนัไวม้ากเกนิ นัน่คอืมสีดัส่วน

ของ body fat ต่อ lean body mass สงูกว่าคนปกต ิและมน้ํีาหนกัตวัมากกว่าปกต ิ
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ดชันีมวลกาย (การพิจารณาน้ําหนักตวัท่ีเหมาะสม)    (กก./ตารางเมตร)  

BMI    < 18.5        ภาวะขาดสารอาหารหรอืผอม 

BMI    18.5 - 22.9    ปกต ิ

BMI   23 - 24.9     นน. เกนิมาตรฐาน (over weight) 

BMI     ≥ 25       ภาวะอว้น   (obesity) 

ผลเสยี ทาํใหเ้กดิโรคต่างๆมากมาย เช่นโรคหวัใจหลอดเลอืด ความดนัโลหติสงู เบาหวาน หรอืมโีอกาส

เสีย่งเป็นโรคมะเรง็มากกว่าคนปกต ิ 

 

โรคไม่ติดต่อเรื้อรงั (non-communicable chronic diseases) 

โรควิถีชีวิต (NCD) หรอืโรคไมต่ดิต่อเรือ้รงั เป็นโรคทีไ่มไ่ดเ้กดิจากเชือ้โรคหรอืเชือ้จลุนิทรยีต่์าง ๆ แต่เกดิ

จากพฤตกิรรมการใชช้วีติทีไ่มส่มดุล ทัง้การกนิ นอน พกัผ่อน ออกกําลงักาย และการทํางาน ตวัอยา่งโรค

วถิชีวีติไดแ้ก่ มะเรง็ หลอดเลอืดสมอง โรคหวัใจขาดเลอืด เบาหวาน ความดนัโลหติสงู โรคอว้นเรือ้รงั  เป็น

ตน้ (กองควบคุมโรค) 

การบริโภคเกลือ  

 ในหนึ่งวนัไมค่วรบรโิภคโซเดยีมเกนิ 2.4 กรมั หรอื 2,400 มลิลกิรมั 

 โซเดยีม 2.4 กรมั เทยีบเท่ากบัเกลอืแกง (โซเดยีมคลอไรด)์ 6 กรมั เกลอื 1 ชอ้นชาพนู หรอื 

น้ําปลา 2 ชอ้นโต๊ะ 

ผลการสาํรวจโดยกองโภชนาการกรมอนามยั พ.ศ. 2552  

 เครือ่งปรงุรสทีใ่ชป้รงุอาหารมากทีสุ่ดคอื น้ําปลามากทีสุ่ด รองลงมาคอื เกลอื ซอีิว๊ขาว กะปิ ผงปรงุ

รส น้ํามนัหอย น้ําปลารา้ ซอสปรงุรส เครือ่งพรกิแกง ซอีิ๊วดาํ ซุปกอ้น  

 ปรมิาณเฉลีย่ของน้ําปลาประมาณ 2.5 ชอ้นชา ซอีิว๊ขาวประมาณ 3/4 ชอ้นชา เกลอืประมาณ 3/4 

ชอ้นชา กะปิประมาณ 1/2 ชอ้นชา และซอสหอยนางรมประมาณ 1/2 ชอ้นชา 
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 แหล่งสาํคญัของโซเดยีมไดร้บัจากเครือ่งปรงุมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ เกลอืปรมิาณเฉลีย่ประมาณ 3,000 

มลิลกิรมัต่อคนต่อวนั รองลงมาคอื น้ําปลาปรมิาณเฉลีย่ประมาณ 2,600 มลิลกิรมัต่อคนต่อวนั 

 ปรมิาณโซเดยีมทีค่นไทยไดร้บัจากแหล่งต่างๆ คอื อาหารทีก่นินอกบา้น อาหารปรงุสาํเรจ็ และ

อาหารว่าง รวมโดยเฉลีย่ไดร้บัโซเดยีมประมาณ 900 มลิลกิรมัต่อคนต่อวนั และพบว่าไดโ้ซเดยีม

จากการทําอาหารกนิเองในครอบครวัมากทีสุ่ดประมาณ 10,000 มลิลกิรมัต่อคนต่อวนั  

 คนไทยไดร้บัโซเดยีมจากการกนิอาหารมากถงึ 4,351.69 - 12,000 มลิลกิรมัต่อคนต่อวนั  

อาหารท่ีมีโซเดียมเป็นส่วนประกอบ 

 อาหารแปรรปูหรอืการถนอมอาหาร ไดแ้ก่ อาหารกระป๋องทุกชนิด อาหารหมกัดอง อาหารเคม็ 

อาหารตากแหง้ เนื้อเคม็ ปลาเคม็ ปลารา้ ผกัดอง ผลไมด้อง  

 เครือ่งปรงุรสชนิดต่างๆ ไดแ้ก่ เกลอื (ทัง้เกลอืเมด็และเกลอืปน่) น้ําปลา ซอสปรงุรสต่างๆ เช่น ซอีิว๊

ขาว เตา้เจีย้ว น้ําบดู ูกะปิ ปลารา้ ปลาเจ่า เตา้หูย้ ี ้ซอสหอยนางรม ซอสมะเขอืเทศ ซอสพรกิ น้าจิม้

ต่างๆ ทีม่รีสเปรีย้วๆ หวานๆ  

 ผงชรูส  

 อาหารกระป๋องต่างๆ เช่น ผลไมก้ระป๋อง ปลากระป๋อง และอาหารสําเรจ็รปูต่างๆ ขนมกรบุกรอบ  

 อาหารกึง่สําเรจ็รปู เช่น บะหมี ่โจก๊ ขา้วต้ม ซุปต่างๆ  

 ขนมต่างๆ ทีม่กีารเตมิผงฟู เช่น ขนมเคก้ คุกกี ้แพนเคก้ ขนมปงั  

 น้ําและเครือ่งดื่ม 

การบริโภคน้ําตาลของคนไทย  

การกนิน้ําตาลต่อคนเพิม่ขึน้จาก 12.7 กโิลกรมั/คน/ปี  ในปี พ.ศ.2526 เป็น 29.1 กโิลกรมั/คน/ปี ใน

ปี พ.ศ. 2544 จากขอ้มลูดงักล่าวเมือ่คดิเทยีบปรมิาณเป็นชอ้นชาแลว้ คนไทยกนิน้ําตาล เพิม่จาก 8.7 ชอ้น

ชา เป็น 20 ชอ้นชาต่อวนั (1 ชอ้นชา ใหพ้ลงังานประมาณ 19 กโิลแคลอร ี) 

 

ข้อแนะนําการกินอาหารเพ่ือสขุภาพได้กาํหนดปริมาณน้ําตาล  
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ช่วงอาย ุ 
ความต้องการพลงังาน 

 (กิโลแคลอรี/วนั)  

ปริมาณน้ําตาลไม่ควร

เกิน (ช้อนชา/วนั)  

เดก็อาย ุ6-13 ปี  

หญงิวยัทาํงานอาย ุ25-60 ปี  

ผูส้งูอาย ุ60 ปีขึน้ไป  

1,600 4 

วยัรุน่หญงิอาย ุ14-25 ปี 

ชายวยัทาํงานอาย ุ25-60 ปี  
2,000 6 

หญงิชายทีใ่ชพ้ลงังานมากๆ เช่น  

เกษตรกร ผูใ้ชแ้รงงาน นกักฬีา  
2,400 8 

* น้ําตาล 1 ชอ้นชา = 4 กรมั  
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บทท่ี  8 
 

วฒันธรรมและการบริโภคอาหารในประเทศ: 
อทิธพิลของอารยธรรมต่างประเทศต่อพฤตกิรรมการบรโิภคในประเทศไทย  

และการบรโิภคตามกระแสนิยม* 
 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ศจ ี สุวรรณศร*ี 
อาจารยส์ถติาภรณ์ ศรหีริญั 

                       

วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
• เขา้ใจวฒันธรรมและการบรโิภคอาหารในประเทศไทย 
• ทราบอทิธพิลของอารยธรรมต่างประเทศต่อพฤตกิรรมการบรโิภคในประเทศไทย และ

การบรโิภคอาหาร  ตามกระแสนิยม/แฟชัน่ 
 

ความเป็นมา 
 วฒันธรรม (Culture) มคีวามสําคญัต่อชวีติและสงัคม เพราะวฒันธรรมเป็นสิง่ทีเ่กดิจากการ ยดึถอื
ปฏบิตัแิละถ่ายทอดกนัมาเป็นมรดกทางสงัคม (Social heritage) เป็นวถิชีวีติ (Way of life) ของมนุษยท์ีแ่ตกต่าง
กนั ทําใหเ้ราพบเหน็วฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนัและสามารถสื่อสารกนัไดโ้ดยใชส้ญัลกัษณ์ คอืภาษา หรอืรหสั  
วฒันธรรมเป็นปจัจยัสําคญัในการดาํเนินชวีติของมนุษย ์ ช่วยใหม้นุษยม์กีารพฒันาอยา่งไมส่ิน้สุด ขึน้อยูก่บั
ความสามารถของมนุษยใ์นการรบัหรอืปรบัปรงุวฒันธรรมทีเ่หมาะสม  โดยเฉพาะ วฒันธรรมเกี่ยวกบัอาหารเป็น
สิง่ทีอ่ยูคู่่กบัสงัคม อาหารถูกใชเ้ป็นตวัการในการถ่ายทอด เรยีนรู ้ เป็นสื่อแทนคําพูดหรอืเป็นสญัลกัษณ์แทน
เชือ้ชาต ิหรอืชนชาตนิัน้ ๆ และแทนพืน้ทีไ่ดโ้ดยไมต่อ้งมคีาํอธบิาย 
 

ความหมายของวฒันธรรม (Culture) 
• สิง่ทีเ่กดิจากการ ยดึถอืปฏบิตั ิและถ่ายทอดกนัมา 
• เป็นมรดกทางสงัคม (Social heritage)  
• เป็นวถิชีวีติ (way of life) ของมนุษยท์ีแ่ตกต่างกนั  

วฒันธรรม 
o เป็นปจัจยัสาํคญัในการดาํเนินชวีติของมนุษย ์ 
o ช่วยใหม้นุษยม์กีารพฒันาอยา่งไมส่ิน้สุด ขึน้อยูก่บัความสามารถของมนุษยใ์นการรบัหรอืปรบัปรงุ

วฒันธรรมทีเ่หมาะสม  โดยเฉพาะวฒันธรรมเกีย่วกบัอาหาร เป็นสิง่ทีอ่ยูคู่่กบัสงัคม  
 

อาหาร 
• มกีารถ่ายทอด เรยีนรู ้ 
• เป็นสื่อแทนคําพดูหรอืเป็นสญัลกัษณ์  แทนเชือ้ชาตหิรอืชนชาตนิัน้ ๆ และบ่งบอกพืน้ทีไ่ดโ้ดยไม่

คาํอธบิาย ตอ้งมี
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อาหารไทย 
• เป็นอาหารประจาํของชนชาตไิทยสัง่สมและถ่ายทอดมาอยา่งต่อเนื่องตัง้แต่อดตี 
• จนเป็นเอกลกัษณ์ประจาํชาต ิ ถอืไดว้่าอาหารไทยเป็นวฒันธรรมประจาํชาตทิีส่าํคญัของไทย  

 

ความเป็นมาของการบริโภคอาหารของคนไทย 
 และพฒันาอยา่งต่อเนื่องมาตัง้แต่สมยัสุโขทยัอาหารไทยมจีดุกําเนิดพรอ้มกบัการตัง้ชนชาตไิทย

จนถงึปจัจบุนั  ประเทศไทย ตัง้อยูร่ะหว่างอนิเดยีซึง่อยูท่างตะวนัตกของไทย กบัประเทศจนีซึง่อยูท่าง
ตะวนัออกของไทย  จะไดร้บัอทิธพิลจากทางตะวนัตก(อนิเดยี)ค่อนขา้งมากกว่าตะวนัออก(จนี) โดยเฉพาะ
วฒันธรรมดา้นความเชื่อ ศาสนา ปรชัญาความคดิ และขนบธรรมเนียมประเพณ ี แต่ทางดา้นวตัถุ/อาหาร
ไดร้บัอทิธพิลจากทางตะวนัออกค่อนขา้งมาก เช่น เครือ่งถว้ยชาม ก๋วยเตีย๋ว บะหมี ่ หนําเลยีบ กุนเชยีง ใบ
ชา 
 

วฒันธรรมกบัการกินอาหารในประเทศไทย 
o สมยัสุโขทยั  
o สมยัอยธุยา  
o สมยัธนบุร ี 
o สมยัรตันโกสนิทร ์ 

• ยคุที ่1  : รชักาลที ่1 - 3(พ.ศ. 2325 –2394)  
• ยคุที ่2  : รชักาลที ่4 – รชักาลปจัจบุนั (พ.ศ. 2394 – ปจัจุบนั) 

 

สมยัสโุขทยั 
• อาหารไทยในสมยัสุโขทยั ทราบจากศลิาจารกึและวรรณคดสีาํคญั(ไตรภูมพิระรว่ง) ของพญาลไิท 

ว่าม ี‚ขา้ว‛ เป็นอาหารหลกั โดยกนิรว่มกบั ‚กบัขา้ว‛ ทีส่่วนใหญ่เป็นปลา แต่กม็เีนื้อสตัวอ์ื่นๆ บา้ง  
• การปรงุอาหาร ในไตรภูมพิระรว่งมคีาํ ‚แกง‛ สนันิษฐานว่าเป็นทีม่าของสํานวนว่า ‚ขา้วหมอ้แกง

หมอ้‛  
• ผกั มกีล่าวถงึในศลิาจารกึ คอื แฟง แตง และน้ําเตา้  
• อาหารหวานกใ็ชว้ตัถุดบิพืน้บา้น เช่น ขา้วตอกและน้ําผึง้   
• ส่วนหน่ึงนิยมกนิผลไมแ้ทนอาหารหวาน  

สมยัอยธุยา 
• เป็นยคุทองของไทย มกีารตดิต่อกบัชาวต่างชาตมิากขึน้ทัง้ชาวตะวนัตกและตะวนัออก  
• จากบนัทกึเอกสารของชาวต่างชาต ิพบว่าคนไทยกนิอาหารแบบเรยีบงา่ย ยงัคงมปีลาเป็นหลกั 

มตีม้ แกง และคาดว่ามกีารใชน้ํ้ามนัในการประกอบอาหารแต่เป็นน้ํามนัจากมะพรา้วและกะทิ
มากกว่าไขมนัหรอืน้ํามนัจากสตัว ์
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คนไทยสมยัอยธุยา 
• ถนอมอาหารโดยการตากแหง้ เช่น ปลาเคม็  
• ทาํอาหารประเภทเครือ่งจิม้ เช่น น้ําพรกิกะปิ  
• นิยมบรโิภคสตัวน้ํ์ามากกว่าสตัวบ์ก    
• ไมน่ิยมฆ่าสตัวใ์หญ่เพื่อใชเ้ป็นอาหาร  
• มกีารกล่าวถงึแกงปลาต่างๆ ทีใ่ชเ้ครือ่งเทศ เช่น แกงทีใ่ส่หวัหอม กระเทยีม สมนุไพร

หวาน และเครือ่งเทศกลิน่รสรอ้นแรง ทีค่าดว่าช่วยดบักลิน่คาวของเนื้อปลาได้ 
อารยธรรมต่างประเทศ  

อทิธพิลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคในประเทศไทยตัง้แต่สมยัอยธุยาจนถงึปจัจบุนัอทิธพิลของอารย
ธรรมต่างประเทศต่อพฤตกิรรมการบรโิภคในประเทศไทยตัง้แต่สมยัอยธุยาจนถงึปจัจบุนั 
กล่าวไดว้่าอาหารไทยในสมยัอยธุยารบัเอาวฒันธรรมจากอาหารต่างชาตโิดยผ่านทางการมสีมัพนัธไมตรี
ทางการทตูและการคา้กบัประเทศต่างๆ 

จากหลกัฐานทางประวตัศิาสตร ์ พบว่า ‚อาหารต่างชาตสิ่วนใหญ่แพรห่ลายอยูใ่นราชสาํนกั ต่อมา
กระจายสู่ประชาชน และกลมกลนืกลายเป็นอาหารไทยไปในทีสุ่ด‛ 
 

สมัยธนบุรี 
หนงัสอื ‚แมค่รวัหวัป่าก์‛ ตําราการทาํกบัขา้วของไทย เล่มที ่ 2 ของท่านผูห้ญงิเปลีย่น ภาสกรวงษ์ 

แสดงใหเ้หน็ความต่อเนื่องของวฒันธรรมอาหารไทย จากสมยัสุโขทยั อยธุยา จนถงึสมยักรุงธนบุร ี 
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• และยงัเชื่อว่าเสน้ทางอาหารไทยคงจะเชื่อมจาก 

กรงุธนบุรไีปยงัสมยัรตันโกสนิทร ์ 
โดยผ่านทางหน้าทีร่าชการและสงัคมเครอืญาต ิ 

• อาหารไทยสมยักรงุธนบุรน่ีาจะคลา้ยคลงึกบัสมยัอยธุยา  
แต่ทีพ่เิศษเพิม่เตมิคอืมอีาหารประจาํชาตจินี  

 

สมยัรตันโกสินทร ์ยคุท่ี 1 
• อาหารไทยในยคุนี้ม ีอาหารคาวและอาหารหวาน เช่นเดยีวกนักบัสมยัธนบุร ีแต่ม ี‚อาหารว่าง‛ เพิม่ขึน้

อกี 1 ประเภท 
• ในช่วงนี้อาหารไทยไดร้บัอทิธพิลจากวฒันธรรมอาหารของจนีมากขึน้ และมกีารปรบัเปลีย่นเป็นอาหาร

ไทยในทีสุ่ด  

• จากจดหมายความทรงจาํของกรมหลวงนรนิทรเทว ีทีก่ล่าวถงึเครือ่งตัง้สาํรบัคาวหวานของพระสงฆ ์
ในงานสมโภชน์พระพุทธมณรีตันมหาปฏมิากร(พระแก้วมรกต) แสดงใหเ้หน็ว่ารายการอาหารนอกจาก
จะมอีาหารไทย เช่น ผกั น้ําพรกิ ปลาแหง้ หน่อไมผ้ดั แลว้ยงัมอีาหารทีป่รงุดว้ยเครือ่งเทศแบบ
อสิลาม และมอีาหารจนีโดยสงัเกตจากการใชห้มเูป็นส่วนประกอบ เนื่องจากหมเูป็นอาหารทีค่นไทยไม่
นิยม แต่คนจนีนิยม  

• บทพระราชนิพนธก์าพยเ์ห่ชมเครือ่งคาว-หวาน ของพระบาทสมเดจ็ พระพุทธเลศิหลา้นภาลยั 
o ทรงกล่าวถงึอาหารคาวและอาหารหวานหลายชนิด สะทอ้นภาพอาหารไทยในราชสาํนกั

อยา่งชดัเจนว่ามกีารปรงุกลิน่และรสอย่างประณตี และใหค้วามสาํคญัเรือ่งรสชาตอิาหาร
มากเป็นพเิศษ  

o เป็นยคุสมยัทีม่ศีลิปะการประกอบอาหารค่อนขา้งสมบูรณ์ ทัง้รส กลิน่ ส ีและการตกแต่งให้
สวยงาม รวมทัง้มกีารพฒันาอาหารนานาชาตใิหเ้ป็นอาหารไทย  
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• บทพระราชนิพนธก์าพยเ์ห่ชมเครือ่งคาว-หวาน ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัการแบ่งประเภทของอาหารคาว
หรอืกบัขา้ว และ     อาหารว่าง  
o อาหารคาว : แกงชนิดต่างๆ เครือ่งจิม้ ยาํต่างๆ  
o อาหารว่าง : ส่วนใหญ่เป็นของคาว ไดแ้ก่ หมแูนม ล่าเตยีง หรุม่ รงันก  
o อาหารหวาน : ส่วนใหญ่ทาํดว้ยแป้งและไข ่ เป็นขนมอบกรอบ เช่น ขนมผงิ ขนมลาํเจยีก 

และขนมทีม่น้ํีาหวานและกะทเิจอือยูด่ว้ย เช่น ซ่าหริม่ บวัลอย เป็นตน้  
 

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
โคลง 
    แกงไก่มสัมัน่เนื้อ                  นพคุณ  พีเ่อย 
           หอมยีห่รา่รสฉุน                   เฉียบรอ้น 
           ชายใดบรโิภคภุญช ์               พศิวาส  หวงันา 
           แรงอยากยอหตัถข์อ้น              อกใหห้วนแสวงฯ 
กาพย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วรรณคดีไทย เร่ืองขุนช้างขุนแผน 

• เป็นวรรณคดทีีส่ะทอ้นวถิชีวีติของคนในยุคนัน้อย่างมาก รวมทัง้เรื่องอาหารการกนิของชาวบา้น พบว่ามคีวาม
นิยมขนมจนีน้ํายา และกนิขา้วเป็นอาหารหลกัร่วมกบักบัขา้วประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ แกง ตม้ ยาํ และคัว่  

• อาหารมคีวามหลากหลายมากขึน้ ทัง้อาหารคาวและอาหารหวาน  

มสัมัน่แกงแกว้ตา         หอมยีห่ร่ารสรอ้นแรง 
ชายใดไดก้ลนืแกง        แรงอยากใหใ้ฝฝ่นัหา 
ยาํใหญ่ใสส่ารพดั         วางจานจดัหลายเหลอืตรา 
รสดดีว้ยน้ําปลา           ญีปุ่น่ลํา้ยํ้ายวนใจ 
ตบัเหลก็ลวกหล่อนตม้   เจอืน้ําสม้โรยพรกิไทย 
โอชาจะหาไหน            ไม่มเีทยีบเปรยีบมอืนาง 
หมแูนมแหลมเลศิรส      พรอ้มพรกิสดใบทองหลาง 
พศิห่อเหน็รางชาง         ห่างหอ่หวนปว่นใจโหย 

กอ้ยกุง้ปรุงประทิน่        วางถงึลิน้ดิน้แดโดย 
รสทพิยห์ยบิมาโปรย      ฤาจะเปรยีบเทยีบทนัขวญั 
เทโพพืน้เนื้อทอ้ง           เป็นมนัย่องล่องลอยมนั 
น่าซดรสครามครนั         ของสวรรคเ์สวยรมย ์
ความรกัยกัเปลีย่นท่า      ทาํน้ํายาอย่างแกงขม 
กลอ่อมกล่อมเกลีย้งกลม  ชมไมว่ายคลบัคลา้ยเหน็ 

ขา้วหงุปรุงอย่างเทศ     รสพเิศษใสล่กูเอน็ 
ใครหุงปรุงไม่เป็น         เช่นเชงิมติรประดษิฐท์าํ 
เหลอืรูห้มปูา่ตม้           แกงคัว่สม้ใสร่ะกาํ 
รอยแจง้แห่งความขาํ     ชํ้าทรวงเศรา้เจา้ตรากตรอม 
ชา้ชา้พล่าเน้ือสด         ฟุ้งปรากฏรสหื่นหอม 
คดิความยามถนอม       สนิทเน้ือเจอืรสเสาวคนธ ์
ล่าเตยีงคดิเตยีงน้อง      นอนเตยีงทองทาํเมอืงบน  
ลดหลัน่ชัน้ชอบกล       ยลอยากนิทรคดิแยบยล 
เหน็หรุ่มรมุทรวงเศรา้   รุ่มรุ่มเรา้คอืไฟฟอน 
เจบ็ไกลใจอาวรณ์        รอ้นรุมรุ่มกลุม้กลางทรวง 
รงันกนึ่งน่าซด            โอชารสกว่าทัง้ปวง 
นกพรากจากรงัรวง      เหมอืนเรยีมรา้งห่างหอ้งหวน 
ไตปลาเสแสรง้ว่า         ดุจวาจากระบดิกระบวน 
ใบโศกบอกโศกครวญ   ใหพ้ีเ่คร่าเจา้ดวงใจ 
ผกัโฉมชื่อเพราะพรอ้ง   เป็นโฉมน้องฤาโฉมไหน 
ผกัหวานซ่านทรวงใน    ใคร่ครวญรกัผกัหวานนาง 
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สมยัรตันโกสินทร ์ยคุท่ี 2 
• ตัง้แต่สมยัรชักาลที ่4 ประเทศไทยมกีารพฒันาอย่างมาก   
• มกีารตัง้โรงพมิพแ์ห่งแรกในประเทศไทย  
• ดงันัน้ตํารบัอาหารการกนิของไทยเริม่มกีารบนัทกึมากขึน้ ในสมยัรชักาลที ่5 เช่น บทพระราช 

นิพนธเ์รือ่งไกลบา้น    จดหมายเหตุเสดจ็ประพาสตน้ เป็นตน้ 
• มบีนัทกึคาํบอกเล่าสบืทอดทางเครอืญาตแิละบนัทกึทีเ่ป็นทางการอื่น ๆ สะทอ้นใหเ้หน็ลกัษณะของ

อาหารไทยทีม่คีวามหลากหลาย เป็นกบัขา้ว อาหารจานเดยีว อาหารว่าง อาหารหวาน และอาหาร
นานาชาต ิทัง้ทีป่รงุแบบราชสาํนกัและปรงุแบบชาวบา้นทีส่บืทอดมาจนถงึปจัจบุนั  

• แต่เป็นทีน่่าสงัเกตว่าอาหารไทยบางชนิดในปจัจบุนัมวีธิกีารปรงุหรอืส่วนประกอบของอาหาร
ผดิเพีย้นไปจากดัง้เดมิ จงึทําใหร้สชาตขิองอาหารไมใ่ช่ตํารบัดัง้เดมิ และขาดความประณตีทีน่่าจะ
ถอืว่าเป็นเอกลกัษณ์ทีส่าํคญัของอาหารไทย  

 

วฒันธรรมการกนิของไทยภาคต่างๆ 
• แมย้คุสมยัจะเปลีย่นไป วถิชีวีติของชนชาวไทยตัง้แต่อดตี  จนกระทัง่ปจัจบุนั โดยเฉพาะในแง่ของ

คตแิละความเชื่อกย็งัคงอยูคู่่คนไทยมาตลอด ทัง้นี้กแ็ลว้แต่ว่าแต่ละพืน้ทีจ่ะจดัวางใหค้ตแิละความ
เชื่อเหล่านัน้อยูต่รงส่วนไหนของสงัคม   

ความเชื่อทีเ่กีย่วกบัอาหารของแต่ละพืน้ที ่ ยงัคงมกีล่าวถงึ แมจ้ะเลอืนหายไปบา้งกต็าม วฒันธรรมการกิน
ของไทยภาคต่างๆ 4  ภาค ดงันี้ 

• อาหารพืน้บา้นภาคเหนือ  
•  อาหารภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
•  อาหารพืน้บา้นภาคกลาง  
•  อาหารพืน้บา้นภาคใต้  

 

อาหารพื้นบ้านภาคเหนือ 
• ภาคเหนือรวม 17 จงัหวดัประกอบดว้ยความหลากหลายทางชาตพินัธุท์ีต่ ัง้ถิน่ฐานและดาํรงชพีใน

พืน้ทีร่าบลุ่ม ทีด่อน และภเูขาสงู 
• การตัง้ถิน่ฐานของชาวไทยพืน้ราบซึง่เป็นชาตพินัธุส์่วนใหญ่จะกระจกุตวัอยูท่ีพ่ ืน้ทีลุ่่มบรเิวณแมน้ํ่า

สายใหญ่ เช่น ปิง วงั ยม น่าน ของลุ่มน้ําเจา้พระยาตอนบน และลุ่มน้ําโขง มวีถิชีวีติผกูพนักบั
วฒันธรรมการปลกูขา้วโดยชาวไทยพืน้ราบภาคเหนือตอนบน 8 จงัหวดั(เชยีงใหม ่เชยีงราย ลาํปาง 
ลาํพนู แมฮ่่องสอน พะเยา แพร ่น่าน) มวีฒันธรรมการผลติและบรโิภคขา้วเหนียวเป็นหลกั    
 

หลกัคิดแบบฉบบัชาวเหนือ 
• วฒันธรรมการกนิของชาวเหนือเป็นไปตามบรรพบุรษุ  
• อาหารส่วนใหญ่ไดม้าจากธรรมชาต ิเช่น ของป่า หรอืพชืผกัและสตัว ์ทีป่ลกูหรอืเลีย้งไวบ้รเิวณ

บา้น รวมถงึอาหารตามฤดกูาล เช่น หน่อไมป้า่และเหด็ปา่นานาชนิด 
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ความเช่ือท่ีเก่ียวข้องกบัอาหาร 
• ส่วนใหญ่เน้นเรือ่งการดแูลรกัษาตวัเอง เช่น  คนปว่ยจะหา้มกนิของแสลง หากเป็นไข ้ไมส่บาย 

หา้มกนิเน้ือววั ถา้กนิ เชื่อว่าจะรกัษาไมห่าย  
•  เมือ่เป็นฝีหนอง หา้มกนิของหมกัดองและของเคม็   
•  คนทอ้งมขีอ้หา้มและความเชื่ออยูม่าก เช่น ใกลค้ลอดหา้มกนิหอย เพราะเชื่อว่าเดก็จะมี

พฒันาการเชื่องชา้ หรอืเดก็จะพดูมาก ‚พดูเป็นต่อยหอย‛ ใหก้นิอาหารทีม่ลีกัษณะลื่นไหล 
เพราะจะทาํใหค้ลอดงา่ย หา้มกนิเต่าเพราะอายเุดก็จะสัน้ , หา้มกนิผกัทีม่มีอืเกาะ เพราะจะทาํ
ใหค้ลอดยาก บางครัง้หากคลอดไมอ่อก แสดงว่าในอดตีเคยด่าว่าพ่อแม่ของตวัเอง ตอ้งขอขมา
แลว้ใหนํ้า   ชายผา้ซิน่ของแมม่าแช่น้ําดื่ม กจ็ะคลอดเป็นปกติ 

 

ด้านงานพิธีกรรมต่างๆ 
• งานมงคลนิยมทํา ‚ลาบ‛ 
• งานอวมงคลไม่นิยมทําอาหารทีเ่ป็นเสน้สาย หรอืผกัทีไ่มเ่ป็น มงคล เช่น ฟกั หยวก เพราะเชื่อ

ว่าในอดตีคนโบราณใชข้องเหล่านี้ดดูกลิน่และน้ําเหลอืงของศพในโลง จงึไมค่วรนํามาทําอาหาร   
• ปจัจบุนัความเชื่อเหล่าน้ีจะเหน็อยูแ่ต่ในชนบท เพราะยงัถูกสัง่ สอนอยูเ่สมอ และมตีวัอยา่งให้

เหน็จากคนเฒา่คนแก่  
 

อาหารภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
• ประชากรในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมวีถิชีวีติทีผ่กูตดิกบัทรพัยากรธรรมชาตทิีม่คีวาม

แตกต่างหลากหลาย ทัง้ในเขตทีร่าบ ในแอ่งโคราช และแอ่งสกลนคร  
• ชุมชนอาศยัในเขตลาํน้ําสาํคญั เช่น ช ี มลู โขง และภเูขา โดยเฉพาะอย่างยิง่เทอืกเขาภพูาน

และเทอืกเขาเพชรบรูณ์ ซึง่มคีวามแตกต่างของทรพัยากรธรรมชาต ิ ทาํใหร้ะบบอาหารและ
รปูแบบการจดัการอาหารของชุมชนแตกต่างกนั  

ในอดีตทรัพยากรธรรมชาติยังอุดมสมบูรณ์ 
• อาหารจากธรรมชาตมิคีวามหลากหลายและอุดมสมบรูณ์มาก  ชาวบา้นจะหาอาหารจากแหล่ง

อาหารธรรมชาตเิท่าทีจ่าํเป็นทีจ่ะบรโิภคในแต่ละวนัเท่านัน้ เช่น  
o หาปลาจากแม่น้ํา ไม่จบัปลามาขงัทรมานไว ้ 
o หากวนัใดจบัปลาไดม้ากกแ็ปรรปูเป็นปลารา้หรอืปลาแหง้ไวบ้รโิภคไดน้าน ส่งผลให้

ชาวบา้นพึง่พาอาหารจากตลาดน้อยมาก  
 ชาวบา้นจะ ‚ปลกูทุกอย่างทีก่นิ กนิทุกอย่างทีป่ลกู‛ สวนหลงับา้นมบีทบาทสาํคญัในฐานะเป็น

แหล่งอาหารประจาํครวัเรอืน  
 ชาวบา้นมฐีานคดิสาํคญัเกี่ยวกบัการผลติอาหาร คอื ผลติใหเ้พยีงพอต่อการบรโิภค มเีหลอื

แบ่งปนัใหญ้าตพิีน้่อง เพื่อนบา้น และทําบุญ  
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อยู่กบัธรรมชาติในดินแดนที่ราบสูง 
• ดนิแดนแห่งทีร่าบสงู มคีตคิวามเชื่อทีเ่กีย่วกบัเรือ่งอาหารไมแ่พแ้หล่งอื่น พฒันาการทาง

สงัคมของคนอสีานอยูก่บัธรรมชาตทิีม่คีวามหลากหลายของวตัถุดบิในการทําอาหาร ทัง้พชื 
ผกั และสตัว ์รวมถงึแมลง วฒันธรรมการกนิอาหารแบบสุกๆ ดบิๆ  มมีาชา้นาน  

• อาหารตอ้งหา้ม คอื อาหารทีเ่ป็นของเหลอืเดน   
• ผูน้้อย หนุ่มสาวจะไมก่นิอาหารก่อนผูใ้หญ่และครบูาอาจารย ์แฝงคาํสอนใหรู้จ้กัเคารพผู้

อาวุโส  
• เนื่องจากอสีานแหง้แลง้ ทําใหว้ฒันธรรมการกนิและการทาํกบัขา้วเป็นอยา่งพอเพยีง โดยมี

กบัขา้วไมก่ีอ่ย่างแต่แบ่งกนิกนัหลายคน ซึง่กม็นียัแฝงว่าทุกคนในครอบครวัจะไดพู้ดคุยกนั 
แตกต่างจากปจัจบุนัคนในครอบครวัต่างกแ็ยกยา้ยกนัไป ทาํใหว้ถิชีวีติในอดตีเลอืนหาย 
 

ข้อห้ามต่าง ๆ ในส่วนของงานพธีิกรรม 
• ไมน่ิยมนําสตัวใ์หญ่มาทาํอาหาร   
• คนทีม่วีชิาอาคมจะไมก่นิอาหารเลีย้งงานศพ เพราะเชื่อว่าทาํใหว้ชิาเสื่อม 
• หญงิตัง้ครรภม์ขีอ้หา้มเขม้งวดอยา่งมาก เช่น  

o แมล่กูอ่อนทีอ่ยูไ่ฟ ตอ้งกนิปลา เกลอื ไข ่และขา่เพื่อช่วยสมานแผล   
o หา้มกนิของทะเล ของทีม่กีลิน่เหมน็ เช่น ชะอม และของหมกัดอง   
o หา้มกนิสตัวท์ีอ่ยูใ่ตด้นิ เช่น ตุ่น เต่า 
o หา้มกนิต่อ แตน เพราะจะทําใหล้กูอารมณ์รา้ย เป็นตน้  

“หลงัจากยคุทุนนิยมเข้ามาวฒันธรรมกินของคนอีสานกเ็ปล่ียนไป... 

.....เรือ่งการกนิสุกๆ ดบิๆ ยงัคงม ีแต่ตอ้งระวงัสารพษิตกคา้งและพยาธ ิแตกต่างจากในอดตีทีอ่าหารสะอาด
มากกว่า‛  
 

อาหารพืน้บ้านภาคกลาง 
o ลกัษณะอาหารพืน้บา้นภาคกลางเป็นดงันี้ (ทีม่า: http://blog.eduzones.com/chain/3467) 

เช่น     - ไดร้บัอทิธพิลจากต่างประเทศ 
•  เครือ่งแกง แกงกะท ิจะมาจากชาวฮนิด ู   

• การผดัโดยใชก้ระทะและน้ํามนัมาจากประเทศจนี 
• ขนมเบือ้งไทย ดดัแปลงมาจากขนมเบือ้งญวน 
• ทองหยบิ ทองหยอดรบัอทิธพิลจากประเทศทางตะวนัตก 

                      -  เป็นอาหารทีม่กัมกีารประดษิฐอ์ย่างวจิติรบรรจง โดยเฉพาะอาหารจากในวงั เช่น ขนม
ช่อมว่ง จา่มงกุฎ หรุม่ ลกูชุบ กระเชา้สดีา ทองหยบิ หรอือาหารประเภทขา้วแช่ ผกั ผลไมแ้กะสลกั  

              - เป็นอาหารทีม่กัจะมเีครือ่งเคยีง ‚ของแนม‛  เช่น  
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• น้ําพรกิลงเรอื ตอ้งแนมดว้ยหมหูวานและไขเ่คม็  แกงกะท ิแนมดว้ยปลาเคม็ 

• สะเดาน้ําปลาหวานคู่กบักุง้นึ่งหรอืปลาดุกย่าง 

• ปลาสลดิทอดรบัประทานกบัน้ําพรกิมะมว่งหรอืน้ําพรกิมะขามสด 

• ผกัดอง ขงิดอง หอมแดงดอง กเ็ป็นของแนมดว้ย  

- เป็นภาคทีม่อีาหารว่างและขนมหวานมากมายเช่นขา้วเกรยีบปากหมอ้ กระทงทอง 
 คา้งคาวเผอืก ป ัน้ขลบินึ่งไสก้รอกปลาแนม ขา้วตงัหน้าตัง้ 

  

ยึดหลกัศาสนาต้นฉบบัคนภาคกลาง  
• ความเชื่อในแบบฉบบัของคนภาคกลางองิกบัความเชื่อตามหลกัศาสนา อธบิายว่า  

o ตามหลกัพุทธศาสนาหา้มกนิเน้ือสตัว ์10 อยา่ง คอื คน ชา้ง มา้ ราชสหี ์เสอืโครง่ เสอืดาว 
เสอืเหลอืง หม ีสุนขั ง ูนอกจากนัน้กม็แีมว หอยขม หอยโขง่  เต่า ตะพาบน้ํา นกแรง้ นก
แสก นกเคา้ รวมถงึสตัวท์ีโ่ดนฟ้าผ่าตาย เพราะเป็นอปัมงคล  

o หา้มกนิของเหลอืจากทีส่ตัวก์นิ  
o หา้มกนิของเซ่นไหว ้ 

• ความเชื่อในแบบฉบบัของคนภาคกลางองิกบัความเชื่อตามหลกัศาสนา อธบิายว่า  
o ตามหลกัพุทธศาสนาหา้มกนิเน้ือสตัว ์10 อยา่ง คอื คน ชา้ง มา้ ราชสหี ์เสอืโครง่ เสอืดาว 

เสอืเหลอืง หม ีสุนขั ง ูนอกจากนัน้กม็แีมว หอยขม หอยโขง่  เต่า ตะพาบน้ํา นกแรง้ นก
แสก นกเคา้ รวมถงึสตัวท์ีโ่ดนฟ้าผ่าตาย เพราะเป็นอปัมงคล  

o หา้มกนิของเหลอืจากทีส่ตัวก์นิ  
o หา้มกนิของเซ่นไหว ้ 
o ข้อห้ามท่ีเป็นคติโบราณ 

 เช่น หา้มกนิก่อนพระ เพราะตายไปจะเป็นเปรต  
 หา้มซดน้ําแกงปลายชอ้น เพราะน้ําแกงจะลวกปาก 
 หา้มนัง่กนิขา้วตรงประตูบา้น เพราะคนจะเหน็ ไม่งาม 
 หา้มขดูขา้วก้นหมอ้ เพราะจะทาํใหห้มอ้(ดนิ)แตก 
 หา้มนอนกนิ เพราะจะแช่งใหต้วัเองตาย 
 หา้มกนิขา้วใหเ้งาทบัจานขา้ว เพราะจะมองสิง่สกปรก กอ้นกรวดไมเ่หน็ 

• ขอ้หา้มทีเ่ป็นคตโิบราณ 
 เช่น หา้มกนิก่อนพระ เพราะตายไปจะเป็นเปรต 
 หา้มซดน้ําแกงปลายชอ้น เพราะน้ําแกงจะลวกปาก 
 หา้มนัง่กนิขา้วตรงประตูบา้น เพราะคนจะเหน็ ไม่งาม 
 หา้มขดูขา้วก้นหมอ้ เพราะจะทาํใหห้มอ้(ดนิ)แตก 
 หา้มนอนกนิ เพราะจะแช่งใหต้วัเองตาย 
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 หา้มกนิขา้วใหเ้งาทบัจานขา้ว เพราะจะมองสิง่สกปรก กอ้นกรวดไมเ่หน็ 
 

ความเช่ือทีเ่กีย่วกบัอาหารของสตรี 
• หากมปีระจาํเดอืนหา้มกนิมะเฟือง 
•  คนทอ้งหา้มกนิอาหารรสจดั เพราะลกูจะหวัลา้น 
•  หา้มหญงิสาวกนิขนมขนัหมาก เพราะจะไมม่คีนมาขอ 
• ‚เหน็ไดว้่าทุกพืน้ทีท่ ัว่ไทยยงัคงมคีตคิวามเชื่อเกีย่วกบัการกนิหลงเหลอือยูบ่า้ง แต่ก็

เป็นส่วนน้อย เนื่องจากยคุสมยัเปลีย่นไป มคีวามสะดวกสบาย มอีาหารใหเ้ลอืกมากขึ้น 
ความเชื่อต่างๆ จงึดเูป็นเรือ่งงมงาย‛ 

ในอดีตเมื่อ 20 ปีทีผ่่านมา เสยีงโขลกน้ําพรกิ กลิน่ปลาทอด กลิน่กบัขา้วลอยคลุง้ตลบอบอวนไปทัว่หมูบ่า้น 
แต่ตอนน้ีเลอืนหายไป 

‚อยากใหค้นไทยถอยหลงักลบัมาคดิว่าวฒันธรรมการกนิไมไ่ดอ้ยู่ทีป่ากคนคนเดยีว แต่เป็น
วฒันธรรมของประเทศ จงึควรส่งเสรมิการทาํกบัขา้วกนิกนัเองภายในครอบครวั เพราะจะส่งผลต่อเรือ่งของ
สงัคมในแงท่ีท่าํใหส้มาชกิของครอบครวัไดม้โีอกาสอยู่ร่วมกนั 

เมือ่คนปจัจบุนัแบ่งเวลาส่วนหน่ึงใหก้บัการออกกําลงักายได ้ กค็วรแบ่งเวลามาเพื่อนัง่กนิขา้ว
รว่มกบัคนในครอบครวัไดเ้ช่นกนั‛  

 

อาหารพืน้บ้านภาคใต้ 
 อาหารหลกัในการดาํรงชวีติส่วนใหญ่ของคนภาคใต ้คอืปลาและ สิง่มชีวีติจากทอ้งทะเล  
 อาหารทะเลหรอืปลา โดยธรรมชาตจิะมกีลิน่คาวจดั คนใตจ้งึนิยมใชเ้ครือ่งเทศ โดยเฉพาะขมิน้

ช่วยดบักลิน่คาว อาหารปกัษ์ใตจ้งึมกัมสีอีอกเหลอืง ๆ แทบทุกอย่าง ไมว่่าจะเป็นแกงไต
ปลา แกงสม้ แกงพรกิ ปลาทอด ไก่ทอด กเ็พราะใส่ขมิน้ทัง้สิน้  

 มองในอกีดา้นหน่ึง คงเป็นวฒันธรรมการกนิทีผ่สมผสานกนัของชาวไทยพุทธและชาวไทยมสุลมิ
ในภาคใตน้ัน่เอง  
 

หลากคติ ความเช่ือเร่ืองของอาหารการกนิจากดินแดนด้ามขวาน  
เนื่องจากภูมปิระเทศของภาคใตเ้ป็นภเูขาขนาบดว้ยทะเล  ทาํใหม้วีตัถุดบิอุดมสมบูรณ์ นํามาปรงุ

อาหารไดห้ลากหลาย ชาวใตส้่วนใหญ่กนิและดาํเนินชวีติเรยีบงา่ย มอีาหารหลกัเป็นขา้วเจา้ จะใชข้า้ว
เหนียวสาํหรบังานพธิกีรรมเท่านัน้  

 

ภูมิปัญญาพืน้บ้านภาคใต้ทีเ่กี่ยวกบัอาหาร 
• ภมูิปัญญาพืน้บ้านท่ีสัง่สมมายาวนานในด้านพิธีกรรม  
• หญิงตัง้ครรภ์จะมีข้อห้ามมากเป็นพิเศษ เชน่ ห้ามกินปลามนั (ปลาท่ีไมมี่เกล็ด) และผกัเลือ้ยตา่ง ๆ  
• มีอาหารท่ีเป็นของแสลงส าหรับคนป่วย เชน่ คนเป็นริดสีดวงทวารห้ามกินปลาไหลและปลากระเบน  
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• มีอาหารตามฤดกูาลท่ีชว่ยเสริมธาตอุาหารให้แก่ร่างกาย เชน่ ในฤดฝูนควรกินของเผ็ดร้อน สว่นฤดู
ร้อนควรกินของท่ีมีรสเย็น อยา่งน า้มะพร้าว  

 

ความเช่ือของชาวภาคใต้เก่ียวกบัอาหาร 

• งานมงคลส่วนใหญ่เป็นงานทีแ่สดงถงึการมพีวกพอ้งของเจา้ของงานตามคตจิงึนิยมเลีย้งขนมจนี 
ถอืเคลด็ว่าเป็นคนมเีสน้สาย  

•  งานแต่งงานกจ็ะกนิเหนียว (ขา้วเหนียว)  
•  งานศพไม่นิยมทําอาหารประเภทปลา ส่วนใหญ่ตอ้งลม้ววัเป็นอาหาร ซึง่เป็นค่านิยมทีว่่าดว้ย

ศกัดิศ์ร ีถอืเป็นการใหเ้กยีรตผิูต้าย อกีทัง้แสดงถงึหน้าตาในสงัคมของเจา้ภาพ 
• ทัง้นี้ ในอดตีววัทีนํ่ามาเป็นอาหารสําหรบับางงานเป็นววัทีล่กัขโมยมา บ่งบอกถงึบารมขีองเจา้ภาพ 

แต่ในปจัจบุนัน้ีไมม่แีลว้ 
 

ความเช่ือ ข้อห้ามในเร่ืองต่างๆ 
‚คนในชนบทอยูก่บัสิง่แวดลอ้มทอ้งถิน่แต่คนเมอืงอยูก่บัสิง่อํานวยความสะดวกทีเ่ขา้ถงึทุกพืน้ที ่

นอกจากนี้วทิยาการทางการแพทยก์เ็จรญิก้าวหน้าความเชื่อและขอ้หา้มบางอยา่งเกีย่วกบัอาหารจงึลบเลอืน
ไปบา้ง‛ 

 

อิทธิพลของอารยธรรมต่างประเทศต่อพฤติกรรมการบริโภคในประเทศไทย 
สภาวการณ์ในปัจจบุนั 
• และรวดเรว็ ส่งผลใหก้ารเลอืกกนิอาหารของคนตอ้งรวดเรว็ตามไปดว้ย  
• อาหารฟาสตฟู้์ดจากตะวนัตกเขา้มามบีทบาทสําคญัในการเลอืกรบัประทานมากขึน้ เช่น อาหาร

ทีบ่รรจหุ่อ เปิดกนิไดท้นัท ี กนิงา่ยและสะดวก ซือ้แลว้เดนิกนิได ้ กนิแลว้ทิง้ ซือ้ไดง้า่ย ขบัรถ
เขา้ไปซือ้แลว้นัง่กนิในรถได ้ ไมต่อ้งมชีอ้นสอ้ม หรอืถา้มกีเ็ป็นพลาสตกิ ราคาไมแ่พง ไมว่่าจะ
เป็นแฮมเบอรเ์กอร ์เฟรนชฟ์ราย ฮอตดอ็ก หรอืไก่ทอด 

• อาหารต่างชาตใินทาํเนียบอาหารไทย และความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัอาหารไทย  

• มคีวามเปลีย่นแปลงทางวฒันธรรมเกีย่วกบัการกนิอาหารไทย เหน็ไดช้ดัจากแกงต่าง ๆ   
ส่วนมากเป็นแกงของไทย ยกเวน้แกงมสัมัน่และแกงกระหรี ่ ซึง่ไทยรบัมาจากอนิเดยี แต่มา
ปรบัปรงุใหร้สชาตเิป็นไทยโดยการลดเครือ่งเทศใหน้้อยลงและคัว่เครือ่งเทศก่อนใชป้รงุในแกง  

• การดําเนินชวีติของคนในสงัคมมแีต่ความเรง่รบี แขง่กบัเวลา ทาํใหทุ้กสิง่ทุกอย่างตอ้งสะดวก 
แกงรสดัง้เดิมของไทย  มคีวาม‚มนั‛ ถา้เป็นแกงกะท ิ ในอดตีตอ้งเคีย่วกะทจินแตกมนัมากๆ 
หรอืทีเ่รยีกว่า ‚มนัยอ่ง‛ เชน่ พะแนง แกงมสัมัน่ และแกงเผด็  

 แต่ปัจจบุนัทัง้ในและต่างประเทศไม่นิยมความมนั เพราะผูบ้รโิภคทัง้คนไทยและต่างชาตต่ิาง
คาํนึงถงึสุขภาพ จงึหลกีเลีย่งอาหารมนัมาก ๆ จนกลายเป็นวฒันธรรม ในปจัจบุนัจงึทาํแกงกะทโิดยไมเ่คีย่ว
กะทจินแตกมนั  
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วฒันธรรมและพฤติกรรมการบริโภค 
• ปจัจบุนัความรูค้วามก้าวหน้าทางดา้นวทิยาศาสตร ์ และเทคโนโลยทีําใหผู้ค้นตระหนกัถงึบทบาท

ของอาหารต่อสุขภาพ ผลกระทบของอาหารต่อการเกดิโรคภยั  
• ภาวะโภชนาการเป็นสญัญาณเตอืนภยัใหบุ้คคลรูว้่าสุขภาพของตนมแีนวโน้มเสีย่งมากหรอืน้อย 

และใหค้วามสาํคญักบัการกนิอาหารและสุขภาพมากขึน้  
• สภาพเศรษฐกจิปจัจุบนั คนวยัหนุ่มสาวมเีงนิใช ้ และผูสู้งอายกุม็อีายยุนืขึน้ จงึมเีวลาใชเ้งนิมากขึน้ 

ทาํใหส้ามารถเลอืกสรร เสาะหาอาหารด ีๆ ทีม่คีุณค่ามาบรโิภค  
 

ความเปล่ียนแปลงเลก็ๆ น้อยๆ ท่ีน่าสงัเกต 
• การใชเ้นื้อเป็ด -ไก่ในอาหารไทย มกัใชเ้ฉพาะส่วนเน้ือ ไมเ่สริฟ์ทัง้กระดกู โดยเฉพาะในหมูค่น

ชัน้สงู   
• สาํหรบัคนระดบักลางและล่าง อาจจะมกีารเสริฟ์ทัง้กระดูกบา้ง   
• อยา่งไรกต็าม โรงแรมระดบัหา้ดาวบางประเทศ เช่น มาเลเซยี นิยมเสริฟ์ทัง้กระดกู  
• การใชเ้นื้อเป็ด -ไก่ในอาหารไทย มกัใชเ้ฉพาะส่วนเน้ือ ไมเ่สริฟ์ทัง้กระดกู โดยเฉพาะในหมูค่น

ชัน้สงู   
• สาํหรบัคนระดบักลางและล่าง อาจจะมกีารเสริฟ์ทัง้กระดูกบา้ง   
• อยา่งไรกต็าม โรงแรมระดบัหา้ดาวบางประเทศ เช่น มาเลเซยี นิยมเสริฟ์ทัง้กระดกู  

 

รสชาติอาหาร 
• คนไทยเชื่อว่าการปรงุอาหารไทยใหเ้ป็นทีช่ื่นชอบของชาวต่างชาตใินต่างประเทศ โดยเฉพาะ

แถบยโุรปและอเมรกิาควรปรงุใหร้สชาตอ่ิอนลง   
• แต่สาํหรบัในมาเลเซยีตอ้งปรงุรสจดั ใหต้รงกบัชนิดอาหาร เช่น แกง ยาํ  

  

การรกัษาสขุภาพของคนทัว่ไปการรกัษาสขุภาพของคนทัว่ไป 
• นอกจากจะลดความ ‚มนัยอ่ง‛ ในอาหารแลว้ ยงัมอีาหารชนิดหนึ่งเกดิขึน้ คอื ‚อาหารสุขภาพ‛   
• อาหารสุขภาพเหมาะสําหรบัทุกเพศทุกวยั เนื่องจากรกัษาคุณค่าทางอาหารไวไ้ด ้ 
• ตวัอยา่งอาหารสุขภาพ เช่น การใชเ้นื้อปลาแทนเน้ือสตัวอ์ื่นๆ   การปรงุอาหารโดยการนึ่งแทน

การทอด  การใชผ้กัรวมหลายชนิด เช่น แกงสม้ผกัรวม ปลากะพงน่ึงมะนาว ยาํสลดั แกงเลยีง     
เบญจรงค ์ 

 

การบริโภคอาหารตามกระแสนิยม/แฟชัน่การบริโภคอาหารตามกระแสนิยม/แฟชัน่ 
 “พิซซาเพ่ือสขุภาพ” Reader Digest   

• อยากกนิพซิซาทีม่ปีระโยชน์ต่อสุขภาพหรอืไม ่ นกัวจิยับอกว่าทาํได ้ เพราะทุกอยา่งอยู่ทีก่าร
หมกัและการอบแป้ง   
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• นกัเคมดีา้นอาหารแห่งมหาวทิยาลยัแมรแิลนดพ์บว่า การอบแป้งพซิซาทีท่าํจากธญัพชืโดยใช้
เวลานานขึน้และอุณหภมูสิงูขึน้จะช่วยกระตุน้สารต้านอนุมลูอสิระใหเ้พิม่ขึน้     

• อาหารทีม่สีารตา้นอนุมลูอสิระมากอาจช่วยลดความเสีย่งต่อโรคมะเรง็ โรคหวัใจ และปญัหา
เกีย่วกบัสุขภาพอื่นๆ ได ้  

• นกัวจิยัทดลองอบแป้งธญัพชืทีร่ะดบัอุณหภูมต่ิางๆ ระหว่าง 205 ถงึ 290 องศาเซลเซยีส และ
ใชเ้วลาตัง้แต่ 7-14 นาท ีปรากฏว่าสารตา้นอนุมลูอสิระเพิม่ขึน้และสูงไดถ้งึรอ้ยละ 82 ขณะอบ
ในอุณหภมูสิงูกว่าเดมิ     

• การหมกัแป้งนานขึน้ยงัช่วยกระตุน้ระดบัสารต้านอนุมลูอสิระไดม้ากถงึเท่าตวัในบางตวัอยา่ง 
ทัง้นี้อาจสบืเนื่องจากปฏกิริยิาของยสีต ์ 

• ผลการทดลองดงักล่าวไมไ่ดห้มายความว่า คราวนี้คุณจะกนิพซิซาหน้าอะไรกไ็ด ้ เพราะไขมนั
ส่วนเกนิต่างๆ เช่นจากหน้าไสก้รอกจะไปบัน่ทอนผลดจีากแป้งจนหมดสิน้    

• ผลการทดลองดงักล่าวไมไ่ดห้มายความว่า คราวนี้คุณจะกนิพซิซาหน้าอะไรกไ็ด ้ เพราะไขมนั
ส่วนเกนิต่างๆ เช่นจากหน้าไสก้รอกจะไปบัน่ทอนผลดจีากแป้งจนหมดสิน้    

 

Fusion food 
• อาหารผสมผสานระหว่างอาหารไทยกบัอาหารของชาตอิื่น เรยีกว่า Fusion food   
• ตอ้งใชห้ลกัการผสมผสานทีล่งตวั ถูกตอ้ง รสชาตอิรอ่ย  ซึง่ทําไดค้่อนขา้งยาก  แต่ไดร้บัความ

นิยมทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาต ิโดยเฉพาะวยัรุ่น เป็นการขยายตลาดไดเ้ป็นอยา่งด ี 
• ตวัอยา่ง Fusion food ไดแ้ก่ สปาเกต็ตีผ้ดัขีเ้มา มกัโรนีราดหน้าพะแนง แซนวชิเขยีวหวาน  

 

Finger food  
• อาหารว่างดัง้เดมิของไทยทีส่ามารถเสริฟ์เป็นคํา หรอื Finger food ไดร้บัความนิยมอยา่งมาก

ทัง้จากชาวไทย ชาวต่างชาต ิและกลุ่มวยัรุน่    
• Finger food ตอ้งใหค้วามรูส้กึน่าอรอ่ย และ สวยงาม  
• ตวัอยา่งเช่น เมีย่งคํา หมีก่รอบในกระทงทอง ลาบหมใูนกระทงทอง หอยทอดวางบนแป้งทอด

กรอบแผ่นเลก็ ๆ พรอ้มถัว่งอกราดดว้ยน้ําจิม้  
 

การงดอาหารเช้า  
• อาหารเชา้ไดร้บัการนิยามว่าเป็นอาหารมือ้สาํคญัทีสุ่ดสําหรบัรา่งกาย    
• แต่หลายคนทีม่ภีารกจิรดัตวักลบัไมใ่ส่ใจกบัอาหารเชา้หรอืไมก่ง็ดมือ้เชา้ไปเลย  
• อาหารมือ้เชา้ จะช่วยไมใ่หเ้กดิอาการเหนื่อยในช่วงสาย ๆ  ตอ้งรูจ้กักนิอาหารใหส้มดุลกบักจิกรรม

ทีท่าํในชวีติประจาํวนั จงึไม่ควรงดอาหารมือ้เชา้อยา่งเดด็ขาด   
• วธิกีารเลอืกประเภทของอาหารมือ้เชา้ทีด่ทีีสุ่ด คอืเพิม่โปรตนีใหม้ากขึน้ เช่น เนื้อ ไข ่ และลด

สดัส่วนน้ําตาลลง เพราะโปรตนีจะปรบัระดบัน้ําตาลในเลอืดใหค้งทีต่ลอดวนัไดด้กีวา่การกนิน้ําตาล
ปรมิาณมากๆ 
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• การกนิน้ําตาลในปรมิาณมาก หรอืกนิอาหารหวานเกนิไปรา่งกายจะเปลีย่นน้ําตาลเป็นไขมนัอย่าง
รวดเรว็และเกบ็สะสมไวใ้นร่างกาย  

• อาหารมือ้เชา้ จะช่วยไมใ่หเ้กดิอาการเหนื่อยในช่วงสาย ๆ  ตอ้งรูจ้กักนิอาหารให้สมดุลกบักจิกรรม
ทีท่าํในชวีติประจาํวนั จงึไม่ควรงดอาหารมือ้เชา้อยา่งเดด็ขาด   

• วธิกีารเลอืกประเภทของอาหารมือ้เชา้ทีด่ทีีสุ่ด คอืเพิม่โปรตนีใหม้ากขึน้ เช่น เนื้อ ไข ่ และลด
สดัส่วนน้ําตาลลง เพราะโปรตนีจะปรบัระดบัน้ําตาลในเลอืดใหค้งทีต่ลอดวนัไดด้กีวา่การกนิน้ําตาล
ปรมิาณมากๆ 

• การกนิน้ําตาลในปรมิาณมาก หรอืกนิอาหารหวานเกนิไปรา่งกายจะเปลีย่นน้ําตาลเป็นไขมนัอย่าง
รวดเรว็และเกบ็สะสมไวใ้นร่างกาย  

 

อาหารเช้าของคนเก่ง  
Reader Digest ตุลาคม 2549 โดย HENRYLITO D. TACIOอาหารเชา้ของคนเก่ง Reader Digest ตุลาคม 2549 โดย HENRYLITO D. TACIO 

• ศูนยข์อ้มลูอาหารแห่งเอเชยีสาํรวจพบว่าชาวเอเซยีจาํนวนหน่ึงไม่นิยมกนิอาหารเชา้ตามกระแส
นิยมของคนในประเทศอุตสาหกรรม เช่น  
o ทีฮ่่องกง ผูค้นหนึ่งในหา้กนิอาหารเชา้  
o ทีฟิ่ลปิปินส ์อตัราส่วนอยูท่ีห่นึ่งในสี ่ 
o คนมาเลเซยีและสงิคโปรเ์หนือกว่าในแงก่ารกนิอาหารเชา้ กล่าวคอืประชากรรอ้ยละสบิ

เท่านัน้ทีไ่มก่นิมือ้นี้ 
กนิอาหารเชา้ไมเ่พยีงทาํใหคุ้ณเริม่ตน้วนัใหมอ่ย่างสวยงามเท่านัน้ แต่ยงัเป็นพืน้ฐานใหคุ้ณมสีุขภาพดใีน
ระยะยาวอกีดว้ย  

• งานวจิยัทีส่หรฐัอเมรกิาของลนิดา- แวน ฮอรน์ ศาสตราจารยด์า้นเวชศาสตรป้์องกนั คณะแพทย์
ศาสตร ์มหาวทิยาลยันอรท์เวสเทริน์ในชคิาโก พบว่า 

• คนทีก่นิอาหารเชา้เสีย่งต่อการเกดิภาวะดือ้ต่ออนิซลูนิน้อยกว่าผูท้ีไ่มก่นิอาหารมือ้นี้ประมาณรอ้ยละ 
35 ถงึ 50 ภาวะดือ้ต่ออนิซลูนิเป็นสญัญาณของโรคเบาหวานและโรคหวัใจ   

 

อาหารเช้ายงัช่วยให้คณุลดน้ําหนักได้อีกด้วย 
• ศูนยข์อ้มลูอาหารแห่งเอเชยีสาํรวจเดก็จาํนวน 1,815 คนทีฮ่่องกง กรงุเทพฯ กวัลาลมัเปอร ์

และมะนิลา พบว่าเดก็ทีก่นิอาหารเชา้เป็นประจาํมโีอกาสทีน้ํ่าหนกัตวัมากเกนิปกตน้ิอยกว่าเดก็
ทีไ่มก่นิอาหารเชา้  

คนผอมหรือคนท่ีมีน้ําหนักน้อย 
• ตอ้งปรบัพฤตกิรรมการกนิ 
• ถา้คนผอมมปีญัหาสุขภาพเกดิขึน้ จะทาํใหท้รดุโทรมรวดเรว็กว่าคนทว้มหรอืคนอว้นเพราะขาด

พลงังานสํารองหรอืทีส่ะสมไว ้  
• โรคบางโรคเกดิไดท้ัง้กบัคนอว้นและคนผอม เช่น ไขมนัในเสน้เลอืดสงู เนื่องจากรา่งกาย 

สามารถสรา้งโคเลสเตอรอลไดร้ะดบัหนึ่ง  
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• หากคนผอมมพีฤตกิรรมการกนิไมร่ะมดัระวงั กม็โีอกาสเกดิโรคไขมนัในเส้นเลอืดสงูได ้ 
 

แบบทดสอบท้ายบท 
1. จากการศกึษาความเป็นมาของการบรโิภคอาหารของคนไทยยคุต่างๆ พบว่าอาหารไทยมจีุดกําเนิด

พรอ้มกบัการตัง้ชนชาตไิทย และมกีารพฒันาอย่างต่อเนื่องมาตัง้แต่สมยัใด 
2. ยกตวัอยา่งอาหารทีใ่ชเ้พื่อสื่อใหค้นไดร้บัทราบแหล่งทีม่าหรอืจุดกําเนิด 3 ตวัอยา่ง 
3. ทีม่าของอาหารไทยในสมยัสุโขทยั มอีาศยัหลกัฐานอะไรยนืยนั 
4. ท่านทราบหรอืไมว่่าอาหารไทยในสมยัใดทีร่บัเอาวฒันธรรมจากอาหารต่างชาตโิดยผ่านทางการมี

สมัพนัธไมตรทีัง้ทางการทตูและทางการคา้กบัต่างประเทศ 
5. ตํารบัอาหารการกนิของไทยเริม่มกีารบนัทกึ ในสมยัพระเจา้อยูห่วัรชักาลใด 
6. ความเชื่อในเรือ่งอาหารตามแบบฉบบัของคนภาคใดทีอ่งิกบัความเชื่อตามหลกัศาสนา 
7. จงอธบิายความเปลีย่นแปลงเนื่องจากอทิธพิลของอารยธรรมต่างประเทศต่อพฤตกิรรมการบรโิภค

ในประเทศไทยจะเหน็ไดช้ดัจากแกงต่าง ๆ และยกตวัอยา่ง 
8. จงอธบิายความเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการบรโิภคเนื้อสตัวข์องผูบ้รโิภคชาวไทยและยกตวัอยา่ง 
9. 9. จงอธบิายความหมายของ Fusion food  และ Finger food   พรอ้มยกตวัอยา่ง 
10. กระแสนิยมของการงดกนิอาหารเชา้ มผีลต่อสุขภาพอย่างไร 

 

เอกสารอ้างอิง 
(Anderson and Morris,2000)     Department of Health, 2000)     

 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

ใหน้ิสติทาํกจิกรรมกลุ่ม โดยทีส่มาชกิในกลุ่มคอืกลุ่มโครงงาน ตามขัน้ตอนดงันี้ 

1) ชมการเสวนาทางวชิาการในรายการ พอเพยีง เพื่อแผ่นดนิเกดิ ตอน “อาหารของ    กลุ่ม

ชนในสํารบัไทย” ทางเวบ็ไซต ์www.youtube.com ทัง้หมด 3 ช่วง ไดแ้ก่ 

1.1 http://www.youtube.com/watch?v=JpjrnjyZmHU 

1.2 http://www.youtube.com/watch?v=TOp5tYdJPt8 

1.3 http://www.youtube.com/watch?v=_hFJ6JIjfec 

2) เขยีนสรปุประเดน็ความรูท้ีไ่ดร้บัอย่างสัน้ (เป็นขอ้ๆ) 

3)  รว่มกนัอภปิรายในประเดน็ความคดิเหน็ของนกัวชิาการ (ในรายการทีช่มนี้) แลว้คดัสรร

เฉพาะประเดน็ทีส่นใจรว่มกนัมา 1 ประเดน็ จากนัน้เขยีนสรปุผลการอภปิรายใน

ประเดน็ดงักล่าว ตามโครงร่าง ดงันี้ 

“กลุ่มของพวกเราเหน็ดว้ย/ไมเ่หน็ดว้ยกบัความคดิเหน็เรือ่ง…. 

ทีก่ล่าวว่า…. 

เพราะ….” 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/watch?v=JpjrnjyZmHU
http://www.youtube.com/watch?v=TOp5tYdJPt8
http://www.youtube.com/watch?v=_hFJ6JIjfec
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เร่ืองสาํหรบัอ่านเพ่ิมเติม 
 

อาหารไทย 4 ภาค 
 

วงสวาท ปัทมาคม 

วฒันธรรมไทยเป็นทีย่อมรบัของคนทัว่โลก ทัง้ในเรือ่งความสวยงาม วจิติรพสิดาร ความอ่อนชอ้ย 

แสดงใหเ้หน็ถงึเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของไทย ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึความละเอยีด พถิพีถินั ประณตี ยากทีจ่ะหา

ชาตอิื่นเทยีบเทยีม 

อาหารไทยกเ็ช่นเดยีวกนั เพราะนอกจากรสชาตทิีห่ลากหลายถูกปากคนชาตต่ิางๆแลว้ ยงัมี

คุณค่าทางโภชนาการ และจุดเด่นในการเป็นยารกัษาโรคดว้ย 

วฒันธรรมกนิอาหารพืน้เมอืงของไทยนัน้ ทาํใหค้นไทยมสีุขภาพทีแ่ขง็แรงและปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็ 

อาหารพืน้เมอืงของคนไทยสามารถแบ่งไดต้ามภาคเป็น 4 ภาคใหญ่ๆคอื อาหารประจาํภาคเหนือ 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต ้ซึง่อาหารแต่ละภาคนัน้มเีอกลกัษณ์ทีแ่ตกต่างกนัไปตาม

วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของคนในแต่ละทอ้งถิน่ ตามอาชพีและแหล่งอาหารทีม่อียูใ่นทอ้งถิน่ 

รวมทัง้อทิธพิลทีอ่าจไดร้บัมาจากประเทศใกลเ้คยีง ทาํใหอ้าหารในทอ้งถิน่นัน้มคีวามแปลกไปจากอาหาร

ไทยทีพ่บอยู่ทัว่ไป 

อาหารพื้นเมืองทางภาคเหนือ 

อาหารหลกัทีช่าวเหนือนิยมกนิไดแ้ก่ ขา้วเหนียว ซึง่เป็นอาหารทีก่นิทัง้ 3 มือ้ เราสามารถแบ่งมือ้

อาหารของชาวเหนือในแต่ละวนัไดเ้ป็น 3 มือ้ คอื 

อาหารมือ้เชา้ ซึง่ภาษาเหนือเรยีกว่า ขา้วงาย หรอืขา้วเชา้ กบัขา้วในตอนเชา้นัน้มไีมม่าก โดย

มกัจะมน้ํีาพรกิแหง้ๆ เป็นพืน้ และแกลม้ดว้ยผกัตม้ หรอืเป็นน้ําพรกิอ่องแกลม้ดว้ยผกัสด 

อาหารกลางวนั เรยีกขา้วตอน กบัขา้วยงัเป็นน้ําพรกิอยู่แต่จะมอีาหารประเภทเนื้อ ไดแ้ก่ เนื้อแดง

ป้ิง หรอืจิน๊(ชิน้)ป้ิง(หมทูาเกลอืพรกิไทยป้ิง) หรอืกนิกบัแคบหม ูรวมทัง้การกนิขนมเสน้(ขนมจนี)น้ําเงีย้ว

เป็นอาหารกลางวนั 

อาหารเยน็ เรยีกขา้วแลง กบัขา้วจะเป็นน้ําพรกิต่างๆ เช่น น้ําพรกิอ่อง น้ําพรกิปลารา้ และแกง 

เช่น แกงแค นอกจากนี้ยงัมเีครือ่งจิม้น้ําพรกิพเิศษคอืน้ําหนงั ซึง่เป็นหนงัววัทีเ่คีย่วใหข้น้แลว้นํามาทาํเป็น

แผ่น เวลากนิกนํ็ามาผงิไฟใหสุ้ก แลว้ใชจ้ิม้กบัน้ําพรกิ 

อาหารการกนิของชาวเหนือนัน้นิยมรสอ่อน แต่ไมน่ิยมรสหวาน รสเปรี้ยวนัน้จะไมเ่ปรีย้วมาก โดย

ใชค้วามเปรีย้วจากมะเขอืสม้หรอืมะกอก รสเคม็จะใชป้ลารา้ใส่ในอาหาร 

เนื้อสตัวจ์ะนิยมหม ูไก่ ปลา สาํหรบัชาวเหนือทีอ่ยูใ่นชนบทยงันิยมกนิเนื้อสตัวท์ีห่าไดใ้นทอ้งถิน่

ไดแ้ก่ กบ เขยีด อึง่อ่าง แมงยนู 
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อาหารคาวของภาคเหนือส่วนใหญ่จะเป็นแกงชนิดต่างๆ เช่น แกงแค แกงหน่อไมส้ด แกงอ่อมเนื้อ 

แกงขนุนอ่อน(แกงมะหนุน) แกงชะอม(แกงผกัหละ) แกงยอดฟกัทอง แกงหน่อไมด้อง(แกงผกัสม้) แกง

ผกักาดจอ แกงเลยีงบวบ(แกงมะนอย) ยาํไขม่ด น้ําพรกิต่างๆ เช่น น้ําพรกิอ่องทีใ่ชห้มสูบัและมะเขอืเทศ

เป็นส่วนประกอบ น้ําพรกิหนุ่ม น้ําพรกิปลารา้ ฯลฯ ผกัทีใ่ชเ้ป็นเครือ่งเคยีงของกบัขา้ว ส่วนใหญ่จะเป็น

พชืผกัในทอ้งถิน่ทีม่อียูแ่ละขึน้เองโดยธรรมชาติ 

อาหารคาวของภาคเหนือส่วนใหญ่จะใชว้ธิตีม้ แกง ป้ิง ยา่ง เป็นส่วนใหญ่ และอาหารส่วนใหญ่จะ

มปีรมิาณไขมนัค่อนขา้งตํ่า 

อาหารหวานของภาคเหนือส่วนใหญ่เป็นขนมหวานทีท่ําจากแป้ง น้ําตาล กะท ิเช่น ขา้วเหนียว

เปียก ขา้วตอกตัง้ ขนมเทยีน ขนมไขห่งส ์ขา้วเกรยีบว่าว ขนมนางเลด็ ขนมรงัผึง้ 

ดว้ยสภาพภูมปิระเทศและภูมอิากาศทีค่่อนขา้งเยน็สบายตลอดปี จงึทาํใหช้าวเหนือไดเ้ปรยีบใน

เรือ่งความหลากหลายของพชืผกัผลไม ้ซึง่ผลไมข้องชาวเหนือจะเป็นผลไมท้ีม่ตีามฤดกูาล เช่น ลิน้จี ่ลาํไย 

ลกูทอ้ 

ของว่างทีช่าวเหนือนิยมกนิหลงัอาหาร คอื เมีย่ง ซึง่เป็นใบชานึ่งทีนํ่าไปหมกัดว้ยน้ําสม้ น้ําตาล 

ใหอ้อกรสเปรีย้วหวาน ซึง่ม ี3 ชนิดคอื เมีย่งหวาน เมีย่งสม้ และเมีย่งฝาด 
 

คณุค่าทางโภชนาการ 

อาหารพืน้เมอืงแต่ละภาคของประเทศไทยนัน้ มคีวามหลากหลายมาก แต่มอีาหารพืน้เมอืงบาง

ชนิดทีค่นไทยทัว่ไปหรอืคนไทยในภาคอื่นรูจ้กัด ีว่าเป็นอาหารเฉพาะของทอ้งถิน่และเป็นทีน่ิยม ตวัอยา่ง

อาหารชุดหรอืสาํรบัอาหารพืน้เมอืงของแต่ละภาค ไดแ้สดงไวใ้นตารางขา้งทา้ย โดยแสดงคุณค่าของ

สารอาหารหลกัต่อปรมิาณบรโิภคใน ๑ มือ้หรอืต่อครัง้ การกระจายของพลงังานทีไ่ดจ้ากสารอาหารหลกั 

และปรมิาณรอ้ยละของสารอาหารทีแ่นะนําใหบ้รโิภคต่อวนัในคนไทย (Thai Recommended Daily 

Intake,% Thai RDI) 

จากตารางคุณค่าทางโภชนาการของรายการอาหารพืน้เมอืงของภาคเหนือ ซึง่ประกอบดว้ย ขา้ว

เหนียว น้ําพรกิหนุ่ม ทีม่เีครื่องเคยีงเป็นผกัและแคบหม ูแกงผกักาดจอ และไก่ย่าง 

พลงังานทีไ่ดจ้ากอาหารสาํรบัน้ีเท่ากบั ๗๔๓ กโิลแคลอร ีหรอืเท่ากบัรอ้ยละ ๓๗ ของค่า

สารอาหารทีแ่นะนําใหก้นิวนัต่อวนั(RDI) หรอืประมาณ ๑/๓ ของจาํนวนพลงังานของผูใ้หญ่ไทยทีม่สีุขภาพ

ปกตติอ้งการในแต่ละวนัโดยค่ากลางทีก่ําหนดจาํนวนพลงังานทีต่อ้งการเท่ากบั 2,ooo กโิลแคลอรต่ีอวนั ซึง่

ถอืว่าอาหารนี้เหมาะสําหรบัการกนิ 1 มือ้ 

การกระจายตวัของพลงังานทีไ่ดจ้ากสารอาหารหลกัอยูใ่นเกณฑท์ีเ่หมาะสม โดยมปีรมิาณโปรตนี

รอ้ยละ 23 ไขมนัรอ้ยละ 17 และคารโ์บไฮเดรตรอ้ยละ 60 
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สาํหรบัใยอาหารนัน้คาํนวณจากผกัสด จะมปีรมิาณเท่ากบัรอ้ยละ 32 ของค่า RDI ซึง่นบัว่าอาหาร

สาํรบันี้มใียอาหารสงู 

 

คณุค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นเมืองภาคเหนือ 

 
           *ไมม่คี่าวเิคราะห ์

อาหารพื้นเมืองทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือหรอืภาคอสีาน มสีภาพพืน้ดนิโดยทัว่ไปค่อนขา้งแหง้แลง้ และในอดตี

เป็นภาคทีม่คีวามชุกของปญัหาทุพโภชนาการค่อนขา้งสงู 

อาหารพืน้เมอืงของชาวอสีานนัน้ อาหารหลกัคอืขา้วเหนียวเช่นเดยีวกบัภาคเหนือ อาหารหลกัม ี3 

มือ้ อาหารเชา้เรยีกขา้วเชา้ อาหารกลางวนัเรยีกขา้วเพล และอาหารเยน็เรยีกขา้วแลง อาหารของภาคอสีาน

ส่วนใหญ่จะมรีสเผด็ เคม็ เปรีย้ว แต่ไมน่ิยมรสเปรีย้วมาก ซึง่อาหารอสีานประเภทลาบ สม้ตํา ทีเ่ป็นขนาน

แทจ้ะออกรสเผด็และเคม็ รสเปรีย้วทางอสีานใชม้ะนาว มะกอก สม้มะขาม มดแดง รสเคม็ใชป้ลารา้ ชาว

อสีานไม่นิยมเครือ่งเทศแต่ใชพ้ชืประเภทแต่งกลิน่ เช่น ผกัชลีาว ตะไคร ้ใบมะกรดู ผกัไผ่ 

อาหารเนื้อสตัวข์องชาวอสีานส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อววั เนื้อควาย ปลาน้ําจดื และสตัวท์ีจ่บัไดใ้น

ทอ้งถิน่ ในอดตีชาวอสีานไม่นิยมเลีย้งหม ูจงึไมค่่อยมอีาหารทีท่าํดว้ยหม ูแหล่งอาหารของชาวอสีานแบ่งได้

เป็น 2 แหล่งคอื อาหารทีห่าซือ้ไดจ้ากตลาด ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารของคนในเมอืง ไดแ้ก่ สม้ตํา ไก่ยา่ง 

ลาบ ตม้ยาํ ปลาทูทอด ส่วนอกีแหล่งเป็นแหล่งทีไ่ดจ้ากธรรมชาตติามทอ้งไร่ทอ้งนาหรอืในป่า เช่น กบ 

เขยีด อึง่อ่าง กิง้ก่า แมลงชนิดต่างๆ 

การประกอบอาหารของคนภาคอสีาน มกัจะใชว้ธิตีม้ แกง ป้ิงหรอืยา่ง เช่นเดยีวกบัทางภาคเหนือ 

อาหารทอ้งถิน่ของภาคอสีานแทบจะไมใ่ชไ้ขมนั หรอืน้ํามนัในการประกอบอาหาร ดงันัน้อาหารพืน้บา้นของ

คนภาคอสีานในอดตีและทีย่งัพบเหน็ในชนบทจะมปีรมิาณไขมนัตํ่ามาก ส่วนใหญ่เป็นอาหารทีม่รีสเผด็และ

เคม็ ซึง่มกัจะเป็นอาหารทีม่น้ํีาขลุกขลกิ เพื่อใหส้ามารถใชข้า้วเหนียวจิม้ลงในอาหารได ้และยงัพบว่าชาว
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อสีานยงักนิพชืผกัพืน้บา้นทีเ่ป็นพชืทีห่าไดใ้นทอ้งถิน่เป็นผกัจิม้น้ําพรกิ หรอืกนิรว่มกบัลาบ สม้ตํา เช่น ผกั

ติว้ ผกักระโดน 
 

คณุค่าทางโภชนาการ 

คุณค่าทางโภชนาการของอาหารพืน้เมอืงทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ หรอืภาคอสีาน ตวัอยา่ง

รายการอาหารทีนํ่ามาแสดงในตารางประกอบดว้ยขา้วเหนียว ไก่ยา่ง สม้ตํา ลาบหม ูและผกัสด 

พลงังานทีค่ํานวณไดจ้ากอาหารสํารบันี้เท่ากบั 617 กโิลแคลอร ีหรอืรอ้ยละ 31 ของปรมิาณ

พลงังานทีผู่ใ้หญ่ไทยตอ้งการโปรตนีทีไ่ดจ้ากอาหารสาํรบัน้ีเท่ากบัรอ้ยละ 66 ของปรมิาณทีแ่นะนําใหบ้รโิภค

ต่อวนั 

ใยอาหารทีค่าํนวณไดจ้ากผกัสดและสม้ตําเท่ากบั 5 กรมั หรอืรอ้ยละ 20 ของปรมิาณทีแ่นะนําให้

บรโิภคต่อวนั 

คณุค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นเมืองภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 
*ไมม่คี่าวเิคราะห ์

อาหารพื้นเมืองทางภาคใต้ 

ภาคใต ้เป็นทอ้งถื่นทีม่คีวามอุดมสมบรูณ์ มสีภาพภูมปิระเทศทัว่ไปเป็นภเูขา ทะเล และปา่ 

อากาศค่อนขา้งชุ่มชืน้ตลอดทัง้ปี อาชพีหลกัของชาวภาคใตค้อืการประมง ทาํสวนยาง เหมอืงแร ่และสวน

ผลไม ้

อาหารพืน้เมอืงของชาวภาคใต ้โดยปกตชิาวใตก้นิขา้วเจา้เป็นอาหารหลกั กบัขา้วมกัจะเป็นแกง

และมรีสจดัมาก เช่น เผด็รอ้น เปรีย้ว เคม็ ถงึแมว้่าภาคใตจ้ะมมีะพรา้วมาก แต่แกงพืน้เมอืงของทางภาคใต ้

ไมน่ิยมแกงทีใ่ส่กะท ิอาหารส่วนมากประกอบดว้ยปลา อาหารทะเล อาหารเน้ือสตัวป์ระเภทอื่น เช่น หม ู

เป็ด ไก่ จะกนิกนัน้อยมาก 

แกงทางภาคใตท้ีน่ับว่าขึน้ชื่อเป็นทีรู่จ้กัของคนทัว่ไปจนถอืไดว้่าเป็นสญัลกัษณ์ของชาวภาคใต ้คอื 

แกงสม้ แกงเหลอืง แกงไตปลา(แกงพุงปลา) ทีม่รีสเผด็และเคม็จดั ขนมจนีน้ํายาของภาคใตจ้ะแตกต่างกบั
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ภาคอื่นตรงทีใ่ชข้มิน้ในการทาํน้ํายา และรสค่อนขา้งจดั เพื่อเป็นการดบัความเผด็รอ้นและความเคม็ของ

อาหาร 

จะเหน็ไดว้่าอาหารทางภาคใตส้่วนใหญ่จะกนิรว่มกบัผกัสดจาํนวนค่อนขา้งมาก ผกัทีม่ปีระจาํคอื 

แตงรา้นหรอืทีช่าวใตเ้รยีกแตงกวา สะตอ ลกูเนียง เมด็เหลยีง และพชืผกัอกีหลายชนิดทีม่ใีนทอ้งถิน่ อาหาร

ทีใ่ส่เครือ่งเทศทีพ่บเหน็ในภาคใตน้ัน้จะไดร้บัอทิธพิลจากประเทศเพื่อนบา้น เช่น มาเลเซยี ซึง่ส่วนใหญ่จะ

เป็นชาวมาเลยท์ีน่ับถอืศาสนาอสิลาม รวมทัง้ชาวอนิเดยีและชวาทีเ่ดนิทางเขา้มาทําการคา้ขายกบัคนไทย

ทางแถบนี้ในอดตี 

ของหวานของภาคใตก้ท็าํมาจากแป้งและน้ําตาลเป็นหลกั เช่น ขนมลา ส่วนผลไมก้เ็ป็นผลไมท้ีม่ ี

ตามฤดกูาล เช่น ทุเรยีน เงาะ มะมว่งหมิพานต ์ขนุน จาํปาดะ ลกูหย ีเป็นต้น 

 

คณุค่าทางโภชนาการ 

ตวัอยา่งสาํรบัอาหารพืน้เมอืงของภาคใต ้รายการอาหารประกอบดว้ย ขา้วสวย สะตอผดักุง้ แกง

เหลอืง และผกัสด 

พลงังานทีไ่ดจ้ากอาหารสาํรบัน้ีเท่ากบั ๕๙๗ กโิลแคลอร ีหรอืเท่ากบัรอ้ยละ ๓o ของจาํนวน

พลงังานผูใ้หญ่ไทยทีม่สีุขภาพปกตติอ้งการในแต่ละวนั หรอืเท่ากบั ๑/๓ ของปรมิาณพลงังานทีต่อ้งการทัง้

วนั จาํนวนพลงังานทีไ่ดจ้ากไขมนัคดิเป็นรอ้ยละ ๒๘ ของพลงังานทัง้หมด สดัส่วนโปรตนีทีไ่ดจ้ากอาหาร

สาํรบันี้เท่ากบัรอ้ยละ ๒๕ ของพลงังานทัง้หมด หรอืเท่ากบัรอ้ยละ ๗๒ ของปรมิาณทีแ่นะนําใหบ้รโิภคต่อ

วนั 

คณุค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นเมืองภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 
*ไมม่คี่าวเิคราะห ์

ท่ีมา: วงสวาท ปทัมาคม. (พฤษภาคม 2539). อาหารไทย 4 ภาค. สบืคน้เมือ่ วนัที ่31 กรกฎาคม 2557, 

จาก http://www.doctor.or.th/article/detail/4151. 

 

http://www.doctor.or.th/article/detail/4151
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ส่ือท่ีนําเสนอเรื่องท่ีเก่ียวข้อง 

ลกัขณา ปนัวชิยั และอรรถ บุนนาค (ผูด้าํเนินรายการรายการ). (2556). อาหารไทยมาจากไหนและ

อย่างไร. [โทรทศัน์]. กรงุเทพฯ: วอยซท์วี.ี ชมยอ้นหลงัทาง www.youtube.com สบืคน้เมือ่ 1 

สงิหาคม 2557. 

ตอนท่ี 1 จาก

http://www.dailymotion.com/video/xylbzg_%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0

%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-

%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%84%E0

%B8%AB%E0%B8%99-

%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%A2-

%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3_news 

ตอนท่ี 2 จาก

http://www.dailymotion.com/video/xym9i1_%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0

%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-

%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%84%E0

%B8%AB%E0%B8%99-

%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%A2-

%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3-

%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-2_news 

 

มลูนิธเิลก็ – ประไพ วริยิะพนัธุ ์(ผูผ้ลติ). พอเพียงเพ่ือแผน่ดินเกิด. [โทรทศัน์]. กรงุเทพฯ: เอเอสทวี ี

(ASTV). สบืคน้เมือ่ 31 กรกฎาคม 2557, จาก http://www.youtube.com/user/lekprapai/videos 

จาํนวน 4 ตอน ไดแ้ก่ 

1. สาํรบัไทยในความหลากหลาย, จาก 

http://www.youtube.com/watch?v=aBfPOC6sk64&index=1&list=PLjKdW0KVRxeMFtYrF__-

jA6aEsyBjRiTy 

2. มสัมัน่เกดิจากแขก แปลงเป็นไทย ขจรไกลทัว่โลก, จาก

http://www.youtube.com/watch?v=GiGWInnuiI0&list=PLjKdW0KVRxeMFtYrF__-

jA6aEsyBjRiTy&index=4 

http://www.youtube.com/user/lekprapai/videos
http://www.youtube.com/watch?v=aBfPOC6sk64&index=1&list=PLjKdW0KVRxeMFtYrF__-jA6aEsyBjRiTy
http://www.youtube.com/watch?v=aBfPOC6sk64&index=1&list=PLjKdW0KVRxeMFtYrF__-jA6aEsyBjRiTy
http://www.youtube.com/watch?v=GiGWInnuiI0&list=PLjKdW0KVRxeMFtYrF__-jA6aEsyBjRiTy&index=4
http://www.youtube.com/watch?v=GiGWInnuiI0&list=PLjKdW0KVRxeMFtYrF__-jA6aEsyBjRiTy&index=4
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3. ก๋วยเตีย๋ว อาหารเสน้ในวฒันธรรมจนี, จาก

http://www.youtube.com/watch?v=WP9ib9CXmtU&list=PLjKdW0KVRxeMFtYrF__-

jA6aEsyBjRiTy&index=5 

4. ขา้วแช่จากบุญสงกรานตถ์งึอาหารในคมิหนัตฤด,ู จาก

http://www.youtube.com/watch?v=BAC8o2sdjKI&index=3&list=PLjKdW0KVRxeMFtYrF__-

jA6aEsyBjRiTy 
 

สรยทุธ สุทศันะจนิดา และคนอื่นๆ (ผูด้าํเนินรายการ). (2557). เร่ืองเล่าเช้าน้ี.  [โทรทศัน์]. กรุงเทพฯ: 

สถานีโทรทศัน์ไทยทวีสี ีช่อง 3. สบืคน้เมือ่ 31 กรกฎาคม 2557, จาก 

http://www.youtube.com/watch?v=L3tim3DUBCI 
 

พรชยั ธรีลกัษณ์ (ผูอ้ํานวยการ). (26 ต.ค. 2556). กระจกหกด้าน [รายการโทรทศัน์]. กรงุเทพฯ: ทรลิ

เลีย่น. สบืคน้เมือ่ 31 กรกฎาคม 2557, จาก www.youtube.com 

เฉพาะทีม่เีนื้อหาเกี่ยวขอ้งกบับทเรยีนนี้ ไดแ้ก่ 

1.  อาหารชาววงั เผยแพร่เมือ่ 26 ตุลาคม 2556, ใน 

http://www.youtube.com/watch?v=DcDtQxim3Cc 

2.  อาหารว่าง เผยแพรเ่มือ่ 26 ตุลาคม 2556, ใน 

http://www.youtube.com/watch?v=oqFZRfBXfW4 

3.  น้ําพริก - เคร่ืองจ้ิม ออกอากาศเมือ่ 23 กรกฎาคม 2555, ใน 

http://www.youtube.com/watch?v=dhVyRAlPtbY 

4.  น้ําพริก 4 ภาค. ออกอากาศเมือ่ 20 พฤษภาคม 2557, ใน 

http://www.youtube.com/watch?v=3-xK5RSlEIA 

5.  อาหารภาคกลาง. เผยแพรเ่มือ่ 27 กนัยายน 2556, ใน 

http://www.youtube.com/watch?v=vlDv5rphRGI 

6.  อาหารมงัสวิรติั. ออกอากาศวนัที ่25 กนัยายน 2555, ใน 

http://www.youtube.com/watch?v=fBWmHLqlG4Y 

7.  อาหารโภชนา : ห่อ-ม้วน. เผยแพรเ่มือ่ 15 เมษายน 2554, ใน 

http://www.youtube.com/watch?v=yuGXd6EPwaM 

8.  อาหารโภชนา : จานเส้น. เผยแพรเ่มือ่ 15 เม.ย. 2554, ใน 

http://www.youtube.com/watch?v=HkpLjBy8NCw 

http://www.youtube.com/watch?v=WP9ib9CXmtU&list=PLjKdW0KVRxeMFtYrF__-jA6aEsyBjRiTy&index=5
http://www.youtube.com/watch?v=WP9ib9CXmtU&list=PLjKdW0KVRxeMFtYrF__-jA6aEsyBjRiTy&index=5
http://www.youtube.com/watch?v=L3tim3DUBCI
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/watch?v=DcDtQxim3Cc
http://www.youtube.com/watch?v=oqFZRfBXfW4
http://www.youtube.com/watch?v=dhVyRAlPtbY
http://www.youtube.com/watch?v=3-xK5RSlEIA
http://www.youtube.com/watch?v=vlDv5rphRGI
http://www.youtube.com/watch?v=fBWmHLqlG4Y
http://www.youtube.com/watch?v=yuGXd6EPwaM
http://www.youtube.com/watch?v=HkpLjBy8NCw
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9.  ผกัปักษ์ใต้. เผยแพรเ่มื่อ 30 มนีาคม 2557, ใน 

http://www.youtube.com/watch?v=tdhesOUPDmE 

10. อาหารจานข้าว. เผยแพรเ่มือ่ 26 ตุลาคม 2556, ใน 

http://www.youtube.com/watch?v=etWJGOpY4Ag 

 

สาธติปอกมะปรางริว้  สบืคน้เมือ่ 31 กรกฎาคม 2557, จาก 

http://www.youtube.com/watch?v=XU7dZ9LH0tk.) 

สาธติควา้นเมลด็น้อยหน่า. สบืคน้เมือ่ 31 กรกฎาคม 2557, จาก 

http://www.youtube.com/watch?v=aYbPrvoBs7Q 

 
เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 
สุนทร ีอาสะไวย.์ (10 พฤษภาคม 2554). กําเนิดและพฒันาการของอาหารชาววงั ก่อน พ.ศ. 2475 (1). มติ

ชนออนไลน์. สบืคน้เมือ่ 1 สงิหาคม 2556, จาก
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1305020582&grpid=no&catid&subcatid 

สุนทร ีอาสะไวย.์ (10 พฤษภาคม 2554). กําเนิดและพฒันาการของอาหารชาววงั ก่อน พ.ศ. 2475 (2). มติ
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http://www.youtube.com/watch?v=tdhesOUPDmE
http://www.youtube.com/watch?v=etWJGOpY4Ag
http://www.youtube.com/watch?v=XU7dZ9LH0tk
http://www.youtube.com/watch?v=aYbPrvoBs7Q
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1305020708&grpid=no&catid=53
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1309411005&grpid=&catid=53&subcatid=5300
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1309411005&grpid=&catid=53&subcatid=5300
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1309411077&grpid=&catid=53&subcatid=5300
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1309411077&grpid=&catid=53&subcatid=5300
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บทท่ี  9 
 

อิทธิพลของวฒันธรรมการบริโภคอาหารในภมิูภาคต่าง ๆ ของโลก 
 

อาจารย ์สราญมิตร ์ประชาสิทธ์ิ * 
อาจารยส์ุพรรณ ี สหสัรงัษโีสภติ 

 

การแบ่งภมิูภาคของโลก  

ภมูภิาค  (Region)  หมายถงึ  บรเิวณใดบรเิวณหนึ่งของพืน้ผวิโลก  ทีม่ลีกัษณะทางธรรมชาต ิ 
ลกัษณะทางเศรษฐกจิ  ลกัษณะทางสงัคมวฒันธรรม  และลกัษณะทางการเมอืงคลา้ยคลงึกนัจนอาจรวมเป็น
บรเิวณเดยีวกนั  และแตกต่างออกไปจากพืน้ทีใ่กลเ้คยีง 

ในทนีี้เราจะแบ่งภูมภิาคของโลกตามลกัษณะทางกายภาพ >> เป็นการแบ่งภมูภิาคของโลกโดย
ถอืเอาดนิแดนทีม่ทีีต่ ัง้อยูใ่นบรเิวณเดยีวกนัหรอือยูใ่กลเ้คยีงกนั  และมลีกัษณะทางกายภาพของบรเิวณหรอื
ภมูภิาคอื่น ๆ  ทีแ่ตกต่างกนัเป็นพรมแดนสําหรบัการแบ่งแยก  การแบ่งภูมภิาคของโลกด้วยหลกัการนี้  
ไดแ้ก่  การแบ่งภูมภิาคของโลกออกเป็นทวปี  และมหาสมทุร  

ทวปี  (continent)  หมายถงึ  พืน้ผวิโลกทีเ่ป็นแผ่นดนิ  มเีนื้อทีป่ระมาณ หรอืประมาณรอ้ยละ  29  
ของพืน้ผวิโลกทัง้หมด  โดยแบ่งออกเป็น  7  ทวปี  ไดแ้ก่  ทวปีเอเชยี  ทวปีแอฟรกิา  ทวปีอเมรกิาเหนือ  
ทวปีอเมรกิาใต ้ ทวปีแอนตารก์ตกิา  ทวปีออสเตรเลยี  และทวปียโุรป 
 

ดงันัน้ ภูมภิาคทัง้ 6 ของโลกวฒันธรรม และการบรโิภคอาหารในภูมภิาคต่างๆ ของโลก แบ่งตาม
ลกัษณะทางกายภาค ได ้7 ทวปี ดงันี้ 
1. ทวปียโุรป 
2. ทวปีอเมรกิาเหนือ 
3. ทวปีอเมรกิาใต ้
4. ทวปีเอเชยี 
5. ทวปีแอฟรกิา 
6. ทวปีออสเตรเลยี 
7. ทวปีแอนตารก์ตกิา   
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แผนท่ีแสดงวฒันธรรมการบริโภคอาหารของโลก 
 
1. อปุกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการรบัประทานอาหาร 

อุปกรณ์เครือ่งมอืเครือ่งใชใ้นการรบัประทานอาหาร เหล่านี้จะแสดงใหเ้หน็มติทิางวฒันธรรมและ

การบรโิภคอาหารของโลก ประกอบไปดว้ย 

 1. จานประเภทต่างๆ (Chinaware) บ่งบอกถงึทีม่าของภาชนะประเภทจาน ชาม ว่าตอ้งใชเ้นื้อ

ดนิอยา่งดทีีผ่ลติขึน้ในประเทศจนี โดยสงัเกตไดจ้ากภาษาทีใ่ชส้ื่อวฒันธรรมของจานประเภทต่างๆ ที่

เรยีกว่า “Chinaware” เช่น จานอาหารหลกั จานขนมปงั จานซุป ถว้ยซุป จานสลดั ถว้ยกาแฟ 

2. แก้วประเภทต่างๆ (Glassware)  บ่งบอกถงึทีม่าของภาชนะประเภทแกว้ ว่าตอ้งใชเ้นื้อทราย

อยา่งดทีีผ่ลติขึน้ในแถบทวปียโุรปตะวนัออก (ออสเตรยี) คอืตอ้งเคลยีรใ์สไรสไีมม่ลีวดลายใดๆทัง้สิน้เพื่อให้

เหน็สขีองไวน์ไดช้ดัเจน ในการเทสตไ์วน์แต่ละครัง้ ดงันัน้แกว้ตรสิตัล สลกัลายวจิติรหรอืประดบัดว้ยโลหะ

ฉะลุสลกัเสลาสวยงามลว้นไรป้ระโยชน์ใดๆ ในแงข่องการชมิไวน์  

แกว้ไวน์มสี่วนสาํคญัหลกั 3 ส่วน และมหีน้าทีด่งัต่อไปนี้ 

1. กระเปาะแก้ว : ใชบ้รรจุน้ําไวน์และห่อหุม้กลิน่จากน้ําไวน์ รปูทรงของกระเปาะแกว้ไมว่่าจะอวบ 

อว้น สงู ยาว แคบ กวา้ง จะเหมาะสมกบัไวน์ แต่ละชนิดทีม่ลีกัษณะกลิน่ทีแ่ตกต่าง 

-  แก้วบอรโ์ดซ ์ทรงสงูก้านยาวมีป่องแก้วขนาดใหญ่ 

-  แก้วเบอรก์นัดี มีขนาดใหญ่กว่าแก้วสาํหรบัด่ืมบอรโ์ดซ์ 

2. ก้านแก้ว : แกนสมดุลเพื่อสามารถจบัและแกว่งไกว กา้นแกว้ยาวสัน้จะสมัพนัธใ์กลเ้คยีงกบั

ความสงูของกระเปาะแกว้ ซึง่เป็นเคลด็ลบัทีท่ําใหน้ํ้าไวน์จะไมก่ระฉอกออกมายามแกว่ง 

3. ฐานแก้ว : ตอ้งรบัน้ําหนักและจดัวางสมดุล มกัมขีนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลางใกลเ้คยีงหรอืเท่ากบัปาก

แกว้ 

รปูทรงทีแ่ตกต่างของแกว้ไวน์ขึน้อยูก่บัประเภทและคุณลกัษณะของไวน์เป็นหลกั 

- แกว้ทรงทวิลปิสงูยาว ใชก้บัแชมเปญ หรอืไวน์มฟีอง การรนิน้ําไวน์อย่างน้อย 3ใน 4 ของ

กระเปาะแกว้ เพื่อใหพ้รายฟองไดล้อยตวัพวยพุ่งขึน้เป็นสาย 

- แกว้กระเปาะเลก็ทรงสมส่วน มกัใชก้บัไวน์ขาว เนื่องจากไวน์ขาวไมต่อ้งการพืน้ผวิหน้าตดัของน้ํา

ไวน์ ใหต้อ้งสมัผสักบัอากาศมากนกัเพราะมแีทนนินตํ่า อกีทัง้มกัดื่มในอุณภูมทิีเ่ยน็กว่าไวน์แดง ขนาดของ

กระเปาะจงึไม่จาํเป็นตอ้งใหญ่นกั โดยรนิบ่อยครัง้เพื่อรกัษาความเยน็แทน 

- Bordeaux 

 องุน่พนัธุค์าแบรเ์นต ์ฟรอง  (Cabernet Franc)  

 ผลติโดยชาโตลาฟิต-รองสช์ลิด ์ (Chateau Lafite-Rothchild) 
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- Burgundy   

 ผลติโดยชาบลสี ์(Chabils) มคีวามหวานจบัใจ มรีสไวน์ อนันุ่มนวล และมกีลิน่รสตกคา้ง

หลงัการดื่มไม่รูห้น่าย 

สรปุ : แกว้ไวน์จะทําใหไ้วน์ตื่นมรีสชาตเิหมอืนไวน์ทีเ่ปิดขวดใหห้ายใจ : แกว้ไวน์เป็นตวัช่วย

ควบคุมรสชาตแิละกลิน่ ของไวน์ใหค้งอยูท่ ัว่แผ่นลิน้ใหน้าน 

3. อปุกรณ์เคร่ืองใช้ต่างๆ (Silverware) บ่งบอกถงึทีม่าของอุปกรณ์เครือ่งใชต่้างๆ ว่าตอ้งใช้

โลหะชนิดพเิศษทีผ่ลติขึน้จากแรเ่งนิ ในประเทศฝรัง่เศส แบรนดป์ยุฟอรก์าต ์(Puiforcat) ต่อจากนัน้กม็าเป็น

โลหะชุบเงนิ และสแตนเลสในยคุปจับุนั 

4. ผ้าเชด็ปาก (Napkins) บ่งบอกถงึทีม่าของผา้ทีใ่ชท้ําความสะอาดบนโต๊ะอาหาร ว่ามี

ประวตัศิาสตรอ์นัยาวไกลมาจากอาณาจกัรโรมนัจนมพีฒันาการสู่โต๊ะอาหารสากลโลก 

5. เมนู (Menu) บ่งบอกถงึการกําหนดกจิกรรมของเวลา ในการรบัประทานอาหารแต่ละช่วงเวลา

แตกต่างกนั เช่น มือ้อาหารเชา้ มือ้อาหารก่อนกลางวนั มือ้อาหารกลางวนั   มือ้อาหารว่าง  มือ้อาหารเยน็ 

และมือ้อาหารคํ่า 

6. วตัถดิุบในการผลิตอาหารของโลก บ่งบอกถงึสิง่ทีม่นุษยใ์ชเ้ป็นวตัถุดบิหลกัในการประกอบ

อาหารทัง้ 4 ประเภท เช่น พชื สตัว ์เหด็ราและจลุนิทรยี ์ เกลอืแกง  และแรธ่าตุ 

7. บ่งบอกถึงแหล่งท่ีมาของวตัถดิุบในเขตภมิูภาคต่างๆของโลก การกําเนิดรส กลิน่ อนัเป็น

เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมอาหารจนไดช้ื่อว่า  

 King of…. ราชาแห่ง...  : ราชาแห่งไวน์แดงแควน้บอรโ์ดซ ์Bordeaux 

  Queen of … ราชนิีแห่ง... :  ราชนิีแห่งไวน์แดงเบอรก์นัด ีBurgundy 

 Crown Diamond of... มงกุฎเพชรแห่ง....  : มงกุฎเพชรแห่งไวน์ขาวชาบลสี ์Chabils 

 แหล่งท่ีมาของวตัถดิุบในเขตภมิูภาคต่างๆของโลก เช่น เหลา้รมัมาจากอเมรกิาใต ้

เหลา้องุน่มาจากเขตเมดเิตอรเ์รเนียน เน้ือววัมาจากญีปุ่่น(เอเชยี) อาหารทะเลมาจากนิวซแีลนด ์และ

สแกนดเินเวยี เหด็ทฟัเฟิลและชสีจากยโุรป เป็นต้น 

8. บ่งบอกถึงวฒันธรรมในการรบัประทานอาหารของโลก เช่น มารยาทในการรบัประทาน

อาหารดว้ยมอืของอนิเดยี มือขวาเท่านัน้ท่ีได้รบัอนุญาติให้ใช้สมัผสัอาหาร มอืซา้ยจะยกขึน้มาใชไ้ดก้็

ต่อเมือ่ตอ้งการตกัแบ่งอาหารในถว้ยกลางมาใส่เพิม่ในจานของตนเอง สาเหตท่ีุไม่ใช้มือขวาเพราะชาว

อินเดียถือว่าเป็น  “จทุา” Jutha ส่ิงท่ีไม่ควรนําไปสมัผสัถกูผูอ่ื้น มทีีถู่กปาก ถูกจาน และน้ําลายของเรา

ลว้นเป็น จทุา อาหารในจานเรากถื็อเป็นจทุาจึงไม่ควรหยิบอาหารจากจานเราไปใส่จานคนอ่ืนถือ
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เป็นการหยาบคาย แต่ไม่ปรากฏวฒันธรรมน้ีในอาหารตะวนัตก  วฒันธรรมการกินอาหารแก้มไวน์

รวมถึงเครื่องด่ืมแอลกอฮอลไ์ม่มีในวฒันธรรมอินเดีย 
 

วฒันธรรมอาหาร / เครื่องด่ืมทางการตลาด 

„ Signature Dish / Drink 

„ Signature Dish / Drinks หมายถงึ คาํเฉพาะทีใ่ชใ้นการบรรยายอาหาร / เครือ่งดื่ม ซึง่หมายถงึ 

การทีผู่ป้รงุอาหารคน้ขึน้มาเอง (เป็นลกัษณะของอาหารทีเ่ด่นในประเทศ ในเมอืง ในเกาะ ทีใ่ดที่

หนึ่งในโลก เช่น Signature Dish ของไทย ตม้ยาํกุ้ง  

Signature Drinks ของสงิคโปร ์คอื  สงิคโปร ์สลงิ  
 

การบริโภคอาหารในภมิูภาคต่างๆ ของโลก 

การบรโิภคอาหาร หมายถงึ การแบ่งตามเขต หรอืดนิแดนตามเขตวฒันธรรมหลกัของโลก 2 เขตใหญ่ 

1.   เขตวฒันธรรมตะวนัตก (Western) : ในทวปียโุรป และในทวปีอเมรกิา 
2.   เขตวฒันธรรมตะวนัออก (Eastern)  : ในทวปีเอเชยี เช่น จนี อนิเดยี 
 

ในบทเรยีนนี้ จะหมายถงึ The 7 Seas ทะเลทัง้ 7 ทีร่ายลอ้มรอบทัง้ 7 ทวปี 

1. ทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน : วฒันธรรมอาหารเมดเิตอรเ์รเนียน 
2. ทะเลอารก์ติก : วฒันธรรมอาหารสแกนดเินเวยี 
3. ทะเลแอตแลนติก : วฒันธรรมอาหารอเมรกิา / แอฟรกิา 
4. อ่าวแมก็ซิโก : วฒันธรรมอาหารอเมรกิา 
5. ทะเลแคริบเบียน : วฒันธรรมอาหารอเมรกิากลาง 
6. ทะเลแปซิฟิก : วฒันธรรมอาหารตะวนัออกและออสเตรเลยี , นิวซแีลนด ์
7. ทะเลอินเดียน : วฒันธรรมอาหารตะวนัออก 
 

1. ทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน (Mediterranean) : วฒันธรรมอาหารเมดิเตอรเ์รเนียน ‚Cuisine of the 

sun‛ ประกอบดว้ย 3 ทวปี ไดแ้ก่ เอเชีย ยโุรป แอฟริกา โดยดา้นเหนือตดิกบัทวปียโุรป เป็นกลุ่มประเทศ

ยโุรปใตส้่วนดา้นตะวนัออกตดิกบัทวปีเอเชยี เป็นกลุ่มประเทศในตะวนัออกกลาง และดา้นใตต้ดิกบัประเทศ

แอฟารกิา เป็นกลุ่มประเทศในแอฟารกิาเหนือ 

1.  ทวปียโุรป ประกอบดว้ยประเทศ สเปน ฝรัง่เศส  โมนาโค อติาล ีสโลวเีนีย โคเอเซยี บอสเนีย

และเฮอรเ์ซโกวน่ีา กรกี   

2.  ทวปีแอฟรกิา  ประกอบดว้ยประเทศ โมรอ็กโก แอลจเีรยี ตูนิเซยี ลเิบยี อยีปิต์ 
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3.  ทวปีเอเชยี  ประกอบดว้ยประเทศ อสิลาเอล เลบานอน ไซปรสั ซเิลยี ตุรกี 

ใน 3 ทวปีน้ี จะประกอบดว้ยทะเลยอ่ย ๆ ลอ้มลอ้ม ดงันัน้ ทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน (The 

Mediterranean Sea) ไมไ่ดเ้กดิมาโดดๆ  แต่อาศยัรวมกบัทะเลย่อยๆ อีกถึง 5 แห่ง ดว้ยกนัคอื  

 1. the Aegean    

 2. the Adriatic   

 3. the lonian                  

 4. the Ligurian    

 5. the Tyrrhenian 

อกีทัง้ยงัมดิีนแดนรอบทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน แบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม  

1. กลุ่มแคว้นทางใตข้องสเปน ฝรัง่เศส และอติาล ีรวมถงึเกาะ Corsica ของฝรัง่เศส เกาะ 

Sardinir  และ Sicily ของอติาล ีและหมูเ่กาะ Balearic ของสเปน  

2. กลุ่มทีรู่จ้กัในชื่อ Maghreb ครอบคุลมชายฝ ัง่ทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน ของแอฟรกิาเหนือ ตัง้แต่ 

โมรอ็กโก แอลจเีรยี ตูนีเซยี ลเิบยี  อยีปิต์ 

      กลุ่มประเทศมาเกรบ็ (Maghreb หรอืแอฟรกิาตะวนัตกเฉียงเหนือ ซึง่ประกอบดว้ยแอลจเีรยี 

ลเิบยี  โมรอ็กโก และตูนีเซยี) มกัถูกเชื่อมโยงเขา้เป็นส่วนหน่ึงของตะวนัออกกลางดว้ย เนื่องจากมี

ประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมเชื่อมโยงใกลช้ดิกนัมาก ซึง่กร็วมทัง้ซดูานมอรเิตเนีย และโซมาเลยีดว้ยเช่นกนั 

3.   กลุ่มตุรก ีกรกี และไซปรสั  

4.   กลุ่มทีรู่จ้กัในชื่อ Arab Levant ซึง่รวมกลุ่มประเทศแบบอาหรบัและยวิ ตัง้แต่ซเีรยี เลบานอน 

อสิราเอล และจอรแ์ดน  

วตัถุดบิ/อาหาร ในแถบนี้ ไดแ้ก่ มะกอก น้ํามนัมะกอก มะเขอืเทศ ชสี สม้ ปลาหมกึ องุน่  แกะ 

มะนาว น้ําผึง้ ลกูพลบั โยเกริต ์ใบพาสรยี ์ เครือ่งเทศ 

 

จากสภาพภมิูประเทศ ทาํให้  3 บวก 4 ลบ 5 จึงเท่ากบั “Mediterranean Cuisine”  ดว้ยเหตุผลทีว่่า 

วฒันธรรมอาหารเมดเิตอรเ์รเนียน ประกอบดว้ย 3 ทวปี คอื ยโุรป เอเชยี และแอฟรกิา ประกอบดว้ย 4 

กลุ่มดนิแดนทีร่ายลอ้มทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน และรายลอ้มทะเลทัง้ 5 แห่ง ดงัทีก่ล่าวมาขา้งตน้ 
 

จากประวตัศิาสตรท์ีย่าวนานของทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน ซึง่เป็นทัง้เสน้ทางการคา้สายสําคญั และถูก

หมนุเวยีนผลดัเปลีย่นการปกครองจากหลายชนเผ่า ทัง้ชาวโพลนิีเซยีน อยีปิต์ กรกี เปอรเ์ซยีน ละโรมนั จงึ

ทาํใหม้กีารแลกเปลีย่นทางวฒันธรรมเกดิขึน้ นอกจากนี้ดว้ยภูมอิากาศและ ภูมปิระเทศทีค่ลา้ยๆ กนั ทําให้

อาหารแถบนี้มกีารคลา้ยคลงึกนัไปดว้ย ส่วนทีล่บออกดว้ยทะเล 5 แห่ง กเ็พราะว่าเป็นดนิแดนทีอ่ยู่ลําเขา้ไป
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จากทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน วฒันธรรมดา้นอาหารจงึเป็นแบบทอ้งถิน่และประเทศมากกว่าวฒันธรรมอาหาร

แบบเมดเิตอรเ์รเนียน ดงันัน้ Mediterranean Cuisine จงึไม่ไดเ้ป็นอาหารจากประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่

เป็นอาหารของนานาชาตทิีต่ ัง้อยู่รายลอ้มรอบทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน 
 

เคร่ืองปรงุหลกัของอาหารเมดิเตอรเ์รเนียน 

 เมือ่พดูถงึอาหารเมดเิตอรเ์รเนียน เรามกัจะนึกไปถงึมะกอก น้ํามนัมะกอก ผลไม ้ผกั และปลาทะเล

สดๆ หน้าตาอาหารที่ออกมาจงึค่อนไปทางอาหารยุโรปเสยีมากกว่า แต่เมื่อพูดถึงเครื่องเทศ สมุนไพร    

และธญัพชืต่างๆ  แลว้   ทาํใหอ้าหารเมดเิตอรเ์รเนียนถูกขยายออกไปมากกว่าเพยีงยุโรป แต่ครอบคุลมไป

ถงึแอฟรกิาและเอเชยี ดว้ย 

 สาํหรบัส่วนผสมสาํคญัของอาหารเมดเิตอรเ์รเนียน กม็ทีัง้ขา้ว ถัว่ นตั สมนุไพร สด-แหง้ เครือ่งเทศ 

น้ํามนั ผกั ผลไมส้ด-แหง้ เน้ือสตัว ์ปลา อาหารทะเล ชสีและโยเกริต์ 
 

กลุ่ม 1: ตอนใต้ของฝรัง่เศส อิตาลีและสเปน 

ฝรัง่เศสขึน้ชื่อรสชาตขิองอาหารและไวน์ โดยเฉพาะแคว้นทางชายฝ ัง่ตอนใต้ของประเทศ ไล่ตัง้แต่

แควน้ Provence-Alpes-Cote d’Azur,Languedoc-Roussillon และเกาะ Corsica  ‚Provence-Alpes-Cote 

d’Azur‛ หรอืเรยีกง่ายว่า ‚Provence‛ ซึง่อยู่ทางภาคตะวนัออกเฉียงใต้ตดิกบัทะเลเมอดเิตอรเ์รเนียน ไดแ้ก่ 

เมอืง Marseilles และ Nice เป็นตน้  

 *Provence ถอืว่าเป็นแหล่งสําหบัวตัถุดบิสําหรบัปรุงอาหารที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ นอกจากนี้ย ัง

ปลูกต้นมะกอกและผลิตน้ํามนัมะกอกได้เป็นจํานวนมาก และยงัขึ้นชื่อเรื่องสมุนไพรหรอื Herbs de 

Provence ไดแ้ก่  

 Basil,Tarragon,Bay Leave,Marjoram,OreganoRosemary,Sage,Thyme  และโดยเฉพาะ 

Lavender นอกจากความสวยงามแลว้ Lavender ยงัเป็นเอกลกัษณ์ของอาหาร Provence อกีดว้ย 

‚Corsica‛ เกาะขนาดใหญ่ทางตะวนัออกเฉียงใต้ ได้แก่ เมอืง Bastia และ Bonifacio เป็นต้น 

Corsica มกีารเลีย้งแพะ และแกะเป็นจาํนวนมาก นอกจากนี้ยงัเลีย้งหมไูวส้าํหรบัทาํแฮมและอาหารทะเลทีม่ ี

อยา่งอุดมสมบรูณ์ 

Medi Italian 

 ส่วนของประเทศอติาลทีีถ่อืไดว้่าเป็นครวัเมดิเตอรเ์รเนียนแท้ๆ  กค็อืแควน้ Sicity และ Sardinia ซึง่

ลว้นเป็นเกาะทางตอนใตข้องอติาลทีัง้สิน้ โดยอาศยัทะเล Tyrrhenian และ Lonian เป็นตวัแบ่ง  
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 ‚Sicily‛ เกาะขนาดใหญ่ในทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน ใกล้กบัปลายส่วนหวัของรองเท้าบูต ได้แก่เมอืง 

Palermoและ Catania บางครัง้ซิชิลถีูกเรยีกว่า God’s Kitchen เนื่องจากได้รบัวฒันธรรมการกินจาก

หลากหลายที่ ไวน์จากกรกีโบราณ เครื่องเทศจากอาหรบั วตัถุดบิมคี่าพวกมะเขอืเทศ โกโก้จากสเปน 

นอกจากนี้ซชิลิเีองยงัสามารถปลกูสม้และเลมอนไดอ้ยา่งดอีกีดว้ย 

 ‚Sardinia‛ เกาะทางตะวนัตกเฉียงใต้ของอิตาลทีี่มขีนาดใหญ่ไม่แพ้ซชิิลีอาหารจะเป็นพวกปลา

น้ําเคม็และอาหารทะเลเป็นส่วนใหญ่ ลอ็บสเตอร ์ปลาซารด์นี ปลาทนู่า 

สาํหรบัอาหารทีเ่ป็นหน้าเป็นตาของอติาลตีอนใตเ้ริม่ที ่Antipasto อยา่ง Arancini หรอืสม้ผลเลก็ เป็นขา้วยดั

ไสท้อดตํารบัชลิ ีPanelle แป้งถัว่ทอดจากปาแลรโ์ม 

Moorish In Spain 

 อาหารสเปนน่าจะเป็นตวัอย่างท่ีดีท่ีสุดของอาหารฟิวชัน่แบบเมดิเตอรเ์รเนียน เพราะรบัเอา

ทัง้อาหารของแขกมวัร์และยวิมาผสมผสานจนมาเป็นอาหารในแบบของตน ด้วยที้ตัง้ทัง้อยูระหว่างทัง้

ฝรัง่เศสและแอฟรกิาเหนือโดยเฉพาะแถบตอนใตข้องชายฝ ัง่ทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน 

 สาํหรบัครวัท่ีเป็นหน้าเป็นตาของแถบน้ีน่าจะเป็น Catalan Cuisine อาหารประจาํแคว้นคา

ตาลุนยา หรือคาตาโลเนีย ซ่ึงเป็นบารเ์ซโลนา เป็นเมืองหลวง อาหารคาตาลนัเน้น ความเรียบง่าย 

ปรงุแต่งเลก็น้อยเพ่ือให้ได้รสชาติแท้ๆ ของวตัถดิุบ โดยเฉพาะเคร่ืองเทศนับเป็นเสน่ห์ของอาหาร

คาตาลนั ส่วนผสมหลกัในอาหารแค้วนน้ีใกล้เคียงกบัอาหารเมดิเตอรเ์รเนียน อาทิ น้ํามนัมะกอก 

อาหารทะเล ผกั ผลไม้ ขณะท่ีเน้ือสตัว์ต่างๆ ไม่เป็นท่ีนิยมในคาตาลนั เพราะถือเป็นมื้ออาหารที่

ฟุ่มเฟือยโดยเฉพาะเน้ือแกะที่ได้รบัความนิยมในแค้วนอื่นๆ ของสเปน แต่ในคาตาลนัจะนิยมไสก้รอกและ

แฮมมากว่า นอกจากนี้ทางแถบ Balearic Islands กน็ิยมทําไสก้รอกเช่นกนั รยักว่า  Sobrassada เป็นไส้

กรอกทาํจากเนื้อหม ูพรกิปาปรกิา และเครือ่งเทศ 

 ส่วนอาหารจานเด็ดกมี็ให้เลือกสรรมากกมาย เรียกท่ีอาหารเรียกน้ําย่อยแบบสเปนหรือ 

Tapas  

 

กลุ่ม 2 : โมรอ็กโก แอลจีเรีย ตนีูเซีย ลิเบีย และ อียิปต ์เรียกรวมว่า Mahgreb 

 กลุ่มประเทศทีเ่รยีกว่า Mahgreb หรอื Maghreb ซึง่ภาษาอาราบกิหมายถงึ สถานทีท่ีพ่ระอาทติย์

ตก เป็นกุล่มประเทศแอฟรกิาเหนือที่มชีายฝ ัง่ทะเลทางเมดเิตอรเ์รเนียน ตัง้แต่โมรอ็กโก แอลจเีรยี ตูนีเซยี 

ลเิบยี และอยีปิต ์ 

 อาหารแถบน้ีได้ร ับอิทธิพลจากหลากหลายชาติผ่านทางชายฝ ัง่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน อาท ิ

เครือ่งเทศชนิดต่างๆ จาก อาหรบั ต้นมะกอกและน้ํามนัมะกอกจากโรมนั โดยอาหารส่วนใหญ่ของแอฟรกิา
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เหนือเป็นอาหารที่คล้ายๆ กนัแต่ใช้ส่วนผสมและวธิีการปรุงที่ต่างกนั ทําให้อาหารแต่ละจานมชีื่อเรยีก

แตกต่างกนัไปดว้ย 

 อาหารโมร็อกกันถือว่าละลานตากว่าใคร เพราะจากการรับเอาวัฒนธรรมการกินจากของ

หลากหลายขาติมาผสมผสานกนัไว้อย่างมากมาย ทัง้อาหรบั เบอเบอร์มวัร์ ตะวนัออกกลาง ไอบเีรยีน 

และยวิ ในแต่ละมือ้อาหารขาวโมรอ็กกนัหรอื Diffa จะเริม่ต้นเบาๆ ด้วยสลดั ตามด้วยจานพเิศษ Tajine 

เสริฟ์ในหมอ้ดนิเหนียว Tagine พรอ้มขนมปงั ต่อมาเป็นจานเน้ือไก่หรอืแกะ และ Couscous ปิดท้ายมือ้

อาหารดว้ยชามนิต ์ชาวโมรอ็กกนัไมใ่ชอุ้ปกรณ์การกนิ แต่ะจใชม้อืหรอืขนมปงัแทนชอ้น สอ้ม มดี  

นอกจากนี้วฒันธรรมการกนิชาหลงัมือ้อาหารของโมรอ็กโก หรอื Atai ยงัเป็นต้นแบบให้หลายๆ 

ประเทศทาํตามอยา่ง ทัง้ประเทศในแอฟรกิาเหนือดว้ยกนัเองและตอนใตข้องสเปน 

ส่วนตูนีเซยีนําเสนออาหารแบบ Sun Cuisine ทีอ่าศยัน้ํามนัมะกอก เครื่องเทศ มะเขอืเทศ อาหาร

ทะเล และเนื้อแกะ คลา้ยๆ กบัอาหาร แอฟรกิาแบบเมดเิตอรเ์รเนียนชาตอิื่นๆ แต่ต่างออกไปตรงที่รสชาติ

อาหารเผด็รอ้นโดยเฉพาะซอสพรกิแดง (Harissa) 

อยีปิต์กม็อีาหารหลกัประจําชาตอิยู่อย่าง Ful Medames เป็นอาหารเช้าทําจากถัว่ปากอ้าต้ม ใส่

น้ํามนัมะกอกและกระเทยีม โรยด้วยกระเทยีม หวัหอม พารส์ลยี ์น้ําเลมอน เสริฟ์กบัขนมปงัแบบอยีปิต์ที่

เรยีกว่า Eish Baladi Kushari  

 

กลุ่ม 3 : ตรุกี กรีซ และไซปรสั 

 อาหารแถบเมดเิตอร์เรเนียนตะวนัออกเป็นอาหารที่ผสมผสานระหว่างทางตะวนัออกกลางและ

อาหารยโุรปไวด้ว้ยกนั ไดแ้ก่ อาหารกรกี อาหารตุรก ีและอาหารไซปรสั 

Ancient Fusion Food in Greece  

 อาหารกรีกถือได้ว่าเป็นอาหารฟิวชัน่ รุ่นแรกๆ ของโลก ด้วยที่ตัง้ของประเทศซึ่งอยู่กึ่งกลาง

ระหว่างโลกตะวนัตกและอาหารตะวนัออกอย่างพอดบิพอด ีโดยทางโลกตะวนัออกได้รบัอิทธพิลมาจาก

อาหารอติาเลยีนและฝรัง่เศส ทัง้การใชน้ํ้ามนัมะกอก เลมอน และสมุนไพรต่างๆ สําหรบัปรุงอาหาร รวมทัง้

เครือ่งเทศสาํหรบัปรงุอาหารจากโลกตะวนัออกทีต่ ัง้อยู่ตลอดแนวชายฝ ัง่ทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน ส่วนวตัถุดบิ

สาํคญัทีใ่ชป้รงุอาหารกรกีกค็อื Kalamata Olives และ Feta Cheese 

 ส่วนหน้าตาอาหารกรกีกเ็ช่น Meze หรอื Mezethakia ในภาษากรกีอาหารเรยีกน้ําย่อยเหมอืนกบั

ทาปาสของสเปน 

จากความยิง่ใหญ่ของอาณาจกัรออตโตมนั ทาํใหอ้าหารตุรกไีดร้บัอทิธพิลของอาหารมาจากเมอืงใน

การปกครองรวมทัง้ส่งต่ออาหารแบบของตนไปยงัเมอืงในปกครองอกีดว้ย โดยเฉพาะโยเกิรต์ท่ีถือว่าเป็น

เจ้าตาํรบั ไม่ว่าจะเป็นกรีก ตะวนัออกกลาง ล้วนแล้วแต่รบัเอากนัไปทัว่หน้า นอกจากนี้ Kebab และ 
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Pilaf จากเนื้อแกะก็ยงัเป็นที่รูจ้กักนัทัว่โลก ส่วนชายฝ ัง่เมดเิตอรเ์รเนียนก็ยงัมสี่วนผสมสําคญัทัง้อาหาร

ทะเล ผลไม้รสเปรี้ยว ผกันานาชนิด และเครื่องเทศ ที่ถือว่าจําเป็นต่ออาหารเมดิเตอร์เรเนียนอีกด้วย 

นอกจากนี้กาแฟและชากย็งัมีส่วนในวฒันธรรมการกินของชาวเติรก์อีกด้วย เพราะร้านชาและกาแฟ

กลายเป็นท่ีพบปะพดูคยุของชาวเติรก์มาเน่ินนาน ก่อนมีร้านช่ือดงัอย่างสตารบ์คัเสียอีก  

 ในตุรก ีTurkish Delight ไอศกรมีแบบตุรกใีส่น้ําดอกกุหลาบ เสริฟ์สวยงามด้วยกลบีกุหลาบบน

ไอศกรมี Yogurt Tatlisi เคก้โยเกริต์กนิกบั Ayran นมโยเกริต์หรอืกนิกบั Cay ชาดาํแบบตุรกีนิยมด่ืมช่วง

เช้า หรือ Turkish Coffee ในหม้อถือยาวท่ีเรียกว่า Jezve นิยมกินแบบกาแฟดาํไม่ใส่น้ําตาล

มากกว่า บางคนกใ็ส่กระวานในกาแฟ 

 

กลุ่ม 4 : ซีเรีย เลบานอน อิสราเอล จอรแ์ดน เรียกรวมว่า Arab Levant 

 Levant ดินแดนขนาดใหญ่ในตะวนัออกกลางทางตอนใต้ของเทือกเขา Taurus ติดกบัทะเล            

เมดิเตอรเ์รเนียน ซ่ึงรวมเอาดินแดนของประเทศซีเรีย อิสราเอล จอรแ์ดน เลบานอน ของดินแดน

ปาเลสไตน์เอาไว้ด้วยกนั 

ส่วนอาหารนัน้ ทางแถบน้ีค่อนข้างคล้ายกบัทัง้เมดิเตอรเ์รเนียนตะวนัออกและแอฟริกา

เหนือ แต่จะหนักเคร่ืองเทศและสมนุไพรมากกว่า ส่วนผสมที่ใชส้่วนใหญ่เป็นพารส์ลยี ์ใบมนิต์ ผลไมร้ส

เปรีย้ว อบเชย น้ํามนัมะกอก โยเกริต์ ถัว่แหง้ ขา้ว สาํหรบัการกนิอาหารแต่ละมือ้ของแถบนี้  
 

Secrets of the Mediterranean Diet 

 นอกจากอาหารเมดเิตอร์เรเนียนจะมคีวามหลากหลายทางวฒันธรรม หลากรสชาติแล้ว การกิน

อาหารเมดเิตอรเ์รเนียนยงัถอืว่าเป็นโภชนาการแบบแผนใหม่ของโลกยุคปจัจุบนัดว้ยพฤตกิรรมการกนิแบบ

ดัง้เดมินี่เอง  

 พฤติกรรมการกินที่ว่านี้ก็คือ การกินผกั ผลไม้ ธญัพืช ในปรมิาณมาก ใช้น้ํามนัมะกอกในการ

ประกอบอาหาร กนิปลามากกว่าเนื้อสตัวด์ื่มไวน์ในระหว่างมือ้อาหารเท่านัน้ และเลอืกใชว้ัตถุดบิทีส่ดใหม ่

ทัง้หมดนี่ เองที่เป็นความลบัท่ีทําให้ชาวเมดิเตอร์เรเนียนจํานวนมากปลอดจากโรคมะเร็งและ

โรคหวัใจ 

อาหารอิตาเลียน 

ชาวอติาเลยีนยนืยนัหนักแน่นว่า เขาไม่มคีรวัชาต ิ(national cuisine) เขามแีต่แบบแผนอาหารการ

กนิที่วางอยู่บนพื้นฐานของทรพัยากรอาหารและวฒันธรรมทีส่ ัง่สมมาอย่างยาวนานของพื้นทีภู่มภิาคต่างๆ

เท่านัน้ เช่น มแีต่อาหารมลิาน อาหารฟลอเรนซ์ อาหารเนเปิล อาหารซซิี่ร ี่ เป็นต้น จงึมแีต่ครวัภูมภิาค 
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(regional cuisine) ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้เทจ็จรงิทางประวตัศิาสตรว์่า ตัง้แต่การล่มสลายของอาณาจกัรโรมนั

เป็นต้นมา อาณาบรเิวณคาบสมุทรที่รูปร่างเหมอืนรองเท้าบูทประกอบไปด้วย รฐั(City States) เช่น 

Venezia หรอืเวนิส เคยรุ่งเรอืงทัง้การค้าและสงคราม หรอือย่างฟลอเรนซ์ ก็เคยเจรญิรุ่งเรอืงทางศลิปะ

อย่างมากในยุคเรอเนซอง ซึ่งรวมถงึศลิปศาสตรก์ารทําอาหารที่พฒันาการก้าวหน้ากว่าใครในยุโรป  และ

เป็นต้นแบบให้ฝรัง่เศสพฒันาตามจนได้ชื่อเป็น ‚haute cuisine‛ ในภายหลงั รฐัอสิระต่างๆในคาบสมุทร

รองเทา้บตู เพิง่รวมกนัเป็นประเทศอติาล ี2403 นี่เอง แต่กระนัง่กย็งัรกัษาความเป็นอสิระทางวฒันธรรมและ

เศรษฐกจิไวม้าก ภาษาอติาเลยีน เพิง่จะไดร้บัการยอมรบัหลงัสงครามครัง้ที ่2 นี้เอง 

ประเทศอติาลแีบ่งเป็น 20 เขต หรอื 20 ภาค (regions) แต่เขตทีว่ฒันธรรมอาหารการกนิโดดเด่นม ี

10 เขต ใน 3 ภมูภิาค 

 1. ภาคเหนือ เมอืงBologna  เมอืงMilan  เมอืงGenoa   

 2. ภาคกลาง เมอืงFlorence เมอืงRome  

 3. ภาคใต ้เมอืงNaples เกาะSicily เกาะSardinia  

ระหว่างภาคใตก้บัภาคเหนืออาหารการกนิแตกต่างกนัอยา่งชดัเจน  

 ภาคเหนือปรงุอาหารดว้ย เนย ครมี ชสี และไวน์ อาหารภาคเหนือมรีสมนัเป็นหลกั 

 ภาคใต้ใช้น้ํามนัมะกอกและมะเขอืเทศในการปรุงอาหารมาก รสชาติอาหารและเครื่องปรุงได้รบั

อทิธพิลจากตุรก ีกรกี และประเทศเมดเิตอรเ์รเนียน อาหารภาคใตร้สจดัมากกว่าภาคเหนือ 

ผลิตภณัฑอ์าหารท้องถ่ิน ในภาคเหนือ เช่น พารม์าแฮม พารม์ซีานชสี ซอสเซสจ น้ําสม้สายชูบลัซามกิ 

กนิพาสตา้สด กนิขา้ว ในรปูขา้วกวน (Risotto) และขา้วโพดในรปู (Poienta) 

 ผลิตภณัฑอ์าหารท้องถ่ิน ในภาคกลาง กนิเนื้อสตัวม์ากเป็นพเิศษ น้ํามนัมะกอก องุ่น จากเมอืง 

Tuscany 

 ผลิตภณัฑอ์าหารท้องถ่ิน ในภาคใต้ เช่น พาสต้า พซิซ่า ชสีนมควาย (Mozzarella) ทีใ่ส่หน้าพซิ

ซ่า  
  

สรุป ครวัอิตาลีมีจุดเด่นเน้นการใช้เครื่องประกอบอาหารท้องถิ่นแท้ๆและสดใหม่ตามฤดูกาล 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผกัผลไม ้และอาหารทะเลตอ้งสดจรงิๆ และการปรงุอาหารกป็รุงง่ายๆ ไม่ทําลายรสอร่อย

อย่างเป็นธรรมชาตขิองอาหาร สมควรเน้นว่าความสดใหม่ของเครื่องปรุง เป็นเสน่หเ์ฉพาะตวัของอาหารอิ

ตาเลยีนจรงิๆ 

ชาวอิตาเลยีนกินอาหารเพยีง 2 มือ้  มื้อกลางวนั และมือ้คํ่า มือ้เช้าแทบไม่มคีวามสําคญั มกัดื่ม

กาแฟกบัขนมปงันิดหน่อยเท่านัน้  
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อาหารมื้อหลกัประกอบด้วยอาหารเรยีกน้ําย่อยที่มกัจดัมาอย่างสวยงาม ซุป และสลดั แยกเป็น

รายการเฉพาะ สลดัอติาเลยีน (insalata) ไมเ่หมอืนใครตรงทีป่รงุกนัสด งา่ยๆดว้ยน้ํามนัมะกอก น้ําสม้สายช ู

น้ํามะนาว และเกลอื ไม่ตน้ํีาสลดัแยกมาเหมอืนชาตอิื่น ตามดว้ยอาหาร First Course จําพวกแป้ง เช่น 

พาสต้า เกี๊ยวอติาล ีต่อดว้ย Second Course หรอื Main Course : ซึง่เป็นอาหารจานปลาและเนื้อสตัว์

เท่านัน้ โดยเนื้อลูกววั (Veal) ไดร้บัความนิยมสูงสุด จบลงดว้ยของหวานไดแ้ก่ ไอศกรมี gelato ตามดว้ย

คสัตารด์ครมี  

 *tiramisu ทิรามิสุเค้ก* เป็นของหวานท่ีประดิษฐ์ใหม่ในเวนิสช่วงทศวรรษ 1980 แต่ได้รบั

ความนิยมระดบัโลก 

 

อาหารฝรัง่เศส (French Cuisine)       

วฒันธรรมด้านอาหารการกินทีส่ะทอ้นถงึความเป็นฝรัง่เศสในสมยักลางนัน้ไดร้บัการอธบิายผ่าน

ทางการครวัแบบหรูหราของชนชัน้สูงหรอืคนที่มฐีานะรํ่ารวยซึ่งมกัจะจดังานเลี้ยงรื่นเรงิกนัเป็นเรื่องปกต ิ 

และการจดัเตรยีมอาหารของพ่อครวัสําหรบักษัตรยิ์และบรรดาเชื้อพระวงศ์ที่พเิศษไม่เหมอืนใครเพราะ

เลอืกใชแ้ต่ของดคีุณภาพเยีย่ม  โดยพ่อครวัทีม่ชีื่อเสยีงโด่งดงัในสมยันัน้คอื  นาย  Guillaume Tirel  ผูป้รุง

อาหารถวายพระเจา้ฟิลปิที ่6  ปฐมกษตัรยิร์าชวงศ์วาลวัส ์(Valois dynasty)  และพระเจา้ชารล์สท์ี ่ 5  แห่ง

ฝรัง่เศส 

 จุดเด่นของอาหารจากยุคกลางอยู่ที่การผสมเครื่องเทศลงไปในขัน้ตอนการปรุงเพราะเครื่องเทศ

อยา่งพรกิไทย  อบเชย  กานพลู  ลูกจนัทรเ์ทศ  และดอกจนัทรเ์ทศในสมยันัน้ถอืเป็นของหายากราคาแพง 

ยิง่ใช้มากยิง่เป็นการแสดงถึงความรํ่ารวย  แต่สไตล์การทําครวัแบบนี้ก็ถูกล้มล้างไปพร้อม ๆ กบัสถาบนั

กษตัรยิ ์ ในช่วงของการปฏวิตัฝิรัง่เศส  ( พ.ศ. 2332-2342)  เนื่องจากชนชัน้กลางและชาวนาไม่พอใจที่

เหล่าขนุนางและนกับวชยดึครองทีด่นิส่วนมากของประเทศเอาไว ้ ซึง่ทําใหเ้กดิความเลื่อมลํ้าทางสงัคมมาก

จนเกนิไปและเมื่อฝรัง่เศสสถาปนาระบอบสาธารณรฐัขึ้นมาใช้  การครวัแบบใหม่จงึถอืกําเนิดขึ้น  โดยผู้

บุกเบกิรสชาตใิหม ่ๆ  ทีห่นัหลงัใหเ้ครือ่งเทศนําเขา้ราคาแพงไดแ้ก่ 

 นายFrancois Pleme de la Varemne  หลกัการทําอาหารของพ่อครวัคนนี้คอืการใชส้มุนไพรทีม่ใีน

ทอ้งถิน่  เช่น  พารส์ลยี ์ใบไทม ์ใบกระวาน เชอรว์ลิ (Chervil)  ใบเชจ  และ           ใบทารร์ากอนมาปรุง

ให้เขา้กบัวธิทีําอาการที่ใช้เวลานานในการปรุง  เพราะทุกขัน้ตอนในครวัจะต้องทําด้วยความพถิพีถินัเป็น

อยา่งมาก  นอกจากนี้ยงัใชว้ตัถุดบิใหม ่ๆ  ดว้ย  เช่น  กะหลํ่าดอก  หน่อไมฝ้รัง่  แตงกวา  อารต์โิชก  และ

พชืตระกูลถัว่  ซึง่การปรุงอาหารสไตล ์La Varenne  นัน้จาํเป็นต้องอาศยัทกัษะชัน้สูง  รวมถงึประยุกต์ใช้

ทัง้ศาสตรแ์ละศลิป์ในการเนรมติอาหารให้ออกมามรีสชาตทิี่ดเีลศิ  และมหีน้าตาสวยงามน่ากนิ  ว่ากนัว่า
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พื้นฐานการทําน้ําซอสของฝรัง่เศสที่มกีารไส่ รูช์  (Roux)  ลงไปก็เกดิขึน้จากไอเดยีอนัชาญฉลาดของพ่อ

ครวัคนนี้แต่รชูข์อง  La Varenne  ในอดตีใชไ้ขมนัหมผูสมกบัแป้งแทนเนยทีใ่ชก้นัในปจัจบุนั 

แต่เม่ือส้ินยุคของ  Francois Pierre de La Varenne พ่อครวัท่ีได้รบัฉายาว่า “The king of 

Chefs, and the Chef of Kings”  กไ็ด้ก้าวเข้ามาสานเจตนารมณ์ต่อในการสร้างตาํนานอาหาร

ฝรัง่เศสชัน้สูง  โดยปรงุอาหารท่ีต้องใช้ทกัษะในการปรงุและอาศยัศิลปะในการตกแต่งนัน้  ภาษา

ฝรัง่เศสเรียกว่าศาสตรก์ารทาํอาหารแบบ  “Haute Cuisine”  ซ่ึงเซียนแห่งการทาํครวัประเภทน้ีมี

ช่ือว่า  Marie Antoine Careme  

 ในยคุของ Careme  นวตักรรมดา้นอาหารใหม ่ๆ  ไดเ้กดิขึน้มาอยา่งมากมายและกลายเป็นต้นแบบ

ของอาหารฝรัง่เศสในยุคปจัจุบนั  แต่ที่โดดเด่นมาก ได้แก่  สูตรน้ําปรุงรสอนัเลื่องชื่อ หรอื  Careme’s 

Four Mother Sauces   อนัประกอบดว้ย  Bechamel Sauce  หรอืซอสแม่บทของซอสขาว  (White 

Sauce) 

ซอสพืน้ฐานของ  Careme  ประเภททีส่องคอื  Espagnole Sauce  ทีม่สี่วนผสมของน้ําสต๊อกเนื้อ

ลกูววัผสมกบัรซูท์ีผ่ดัจนกลายเป็นสน้ํีาตาลเขม้  แต่ถ้าจะทํา  Veloute Sauce  การผดัรซูไืม่ควรปล่อยสเีขม้

จนเกนิไปเพราะซอสชนิดนี้ออกใส ๆ  เพราะใช้นําสต๊อกไกหรอืปลามาผสมกบัส่วนผสมของรูซซืึ่งผดัจน

กลายเป็นสน้ํีาตาลทอง  และซอสประเภทสุดทา้ย  ไดแ้ก่  Allemande Sauce  ทีนํ่า Veloute Sauce  มาดี

ต่อกบัวปิครมีและไข ่

 Haute Cuisine  ตามสไตลข์อง  Marie  Antoine Careme  ไดเ้ดนิทางมาเรื่อย ๆ  จนถงึตอนต้น

ของทศวรรษที่  20  พ่อครวัอกีท่านนามว่า  George Auguste Escoffler   กไ็ดห้ยบิการทําครวัชัน้สูง

รปูแบบเก่ามาเล่าใหมเ่พื่อใหต้อบรบักบัยุคสมยัทีก่ารปลีย่นแปลงไปเช่น  การเปลีย่นเครื่องปรุงและวตัถุดบิ

หรูหรา  ราคาแพงมาแปลงเป็นวตัถุดิบธรรมดา ๆ  ราคาน่าคบหา  และเน้นการประดบัตกแต่งจานที่

สรา้งสรรค ์ แหวกแนวและดูมรีะดบัรวมทัง้ปรบัปรุงเมนูเก่า ๆ  ใหท้นัสมยัและคดิคน้เมนูใหม่ๆ  ขึน้มา อกี

สิง่หนึ่งที ่  Escoffier  เน้นคอืวธิกีารนําซอสมาปรุงกบัอาหาร  โดยจะไม่ใส่ซอสมากจนบดบงัรสชาตขิอง

อาหารจานนัน้ถอืว่าเป็นแค่การใส่ซอสลงไปเพื่อเพิม่รสชาตใิหต้ดิลิน้มากยิง่ขึน้  ส่วนซอสทีใ่ชก้ม็าจากสูตร  

Careme’s Four Mother Sauces  แลว้กเ็พิม่ซอสสตูรใหม่ลงไปดว้ย  เช่น  ซอสมะเขอืเทศ  ซอสเนย  ซอส

มายองเนส  และซอสฮอลแลนดท์ีม่สี่วนผสมของไขแ่ดง  เกลอืพรกิไทย  เนยจดื  น้ํามะนาว  และน้ําเปล่า 

 แต่ในช่วงกลางทศวรรษที ่ 20  การครวัของฝรัง่เศสกต็อ้งปรบัเปลีย่นรปูแบบอกีครัง้เป็นการทําครวั

สไตล ์ Nouvelle Culsine  ซ่ึงกฎเหลก็ของรปูแบบการทาํอาหารแบบใหม่คือต้องไม่ประกอบอาหาร

ด้วยกระบวนการท่ีซบัซ้อนมากจนเกินไป  และไม่ใช้เวลานานในการปรุงอาหาร  เพราะต้องการ

สมัผสัถึงแก่นแท้ของรสชาติจากธรรมชาติ  เพราะฉะนัน้การปรงุอาหารให้สุกจึงนิยมใช้วิธีการน่ึง  

ส่วนวตัถดิุบท่ีกต้็องสดใหม่จริง ๆ 
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 เมนูอาหารต่อหนึ่งมือ้ที่เคยยาวเป็นหางว่าวต้องถูกตดัทอนให้สัน้ลง  รวมถึงไม่มกีารมกัเนื้อสตัว์

และสตัวปี์กในน้ําหมกัอกีต่อไป  เพราะยดึแนวคดิทีว่่าต้องเคารพในรสชาตขิองธรรมชาต ิ สมุนไพร  เนย

คุณภาพดน้ํีาเลมอน  น้ําสม้สายชถููกนํามาเสรมิรสแทน  

ฟัวกราส ์ (Fole Gras)  หรอืตบัของเป็ดและห่านทีถู่กขุตจนอ้วน  โดยลกัษณะเด่นของฟวักราส์

เลื่องลอืจากดนิแดนทางตอนใตข้องฝรัง่เศสคอืความเนียนแน่นของผวิสมัผัสเคลอืบอยู่บนผวิชัน้นอกอกีดว้ย  

ส่วนเน้ือขา้งในจะตอ้งเจอืสชีมพเูรือ่ ๆ  ส่วนความแตกต่างระหว่างตบัห่านกบัตบัเป็นคอื  ตบัห่านจะมรีะดบั

รวมถงึคุณภาพด้านการผลติที่สูงกว่าแลว้ใหร้สชาตดิเียีย่มเมื่อบรรจุกระป๋องแล้วเก็บไวก้นิในระยะเวลานา

กว่าตบัเป็ดทีใ่หก้ลิน่และรสแรงกว่า  และเหมาะจะนํามาประกอบหารแบบสด ๆ  มากกว่าตบัห่าน 

 แต่ไม่ว่าจะบรโิภคตบัห่านหรอืนับเป็ดสิง่สําคญัคอืเน้ือสมัผสัจะต้องละลายในปากทนัททีี่สมัฝสัสิ้น  

และควรกนิเปล่า ๆ  แกล้มกบัขนมปงัป้ิงบาง ๆ  ถ้าเป็นตบัห่านแบบกระป๋องส่วนตบัเป็ดที่เหมาะกบัการ

นํามาประกอบอาหารกไ็ม่ควรปรุงแต่งอะไรมาก  แค่นําไปย่างบนกิง่องุ่นกเ็พยีงพอแล้วสําหรบัรสชาตแิบบ

คลาสสกิ  อนุญาตใหเ้พิม่รสชาตดิว้ย  Black Truffles  หรอืสุดยอดเหด็ทรฟัเฟิลสดีําจากเขตเปรโิกรดซ์ึง่

ปกคลุมไปดว้ยต้นโอ๊กหนาทบึในเมอืงบอรโ์ดซ ์(Bordeaux)  แห่ง แคว้นอากีแตน (Aquitaine)  ถงึจะ

สมน้ําสมเนื้อในดา้นราคา  รสชาต ิ และคุณภาพ 

ชีสแห่งฝรัง่เศส 

 เจ้าหญิงของฝรัง่เศสอย่างชีส  Brie  ทีม่กีลิน่หอม อุดมไปดว้ยครมี หรอืจะดื่มคู่กบัหวัใจหลกัของ

ฝรัง่เศสอยา่งชีส  Camembert ซึง่ละลายภายในปากไดก้ด็ ี

สดุยอดไวน์ฝรัง่เศส 

 สุดยอดไวน์จาก  Bordeaux  ซึง่ชาวเมอืงน้ําหอมบอกว่าถ้าจะเลอืกดื่มไวน์ชนิดนี้กต็้องนัง่จบิไป

พรอ้ม ๆ  กบัละเลยีดชสีที่มาจากฝรัง่เศสประเทศเดยีวเพยีงเท่านัน้  จงึจะได้ทัง้อารมณ์และรสชาตซิึ่งชสี

ทีว่่านี้กไ็ดแ้ก่  Munster, Chaumes, Tomme de Savoie, Boursin, Gaperon, Ossau- Iraty, Maroilles 

Coulommiers Rebiochon และ Brie  อกีทกีไ็ด ้

Boulandgerie  กบั Patisserie 

 วงจรแห่งวฒันธรรมการกนิอาหารของชาวฝรัง่เศสคงจะหมุนไปอย่างไม่สมบูรณ์หากขาดรสหวาน

กลมกล่อมจากรา้นขายสารพดัขนมอบ  (Patisserie-ปาตเิซอร)ี  และขาดกลิน่หอมๆ ทีล่อยมาจากรา้นขาย

ขนมปงัอบใหม่ (Boulandgerie-บูลอ็งเณอร)ี  ความจรงิแลว้ชาวเมอืงน้ําหอมกบ็รโิภคขนมปงัซึง่มสี่วนผสม

ไม่ต่างไปจากประเทศเพื่อนบ้าน  แต่ทีเ่รารูส้กึว่าขนมปงัของประเทศน้ีมลีกัษณะเด่นตดิตากว่าแห่งไหน ๆ  

กน่็าจะสาเหตุมาจากรปูร่างยาว ๆ  ของเจา้บาแกตต์ (Baguette)  ทีม่กัจะปรากฏขึน้มาในสมองแทบทุก

ครัง้ทีก่ล่าวอา้งพาดพงิถงึประเทศนี้ 
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อิทธิพลของวฒันธรรมอาหารโปรตุเกส ต่อขนมไทย (แป้ง+น้ําตาล+มะพร้าว) 

ประเทศไทยไดร้บัอทิธพิลวฒันธรรมอาหารโปรตุเกสมาตัง้แต่รชัสมชัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช 

Doce fino  ขนมลกูชุบไทย 

Fios de ovos ขนมฝอยทอง 

Trouxos Dos caldas  ขนมทองหยบิ 

Queijadas de coimbra   ขนมบา้บิน่ 

Tart ขนมไขโ่ปรตุเกส ในฮ่องกง 
 

2. ทะเลอารก์ติก (Arctic Sea) : วฒันธรรมอาหารสแกนดิเนเวียน (ทะเลทีเ่ลก็ทีสุ่ดของโลก) 

อาหารทะเล (Sea food)ครอบคลุมตัง้แต่  

1.ปลาทะเล (Sea Fish) 

  - ปลาฮาลบิตั (Halibut) มาจากคําว่า Haly (Holy) ปลาศกัดิส์ทิธิ ์นิยมกนิในวนัสําคญัทางศาสนาของ

ชาวครสิต ์จดัว่าเป็นราชนิีแห่งปลา 

  - ปลาคอด (Cod) เป็นปลาทีม่คีวามสําคญัทางเศรษฐกจิมากทีสุ่ด   เนื้อจะนุ่มลิน้   สามารถนํามาปรุง

อาหารไดห้ลายรปูแบบและเป็นสนิคา้ส่งออกสาํคญัของนอรเ์วย ์

  - ปลาแฮดดอก  

  - ปลาแฮรร์ิง่ (Herring) เป็นปลาขนาดเลก็ทีม่น้ํีามนัมาก มโีอเมกา-3 ใน ปรมิาณสงู  

       - ปลาแซลมอน (Salmon) 

2 .สตัวน้ํ์ามเีปลอืก (Shellfish) แบ่งเป็น 3 ชนิด  

1. สตัวน้ํ์าจาํพวกหอยต่างๆ แบ่งเป็น 2 ชนิด 

   - หอยฝาเดยีว เช่น หอยเป๋าฮือ้ หอยขม หอยหวาน 

   - หอย 2 ฝา เช่น หอยนางรม หอยแมลงภู่ หอยแครง หอบเซลล ์หอยลาย 

2. สตัวน้ํ์าทีม่เีปลอืกแขง็หุม้ ลาํตวัเป็นขอ้ ตอ้งลอกคราบจงึจะกลายเป็นตวัเตม็ไว เช่น กุง้ ป ูกัง้ 

3. สตัวน้ํ์าประเภทหมกึ ไดแ้ก หมกึกลว้ย หมกึกระดอง หมกึยกัษ์ 

3. พชืน้ําบางชนิด เช่น สาหรา่ย (อาหารยอดนิยมของเอเชยี) 

อาหารกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย 

อาหารสวีเดน 

 ประเทศสวเีดนถอืว่าเป็นแหล่งของต้นกําเนิดของแซนด์วิชเปิดหน้า (open sanwiches)  หรือ

เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า  คานาเป (canape)  ซึง่ชาวสวเีดน  เรยีกว่า  Smorgasbord  

อาหารนอรเ์วย ์
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 ปลาแฮรร์งิ  ปลาคอด  ปลาแมกเคอเรล  และอื่นๆ  มคีวามสําคญัต่อการดํารงชพีในการนํามาปรุง

เป็นอาหารรบัประทานสําหรบัชาวนอรเ์วย ์ โดยเฉพาะปลาแฮรร์งิทีนํ่ามารบัประทานสด  ตากแหง้  รมควนั  

หมกัเกลอื  หมกัเครือ่งเทศ  หรอืดองเกบ็ไวร้บัประทาน  รวมทัง้ความนิยมนําปลาแฮรร์งิมาทําซุป  (herring 

soup)   

 นอกจากเนื้อปลาแล้วชาวนอรเ์วยย์งันิยมบรโิภคเนื้อกวางเช่นเดยีวกนั  โดยนําเนื้อสดมาปรุงเป็น

อาหารในรูปแบบต่างๆ  รวมทัง้การตากแห้งหรือการทําเนื้อเค็มเก็บไว้ร ับประทานเป็นเวลานาน  

เช่นเดยีวกบัเนื้อปลา 

อาหารฟินแลนด ์

 ทัง้ปลาน้ําจดืและปลาน้ําเคม็ต่างมคีวามสําคญัต่อการบรโิภคของชาวฟินแลนด ์ โดยปลาเกอืบทุก

ชนิดที่จบัได้จะถูกนําไปปรุงอาหารในรูปแบบต่างๆ  แต่ปลาซารดี์นและปลาแซลมอนเป็นปลาท่ีนิยม

บริโภคมากท่ีสุด  อาหารจําพวก  ฟิชเค้ก (fish cakes)  และฟิชพุดดงิ  เป็นรูปแบบอาหารทะเลที่ชาว

ฟินแลนด์นิยมปรุงเป็นอาหารรับประทาน  เป็นเรื่องที่แทบจะไม่ น่าเชื่อว่าชาวฟินแลนด์เกือบทุกคน

รบัประทานอาหารทีท่ํามาจากปลาเฮอรร์งิเป็นประจาํทุกวนัเกอืบตลอดชวีติ 

ของหวานฟินแลนด ์

 ของหวานของชาวฟินแลนด์เป็นสิง่ที่ทําขึ้นได้ไม่ยุ่งยากมากนักเช่น  แพนเค้กรบัประทานคู่กบัลิ

นกอนเบอรร์ซีอส (lingonberries)  ซึง่มสี่วนคลา้ยกบัลูกแครนเบอรร์ ี(cranberries)  หรอือาจใชผ้ลไมอ้ื่นๆ  

ในตระกูลเบอรร์มีาใชท้าํของหวานอื่นๆ  กไ็ด ้ เช่น สตรอเบอรร์ทีีช่าวฟินแลนดน์ิยมนํามาทําเคก้สตรอเบอร์

รรีบัประทานอยูเ่สมอ 

อาหารเดนมารก์ 

 อาหารของชาวเดนมาร์กก็คล้ายคลงึกับประเทศกลุ่มสแกนดเินเวยีอื่นๆ  แต่สิง่หนึ่งที่ทําให้ชาว

เดนมาร์กมชีื่อเสียงในเรื่องของแซนด์วิชเปิดหน้า  เพราะเป็นผู้ทําให้เกิดความหลากหลายขึ้นมาอย่าง

มากมายจนเป็นที่แพร่หลายไปทัว่โลก  ทัง้ที่แหล่งกําเนิดมาจากประเทศสวเีดนซึ่งชาวเดนมาร์กเรยีกว่า  

สมอรบ์อรด์ (smorrebrold)  

 ชาวเดนมาร์กก็นิยมรบัประทานของทะเลอื่นๆ  เช่น  กุ้ง  เป็นที่นิยมมาก  นําไปทําเป็นอาหาร  

รวมทัง้ปลาด้วยเช่นกนั  แต่ที่จะขาดไม่ได้คอืของหวานท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักนัดีทัว่โลกคือ  เดนิช

เพสทรี (Danish pastry)  
 

3. ทะเลแอตแลนติก : วฒันธรรมอาหารอเมริกา / ยโุรป /แอฟริกา 

วฒันธรรมอาหารอเมริกา / ยโุรป  

1. อาหารอเมริกนั 
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ก่อนที่สหรัฐอเมริกาจะก่อตัง้ขึ้น  พื้นที่ทัง้หมดที่ปรากฏบนแผนที่โลกในปจัจุบันนัน้เคยเป็น

กรรมสทิธิข์องชนพื้นเมอืงชาวอเมรกินัมานาน จนกระทัง่ในคริสต์ศตวรรษท่ี 16 ชาวยุโรปจึงเร่ิมทยอย

กนัเข้ามาสาํรวจ บกุเบิกและตัง้ถ่ินฐาน  ซ่ึงการเข้ามาของชนกลุ่มต่าง ๆ  ผสมกบัวฒันธรรมดัง้เดิม

ของชาวอินเดียน  ได้ก่อให้เกิดต้นตํารบัของอาหารอเมริกนั  ซึ่งแตกต่างกนัไปตามแบบฉบบัของ

ลกัษณะภมูปิระเทศ  ผสมกบัวฒันธรรมการกนิทีต่ดิตวัมาจากบา้นเกดิ 

 ชนชาติท่ีมาจบัจองพื้นท่ีและวางรากฐานอาหารในอเมริกาช่วงการล่าอาณานิคมนั้นมี

มากมาย  ได้แก่  1.พวกยโุรป  เช่น  ชาวองักฤษ  ชาวเยอรมนั  ชาวสเปน  ชาวฝรัง่เศส  2.พวกลาติน

อเมริกา  เช่น  ชาวเมก็ซิโก  และ 3.พวกแอฟริกนั  แต่ในท่ีสุดชนชาติองักฤษก็ไดต้ัง้ตวัเป็นใหญ่และ

เขา้ควบคุมอาณานิคมทีก่่อตัง้มาก่อนอื่น ๆ  โดยถอืสทิธิต์ ัง้เป็นอาณานิคมใหม่ภายใต้การดูแลของตวัแทน

รฐับาลจากราชอาณาจกัรองักฤษเป็นเวลานานกว่ารอ้ยปี 

อาหารแบบ  Middle Atlantic 

อาหารแบบ  Middle Atlantic ซึง่อาหารของชาวนิวยอรก์ ชาวเพนซลิเวเนีย  และชาวนิวเจอรซ์ยี ์ 

ลว้นแลว้แต่ไดร้บัอทิธพิลมาจากอาหารของชาวอติาเลยีนและชาวเยอรมนั โดยเฉพาะที่นิวยอรก์จะสมัผสัถงึ

กลิน่อายของอาหารลกูครึง่อติาเลีย่นอเมรกินัไดม้ากทีสุ่ด แต่ถา้เป็นรฐัทีไ่ดร้บัอทิธพิลของอาหารเยอรมนัเขา้

ยดึครองตอ้งยกใหเ้พนซลิเวเนีย 

 ลกัษณะเด่นของอาหารนิวยอรก์หรืออาหารสไตล์อิตาเลียน  คืออาหารท่ีอุดมไปด้วยเน้ือ  

ชีส  และซอส  ส่วนเมนูทีข่ ึน้ชื่อประจาํรฐัและทุกคนรูจ้กักนัดกีค็อืพชิซา  (Pizza) ซึง่ต้องเป็น  New York-

Style Pizza  เท่านัน้  คอืแป้งพชิซาตอ้งบางกรอบซึง่เกดิจากการนวดคลงึดว้ยมอื ก่อนจะโยนขึน้ไปหมุนวน

บนอากาศเพื่อขยายแผ่นแป้งจากนัน้ฉาบหน้าบาง ๆ  ด้วยซอสมะเขอืเทศ เสรจ็แล้วโรยซสีมอซซาเรลลา  

(Mozzarella)  ลงไปก่อนนําเขา้เตาอบ 

อาหารแบบ  Midwestern United States 

 “The Breadbasket of Americe”  หรือตะกร้าขนมปังของอเมริกา  คือฉายาการทาํครวัแบบ

ชาว  Midwest  เพราะถือเป็นศนูยร์วมของผลิตภณัฑท่ี์ทาํจากธญัพืช  โดยเฉพาะช้าวสาลี  ข้าวโพด  

และถัว่เหลือง  ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่ารฐัในภมิูภาค  Midwestem  คือเมืองอู่ข้าวอู่น้ําของสหรฐัอเมริกา

อย่างแท้จริง   

 เน้ือววัและเน้ือหมูนับเป็นอีกส่ิงสาํคญัท่ีขาดไม่ได้ในการประกอบอาหารสไตล์  Midwest  

เพราะฉะนัน้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกบัเนื้อทัง้สองประเภทจงึตัง้ตามเมอืงใหญ่อย่างชคิาโก  (Chicago)  

และแคนซสั  ซติี ้ (Kansas City)  ซึง่ในอดตีเคยเป็นคอกสําหรบักกักนัววัชัว่คราวก่อนนําเขา้สูกระบวนการ

แปรรปูในขณะที่รฐัไอโอวายงัคงเป็นศูนยก์ลางของผลติภณัฑท์ีท่ําจากเนื้อหมทูุกประเภทของสหรฐัฯ และ
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เนื่องจากสภาพพื้นที่ที่ตัง้อยู่ห่างไกลทะเล  ชาว  Midwest  จงึไม่ค่อยให้ความสนใจกบัอาหารทะเลย

เท่าที่ควร  แต่เลอืกที่จะปรุงอาหารจากปลาน้ําจดือย่างปลาเพริ์ช  (Perch)  และปลาเทราต์  (Trout)  

มากกว่าปลาทุน่าอดักระป๋อง  ส่วนปลาแซลมอนและปลาเฮอรร์งิ  (Heming)  รมควนัหรอืตากแห้งกย็งัคง

เป็นตวัเลอืกอนัดบัแรก (ทะเลแอตแลนตกิ)  

 ชสีคุณภาพดีจากรฐัวิสคอนซนิก็ไม่ทําให้ใครผิดหวงั  แถมยงัเป็นหน้าเป็นตาจนได้รบัฉายาว่า  

‚America’s Dairy Capital‛  หรอื 

 แต่ถ้าอยากกินเบอรเ์กอร ์ประเภทอ่ืน ๆ  แนะนําว่าต้องไปท่ีอิลลินอยส ์ ในเมืองโอก๊- 

บรกู  เพราะเป็นถ่ินกาํเนิดของร้าน McDonald’s  ซ่ึงมีสาขากระจายไปทัว่โลก  ส่วนเมนูเน้ือหมูสุด

อร่อยต้องข้ามไปกินท่ีรฐัอินเดียนา  เพราะมีแซนด์วิชเน้ือสันในหมูหรือ  Pork Tenderloin 

Sandwich   

อาหารแบบ  Southern United States 

 ครวัอเมริกนัทางตอนใต้มกัใช้วตัถดิุบท่ีช่วยสร้างสีสนัให้กบัอาหาร  เช่น  มะเขอืยาว  ถัว่โค

ลานัต  (Kola Nuts)  เมลด็งา  กระเจีย๊บเขยีว  ขา้วฟ่าง  มนัเทศ  ถัว่ลสิง  ถัว่แบลก็อายส ์ (Black-eyed  

Peas)  ถัว่ฟีลด ์ (Field Peas)  ขา้วแอฟรกินั  และเมลอน  ส่วนลกัษณะอาหารท่ีถือว่าเป็นสญัลกัษณ์

ของชาวไต้นัน้เน้นท่ีอาหารชุบแป้งทอด  รองลงมากเ็ป็นซอสรสเผด็ท่ีผลิตจากพริกหลากชนิด  สลดั

ผกัอาหารจานถัว่  และเคร่ืองจ้ิมประเภทต่าง ๆ 
 

4. อ่าวเมก็ซิโก: วฒันธรรมอาหารอเมริกาตะวนัตกเฉียงใต้อาหารแบบ Southwestern United 

States 

 ภูมภิาคสุดท้ายของสหรฐัอเมรกิาคอื  Southwest  หรอืภูมภิาคตะวนัตกเฉียงใต้รฐัต่าง ๆ  เหล่านี้

ลว้นประกอบอาหารตามรูปแบบการทําครวัของชาวเมก็ซกินัแทบทัง้สิ้น  เรยีกได้ว่าชาวเมก็ซกินักนิอะไร  

ชาว  Southwestern  ก็กินแบบนัน้  หลายคนจงึกล่าว่านี่คอือาหารเมก็ซกินัในอเมรกิามากกว่าการ

ทําอาหารอเมริกันสไตล์เม็กซิกัน  ซึ่งการทําครวัสไตล์เม็กซิกันในภูมิภาคนี้มีชื่อเรียกว่า  “Tex-Mex 

Cuisine”  ส่วนวตัถดิุบท่ีมกัจะใส่ในอาหารรสจดัจ้านของชาวตะวนัตกเฉียงใต้  ได้แก่  เน้ือววั  

เคร่ืองเทศ  แผน่แป้ง         ตอรติ์ญา  (Tortillas)  และชีสท่ีทาํให้ละลายจนไหลเย้ิม 

อาหารแบบ  Southern United States 

 ครวัอเมริกนัทางตอนใต้มกัใช้วตัถดิุบท่ีช่วยสร้างสีสนัให้กบัอาหาร  เช่น  มะเขอืยาว  ถัว่โค

ลานัต  (Kola Nuts)  เมลด็งา  กระเจีย๊บเขยีว  ขา้วฟ่าง  มนัเทศ  ถัว่ลสิง  ถัว่แบลก็อายส ์ (Black-eyed  

Peas)  ถัว่ฟีลด ์ (Field Peas)  ขา้วแอฟรกินั  และเมลอน  ส่วนลกัษณะอาหารท่ีถือว่าเป็นสญัลกัษณ์
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ของชาวใต้นัน้เน้นท่ีอาหารชุบแป้งทอด  รองลงมากเ็ป็นซอสรสเผด็ท่ีผลิตจากพริกหลากชนิด  สลดั

ผกัอาหารจานถัว่  และเคร่ืองจ้ิมประเภทต่าง ๆ 

„ คนฝรัง่เศสที่เกดินอกประเทศ จะเรยีกว่า ครโีอล Creole ซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่ ลุกหลานที่เกดิแถบ

ทะเล 

แครบิเบยีน คนเหล่านี้จะมภีาษาฝรัง่เศสทีไ่ดร้บัอทิธพิลของวฒันธรรมถิน่ปะปน ทาํใหเ้กดิเป็นภาษาใหม ่ 

„ ส่วน คะจนุ Cajun เป็นฝรัง่เศส ทีอ่พยพมาจากโนวาสโกเทยี คานาดาลงมาตัง้รกรากที ่หลุยเซยีนา  

อาหารของพวกครโีอลและคะจุนจะมรีสชาตทิีเ่คม็สุดจะบรรยาย ปรุงดว้ยเกลอืจํานวนมาก เครื่องเทศ พรกิ

ปน่จนแดง  
 

5. ทะเลแคริบเบียน : วฒันธรรมอาหารอเมริกากลาง 

อาหารแบบชาวแคริบเบียน จดัเป็นวธิกีารครวัแบบใหม่ ซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างการทําครวัแบบ

ชาวแอฟรกินั  ชาวผรัง่เศส  ชาวอนิเดยี  ชาวสเปน และชาวเมอรเิยน  รวมไปถงึอาหารจนี  อาหารญี่ปุ่น  

อาหารของชาวยวิ  อาหารอติาเลยีน  อาหารเยอรมนั  อาหารของชาวโปแลนต์  อาหารของชาวโปรตุเกส  

อาหารกรกี  รวมถงึอาหารแบบลทิวัเนียทีผ่สมผสานกนัไปบนพืน้แผ่นดนิอนักวา้งใหญ่แห่งนี้อกีดว้ย 

อาหารเวเนซุเอลา จงึเป็นส่วนผสมของแอฟรกินั อนิเดยีนแดง และตํารบัยูโรเปียน ไม่ว่าจะเป็น

ดา้นรสชาต ิเทคนิคการปรงุ และแน่นอน ส่วนผสม 

- ขา้วโพด คอืวตัถุดบิหลกัของมือ้อาหาร ส่วนใหญ่มาในรปูแบบแป้งสาํหรบัทาํแพนเคก้ แมว้่าแป้งที่

ทาํจากพชืชนิดอื่นจะมอียู่บา้ง แต่จากแป้งขา้วโพดนัน้ฮติทีสุ่ด โดยเฉพาะจานเอกคอื อะเรปาส ซึง่เป็นแป้ง

ขา้วโพดทอดหรอือบแต่งหน้าดว้ยชสีสด  

- ปลาทอด ปลาย่าง ปลานึ่ง โดยเฉพาะปลาเทราต์ ปลากะพงแดง ปลาฉลาม เรื่อยเลยไปถงึ กุ้ง 

หอย ก็เป็นอาหารจานสําคญั โดยเฉพาะบรเิวณใกล้ชายฝ ัง่ทะเลแครบิเบยีน ในดนิแดนที่ราบลุ่มก็มกีาร

รบัประทานเน้ือววั เนื้อไก่ รวมถงึเนื้อแพะในบางพืน้ที ่ขณะทีเ่นื้อหมนูิยมเฉพาะช่วงครสิตม์าสเท่านัน้  

„ เครื่องด่ืมท่ีมีช่ือสียงของแคริบเบียน  รมั (Rum) 

6. ทะเลแปซิฟิก : วฒันธรรมอาหารกลุ่มแปซิฟิก 

ทะเลแปซฟิิก จดัเป็นทะเลทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก เชื่อมต่อกบัทะเลอารก์ตกิตอนเหนือและอารก์ตกิตอน

ใต ้ไดแ้ก่ ทะเลจนี โอเชยีเนีย ทะเลญีปุ่น่ ฮาวาย และอลาสกา 

California 

อาหารแบบ  The Cuisine of California 

The Cuisine of California 
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 ศลิปะการทําครวัแบบฟิวชัน่สไตล์แคลฟิอรเ์นีย  คอืการดงึเอาอาหารจานเด่นของประเทศเอเชยี  

เมก็ซโิก  รวมถงึอาหารอเมรกินั  มาประยกุตร์วมกนัใหเ้กดิเป็นอาหารรปูแบบใหม่ 

อาหารโอเชียเนีย 

อาหารฮาวาย  มเีครือ่งดื่มทางการคา้ชื่อ Mai tai cocktail 

**สยามซนัเรย ์Siam Sunrays มติทิางวฒันธรรม : คําว่า Mai Tai  มาจากคําอุทานภาษาฮาวาย

คดิคน้ขึน้โดยเจา้ของภตัตารคารเทรเดอรว์ลิ เพื่อใหเ้ป็นเครื่องดื่มสไตลต์าฮติ ิทีไ่ม่ไดเ้กี่ยวพนัธุก์บัประเทศ

ไทยเลย ดงันัน้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศ ร่วมกบัสามาคมโรงแรมไทยเปิดตวัเครื่องดื่มประจําชาติชื่อ 

สยามซนัเรย ์Siam Sunrays  

อาหารอลาสกา 

อาหารจากทะเลจีน 
 

สาํหรบัชนชาติท่ีใช้คาํทกัทายว่า  “คณุกินข้าวมาแล้วหรือยงั”  คงไม่ต้องบอกถงึความสําคญั

ของวฒันธรรมการกนิของประเทศจนี  แน่นอนว่าสาํหรบัประเทศทีม่สีภาพภมูศิาสตรก์ว้างใหญ่  และจาํนวน

ประชากรที่มากที่สุดในโลก  อาหารจนีจงึมคีวามหลากหลายค่อนขา้งสูง  จนถงึกบัมคีํากล่าวว่า  ‚คุณไม่

สามารถกนิอาหารรสชาตเิดมิไดอ้กีครัง้ในแต่ละภูมภิาคของประเทศจนี  ถงึแมว้่าจะเป็นอาหารจานเดยีวกนั

กต็าม‛ 

 อาหารจีนแบ่งกว้างๆ  ออกเป็น  4  ประเภทตามลกัษณะภมิูภาคคือ  กวางตุ้ง  เสฉวน  หู

หนาน  และปักก่ิง  ซ่ึงบางคนอาจจะเพ่ิมอาหารจากฝเูจ้ียนเข้าไปด้วย  ส่ิงท่ีทาํให้อาหารจากมณฑล

เหล่าน้ีแตกต่างกนัไป  ได้แก่  วิธีการทาํอาหารและส่วนผสมของอาหารท่ีแม้จะเหมือนกนั  แต่กมี็

วิธีปรงุท่ีแตกต่างกนัไป 

1. อาหารกวางตุ้งเน้นรสชาติมนั  เค็ม  และมีส่วนผสมของซอสหรือมะนาว  พ่อครวัชาว

กวางตุง้นัน้เก่งในเรือ่งป้ิงๆ ยา่งๆ   

2. อาหารเสฉวนหนักรสชาติเผด็ร้อน  เนื่องจากมณลเสฉวนสามารถปลูกพรกิไดด้ ี แต่ก็ไม่ใช่

ทุกจานเสมอไป   

3. อาหารหหูนานเน้นรสชาติกลางๆ  และความสดของอาหาร  โดยเฉพาะพวกนึ่ง  ตม้ 

4. อาหารปักก่ิงเป็นอาหารท่ีได้รบัอิทธิพลจากภายนอกมากท่ีสุด  ทัง้จากชาวเผ่ามองโกล  

เผ่าแมนจ ู และจากอทิธพิลของซานตงทีเ่น้นในเรือ่งอาหารทะเล 

 อย่างไรกต็าม  อาหารเหล่าน้ีมีส่ิงท่ีเหมือนกนัตรงท่ีต่างกถ็กูนํามาบริโภคพร้อมกบัข้าว  โดย

เป็นส่วนหน่ึงในวฒันธรรมการกินท่ีสาํคญัของคนจีนคือ  “หยินหยาง”  ซ่ึงหมายถึงความสมดุล
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ระหว่างความร้อนและความเยน็  หรือความเหมาะสมของปริมาณและรสชาติของข้าว  เน้ือสตัว ์ 

และผกัในแต่ละมือ้ 

วฒันธรรมอาหารจีนในสงัคมไทย 

1. ชาวจีนฮกเก้ียน 

    - บะหมีฮ่กเกี้ยน (สบืเนื่องจากชาวจนีฮกเกี้ยนเป็นชนชาตทิี่นิยมบรโิภคบะหมีม่าก และมคีวามเชื่อว่า

ความยาวของเสน้บะหมีม่คีวามหมายถงึ อายทุีย่นืยาว 

- เปาะเปียะสด (อาหารส่วนใหญ่จะมผีกัเป็นส่วนประกอบหลกั ๑๖ มปีระเพณถีอืศลีกนิเจ 

2. ชาวจีนไหหลาํ  

- ขา้วมนัไก่ไหหลาํ (สตูรแท)้ ตอ้งมาจากคนจนีไหหลํา ขัน้ตอนเริม่ต้นจากการคดัเลอืกเนื้ อไก่พนัธุด์ ีไก่

จากเขตเหวนิชาง มณฑลไหหลํา (เนื่องจากเป็นไก่ทีเ่ลีย้งดว้ยเมลด็ต้นไทรและขา้วเปลอืก คุณสมบตัทิําให้

เนื้อไก่นุ่มและมนั แต่เวลากนิจะไมรู่ส้กึเลีย่นสกันิดเดยีว 

- ขนมจนีไหหลํา รูปร่างหน้าตาจะต่างจากขนมจนีทีเ่ราเหน็กนัทัว่ไป เนื่องจากเสน้ขนมจนีทีค่่อนขา้ง

ใหญ่เป็นพเิศษขนาดประมาณหลอดกาแฟได ้รสชาตคิลา้ยเกีย้มอี ๋

- กาแฟโกเหลีย่น (เอีย้แซ) 

- โบเกีย๋ (ขนมหวานเยน็ของชาวจนีไหหลาํ) 

3. ชาวจีนกวางตุ้ง 

    - ติม่ซาํ หรอืทีค่นแตจ้ิว๋ออกเสยีงเป็น ‚แต่เตีย้ม‛ แต่เดมิติม่ซาํเป็นอาหารว่างหรอือาหารมือ้เบากนิแกลม้

กบัน้ําชา 

     - ซาลาเปาและหมัน่โถว ‚ซาลาเปา‛ หรอืทีเ่รยีกว่าขนมปงัจนีนัน้ กม็ว้นเป็นก้อนยาวและเอาไปน่ึงใหสุ้ก

กนิรอ้นๆกบัขาหม ูหรอืทีเ่รารูจ้กักนัในชื่อว่า ‚ขาหมหูมนัโถว‛ นัน่เอง 

- แกงกะหรี ่(แกงกะหรีข่องจนี จะไม่ฉุนเครื่องเทศมากเหมอืนแกงกะหรีข่องแขก รสชาต ิกเ็ผด็กําลังด ี 

สิง่ทีเ่ป็นกบัแกลม้กบัแกงกระหรีน่ัน้กค็อื กุนเชยีง หมทูอด 

4. ชาวจีนแคะ 

    - ก๋วยเตีย๋วลกูชิน้แคะ (ป ัน้ลกูชิน้หมยูดัไสใ้นเตา้หู)้ 

    - ฮากกา ‚ยอ้งแทว้ฟู่‛ เตา้หูย้ดัไส ้ต่อมาคนไทยเรยีกเพีย้นไปเป็นเยน็ตาโฟ (แต่แต้จิว๋ทําไปปรบัปรุงใหม้ี

สสีนัมากขึน้) 

    - ไก่อบเกลอื (หยา่มกุกกาย) 
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    - ผดัเปรีย้วหวาน (การใช้ไส้ตนั หรอืกระเพาะหมู ผดัในน้ํามนัก่อนให้หอมจากนัน้ จงึผดัถัว่งอกกบั
เครื่องปรุงเพื่อให้ได้รสชาตขิองผดัเปรีย้วหวานแบบฉบบัจนีแคะ เมื่อผดัจนกลายเป็นน้ําขลุกขลกิได้ทีแ่ล้ว 
จงึนํามาราดบนไส้ตนัหรอืกระเพาะหมูที่เตรยีมไว้เคลด็ลบัความเปรี้ยวมาจาก น้ําส้มสายชู ต่างจากที่เรา
คุน้เคยคอืจากความเปรีย้วจากน้ํามะนาว (อาหารพื้นบ้านที่มตี้นกําเนิดมาเป็นเวลา ๖๐ ปี ก่อนครสิตกาล
แลว้)  
     - เตา้ห ู(ยดัไส)้ จงึกลายมาเป็นอาหารทีม่คีวามจาํเป็นต่อการดํารงชวีติของพวกเขาเป็นอย่างมากเพราะ

เป็นอาหารทีใ่ชแ้ทนเน้ือสตัวไ์ด ้

5. ชาวจีนแต้จ๋ิว 

- โจ๊ก (ภาษาจนีเรยีกว่าโจ) สูตรคอืต้มจนขา้วเละแต่มคีวามเหลวเหมอืนขา้วต้มนัน่เอง กนิคู่กบัเครื่อง

จาํพวกผกัดองและของเคม็ต่างๆ (จนีแตจ้ิว๋แท้ๆ ) 

- ขา้วตม้กบัจบัเกีย๊ม ขา้วตม้กุ๊ย หมายถงึ ขา้วตม้ทีม่น้ํีาขา้วขุน่ๆนิยมใชข้า้วใหม่ต้มเพราะสุกง่ายไดข้า้ว

นิ่มๆและยางข้าวที่มมีาก ทําให้ได้น้ําข้าวสขีุ่นๆคนจนีเรยีก อํ้ากุ้ย หมายถึงคนงานจนีที่เรยีกว่า จบักัง              

จบั หมายถงึ ต่างๆ นาๆ เกีย๊ม แปลว่า เคม็ (เครือ่งคาว)  

  **จบัเกีย๊ม หมายถงึ กบัขา้วต่างๆทีใ่ชท้านคู่กบัขา้วตม้กุ๊ย 

- ก๋วยเตีย๋วลกูชิน้ปลา (สตูรแท)้ ของจนีแตจ้ิว๋ใชเ้นื้อปลาเฉาฮือ้ 
 

ถ้าพูดถึงประเทศจนีหลายคนจะรูจ้กักนัดใีนฐานะประเทศที่ใหญ่ที่สุดในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออก โดย

ประเทศจนี ไดช้ื่อว่ามอีารยธรรมยาวนานที่สุดในอนัดบัต้นๆของโลก โดยเฉพาะในเรื่องของอาหารการกนิ 

ตอ้งยอมรบัว่า “อาหารจนี‛ ไดร้บัความนิยมและหาทานไดแ้ทบทุกส่วนของโลก 
 

ขนมหวานของประเทศจีน 

1. Mooncake 

ไมต่อ้งรอถงึ 15 คํ่าเดอืน 8 กส็ามารถดื่มดํ่ากบัรสชาตแิสนอรอ่ยของขนมหวานประจาํเทศกาล 

ไหว้พระจนัทร์กันได้ เพราะจากความนิยมใน Mooncake ทําให้ปจัจุบันเราสามารถหาซื้อขนมนี้ได้

ตลอดเวลาไมจ่าํกดัอยูแ่ค่ช่วงเทศกาลเท่านัน้ 

เดมิขนมไหวพ้ระจนัทรข์องจนีมกัมไีสถ้ัว่แดง ลกูนัทจนี 5 ชนิดและเมลด็บวั แต่เมื่อมกีารแพร่หลาย

ไปทัว่โลกทาํใหม้กีารผสมผสานเขา้กบัวฒันธรรมอื่นๆ เช่น ของไทยมไีสทุ้เรยีน ญีปุ่น่มไีสช้าเขยีว เป็นตน้ 
 

2. Sweetheart cake 

“Sweetheart cake” หรอื “wife cake” (บา้นเราเรยีกว่า ‚ขนมเมยี‛ หรอื ‚ขนมภรรยา‛)เป็นขนม

อบแหง้ชนิดหน่ึง ลกัษณะคลา้ยขนมเป๊ียะแต่แป้งบางกว่า มไีสห้วานๆใหเ้ลอืกหลายไส้ เช่น ไสถ้ัว่แดง ถัว่
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เขยีว เมด็บวั กดัแต่ละคําจะรูส้กึถงึกลิน่หอมของเนื้อขนม ทานคู่กบัชาหรอืกาแฟรอ้นๆ  “wife cake” เป็น

ขนมที่มตีํานานยาวนาน จงึเหมาะกบังานมงคลต่างๆเช่น งานหมัน้ งานแต่งงาน เป็นของอวยพรปีใหม่

รวมถงึการมอบใหค้นทีร่กั เป็นตน้ 

3. Douhua 

บา้นเราคุน้เคยกนัดใีนชื่อ ‚เตา้ฮวย‛ สาํหรบัขนมหวานจากแดนมงักรยอดนิยมอย่าง ‚Douhua‛ โดย 

Douhua มลีกัษณะเป็นเตา้หูท้ีน่ิ่มมากๆ สมัผสันุ่มลิน้ มกีลิน่หอมของถัว่เหลอืง ในภาคเหนือของจนีนิยม

ทาน Douhua คู่กบัซอสถัว่เหลอืง 

สาํหรบัแถบหเูปย่นิยมทานDouhua คู่กบัน้ําตาล ดา้นไตห้วนันิยมทาน Douhua คูก่บัทอ็ปป้ิงต่างๆ 

เช่น พนีทั ถัว่แดง เสริฟ์พรอ้มน้ําเชื่อมกลิน่ขงิหรอือลัมอนด ์ส่วนในบา้นเราทีข่ายดสีุดๆกต็อ้งเตา้ฮวยน้ําขงิ

และเตา้ฮวยนมสด 
 

4. Ginger milk curd 

อกีหนึ่งขนมจนีโบราณทีแ่มว้่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนกย็งัไดร้บัความนิยมไมเ่สื่อมคลาย โดย 

‚Ginger milk curd” หรอื ‚Ginger milk pudding” (อารมณ์ประมาณคสัตารด์นมรสขงิ) เป็นขนมทีม่ตีน้

กําเนิดอยูท่างตอนใตข้องประเทศจนี มสี่วนประกอบหลกั คอื นม ขงิ และน้ําตาล 

สาํหรบัสตูรต้นตํารบัแบบดัง้เดมิของGinger milk curd นัน้จะใชน้มควาย เพราะว่านมควายจะมี

ความขน้มากกว่านมววั ทาํใหแ้ขง็ตวังา่ยกว่า ทัง้ยงัมกีลิน่หอมกว่า  
 

5. Dragon’s beard candy 

ไดช้ื่อว่าเป็นขนมทีม่มีาตัง้แต่ราชวงศซ์่ง โดยวธิทีาํ ‚ขนมหนวดมงักร‛ เริม่จากผสมขา้วมอลต ์แป้ง

สาล ีน้ําผึง้แท ้คาราเมลสมุนไพรจนี และน้ําตาลกรวด เคีย่วผสมเขา้ดว้ยกนัจนไดท้ีแ่ลว้ป ัน้เป็นลกูกลมๆ

นําไปคลุกเคลา้กบัแป้งขา้วโพดและแป้งสาลจีนเป็นเน้ือเดยีวกนั จากนัน้ใหด้งึแป้งออกมาเป็นเสน้ๆคลา้ย

เสน้เชอืกพนักนั หลายๆพนัเสน้ ดงึออกมาจนเป็นเสน้เลก็ๆบางๆใหม้ลีกัษณะคลา้ยกบัหนวดมงักร มว้ย

เป็นชิน้ๆแลว้โรยดว้ยถัว่ลสิง อลัมอนด ์และงาขาว 
 

6. Red bean soup 

เป็นเมนูขนมหวานของชาวจนีทีน่ิยมกนัมาชา้นาน เพราะนอกจากมรีสชาตหิอมหวานอรอ่ยแลว้ ยงั

อุดมดว้ยคุณค่าทางอาหาร(กล่าวตามสรรพคุณทางยาถัว่แดงช่วยขบัปสัสาวะ ลดอาการบวม ช่วยการ

ไหลเวยีนของเลอืด รกัษาอาการลาํไสอ้กัเสบ) โดย ‚Red bean soup” จะเสริฟ์แบบเยน็ในหน้ารอ้น ส่วนใน

หน้าหนาวจะเสริฟ์แบบรอ้น นอกจากนี้ยงัสามารถนําไปแช่แขง็ไวท้านแทนไอศกรมีกไ็ด ้ในบางร้านจะเสริฟ์ 

Red bean soup กบัสาค ูซึง่กเ็ขา้กนัไดด้มีากๆ 
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7. Jiuniang 

มาสไตลข์า้วหมากเมอืงไทยกต็อ้ง ‚Jiuniang” โดยขนมหวานจากแดนมงักรชนิดน้ีมสี่วนประกอบ

หลกัคอื แป้งขา้วเหนียว หมกัดว้ยยสีตแ์ละเชือ้ราสกุลAspergillus oryzae มกีลิน่หอม รสหวานและ

แอลกอฮอลเ์ลก็น้อย นิยมทานเป็นของหวาน เน่ืองจากแป้งขา้วเหนียวถูกเปลีย่นเป็นน้ําตาลกลโูคส สาํหรบั 

Jiuniang ทีม่สี่วนผสมของดอกหอมหมืน่ลี(้Sweet Osmanthus/Osmanthus fragrans) จะเรยีกว่า “guihua 

jiuniang‛ 
 

8. Song gao 

ส่งตรงมาจากเซี่ยงไฮ้ก็ต้องขนมหวานลวดลายสดใสอย่าง Song gaoโดยขนมหวานชนิดนี้มี

ส่วนประกอบหลกัคอืแป้งข้าวเจ้า น้ําตาล น้ํา และถัว่แดง ทําให้สุกโดยการน่ึง รูปแบบของ Song gao 

จะต้องมจีุดสชีมพูอยู่บนหน้าของขนม และมถีัว่แดงผสมในเนื้อขนม Song gao ไดช้ื่อว่าเป็นขนมหวานสุด

โปรดของ‛มาดามเจยีง ไค เชค็‛ อดตีสภาพสตรหีมายเลขหนึ่งของไต้หวนั โดยสูตรทีเ่ธอชอบรบัประทานนัน้

ถูกจดัเป็นเมนูขนมหวานของ Grand Hotel of Taipei จนถงึปจัจบุนั 

9. Sachima 

เหมาะมากสาํหรบัใชเ้ป็นของฝากญาตสินิทมติรสหายเพราะขนม“Sachima‛เป็นขนมแหง้ทีส่ามารถ

เกบ็ไวไ้ดน้านและครเีอทแพค็เกจ็จิง้ไดห้ลากหลาย โดย Sachima เป็นขนมลกัษณะเป็นกอ้นสีเ่หลีย่มคลา้ย

ขา้วพองแท่งทีม่สี่วนประกอบต่างกนั ตามแต่ว่าผลติจากส่วนใดของจนี เช่น ทางแมนจขูนม Sachima มี

ส่วนผสมหลกั คอื แป้ง เนย น้ําตาลกรวด ส่วนในมณฑลฝเูจีย้น ขนม Sachima มสี่วนผสมหลกัคอื งา แป้ง

สาล ีน้ํามนัพชื ไข ่นม และน้ําตาล 

 

10. Tanghulu 

ของหวานที่คอซรียี์จนีโบราณที่ รู้จกักนัด ีเพราะมกัปรากฏขึ้นในฉากที่พระเอกหรอืนางเอกของ

เรือ่งเดนิตลาด หรอืถ้าใครมโีอกาสไปเยอืนประเทศจนีกเ็หน็วางขายอยู่ทัว่ไปตามแหล่งท่องเทีย่วต่างๆโดย 

“Tanghulu”  กค็อื ผลไมชุ้บน้ําตาลเสยีบไม ้

สาํหรบั Tanghulu แบบดัง้เดมิจะใชพุ้ทราจนี ลกัษณะเป็นพุทราสแีดงเคลอืบน้ําตาลเสยีบไม ้

ปจัจบุนัมกีารดดัแปลงใหห้ลากหลายมากขึน้ มทีัง้สม้ สปัปะรด องุน่ แอปเป้ิล กวี ีฯลฯ 
 

อาหารเวียดนาม 
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เวียดนามเป็นประเทศที่มชีายแดนติดกับจนี  ลาว  และกัมพูชา  ดงันัน้อาหารเวียดนามแต่ละ

ประเภทมกัจะมลีกัษณะคล้ายคลงึกบัประเทศที่ตนเองติดต่อ  เช่น  ทางตอนเหนือของของประเทศซึ่งมี

ลกัษณะภมูปิระเทศเป็นภูเขาคลา้ยกบัทางตะวนัออกเฉียงใต้ของจนี  อนัเป็นแหล่งรวมชนชาวเขาเผาต่างๆ  

ของเวยีดนาม  อาหารจงึมคีวามคลา้ยคลงึกบัประเทศจนี 

 ส่วนตอนกลางของประเทศนัน้มกีารทํากสกิรรมน้อยกว่าภาคอื่นๆ  อาหารในภูมภิาคนี้จงึใกลเ้คยีง

กบัประเทศในแถบเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้  เช่น  ไทยและมาเลเซยี  แต่อาหารทางตอนใต้นัน้ดูจะมคีวาม

หลากหลายและเผด็กว่าอาหารในแถบเมอืงฮานอย 
  

อาหารหลกัของเวยีดนามกค็อื  ‚ขา้ว  ปลา  และผกั‛  เหมอืนกบัหลายชาตใินเอเชยี  โดยใชน้ํ้ามนั

น้อยมากในการปรงุ  ยกเวน้อาหารบางชนิดทีใ่ชท้อด  แต่กม็ไีม่มากนัก  ส่วนใหญ่แลว้อาหารเวยีดนามเป็น

อาหารที่ดต่ีอสุขภาพและรสชาตดิ ี ไม่ว่าจะเป็นอาหารที่เกิดจากการนําขา้วมาแปรรูปเป็นเส้นก๋วยเตีย๋ว

ขนาดใหญ่  แลว้ห่อกบัผกัชนิดต่างๆ  ทีเ่รารูจ้กักนัดใีนชื่อ  “เปาะเป๊ียะเวยีดนาม‛  หรอื  “เฝอ”  ก๋วยเตีย๋ว

ขึน้ชื่อทีท่ํามาจากขา้วเหนียวจงึหนักทอ้ง  และแตกต่างจากเสน้ทัว่ไปในอาหารเอเชยี  โดยมกัเสริฟ์พรอ้ม

กบัพชืผกัสมนุไพรนานาชนิดในชาม  ส่วนเน้ือนัน้ถูกมองว่าเป็นอาหารหายากราคาแพง  จงึมกับรโิภคกนัใน

หมู่คนมเีงนิ  เช่น  โบ  เบย ์ มอน  (Bo Bay Mon)  หมายถงึการนําเนื้อมาแปรรปูเป็นอาหาร  7  ชนิด  ที่

นิยมกนิกนัในโอกาสพเิศษเท่านัน้ 

 เครือ่งปรงุหลกัของอาหารเวยีดนามนัน้คอื  ซอสชนิดหนึ่งทีเ่รยีกว่า  น็อก  แมม  (Nuoc Mam)  มสีี

น้ําตาลอ่อน  เกดิจากการหมกัปลากบัเกลอื  ซึง่มลีกัษณะคลา้ยกบัน้ําปลาของไทย  ต่างเพยีงแต่ซอสของ

เวยีดนามมกีลิน่รุนแรงกว่ามาก  เพราะต้องหมกัในถงัอย่างน้อย  6  เดอืน  แหล่งทีข่ ึน้ชื่อสําหรบัผลติซอส

ชนิดนี้คอื  เกาะ  Phu Quac  ซึง่ตัง้อยูใ่กลก้บัชายแดนกมัพชูา 

 ส่วนของหวานนัน้มทีัง้พชื  ผกั  ผลไม้สดแบบเมอืงรอ้นที่นิยมนํามากนิกบัโยเกริ์ตสไตล์ โฮมเมด  

รวมไปถงึน้ําออ้ยทีว่างขายอยา่งแพรห่ลายในเวยีดนาม 

อาหารญ่ีปุ่ น 

อาหารหลกัของญ่ีปุ่ น 

- ขา้ว 

- ปลาทะเล (ดว้ยลกัษณะภูมปิระเทศเป็นเกาะมทีะเลลอ้มลอบทอ้งทะเลจงึเป็นแหล่งอาหารขนาดใหญ่) 

ปลาชนิดเดยีวในโลกทีม่ ี ชื่อเรยีก 5 ชื่อ ตามช่วงอายทุีผ่่านไป โดยเรยีงลาํดบัจากอ่อนสุดดงันี้ 

 Warasa >> Inada >> Hamachi >> Buri >> Kanpachi  
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 เมื่ออายุมากขึน้ ไขมนัปลาจะมมีากขึน้เน้ือแน่นขึน้เป็นที่นิยมมากในญี่ปุ่นราคาค่อนขา้งสูง กโิลละ 

1,000 บาทขึน้ ทีน่ิยมคอืในช่วง บุร ีBURI เพราะความแน่น ของเนื้อและไขมนั กําลงัไดท้ี ่

ลกัษณะเด่นของอาหารญ่ีปุ่ น 

5 รส                          5 สี                                     5 วิธีปรงุ 

- หวาน            - ขาว       - ปรงุดบิ 

- เปรีย้ว                     - เหลอืง       - ตม้ 

- เผด็   - แดง       - ยา่ง 

- ขม             - เขยีว       - ทอด 

- เคม็    - ดาํ       - นึ่ง 

ฤดกูาลมีผลต่อวิถีชีวิตและวฒันธรรมของคนญ่ีปุ่ น 

1. ใบไม้ผลิ ‚ ฤดแูห่งการเริม่ตน้ ‛ บรษิทัจะรบัพนกังานใหม่  ซากุระจะเริม่บานจากตอนใตไ้ปสู่ตอนเหนือ

ของประเทศ อาหารทีน่ิยมรบัประทาน “Hanami Bento” 

2. ฤดรู้อน ‚ ช่วงเวลาแห่งความสนุกสนาน ‛ โรงเรยีนปิดเทอมผูค้นพากนัไปเทีย่วตามทะเล และภเูขา มี

เทศกาลต่างๆ  อาหารทีน่ิยมรบัประทาน “Unagi” 

3. ฤดใูบไม้ร่วง อากาศดทีีสุ่ดไมร่อ้น ไมห่นาว และไม่มฝีนตก ใบไมพ้ากนัเปลีย่นเป็นส ีเหลอืง สม้ แดง 

จากเหนือลงใต ้อาหารทีน่ิยมรบัประทาน “เหด็ป้ิง มนัเผา เป็นตน้” 

4. ฤดหูนาว เป็นช่วงเวลาแห่งความเหงา บรรยากาศรอบตวัมแีต่สขีาว อาหารทีน่ิยมรบัประทาน “นาเบะโม

โน (หม้อไฟ)‛ 

อาหารญี่ปุน่ คอืส่วนผสมทีล่งตวัระหว่างรสชาตแิละรปูร่างหน้าตา  อาหารคอืหวัใจของวฒันธรรม

อยา่งหน่ึงของญีปุ่น่  อาหารญีปุ่น่จะเน้นหนกัอาหารทะเล  เน่ืองจากอาหารญีปุ่่นมลีกัษณะภมูปิระเทศเป็น

หมูเ่กาะ  ตามดว้ยซอสและขา้ว   

 รปูแบบของอาหารญี่ปุ่นปจัจุบนัพฒันามาตัง้แต่สมยัเฮอนั (794 – 1885)  อนัเป็นช่วงทีย่า้ยเมอืง

หลวงจากนารามาเกยีวโต  ช่วงนัน้บรรดาขุนนางทัง้หลายใหค้วามสําคญักบัเรื่องศลิปะบทกว ี และอาหาร  

จนเกดิเป็นอาหารแบบเกยีวโต  ซึง่หมายถงึอาหารทีม่กีารจดัวางอย่างพถิพีถินังดงาม 

 ต่อมาการตดิต่อค้าขายกบัต่างประเทศ  ทําให้อาหารญี่ปุ่นหยบิยมือาหารต่างประเทศเขา้มาบ้าง  

อาท ิ เทมปุระก็เป็นอาหารทีด่ดัแปลงมาจากอาหารทอดของชาวโปรตุเกส  หรอืการที่ชาวญี่ปุ่นเรยีนรูก้าร

ทําเต้าหู้และการใช้ตะเกียบจากจนี เช่นเดียวกบัหลายๆ  ประเทศ  อาหารญี่ปุ่นในแต่ละแคว้นมคีวาม
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แตกต่างกนั  เช่น   ซุปมโิซะของแควน้คนัไซมสีขีาวกว่าของคนัโตทีม่สีน้ํีาตาลเขม้  ส่วนรสนิยมการกนิแต่

ละทีก่ไ็มเ่หมอืนกนั  ชาวนาโกยานิยมกนิซานูกอุิดง้กบัปลาซารด์นี  ส่วนชาวเกาะโอกนิาวานิยมเนื้อหม ู

 ฤดูกาลก็มสี่วนสําคญัต่อการทําอาหารของชาวญี่ปุ่น  เช่น  โอเซช ิ เรยีวร ิ อาหารที่นิยมกินกนั

ในช่วงสปัดาหแ์รกของปีใหม ่ ส่วนประกอบหลกัของโอเซช ิ เรยีวร ิ ไดแ้ก่  ซอสสาหร่ายทะเล  หวัไชเทา้ใน

น้ําสม้สายช ู และรากบวั  และในฤดรูอ้นคนญีปุ่น่นิยมกนิปลาไหลยา่ง  ปลาหมกึ  และผลไมส้ด  เป็นตน้ 

 อาหารญี่ปุ่นที่รู้จกักนัดใีนหมู่ชาวต่างชาต ิ ได้แก่  ซูช ิ (ขา้วป ัน้หน้าปลาดบิ)  ซาซมิ ิ (ปลาดบิ)  

ขา้วหน้าแกงกะหรีช่นิดต่างๆ  เป็นตน้ 
 

อาหารเกาหลี 

วฒันธรรมการกินอาหารเกาหลี 

1. ขา้วนึ่ง และขา้วตม้ 

2. ซุป 

3. สตูว ์

4. เนื้อ หรอืปลาตุ๋น 

5. พชื และผกัใบเขยีว 

6. อาหารทะเลหมกัเกลอื 

7. ประเภทป้ิง ยา่ง 

8. จานกระทะรอ้น 

9. ประเภทยดัไส ้

สิง่ที่มอีิทธิพลกบัอาหารเกาหลีมากที่สุดคอื  ภูมปิระเทศ  และภูมอิากาศ  พชืผกั  ผลไม้  และ

สมุนไพรที่ขึ้นได้ดีในอากาศเย็น  จงึกลายมาเป็นส่วนประกอบสําคัญในวัฒนธรรมการกินของเกาหล ี 

ตวัอยา่งเช่น  พชื  พลมั  เชอรร์ี ่ วอลนตั  จงิโกะ  เป็นตน้ 

 ในอดีตพระภิกษุที่อาศัยอยู่บริเวณป่าเขาในเกาหลีได้ก่อให้เกิดวัฒนธรรมอาหารที่เรียกว่า  

‚Mountain Cuisine‛  หรอือาหารทีไ่ดม้าจากป่าเขา  ซึง่ไดส้่งอทิธพิลมาถงึวฒันธรรมอาหารของเกาหลใีน

ปจัจบุนั  กล่าวคอื  การนิยมบรโิภคอาหารทีป่รุงจากพชืสมุนไพรทีย่งัคงมอียู่  รวมไปถงึการละเวน้อาหารที่

มกีลิน่รุนแรง  เช่น  กระเทยีม  หอมแดง  แต่ปจัจุบนัน้ีกระเทยีมกลบัได้รบัความนิยมในอาหารเกาหลี

เพิม่ขึน้มากกว่าแต่ก่อน  โดยถูกนํามาใชเ้ป็นเครือ่งปรุงสาํคญัในอาหารหลายชนิด 

อาหารเกาหลทีีเ่ป็นทีรู่จ้กักนัดนีัน้ไดแ้ก่  “กิมจิ”  ซึง่มปีระวตัคิวามเป็นมายาวนานนบัพนัปี  กมิจิ

เกดิจากการนําพรกิมาดองกบัผกั  กลายเป็นการถนอมอาหารรปูแบบหนึ่งทีค่นเกาหลนีิยมกนัทุกครวัเรอืน  

ถา้เป็นหน้าร้อนกิมจิสามารถหมกัได้วนัต่อวนั  เพราะอากาศรอ้นช่วยในการแปรรปูอาหารไดด้ ี ส่วน
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หน้าหนาวนัน้กิมจิอาจต้องใช้เวลาหลายเดือนในการหมกั  โดยขัน้ตอนการหมกัหรอืส่วนผสมนัน้ก็

สามารถแบ่งออกไดห้ลากหลายรปูแบบ  ขึน้อยูก่บัว่าต้องการทํากมิจชินิดไหน 

ส่วนเครือ่งเทศหลกัทีใ่ชใ้นอาหารเกาหลนีัน้เป็นซอสถัว่เหลอืงชนิดหน่ึง  เรยีกว่า  “ชาง”  (Chang)  

ใชเ้ป็นน้ําจิม้  โดยแต่ละครอบครวัหรอืแต่ละรา้นอาหารต่างมสีตูรเฉพาะเป็นของตนเอง  โดยแบ่งออกเป็น  

3  ประเภทดว้ยกนั  คอื   

- กาน  ชาง  (Kan Chang)  มสีดีาํใส,   

- ดนี  ชาง  (Daen Chang)  รสฉุนกลิน่รุนแรง  เหนียวหนืด   

- โกช ู ชาง  (Gochu Chang)  รสเผด็รอ้นแรง 

นอกจากนี้ยงัม ี “จินเสง็”  (Gin Seng)  สมุนไพรสาํคญัท่ีกลายมาเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศ

เกาหลี  จนิเสง็เป็นพชืที่นํารากมาบรโิภค  โดยผ่านขัน้ตอนกลางล้าง  ปอกเปลอืก  และทําให้แห้งก่อน

นํามาแปรรูปเป็นผลติภณัฑ์ชนิดต่างๆ  เช่น  ยา  ลูกอม  หมากฝรัง่  บุหรี่  ผลิตภณัฑ์เสรมิความงาม  

โดยเฉพาะชาจนิเสง็ที่กลายมาเป็นเครื่องดื่มประจําชาต ิ อกีทัง้ยงัสามารถปรุงเป็นซุปไก่ผสมจนิเสง็ได้อกี

ดว้ย 

อาหารมาเลเซีย 

„ Nasi Goreng Pattaya  

„ สะเต๊ะเนื้อววั  

„ เคบบั  

อาหารสิงคโปร ์

„ บกักุดเต๋  

อาหารมีพิษในเอเซีย 

„ บอน 
„ กลอย 
„ ปลาปกัเปา 

7. ทะเลอินเดียน : วฒันธรรมอาหารอิเดีย และอาหรบั 

อาหารอินเดีย 

 สาํหรบัประเทศทีไ่ดข้ึน้ชื่อว่าเป็นทวปีอนัมปีระวตัคิวามเป็นมายาวนานกว่าสามพนัปี  รวมไปถงึ
ความหลากหลายทางภูมศิาสตร ์ ตัง้แต่เทอืกเขาหนาวเหน็บจนถงึทะเลทรายแหง้แลง้  มาถงึความ
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หลากหลายทางเชือ้ชาตขิองชนเขาเผ่าต่างๆ  อกีทัง้ยงัเป็นแหล่งกาํเนิดของศาสนาพทุธและศาสนา
ฮินด ู ส่ิงเหล่าน้ีล้วนแล้วแต่ส่งผลถึงอาหารอินเดียทัง้ส้ิน 

 ถงึแมค้วามหลากหลายทัง้เชือ้ชาตแิละศาสนาในอนิเดยีจะส่งผลใหอ้าหารในอนิเดยีเป็นอาหารที่
ยากจะหาคาํกําจดัความได ้ แต่สิง่เหล่านี้กไ็ดถู้กหล่อหลอมออกมาเป็นวฒันธรรมอาหารท่ีมีรปูแบบ
เฉพาะตวัไม่เหมือนใคร  โดยเฉพาะอย่างย่ิงความเช่ือทางศาสนาฮินดท่ีูได้รบัอิทธิพลมากจากชาว
อารยนันัน้ได้สัง่สมอยู่ในวฒันธรรมอาหารของอินเดียมานานจากอดตีจนถงึปจัจบุนั 

 ชาวอารยนัมีความเช่ือว่า  อาหารไม่ได้เป็นเพียงการตอบสนองความต้องการทางกายภาพ

ของมนุษยเ์ท่านัน้  หากแต่เป็นส่วนหน่ึงของระบบจกัรวาล  ถึงกบัมีคาํกล่าวว่า  “อาหารท่ีคนกินนัน้

จะต้องเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัจกัรวาลของเขา”  ดงันัน้อาหารเหล่าน้ีจะต้องสามารถตอบสนองทัง้

จิตใจและจิตวิญญาณของผูท่ี้เสพมนัเข้าไปด้วย  อาหารอินเดียจึงมกัผนวกความเช่ือทางศาสนาเข้า

ไปด้วยอย่างท่ีเรารู้จกักนัดี  เช่น  การไม่กินเน้ือววั  เพราะถือว่าเป็นสตัวศ์กัด์ิสิทธ์ิ 

 นอกจากนี้การเปลีย่นแปลงในอาหารยงัไดร้บัอทิธพิลจากการทีอ่งักฤษเขา้มายดึครองประเทศ

อนิเดยี  ทาํใหเ้กดิการผสมผสานอาหารหลายอย่าง และการเปลีย่นแปลงวถิกีารกนิทีย่งัคงพบเหน็ไดใ้น

ปจัจบุนั  โดยเฉพาะในหมูช่นชัน้กลางและชนชัน้สงูของอนิเดยี แต่โดยทัว่ไปนัน้อาหารอนิเดยีนัน้อาจแบ่งได้

ตามภูมภิาคต่างๆ  ยกตวัอยา่งเช่น  ในแถบแคชเมยีรจ์นมาถงึเทอืกเขาหมิาลายนั  อาหารจะเตม็ไปดว้ย

กลิน่เครือ่งเทศฉุนรุนแรงนานาชนิด  มคีวามมนัของนม  กะท ิ หรอืโยเกริต์  ถา้เป็นแถบเบงกอล  อาหารจะ

เสริฟ์เป็นชุด  เพราะเป็นความเชื่อทีม่มีาแต่โบราณ  อกีทัง้ยงัเชื่อว่าสามารถช่วยในการยอ่ยได ้ อาหารที่

นิยมในแถบนี้  ไดแ้ก่  ปลาและขา้ว 

ทางตอนใตน้ัน้กนิขา้วเป็นอาหารหลกั  โดยนํามาผ่านกรรมวธิต่ีางกนั  ทัง้หุงเป็นขา้วสวย  ทาํเป็น
แผ่นบางๆ  คลา้ยเครป  เรยีกว่า  โดเซย ์ (Dosay)  หรอืตม้เป็นขา้วตม้  มกัเสริฟ์กบัผกัดองและผกันานา
ชนิด  ถา้เป็นเมอืง  Kartanaka  อนัเป็นเมอืงหลวงทางใตน้ัน้นิยมบรโิภคมะเขอืยาวและน้ําเต้าอนัเป็นผกั
พื้นเมืองทีน่ี่ 
 

วฒันธรรมอาหารอินเดีย 

„ กุรหุม่าแกะ 
„ caraway seed (เมลด็ยีห่รา่)  

ครวัตะวนัออกกลาง 

ส่วนบนของคาบสมุทรเกาะตดิอยูก่บัดนิแดนวงเดอืนเสีย้วอนัอุดม 6 ส่วน 
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  1. มเีขตแดนตดิกบัทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน  ทางตะวนัตกสุดของดนิแดนวงเดอืนเสีย้วอนัอุดมเป็น
ส่วนทีท่วปีเอเชยีเชื่อมตดิกบัทวปีแอฟรกิาตรงบรเิวณทีเ่รยีกว่าช่องแคบสุเอซและอซิทม์สุแห่งเมอืงอะกอ
บาฮ ์                     

 2.  ทางตะวนัออกสุดของวงเดอืนเสีย้วอนัอุดมเป็นดนิแดนแห่งแมน้ํ่าสองสาย  คอื  ไทกรสิและยเูฟร
ตสิ   

 3. ทางเหนือและตะวนัออกทีเ่ป็นส่วนยอดของวงเดอืนเสีย้วคอืเทอืกเขาสงูตระหงา่นซบัซอ้นทีผู่้
อาศยัอยูใ่นคาบสมทุรอาระเบยีไมเ่คยขา้มไปเลยก่อนสมยัอสิลาม   

 4. ส่วนอื่นนอกจากนี้คอืส่วนทีต่ดิกบัน้ํา  เช่น  ทางตะวนัตกเฉียงเหนือตดิกบัทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน   

 5. ทางตะวนัตกตดิกบัทะเลแดง   

6. ทางทศิใตแ้ละตะวนัออกตดิกบัทะเลอาหรบัและมหาสมทุรอนิเดยี  ดนิแดนตามชายฝ ัง่ตะวนัตก
ของคาบสมุทรเป็นทีต่ ัง้ของเทอืกเขาทีก่ัน้ส่วนในของคาบสมทุรทีเ่ป็นทีร่าบสูงมใิหไ้ดร้บัฝนจากทะเล  คอื  
แควน้ฮญิาซ  ทางมมุดา้นใตข้องคาบสมทุรเป็นทีต่ ัง้ของดนิแดน  เยเมน  หรอื  ‚อลัยะมนั‛  ทีม่คีวามหมาย
ว่า  ‚ดนิแดนแห่งศริมิงคล‛  ณ  ทีน่ี้เมือ่กล่าวถงึ  ‚อาระเบยี‛  จะหมายถงึ  คาบสมทุรอาระเบยี  และดนิแดน
วงเดอืนเสีย้วอนัอุดมดว้ยเช่นกนั 

 ในทางภูมศิาสตรค์าบสมทุรอาระเบยีนัน้ไดผ้นวกรวมประเทศอริกัและจอรแ์ดนเอาไวด้ว้ย แต่ 
ในทางรฐัศาสตรแ์ลว้ตวัคาบสมทุรฯ แยกออกจากส่วนอื่นๆของทวปีเอเชยีจากบรเิวณพรมแดนทาง 
เหนือของประเทศคเูวตและสอูดยีอ์าระเบยี (ซาอุดอิาระเบยี) 

อาหารอาหรบัประกอบขึน้ดว้ยหลายประเทศแต่กม็วีฒันธรรมอาหารการกนิคลา้ยกนัมาก ตวัอยา่ง 
เช่น อาหารยดัไส ้ (Stuffing) ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์มากไดแ้ก่ ใบองุน่ยดัไส ้ ซึง่หากนิไดเ้ฉพาะในครวัตะวนัออก
กลางและครวักรกี จากคํากล่าวของคลอเดยีโรเดน็ ชาวอยีปิต ์ นกัเขยีนเรือ่งอาหารของตะวนัออกกลางผูม้ ี
ชื่อเสยีง กล่าวว่า ครอบครวัชาวตะวนัออกกลางนิยมทําอาหารจานยดัไส ้ เลีย้งแขกทีม่าเยีย่มเยอืนเพื่อเป็น
การใหเ้กยีรตแิละแสดงความทุ่มเท ทัง้แรงใจ และแรงกายของเจา้บา้นในการตอ้นรบั โดยไดร้บัวฒันธรรม
จากครวัราชสาํนกั (court cuisine) ของ 3 อาณาจกัรใหญ่ทีป่กครองภูมภิาคนี้มาอยา่งต่อเนื่องก่อนจะแยก
ออกเป็นประเทศต่างๆ ในปจัจุบนั ไดแ้ก่ อาณาจกัรเปอรเ์ซยี ศตวรรษที ่ 3-7 อาณาจกัรอาหรบั ศตวรรษที ่
8-13 และอาณาจกัรออตโตมาน ศตวรรษที ่14-20 ตอนตน้ มหีลกัฐานแสดงว่าใบองุน่ยดัไสเ้ป็นอาหารทีข่าด
ไมไ่ดบ้นโต๊ะเสวยในพระราชวงัของกษตัรยิเ์ปอรเ์ซยีตัง้แต่ศตวรรษที ่ 7 ส่วนในครวัสุลตานของออตโตมานก็
ปรากฏมตีําหรบัผกัยดัไสน้านชนิดอยา่งกวา้งขวาง ตวัอยา่งอาหารเช่น ประเทศอหิรา่น ไก่ยดัไสผ้ลไมแ้หง้ 
เป็นสตูรเอกลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นมาก ผลไมแ้หง้และถัว่เปลอืกแขง็ ช่วยเพิม่รสชาต ิ 

„ อาหารยดัไส ้(Stuffing)  
„ พติา้ : ขนมปงัอาหรบั 
„ Hummus : ถัว่เขยีว กบั งาบด รบัประทานกบัพติา้ 
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„ โยเกริต์ และ อทิผาลมั : อาหารประจาํชาตติะวนัออกกลาง (พนัปี) 
„ Kebab 
„ Kofta kebab 
„ เครือ่งเทศ และ ถัว่เมลด็แหง้ 
„ เนื้ออูฐ 

อาหารแอฟริกาใต้ ระหว่าง ทะเลอินเดียน / ทะเลแอตแลนติกใต้ 

อาหารแอฟริกาใต้ 
 ในเขตพืน้ทีก่ารเกษตรทีอุ่ดมสมบูรณ์ของแอฟรกิาใตผ้ลติอาหารสดทีม่คีุณภาพ  มทีัง้เนื้อววั  ผกัสด  
ผลไมน้านาชนิด  และเหลา้องุน่รสด ี ส่วนพืน้ทีบ่รเิวณชายฝ ัง่ทะเล  กเ็ป็นแหล่งอาหารทะเลสดๆ  ราคาถูก  
ทัง้หอยนางรมและปลาทะเลหลากชนิดทีเ่หมาะกบัการบรโิภค  เช่น  ปลาคงิคลปิ  (Kingklip)  และปลาเรค
โรมนั ( Red  Roman)  เป็นตน้ 
 อาหารจานเด่นของแอฟรกิาใต ้คอื เนื้ออดัแท่งยา่งไฟ  ลกัษณะคลา้ย เนื้อยา่งเคบบั  (Kebab ) มี
ชื่อเรยีกในภาษาพืน้เมอืงว่า  โซซาตสี ์ ( Sosa ties )    
 อาหารอกีจานทีน่ับว่าเป็นเหมอืนอาหารประจาํชาตแิอฟรกิา  คอื  โบโบต ี( Bobotie )  เป็นแกง 
กะหรีเ่นื้อสบั ( แกงกะหรีแ่บบมาเลเชยี ) บางทกีใ็ส่ผกัพืน้เมอืงชนิดหน่ึงซึง่เป็นพชืน้ําตระกูลสาหรา่ยลง 
ไปดว้ย 

 
 
 

 

 

แบบฝึกหดัท้ายบท สัปดาห์ท่ี 10 

1.จากแผนท่ีวฒันธรรมอาหารแสดงใหเ้ห็นวฒันธรรมการบริโภคอาหารอยา่งไรบา้ง 

2.วฒันธรรมอาหารเมดิเตอร์เรเนียนมีอิทธิพลต่ออาหารตะวนัตกอยา่งไร 

3.วฒันธรรมอาหารจีนมีอิทธิพลต่อวฒันธรรมอาหารตะวนัออกอยา่งไร 

4.ฤดูกาลมีผลต่อวฒันธรรมการบริโภคอาหารหรือไม่อยา่งไร 

5.ภูมิประเทศ ฤดูกาล ภูมิอากาศ ส่งผลต่อวฒันธรรมการบริโภคอาหารในภูมิภาคต่างๆของโลกอยา่งไร 
 

 

ช่ือ...........................รหสั................... 

กลุม่ที่............. 
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บทท่ี  10 

ผลกระทบของการบริโภคอาหารตามกระแสนิยมต่อส่ิงแวดล้อม 

กรณีศึกษา เรื่อง ขยะ 

รศ.ดร.รตันา  สนัน่เมือง* 

                                                                                      ดร.วรรณพร  คลงัเพชร 
 

ผลกระทบของการบริโภคอาหารต่อส่ิงแวดล้อม  :     กรณีศึกษา “ขยะและกากของเสีย” 

ความหมาย 

 ขยะ (Garbage) หรอืเรยีกว่า  ขยะครวัหรอืเศษอาหาร  เป็นสารอนิทรยี ์  
 ขยะและกากของเสยีทีอ่ยูใ่นรปูของแขง็โดยทัว่ไปจะเรยีกว่า  ‚Solid waste‛   
 ส่วนกากตะกอนของอุจจาระ  ปสัสาวะ  รวมทัง้สิง่อื่นใดซึง่เป็นสิง่โสโครกหรอืมกีลิน่เหมน็นัน้  

เรยีกว่า  ‚สิง่ปฏกิูล‛ 
o รวมโดยทัว่ไปมกักล่าวถงึ ‚ของเสยี‛ 

ปัญหาจากขยะมูลฝอย 

 เกิดความสกปรก  รกรุงรัง 
 เกิดกลิ่นเหม็น 
 เป็นแหลง่เพาะพนัธุ์หน ู แมลง  ซึง่เป็นสตัว์น าโรค 
 ท าให้เกิดปัญหาตอ่สขุภาพอนามยัของมนษุย์ 
 เกิดมลพิษตอ่สิ่งแวดล้อม 

การจดัการขยะ 

1. ลดการผลติขยะดว้ยการรณรงคก์ลุ่มต่างๆ มสี่วนรว่มในการลดการผลติขยะในแต่ละวนั 
2. จดัระบบการรไีซเคลิ 
3. ภาครฐัสนบัสนุนงบประมาณการก่อสรา้งศูนยก์ําจดัขยะ 
4. รฐัควรฝึกอบรมบุคลากรระดบัปฏบิตัใิหม้คีวามรูค้วามสามารถในการเกบ็และกําจดัขยะ 
5. ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการกําจดัขยะอย่างทีถู่กหลกัสุขาภบิาล  รณรงคใ์หป้ระชาชนและกลุ่มเป้าหมาย

ปฏบิตัอิยา่งจรงิจงั 
6. ควรมกีารทําแผนจดัเตรยีมทีด่นิไวส้าํหรบัการกําจดั    ขยะโดยเฉพาะ 
7. รฐัควรสนบัสนุนการศกึษาวจิยัและพฒันาเทคโนโลยทีี ่เหมาะสมในการจดัการขยะอยา่งมรีะบบ 
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การลดปริมาณขยะโดยอาศยักรอบแนวคิด 6 Rs 

Reduce  หมายถงึ  การลดปรมิาณขยะใหน้้อยลง  ดว้ยการเลอืกบรโิภคผลติภณัฑท์ีก่่อใหเ้กดิขยะน้อย 
Reuse    หมายถงึ  การนําผลติภณัฑท์ีจ่ะทิง้แลว้กลบัมาใชใ้หมใ่นลกัษณะของการใชซ้ํ้า 
Recycle  หมายถงึ  การนําผลติภณัฑท์ีจ่ะทิง้แลว้มาเปลีย่นแปลงเป็นผลติภณัฑใ์หมใ่ชไ้ดอ้กี 
Reject    หมายถงึ  การปฏเิสธการใชส้นิคา้หรอืผลติภณัฑท์ีย่ากต่อการกําจดั     โดยผูบ้รโิภคและ/ 
                        หรอืโรงงานปฏเิสธการใชว้ตัถุดบิทีย่ากต่อการกําจดัในการบรโิภคหรอืผลติสนิคา้ 
Repair    หมายถงึ  การนําผลติภณัฑท์ีช่ํารดุมาซ่อมใชใ้หม่ 
Response  หมายถงึ  ผูผ้ลติ/ผูท้ิง้ขยะตอ้งตอบรบัมาตรการและวธิกีารต่าง   ๆ   ทีนํ่าเสนอ   เพื่อไปสู่    
                   เป้าหมายของการลดปรมิาณขยะใหน้้อยลง 
 

การคดัแยกขยะมลูฝอย 

ทาํไมตอ้งคดัแยกขยะมลูฝอย ? 

จากการศกึษาองคป์ระกอบของขยะมลูฝอยทีนํ่ามากําจดั     ในแต่ละวนัพบว่ามอีงคป์ระกอบหลกั 3  

องคป์ระกอบ ดงันี้ 

1. วสัดุทีส่ามารถจาํหน่ายไดป้ระมาณ  40 %  ไดแ้ก่  กระดาษ  ขวดแกว้ชนิดต่างๆ พลาสตกิ  โลหะ 

2. วสัดุทีส่ลายไดป้ระมาณ  40 %   ไดแ้ก่   เศษอาหาร  เศษผกั  เปลอืกผลไม ้ กิง่ไม ้ ใบไม ้

3.  วสัดุทัว่ไปทีไ่มส่ามารถนํากลบัมาใชป้ระโยชน์ไดอ้กี  จาํเป็นตอ้ง นําไปกําจดัมปีระมาณ 20 %  

ประโยชน์ของการคดัแยกขยะมลูฝอย 

 ท าให้ปริมาณขยะมลูฝอยท่ีต้องก าจดัลดน้อยลง 
 ลดคา่ใช้จา่ยในการก าจดัขยะมลูฝอย ท าให้มีงบประมาณในการพฒันาองค์กรด้านตา่งๆ เพิ่มมากขึน้ 
 เพิ่มประสิทธิภาพการจดัเก็บขยะมลูฝอยของ  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และลดปัญหาขยะตกค้าง 
 เสริมรายได้ให้แก่ผู้น าวสัดท่ีุจ าหนา่ยได้ไปจ าหนา่ยให้กบัร้านรับซือ้ของเก่า  
 การน าวสัดไุปผลิตเป็นวสัดใุหม ่(รีไซเคลิ)เป็นการชว่ยลดการใช้วตัถดุบิ 

การคดัแยกขยะ   

        แบ่งออกเป็น 4 ประเภทดงันี้ 

1. ขยะมมีลูค่า  หมายถงึ ขยะทีส่ามารถขายหรอืแลกเปลีย่นเป็นสนิคา้หรอืของอื่นได้ 
2. ขยะอนิทรยี ์ หมายถงึขยะทีเ่หมาะสมสาํหรบันําไปใชท้าํปุ๋ ยหมกั  เช่นเศษอาหาร  ซากพชืซากสตัว ์  
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เป็นตน้ 
3. ขยะอนัตราย  หมายถงึ  ขยะทีป่นเป้ือนดว้ยสารเคมหีรอืสารอนัตรายอื่นๆ เช่น  ถ่านไฟฉาย  กระป๋อง

สเปรย ์   กระป๋องยาฆา่แมลง  หลอดไฟฟ้า  ตอ้งมกีารกําจดัดว้ยวธิพีเิศษ 
4. ขยะอื่นๆ (ทิง้)  หมายถงึ  ขยะทีห่ลงเหลอืจากการแยกขยะทัง้ 3 ประเภทขา้งตน้แลว้จะถูกนําไปทิง้ที่

พกัขยะเพื่อรอ  
    ใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งจดัการตามเทคโนโลยกีารกําจดัขยะทีม่อียู ่ ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นการฝงักลบ

และการหมกั ขยะ   

การมีส่วนร่วมของนิสิต-นักศึกษา 

 นิสิต-นกัศกึษาต้องมีความรู้ประเภทขยะ  เพ่ือการคดัแยกขยะได้อยา่งถกูต้อง 
 นิสิต-นกัศกึษาต้องมีความเข้าใจตอ่เน่ืองวา่การคดัแยกขยะจะมีประโยชน์ตอ่สิ่งแวดล้อมของ

มหาวิทยาลยั และชมุชนของนิสิต-นกัศกึษา 
 นิสิต-นกัศกึษาต้องมีจิตส านึกมีความตระหนกัวา่นิสิต-นกัศกึษาเป็นตวัจกัรส าคญัท่ีจะต้องชว่ยให้ทกุ

คนมีสว่นร่วมให้มหาวิทยาลยัมีสิ่งแวดล้อมท่ีดีด้วยการ คดัแยกขยะ    
รปูแบบการคดัแยกขยะในสถานศึกษา  

-คณะกรรมการฯประชุม  

-ฝึกอบรม  สอนนิสติ-นกัศกึษา  

-นิสติ-นกัศกึษารว่มดาํเนินการ 

-การคดัแยกขยะตามประเภท  

                 #   ขยะมมีลูค่า  -----     รายไดใ้ชใ้นกจิกรรม  

                 #   ขยะอนิทรยี ์  ------     ทาํปุ๋ ยหมกั  

                  #    ขยะอื่นๆ  

                  #     ขยะอนัตราย ------      เทศบาล -----      จดัถงัรองรบั  

ผลกระทบของการบริโภคอาหารตามกระแสนิยมต่อส่ิงแวดล้อม  กรณีศึกษาเรื่องขยะ 

           ชวีติประจาํวนัก่อใหเ้กดิขยะ  ----มากเกนิไปหรอืเปล่า? 

วิถีชีวิตไทยดัง้เดิม : 

       ------ ป่ินโต   ห่อใบตอง     
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              รปูแบบของภาชนะบรรจท่ีุเปล่ียนแปลงไป 

        ------ เพยีงแค่อาหารจานด่วน 1 มือ้ งา่ยๆ 

        --------เพยีงแค่อาหารจานด่วน 1 มือ้ หรูๆ  

        --------เพิม่ของหวานและเครือ่งดื่ม 

ขยะท่ีเกิดขึ้น  ---------เมือ่มนัไปอยูร่วมกนั เราอาจไม่ไดเ้หน็มนับ่อยนกั   

ผลกระทบจากการจดัการท่ีไม่ดี  ------ ทิง้ไมเ่ป็นที ่ ไมม่กีารจดัการฯ ....... 

                                                   --------การเผาแบบกลางแจง้ทําใหเ้กดิมลพษิอากาศ 

ขัน้ตอนของขยะประเภทบรรจภุณัฑท่ี์ก่อผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมตามวงจร 

วตัถุดบิ ------- กระบวนการผลติ ------การใช ้  --------ของเสยี ------- การกําจดั ------มลพษิ 

สญัลกัษณ์การแยกประเภทพลาสติกเพ่ือการนํากลบัมาใช้ใหม่ 

1. PET (PETE), polyethylene terephthalate    

2. HDPE, high-density polyethylene 

3. PVC, polyvinyl chloride 

4. LDPE, low-density polyethylene, 

5. PP, polypropylene 

6. PS, polystyrene 

7. Other types of plastics  
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แนวคิดท่ีน่าสนใจ 

 #   ใชป่ิ้นโต    หรอืภาชนะทีล่า้งได้ 

แล้วท่านจะช่วยโลกจากการลดปริมาณขยะจากการบริโภคอาหารในชีวิตประจาํวนัได้

อย่างไร? 
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บทท่ี  11 
 

การใช้ประโยชน์ของเสีย  ของเสียท่ีไม่เสียประโยชน์ 

กรณีศึกษา ปุ๋ ยหมกัจากขยะอินทรีย ์
 

รองศาสตราจารยพ์นัธณ์รงค ์ จนัทรแ์สงศรี* 

รศ.ดร.รตันา  สนัน่เมอืง 

 

กรณีศึกษาท่ี 1 กล่อง ยเูอชที  สู่ หลงัคาเขียว 

 กล่องบรรจเุครือ่งดื่มเป็นบรรจุภณัฑท์ีท่าํหน้าทีป่กป้องผลติภณัฑท์ีบ่รรจอุยูจ่ากอากาศ จลุนิทรยี ์

และแสงสว่าง ซึง่เป็นปจัจยัทีท่าํใหอ้าหารนัน้เกดิการเน่าเสยีได ้  ตวักล่องประกอบขึน้จากวสัดุภาชนะบรรจ ุ

(packaging material) หลายชนิด ไดแ้ก่ 

 1. โพลีเอททีลีน - ป้องกนัความชืน้จากภายนอก 
 2. กระดาษ                    - สรา้งความแขง็แรงของกล่อง  
 3. โพลีเอททีลีน  - ช่วยผนึกกล่องใหแ้น่นสนิท 
         4. อะลมิูเนียมฟอยล ์   - ป้องกนัผลกระทบจากสภาวะภายนอก เช่น ออกซเิจน   แสงสว่าง  
                                           และการสญูเสยีกลิน่รส 
 5. โพลีเอททีลีน  - ช่วยผนึกกล่องให ้แนบสนิท 
 6. โพลีเอททีลีน   - ช่วยยดึตดิ และป้องกนัการรัว่ซมึ 
 กล่องจะประกอบไปดว้ย  

  ชัน้กระดาษ (75%) สรา้งรปูทรงแขง็แรงและทนทาน  
  ชัน้พลาสตกิโพลเีอททลีนี (20%) ช่วยผนึกและป้องกนัความชืน้ และ 
  ชัน้อะลมูเินียมฟอยล ์(5%) ช่วยป้องกนัอากาศ  แสงสว่าง และแบคทเีรยี ไมใ่หเ้ขา้ไปสมัผสั
กบัเครือ่งดื่มทีอ่ยูใ่นกล่องอนัเป็นสาเหตุการสญูเสยี  
 กล่องชนิดนี้ใชก้นัอยา่งแพร่หลายในการบรรจุนม นมเปรีย้ว    นมถัว่เหลอืง น้ําผลไม ้ชา-กาแฟ 

และเครือ่งดื่มอื่นๆ ช่วยคงความสดและคุณค่าสารอาหารของเครือ่งดื่มไวภ้ายในไดน้านหลายเดอืน โดยไม่

ตอ้งแช่เยน็ และไมใ่ชว้ตัถุกนัเสยี สะอาด ปลอดภยั ประหยดัพลงังานในการขนส่ง จดัเกบ็ และจดัจาํหน่าย  

 บรรจภุณัฑแ์บบกล่องยเูอชทนีี้มอบสิง่ด ีๆ กบัโลก เพราะเป็นบรรจภุณัฑท์ีม่คีารบ์อนตํ่า โดย

คาํนึงถงึผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม ตลอดทัง้วงจรชวีติของบรรจุภณัฑ ์ดงันี้ 
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 สนบัสนุนการใชท้รพัยากรทดแทนได ้กล่องเครือ่งดื่มใชว้ตัถุดบิหลกั 75% เป็นกระดาษจากปา่

ปลกูทีม่กีารจดัการทีเ่ป็นระบบและยัง่ยนื มอีตัราการปลูกสงูกว่าอตัราการนําไปใช ้มกีารรบัรองโดยองคก์ร

ดา้นปา่ไมร้ะดบัสากล 

 ใชพ้ลงังานใหน้้อยทีสุ่ดในระบบการขนส่งและการผลติ หรอืใชพ้ลงังานทดแทน เช่น พลงังาน

แสงอาทติย ์พลงังานลม เป็นตน้ ทัง้นี้พลงังานในปี 2550 มรีะดบัเดยีวกนักบัปี 2545 

  ขนส่งเป็นมว้นกระดาษใหญ่ ประหยดัเนื้อทีม่ากกว่าการขนส่งเป็นบรรจุภณัฑท์ีข่ ึน้รปูมาแลว้ 

โดยการขนส่งบรรจุภณัฑ ์1 ลา้นกล่องใชร้ถบรรทุกเพยีง 2 คนั ในขณะทีบ่รรจุภณัฑท์ีข่ ึน้รปูแลว้ใช้

รถบรรทุก 50 คนั 

  ผลติและบรรจใุนระบบปลอดเชือ้ ทาํใหเ้กบ็ไวไ้ดน้านโดยไมต่อ้งแช่เยน็ ซึง่ประหยดัพลงังาน 

 หลงัจากการบรโิภคแลว้ ยงัสามารถนําไปรไีซเคลิได ้ช่วยลดปราิณก๊าซคารบ์อนไดออกไซดท์ี่

ปล่อยสู่ชัน้บรรยากาศจากการเผา หรอืฝงักลบ โดยมกีารศกึษาว่าการรไีซเคลิกล่องเครือ่งดื่ม 1 ตนั สามารถ

ลดก๊าซคารบ์อนไดออกไซดท์ีป่ล่อยสู่ชัน้บรรยากาศไดถ้งึ 900 กโิลกรมั ทัง้นี้ ในปี 2550 มกีารนํากล่อง

เครือ่งดื่มทัว่โลกไปรไีซเคลิกว่า 22,000 ลา้นกล่อง 

วีดีทศัน์   ลกัษณะของกล่องเครือ่งดื่มและกระบวนการนําไปใชง้าน 

http://www.youtube.com/watch?v=Q9s3Yq4hza4 

 ทัง้นี้กล่องเครือ่งดื่มยเูอชททีีจ่ะนําไปใชแ้ปรรปูตอ้งมวีธิกีารเกบ็  ซึง่ก่อนอื่นตอ้งทําความสะอาด

ภายในกล่องก่อนเพื่อป้องกนัการเน่าเหมน็  ส่วนวธิเีกบ็มอียู ่3 วธิ ี

 วีดีทศัน์  การนํากล่องเครือ่งดื่มยเูอชทไีปแปรรปูเป็นหลงัคาเขยีว 

  http://www.greenroof.in.th/project/about  

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Q9s3Yq4hza4
http://www.greenroof.in.th/project/about
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กรณีศึกษาท่ี 2 เศษวตัถอิุนทรีย ์เป็น ปุ๋ ยหมกั 

           การทําปุ๋ ยหมกัเป็นการยอ่ยวตัถุอนิทรยีใ์หเ้ป็นฮวิมสั (humus) ดว้ย 

จลุนิทรยี ์ จลุนิทรยีห์ลกัๆ ไดแ้ก่ เชือ้ราและเชือ้แบคทเีรยี    

  วตัถุอนิทรยีไ์ดแ้ก่ เศษอาหาร เศษหญา้ กระดาษ เป็นต้น   

กระบวนการหมกัปุ๋ ยสามารถทาํได ้2 แบบ คอื  แบบใชอ้ากาศ และแบบไมใ่ชอ้ากาศ 

 การทําปุ๋ ยหมกัแบบใชอ้ากาศ(aerobic   compost) จะอาศยัจลุนิทรยีท์ีใ่ชอ้อกซเิจนช่วยในการยอ่ย

วตัถุอนิทรยี ์โดยตอ้งมสีภาวะเหมาะสมต่อการทาํงานดงันี้  

  1. อากาศมอีอกซเิจน    
  2. วตัถุอนิทรยีต์อ้งมอีตัราส่วนของไนโตรเจน 1 ส่วนต่อคารบ์อน 30-70 ส่วน  
  3. จะตอ้งมน้ํีาอยู่ประมาณ 40-60 เปอรเ์ซน็ต ์ 
  4. มอีอกซเิจนใหจ้ลุนิทรยีใ์ชอ้ยา่งเพยีงพอ    
    ผลผลติทีไ่ดจ้ากการทําปุ๋ ยหมกัแบบใชอ้ากาศ คอื ไอน้ํา  คารบ์อนไดออกไซด ์ และวตัถุอนิทรยีท์ี่

ยอ่ยสลายแลว้ทีเ่รยีกว่า ฮวิมสั (humus)  

 การทําปุ๋ ยหมกัแบบไมใ่ชอ้ากาศ (anaerobic compost) จะอาศยัจลุนิทรยีท์ีไ่มใ่ชอ้อกซเิจนยอ่ยวตัถุ 

โดยจลุนิทรยีท์ีไ่มใ่ชอ้อกซเิจนสามารถอยูไ่ดโ้ดยไม่มอีอกซเิจน   และสามารถยอ่ยวตัถุอนิทรยีท์ีม่อีตัราส่วน

ไนโตรเจนสงูกว่าและอตัราส่วนคารบ์อนตํ่ากว่าการทําปุ๋ ยหมกัแบบใชก้ารใชอ้ากาศ และการยอ่ยสามารถ

เกดิขึน้ไดท้ีค่วามชืน้สงูกว่า    

 ผลผลติของการยอ่ยสลายวตัถุอนิทรยีค์อื แก๊สมเีทน (methane gas) และวตัถุอนิทรยีท์ีย่อ่ยสลาย

แลว้ ถา้ตอ้งการนําแก๊สมเีทนมาใชเ้ป็นเชือ้เพลงิ การทาํปุ๋ ยหมกันัน้ตอ้งเป็นระบบปิดทีม่กีารควบคุมความดนั  

การทาํปุ๋ ยหมกัแบบใช้อากาศ (Aerobic Compost)  

  การทําปุ๋ ยหมกัเป็นการเลยีนแบบระบบยอ่ยสลายทีเ่กดิขึน้ชา้ ๆ ตามธรรมชาตใินผนืปา่ซึง่

มอีนิทรยีส์ารแตกต่างกนัหลายรอ้ยชนิด  รวมทัง้จลุนิทรยี ์รา หนอน และแมลง แต่สามารถเร่งการยอ่ยสลาย

นี้ใหเ้รว็ขึน้ไดด้ว้ยการควบคุมสภาวะแวดลอ้มให้เหมาะสมทีสุ่ด    

  ปจัจยัหลกัทีม่ผีลต่อการทําปุ๋ ยหมกัคอื อุณหภมู ิความชืน้ อากาศ และวตัถุอนิทรยี ์   
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  วตัถุอนิทรยีเ์กอืบทัง้หมดใชท้าํปุ๋ ยหมกัได ้  ส่วนผสมของวตัถุอนิทรยีท์ีด่สีําหรบัการทาํปุ๋ ย

หมกัจะตอ้งประกอบดว้ยอตัราส่วนผสมทีถู่กตอ้งระหว่าง 

  วตัถุอนิทรยีท์ี่มคีารบ์อนมาก(carbon-rich materials) หรอืเรยีกว่า วตัถุสน้ํีาตาล (browns) 

และวตัถุอนิทรยีท์ีม่ไีนโตรเจนมาก (nitrogen-rich materials) ทีเ่รยีกว่า วตัถุสเีขยีว (greens) 

  วตัถุสน้ํีาตาลไดแ้ก่ ใบไมแ้หง้ ฟางขา้ว เศษไม ้เป็นตน้  

  ส่วนวตัถุสเีขยีวไดแ้ก่ เศษหญา้ เศษพชืผกัจากครวั เป็นตน้  

  อตัราส่วนผสมทีด่จีะทาํใหก้ารทําปุ๋ ยหมกัเสรจ็เรว็และไมม่กีลิน่เหมน็    

  ถา้มสี่วนของคารบ์อนมากเกนิไปจะทําใหย้อ่ยสลายชา้มาก   และ ถา้มไีนโตรเจนมากจะ

ทาํใหเ้กดิกลิน่เหมน็    

  คารบ์อนจะเป็นตวัใหพ้ลงังานแก่จลุนิทรยี์   ส่วนไนโตรเจนจะช่วยสงัเคราะหโ์ปรตนี   การ

ผสมวตัถุอนิทรยีท์ีแ่ตกต่างกนัหรอืใชอ้ตัราส่วนผสมทีแ่ตกต่างกนัจะทาํใหอ้ตัรายอ่ยสลายแตกต่างกนัไป

ดว้ย 

วิธีทาํปุ๋ ยหมกั (Composting Method) 

       การทําปุ๋ ยหมกัสามารถทาํไดห้ลายวธิดีงัต่อไปน้ี 

 1.   การทาํปุ๋ ยหมกัแบบรอ้น (hot composting) 
 2. การทาํปุ๋ ยหมกัแบบเยน็ (cold composting)  
 3.   การทาํปุ๋ ยหมกัแบบผนืแผ่น (sheet  composting)  
 4.  การทําปุ๋ ยหมกัแบสนามเพาะ (trench composting)  
 
1.   การทาํปุ๋ ยหมกัแบบร้อน (hot composting)  
   เป็นวธิทีีม่ปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ดในการผลติฮวิมสัทีม่คีุณภาพโดยใชเ้วลาน้อยกว่าวธิอีื่นๆ 

นอกจากนี้ยงัช่วยทําลายเมลด็วชัพชื   ตวัอ่อนแมลงวนัและโรคพชื    

 การทําปุ๋ ยหมกัแบบใชถ้งั (bin) หรอืแบบกองบนลาน (windrow) จะตอ้งอาศยัการจดัการใน
ระดบัสงู   ส่วนแบบ in-vessel จะใชก้ารจดัการน้อยกว่า 
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2. การทาํปุ๋ ยหมกัแบบเยน็ (cold composting)  

  เป็นวธิทีีเ่หมาะสําหรบัการเพิม่อนิทรยีว์ตัถุทีโ่คนตน้ไม้  แปลงสวนเลก็ๆ และพืน้ทีท่ีม่กีาร

กดักรอ่น เวลาในการทําปุ๋ ยหมกัถูกควบคุมดว้ยสภาวะสิง่แวดลอ้ม   ซึง่อาจจะใชเ้วลา 2 ปีหรอืมากกว่า  

3.   การทาํปุ๋ ยหมกัแบบผืนแผ่น (sheet  composting)  

  เป็นการนําอนิทรยีว์ตัถุมาโปรยกระจายตามผวิหน้าดนิทีร่าบเรยีบและปล่อยใหย้อ่ยสลาย

เองตามธรรมชาต ิ  เมือ่เวลาผ่านไปสิง่ทีไ่ดย้อ่ยสลายจะซมึผ่านลงในดนิ   วธินีี้เหมาะสมสาํหรบัผนืดนิทีใ่ช้

เป็นแหล่งอาหารสตัว ์  ภมูปิระเทศขา้งทางหรอืใชค้วบคุมการกดักรอ่น  วธินีี้ไมส่ามารถกําจดัเมลด็วชัพชื 

ตวัอ่อนแมลงวนั และโรคพชื   ดงันัน้จงึไมค่วรใชซ้ากพชืและมลูสตัว ์ระยะเวลาการย่อยสลายถูกควบคุม

ดว้ยสภาวะสิง่แวดลอ้มซึง่อาจจะใชเ้วลานาน  

4.  การทาํปุ๋ ยหมกัแบบสนามเพาะ (trench composting)  

           เป็นวธิทีีค่่อนขา้งงา่ยเพยีงแต่ขดุหลุมลกึ 6-8นิ้ว  แลว้ใส่วตัถุอนิทรยีล์งไปใหห้นา 3-4 นิ้ว 

แลว้กลบดว้ยดนิ   รอประมาณ 2-3 อาทติย ์  กส็ามารถปลกูตน้ไมต้รงหลุมไดเ้ลย       วธินีี้ไมส่ามารถ

ทาํลายเมลด็วชัพชื ตวัอ่อนแมลงวนั และโรคพชืได ้ กระบวนการยอ่ยสลายค่อนขา้งชา้ 

  วีดีทศัน์  Automatic composting bin from © NatureMill  

  http://www.naturemill.com/video_histChan.html 

กรณีศึกษาท่ี 3 น้ํามนัพืชใช้แล้ว ผลิต ไบโอดีเซล 

ภยัจากน้ํามนัพืชใช้ซํา้    

        เมือ่ใชน้ํ้ามนัไปในปรมิาณเยอะๆ และใชไ้ปเพยีงครัง้ เดยีว แมบ่า้นหลายต่อหลายคนกเ็กดิ

ความเสยีดาย นําน้ํามนัเหล่านัน้กลบัมา ใชอ้กีซํ้าแลว้ซํ้าเล่า โดยหารูไ้มว่่าสิง่ทีม่าพรอ้มกบัความเอรด็อรอ่ย 

นัน้ กลบักลายเป็นมะเรง็รา้ยพรอ้มทาํลายตบั และไตได.้.  

  น้ํามนัทีผ่่านการทอดอาหารซํ้านานเกนิไปจะมคีุณค่าทางโภชนาการลดลง ในหนูทดลอง 

พบว่าทาํใหเ้กดิการเจรญิเตบิโตลดลง ตบัและไตมขีนาดใหญ่ มกีารสะสมไขมนัในตบั การหลัง่น้ํายอ่ย

ทาํลายสารพษิในกระเพาะอาหารเพิม่ขึน้ นอกจากนัน้ไขมนัทีถู่กออกซไิดซป์รมิาณสูงอาจทําให ้ไลโปโปรตนี

ชนิดแอลดแีอล    มโีอกาสเกดิอนุมลูอสิระมากขึน้   จงึมโีอกาสเสีย่งต่อการเกดิโรคหวัใจและหลอดเลอืด  

http://www.naturemill.com/video_histChan.html
http://www.naturemill.com/video_histChan.html
http://www.naturemill.com/video_histChan.html
http://www.naturemill.com/video_histChan.html
http://www.naturemill.com/video_histChan.html
http://www.naturemill.com/video_histChan.html
http://www.naturemill.com/video_histChan.html
http://www.naturemill.com/video_histChan.html
http://www.naturemill.com/video_histChan.html
http://www.naturemill.com/video_histChan.html
http://www.naturemill.com/video_histChan.html
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  ส่วนไอระเหยจากน้ํามนัทอดอาหาร หากสดูดมเป็นระยะเวลานานอาจมอีนัตรายต่อสุขภาพ 

เนื่องจากพบความสมัพนัธร์ะหว่างการเกดิโรคมะเรง็ทีป่อดกบัสารสดูไอระเหยจากการผดัหรอืทอดอาหาร

ของผูห้ญงิจนีและไตห้วนัทีไ่มส่บูบุหรี ่และพบว่ามสีารก่อกลายพนัธุใ์น ไอระเหยของน้ํามนัทอดอาหาร     

ทัง้เป็นสารทีก่่อใหเ้กดิเนื้องอกในตบัและปอด และก่อมะเรง็เมด็เลอืดขาวในหนูทดลอง  

ประเภทของไบโอดีเซล 

 ไบโอดเีซลทีม่กีารผลติไดม้อียู ่3 ประเภทใหญ่ คอื 

 1. ไบโอดเีซล (Straight Vegetable Oil) ทีใ่ชน้ํ้ามนัของพชื หรอืไขมนัจากสตัวโ์ดยตรง  

 2. ไบโอดเีซลแบบลกูผสม (Veggie / Kero Mix)  

 3. ไบโอดเีซลแบบเอสเทอร ์ 

ไบโอดีเซลแบบเอสเทอร ์ 

  เป็นความหมายของ ‚ไบโอดเีซลทีแ่ทจ้รงิ‛ และเป็นทีย่อมรบัในสากล และมกีารใชอ้ยา่ง

ทัว่ไป เช่น สหพนัธรฐัเยอรมนั สหรฐัอเมรกิา  

  มคีาํจาํกดัความว่า เป็นเชือ้เพลงิทีม่คีุณสมบตัเิหมอืนกบั ‚น้ํามนัดเีซล‛ มากทีสุ่ดทาํใหไ้มม่ี

ปญัหากบัเครือ่งยนต ์ไดน้ํ้ามนัทีม่คีวามคงตวัมากขึน้ สามารถนําไปเตมิในเครือ่งยนตด์เีซลไดทุ้กชนิด ทัง้

เตมิโดยตรงและผสมลงในน้ํามนัดเีซลในอตัราส่วนต่างๆ เช่น  B5 หมายถงึการผสมไบโอดเีซล ต่อน้ํามนั

ดเีซลในอตัราส่วน 5:95  หรอื B100 ซึง่เป็นน้ํามนัไบโอดเีซล 100 %  

ไบโอดีเซลแบบเอสเทอร ์ 

  ในปจัจบุนัไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมากในระบบขนส่งมวลชน เน่ืองจากเป็นน้ํามนัทีม่รีาคา

ไมต่่างจากน้ํามนัดเีซลมากนกั นอกจากนี้เผาไหมไ้ดอ้ย่างหมดจดไมม่เีขม่าควนัหลงเหลอืใหเ้ป็นมลพษิต่อ

สิง่แวดลอ้ม  

   เชือ้เพลงิชนิดนี้ มคีวามหนืดใกลเ้คยีงกบัน้ํามนัดเีซล และมคีวามคงตวั ความหนืด

เปลีย่นแปลงไดน้้อยมากเมื่ออุณหภมูเิปลีย่น จดุวาบไฟของไบโอดเีซล มคี่าสงูกว่าน้ํามนัดเีซล ทาํใหม้คีวาม

ปลอดภยัในการใชแ้ละการขนส่ง นอกจากนัน้แลว้ ค่าซเีทน ทีเ่ป็นดชันีบอกถงึคุณภาพการตดิไฟของไบโอ

ดเีซล ยงัมคี่าสงูกว่าน้ํามนัดเีซล  
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  โดยปกตใินน้ํามนัพชืประกอบไปดว้ยกรดไขมนัอสิระ (Free Fatty Acid), Phospholipids, 

Sterols, น้ํา และสิง่เจอืปนอื่นๆ  

  ดงันัน้ในการนําน้ํามนัมาใชเ้ป็นเชือ้เพลงิ จาํเป็นตอ้งผ่านกระบวนการเพื่อเปลีย่นโครงสรา้ง

ใหเ้ป็นสายโซ่ตรง  

  ปฏกิริยิา Transesterification (หรอืปฏกิริยิา Alcoholysis) เพื่อเปลีย่นโครงสรา้งของน้ํามนั

จาก Triglycerides ใหเ้ป็น Mono alkyl Ester  ไดแ้ก่  Methyl Ester  หรอื Ethyl Ester  และ  Glycerine 

หรอื Glycerol   

  แอลกอฮอลท์ีใ่ชท้าํปฏกิริยิา เช่น เมทานอล หรอื เอทานอล โดยมตีวัเรง่ปฏกิริยิาซึง่เป็น

กรดหรอืด่าง  

การผลิตไบโอดีเซล   (ขนาดเลก็) 

ขัน้การกรองน้ํามนั 

 น้ํามนัพชืทีใ่ชแ้ลว้ทีร่วบรวมมาไดจ้ะตอ้งกรอง หรอืปล่อยผ่านผา้กรอง        เพื่อกําจดัเศษอาหาร

หรอืสิง่เจอืปนออกจากน้ํามนัออกจากน้ํามนัพชืทีใ่ชแ้ลว้เสยีก่อน  

ขัน้การกาํจดัความช้ืน 

 ความชืน้ทีป่ะปนอยูใ่นน้ํามนัพชืทีใ่ชแ้ลว้จะอยูใ่นรปูของน้ํา ซึง่ถ้ามปีะปนอยูใ่นน้ํามนัจาํนวนมาก     

ในขัน้ตอนการทําปฏกิริยิาทรานเอสเทอรฟิิเคชนั    จะทําใหป้ฏกิริยิาเกดิขึน้น้อยและเกดิสบู่ขึน้ได้   ดงันัน้ 

จงึตอ้งมกีารกําจดัความชืน้ใหห้มดก่อน      

      โดยการนําน้ํามนัพชืทีใ่ชแ้ลว้ทีผ่่านการกรองแลว้ มาใหค้วามรอ้นก่อนทีอุ่ณหภูม ิ100 องศา

เซลเซยีส    เป็นเวลาประมาณ 30 นาทเีพื่อไล่ความชืน้ออกไป 

 

 

 

ขัน้ตอนการผลิตไบโอดีเซล 
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1. ตวงน้ํามนัพชืทีใ่ชแ้ลว้ทีผ่่านการกรองและการกําจดัความชืน้มา 400 มลิลลิติรโดยจากนัน้อุ่น

น้ํามนัใหม้อุีณหภูม ิ60 องศาเซลเซยีส พรอ้มกบักวนน้ํามนั 

2. ตวงเมทานอล100 มลิลลิติร โดยใชส้ดัส่วนปรมิาตรของเมทานอลต่อน้ํามนัพชืทีใ่ชแ้ลว้ (1:4 )    

และชัง่น้ําหนกัของโซเดยีมไฮดรอกไซด์ 4 กรมั เทลงในเมทานอล  แลว้คนใหล้ะลาย 

3. เทของผสมระหว่างโซเดยีมไฮดรอกไซดก์บัเมทานอลลงไปในน้ํามนัทีเ่ตรยีมไว้  แลว้กวนเป็น

เวลา 30 นาท ี   ก่อนตัง้ทิง้ไวพ้รอ้มกบัใหค้วามรอ้นที ่60 องศาเซลเซยีส จนครบ 2 ชัว่โมง 

เมือ่ครบ 2 ชัว่โมง  จะไดไ้บโอดเีซล (ส่วนบน) แยกชัน้จากกลเีซอรนี (ส่วนล่าง) 

4.  ใหนํ้าไบโอดเีซลไปใส่ลงในกรวยแยก จากนัน้ใหล้า้งส่วนบนดว้ยน้ํา ปรมิาตร ½ ของไบโอดเีซล 

แลว้แยกส่วนทีเ่ป็นน้ํา (ส่วนล่าง) ทิง้ไป    ทาํ 3 ครัง้  โดยมไีบโอดเีซล (ส่วนบน) และน้ํา (ส่วนล่าง) 

  5. นําไบโอดเีซลทีไ่ดไ้ปใหค้วามรอ้นที่ 120 องศาเซลเซยีสเพื่อไล่น้ํา 

 6. สุดทา้ยจะไดไ้บโอดเีซลชนิดเอสเทอร ์
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บทท่ี 12 
 

 อาหาร บรรจภุณัฑ ์และส่ิงแวดล้อม 

ดร.สิริมาส เฮงรศัมี* 
ผศ.ดร.ปณุฑรกิา รตันตรยัวงศ ์

เน้ือหาประจาํสปัดาห์ 
1. บรรจภุณัฑ ์
2. ความรูเ้รือ่งฉลาก และการพจิารณาเลอืกสนิคา้ 

1.1. ฉลากอาหาร 
1.2. ฉลากโภชนาการ 
1.3. ฉลากลดคารบ์อน 

3. บรรจภุณัฑก์บัสิง่แวดลอ้ม 
4. กจิกรรม: การประมาณผลกระทบของบรรจุภณัฑต่์อสิง่แวดลอ้ม 
----------------------------------------------------------------- 

 
1. บรรจภุณัฑ ์

บรรจภุณัฑค์อืภาชนะบรรจุห่อหุม้และรวบรวมผลติภณัฑใ์หเ้ป็นหน่วยเพื่อนําส่งสู่ผูบ้รโิภคในสภาพ
ทีส่มบูรณ์ 

1.1. คณุสมบติัของบรรจภุณัฑ ์
• ความสะดวกในการรวบรวมขนส่งสนิคา้ 
• ความสามารถในการเกบ็รกัษาและปกป้องสนิคา้จากปจัจยัภายนอก 
• เอกลกัษณ์ของผลติภณัฑล์กัษณะเฉพาะทีด่งึดดูใจ 
• การใหข้อ้มลูแก่ผูบ้รโิภค (ฉลาก) 
• อํานวยความสะดวกในการใชง้าน 

 
ความสะดวกในการรวบรวมขนส่งสินค้า/ ความสามารถในการเกบ็รกัษาสินค้า 

บรรจภุณัฑช์่วยใหแ้กดิความสะดวกในการขนส่งสนิคา้ใหไ้ดป้รมิาณมากเพื่อความคุม้ค่าในการ
ลงทุนดา้นการขนส่งและเพื่อปกป้องใหส้นิคา้ปลอดภยัจนถงึเวลาใชง้าน 
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                จงพิจารณาบรรจุภณัฑส์ าหรับบรรจุไข่ไก่ต่อไปน้ี...โดย  พิจารณาขอ้ดี-ขอ้เสีย/ ประเด็นดา้นการใช้
งาน/ประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้ม/ ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความสะดวกในการรวบรวมขนส่งสินค้า/ เพ่ือแสดงถึงเอกลกัษณ์ของสินค้าเพ่ือความสะดวกในการ
ใช้งาน 

บรรจภุณัฑช์่วยใหเ้ถดิความสะดวกในการขนส่งสนิคา้ใหไ้ดป้รมิาณมากเพื่อความคุม้ค่าในการ
ลงทุนดา้นการขนส่งสรา้งความแตกต่างและเอกลกัษณ์แก่สนิคา้รวมทัง้สรา้งความสะดวกในการใชง้าน 
 
 
 
 
 
 

http://hktaus4.blogspot.com/2010/07/blog-
post_03.html 

http://www.siangtai.com/new/index7.php? 

http://www.oknation.net/blog/eggdiary 
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การสรา้งเอกลกัษณ์ใหแ้ก่สนิคา้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แสดงถึงเอกลกัษณ์ของสินค้าและเพ่ือความสะดวกในการใช้งาน 
บรรจภุณัฑน์อกจากสามารถช่วยในการรวบรวมผลติภณัฑท์ีม่ขีนาดเลก็หลายชิน้เขา้ด้วยกนัเพื่อความ
สะดวกในการรวมรวม/ ขนส่งแลว้หากมกีารออกแบบทีด่ยีงัสามารถสนบัสนุนการใชง้านของผูบ้รโิภคได้
เช่นกนั 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.canny-creative.com/wp-
content/uploads/2013/03/blog_23_cocacolacans.jpg 

http://www.canny-creative.com/wp-content/uploads/2013/03/blog_23_pepsicans.jpg 

http://www.officialpsds.com/Diet-Coke-Pack-PSD46950.html 
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ซา้ย: การแสดงเอกลกัษณ์สนิคา้และการโฆษณา 
ล่าง: บรรจุภณัฑท์ีต่อบสนองการใชง้านของผูบ้รโิภค 
การส่งเสริมการขายและการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี 

สนิคา้บางชนิดโดยเฉพาะสาิคา้ชุมชน/ สนิคา้ทีม่อีายุยาวนานในตลาดผ่านจากรุน่สู่่ร่นมกัตอ้งมกีาร
re-branding เพื่อปรบัปรงุภาพลกัษณ์เพื่อการขยายตลาดโดยการปรบัปรงุบรรตุภณัฑเ์ป็นกระบวนการที่
จาํเป็นมากและมคีวามใกลช้ดิกบัผูบ้รโิภค/ลกูคา้มากทีสุ่ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://moneysavingmom.com 

http://www.thaitambon.com/ 
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การอาํนวยความสะดวกในการใช้งานให้เหมาะกบัตวัผลิตภณัฑ ์
ความแขง็แรงจบัถนดักระชบัมอืความสะดวกในการใชง้านและเกบ็รกัษาเปิดได้-ปิดได-้เกบ็สะดวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ความรู้เรื่องฉลาก 

1.1. ฉลากอาหาร 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบบัที่ 194 เรือ่งฉลากอาหารพ.ศ.2543 ใหค้าํนิยามของฉลาก

อาหารรปูรอยประดษิฐเ์ครือ่งหมายหรอืขอ้ความใดๆทีแ่สดงไวท้ีอ่าหารภาชนะบรรจุหรอืหบีห่อของภาชนะที่
บรรจอุาหาร (รวมถงึแผ่นพบัและฉลากคอขวด) โดยกําหนดใหอ้าหารทุกชนิดทีผู่ผ้ลติไมไ่ดเ้ป็นผูข้ายอาหาร
นัน้ใหก้บัผูบ้รโิภคโดยตรงต้องแสดงฉลากบนภาชนะบรรจขุอ้มลูทีแ่สดงบนฉลากอาหารนัน้สามารถจาํแนก
ตามวตัถุประสงคไ์ดเ้ป็น 4 กลุ่มไดแ้ก่ 

„ ข้อมลูความปลอดภยัประกอบดว้ยวนัทีผ่ลติ/หมดอายุวธิกีารเกบ็รกัษาวธิปีรงุคาํเตอืน
ต่างๆ (กรณทีีก่ฎหมายกําหนด)  

„ ข้อมลูความคุ้มค่าประกอบดว้ยชื่อ/ประเภทของอาหารส่วนประกอบซึง่เรยีงลําดบัตาม
ปรมิาณทีใ่ชจ้ากมากไปน้อยและปรมิาณอาหาร (น้ําหนกัหรอืปรมิาตร) ในภาชนะบรรจุ 

„ ข้อมลูเพ่ือการโฆษณาไดแ้ก่รปูภาพและขอ้ความกล่าวอา้งต่างๆ 

http://www.siambig.com/shop/index.php?shop=banana-society 

http://www.malee.co.th/thai/about_research.php 
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„ ข้อมลูเพ่ือแสดงความเช่ือมัน่ไดแ้ก่ยีห่อ้อาหารชื่อและทีอ่ยูข่องผูผ้ลติผูจ้าํหน่ายหรอืผู้
นําเขา้เครือ่งหมายอย. (กรณทีีก่ฎหมายกําหนด) และตราสญัลกัษณ์ต่างๆ 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.oryor.com/oryor/admin/module/
fda_fact_sheet/file/f_131_1280373901.pdf 
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1.2. ฉลากโภชนาการ 
ฉลากโภชนาการคอืฉลากอาหารทีม่กีารแสดงขอ้มลูคุณค่าทางโภชนาการของผลติภณัฑอ์าหาร

นัน้ๆโดยระบุชนิดและปรมิาณสารอาหารในกรอบขอ้มลูโภชนาการตามรปูแบบเงือ่นไขทีก่ําหนดโดยอาจมี
ขอ้ความกล่าวอา้งทางโภชนาการเช่นแคลเซยีมสงูเสรมิวติามนิซดีว้ยหรอืไมก่ไ็ดโ้ดยส่วนใหญ่จะอยูด่า้นหลงั
ของบรรจุภณัฑ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) ‚หนึ่งหน่ายบรโิภค‛หมายถงึปรมิาณการกนิหรอืดื่มต่อครัง้เช่น‚หนึ่งหน่วยบรโิภค : 1 กล่อง (160 

มลิลลิติร)‛หมายถงึกนิครัง้ละ 1 กล่องหรอื 160 มลิลลิติรแต่ถา้เขยีนว่า‚หนึ่งหน่วยบรโิภค : 5 ลกู 
(150 กรมั)‛หมายความว่ากนิครัง้ละ 5 ลกูหรอื 150 กรมั 

http://www.prc.ac.th/healthy/p17.htm 
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(2) ‚จาํนวนหน่วยบรโิภคต่อภาชนะบรรจุ‛หมายถงึห่อขวดหรอืกล่องนี้กนิไดก้ีค่ร ัง้เช่น‚จาํนวนหน่วย
บรโิภคต่อกล่อง : 1 ‚หมายความว่าสามารถกนิหมดกล่องภายใน 1 ครัง้แต่ถา้เขยีนว่า‚จาํนวนหน่วย
บรโิภคต่อกล่อง : 3‛หมายความว่า 1 กล่องใหแ้บ่งกนิได ้3 ครัง้ 

(3) ‚คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบรโิภค‛หมายถงึเมื่อกนิตามปรมิาณทีร่ะบุไวห้นึ่งหน่วยบรโิภค
แลว้จะไดร้บัพลงังานและสารอาหารอะไรบา้งในปรมิาณน้ําหนกัจรงิเท่าใดและปรมิาณทีก่นิน้ีคดิเป็น
รอ้ยละเท่าไรของปรมิาณทีค่วรไดร้บัต่อวนั 

(4) ‚รอ้ยละของปรมิาณทีแ่นะนําต่อวนั‛หมายถงึสารอาหารทีไ่ดร้บัจากการกนิแต่ละครัง้ตามปรมิาณทีร่ะบุ
ไวใ้นหนึ่งหน่วยบรโิภคคดิเป็นสดัส่วนเทาใดของปรมิษรทีค่วรจะไดร้บัต่อวนัเช่นถา้ปรมิาณอาหารที่
กนิต่อครัง้ใหค้ารโ์บไฮเดรต 8% ของปรมิาณทีแ่นะนําใหก้นิต่อวนักต็อ้งกนิคารโ์บไฮเดรตจากอาหาร
อื่นๆอกี 92% 

(5) ‚Thai RDI‛หมายถงึปรมิาณสารอาหารทีแ่นะนําใหก้นิต่อวนัสาํหรบัคนไทยอายุ 6 ปีขึน้ไปเช่นวนั
หนึ่งๆควรไดร้บัคารโ์บไฮเดรตประมาณ 300 กรมัไขมนัน้อยว่า 65 กรมัเป็นตน้ 

 
2.3 ฉลากลดคารบ์อนและคารบ์อนฟตุปร้ินท ์

คอืฉลากทีแ่สดงระดบัการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกออกสู่บรรยากาศต่อหน่วยผลติภณัฑโ์ดย
การประเมนิวงจรชวีติผลติภณัฑ ์(Life Cycle Assessment : LCA) หรอืสนิคา้ตัง้แต่การจดัเตรยีมวตัถุดบิ
การผลติการใชแ้ละการจดัการหลงัการใชโ้ดย LCA ถูกนํามาใชเ้ป็นเครือ่งมอืเพื่อประเมนิการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจกของการไดม้าซึง่สนิคา้หรอืบรกิารโดยแสดงผลอยูใ่นรปูของก๊าซคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเท่า 
(CO2 equivalent) อยา่งไรกต็ามขอ้มลู LCA ในประเทศไทยยงัไมส่มบูรณ์ทีจ่ะนํามาประยกุตใ์ชก้บัฉลากลด
คารบ์อนไดด้งันัน้ในระยะแรกฉลากลดคารบ์อนจงึเป็นผลจากการประเมนิการลดก๊าซเรอืนกระจกใน
กระบวนการผลติเท่านัน้โดยฉลากลดคารบ์อนจะแสดงใหผู้บ้รโิภคไดร้บัทราบว่าในกระบวนการผลติสนิคา้
สามารถลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกเป็นปรมิาณเท่าใดหลงัจากทีผู่ป้ระกอบการไดม้กีารปรบัเปลีย่น
กระบวนการผลติแลว้ 
 
โดยฉลากลดคารบ์อนแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะคอื 

„ ฉลากแบบท่ี 1พจิารณาการประเมนิการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากทัง้วงจรชวีติผลติภณัฑ์ 
(Cradle to Grave )ตัง้แต่การไดม้าซึง่วตัถุดบิการขนส่งการผลติการบรรจหุบีห่อการใชง้าน
จนกระทัง่การกําจดัของเสยีทีเ่กดิขึน้ 

„ ฉลากแบบท่ี 2พจิารณาเฉพาะก๊าซเรอืนกระจกทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการผลติ(Production 
Stages) เท่านัน้ซึง่วธินีี้จะใชเ้วลาดาํเนินงานน้อยกว่าแบบแรกโดยในช่วงแรกของโครงการ
จะมุง่เน้นก่รออกฉลากลดคารบ์อนแบบที่ 2 เพื่อใหก้ารดาํเนินการออกฉลากกระทําได้
รวดเรว็ 
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http://www.tei.or.th/carbonreductionlabel/about.html 
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ฉลากลดคารบ์อนของไทยระยะแรก (ฉลากแบบที ่2) กลุ่มเป้าหมายคอืผลติภณัฑแ์ละบรกิารที่
จาํหน่ายในประเทศ (Domestic Market) เพื่อสรา้งความตระหนกัและทางเลอืกแก่ประชาชนชาว
ไทยไดม้สี่วนรว่มในการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกหรอืบรรเทาภาวะโลกรอ้นในส่วนของ
ผูป้ระกอบการไทยฉลากลดคารบ์อนจะแสดงถงึการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกซึง่ถือเป็นการลด
ตน้ทุนการผลติและเป็นการแสดงภาพลกัษณ์และเจตนารมณ์ทีร่บัผดิชอบต่อสงัคมรวมทัง้ยงัเป็น
การเตรยีมความพรอ้มในการพฒันาไปสู่ในการจดัทาํฉลากลดคารบ์อนในระดบัสากล (ฉลากแบบที ่
1) ทีม่กีารวดัขนาดคารบ์อนฟตุพร้ินท์ (Carbon Footprint)หรอืปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืน
กระจกตลอดวฎัจกัรชวีติของผลติภณัฑเ์มือ่ประเทศไทยมฐีานขอ้มลู LCA ทีม่คีวามสมบรูณ์
เพยีงพอรวมทัง้เตรยีมความพรอ้มเขา้สู่ระบบมาตรฐานไอเอสโอ 14067 (ISO 14067) ทีม่กีารนํา
ก๊าซเรอืนกระจกเขา้มาพจิารณารว่มเป็นครัง้แรกอกีดว้ย 

 

 

 

 

 
 
 
 
ประเทศต่างๆกบัฉลากคาร์บอนฟุตพร้ินท์ (Carbon Footprint) 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. บรรจภุณัฑก์บัส่ิงแวดล้อม 
บรรจภุณัฑเ์ป็นสิง่จาํเป็นในชวีติประจาํวนับรรจุภณัฑส์ามารถช่วยใหส้นิคา้เดนิทางไดไ้กลขึน้

เน่ืองจากความสะดวกและความสามารถในการปกป้องสนิคา้การทีอ่าหารมผีูช่้วยคอืบรรจภุณัฑใ์นการ
ปกป้องผลผลติทาํใหอ้าหารเดนิทางไดไ้กลขึน้ทําใหเ้ราไดร้บัประทานอาหารชนิดต่างๆจากทีต่่างๆมากขึน้
แต่ในขณะเดยีวกนัผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มทางออ้มกค็อืปรมิาณพลงังานทีใ่ชไ้ปในการเดนิทางและการ

http://www.tei.or.th/carbonreductionlabel/about.html 

http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/CFROther_Label.php 
ประเทศองักฤษ ประเทศญ่ีปุ่น ประเทศเกาหลี ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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ขนส่งหรอืเรยีกกนัว่า“Food Miles”ซึง่ในขณะเดยีวกนักส็รา้งใหเ้กดิก๊าซคารบ์อนไดออกไซดใ์น
กระบวนการ 

 
 
 
ตวัอย่าง: 
อตัราการปลดปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ 
ในการผลติมนัฝรัง่ทอดกรอบซองขนาด 34.5 g.  
รส Cheese & Onion 
ทัง้สิน้เท่ากบั 80 กรมัคารบ์อนไดออกไซด ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นอกจากน้ีในปจัจบุนับรรจภุณัฑย์งันบัเป็นตน้เหตุแห่งการผลติขยะในชวีติประจาํวนัเน่ืองจากมี

ผลติภณัฑจ์าํนวนมากหนัมาเลอืกใชบ้รรจุภณัฑแ์บบใชค้รัง้เดยีวทิง้เพื่อความสะดวกของลกูคา้ซึง่ใน
ขณะเดยีวกนักเ็ป็นการเพิม่ปรมิาณขยะดว้ยรวมทัง้ปญัหาของบรรจภุณัฑท์ีข่าดความพอด(ีOver 
Packaging) เพื่อการดงึดดูสายตาของผูบ้รโิภคทาํใหเ้กดิขยะมากเกนิความจาํเป็นโดยเฉพาะอย่างยิง่การ
ผลติบรรจุภณัฑแ์ละหบีห่อเองกต็อ้งใชพ้ลงังานในกระบวนการผลติตัง้แต่การผลติวสัดุตัง้ตน้จนถงึ
กระบวนการนําวตัถุดบิมาผลติเป็นบรรจุภณัฑน์ัน่เอง  (บรรจภุณัฑก์เ็ป็นผลติภณัฑด์ว้ยเช่นกนั) 
  

http://www.walkerscarbonfootprint.co.uk/walkers_carbon_footprint.html 
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4. กิจกรรม: การประมาณผลกระทบของบรรจภุณัฑต่์อส่ิงแวดล้อม 
แนวความคดิของกจิกรรมปรบัปรงุมาจากแนวความคดิดา้นการวดัปรมิาณการปลดปล่อยก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซด(์Carbon Counting) และการเทยีบเคยีงผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มดว้ยวธิรีอยเทา้
นิเวศน์(Ecological Footprint) 

Carbon Counting 
คารบ์อนไดออกไซดก์ลายเป็น indicator สาํคญัในการวดัผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มเนื่องจากก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซดเ์ป็นตวัการหลกัในการก่อเกดิปญัหาโลกรอ้นดงันัน้การวดัปรมิาณคารบ์อนไดออกไซดท์ี่
เกดิขึน้จากกจิกรรมหรอืการผลติใดๆจงึเป็นมาตรฐานหนึ่งในการระบุขนาดของผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม
ของกจิกรรมหรอืผลติภณัฑน์ัน้ๆเทยีบเคยีงกบัผลติภณัฑอ์ื่นในหน่วยเดยีวกนัคอืปรมิาณ
คารบ์อนไดออกไซด ์

Ecological Footprint  
Ecological Footprint หรอื EF หรอืรอยเทา้นิเวศน์คอืการแทนค่าปรมิาณการบรโิภคสนิคา้หรอื

บรกิารใดๆดว้ยหน่วยพืน้ทีท่างทรพัยากรดนิหรอืน้ําทีจ่าํเป็นตอ้งใชไ้ปในการบรโิภคหรอืการดดูซบัของเสยี
ทีจ่ะตอ้งเกดิขึน้จากการบรโิภคประเภทนัน้ๆโดยมแีนวความคดิมาจากแนวคดิทีว่่าพืน้ทีใ่นการผลติของโลก
มจีาํกดัเพราะโลกมแีค่เพยีงใบเดยีวดงันัน้คนแต่ละคนจงึควรมสีทิธใินการครอบครองพืน้ทีท่ีจ่าํกดัเป็นขนาด
เท่าๆกนัซึง่อตัราการบรโิภคของแต่ละคนกค็วรทีจ่ะอยูใ่นขอบเขตทีไ่ดร้บัการจดัสรรนัน้ดว้ยเช่นกนั 
หมายเหตุ: 

ค่าการประมาณผลกระทบทีไ่ดจ้ากกจิกรรมเป็นเพยีงการประมาณการโดยใชก้ารแทนค่าจากแหล่ง
ต่างๆเนื่องจากฐานขอ้มลูดา้นพลงังานทีใ่ชใ้นการผลตินัน้ยงัไมเ่พยีงพอในกจิกรรมนี้จงึเลอืกค่าประมาณ
เฉลีย่ซึง่อา้งองิจากแหล่งต่างๆมาใชเ้พื่อการศกึษาในเชงิเปรยีบเทยีบเพื่อสรา้งความเขา้ใจต่อผลกระทบทาง
สิง่แวดลอ้มทีอ่าจเกดิขึน้จากบรรุภณัฑส์ําหรบันิสติเท่านัน้ไมส่ามารถนําไปเป็นหลกัฐานอา้งองิในลกัษณะอื่น
ได ้ (สงวนสทิธิเ์ฉพาะการเรยีนการสอน)  ทัง้นี้แนวทางการประเมนิผลกระทบในกจิกรรมนี้มหีลกัคดิดงันี้ 

กจิกรรมทีส่รา้งขึน้เน้นการพจิารณาผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มโดยเทยีบเคยีงจากพลงังานทีไ่ดจ้าก
อาหารเทยีบเคยีงจากค่าประมาณการพลงังานทีใ่ชไ้ปในการผลติอาหารเทยีบเท่าแลว้เทยีบเคยีงสู่ค่า
ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากความน่าจะเป็นในการปลดปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดแ์ละพืน้ทีท่ีต่อ้งใชไ้ป
ในการดูดซบัคารบ์อนไดออกไซดด์งักล่าวโดยแหล่งขอ้มลูอา้งองิจาก 
 

Chambers, N., Simmons, C., & Wackernagel, M. (2000). Sharing nature's interest : ecological 
footprints as an indicator of sustainability. London: Earthscan. 

Mears, D.R. (2006). Energy use in production of food, feed and fiber.Encyclopedia of Life. Support 
Systems (EOLSS). UNESCO web publication: http://www.eolss.net. 

Stout, B.A. (1979). Energy for World Agriculture. Rome: Food and Agriculture Organization of the  
United Nations. 
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บทท่ี  13 
 

อาหารและวิถีชีวิต กบัการเปล่ียนแปลงในยุคโลกาภิวฒัน์ด้านกฎหมายและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 อาหารและวิถีชีวิตกบัการเปล่ียนแปลงด้านกฎหมาย 

กรณีศึกษา สิทธิเบือ้งต้นของผูบ้ริโภค 
 

อาจารยอ์ภิญญา  สระมาลีย ์* 

                                                                  ผูช้่วยศาสตราจารยจ์ตุพล  หวงัสู่วฒันา 

 

เน้ือหาประจาํสปัดาห ์  แบ่งเป็น 2 ส่วน 

 อาหารและวถิชีวีติไทยกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภคทางดา้นกฎหมาย 
 อาหารและวถิชีวีติกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
  

จดุมุ่งหมาย เพ่ือให้ผูเ้รียน 

1) รู ้ถงึสทิธขิองผูบ้รโิภค 
2) รูจ้กัหน่วยงานของรฐัและเอกชนทีคุ่ม้ครองสทิธผิูบ้รโิภค 
3) รูจ้กัเลอืกใชผ้ลติภณัฑแ์ละบรกิารทางสุขภาพทีถู่กตอ้งตามกฎหมาย 
4) รูจ้กัวธิแีละช่องทางเรยีกรอ้งค่าชดเชยความเสยีหายในฐานะผูบ้รโิภค 
5) สรา้งองคค์วามรูเ้กีย่วกบัสมาคมประชาชาตเิอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้(ASEAN)  : ทบบาทของ

ประชาคมเศรษฐกจิ-อาเซยีน (AEC) ในยคุโลกาภวิตัน์ 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
1) ปัญหาผูบ้ริโภคในยคุโลกาภิวฒัน์ 

1) การเปลีย่นแปลงของสงัคม  จาํนวนประชากรเพิม่ขึน้และความเจรญิทางดา้นเทคโนโลย ีทาํให้
จาํนวนและปรมิาณของสนิคา้และบรกิารเพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ 

2) การแขง่ขนัทางการคา้  เพื่อความอยูร่อดของผูป้ระกอบการหรอืผูใ้หบ้รกิาร  เกดิการเอารดัเอา
เปรยีบผูบ้รโิภค 

3) ผูบ้รโิภคขาดความรู ้ ขอ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้และบรกิาร 
4) ผูบ้รโิภคไมม่อีํานาจในการต่อรองอยา่งเพยีงพอ 
5) กฎหมายลา้สมยัหรอืขาดประสทิธภิาพไมส่ามารถแกป้ญัหาไดอ้ยา่งทนัท่วงท ี
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2)  กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการคุ้มครองผู้บริโภค 

ก.  องคก์ารสหพนัธ์ผูบ้ริโภค  (Consumer  International)  ไดบ้ญัญตั ิสทิธผิูบ้รโิภคสากลขัน้พืน้ฐาน 

8  ประการ  

1) satisfaction of basic needs   สทิธทิีจ่ะเขา้ถงึสนิคา้และบรกิารทีจ่าํเป็นขัน้พืน้ฐานเช่น  อาหาร  
เครือ่งนุ่มห่ม  ทีอ่ยูอ่าศยั  ยารกัษาโรค  การศกึษา  การสาธารณสุข 

2) Safety   สทิธทิีจ่ะไดร้บัความปลอดภยัจากการใชส้นิคา้และบรกิารทีอ่ยู่รอบตวัเรา 
3) Information  สทิธทิีจ่ะไดร้บัขอ้มลูขา่วสารถูกตอ้งครบถ้วนและเพยีงพอ เกีย่วกบัสนิคา้หรอืบรกิาร 
4) Choice  สทิธทิีจ่ะเลอืกซือ้สนิคา้และบรกิารไดอ้ย่างอสิระ 
5) Be heard สทิธทิีจ่ะเรยีกรอ้งความเป็นธรรม 
6) Redress  สทิธทิีจ่ะไดร้บัการพจิารณาและค่าชดเชยค่าเสยีหายจากการบรโิภคสนิคา้และบรกิาร 
7) Consumer education   สทิธทิีจ่ะไดค้วามรูเ้กี่ยวกบัการบรโิภคสนิคา้และบรกิาร 
8) A healthy environment   สทิธทิีจ่ะดาํรงชวีติอยูใ่นสิง่แวดลอ้มทีด่แีละปลอดภยั 
ข.  กฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภคของไทย 

1)  รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 

มาตรา 61   

 สทิธขิองบุคคลซึง่เป็นผูบ้รโิภคยอ่มไดร้บัความคุม้ครองในการไดร้บัขอ้มลูทีเ่ป็นความจรงิ และมี

สทิธริอ้งเรยีนเพื่อใหไ้ดร้บัการแกไ้ขเยยีวยาความเสยีหาย รวมทัง้มสีทิธริวมตวักนัเพื่อพทิกัษ์สทิธขิอง

ผูบ้รโิภค 

 ใหม้อีงคก์ารเพื่อการคุม้ครองผูบ้รโิภคทีเ่ป็นอสิระจากหน่วยงานของรฐั ซึง่ประกอบดว้ยตวัแทน

ผูบ้รโิภค ทําหน้าทีใ่หค้วามเหน็เพื่อประกอบการพจิารณาของหน่วยงานของรฐัในการตราและการบงัคบัใช้

กฎหมายและกฎ และใหค้วามเหน็ในการกําหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อคุม้ครองผูบ้รโิภครวมทัง้ตรวจสอบ

และรายงานการกระทาํหรอืละเลยการกระทําอนัเป็นการคุม้ครองผูบ้รโิภค ทัง้นี้ใหร้ฐัสนบัสนุนงบประมาณ

ในการดําเนินการขององคก์ารอสิระดงักล่าว 

คาํถาม  องคก์รทีก่ล่าวนี้ เกดิขึน้ในไทยหรอืยงั 
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2) พระราชบญัญติัคุ้มครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 

กลุ่มกฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภค  มอียูห่ลายฉบบั  แต่ละฉบบัมอีํานาจและหน้าทีใ่นการใหค้วามคุม้ครอง

ผูบ้รโิภคทีแ่ตกต่างกนั โดยมหีน่วยงานราชการทําหน้าทีใ่นการบงัคบัใชใ้หเ้ป็นไปตามโดยกระจายอยูต่าม

กระทรวงต่าง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงันี้                               

1. กฎหมายคุม้ครองสทิธขิองผูบ้รโิภคโดยตรง คอื  พระราชบญัญตัคิุม้ครองผูบ้รโิภค พ.ศ. 2522 

  

2. กฎหมายทีม่หีน้าทีคุ่ม้ครองผูบ้รโิภค โดยการเขา้ไปควบคุมตรวจสอบ และกํากบัดูแลผูป้ระกอบ

ธุรกจิทีผ่ลติสนิคา้หรอืบรกิาร เพื่อใหผู้บ้รโิภคไดร้บัความเป็นธรรมและไดร้บัความปลอดภยัในการใชส้นิคา้

และการรบับรกิาร  

หลกัทัว่ไปของการบงัคบัใชก้ฎหมาย คอื เมือ่มกีฎหมายฉบบัใดใหอ้ํานาจในการคุม้ครองผูบ้รโิภคไว้

เป็นการเฉพาะแลว้กต็อ้งบงัคบัตามกฎหมายฉบบันัน้ ตวัอยา่งเช่น กรณีทีผู่บ้รโิภคถูกละเมดิสทิธเิกีย่วกบั

เรือ่งอาหาร ผูบ้รโิภคสามารถไปรอ้งเรยีนทีส่ํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาซึง่เป็นหน่วยงานทีม่ ี

อํานาจหน้าที ่ตามพระราชบญัญตัอิาหาร พ.ศ. 2522 ซึง่เป็นกฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภคเฉพาะเรือ่งสนิคา้

อาหารเท่านัน้ แต่ถา้กรณไีม่มกีฎหมายใด หรอืหน่วยงานใดใหค้วามคุม้ครองผูบ้รโิภคเป็นการเฉพาะแลว้ก็

ตอ้งใช ้พระราชบญัญตัคิุม้ครองผูบ้รโิภค พ.ศ. 2522 ซึง่ใหค้วามคุม้ครองในผูบ้รโิภคดา้นสนิคา้และบรกิาร

ทัว่ไป 

จาก1)คุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภค 5 ประการ 

จาก2)  2.1 กฎหมายคุม้ครองเพื่อใหผู้บ้รโิภคไดร้บัความปลอดภยัในการใชส้นิคา้และการรบับรกิาร 

เช่น 

  * กฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภคโดยกระทรวงสาธารณสุข 

   - พระราชบญัญตัหิลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิพ.ศ. 2545 

   - พระราชบญัญตัอิาหาร พ.ศ. 2522     - พระราชบญัญตัยิา พ.ศ. 2510 

  * กฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภคโดยกระทรวงอุตสาหกรรม 

   - พระราชบญัญตัมิาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม พ.ศ. 2511 

   - พระราชบญัญตัวิตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 

     2.2 กฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภคเพื่อใหผู้บ้รโิภคไดร้บัความเป็นธรรมในการใชส้นิคา้และการรบั

บรกิาร เช่น 
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  * กฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภคโดยกระทรวงพาณิชย ์

   - พระราชบญัญตักิารแขง่ขนัทางการคา้ พ.ศ. 2542 

   - พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยราคาสนิคา้และบรกิาร พ.ศ. 2542 

  * กฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภคโดยกระทรวงยตุธิรรม 

   - พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยขอ้สญัญาไมเ่ป็นธรรม พ.ศ. 2540 

จากพระราชบญัญติัคุ้มครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 

 “การบริโภค” หมายถงึ กนิ เสพ ใชส้ิน้เปลอืง ใชส้อย  จบัจ่าย  และรวมถงึ การจบัจา่ยใชส้อย                                           

การซือ้สิน้คา้ และการใชบ้รกิารต่าง ๆ 

     “ผูบ้ริโภค”  หมายความว่า  ผูซ้ือ้หรอืผูท้ีไ่ดร้บับรกิารจากผูป้ระกอบธุรกจิหรอืผูซ้ึง่ไดร้บัการเสนอ

หรอืการชกัชวนจากผูป้ระกอบธุรกจิเพื่อใหซ้ือ้สนิคา้หรอืบรกิารและหมายความรวมถงึผูใ้ชส้นิคา้หรอืผูไ้ดร้บั

บรกิารจากผูป้ระกอบธุรกจิโดยชอบแมม้ไิดเ้ป็นผูเ้สยีค่าตอบแทนกต็าม 

"ผูป้ระกอบธรุกิจ" หมายความว่า ผูข้าย ผูผ้ลติเพื่อขาย ผูส้ ัง่หรอืนําเขา้มาในราชอาณาจกัรเพื่อ

ขาย หรอืผูซ้ือ้เพื่อขายต่อซึง่สนิคา้ หรอืผูใ้หบ้รกิารและหมายความรวมถงึผูป้ระกอบกจิการโฆษณาดว้ย 

ผูบ้รโิภคไดร้บัการคุม้ครองตามกฎหมายนี้ 5 ประการคอื 

มาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ.คุม้ครองผูบ้รโิภคฯ  ผูบ้รโิภคมสีทิธไิดร้บัความคุม้ครองดงัต่อไปน้ี 

(1) สทิธทิีจ่ะไดร้บัข่าวสารรวมทัง้คาํพรรณาคุณภาพทีถู่กตอ้งและเพยีงพอเกีย่วกบัสนิคา้หรอืบรกิาร 

(2) สทิธทิีจ่ะมอีสิระในการเลอืกหาสนิคา้หรอืบรกิาร ไดแ้ก่ สทิธทิีจ่ะซือ้สนิคา้ 

(3) สทิธทิีจ่ะไดร้บัความปลอดภยัจากการใชส้นิคา้หรอืบรกิาร 

(4) สทิธทิีจ่ะไดร้บัความเป็นธรรมในการทําสญัญา* 

(5) สทิธทิีจ่ะไดร้บัการพจิารณาและชดเชยความเสยีหายทัง้นี้ ตามทีก่ฎหมายว่าดว้ยการนัน้ ๆ หรอื

พระราชบญัญตันิี้บญัญตัไิว ้

               ‚ผูซ้ือ้ตอ้งระวงั‛ เป็นหน้าทีข่องผูบ้รโิภค (4สศ) 

1) สอบฉลาก (ตรวจสอบ) : ปรมิาณ ราคา แหล่งกําเนิด  อยา่ด่วนหลงเชื่อคํา   โฆษณา 

2) สอบถาม :  คุณภาพของสนิคา้ 
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3) สงสยั : รอ้งขอใหห้น่วยงานตรวจสอบคุณภาพ และปรมิาณของสนิคา้เป็นไปตามฉลากหรอืไม่ 

4) สญัญา : ขอ้ตกลงทีส่าํคญัตอ้งทาํเป็นหนงัสอื   ลงลายมอืชื่อของผูป้ระกอบการเป็นสาํคญั  ตอ้ง

ตรวจสอบความหมายของภาษาว่าใหป้ระโยชน์ครบถว้นตามขอ้ตกลง  ศกึษา : เงือ่นไข หรอื

ขอ้จาํกดัของสนิคา้ 

ภายหลงัซ้ือสินค้าหรือบริการ 

1. เกบ็พยานหลกัฐานต่าง ๆ ทีแ่สดงถงึการละเมดิสทิธ ิ

2. เกบ็เอกสารสญัญาต่างๆ :  เอกสารโฆษณาและใบเสรจ็รบัเงนิ 

3. ดาํเนินการรอ้งเรยีน  : เมือ่มกีารละเมดิสทิธขิองผูบ้รโิภคขึน้        (เป็นหน้าทีข่องผูบ้รโิภคทีจ่ะตอ้ง

เรยีกรอ้งสทิธ)ิ 

4. สาํนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

         

สคบ. เป็นองคก์รคุม้ครองสทิธขิองผูบ้รโิภค  โดยมอีํานาจหน้าที่  

    1. รบัและพจิารณาเรือ่งราวรอ้งทุกขจ์ากผูบ้รโิภค 

 2. ตดิตามและสอดส่องพฤตกิารณ์ของผูป้ระกอบธุรกจิ 

   3.  ใหค้วามรู ้ การศกึษาและเผยแพรว่ชิาการแก่ผูบ้รโิภค 

4.  ศกึษาและวจิยัปญัหาเกี่ยวกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภค เพื่อแกป้ญัหา 

5.  การควบคุม ส่งเสรมิ  กําหนดมาตรฐานของสนิคา้หรอืบรกิาร  

3)  พระราชบญัญติั  ความรบัผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภยั 2551 

    ‚สนิคา้ทีไ่ม่ปลอดภยั‛ หมายความว่า สนิคา้ทีก่่อหรอือาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายขึน้ไดไ้ม่ว่าจะเป็น

เพราะเหตุจากความบกพร่องในการผลติหรอืการออกแบบ หรอืไม่ได้กําหนดวธิใีช้ วธิเีก็บรกัษา คําเตอืน 
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หรอืขอ้มูลเกี่ยวกบัสนิค้า หรอืกําหนดไว้แต่ไม่ถูกต้องหรอืไม่ชดัเจนตามสมควร  ทัง้นี้ โดยคํานึงถงึสภาพ

ของสนิคา้ รวมทัง้ลกัษณะการใชง้านและการเกบ็รกัษาตามปกตธิรรมดาของสนิคา้อนัพงึคาดหมายได ้

ความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย   หมายความรวมถึงความเสียหาย ทัง้ ต่อ

ชวีติ  รา่งกาย  สุขภาพ  อนามยั  จติใจ  และทรพัยส์นิ 

  อายคุวามฟ้องรอ้ง 3 ปี หรอื 10 ปี 

กฎหมายฉบบันี้ควบคุมผู้ประกอบการ คอื       ผู้ประกอบการต้องรบัผดิในความเสยีหายที่เกิดจาก

สนิคา้ทีไ่ม่ปลอดภยัเมื่อสนิค้านัน้ไดม้กีารขายใหแ้ก่ผูบ้รโิภคแลว้ ไม่ว่าความเสยีหายจะเกดิจากการกระทํา

โดยจงใจหรอืประมาทเลนิเล่อของผูป้ระกอบการ    

เวน้แต่ผูป้ระกอบการพสิจูน์ไดว้่าความเสยีหายอนัเกดิจากสนิคา้ทีไ่ม่ปลอดภยันัน้   

๑. สนิคา้นัน้มไิดเ้ป็นสนิคา้ทีไ่มป่ลอดภยั   

๒. ผูเ้สยีหายไดรู้อ้ยูแ่ลว้ว่าสนิคา้นัน้เป็นสนิคา้ทีไ่มป่ลอดภยั  

๓. ความเสยีหายเกดิขึน้จากการใชห้รอืการเกบ็รกัษาสนิคา้ไม่ถูกต้องตามวธิใีช ้วธิเีกบ็รกัษา คําเตอืน 

หรือข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ผู้ประกอบการได้กําหนดไว้อย่างถูกต้องและชัดเจนตามส มควรแล้ว 

ผูป้ระกอบการกไ็มต่อ้งรบัผดิ 

4) พระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 

อาหาร หมายถงึ  

(1) วตัถุทุกชนิดที่คนกนิ ดื่ม อม หรอืนําเขา้สู่ร่างกายไม่ว่าดว้ยวธิใีด ๆ หรอืในรปูลกัษณะใด ๆ แต่ไม่

รวมถงึยา วตัถุออกฤทธิต่์อจติและประสาท หรอืยาเสพตดิใหโ้ทษ ตามกฎหมายว่าดว้ยการนัน้  

(2) วตัถุที่มุ่งหมายสําหรบัใช้หรอืใช้เป็นส่วนผสมในการผลติอาหารรวมถึงวตัถุเจอืปนอาหาร ส ีและ

เครือ่งปรงุแต่งกลิน่รส  ซึง่ตามคาํนิยามนี้ ผงชรูสจงึจดัเป็นอาหาร 

กฎหมายฉบบัน้ีจะกล่าวถงึ 

1. การควบคุมอาหาร  การผลติ  คุณภาพอาหารเพื่อความปลอดภยัของผูบ้รโิภครวมถงึการใชภ้าชนะ

บรรจ ุฉลากและการโฆษณา 

2. การจดัตัง้โรงงาน  
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3. การนําเขา้และส่งออกอาหารเพื่อจาํหน่าย ฯโดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการอาหาร 

คณะกรรมการอาหารมอีํานาจหน้าที ่

1. ใหค้าํแนะนําเพื่อประโยชน์แก่การควบคุมอาหาร  การวนิิจฉยัอุทธรณ์ 

2. ออกประกาศทีเ่กีย่วขอ้งการผลติ คุณภาพ มาตรฐานอาหารฯ 

3. เพกิถอนตํารบัอาหาร  

4. สัง่ทาํลายอาหาร/ ภาชนะบรรจทุีผ่ดิกฎหมาย  

5. การพกัใชห้รอืการเพกิถอนใบอนุญาต: ใบอนุญาตตัง้โรงงาน ใบอนุญาตนําเขา้-จาํหน่าย,โฆษณาฯ 

 

สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)   

        สายด่วน อย. 1556 

อาํนาจหน้าท่ีของ อย. 

‚ปกป้องและคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ‛  โดยมอีํานาจหน้าที ่

เกีย่วกบัอาหาร      ดาํเนินการตามกฎหมายว่าดว้ยอาหาร เฝ้าระวงักํากบัและตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน

ของผลติภณัฑ ์ สถานประกอบการ และการโฆษณา รวมทัง้ผลอนัไม่พงึประสงค์ของผลติภณัฑต์ลอดจนมี

การตดิตามหรอืเฝ้าระวงัขอ้มลูขา่วสารดา้นผลติภณัฑส์ุขภาพจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ 

 

5) พระราชบญัญติัมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 

คณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ   “ กมช.” มอีํานาจหน้าที ่ ดงันี้ 

 กําหนดนโยบาย กํากบัดูและประสานงานดา้นการมาตรฐานของประเทศให้เกดิความเป็นเอกภาพ

ความมปีระสทิธิภาพและสอดคลองกบัสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ  รวมทัง้มหีน้าที่เกี่ยวกบัการ

ควบคุมผูป้ระกอบการตรวจสอบและรบัรองมาตรฐานของผูป้ระกอบการกจิการต่างๆ 

‚มาตรฐาน‛ หมายความว่า ขอ้กําหนดอยา่งใดอยา่งหนึ่งหรอืหลายอยา่งซึง่เกีย่วกบัสิง่ต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ผลติภณัฑ์ วธิีการ กระบวนการผลติ ส่วนประกอบ โครงสร้าง มติิ ขนาด แบบ รูปร่าง น้ําหนัก 

ประสทิธภิาพ สมรรถนะ ความทนทาน หรอืความบรสิุทธิข์องผลติภณัฑ ์

(๒) หบีห่อ การบรรจหุบีห่อ การทาํเครือ่งหมาย หรอืฉลาก 
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(๓) วธิกีาร กระบวนการ คุณลกัษณะ ประสทิธภิาพ หรอืสมรรถนะ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรกิาร 

(๔) ระบบการบรหิารหรอืการจดัการเกี่ยวกับคุณภาพ สุขอนามยั อาชีวอนามยั สิ่งแวดล้อม ความ

ปลอดภยั หรอืระบบอื่นใด 

(๕) นิยาม แนวทาง ขอ้แนะนํา หน่วยวดั การทดสอบ การสอบเทยีบ การทดลอง การวเิคราะห ์การวจิยั 

การตรวจ การรบัรอง การตรวจประเมนิ ทีเ่กีย่วกบั (๑) (๒) (๓) (๔) หรอือื่นๆ ทีเ่กีย่วกบัการมาตรฐาน 

 สาํนักงานมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม 

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม       มีอํานาจหน้าที่  ตาม 

พระราชบญัญตัมิาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม พ.ศ. 2511  ดงันี้ 

1. กําหนดมาตรฐานและกํากบัดูแลคุณภาพสนิคา้และบรกิารใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดและสอดคลอ้ง

กบัแนวทางสากล  

2. กําหนดมาตรฐานผลติภณัฑช์ุมชนและใหก้ารรบัรอง  

3. ส่งเสรมิพฒันากจิกรรมดา้นการมาตรฐานของประเทศ  

4. รว่มมอืกบัต่างประเทศ ดา้นการมาตรฐานในระดบัทวภิาคแีละพหุภาค ี 

5. บรกิารขอ้มลู  สารสนเทศดา้นการมาตรฐาน  

6. สรา้งเครอืขา่ยดา้นการมาตรฐานของประเทศใหเ้ป็นเอกภาพ 

มาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม (มอก.) 

หมายถงึ สิง่หรอืเกณฑท์างเทคนิคทีก่ําหนดขึน้สาํหรบัผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม โดยจะระบุลกัษณะที่

สําคญัของผลิตภณัฑ์ ประสิทธิภาพของการนําไปใช้งาน คุณภาพของวตัถุดิบที่นํามาผลิต และวิธีการ

ทดสอบ เมือ่ใชเ้ป็นเครือ่งตดัสนิว่าคุณภาพผลติภณัฑน์ัน้ ๆ เป็นไปตามมาตรฐานหรอืไม ่  

 การกําหนดมาตรฐานเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ช่วยผู้บรโิภคในการประหยดั ปลอดภัย

ผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมพฒันาและเตบิโต เศรษฐกจิขยายตวัและสงัคมน่าอยู่ 
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เครื่องหมาย มอก. มี 2 ลกัษณะ 

 1. เครือ่งหมายมาตรฐานทัว่ไป  เป็นเครือ่งหมายมาตรฐานทีก่ําหนดเพื่อให้

การรบัรองคุณภาพผลติภณัฑโ์ดยทัว่ไป  โดยผูป้ระกอบการทีท่าํผลติภณัฑส์ามารถยืน่ขอใบอนุญาตแสดง

เครือ่งหมายมาตรฐานไดด้ว้ยความสมคัรใจ  เมือ่สาํนกังานฯ ไดต้รวจสอบโรงงานกรรมวธิกีารผลติ  และ

ทดสอบผลติภณัฑ ์ และเป็นไปตามเกณฑท์ีก่ําหนด  สาํนกังานกจ็ะไดอ้นุญาตใหแ้สดงเครือ่งหมาย

มาตรฐานทีผ่ลติภณัฑน์ัน้ได้  

    2.  เครือ่งหมายมาตรฐานบงัคบัเป็นมาตรฐานทีก่ําหนดขึน้เพื่อความ

ปลอดภยั และเพื่อป้องกนัความเสยีหายอนัอาจจะเกดิแก่ประชาชนหรอืกจิการอุตสาหกรรมหรอืเศรษฐกจิ

ของประเทศ โดยการตราพระราชกฤษฎกีากําหนดใหผ้ลติภณัฑน์ัน้ๆ ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานหรอืที่

เรยีกว่า มาตรฐานบงัคบั ซึง่ผูผ้ลติ ผูจ้าํหน่ายและผูนํ้าเขา้จะตอ้งผลติ จาํหน่ายและนําเขา้แต่ผลติภณัฑท์ีไ่ด้

มาตรฐาน ตามทีส่ํานกังาน ฯ ประกาศกําหนดเท่านัน้ หากไมก่ระทําตามจะมคีวามผดิตามกฎหมาย 

  มาตรฐานผลิตภณัฑช์ุมชน(มผช) 

ประเทศไทยกําลงัจะก้าวเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) ในปี พ.ศ. 2558  จงึ

จาํเป็นตอ้งพฒันาสนิคา้ใหม้มีาตรฐานเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากลและ การคุม้ครองผูบ้รโิภคใหป้ลอดภยัจาก

สนิคา้ดอ้ยคุณภาพทีจ่ะไหลเขา้มามากขึน้หลงัจากไมม่กีําแพงภาษี 

มผช.(มาตรฐานผลติภณัฑช์ุมชน)  มลีกัษณะเป็นรปูมอืประสานต่อเนื่องกนัภายในกรอบ

สีเ่หลีย่มจตุัรสัเอยีงเป็นมุม    45 องศา ลอ้มรอบสญัลกัษณ์ สมอ. 

สมอ.ไดก้ําหนดมาตรฐานผลติภณัฑช์ุมชน (มผช.) เพื่อรบัรองมาตรฐานผลติภณัฑ ์5 ประเภท 

ไดแ้ก่  ของใช ้ ของตกแต่ง  ของทีร่ะลกึ อาหาร เครื่องดื่ม  สมนุไพรทีไ่มใ่ช่อาหาร และผา้เครือ่งแต่งกาย  

โดย สมอ.  สนบัสนุนและส่งเสรมิใหผู้ผ้ลติภณัฑช์ุมชน มศีกัยภาพในกระบวนการผลติ  และมขีดี

ความสามารถเพื่อรองรบัการแขง่ขนัในกลุ่มประเทศอาเซยีนดว้ยกนั 

วิธีเรียกร้องค่าเสียหาย 



~ 190 ~ 
 

เมื่อผูบ้รโิภคถูกละเมดิสทิธ ิ หรอืได้รบัความเสยีหายจากการกระทําของผูป้ระกอบธุรกจิ  ผู้บรโิภคมี

ทางเลอืกไดด้งันี้ 

1) ผูบ้รโิภครอ้งทุกขต่์อ ส.ค.บ. 

ก. สคบ.ประจาํจงัหวดั/ อําเภอ (ศาลากลางจงัหวดั/ทีว่่าการอําเภอ) 

ข. รบัแบบบนัทกึการรอ้งเรยีนที่รา้นสะดวกซือ้(7-11) พรอ้มหลกัฐานการรอ้งเรยีน แล้วส่ง สคบ. ฟร ี

ไมต่อ้งตดิแสตมป์ 

ค. รอ้งเรยีน online : consumer@ocpb.go.th  > complain.ocpb.go.th 

ง. สายด่วน สคบ. 1166  

2.  ผูบ้ริโภคฟ้องศาลเอง   

ผูบ้รโิภคจะว่าจา้งทนายความหรอืไมม่ทีนายความกไ็ด ้ โดยตดิต่อพนักงานเจา้หน้าทีข่องศาล ณ ที่

ทําการศาลแพ่งทุกศาล ทุกจงัหวัดทัว่ประเทศ แผนกคดีผู้บรโิภคของศาลนัน้ๆ ให้การช่วยเหลือหรือ

ดาํเนินการให ้ฟรี   หรอื จะขอใหอ้งคก์รพฒันาเอกชน  สมาคม หรอืมลูนิธทิีเ่กี่ยวกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภคที่

สํานักงานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค (สคบ.) รบัรองแล้ว ใหเ้ป็นผูฟ้้องรอ้งแทนกไ็ด ้แต่ผูบ้รโิภคต้อง

เป็นสมาชกิของสมาคมหรอืมูลนิธนิัน้ๆ  ซึง่การฟ้องรอ้งก็จะไดร้บัการยกเวน้ค่าฤชาธรรมเนียมทางศาลทัง้

ปวง   

คาํถามท้ายบท 

1) ผูบ้รโิภคไดร้บัการคุม้ครองตาม พ.ร.บ. คุม้ครองผูบ้รโิภคฯอะไรบา้ง 

2) ผูบ้รโิภคเรยีกรอ้งใหผู้ป้ระกอบการชดใชค้่าสนิไหมทดแทนไดเ้มือ่ไร 

3) คณะกรรมการอาหารสัง่ทาํลายอาหารปลอมไดห้รอืไม่ 

4) อ.ย.มหีน้าทีอ่ะไร 

5) อาหารประเภทใดตอ้งมเีครื่องหมาย อ.ย.กํากบั 

6) เครือ่งหมายผลติภณัฑช์ุมชน (มผช.)มคีวามสาํคญัอยา่งไร 

7) ส.ค.บ. สามารถสัง่ใหผู้ป้ระกอบการชดใชค้่าเสยีหายไดห้รอืไม่ 

http://complain.ocpb.go.th/
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เน้ือหา:  ASEAN   สมาคมประชาชาติเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ** 

คาํขวญัอาเซ่ียน "One Vision, One Identity, One Community"   "หนึ่งวสิยัทศัน์ หนึ่งเอกลกัษณ์ 
หนึ่งประชาคม " 

อาเซยีนก่อตัง้ขึน้โดยตราสารทีเ่รยีกว่า ปฏญิญาอาเซยีน หรอืทีรู่จ้กัในชื่อ ปฏิญญา

กรงุเทพ (Bangkok Declaration) โดยหากพจิารณาจากเนื้อหาของตราสารและสถานการณ์ทางการเมอืง

ระหว่างประเทศในช่วง ค.ศ. 1967 (พ.ศ. 2510)  พจิารณาไดว้่าอาเซยีนจาํตอ้งอาศยัรปูแบบความรว่มมอื

เชงิมติรภาพในภูมภิาคและเลีย่งการกําหนดสทิธหิน้าทีใ่นทางกฎหมายระหว่างประเทศตลอดเวลาทีผ่่านมา

ผูนํ้าในภูมภิาคไดอ้าศยัอาเซยีนเป็นเวทดีําเนินความรว่มมอืบนพืน้ฐานของความยนิยอมและความสมคัรใจ

ของสมาชกิเป็นหลกั การดําเนินการอยูบ่นพืน้ฐานของการปรกึษาหารอืหรอืการอาศยัฉนัทามต ิ โดยเลีย่ง

การอา้งสทิธหิน้าทีแ่ละการแทรกแซงทางการเมอืงระหว่างสมาชกิ (nonintervention) ซึง่แนวปฏบิตันิี้ที่

เรยีกว่า ‚The ASEAN Way‛ ไดช้่วยใหค้วามรว่มมอืดาํเนินมาไดโ้ดยปราศจากความขดัแยง้รุนแรงแมว้่า

สมาชกิแต่ละประเทศจะมรีะบบกฎหมายและนโยบายทางการเมอืงทีแ่ตกต่างกนั ดงันัน้ เมือ่อาเซยีนมไิดมุ้ง่

ทีจ่ะนํากฎหมายระหว่างประเทศมาเป็นฐานในการดําเนินการ จงึมไิดม้กีารจดัทําสนธสิญัญาหรอืกฎบตัร

อาเซยีนมาตัง้แต่ตน้ 

แมอ้าเซยีนจะมไิดม้สีนธสิญัญาหรอืกฎบตัรมาตัง้แต่ตน้ แต่เมือ่เวลาผ่านไปอาเซยีนกไ็ดพ้ฒันา

ความรว่มมอืโดยอาศยัฐานในทางกฎหมายระหว่างประเทศมากขึน้ เช่น การทีส่มาชกิอาเซยีนไดจ้ดัทาํ 

---------------------------------------------- 

1คณะนิตศิาสตร ์ มหาวทิยาลยันเรศวร 

สนธสิญัญาไมตรแีละความร่วมมอืในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation 

in Southeast Asia 1976 หรอื TAC) ซึง่กเ็ป็นการนําหลกักฎหมายระหว่างประเทศทีม่อียูเ่ดมิแลว้มาเน้นยํา้

ระหว่างรฐัในภมูภิาค เช่น หลกัการเคารพอํานาจอธปิไตยของรฐั หลกัการไมแ่ทรกแซงกจิการอนัเป็นการ

ภายในของแต่ละรฐั ซึง่ปรากฏอยูใ่นกฎบตัรสหประชาชาตอิยูแ่ลว้ เป็นตน้ และอาเซยีนกไ็ดอ้าศยัหลกัใน

สนธสิญัญาดงักล่าวมาเป็นหลกัการทีอ่าเซยีนยดึถอื และเป็นขอ้แมใ้นการต่อรองกบัรฐัทีไ่มใ่ช่สมาชกิใหล้ง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
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นามเป็นภาคก่ีอนจะไดร้บัใหเ้ขา้รว่มประชุมกบัอาเซยีนนัน่เอง ขอ้พจิารณาสาํคญัคอืสนธสิญัญาดงักล่าว

มไิดเ้กีย่วขอ้งหรอืทําขึน้กบัอาเซยีนโดยตรง และอาเซยีนกม็ไิดม้คีวามสามารถในการทําสนธสิญัญาโดย

ตนเอง เพยีงแต่รฐัทีอ่ยูใ่นบรเิวณเอเชยีอาคเนยไ์ดเ้ขา้เป็นภาคสีนธสิญัญาดงักล่าวเพื่อประโยชน์รว่มกนัใน

ภมูภิาคและอาศยัอาเซยีนเป็นเครื่องมอืในการดาํเนินความรว่มมอื และพนัธกรณหีรอืหน้าทีต่ามสนธสิญัญา

นัน้ยอ่มส่งผลกระทบต่อการดาํเนินความรว่มมอืภายใตก้รอบอาเซยีนโดยปรยิาย นอกจากนี้อาเซยีนยงัได้

เป็นเวททีีท่ําใหเ้กดิสนธสิญัญาในเรือ่งอื่นๆ เช่น การทําใหภ้มูภิาคปลอดจากอาวุธนิวเคลยีร ์หรอืล่าสุดใน

ดา้นการต่อตา้นการก่อการรา้ย ตลอดจนความตกลงเรือ่งเศรษฐกจิและความรว่มมอืเฉพาะดา้น เช่น ดา้น

การส่งเสรมิสวสัดกิารสงัคม การศกึษา การป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมขา้มชาต ิสิง่แวดลอ้ม การ

จดัการภยัพบิตั ิฯลฯ ซึง่ลว้นอาศยัอาเซยีนเป็นกลไกสาํคญัทัง้สิน้ ดงันัน้ แมใ้นทางรปูแบบแลว้จะไมถ่อืว่า

อาเซยีนไดต้ัง้อยูบ่นฐานกฎหมายระหว่างประเทศ แต่ในทางเนื้อหากฎหมายระหว่างประเทศและความตก

ลงเหล่านี้กจ็ะไดม้อีทิธพิลต่อการดาํเนินการของอาเซยีนในช่วงเวลาทีผ่่านมา 

ประวติัการก่อตัง้ 

เนื่องจากประเทศในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้5 ประเทศ คอื ไทย ฟิลปิปินส ์สงิคโปร ์
มาเลเซยี และอนิโดนีเซยี ตอ้งการจะสรา้งสนัตภิาพและความมัน่คงใหแ้ก่ประเทศในภมูภิาคนี้ ซึง่จะตอ้งใช้
ความพยายามรว่มกนัขจดัปญัหาความแตกต่างทางการเมอืง และการรว่มมอืช่วยเหลอืกนัในการพฒันา
เศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม   จงึไดค้ดิก่อตัง้สมาคมขึน้ โดยไมม่ปีระเทศมหาอํานาจอยูเ่บือ้งหลงั และใช้
ชื่อสมาคมนี้ว่า สมาคมประชาชาตเิอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้(อาเซยีน) เมือ่ พ.ศ. 2510 ต่อมาไดป้ระเทศอื่นๆ 
เขา้เป็นสมาชกิตามลาํดบัดงันี้  
 เดอืนมกราคม พ.ศ.2527รบัประเทศบรไูนเขา้เป็นสมาชกิเดอืนกรกฎาคม พ.ศ.2538 รบัประเทศเวยีดนาม
เขา้เป็นสมาชกิ 
                    พ.ศ. 2540 รบัประเทศพมา่ และลาว และวนัที ่30 เมษายน พ.ศ.2542 รบัประเทศกมัพชูา
เป็นสมาชกิประเทศสุดทา้ยรวมประเทศสมาชกิทัง้หมด10 ประเทศ มสีาํนกังานใหญ่อยูท่ีก่รงุจาการต์า 
ประเทศอนิโดนีเซยีมปีระชากรรวม 570 ลา้นคน 

วตัถปุระสงคใ์นการก่อตัง้ 
1. เพื่อรว่มมอืช่วยเหลอืกนัในการเรง่รดัพฒันาความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิและความกวา้หน้าทาง
สงัคม วฒันธรรมของประเทศสมาชกิ 
2.เพื่อส่งเสรมิสนัตภิาพและความมัน่คงใหแ้ก่ภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 
3.เพื่อใหค้วามรว่มมอืในการส่งเสรมิดา้นเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การคา้และการคมนาคมขนส่ง 
4. เพื่อช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัทางดา้นการศกึษา วทิยาการ อาชพี และการบรหิาร 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2
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ความสมัพนัธ์ระหว่างไทยกบัสมาคมประชาชาติเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
                    การทีป่ระเทศไทยเขา้รว่มเป็นสมาชกิของอาเซยีน นับว่าเป็นผลดต่ีอนโยบายดา้นเศรษฐกจิ
ของประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากสามารถต่อรองทางดา้นทางการคา้กบัประเทศสมาชกิ นอกจากนี้
การคา้ระหว่างประเทศสมาชกิดว้ยกนั ไดย้ดึหลกัความถนดัในการผลติ หรอืการแบ่งประเภทอุตสาหกรรม
ใหป้ระเทศสมาชกิทาํการผลติโดยไม่มกีารผลติแขง่ขนักนั ประเทศไทยไดร้บัประโยชน์จากการเป็นสมาชกิ
กลุ่มอาเซยีน ดงันี้ 
                    1. ดา้นการคา้ ไดร้บัสทิธพิเิศษทางดา้นการคา้ดว้ยการไดล้ดหยอ่นอตัราภาษศุีลกากร หรอื
ยกเวน้ภาษทีีป่ระเทศไทยส่งไปขายยงัประเทศสมาชกิสําหรบัสนิคา้บางประเภท เช่นเดยีวกบัทีป่ระเทศ
สมาชกิไดร้บัจากประเทศไทย ภายใตข้อ้ตกลงของเขตการคา้เสรอีาเซยีน หรอื อาฟตา (AFTA : ASEAN 
Free Trade Area)  
                    2. ดา้นอุตสาหกรรม ไดร้ว่มกบัอาเซยีนในการจดัตัง้โครงการอุตสาหกรรมเพื่อผลติสนิคา้
สาํหรบัทดแทนสนิคา้ทีนํ่าเขา้จากต่างประเทศ อาเซยีนไดเ้ลอืกอุตสาหกรรมหลกัใหป้ระเทศสมาชกิเลอืกทาํ
การผลติ คอื ประเทศไทยผลติเกลอืหนิและโซดาแอช อนิโดนีเซยีและมาเลเซยีผลติปุ๋ ยยเูรยี   สงิคโปรผ์ลติ
เครือ่งยนตด์เีซล และฟิลปิปินสผ์ลติปุ๋ ยฟอสเฟต   โครงการนี้ภายหลงัมกีารเปลีย่นแปลง คอื ไทย
เปลีย่นเป็นผลติแรโ่พแทช   สงิคโปรย์กเลกิโครงการฟิลปิปินสเ์ปลีย่นเป็นผลติทองแดงแปรรปู   ส่วน
อนิโดนีเซยีและมาเลเซยียงัคงผลติปุ๋ ยยเูรยีตามเดมิ ซึง่การรว่มมอืน้ีเป็นการรว่มมอืระดบัรฐับาล ส่วน
ภาคเอกชนกม็กีารรว่มมอืกนัในอุตสาหกรรมรถยนต ์โดยการแบ่งการผลติชิน้ส่วนรถยนตต์ามความถนัด
ของแต่ละประเทศ และต่อมามโีครงการแบ่งผลติสนิคา้อุตสาหกรรม โดยผูผ้ลติจะตอ้งเป็นบรษิทัเอกชน
อยา่งน้อย 2 บรษิทั จากประเทศสมาชกิอยา่งน้อย 2 ประเทศ  
                    3. ดา้นการคลงัและการธนาคาร นโยบายดา้นการคลงัและการธนาคาร ประเทศสมาชกิได้
ตกลงรว่มมอืกนัในดา้นการจดัตัง้ตลาดตัว๋เงนิทีธ่นาคารรบัรอง จดัตัง้บรรษทัการเงนิอาเซยีน จดัตัง้
คณะกรรมาธกิารว่าดว้ยการประกนัภยัแห่งอาเซยีน จดัตัง้กลไกยกเวน้การเกบ็ภาษแีละป้องกนัการเกบ็ภาษี
ซํ้าซอ้น และรว่มมอืกบัประชาคมยโุรปในการจดัตัง้กองทุนรว่มเพื่อการพฒันาระหว่างอาเซยีนกบัออีซีี 
                    4. ดา้นการเกษตร อาเซยีนไดม้กีารรว่มมอืกนัทางดา้นการเกษตรทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศสมาชกิ นโยบายดา้นการเกษตรไดด้าํเนินการไปหลายโครงการ เช่น โครงการการสํารองอาหารเพื่อ
ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัในยามขาดแคลนในเวลาฉุกเฉิน โครงการจดัตัง้ศูนยว์างแผนพฒันาการเกษตรของ
อาเซยีน โครงการจดัการเกีย่วกบัอาหารภายใตค้วามรว่มมอืของอาเซยีน-ออสเตรเลยี โครงการเทคโนโลยี
การประมงภายใตค้วามรว่มมอืของอาเซยีน-แคนาดา โครงการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าภายใต้ความรว่มมอืของ
อาเซยีน-อซี ีโครงการจดัตัง้ด่านกกักนัโรคพชืและสตัวใ์นภูมภิาคอาเซยีน โครงการตัง้ศูนยเ์มลด็พนัธุไ์มป้่า 
โครงการอนุรกัษ์และจดัการตน้น้ําลําธาร โครงการปลกูปา่ และโครงการตลาดของทรพัยากรปา่ไม ้
นอกจากนี้ยงัมโีครงการอื่นทีอ่ยูใ่นระหว่างการเจรจาตกลงอกีมาก 
                    5. ดา้นการขนส่งและคมนาคม เป็นนโยบายทีม่ปีระโยชน์อย่างยิง่ต่อการวางนโยบายทาง
เศรษฐกจิของประเทศไทย โดยเฉพาะทางดา้นการขนส่งทางบก การเดนิเรอืและการท่าเรอื การบนิพลเรอืน 
การไปรษณยีแ์ละโทรคมนาคม 
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                    6. ดา้นการเมอืง ความสามคัครีะหว่างประเทศสมาชกิของอาเซยีนในการแก้ปญัหาอนิโดจนี 
ทาํใหท้ัว่โลกหนัมาสนใจและช่วยเหลอือนิโดจนีมากขึน้ และยงัช่วยแบ่งเบาภาระของประเทศไทยเกีย่วกบั
ปญัหาผูอ้พยพอกีดว้ย 
                    7. ดา้นวฒันธรรม ความรว่มมอืกนัอยา่งใกลช้ดิ ทาํใหเ้กดิโครงการแลกเปลีย่นวฒันธรรม
ระหว่างประเทศสมาชกิ ซึง่เป็นการส่งเสรมิความเขา้ใจอนัดต่ีอกนัมากขึน้ 

เดอืนธนัวาคม 2540 ในการประชุม ณ กรงุกวัลาลมัเปอร ์ บรรดาผูนํ้าประเทศสมาชกิอาเซยีนได้
รว่มประกาศ ‚วสิยัทศัน์อาเซยีน 2020‛ (ASEAN Vision 2020) โดยกําหนดเป้าหมายว่าภายในปี ค.ศ. 
2020 (พ.ศ. 2563) อาเซยีนจะมรีปูแบบความรว่มมอืทีพ่ฒันาใกลช้ดิมากขึน้ยิง่กว่าเดมิ ต่อมาในการประชุม
ผูนํ้าอาเซยีน (ASEAN Summit) ครัง้ที ่9 ในเดอืนตุลาคม 2546 ทีบ่าหล ีผูนํ้าอาเซยีนไดล้งนามในปฏญิญา
ว่าดว้ยความรว่มมอือาเซยีน (Declaration of ASEAN Concord II หรอื Bali Concord II) เพื่อใหเ้กดิ
ประชาคมอาเซยีน (ASEAN Community) ภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) โดยจะประกอบดว้ย 3 เสา
หลกั (pillars) ไดแ้ก่ ประชาคมความมัน่คงอาเซยีน (ASEAN Security Community–ASC) ประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economic Community-AEC) และประชาคมสงัคม-วฒันธรรมอาเซยีน 
(ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC) 

ในเดอืนพฤศจกิายน 2547 ไดม้กีารประชุมผูนํ้าอาเซยีน ครัง้ที ่ 10 ณ กรงุเวยีงจนัทน์ และบรรดา
ผูนํ้าอาเซยีนไดป้ระกาศแผนปฏบิตักิารเวยีงจนัทน์ (Vientiane Action Programme) ซึง่ไดส้นบัสนุนการ
จดัทํากฎบตัรอาเซยีนเพื่อรองรบัการจดัตัง้ประชาคมอาเซยีนภายในปี พ.ศ. 2563 และในเดอืนธนัวาคม 
2548 ไดม้กีารประชุมผูนํ้าอาเซยีน ครัง้ที ่ 11 ณ กรงุบาหล ี โดยบรรดาผูนํ้าไดร้ว่มกนัประกาศ หลกัการ
สาํคญัในการจดัทาํกฎบตัรอาเซยีนและไดม้อบหมายให ้‚คณะผูท้รงคุณวุฒ‛ิ (Eminent Persons Group) ซึง่
ประกอบไปดว้ยผูท้รงคุณวุฒใินดา้นการต่างประเทศจากแต่ละประเทศสมาชกิ เป็นผูจ้ดัทาํขอ้เสนอแนะ
เบือ้งตน้และลกัษณะทัว่ไปของกฎบตัรอาเซยีน ซึง่คณะผูท้รงคุณวุฒกิไ็ดป้ระชุมหารอืรว่มกบัภาคส่วนต่างๆ 
จนสามารถสรปุขอ้เสนอแนะเบือ้งตน้ในการจดัทาํกฎบตัรในรปูแบบ ‚รายงานของคณะผูท้รงคุณวุฒเิรือ่งกฎ
บตัรอาเซยีน‛ ในเดอืนธนัวาคม 2549 ล่าสุดเมือ่เดอืนมกราคม 2550 ในการประชุมผูนํ้าอาเซยีน ครัง้ที ่12 
ณ กรงุเซบ ู บรรดาผูนํ้าไดร้ว่มกนัประกาศ รบัรองรายงานของคณะผูท้รงคุณวุฒเิกีย่วกบักฎบตัรอาเซยีน
และไดม้อบหมายให ้ ‚คณะทาํงานระดบัสงู‛ หรอื High Level Task Force ซึง่ประกอบไปดว้ยเจา้หน้าที่
ระดบัสงูทีม่คีวามเชีย่วชาญจากแต่ละประเทศสมาชกิเป็นผูร้บัผดิชอบจดัทาํรา่งกฎบตัรอาเซยีนและเอกสาร
สาํคญัทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ โดยใหอ้าศยัหลกัการสําคญัทีบ่รรดาผูนํ้าไดร้ว่มกนัประกาศไว ้ณ กรงุบาหล ีและกรงุ
เซบ ู รวมถงึใหพ้จิารณาจากขอ้เสนอแนะจากรายงานของคณะผูท้รงคุณวุฒใิหแ้ลว้เสรจ็ เพื่อสามารถนํารา่ง
กฎบตัรไปพจิารณาในการประชุมผูนํ้าอาเซยีน ครัง้ที ่ 13 ณ ประเทศสงิคโปรใ์นเดอืนพฤศจกิายน 2550 
ต่อไป จากนัน้กจ็ะไดม้กีารตรวจสอบ รบัฟงัความคดิเหน็ ก่อนผูนํ้าจะลงนาม 

การประกาศใช้ 

วนัที ่15 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 ทีป่ระชุมรฐัมนตรต่ีางประเทศของสมาคมประชาชาตแิห่งเอเชยี
ตะวนัออกเฉียงใต ้จดัขึน้ทีส่ํานกังานเลขาธกิารอาเซยีน ในกรงุจาการต์าประเทศอนิโดนีเซยี ไดป้ระกาศใช้

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/15_%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2551
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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กฎบตัรอาเซยีน (ASEAN Charter)อยา่งเป็นทางการ ส่งผลใหก้ารดําเนินงานของอาเซยีน เป็นไปภายใต้
กฎหมายเดยีวกนัและปทูางไปสู่การสรา้งตลาดเดยีวในภมูภิาคภายในปี 2020 (พ.ศ. 2563)  แต่ต่อมาจาก
การประชุมผูนํ้าอาเซยีน( ASEAN Summit) ครัง้ที ่ 13 ทีส่งิคโปรพ์.ศ. 2550 (2007)ไดต้กลงร่นระยะเวลา
จดัตัง้ใหเ้สรจ็ในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) เนื่องจากการแขง่ขนัรุนแรง เช่น อตัราการเตบิโตทางดา้น
เศรษฐกจิของจนีและอนิเดยีสงูมากในช่วงทีผ่่านมา ในการประชุมสุดยอดอาเซยีนครัง้ที ่ 14 ทีช่ะอํา หวัหนิ 
เมือ่วนัที ่ 1 มนีาคม 2552 ผูนํ้าอาเซยีนไดล้งนามรบัรองปฏญิญาชะอํา หวัหนิ ว่าดว้ยแผนงานจดัตัง้
ประชาคมอาเซยีน (ค.ศ. 2009-2015) เพื่อจดัตัง้ประชาคมอาเซยีนภายในปี พ.ศ. 2558 2 

 

สาระสาํคญัของกฎบตัรอาเซียน 

ตามกฎบตัรน้ี อาเซยีนมฐีานะเป็นนิตบิุคคลโดยมวีตัถุประสงค ์ ของกฎบตัรเป็นการประมวลบรรทดั
ฐาน (Norm) และค่านิยม (Value) ของอาเซยีนทีส่รปุไดด้งันี้ 

ภาพรวมของประชาคมอาเซยีน การรกัษาและเพิม่พูนสนัตภิาพ ความมัน่คง เสถยีรภาพ การเพิม่
ความรว่มมอืดา้นการเมอืง ความมัน่คง เศรษฐกจิและสงัคมวฒันธรรม เป็นเขตปลอดอาวุธนิวเคลยีรแ์ละ
อาวุธทีม่อีานุภาพทาํลายลา้งสงู 

ดา้นเศรษฐกจิ สรา้งตลาดและฐานการผลติเดยีวและความสามารถในการแขง่ขนัสงู การรวมตวัทาง
เศรษฐกจิทีม่กีารเคลื่อนยา้ยเสรขีองสนิคา้/บรกิาร การลงทุนและแรงงาน การเคลื่อนยา้ยทุนเสรยีิง่ขึน้ 

ดา้นความมัน่คงของมนุษย ์บรรเทาความยากจน และลดช่องว่างการพฒันา ส่งเสรมิพฒันา
ทรพัยากรมนุษยผ์่านความร่วมมอืดา้นการศกึษาและการเรยีนรูต้ลอดชพี 

ดา้นสงัคม ส่งเสรมิอาเซยีนทีม่ปีระชาชนเป็นศูนยก์ลาง สรา้งสงัคมทีป่ลอดภยัมัน่คงจากยาเสพตดิ 
เพิม่พูนความกนิดอียูด่ขีองประชาชนอาเซยีน ผ่านโอกาสทีท่ดัเทยีมกนัในการเขา้ถงึการพฒันามนุษย์, 
สวสัดกิาร และความยตุธิรรม 

ดา้นสิง่แวดลอ้ม สนับสนุนการพฒันาอย่างยัง่ยนืทีคุ่ม้ครองสภาพแวดลอ้ม ความยัง่ยนืของ
ทรพัยากรธรรมชาต ิ

ดา้นวฒันธรรม ส่งเสรมิอตัลกัษณ์ของอาเซยีนโดยเคารพความหลากหลายและอนุรกัษ์มรดกทาง
วฒันธรรม 

ดา้นการเมอืงความมัน่คง คุม้ครองสทิธมินุษยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐาน เสรมิสรา้งประชาธปิไตย 
เพิม่พนูธรรมาภบิาลและหลกันิตธิรรม ตอบสนองต่อสิง่ทา้ทายความมัน่คง เช่น การก่อการรา้ย 

หลกัการ ของกฎบตัรนี้อยู่บนพืน้ฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น การไมแ่ทรกแซงกจิการ
ภายใน การระงบัขอ้พพิาทโดยสนัตวิธิ ีสิง่ทีเ่น้นหนกัคอื การรวมศูนยก์บัความสมัพนัธก์บัภายนอก จงึทาํให้
กฎบตัรนี้เป็นเสาหลกัของการสรา้งประชาคมอาเซยีนและตอกยํา้ถงึขอ้ผกูมดัทางกฎหมายของขอ้ตกลง
อาเซยีนต่างๆ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2
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กลไกของอาเซียน ใหท้ีป่ระชุมสุดยอดอาเซยีนเป็นองคก์รสงูสุดในกําหนดนโยบายของอาเซยีน 
โดยมกีารประชุมสุดยอดปีละ 2 ครัง้ มคีณะมนตรปีระสานงานอาเซยีนทีม่าจากรฐัมนตรต่ีางประเทศเป็นผู้
บรหิารงานทัว่ไป และคณะมนตรปีระชาคมอาเซยีนดําเนินการตามพนัธะกรณใีนแต่ละสาขา เลขาธกิารเป็น
หวัหน้าเจา้หน้าทีบ่รหิารสําหรบัการตดิตามความคบืหน้าในกจิการต่างๆของอาเซยีน รวมทัง้มคีณะผูแ้ทนถาวร
ประจาํอาเซยีนเพื่อสนับสนุนการทํางานของคณะมนตรปีระชาคมอาเซยีน 

การบริหารงาน ประธานอาเซยีนดํารงตําแหน่งวาระ 1 ปี และประเทศทีเ่ป็นประธานอาเซยีนจะรบั
ตําแหน่งประธานของกลไกของอาเซยีนทุกตําแหน่ง อาท ิ ทีป่ระชุมสุดยอดอาเซยีน มนตรปีระสานงาน
อาเซยีน มนตรปีระชาคมอาเซยีนคณะต่างๆ ประธานผูแ้ทนถาวรประจาํอาเซยีน 

ขอ้บงัคบัทีน่่าสนใจคอื การใหม้อีงคก์รสิทธิมนุษยชนอาเซียน ซึง่ปจัจุบนัอยูร่ะหว่างการรา่ง
ขอ้บงัคบัโดยคณะทาํงานระดบัสงู ขณะที ่บทบาทของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนในประเทศสมาชกิ ทําให้
สามารถคาดหวงัองคก์รน้ีในฐานะเวทขีองการเรยีกรอ้งสทิธแิละสรา้งพืน้ทีต่่อการรบัรูจ้ากสาธารณะ 

ประชาคมอาเซียม(ASEAN Community)2ประกอบดว้ย 

1. ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน (ASEAN Security Community‟ASC) มุง่
ใหป้ระเทศในภูมภิาคอยูร่ว่มกนัอย่างสนัต ิ มรีะบบแก้ไขความขดัแยง้ ระหว่างกนัไดด้ว้ยด ี มเีสถยีรภาพ
อยา่งรอบดา้น มกีรอบความรว่มมอืเพื่อรบัมอืกบัภยัคุกคามความมัน่คงทัง้รปูแบบเดมิและรปูแบบใหม่ๆ  
เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามปลอดภยัและมัน่คง 

2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community ‟ AEC) มุง่ใหเ้กดิการ
รวมตวักนัทางเศรษฐกจิ และการอํานวยความสะดวกในการตดิต่อคา้ขายระหว่างกนั อนัจะทําใหภู้มภิาคมี
ความเจรญิมัง่คัง่ และสามารถแขง่ขนักบัภมูภิาคอื่นๆ ไดเ้พื่อความอยูด่กีนิดขีองประชาชนในประเทศ
อาเซยีน โดย 

(ก) มุง่ใหเ้กดิการไหลเวยีนอย่างเสรขีอง สนิคา้ บรกิาร การลงทุน เงนิทุน การพฒันาทาง
เศรษฐกจิ และการลดปญัหาความยากจนและความเหลื่อมลํ้าทางสงัคมภายในปี 2020 

(ข) ทาํใหอ้าเซยีนเป็นตลาดและฐานการผลติเดยีว (single market and production base) 
(ค) ใหค้วามช่วยเหลอืแก่ประเทศสมาชกิใหมข่องอาเซยีนเพื่อลดช่องว่างการพฒันาและช่วยให้

ประเทศเหล่านี้เขา้รว่มกระบวนการรวมตวัทางเศรษฐกจิของอาเซยีน 
(ง) ส่งเสรมิความรว่มมอืในนโยบายการเงนิและเศรษฐกจิมหภาคตลาดการเงนิและตลาดทุน 

การปะกนัภยัและภาษอีากร การพฒันาโครงสรา้งพิน้ฐานและการคมนาคม พฒันาความรว่มมอืดา้น
กฎหมาย การเกษตร พลงังาน การท่องเทีย่ว การพฒันาทรพัยากรมนุษยโ์ดยการยกระดบัการศกึษาและ
การพฒันาฝีมอืแรงงานกลุ่มสนิคา้และบรกิารนํารอ่งทีส่ําคญั ทีจ่ะเกดิการรวมกลุ่มกนั คอื สนิคา้เกษตร / 
สนิคา้ประมง / ผลติภณัฑไ์ม ้ / ผลติภณัฑย์าง / สิง่ทอ / ยานยนต ์ /อเิลก็ทรอนิกส ์ / เทคโนโลยสีารสนเทศ 

                                                           
2
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(e-ASEAN) / การบรกิารดา้นสุขภาพ, ท่องเทีย่วและการขนส่งทางอากาศ (การบนิ) กําหนดใหปี้ พ.ศ. 
2558 เป็นปีทีเ่ริม่รวมตวักนัอยา่งเป็นทางการ โดยผ่อนปรนใหก้บัประเทศ ลาว กมัพชูา พม่า และเวยีตนาม 

3. ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community ‟ ASCC) 
เพื่อใหป้ระชาชนแต่ละประเทศอาเซยีนอยูร่ว่มกนัภายใตแ้นวคดิสงัคมทีเ่อือ้อาทร มสีวสัดกิารทางสงัคมทีด่ ี
และมคีวามมัน่คงทางสงัคม 

 การประชุมสุดยอดผูนํ้าอาเซยีน ( ASEAN Summit ) ครัง้ที ่ 4 พ.ศ. 2535 (1992) นําไปสู่เขต
การค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA)การเปิดเสรกีารคา้ระหว่างกนั  โดยครอบคลุม
สนิคา้อุตสาหกรรมและสนิคา้เกษตรไมแ่ปรรปู  โดยส่งเสรมิใหเ้กดิการคา้ภายในภูมภิาคอยา่งเสรปีราศจาก
อุปสรรคทัง้ดา้นภาษแีละทีม่ใิช่ภาษ ี (ประเทสสมาชกิอาเซยีนเดมิ 6 ปรเทสมเีป้าหมายการลดภาษสีนิคา้ใน
บญัชลีดภาษเีป้น 0 ภายใน ค.ศ. 2010 และกบัประเทศสมาชกิใหม ่ (CLMV) มเีป้าหมายการลดภาษสีนิคา้
เป็น 0 ภายใน ค.ศ. 2015)  

 ไทยไดด้าํเนินการเปิดเสรกีารคา้ตามกรอบ AFTA อยา่งเตม็รปูแบบตัง้แต่ 1 มกราคม 2553 โดย
การทยอยลดภาษนํีาเขา้สนิคา้ทุกรายการลงเหลอืรอ้ยละ 0 (ยกเวน้สนิคา้ในบญัชอ่ีอนไหว 4 รายการ คอื  
ไมต้ดัดอก เมลด็กาแฟ  มนัฝรัง่และเนื้อมะพรา้วแหง้  ทีใ่หค้งภาษนํีาเขา้รอ้ยละ 5 ) และทยอยออกประกาศ
เพื่อยกเลกิมาตรการโควตาภาษสีาํหรบัสนิคา้ 23 รายการทีไ่ทยผกูพนัไวก้บัองคก์ารคา้โลก ( World Trade 
Organization: WTO) เช่น การคา้สนิคา้เกษตร (ไมร่วมยางพารา)ระหว่างไทยกบัอาเซยีนไทยไดเ้ปรยีบ
ดุลการคา้อาเซยีน 120,300 ลา้นบาท (พ.ศ.2553) เพิม่จาก พ.ศ. 2552 (ก่อนเปิด AFTA) รอ้ยละ 34
นอกจากนัน้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จดัตัง้กองทุนปรบัโครงสรา้งการผลติภาคเกษตร (กองทุน FTA) 
เพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ  ใหก้ารสนับสนุนเกษตรกร  และผูม้สี่วนไดเ้สยีจาก
ผลกระทบของ AFTA 

   ประโยชน์ท่ีไทยได้รบัคืออะไร 

1. สรา้งอํานาจการต่อรองในระดบัเวทโีลก; ประชากรเพิม่เป็นประมาณ 600 ลา้นคน ทาํใหเ้พิม่
ศกัยภาพในการบรโิภค 

2. Economy Scale ยิง่ผลติมาก ยิง่ตน้ทุนตํ่า 
3. ช่วยขยายการคา้และการลงทุนภานในภูมภิาคสงูขึน้ 
4. พฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัของอาเซยีน 
5. ช่วยใหเ้กดิการใชท้รพัยากรต่างๆไดอ้ยา่งมปีระสทิภิาพ 
6. ลดการพงึพาตลาดโลกทีส่าม 
7. เพิม่สวสัดกิารและยกระดบัคุณภาพชวีติของผูบ้รโิภค ASEAN 
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ผลกระทบมอีะไรบา้ง? 

1. ดา้นการคา้-อุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมภายในประเทศทีม่คีวามอ่อนแอไมส่ามารถแขง่ขนัได้ 
2. ดา้นการศกึษาตอ้งเตรยีมความพรอ้มดา้นบุคคลากรทางดา้นการศกึษาและมาตรฐานคุณภาพ

การศกึษาของบณัฑติสรา้งบณัฑติใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจและบทบาทของASEAN ใหม้ากขึน้ 
3. ดา้นภาษา  ภาษาองักฤษจะเป็นภาษากลางของ ASEAN ตอ้งเพิม่ทกัษะทางดา้นภาษาองักฤษ

ใหก้บับุคลากรและนกัศกึษาทีใ่ชใ้นการสื่อสาร 
4. ดา้นประวตัศิาสตร ์  ปรบัปรงุความเขา้ใจทางประวตัศิาสตร ์ เพื่อลดขอ้ขดัแยง้ในภูมภิาคอาเซยีน 

(Conflict Management) 
5. การผลติบณัฑติใหส้ามารถแขง่ขนัไดใ้นตลาดแรงงานASEAN เพิม่โอกาสในการทํางาน เนื่องจาก

เกดิการเคลื่อนยา้ยแรงงาน/บรกิารอยา่งเสร ี คณะกรรมการวชิาชพี สภาวชิาชพี ตอ้งเตรยีมการรองรบั
ผลกระทบนี้  เนื่องจากการทาํขอ้ตกลงรว่มกนั(Mutual Recognition Arrangements : MRAs)เกีย่วกบั
คุณสมบตัขิองวชิาชพีหลกั แรงงานเชีย่วชาญ หรอืผูม้คีวามสามารถพเิศษ เพื่ออาํนวยความสะดวกในการ
เคลื่อนยา้ยไดอ้ย่างเสร ีโดยจะเริม่ตน้ในปี พ.ศ. 2558 ในเบือ้งตน้ ไดท้าํขอ้ตกลงรว่มกนัแลว้ 7 สาขา คอื 

1.  วศิวกรรม (Engineering Services)  2.พยาบาล (Nursing Services) 
3.สถาปตัยกรรม (Architectural Services) 4.การสาํรวจ (Surveying Qualifications) 
5. แพทย ์(Medical Practitioners)  6.ทนัตแพทย ์ (Dental Practitioners) 
7. บญัช ี(Accountancy Services) 

5. การ Transform คน การเรยีนแบบ PBL หรอื Project Based Learning ใหม้กีารวจิยัอย่างจรงิจงั
และนํามาปรบัใช ้ การเรยีนจากชวีติจรงิ การทาํงานเป็นทมีแมอ้ยูค่นละประเทศไมม่ขีอ้จาํกดัทางดา้น
เทคโนโลยกีารสื่อสาร  

ตวัอย่างประโยชน์ท่ีได้จากการท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิกอาเซียน 

การประชุม ASEAN-GCC Working Group Meeting on Food Security and Agricultural 
Investment ระหว่างวนัที ่3-4 พฤษภาคม 2554 ณ กรุงโดฮา รฐักาตาร ์โดยมเีจา้หน้าทีอ่าวุโสของประเทศ
สมาชกิคณะมนตรคีวามรว่มมอืรฐัอ่าวอาหรบั (Gulf- Council Cooperation: GCC) ซึง่มสีมาชกิ 6 ประเทศ 
ไดแ้ก่ ซาอุดอีาระเบยี คเูวต โอมาน สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์กาตาร ์และบาหเ์รน และเจา้หน้าทีอ่าวุโสของที่
ประชุมรฐัมนตรอีาเซยีนดา้นเกษตรและปา่ไม ้(SOM-AMAF) เขา้รว่มในการประชุมครัง้นี้ดว้ย 

อาเซยีนและ GCC ไดเ้หน็ชอบรว่มกนั ใหม้คีวามรว่มมอืระหว่างภูมภิาคในระยะยาว และการเป็น
หุน้ส่วนใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ความมัน่คงดา้นอาหาร โดยการแลกเปลีย่นแนวทางปฏบิตัทิีด่แีละเหมาะสม
ดา้นนโยบายความมัน่คงดา้นอาหารของชาต ิ  การปรบัใชแ้นวทางการเกษตรทีย่ ัง่ยนืและสรา้งผลติภาพทาง
การเกษตรเพื่อใหม้อีาหารทีเ่พยีงพอดว้ยตนเอง และการเสรมิสรา้งใหเ้กดิการอํานวยความสะดวกทาง
การคา้และการเป็นหุน้ส่วนผ่านการลงทุน 2) การลงทุนดา้นการเกษตร เหน็ควรมกีารกําหนดสาขาการ
ลงทุนสาํคญัทีร่วมถงึการวจิยัและพฒันาผลติภาพทางการเกษตรใหเ้พิม่ขึน้ การถ่ายทอดเทคโนโลย ี การ

http://www.thaifta.com/trade/ascorner/asser_11.pdf
http://www.thaifta.com/trade/ascorner/asser_21.pdf
http://www.thaifta.com/trade/ascorner/asser_31.pdf
http://www.thaifta.com/trade/ascorner/asser_41.pdf
http://www.thaifta.com/trade/ascorner/asser_51.pdf
http://www.thaifta.com/trade/ascorner/asser_61.pdf
http://www.thaifta.com/trade/ascorner/asser_71.pdf
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ปรบัตวัและลดผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ ดา้นความปลอดภยัอาหารและการ
รบัประกนัคุณภาพ และการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานทางการเกษตร และ 3) การกําหนดกรอบกฎหมายและ
กฎระเบยีบเกี่ยวกบัการลงทุนดา้นการเกษตร  โดยการพฒันากลไก/การรเิริม่ทีส่นบัสนุนการลงทุนดา้น
การเกษตรทัง้ในระดบัภูมภิาคและทวภิาค ี ซึง่รวมถงึการดําเนินการรว่มระหว่างภาครฐัและเอกชน การ
แลกเปลีย่นขอ้มลูทีเ่กี่ยวกบันโยบาย กฎระเบยีบ และประสบการณ์ดา้นการลงทุนทางการเกษตร 

สาํหรบัประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการประชุมครัง้นี้ นบัเป็นจดุเริม่ต้นทีด่ใีนการขยายความรว่มมอื
ระหว่างอาเซยีนและ GCC โดยเฉพาะอย่างยิง่ การขยายโอกาสในการลงทุนและการคา้สนิคา้เกษตรและ
อาหารของอาเซยีน เขา้สู่ตลาดตะวนัออกกลางในอนาคต สาํหรบัประเทศไทยซึง่มคีวามหลากหลายในการ
ผลติสนิคา้เกษตรและอาหาร จงึควรถอืโอกาสน้ีส่งเสรมิและผลกัดนัใหเ้กดิการลงทุนดา้นอุตสาหกรรม
การเกษตรและอาหาร ทัง้ดา้นการส่งเสรมินกัลงทุนไทยออกไปลงทุนในกลุ่มประเทศ GCC และการ
สนบัสนุนและส่งเสรมิใหน้กัลงทุน GCC เขา้มาลงทุนในไทยในอุตสาหกรรมการแปรรปูอาหาร รวมถงึโอกาส
ในการแสดงบทบาทการเป็นผูนํ้าในดา้นความมัน่คงอาหารและการเกษตรในภูมภิาค โดยการสนับสนุนการ
แลกเปลีย่นความรู ้ ผูเ้ชีย่วชาญในดา้นการผลติ การเพาะเลีย้ง การปรบัปรงุพนัธุ ์ ดา้นพชื ปศุสตัว ์ และ
ประมง การจดัการทรพัยากรการผลติ เทคโนโลยหีลงัการเกบ็เกี่ยว การส่งเสรมิการเกษตรและการสหกรณ์ 
และการแปรรปูสนิคา้เกษตรทีม่มีาตรฐาน เพื่อใหเ้กดิประโยชน์ในภาพรวมของประเทศและก่อใหเ้กดิความ
มัน่คงดา้นอาหารในภูมภิาคต่อไป 
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บทท่ี  14 
 

การเลือกซ้ืออาหารจากฉลากและบรรจภุณัฑ์ 

 ผศ.ดร.ปณุฑริกา  รตันตรยัวงศ*์ 
ดร.เสาวลกัษณ์  รุง่แจง้ 

หวัข้อการเรียนรู้  

1. การคุม้ครองผูบ้รโิภค 
2. ภาชนะบรรจ ุ  
3. ฉลากอาหาร 
4. ฉลากโภชนาการ 
5. การใชข้อ้มลูจากบรรจภุณัฑห์รอืฉลากในเลอืกซือ้สนิคา้ 

 

การคุ้มครองผูบ้ริโภคด้านอาหาร 

กองควบคุมอาหารสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มหีน้าทีด่แูลอาหารใหม้คีุณภาพ
และควมปลอดภยัคุม้ครองสุขภาพของผูบ้รโิภคจากอนัตรายของอาหารทีด่อ้ยคุณภาพ กํากบัดแูลอาหาร
ก่อนออกสู่ตลาดและการกํากบัดแูลอาหารหลงัออกสู่ตลาดภายใตพ้ระราชบญัญตัอิาหาร พศ.2522 
(http://newsser.fda.moph.go.th/food/index.php) โดยดแูลดา้นต่าง ๆ ต่อไปนี้  

1. ผลติภณัฑไ์ดแ้ก่ ความปลอดภยัดา้นต่าง ๆ (กายภาพเคมจีลุนิทรยีภ์าชนะบรรจสุภาวะการเกบ็
รกัษาปรมิาณการปรโิภค) และความคุม้ค่า (เอกลกัษณ์คุณค่าโภชนาการ   ฉลากฉลาก
โภชนาการ)  

2. สถานทีผ่ลติไดแ้ก่ ดา้นสุขลกัษณะ 
3. โฆษณา ไดแ้ก่ ลกัษณะการโฆษณาตอ้งไมเ่ป็นเทจ็ ไมก่ล่าวอา้งในทางรกัษา ไมห่ลอกลวง  

บรรจภุณัฑ ์ 

ภาชนะบรรจ ุ คอื ภาชนะหรอืโครงสรา้งใดๆทีใ่ชเ้พื่อบรรจ ุ ห่อหุม้ และรวบรวมผลติภณัฑใ์หเ้ป็น
หน่วย เพื่อนําส่งผลติภณัฑถ์งึผูบ้รโิภคในสภาพสมบูรณ์ ซึง่รวมถงึฉลากและอุปกรณ์ทีใ่ชส้ําหรบัมดัหรอืปิด
ภาชนะบรรจุ 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

http://newsser.fda.moph.go.th/food/index.php)%20โดย
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ภาชนะบรรจเุพ่ือการขนส่ง คอื ภาชนะทีใ่ชใ้นการบรรจผุลติภณัฑเ์พื่อการขนส่งโดยไม่รวมฉลาก
หรอือุปกรณ์ใดๆ ทีใ่ชส้าํหรบัมดัหรอืปิดภาชนะบรรจุ 

หน้าท่ีของภาชนะบรรจ ุ

1. บรรจผุลิตภณัฑ ์ - ภาชนะบรรจตุอ้งสามารถบรรจ ุห่อหุม้ รวบรวมผลติภณัฑใ์หเ้ป็นหน่วยเดยีวกนั
เพื่อการใชแ้ละขนส่งสนิคา้ใหถ้งืมอืผูบ้รโิภค เช่น กระปุกน้ําพรกิ 1 กระปกุ หรอื กล่องบรรจกุระปกุน้ําพรกิ
จาํนวน 12 กระปกุ หรอื ลงักระดาษขนาดใหญ่ทีส่ามารถบรรจกุล่องใส่น้ําพรกิ 2 กล่อง (กล่องกระดาษแต่ละ
กล่องบรรจุน้ําพรกิ 12 กระปกุ) เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. รกัษาและคุ้มครองผลิตภณัฑ ์ - ภาชนะบรรจตุอ้งสามารถรกัษาและคุม้ครองคุณภาพของ
ผลติภณัฑไ์ดใ้นช่วงอายกุารเกบ็รกัษา โดยผลติภณัฑไ์มเ่สื่อมเสยีคุณภาพของผลติภณัฑห์รอืเป็น
อนัตรายต่อผูบ้รโิภค เช่น กระปกุพลาสตกิ หรอื ขวดแกว้ หรอื หลอดพลาสตกิบรรจน้ํุาพรกิ
สามารถป้องกนัไมใ่หส้ิง่สกปรก เชือ้จลุนิทรยี ์หรอื เศษไม ้เศษหนิทีเ่ป็นอนัตรายต่อผูบ้รโิภคเขา้ไป
ปะปนกบัผลติภณัฑไ์ด้ 
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3. เอกลกัษณ์ของผลิตภณัฑ ์ - ภาชนะบรรจหุรอืฉลากควรมลีกัษณะเฉพาะทีแ่สดงเอกลกัษณ์ของ
ผลติภณัฑ ์ มจีดุเด่นทีด่งึดูดใจทาํใหผู้บ้รโิภคจดจาํแยกแยะผลติภณัฑจ์ากคู่แขง่ รวมทัง้ใหข้อ้มลู
ต่างๆ ของผลติภณัฑท์ีจ่าํเป็นต่อผูบ้รโิภคโดยการพมิพโ์ดยตรงหรอืใชฉ้ลาก 

 

 

 

 

 

 

 

4. อ้านวยความสะดวกต่อการใช้งานและการผลิตด้วยเครื่องจักร - ภาชนะบรรจุทีด่ตี้องอํานวยความ
สะดวกต่อผู้บรโิภคในการใช้งานสะดวกต่อผู้ผลติ ผู้ขนส่งและจดัจําหน่ายรวมทัง้มคีวามสอดคล้องกบัการ
ทาํงานของเครือ่งจกัร เช่น ขวดบรรจน้ํุาพรกิแบบมฝีาจุกปลารา้ในขวดแก้วขนาดพอเหมาะ น้ําพรกิบรรจุใน
กระปกุขนาดต่าง ๆ ตามปรมิาณการจาํหน่าย เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

ลกัษณะของภาชนะบรรจท่ีุดี 

 ผลติโดยวสัดุทีใ่ชบ้รรจอุาหารหรอืผลติภณัฑด์ว้ยวธิกีารใดๆกต็าม รวมถงึฝาหรอืจกุ 
 สะอาด ไมม่จีลุนิทรยีท์ีท่าํใหเ้กดิโรค ไมเ่คยใชใ้ส่อาหารหรอืวตัถุอื่น เช่น ปุ๋ ยหรอืวตัถุมพีษิ ยกเวน้

ภาชนะบรรจุทีเ่ป็นแกว้ โลหะเคลอืบ เป็นตน้ 
 ไมม่สีารอื่น เช่น ส ีออกมาปนเป้ือนกบัอาหาร ในปรมิาณทีอ่าจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  

 

 



~ 204 ~ 
 

ฉลากมีหน้าท่ีอย่างไรและทาํไมฉลากจึงมีความสาํคญั 

 เป็นสื่อกลางระหว่างผูซ้ือ้กบัผูข้าย   
 เป็นประชาสมัพนัธห์รอืพนกังานขายไรเ้สยีงทีส่ามารถดงึดดูความสนใจของผูบ้รโิภคได้ 
 เป็นตวัแทนเจา้ของสนิคา้  
 กระตุน้การตดัสนิใจในการซือ้ เช่น สขีองตวัอกัษรหรอืรปูประกอบ 
 แสดงรายละเอยีดสนิคา้เช่น ชื่อตราสนิคา้ ส่วนประกอบของผลติภณัฑ์ 
 สรา้งความเชื่อมัน่ในสนิคา้ใหผู้บ้รโิภคเช่น เครือ่งหมายอย. มผช.  
 เป็นหลกัฐานเพื่อการดาํเนินคดตีามกฏหมาย เช่น ชื่อและทีอ่ยูข่องผูผ้ลติเบอรโ์ทรศพัท ์เป็นตน้  

 
1.ฉลากทัว่ไป 

ฉลากทัว่ไปทาํหน้าทีส่ ื่อสารขอ้มลูรายละเอยีดของผลติภณัฑ ์ทําใหผู้บ้รโิภคมคีวามเขา้ใจทีถู่กตอ้ง 
กฏหมายระบุว่าอาหารในกลุ่มประเภทที ่1-3 ซึง่จาํหน่ายโดยตรงสู่ผูบ้รโิภคตอ้งแสดงฉลากโดยใชข้อ้ความ
เป็นภาษาไทย อาจมภีาษาต่างประเทศรว่มดว้ย และตอ้งแสดงรายละเอยีดสาํคญัของอาหาร เวน้แต่จะมกีาร
ยกเวน้โดยสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา  

 

 

? 
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รายละเอยีดขอ้มลูของผลติภณัฑท์ีต่อ้งแสดงไวบ้นฉลากผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่   

- ชื่อผลติภณัฑ/์อาหาร ตอ้งแสดงเป็นภาษาไทยต่อเนื่องกนัเป็นแนวนอน ตวัอกัษรสเีดยีวกนัมขีนาดไม่
เลก็กว่า 5 มม. แสดงคาํว่า ‚ตรา‛ หรอื ‚เครือ่งหมายการคา้‛ตามดว้ยชื่อตรา โดยคาํว่าตราตอ้งมี
ขนาดไมเ่ลก็กว่าชื่อตรา   
- เลขสารบบอาหาร  แสดงในเครือ่งหมาย อย. ขนาดไมเ่ลก็กว่า 2 มม. ใชส้ขีองกรอบตดักบัสพีืน้ของ
ฉลาก ซึง่เครือ่งหมายอย. แสดงว่าอาหารไดผ้่านการอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและ
ยา โดยผ่านขัน้ตอนการตรวจสอบทีเ่หมาะสมของสถานทีผ่ลติ สถานทีนํ่าเขา้ และคุณภาพของ
ผลติภณัฑ ์
- ชื่อและทีอ่ยูข่องผูผ้ลติหรอืผูนํ้าเข้าหรอืผูแ้บ่งบรรจเุพื่อจาํหน่าย ตอ้งระบุคาํว่า‚ผลติโดย‛ หรอื‚ผลติ-
แบ่งบรรจโุดย‛ ซึง่อาหารนําเขา้ใหแ้สดงชื่อและทีต่ ัง้ของผูนํ้าเขา้และประเทศผูผ้ลติดว้ย  
- ปรมิาณสุทธแิสดงในรปูของปรมิาตรหรอืน้ําหนกัสุทธใินระบบเมตรกิ 
- วนัเดอืนปีทีผ่ลติ/หมดอายุ/ควรบรโิภคก่อน  ตอ้งมคีาํว่า‚ผลติ‛ หรอื‚หมดอายุ‛ หรอื ‚ควรบรโิภคก่อน‛ 
กํากบั เป็นขอ้มลูทีบ่อกว่าอาหารนัน้ผลติมานานเท่าใด และอายอุาหารทีย่งัคงปลอดภยัต่อการบรโิภค   
- ส่วนประกอบสําคญั แสดงเป็นรอ้ยละของน้ําหนกัโดยประมาณแสดงจากปรมิาณมากไปน้อย  
- วธิปีรงุ/วธิบีรโิภค (ถา้ม)ี  
- คาํแนะนําในการเกบ็รกัษา (ถา้ม)ี  
- ขอ้ความทีก่ําหนดใหแ้สดง (ถา้มเีป็นส่วนประกอบ) เช่น อาหารทีม่กีารใชว้ตัถุกนัเสยี สหีรอืกลิน่ปรงุ
แต่งอาหาร สารใหค้วามหวาน และวตัถุปรงุแต่งรสอาหารนัน้จะตอ้งแสดงขอ้ความว่า‚ใชว้ตัถุกนัเสยี‛ 
‚เจอืสธีรรมชาต‛ิ‚เจอืสสีงัเคราะห์‛ ‚…เป็นวตัถุปรงุแต่งอาหาร‛‚ใช.้.....เป็นวตัถุทีใ่หค้วามหวานแทน
น้ําตาล‛‚แต่งกลิน่ธรรมชาต‛ิ‚แต่งกลิน่เลยีนธรรมชาต‛ิ‚แต่งกลิน่สงัเคราะห‛์  ‚แต่งรสธรรมชาต‛ิ    

 

สาํหรบัการแสดงขอ้ความบนฉลากของอาหารทัว่ไปในกลุ่มที่4 มรีายละเอยีดน้อยกว่ากลุ่มทีก่ล่าว
ขา้งต้น ไดแ้ก่ ชื่ออาหาร ชื่อและทีต่ ัง้ของผูผ้ลติหรอืผูแ้บ่งบรรจุเพื่อจาํหน่ายแลว้แต่กรณปีรมิาณสุทธขิอง
อาหารเป็นระบบเมตรกิ และวนัเดอืนปีทีผ่ลติหรอืหมดอายกุารใชห้รอืควรบรโิภค (ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข, 2543)  
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2. ฉลากโภชนาการ  

ประกาศกระทรวง

สาธารณสุขฉบบัที ่ 182 (พ.ศ. 2541) เรือ่ง ฉลากโภชนาการกําหนดหลกัเกณฑใ์หผ้ลติภณัฑอ์าหารทีบ่งัคบั

ตามประกาศฯตอ้งแสดงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารบนฉลากโดยระบุ ชนิดสารอาหาร และปรมิาณ

สารอาหารอาหารทีต่อ้งแสดงฉลากโภชนาการ ไดแ้ก่ 

1. อาหารทีม่กีารกล่าวอา้งทางโภชนาการ เช่น มแีคลเซยีมสงู ไขมนัตํ่าไม่มน้ํีาตาล  

2. อาหารทีม่กีารใชคุ้ณค่าทางโภชนาการ เช่น บํารงุสมอง 

3. อาหารทีร่ะบุกลุ่มผูบ้รโิภค เช่น อาหารสําหรบัเดก็ อาหารสาํหรบัคนชรา  

4. อาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบบัที ่305 

 

 

http://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82/
http://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82/
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ฉลากโภชนาการมปีระโยชน์ต่อผูบ้รโิภคในการช่วยเลอืกซือ้อาหารและเลอืกบรโิภคใหเ้หมาะสมกบั

ความตอ้งการ หรอืภาวะทางโภชนาการของแต่ละคน สามารถใชเ้ปรยีบเทยีบเลอืกซือ้ผลติภณัฑอ์าหารชนิด

เดยีวกนั ขอ้มลูทีต่อ้งแสดงบนฉลากโภชนาการ แบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่  

1.ขอ้มลูทีบ่งัคบัเป็นขอ้มลูสารอาหารทีส่าํคญัสาํหรบัคนไทย  ไดแ้ก่ 

o ปรมิาณพลงังานทัง้หมด และปรมิาณพลงังานทีไ่ดจ้ากไขมนั  

o คารโ์บไฮเดรต โปรตนี ซึง่เป็นสารอาหารทีใ่หพ้ลงังาน 

o วติามนิ เกลอืแร ่โดยเฉพาะทีส่าํคญัสาํหรบัภาวะโภชนาการของคนไทย  (วติามนิเอ 

วติามนิบ1ี วติามนิบ ี2 แคลเซีย่ม)   

o สารอาหารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อระบบทางเดนิอาหาร ไดแ้ก่ ใยอาหาร  

2. ขอ้มลูทีไ่ม่บงัคบั ไดแ้ก่ วติามนิ และเกลอืแรอ่ื่น ๆ แต่ตอ้งต่อทา้ยจากเหลก็ และเรยีงจาก

ปรมิาณมากไปน้อย  
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ตวัอยา่งคาํกล่าวอา้งทางโภชนาการของอาหาร 
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ฉลากหวาน มนั เคม็  

 แสดงอยูด่า้นหน้าบรรจุภณัฑ ์ 

 ทรงกระบอก 4 แท่งเรยีงตดิกนั บนพืน้ขาว  

 มขีอ้ความ ‚คุณค่าทางโภชนาการต่อ 1 ถุง/ซอง/กล่อง 

 บอกความหวาน ความมนั และความเคม็ มากน้อยแค่ไหน นัน่คอืมพีลงังาน น้ําตาล ไขมนั และ

โซเดยีมในปรมิาณเท่าไหร ่ 

 บอกปรมิาณทีม่นีัน้คดิเป็นกี่เปอรเ์ซน็ตข์องปรมิาณสงูสุดทีบ่รโิภคไดต่้อวนั ซึง่ในแต่ละวนัไมค่วร

ไดร้บัเกนิ 100% เพราะจะเกดิผลเสยีต่อสุขภาพได้ 
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ตวัอย่างการอ่านคณุค่าทางโภชนาการจากฉลาก  

1. หากท่านรบัประทานบะหมีก่ึ่งสาํเรจ็รปูทีม่ฉีลากโภชนาการดงัแสดงต่อไปนี้เป็นจาํนวน 2 ห่อ 

ภายในหนึ่งวนั อยากทราบว่าท่านจะไดร้บัปรมิาณโซเดยีมเท่าไหร ่และมผีลอยา่งไรหรอืไมต่่อ

สุขภาพ   

 

2. จากข้อมูลทางโภชนาการของนมกล่อง จงตอบคาํถามต่อไปน้ี 

- นมกล่องน้ีควรกินครัง้ละเท่าไร 

- หากรบัประทานนมกล่องน้ีหมดภายในครัง้เดียว จะได้รบัสารอาหารเป็นปริมาณเท่าไร  

- หากรบัประทานนมไป 1 แก้ว จะได้รบัไขมนัคิดเป็นก่ีเปอรเ์ซนต์ของปริมาณไขมนัท่ีควร

ได้รบัต่อวนั และสามารถรบัประทานไขมนัเพ่ิมเติมจากแหล่งอ่ืนได้อีกประมาณ 

เท่าไร  
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