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บทคัดยอ 

งานชิ้นนี้เปนงานท่ีศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพจากสินคาโครงการตะกราปนผัก 

ซ่ึงโครงการตะกราปนผักนั้นมีรูปแบบการดําเนินงานตามระบบCSA (Community Supported Agriculture) 

หรือระบบการเกษตรท่ีสนับสนุนโดยชุมชน โดยนํามาประยุกตใชกับเกษตรกรรายยอยในสังคมไทย ซ่ึงโครงการนั้น

มีแนวคิดท่ีจะแกไขปญหาเรื่องความม่ันคงดานอาหาร โดยเนนใหผูผลิตและผูบริโภคนั้นสนใจเรื่องอาหารท่ีจะผลิต

และบริโภค โดยผูบริโภคนั้นจะมีสวนรวมตอความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนจากภัยธรรมชาติ และท้ังสองฝายนั้นมีกิจกรรมท่ี

ตองทํารวมกันเพ่ือทําความเขาใจปญหาของกันและกัน สรางความสัมพันธกัน และการแบงรับภาระคาใชจาย

รวมกัน โดยแนวคิดนี้จะทําใหเกษตรกรมีความม่ันคงทางดานอาหารและรายได สวนผูบริโภคเองก็ไดรับอาหารท่ีสด 

สะอาด ปลอดภัย  

ผลการศึกษาพบวา การเลือกบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพนั้นเปนอีกทางเลือกหนึ่งท่ีสําคัญเพ่ือการดูแลรักษา

และปกปองใหสุขภาพรางกายนั้นแข็งแรง สมบูรณ และเนื่องจากในสังคมปจจุบันมีขอจํากัดท่ีเกิดข้ึนภายใตบริบท

การใชชีวิตในสังคมเมืองท่ีสงผลตอการดูแลสุขภาพและการเลือกรับประทานอาหาร การเลือกเปนสมาชิกโครงการ

ตะกราปนผักจึงสะทอนใหเห็นพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพรางกายโดยมีปจจัยท่ีมีอิทธิพล

หลายประการ สวนใหญนั้นมีเหตุผลเพ่ือสุขภาพ ท้ังเพ่ือรักษาอาการเจ็บปวย บํารุงรางกาย และสมาชิกท่ีไดรับ

อิทธิพลจากสื่อ แตท้ังนี้สมาชิกท่ีมาจากสื่อนั้นสวนใหญมักจะเปนสมาชิกระยะสั้น โดยสมาชิกนั้นมีความพึงพอใจ

ตอตัวโครงการดี โดยมาจากกระบวนการขนสงท่ีสะดวกสบาย รวมถึงกิจกรรมสงเสริมตามแนวคิดซีเอสเอท่ี

โครงการจัดข้ึน เชนกิจกรรมการเยี่ยมฟารมพูดคุยกับเกษตรกร กิจกรรมสอนทําอาหาร กิจกรรมครัวบานฉันปนผัก

บานเธอ แตท้ังนี้พบวาผูเขารวมกิจกรรมตามท่ีโครงการจัดข้ึนนั้นมีจํานวนท่ีคอนขางนอยเม่ือเทียบกับสัดสวน

สมาชิกท้ังหมดของโครงการ อาจดวยปจจัยหลายอยางเชน สมาชิกนั้นอยูในสังคมเมืองและมีท่ีพักอาศัยอยูหางไกล

กัน ทําใหยากตอการรวมเปนกลุม และระยะทางจากฟารมท่ีอยูตางจังหวัดก็เปนอุปสรรคตอการเดินทางไปเยี่ยม

เพราะตองใชเวลาในการเดินทางและรวมกิจกรรมเปนวัน ทําใหหาเวลาวางรวมกันของสมาชิกไดคอนขางลําบาก 
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กิตติกรรมประกาศ 

ขอบคุณนะคะ ท้ังพอ แม และก็พ่ีน็อต รวมถึงปาทิพยดวยนะ ท่ีทุกครั้งเวลานัททําอะไรแลว

มักจะใหอิสระในการตัดสินใจเสมอ คอยใหคําปรึกษาท่ีดีตลอด สนับสนุนเปนกําลังใจท้ังจากคําพูด 

การกระทําท่ีจะพาไปกินของอรอยๆ5555 คอยถามไถความกาวหนา และก็ขอโทษดวยท่ีทําใหเปน

หวงจากการกระทําของนัทเอง แมเรื่องเรียนจะไมใชทาง แตรับรองนัทจะทําอาหารอรอยๆใหทุกคน

กินอยางมีสุขท่ีสุดเลย ขอบคุณสําหรับทุกอยางนะคะ รักมาก 

งานศึกษาชิ้นนี้สามารถท่ีจะสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี โดยไดรับความกรุณาอยางสูงจากอาจารย

ท่ีปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร. มณีวรรณ ผิวนิ่ม  อาจารยคือคนท่ีมีพระคุณกับหนูอยางสูงสุด     

ไมรูจะสรรหาคําไหนท่ีจะมาขอบคุณอาจารยดี ขอบคุณมากนะคะท่ีใหโอกาสและอดทนกับเด็กแบบ

หนู ท้ังท่ีเปนปสุดทายของอาจารย อาจารยควรจะมีความทรงจําท่ีดีและไดรับการปฏิบัติตัวท่ีดีจาก

นักศึกษาตามท่ีควรจะเปน และในทายท่ีสุดอาจารยก็เปนกําลังใจสําคัญท่ีผลักดันใหทํางานจนลุลวง 

ท้ังยังสั่งสอนท้ังเรื่องการเรียนและทัศนคติบางอยางจนทําใหหนูมีงานศึกษาเลมนี้ อาจารยสอนดวย

ความหวงใยท้ังเรื่องของงานศึกษาชิ้นนี้และการใชชีวิตดวย ตอนนั้นท่ีอาจารยชมหนูเรื่องวิชาศาสนา

อีกมันทําใหหนูมีกําลังใจมากข้ึนนะคะ ขอบคุณจริงๆนะคะอาจารยมีใหโอกาสและผลักดันเสมอมา    

ถาไมใชอาจารยมณีวรรณ ชีวิตนักศึกษาของหนูคงยังไมจบภายใน 4 ป ขอบคุณคะ 

 สําหรับพ่ีโฟลค หรือ อาจารย ชินวร ฟาดิษฐี ขอบคุณนะคะท่ีคอยสั่งสอนตลอดมา           

จําไดตั้งแตตอนปหนึ่งท่ีโดนเรียกเขาไปสอนในหองตั้งแตคาบเรียนดวยกัน หลังจากนั้นหนูจึงตั้งใจ

เรียนวิชานั้นเปนพิเศษ กลัวมาก จนไปเปนอาจารยท่ีปรึกษากลุมท่ีลงฟวใหญดวย อาจารยสอนและให

ประสบการณตางๆกับหนูมากมาย เคยเลี้ยงกวยเตี๋ยวดวย5555ขอบคุณคะ อรอยมาก กระท่ัง

ในตอนนี้ซ่ึงพ่ีโฟลคก็เปนกรรมการสอบหนู ขอบคุณท่ีกรุณาสอบใหนะคะ แมวาจะเลื่อนการสอบมา

หลายครั้ง แตก็ยังพิจารณางานศึกษาชิ้นนี้หนูอยู ออกมาเปนตัวเลมในวันนี้ ตองขอขอบคุณโอกาสท่ี

อาจารยใหมาตลอดดวยนะคะ 

 ตอไปจะบอกวารักมากกก55555 ขอบคุณนะ ตั้งแตวันแรกท่ีเจอ ตั้งแตรับนอง ไปคาย 

กิจกรรมสารพัดสารเพทุอยาง เขารวมมันหมดอะ จะจังหวัดไหน จะใกลจะไกล จะเหนื่อยยังไง มีพวก

นี้อยู ทําใหชีวิตมหาลัยของพิรจิตมันเปนความทรงจําท่ีมีคุณคามากข้ึน เราไดใชชีวิตในรั่วมหาลัยอยาง

ไมเสียดายเลย ขอบคุณวะ อิงผูคอออนจะไปดวงจันทรไปหาอีที เมาทีกระโปรงฉีกยันสะดือ มีนคอไม

ออนแตถาเจอเหยี่ยวเงินเจออีกทีถอดกางเกงอยูชั้นสาม อวนผูขาดสติจาก การดื่มโคกละจะเริ่มงึมงัม

ทองสูตรคูณถอดรูทบนขาคนอ่ืน ถึงยังไงอวนก็เปนคนคอยฉุด และเตือนสติเพ่ือนเรื่องเรียนเสมอ และ

มีพัฒนาการทางดานหนาตาและนิสัยอยางกาวกระโดด55555 สราวุธอาแปะยิ้มท่ีมีปญหาอยูไมก่ีเรื่อง 
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ไมเรื่องผูก็เรื่องผมหนามา ชอบทําหนาทําตาและรายลึกชอบใชคนอ่ืนเปนเครื่องมือ55555 ฉันรูทันยะ 

ขอบคุณเพ่ือนทุกคนในเอกมานุษยวิทยาดวย     สนุกจริงๆนะคะเอกนี้ ไมเคยท้ิงกันเลย มีติวอะไรก็

บอกและแบงปนกันเสมอ เพ่ือนพ่ีนองในคณะดวย เปนสังคมท่ีสบายใจอีกท่ีหนึ่ง ดีจังท่ีไดมาอยูกับ

สังคมดีๆแบบนี้ 

 ขอบคุณอาจารยในภาคมานุษยวิทยาทุกคน ท่ีอบรมสั่งสอน กอนหนานี้ท่ีไมเคยไดยินไมเคย

แมแตเขาใจคําวามานุษยวิทยา ทุกวันนี้สิ่งท่ีเรียนรูมาทําใหพิรจิตคนนี้ไดเรียนรูและมีมุมมองตอสังคม

ในรูปแบบใหมแบบท่ีไมเคยมองเห็นมากอน ตอนนี้หนูมองเห็นท้ังเหตุท้ังผลของคนในสังคม          

ของกิจกรรมในสังคม เรามองสังคมไดลึกข้ึนมากกวาแคการดําเนินชีวิตไปธรรมดา สอนใหเรามอง

สังคมโดยท่ีไมไดเอาตัวเองเปนท่ีตั้ง มันทําใหเราเห็นความแตกตางของคนแตละกลุม ไมใชความ

แตกแยก ขอบคุณท่ีสอนใหรูจักมานุษยวิทยาและทําใหมีมุมมองใหมๆ ตลอดจนแผนการเรียนรูตางๆ      

ท่ีทําใหไดลงภาคสนามมากมาย สิ่งเหลานี้มันสอนใหเรากลาท่ีจะหาความรู กลาท่ีจะสอบถามพูดคุย

กับคนอ่ืนมากข้ึน ปจจุบันเวลาไปเท่ียวไหนจึงชอบท่ีจะพูดคุยกับผูคน ท้ังชาวบาน คนคาขาย          

เวลาพูดคุยแลวเราไดรูจักขอมูลชุมชนท่ีเราไปเท่ียวมันทําใหการเดินทางมีเรื่องราวมากกวาท่ีเคย

เปนมา ขอบคุณท่ีรับหนูเขามาศึกษาภาคมานุษยวิทยา ขอบคุณท่ีรับเขามาเปนสวนหนึ่งของ           

คณะโบราณคดี ขอบคุณคะ 
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บทท่ี1 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

หลายคนคงเคยไดยินสํานวน ภาษาอังกฤษท่ีวา “You are what you eat” ซ่ึงเม่ือเราแปล

สํานวนนี้ออกมาเปนภาษาไทยนั้นจะไดวา “คุณกินอะไรเขาไปก็จะเปนอยางนั้น” หรืออีกนัยยะหนึ่ง

อาจตีความไดวา อาหารเปนสิ่งท่ีสามารถสะทอนตัวตนของคนคนหนึ่งได 

จากท่ีกลาวมาในขางตนทําใหเราเห็นวา “อาหาร” ถือไดวาเปนปจจัยท่ีสําคัญในการ

ดํารงชีวิตของมนุษย อีกท้ังยังเปนหนึ่งในปจจัยข้ันพ้ืนฐานของมนุษย และเปนความตองการข้ัน

พ้ืนฐานของรางกาย ฉะนั้นแลวคนทุกคนจําเปนตองบริโภคอาหารเพ่ือใหหายจากความหิว การ

รับประทานอาหารท่ีถูกหลักโภชนาการใหรางกายเจริญเติบโตแข็งแรง ซอมแซมสวนท่ีสึกหรอและทํา

ใหรางกายสามารถขับเคลื่อนตอไปได ฉะนั้นอาหารจึงไมใชแคสิ่งท่ีเราจะนําเขาปากเพ่ือดับความ

ตองการหรือความหิวเทานั้น หากแตวาการรับประทานอาหารในแตละครั้งยังคงมีนัยยะท่ีแอบซอนอยู

ตามท่ีผูบริโภคแตละคนตองการดวย ยกตัวอยางเชน การรับประทานเพ่ือใหปลอดจากโรคภัยไขเจ็บ

ตาง 

การบริโภคของแตละบุคคล หรือ บริโภคนิสัยนับวาเปนแบบแผนพฤติกรรมท่ีเก่ียวกับการ

รับประทานอาหารชนิดตาง ๆ ซ่ึงจะแตกตางกันออกไปข้ึนกับลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของแต

ละแหง โดยเกิดจากการเรียนรูและการขัดเกลาทางสังคมภายใตสิ่งแวดลอมตางๆ ในสังคม อยางเชน 

โครงสรางทางสังคม วัฒนธรรมทางเศรษฐกิจ เปนตน ฉะนั้นการตัดสินใจเลือกบริโภคของแตละบุคคล

จึงข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการ อยางลักษณะทางชีวภาพของแตละบุคคล ความอรอย และความ

สะดวกในการแสวงหา ซ่ึงหมายความวาในแตละสังคม จะมีบริโภคนิสัยท่ีแตกตางกันตามลักษณะ

วัฒนธรรม สวนวิธีการศึกษาเก่ียวกับบริโภคนิสัยนั้น นักมานุษยวิทยาเชื่อวา การกระทําทุกอยางมี

ความหมายตามบริบทนั้นๆ การกระทําทางสังคมวัฒนธรรมของมนุษยทุกเรื่อง ไมใชการกระทําเพียง

ลําพัง แตทําตามรูปแบบลักษณะวิธีการท่ีกลุมของตนไดกําหนดไว ดังนั้น พฤติกรรมการรับประทาน

จึงไมใชพฤติกรรมทางธรรมชาติท่ีจะกระทําสวนตัวโดยเสรีได แตจะเปนไปตามรูปแบบของสังคม

วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมท่ีไดกําหนดไว (พัทยา สายหู, 2527 : 70 - 72) 
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ท้ังนี้พฤติกรรมการบริโภคของคนในปจจุบัน โดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภคของบุคคลท่ี

อาศัยอยูในสังคมเมืองไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว โดยปจจัยหลักประการหนึ่งคือ ความเรง

รีบของชีวิตในสังคมเมือง ปรากฏการณดังกลาวสามารถเห็นไดอยางชัดเจนจากพฤติกรรมท่ีเคยปลูก

ผักหาปลาทํากับขาวรับประทานเอง ไดเปลี่ยนเปนซ้ืออาหารสําเร็จรูปจากซุปเปอรมารเก็ตหรือตาม

ตลาดแถวบานท่ีเรียกวาวัฒนธรรม “แกงถุง” หรือแมแตการบริโภคอาหารจานดวนประเภทตางท่ี

ตอบสนองตอวิถีชีวิตของคนเมืองท่ีเรงรีบไดเปนอยางดี ก็เพราะวาลักษณะของอาหารจานดวนนั้น

รวดเร็ว สะดวกสบาย เชน อาหารสําเร็จรูป เบอรเกอรพิซซา เบเกอรี่ ขนมขบเค้ียว ฯลฯ ซ่ึงเต็มไป

ดวยสารอาหารท่ีสงผลเสียตอรางกายแทบท้ังสิ้น และใหคุณคาทางสารอาหารท่ีไมเหมาะสม อาหารใน

ขางตนลวนแตประกอบไปดวย สารอาหารประเภทไขมัน แปงและน้ําตาล ในปริมาณท่ีมากเกินกวาท่ี

รางกายตองการ ฉะนั้นแลวการรับประทานอาหารท่ีไมถูกหลักจึงเปนเหตุใหรางกายของเราเสียสมดุล

และเปนปจจัยหลักท่ีทําใหเกิดโรคตางๆมากมายอยาง โรคเบาหวานหรือความดันโลหิต ซ่ึงเปนโรคท่ี

คนไทยและคนในสังคมเมืองเปนกันมากและท่ีสําคัญข้ันตอนการผลิตอาหารบางชนิดมักมีการใสสีผสม

อาหาร สารกับบูด หรือสารตางๆ เพ่ือใหอาหารท่ีผลิตนั้นมีความสวยงาม นารับประทาน และสามารถ

เก็บไวไดในระยะยาว จนมองขามความเหมาะสมและความปลอดภัยของผูบริโภค ซ่ึงอาหารเหลานี้

ลวนแตสงผลเสียตอรางกายผูบริโภคท้ังสิ้น 

ตัวอยางท่ีเห็นไดชัดเจนถึงความนากลัวของผูผลิตท่ีมองขามความปลอดภัยของผูบริโภคคือ

ขาวท่ีโดงดังเก่ียวกับอาหารปลอมจากประเทศจีน ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิ นวรัตน ไดพูดเรื่อง “การเตรียม

ความพรอมของสหกรณเขาสูประชาคมอาเซียน” และยกตัวอยางใหฟงเก่ียวกับเรื่อง การทําการคากับ

จีน เชน เรื่องการผสมสารเมลามีนในนมผง ซ่ึงสารนี้มีสีขาวและสามารถท่ีจะละลายน้ําไดเหมือนนม 

กระท่ังทําใหเด็กทารกในประเทศจีนมีปญหาไตวายเสียชีวิตและเจ็บปวยนับแสนคน และยังมีประเด็น

ท่ีเก่ียวกับการไขปลอดท่ี “เปลือกไขปลอมทํามาจากแคลเซียมคารบอเนตและพาราฟนแว็กซผสมน้ํา 

ท่ีมีสภาพเหมือนเปลือกไขจริงไขขาวจากเจลาตินและแปงหลายแหงผสมอะลูมิเนียมลงไปดวย และใช

แมพิมพทําไขแดง จากสวนผสมของโซเดียมเบนโซเอตสารสม โซเดียมอัลจิเนต แคลเซียมคลอไรดและ

เจลาติน” โดยท่ีตัวตนทุนการผลิตไขปลอมตกใบละ 20 สตางค และนําไปขายในตลาดซ่ึงราคาไขไก

ตกอยูท่ีใบละ 1 - 1.20 บาท ผลิตกันวันละหลายลานใบ เพราะจีนเปนตลาดท่ีใหญมาก จึงไดกําไรวัน

ละเปนลานหยวน รวมไปถึงอาหารปลอมหรือการใชสารเคมีท่ีเปนอันตรายตอรางกายมนุษยอีก

หลากหลายชนิด เพ่ือลดตนทุนการผลิต” (คุณนิติ นวรัตน. ออนไลน, 2557) ดังจะแสดงใหเห็นวาใน

วงการอุตสาหกรรมการผลิตอาหารของโลกนั้น ผูผลิตหรือนักธุรกิจนั้นมีเปาหมายสูงสุดอยูท่ีตัวเลขผล

กําไร โดยคํานึงถึงผลผลิตทางการคาวาใหขายใหไดมากท่ีสุด ผลิตออกมาในปริมาณมากท่ีสุดและขาย

ใหไดกําไรมากท่ีสุด ท้ังยังพยายามลดตนทุนใหต่ําท่ีสุดจากทุกข้ันตอนดวยการผสมปลอมปนสารเคมี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



3 
 

แตในสภาพแวดลอมของการใชชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงไปภายใตบริบทของสังคมเมือง ผูบริโภค

ตองพยายามปรับตัวใหเขากับวิถีชีวิตท่ีเรงรีบกับสภาพแวดลอมท่ีมีความเสี่ยงและอันตรายตอสุขภาพ

รางกาย ไมใชแตเฉพาะอาหารเทานั้น รอบตัวคนเมืองนั้นมีแตมลภาวะ ท้ังทางน้ํา ทางอากาศ มลพิษ

จากการเดินทาง หรือสารเคมีหลายๆ สิ่งในชีวิตประจําวัน ซ่ึงอาจตกคางอยูในรางกายและเกิดเปน

ปญหาการเจ็บปวยหรือทําใหเกิดความเครียดนี้เอง การพัฒนาทางดานผลิตภัณฑอาหารเพ่ือความ

ยั่งยืนในระยะยาว เพ่ือสุขภาพจึงเปนอีกหนึ่งทางเลือกพ้ืนฐานในการดูแลรางกายท่ีใกลตัวและสําคัญ

อยางหนึ่ง (ธนภูมิ อติเวทิน, 2543: 5) ดังท่ีคุณบุษบา จินดาวิจักษณไดบอกวา “เราจะเห็นไดวา

พฤติกรรมการบริโภคอาหารสุขภาพนั้นไดขยายตัวเขาไปในกลุมบุคคลท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน ท้ัง

ในเรื่องเพศ อายุ การศึกษาและการประกอบอาชีพ ท้ังนี้จากขอมูลสถิติ กลุมประชากรวัยผูใหญ ซ่ึง

เปนผู ท่ีมีอายุระหวาง 41 - 55 ปนั้นเปนกลุมท่ีมีอัตราบริโภคผลิตภัณฑอาหารมากท่ีสุด เม่ือ

เปรียบเทียบกับวัยเด็ก วัยรุน วัยเริ่มทํางาน หรือวัยชรา” โดยเฉพาะการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ ซ่ึง

เปนวิถีทางท่ีจะดูแลรักษาสุขภาพ เปนเหมือนแพทยทางเลือกอีกแขนงหนึ่งท่ีมีผูบริโภคจํานวนมากให

ความสนใจ และเลือกปฏิบัติในชีวิตประจําวัน เพราะอาหารเปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดสําหรับสุขภาพ ทุก

อยางท่ีรับประทานเขาไปนั้นลวนสงผลออกมาทางรางกายท้ังสิ้น (เจค็อบ วาทักกันเซรี , 2550 : 39) 

อาหารสุขภาพในปจจุบันใหเลือกอยูมากมาย สามารถแบงไดเปนหลายกลุมดวยกัน อาหาร

กลุมท่ีรูจักกันอยางแพรหลายอาทิเชน อาหารชีวจิต อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ โดยรวมแลวอาหารเพ่ือ

สุขภาพท่ีกลาวมาจะมีลักษณะท่ีคลายกัน มีความแตกตางกันเพียงรายละเอียดเล็กนอย โดยอาหารชีว

จิตมีพ้ืนฐานมาจากแมคโครไบโอติคสจะสามารถละเวนใหรบประทานสัตวเล็กหรือสัตวทะเลได เพราะ

มุงเพ่ือใหประโยชนตอสุขภาพโดยตรง ในขณะท่ีอาหารเจจะแตกตางกับเมนูมังสวิรัติคือ การไมใหใส

ผักกลิ่นฉุน 5 ชนิด ไดแก กระเทียม หัวหอม กุยชายและใบยาสูบ สวนอาหารมังสวิรัติดูจะไดรับความ

นิยมมากสุด สังเกตไดจากการเกิดรานอาหารมังสวิรัติมากมายในปจจุบัน ในขณะท่ีอาหารเจจะไดรับ

ความนิยมในชวงเดือน 9 ท่ีเปนชวงเทศกาลรับประทานเจเทานั้น หลังจากนั้นความนิยมจะลดลง อีก

ท้ังอาหารเจสวนมากจะมีไขมันและแปงมาก (นิตยา ศรีสังวาล, 2542 : 3-5) 

ดังจะเห็นไดวาอาหารเพ่ือสุขภาพนั้นมีผักเปนสวนประกอบหลัก การใชผักอินทรียท่ีนอกจาก

จะปลอดภัยจากสารเคมีท่ีกําจัดศัตรูพืช ไมตองเสี่ยงกับโรคเรื้อรังหลายประเภทแลว โภชนาการของ

อาหารอินทรียยังมีคุณคาสูงกวาอาหารท่ีไดจากการผลิตแบบท่ัวไปท่ีใชปุยเคมีอีกดวย เนื่องจาก

อาหารอินทรียจะไดรับแรธาตุจากดินท่ีผานการปรับปรุงบํารุงหนาดินดวยอินทรียวัตถุ นอกจากจะลด

ปญหาการใชสารเคมีแลว เกษตรอินทรียยังเปนการลดการใชพลังงานและผลิตภัณฑฟอสซิล โดย

เฉพาะท่ีอยูในรูปแบบของปุยเคมีทางการเกษตร นอกจากนี้เกษตรอินทรียยังไมใชปุยจากไนโตรเจนทํา

ใหลดการปลอยกาซไนตรัสออกไซดท่ีเปนสาเหตุของการเกิดกาซเรือนกระจก และการเกษตรแบบนี้
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ยังสงเสริมใหสรางอินทรียวัตถุในดิน ทําใหดินดูดซับน้ําไดมากข้ึน ปองกันการชะลางหนาดินและ

ทนทานตอสภาพแหงแลงหรือการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศไดดีกวาท้ังยังชวยลดปริมาณคารบอนใน

อากาศใหมาอยูในดินแทนดวย(โครงการมหกรรมอาหารและสุขภาพวิถีไท, 2557) 

ระบบตะกราปนผัก อยูภายใตการดูแลของทางราน Health me (เฮลทมี)ซ่ึงตั้งอยูท่ีซอย

ราษฎรบูรณะ 30 เปนหนึ่งในเครือขายตลาดสีเขียว ตลาดสีเขียวคือวงจรความสัมพันธในการ

แลกเปลี่ยนปจจัยท่ีเริ่มตั้งแตผูผลิตหรือตัวเกษตรกรผูเพาะปลูก เชื่อมโยงไปถึงผูบริโภค วงจรนี้ตั้งอยู

บนแนวคิดเก่ียวกับการพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน นอกจากจะมุงเนนเรื่องผลิตภัณฑและผลิตผล

ทางการเกษตรท่ีไมใชสารเคมีหรือท่ีเรียกวาเกษตรอินทรียเทานั้น แตยังใหความสําคัญกับการคาท่ีเปน

ธรรม หรือ Fair Trade เปนสําคัญดวย (ฐิตินันท ศรีสถิต และคนอ่ืน ๆ,2551 : 30 )และยังเปนหนึ่งใน

ระบบสมาชิกผักอินทรียท่ีเรียกวา เกษตรแบงกันหรือ CSA (Community Supported Agriculture)

ระบบ CSA คือการตลาดรูปแบบใหมภายใตการดูแลของราน เฮลท มี (สัมภาษณคุณเพ็ญศรี บํารุง

สิทธิวงศ, 10มีนาคม 2558) ซ่ึงระบบซีเอสเอ เปนแนวคิดท่ีใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอม สรางความ

เขาใจกับผูบริโภคดวยการใหความรูและจัดกิจกรรมท่ีสามารถลงไปสัมผัสถึงกระบวนการผลิตและได

เขาไปรูจักผูผลิตเอง ทําใหเขาใจไดถึงท่ีมาของผัก เขาใจราคาวาตนทุนนั้นมาจากการลงแรงหรือตอง

แบกรับความเสี่ยงจากกลไกราคาในตลาด ความกังวลวาผลผลิตท่ีไดนั้นจะมีคนซ้ือหรือไม หรือ

อุบัติเหตุทางธรรมชาติท่ีอาจจะเกิดข้ึน จึงทําใหเกิดระบบท่ีผูบริโภคนั้นสามารถชวยไมใหเกษตรกรไม

ตองแบกรับความเสี่ยงจากตลาด โดยท่ีผูบริโภคยินยอมท่ีจะรวมลงทุนพรอมกับผูผลิต ความเชื่อใจท่ี

ไดมา นั้นจะสงกลับใหดวยผักอินทรียท่ีสดสะอาด ปลอดภัยจากสารเคมี และเกษตรกรผูผลิตก็จะ

ม่ันใจไดวาเม่ือผลิตผักอินทรียท่ีมีราคาตนทุนสูงแลวจะสามารถขายไดจริง ดวยผูบริโภคไดมีการซ้ือ

ผลผลิตของรูปแบบของการจายคาสมาชิกลวงหนา ท่ีคํานวณจากคาใชจายท่ีจะเกิดข้ึนจริงท้ังหมดใน

สวนของกระบวนการผลิต รวมไปถึงคาบริหารจัดการฟารม คาขนสง จากนั้นผูผลิตก็จะทําการปลูก

และจัดสงใหกับกลุมสมาชิกตามปริมาณและจํานวนท่ีตกลงกันไว (ฐิตินันท ศรีสถิต และคนอ่ืน ๆ, 

2551 : 30 ) 

โดยผูศึกษานั้นมีความสนใจท่ีจะศึกษากลุมสมาชิกตะกราปนผักเพราะเห็นวาระบบสมาชิก

ของกลุมตะกราปนผัก เปนรูปแบบหนึ่งของการรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ ซ่ึงแตกตางจากกระแส

การรักสุขภาพอ่ืนๆ เพราะนอกจากการรับประทานพืชผักท่ีปลอดสารพิษแลว ยังเปนสังคมรูปแบบ

ใหม ท่ีไดสานความสัมพันธระหวางผูผลิตท่ีใสใจผลิตพืชผักท่ีดีจากการผลิตแบบเกษตรอินทรียและ

ผูบริโภคท่ีจะไดรับพืชผักดวยราคาท่ีเหมาะสม ความสัมพันธรูปแบบนี้ยังชวยใหคนในระบบซีเอสเอท้ัง

สมาชิกผูบริโภคและเกษตรกรมีความสัมพันธ ท่ีสนิทกันมากข้ึนและทําใหไดรูวาอาหารท่ีเรา

รับประทานมาจากใคร ปลูกท่ีไหน ผลิตอยางไร เพราะสังคมเมืองเปนสังคมท่ีผูคนตางใชชีวิตกันอยาง
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เรงรีบจนละเลยท่ีจะมองถึงคุณคาของวิถีการการผลิตท่ีดี โดยแตเดิมนั้นระบบซีเอสเอคือระบบท่ีจะให

เกษตรกรติดตอโดยตรงกับผูบริโภคเพ่ือทําความเขาใจและทําการตกลงรวมกันเก่ียวกับผลผลิต และ

ติดตอสงผักใหกับโดยตรงทุกอาทิตย และมีกิจกรรมเยี่ยมฟารมผลิต ทําใหผูบริโภคตระหนักถึงคุณคา

ได แตท้ังนี้ระบบซีเอสเอแบบท่ีกลาวมานั้นมักจะมีปญหาดวยความท่ีเปนเกษตรกรแตการจะใหมาจัด

ชุดผัก ทําบัญชี หรือการทําความเขาใจกับผูบริโภคท่ียังไมเขาใจผลผลิตในแบบเกษตรอินทรียจึงมี

ขอผิดพลาดตางๆเกิดข้ึน ระบบตะกราปนผักจึงเปนเหมือนระบบซีเอสเอรูปแบบใหมท่ีเปนกันชนดาน

แรกไวคอยแกไขปญหาใหกับเกษตรกรจากผูบริโภค มีบริการสงผักใหถึงหนาบานเพ่ือความ

สะดวกสบายของคนในชุมชนเมือง และยังมีกิจกรรมการเชิญชวนสมาชิกผูบริโภคไปเยี่ยมชมแปลง

ผลิตเพ่ือสานสัมพันธระหวางผูผลิตและผูบริโภคดวย 

ในสังคมปจจุบันนี้ เกษตรกรรมท่ีสนับสนุนเก้ือกูลโดยชุมชนจึงเปนเหมือนตัวเลือกท่ีเหมาะสม

สําหรับปญหาท่ีเกิดข้ึนในอุตสาหกรรม การผลิตอาหารสมัยใหมอยางท่ีกลาวไปขางตน ดวยรูปแบบ

การดําเนินงานท่ีเรียบงาย คือ การสานสัมพันธระหวางเกษตรกรผูผลิตและผูบริโภค ซ่ึงจะเปนการ

เก้ือหนุนซ่ึงกันและกัน ซ่ึงไมใชเพียงรูปแบบการคารูปแบบหนึ่งท่ีจะชวยใหเกษตรกรอยูรอดได แตยัง

เปนกระบวนการรูปแบบหนึ่งท่ีชวยใหความสัมพันธระหวางผูเพาะปลูกและผูบริโภคกลับมามีทัศนท่ีดี

ตอกัน 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาความเปลี่ยนแปลงของสังคมท่ีสงผลใหวิถีชีวิตของคนในเมืองเปลี่ยนไป 

2. เพ่ือศึกษาสาเหตุท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพของสมาชิกตะกราปนผัก 

3. เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพของสมาชิกตะกราปนผัก 

ขอบเขตของการศึกษา 

1. ขอบเขตดานเนื้อหา  

ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาตองการทราบถึงพัฒนาการความเปนมาของอาหารเพ่ือสุขภาพ 

โดยศึกษาจากระบบการรับประทานแบบแมคโครไบโอติกสท่ีมีจุดเริ่มตนมากจากวิทยาการทางดาน

การแพทยซ่ึงเปนทฤษฎีอาหารและการแพทย ซ่ึงผสมผสานระหวางทฤษฎีการแพทยพ้ืนบานท่ี

เก่ียวกับอาหารและทฤษฎีการแพทยปจจุบันทางดานเคมี ชีวะวิทยา ชีวะเคมี และสรีระวิทยา เปน

การผสมผสานแพทยแบบตะวันตกและแพทยแบบตะวันออก รวมไปถึงประวัติของระบบซีเอสเอท่ีเขา

มาในประเทศไทยตั้งแตป พ.ศ.2536 จนกระท่ังถึงปจจุบันท่ีผูศึกษาสนใจศึกษาระบบซีเอสเอใน

โครงการตะกราปนผัก วามีพัฒนาการมาอยางไร และตองการศึกษาถึงสาเหตุท่ีเปนปจจัยในการเลือก
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บริโภคพืชผักเกษตรอินทรียจากโครงการตะกราปนผักของผูบริโภคจากกลุมสมาชิกท่ีมีความสนใจ

เก่ียวกับสุขภาพและกลุมท่ีมีความเจ็บปวยตองการรักษาโรค 

2. ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 

ผูศึกษาไดเลือกทําการศึกษาและเก็บขอมูลท่ีราน Health me ตั้งอยูท่ี 20/1 หมู 2 ซอย

ราษฎรบูรณะ 30 เยื้องธนาคารกสิกรไทย สํานักงานใหญ ซ่ึงเปนท่ีตั้งของรานอาหาร และเปนสถานท่ี

จัดตะกราปนผัก อีกหนึ่งจุดคือการรวมกลุมในเฟสบุคซ่ึงใชชื่อวา ตะกราปนผัก ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีของ

สมาชิกตะกราปนผักนั้นจะมาพูดคุยและแบงปนรูปถายหรือวิธีทําอาหารท่ีไดมาจากตะกราของแตละ

อาทิตย และเปนพ้ืนท่ีสําหรับบุคคลท่ีสนใจโครงการตะกราปนผักก็สามารถศึกษาหาขอมูล และขอ

รายละเอียดการสมัครสมาชิกไดเชนกัน 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 งานวิจัยชิ้นนี้จะทําใหทราบถึงกระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานของโครงการ

ตะกราปนผัก ท่ีนําเอาแนวคิดการเกษตรท่ีสนับสนุนโดยชุมชนมาประยุกตใชดําเนินงาน และสะทอน

ใหเห็นถึงการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพของของกลุมสมาชิกตะกราปนผัก ซ่ึงตะกราปนผักนั้นเปนอีก

ทางเลือกสําหรับคนเมืองท่ีใสใจสุขภาพ ใหไดรับความเปนธรรมดานราคาและคุณภาพ ท้ังยังชวย

เก้ือหนุนเกษตรกร แมวาในบางครั้งตองยอมรับผลผลิตท่ีไมสวยงาม รวมถึงบางครั้งยังตองยอมรับ

ผลผลิตในปริมาณท่ีนอยกวาท่ีตกลงกันไว ซ่ึงขัดตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือหรือรับประทานอาหาร

โดยท่ัวไปของผูบริโภค ท้ังนี้เพ่ือนําไปเปนขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการเลือก

รับประทานอาหารสุขภาพตอไปได 

แผนการดําเนินงานตลอดโครงการ 
 

เดือน กิจกรรม 

สิงหาคม-กันยายน 2557 ศึกษาขอมูลจากเอกสาร ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

และเก็บขอมูลจากการลงพ้ืนท่ีเปาหมายเบื้องตน 

ตุลาคม 2557 เขียนโครงงานวิจัย 

พฤศจิกายน 2557-กรกฎาคม2558 ลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลการศึกษา และรวบรวมเพ่ือทําการวิเคราะห

ขอมูล 

สิงหาคม2558 จัดพิมพรายงาน เพ่ือนําเสนอผลงานวิจัย 
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บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎีและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

แนวคิด ทฤษฎีท่ีใชในการศึกษา 

การศึกษาเรื่อง “อาหารเพ่ือสุขภาพ : ตะกราปนผัก ระบบซีเอสเอการเกษตรแบงปน”  ผู

ศึกษาไดวิเคราะหตามแนวคิดมานุษยวิทยาโภชนาการ โดยในแนวคิดมานุษยวิทยาโภชนาการนั้น จะ

อธิบายดวยแนวคิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องการรับวัฒนธรรมและนวัตกรรม และทฤษฎีความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามลําดับข้ัน  

 “มานุษยาวิทยาโภชนาการ หมายถึง การศึกษาสภาพและลักษณะการรับประทานของ

มนุษย ซ่ึงเชื่อมโยงวัฒนธรรมและอาหาร จะศึกษาเรื่องราวของอาหาร การจัดระเบียบอาหาร และ

นโยบายทางดานอาหาร การศึกษาเรื่องราวของอาหารจะประกอบดวย 2 แนวทาง  คือการศึกษาใน

มิติของประวัติศาสตรอาหารในวัฒนธรรมหนึ่งๆ ท่ีมีการอธิบายประเภทของอาหารท่ีมีอยูในวัฒนธรรม

นั้น และอีกแนวทางหนึ่งคือการศึกษาการปรุงและการรับประทานอาหาร การใชอาหารในบริบทตางๆ 

การถนอมเก็บรักษาอาหาร และความหมายของอาหาร การศึกษานโยบายและการจัดระเบียบอาหาร

จากมุมมองมานุษยวิทยา จะประกอบดวยการวิเคราะหระดับมหภาคของผลกระทบเรื่องการ

รับประทานท่ีเกิดข้ึนจากนโยบายเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังศึกษาความสัมพันธระหวางแบบแผนการ

รับประทานและการผลิตอาหารระดับทองถ่ินกับแบบแผนระดับชาติ” (นฤพนธ ดวงวิเศษ,2552: 2) 

 มานุษยาวิทยาโภชนาการ จะใหความสนใจกับเรื่องรูปแบบการนําอาหารมาใช และรูปแบบ

การรับประทาน ในมานุษยาวิทยาโภชนาการ สิ่งท่ีเปนวิวัฒนาการท่ีสําคัญท่ีสุด คือการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบการยังชีพ อยางเชนถาเปนในสมัยกอนคือการการเปลี่ยนแปลงจากการลาสัตวหาของปา ไป

เปนการตั้งถ่ินฐาน เพาะปลูก จนกระท่ังในปจจุบันคือการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดภาวะสมัยใหมคือการ

ขยายตัวของเมือง การพัฒนาอุตสาหกรรม บทบาทของสื่อ การเพ่ิมจํานวนแรงงานหญิง (นฤพนธ ดวง

วิเศษ, 2552 : 2) 

 “กระบวนการทางสังคม-วัฒนธรรม หมายถึง สิ่งท่ีเกิดข้ึนในระยะสั้นและระยะยาวของ

วิวัฒนาการชีวิตมนุษย ” ซ่ึงการศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวาง กระบวนการทางสังคม-วัฒนธรรมท่ี

มีตอโภชนาการ จะประกอบดวยกระบวนการหรือเหตุตางๆท่ีมีผลตอการบริโภค เชนการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบการยังชีพ การเกิดข้ึนของเทคโนโลยี หรือการอพยพยายถ่ิน โดยการวิจัยทางมานุษยวิทยา
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โภชนาการ คือการมองหาปจจัยและองคประกอบท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีทางสังคมหนึ่งๆ เพ่ือท่ีจะอธิบายวา

ปจจัยเหลานั้นมีผลตอการรับประทานหรือการใชอาหารอยางไรซ่ึงปจจัยตางๆท่ีนํามาศึกษา 

ยกตัวอยางเชน ลักษณะทางสังคมเทคโนโลยี ผลกระทบตอการรับประทานท่ีเกิดข้ึนในการทํางาน โรค

ท่ีเกิดจากการรับประทานอาหาร รวมถึงระบบความเชื่อ ซ่ึงความเชื่อมีความหมายรวมไปถึงความรู

เรื่องอาหารท่ีมีวิตามิน  อาหารท่ีเหมาะสมในแตละเพศวัยดวย โดยถาผนวกการศึกษาทาง

มานุษยวิทยาไปกับความเชื่อ การรับประทานอาหารและสภาพโภชนาการ จะทําใหวิเคราะหได

หลากหลายตั้งแตการวิเคราะหความเชื่อทางประเพณีไปจนถึงการรับประทานอาหารในยุคปจจุบัน 

(นฤพนธ ดวงวิเศษ,2552: 3-4) 

 จากแนวคิดเรื่องมานุษยวิทยาโภชนาในขางตน สามารถนํามาใชในการวิเคราะหในเรื่องตัว

ของผูบริโภค สามารถนํามาใชในการมองหาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกรับประทานอาหารของผูบริโภค 

ไมวาจะเปนในเรื่องของลักษณะสังคมและวัฒนธรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไป หรือวิถีชีวิตท่ีเรงรีบข้ึน ก็ลวน

แตเปนปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกรับประทานอาหารของคนในสังคมยุคปจจุบัน ซ่ึงจะนําไปวิเคราะห

ตอไป ท้ังนี้ในท้ังสองทฤษฎี ไดมีแนวคิดเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเปนกระบวนการรับวัฒนธรรมและ 

นวัตกรรมนั้นเปนสวนประกอบดวยจึงจะขอยกเอาแนวคิดนี้มีอธิบายดวย 

แนวคิดการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม(Culture Change) 

 การรับวัฒนธรรมใหม (Acculturation) 

 เปนกระบวนการท่ีเกิดกับบุคคลใดเสมอไมชวงใดก็ชวงหนึ่งของมนุษย โดยจะเกิดในชวงท่ี

ผานข้ันขบวนการปลูกฝงวัฒนธรรม (Enculturation)มาแลว โดยการรับวัฒนธรรมนั้นเปนการรับเอา

ความคิด ทัศนคติ หลักความเชื่อ การกระทํา และสิ่งของใหมๆท่ีตางไปจากเดิมมาใชแทนระบบท่ีเคย

ใชมา การรับวัฒนธรรมใหมเปนการรับวัฒนธรรมจากสังคมอ่ืนมาปฏิบัติ สวนการปลูกฝงวัฒนธรรม

นั้นเปนการรับวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมของสังคมโดยสมาชิกรุนใหมของสังคมนั้นเอง แตการรับ

วัฒนธรรมใหมนั้นเปนการรับวัฒนธรรมจากสังคมอ่ืนเขามาในภายหลัง โดยสมาชิกรุนเกาท่ีโตแลวของ

สังคมนั้นๆโดย Bernettบอกวาปจจัยท่ีมีผลตอความยากงายในการรับวัฒนธรรมใหมมีหลายอยาง 

เชน อายุ เพศการศึกษา อาชีพ การอยูใกล-ไกลเมือง การคมนานคมสื่อสาร การเผยแพรความคิดของ

สิ่งใหม หรือท่ีเรียกวา “นวัตกรรม” (Innovation) ซ่ึงการรับวัฒนธรรมใหมนั้นเปนการรับเอา

วัฒนธรรมใหมเขามาแทนท่ีวัฒนธรรมเกาเพียงสวนหนึ่งท่ีละนอย และเปนการเปลี่ยนแปลงแบบคอย

เปนคอยไป ไมสงผลกระทบตอโครงสรางใหญๆ ของวัฒนธรรมและสังคมแบบท่ีจะทําใหเกิดปญหาตอ

สังคม การรับวัฒนธรรมใหมจึงเปนสวนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม เพราะการ

เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมนั้นเปนการเปลี่ยนแปลงของคนในสังคมสวนใหญ และสงผลตอโครงสรางบาง
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โครงสราง หรือท้ังหมด ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงท่ีสมบูรณจะตองอาศัยเวลานานพอสมควรถึงจะสามารถ

มองเห็นได ไมสามารถมองเห็นไดในทันที (นิยพรรณ วรรณศิริ, 2550 : 64 - 65) 

 การยอมรับวัฒนธรรมนั้นเปนผลมาจากการท่ีกลุมมีการติดตอกันในชวงเวลาพอสมควร

อยางสมํ่าเสมอ และมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกัน การรับวัฒนธรรมใหมนั้นข้ึนอยูกับ 1.ความ

บอยครั้งของการติดตอกัน 2.ความมีไมตรีในการติดตอสัมพันธกัน และความไมตรีนั้นตองข้ึนอยูกับ 3. 

ตัวแทนในการติดตอ และ 4.ความสอดคลองของวัฒนธรรมท่ีมีแนวโนมไปในทิศทางเดียวกัน และ

ปรากฎการณท่ีมักจะเกิดข้ึนในข้ันตอนของกระบวนการยอมรับวัฒนธรรมนั้นมีดังตอไปนี้  

1. การทดแทน (Substitution)วัฒนธรรมเม่ือถูกแทนท่ีแลวจะตองไมทําใหโครงสรางเดิม

เปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนแปลงอยางไมรูตัวในระยะเวลาท่ียาวนานมาก และไมสงผลกระทบ

ตอวิถีชีวิตผูรับวัฒนธรรมใหมมากนัก 

2. สังเคราะหนิยม (Syncretism)การหลอมความเชื่อและพฤติกรรมท่ีแตกตางกันใหเปนระบบ

เดียวกันอยางกลมกลืน 

3. การเพ่ิมข้ึน (Addition)การเพ่ิมข้ึนของสิ่งของ หรือแนวคิดใหมเขามาในสังคม ซ่ึงอาจจะทํา

ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไมเปลี่ยนแปลงของโครงสรางเดิมก็ได 

4. วัฒนธรรมเสื่อมถอย (Deculturation)การสูญหายไปของวัฒนธรรมเดิมบางสวน เนื่องจาก

คุณคาและคุณภาพไมสอดคลองกับผูปฏิบัติอีกตอไป 

5. การริเริ่ม (Origination)การหาแนวทางใหมท่ีสอดคลองกับสภาวะท่ีเอ้ืออํานวยตอการ

เปลี่ยนแปลงท่ีนําไปสูแนวทางใหมๆ  

6. การตอตาน (Rejection)การตอตานเกิดมาจากเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็ว ทําใหบุคคลปรับตัวไม

ทันและขาดผลประโยชน โอกาส และศักดิ์ศรีท่ีเคยมีมาแตเดิม คนจึงไมยอมรับ เพิกเฉย และ

ตอตานสิ่งใหม 

7. การสูญเสีย (Deprivation)เปนการสูญเสียสิ่งท่ีเคยได เคยเปนของบุคคล หรือกลุมคนบางคน 

ซ่ึงเปนสวนนอยในสังคมและเปนผูไดเปรียบมากในวัฒนธรรมเกา กลุมนี้จะตอตานการรับ

วัฒนธรรมใหมหากวัฒนธรรมใหมนั้นสงผลใหเกิดการสูญเสียผลประโยชน 

 การรับวัฒนธรรมใหมนั้นกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ท้ังนี้เปนเพราะวามี

นวัตกรรมใหมท่ีมักจะดีกวาแพรกระจายเขามา และมีความตองการอยูในสังคม โดยเพาะอยางยิ่งใน

กรณีท่ีสังคมนั้นตองการท่ีจะพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและจําเปนตองนําเอาเทคโนโลยีใหมๆเขามา

ชวย (นิยพรรณ วรรณศิริ, 2550 : 258 - 261) 
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 ท้ังนี้ “นวัตกรรม” (Innovation)ท่ีกลาวขางตนนั้นก็เปนอีกหนึ่งความเปลี่ยนแปลงทาง

วัฒนธรรม และมีความหมายถึงการนําเอาสิ่งใหม ความคิดใหม พฤติกรรมและของใหมๆเขามาใชใน

สังคม แตท้ังนี้สิ่งใหมนั้นไมใชเพียงแคสิ่งของท่ีเปนรูปธรรมเทานั้น แตท่ีจริงแลวนวัตกรรมนั้นเปน

นามธรรม H.G. Barnett (1953 : 3)บอกไววา “...นวัตกรรม ในท่ีนี้หมายถึง ความคิด พฤติกรรม 

หรือสิ่งของซ่ึงเปนผลผลิตของพฤติกรรมและเปนสิ่งใหมในแงของคุณลักษณะและแตกตางไปจากสิ่งท่ี

เคยมีอยู ขบวนการนี้เปนขบวนการทางจิตวิทยาเก่ียวของกับการทดแทนของคุณลักษณะ ไมใชจํานวน

และไมใชการเพ่ิมหรือลดปริมาณ ถึงแมวาเราจะเห็นผลผลิตของความคิดและพฤติกรรมในลักษณะ

ของรูปธรรมเปนจํานวนมาก กวาสิ่งท่ีมีอยูและเปนอยู” จึงจะเห็นไดวา นวัตกรรมนั้นเปนสิ่งแปลกใหม

ท่ีเขามาแทนท่ีของเกาท่ีมีอยูในสังคมในรูปของสิ่งของและสิ่งประดิษฐท่ีผลิตโดยเทคโนโลยีสมัยใหม

เปนสวนใหญ ท่ีจริงแลวเปนสิ่งท่ีเห็นคือสิ่งท่ีเปนตัวแทนของความคิดเทานั้นเอง ซ่ึงเปนเปนเพ่ิมข้ึน

ทางความคิดไมใชทางจํานวน (นิยพรรณ วรรณศิริ, 2550 : 262) 

 การยอมรับนวัตกรรมนั้นก็ข้ึนอยูกับปจจัยของตัวนวัตกรรมดวย ซ่ึงไดแก 1.บุคคลจะตอง

เล็งเห็นถึงประโยชนของสิ่งประดิษฐเสียกอน 2.การประดิษฐไมยุงยากซับซอน 3.สามารถท่ีจะพัฒนา

ใหดีไปจากเดิมได และนําไปสูการพัฒนาเทคนิคใหม 4.นวัตกรรมนั้นๆไมทําใหคานิยมและบรรทัดฐาน

ของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไปอยางสิ้นเชิง 5.การรับเอามาใชตองไมเสียเงินมากเกินไป และไมตอง

ลงทุนมากนัก 6.ใหความสะดวกสบายมากกวิ่สงเดิมท่ีเคยใช 7.มีการแนะนําบอยและหลายครั้งในชวง

ระยะเวลาท่ีนานพอสมควร 8.จุดความสนในแกกลุมคนบางกลุมมากกวาสวนบุคคล (นิยพรรณ  

วรรณศิริ, 2550 : 264 - 265) 

 สําหรับแนวคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมนั้น จะมีสวนคลายกับ

มานุษยวิทยาโภชนาการ ดังนั้นตัวผูศึกษาจึงดึงเอาแนวคิดนี้มาวิเคราะหรวมกับแนวคิดดังกลาวขางตน 

ท้ังนี้เพ่ือในใหภาพการเปลี่ยนทางสังคม วัฒนธรรม ตลอดจนการใชชีวิตของคนในยุคปจจุบันให

ชัดเจนข้ึน 

 และอีกทฤษฎีหนึ่งท่ีจะนํามาวิเคราะหคือ ทฤษฎีของ Rostow ท่ีเสนอใหเห็นถึงข้ันตอนการ

เปลี่ยนแปลง ชื่อวา ทฤษฎีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามลําดับข้ัน (The Stages of Economic 

Growth Theory) โดยเห็นสังคมในฐานะท่ีเปนระบบหนึ่ง มีการพัฒนาเปนลําดับข้ันไป  

ประเทศอุตสาหกรรม เชน อังกฤษ กวาจะเปนประเทศทันสมัยไดก็ตองผานการพัฒนาไปเปนลําดับ 

ประเทศกําลังพัฒนาท่ียังไมทันสมัย ถาหากใชความพยายามในการพัฒนาก็จะกาวสูความทันสมัยเปน

ลําดับข้ันไปได เชนกัน การพัฒนาของ Rostowมีอยู 5 ข้ันดวยกัน (จันทรแรม ศิริโชค จันทรทัต. 

2512: 8 - 20) คือ 
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 1. ข้ันระบบเศรษฐกิจสังคมเปนแบบดั้งเดิม (The traditional society) คือ ระยะท่ีความ

เจริญทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียังไมกาวหนา โครงสรางทางสังคมยังแบงเปนชนชั้นตาง ๆ สาขา

เกษตรเปนสาขาหลักของระบบเศรษฐกิจ 

 2. ข้ันเตรียมการพัฒนา (The pre-conditions for take-off) คือ ระยะท่ีสังคมมีการสราง

ทุนพ้ืนฐานอยางกวางขวาง การปฏิวัติและการขยายตัวทางการเกษตรมีการขยายตัว 

 3. ข้ันเขาสูกระบวนการพัฒนา (Take-off stage) คือ ระยะท่ีมีการเพ่ิมข้ึนของการลงทุน มี

การพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมการผลิตเปนสาขานํา  อัตราการเจริญเติบโตคอนขางสูง 

 4. ข้ันการทะยานตัวเขาสูวุฒิภาวะของการพัฒนา (Drive to maturity) คือ ระยะท่ีสังคมมี

การประยุกตเทคโนโลยีแผนใหม มีการจัดสรรและใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ แรงงานมีฝมือ มี

การจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและสังคมตองการสิ่งใหม ๆ เพ่ือนําไปสูการเปลี่ยนแปลงตอไป 

 5. ข้ันอุดมสมบูรณ (Stage of high mass consumption) ระยะท่ีประชาชนมีการบริโภค

อยางอุดมสมบูรณครบถวน มีสภาพการจางงานเต็มท่ี ประชาชนรูสึกม่ันคง 

 จากแนวคิดในขางตนเรื่องความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามลําดับข้ันนั้น ตัวผูศึกษาจะ

นํามาใชในการวิเคราะหระบบการจัดการของสังคม ท่ีมีการรับเอาพัฒนาและรับเอาวัฒนธรรมจากท่ี

หนึ่งมาประยุกตใหเขาวัฒนธรรมของไทย  
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วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

 ในการทบทวนวรรณกรรมนั้นสามารถแบงออกเปน 3กลุมไดดังนี้  1.กลุมวัฒนธรรมการ

บริโภค 2.กลุมเกษตรอินทรีย และ 3.กลุมท่ีเก่ียวของกับระบบซีเอสเอ 

1.กลุมวัฒนธรรมการบริโภค 

 การบริโภคอาหารของคนในสังคมมักมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสังคมวัฒนธรรมอยาง

ตอเนื่องและตลอดเวลา โดยวัฒนธรรมนั้นมักจะมีการแลกเปลี่ยนระหวางกลุมคนอยูเสมอเชนเดียวกับ

วัฒนธรรมการบริโภคอาหาร ท้ังระหวางกลุมชาติพันธุ หรือกลุมอ่ืนๆภายในประเทศระหวางภูมิภาค 

กับประเทศเพ่ือนบาน หรือกลุมอ่ืนๆท่ีเขามาคาขาย อพยพยายถ่ินฐาน แตอยางไรก็ตามความ

เปลี่ยนแปลงนั้นยังไมไดเห็นชัด เพราะกลุมท่ีมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนั้นมักจะอยูในภูมิภาคท่ี

ใกลเคียง ซ่ึงหมายความวาลักษณะสิ่งแวดลอมเพ่ือทําการเกษตรกรรมนั้นมีความคลายคลึงกัน 

จนกระท่ังประเทศไทยไดมีการติดตอคาขายกับประเทศตะวันตก ซ่ึงทําใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง

ทางดานวัฒนธรรมอยางมาก นอกจากนี้ การพัฒนาท่ีรวดเร็วของสังคมในโลกปจจุบัน สงผลใหสังคม

เศรษฐกิจใหมแหงยุคโลกาภิวัตน ลวนมีผลกระทบตอพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และโภชนาการของ

คนไทยอยางถวนหนา 

 หนังสือเรื่อง พฤติกรรมการบริโภค ในงานของวีณะ วีระไวทยะและคณะ ไดกลาวถึง

เกษตรกรไทย ในอดีตมีการรับประทานอยูอยางเรียบงาย คนโบราณใชมือเปบขาว รูปแบบการ

รับประทานอาหารของคนไทยในสมัยกอนคือการบริโภคอาหารท่ีมีในทองถ่ิน มีขาวเปนอาหารหลัก 

และมีกับขาวอยางเชนเนื้อสัตว และผักชนิดตางๆ โดยมีรูปแบบคือการวางกับขาวไวตรงกลาง ท่ี

เรียกวาสํารับกับขาว แตละคนมีจานขาวสุกอยูตรงหนา กับขาวท่ีเปนของเหลว รวมถึงนึ่งและทอด

ดวย นาจะมาทีหลังเพราะกระทะเหล็กถูกสงมาขายโดยเรือสําเภาจากจีนและลังถึงสําหรับนึ่งดวย 

จนกระท่ังในสมัยรัชกาลท่ี 5 และ 6 นอกจากจะมีการติดตอคาขายกับตางประเทศแลว คนไทยยังมี

โอกาสไดไปศึกษาวิชาความรูในตางประเทศ หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง คนไทยไดมีโอกาสรับ

การศึกษามากข้ึน เม่ือจบการศึกษาจึงนําความรูมาพัฒนาประเทศและนําวัฒนธรรมตะวันตกมาใช 

และจากความสัมพันธทางการทูต อีกท้ังมีการคาขายกับชาวตางประเทศมากข้ึน สงอิทธิพลใหกับ

วัฒนธรรมอาหารหลายๆอยาง เชน ขนมหวานท่ีผลิตมาจากไข เชน ทองหยอด ฝอยทอง หรือวิธีการ

ผัด นึ่งและแกงจืดตางๆของจีน การใชพริกมาประกอบอาหาร ซ่ึงมาจากฝรั่งสัญชาติโปรตุเกสนําเขา

มาจากอเมริกาใตและการใชเครื่องเทศท่ีมีกลิ่นรสตางๆมาทําแกงกะทิจากอิทธิพลของอินเดียและชวา

เปนตน 
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 หนังสือเรื่อง โลกาภิวัตนจากกนครัว : พืชขามโลกและสูตรอาหารแปลงรส จาก “ยุค

แหงการคนพบ” จนถึงปจจุบัน ของ อคิล คุปตะไดกลาวถึงเครื่องเทศวาเปนสินคาเครื่องเทศและ

การคาเครื่องเทศนั้นเปนปจจัยประการสําคัญท่ีนําไปสูการสํารวจของชาวยุโรป แมวาจะเปนสินคา

ดั้งเดิมของเอเชียอาคเนยก็ตาม แตโปรตุเกสกลับเปนประเทศท่ีมีบทบาทและผูกขาดการคาและยึด

ครองพ้ืนท่ีเพ่ือทําการสงออกเครื่องเทศ ซ่ึงการเขามายึดครองพ้ืนท่ีของชาติตะวันตกก็สงผลใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางดานนิเวศวิทยาการผลิตและเศรษฐกิจการคาขายของชาวเอเชียโดยท่ัวไป ซ่ึงไทยก็

ไดรับผลกระทบเชนกัน อยางการเพาะปลูกท่ีไดมีการนําพืชพันธุจากยุโรปและอเมริกาเขามายัง

สังคมไทยอยางแพรหลาย โดยผลผลิตใหมเหลานั้นไดกลายเปนสวนสําคัญของวัตถุดิบในการประกอบ

อาหารของไทย จึงกลาวไดวาไมมีแงมุมใดท่ีจะแสดงใหเห็นความเปลี่ยนแปลงและการผสมผสานทาง

วัฒนธรรมไดมากและดีไปกวาการปรุง การจัดแตง และการบริโภคอาหาร 

 ภายหลังจากท่ีประเทศอังกฤษและประเทศตางๆในแทบยุโรปมีความกาวหนาทาง

วิทยาศาสตร ประดิษฐคิดคนเครื่องมือ เครื่องจักรตลอดจนมีการสํารวจทางทะเลและแสวงหาอาณา

นิคม เพ่ือหาแหลงระบายสินคาและหาแหลงวัตถุดิบ จึงกลายมาเปนปจจัยกระตุนท่ีสําคัญท่ีทําใหเกิด

การปฏิวัติอุตสาหกรรม ไดสงผลกระทบไปถึงระบบและวิธีการผลิต เปลี่ยนจากการใชแรงงานคนและ

สัตวเปนเครื่องจักรกล ทําใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ทําใหมีการขยายตัวทางอุตสาหกรรม  กอใหเกิด

ความเจริญทางดานเศรษฐกิจการคาขายแบบอุตสาหกรรมมากข้ึน(อคิล คุปตะ,2546) 

 พฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบดังกลาว สะทอนวัฒนธรรม

ทางการผลิตอาหารไดเปนอยางดี เพราะเม่ือวิถีการเกษตรกรรมเปลี่ยนจากแบบเพ่ือการยังชีพมาเปน

เพ่ือการคาขายและการอุตสาหกรรมแลว สงผลใหชาวนาตองเรงผลผลิตใหมีจํานวนมากข้ึน เร็วข้ึน 

โดยทางออกของชาวนาคือการใชปุยเคมีเพ่ือเรงการเจริญเติบโต ใชยาฆาแมลง และใชเครื่องจักรทุน

แรงเพ่ือความรวดเร็ว ท้ังหมดท่ีกลาวมานั้นลวนเปนเหตุใหการทํานานั้นมีการลงทุนหรือมีตนทุนท่ี

สูงข้ึน ทําใหมีรายไดหรือกําไรท่ีลดต่ําลง ท้ังยังไดรับผลเสียตอรางกายจากการใชสารเคมีดวย เม่ือเจอ

กับภัยธรรมชาติ ทํานาไมมีรายไดจึงมีความจําเปนตองขายท่ีนาเพ่ือชําระภาระหนี้สินจากการยืมเงิน

มาเปนคาปุยเคมี คนรุนใหมจึงท้ิงบานเกิดและเขามาทํางานเปนแรงงานในเมือง เม่ือไมมีแรงงานใน

การทํานาจึงสงผลใหการทํานาในปจจุบันเปนแบบการจางแรงงานมาชวยทํา และสงผลใหวัฒนธรรม

ดั้งเดิมของวิถีคนไทยนั้นคอยๆเลือนหายไปดวย(อคิล คุปตะ,2546) 

 ดังนั้นจากการขยายตัวทางภาคอุสาหกรรมจึงสงผลกระทบตอวิถีการผลิตสินคา จากการ

ผลิตเพ่ือไวใชในครัวเรือน จึงเปลี่ยนรูปแบบเปนการผลิตเพ่ือกักตุนและคาขาย และมีประสิทธิภาพใน

การผลิตมากกวาเดิม และการบริโภคก็เชนกัน อาหารสวนใหญผานกระบวนการทางอุตสาหกรรมเพ่ือ

เอ้ืออํานวยและตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคไดรวดเร็วยิ่งข้ึน  และสามารถหาซ้ือไดสะดวก
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ท้ังยังเก็บไวไดเปนเวลานาน อาทิเชน อาหารสําเร็จรูป อาหารกระปองชนิดตางๆ(อคิล คุปตะ,2546)

นอกจากปจจัยทางดานอุตสาหกรรมแลวนั้นยังมีปจจัยท่ีเกิดข้ึนจากนโยบายของรัฐเพ่ือสงเสริมอีก

มากมาย ท้ังนี้จะทําใหเห็นวาการทําการเกษตรแบบอุตสาหกรรมสงผลเสียมากมายท้ังทางรางของ

ผูผลิตและผูบริโภคของสารเคมี อาหารอินทรียหรือออรแกนิคจึงเปนอีกทางเลือกของสังคมในปจจุบัน 

 โดยมีงานวิจัยหลายงานบงบอกใหทราบถึงความสําคัญของปจจัยตางๆท่ีสงผลกระทบตอ

การเลือกบริโภคอาหารท้ังทางดานการแพทย ความเชื่อ หรือทางสังคมวัฒนธรรม 

 โดยงานสารนิพนธเรื่อง การกินเจเดือน 9 : ความเช่ือและการดูแลสุขภาพ ของ นัยนา 

เล็กสุธี ไดศึกษาถึงพฤติกรรมการกินเจของกลุมคนอายุ 30 – 50 ป เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมตอการเลือกกินเจท่ีมีผลมาจากความเชื่อเรื่องสุขภาพ โดยทําความเขาใจวาการกินเจนั้น

เปนทางเลือกของการแกไขปญหาชีวิตและสังคม โดยพบวาระบบความเชื่อเก่ียวกับการกินเจและ

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการกินเจมีผลตอพฤติกรรมการกินกับกลุมท่ีศึกษา โดยประกอบดวย

ชาวไทยเชื้อสายจีน และ ชาวจีนเปนสวนใหญ นิยมกินเจตามงานเทศกาล และบางสาวนนิยมกินใน

ชวงเวลาสําคัญของชีวิตเชน วันเกิดของตัวเอง และคนในครอบครัว และมีเปาหมายของการกินเจตาม

แบบความเชื่อดั้งเดิม คือมีความเชื่อท่ีวาเม่ือกินเจแลวจะเปนการสรางบุญสรางกุศล สงผลลัพธท่ีดีตอ

กิจการของตัวเองรวมถึงการดําเนินชีวิตท่ีดีดวย และยังพบอีกวาการกินเจแมจะมีความเชื่อดั้งเดิมจาก

ศาสนาพุทธนิกายมหายาน ท่ีเปนความดั้งเดิมและยังเหนียวแนนในกลุมชาวจีนและคนไทยเชื้อสายจีน

แลว ความเชื่อเก่ียวกับการสรางบุญสรางกุศลดวยการกินเจยังแพรหลายในกลุมคนไทยและคนไทย

เชื้อสายจีนท่ีนับถือศาสนาพุทธในนิกายหินยาน ซ่ึงนอกจะจะมีความเชื่อเก่ียวกับการกินเจในเรื่องของ

สรางบุญแลวยังมีความเชื่อวาการกินเจนั้นจะเปนผลดีตอสุขภาพรางกาย การกินเจจึงไดรับความนิยม

เพ่ิมมากข้ึนโดยเพ่ิมข้ึนในแงของการเปนทางเลือกหนึ่งเพ่ือรักษาสุขภาพนอกจากการดูแลรักษา

รางกายดวยการออกกําลังกาย 

 และสารนิพนธเรื่อง มังสวิรัติ : วาทกรรมสุขภาพของคนเมือง กรณีศึกษา รานอาหาร

มังสวิรัติ อุทยานบุญนิยม จังหวัดอุบลราชธานี ของ ดลลดา ทีปวัฒน ท่ีมุงศึกษาวาทกรรมสุขภาพ

โดยการเลือกกินอาหารมังสวิรัติของคนในสังคมเมือง ท่ีมีความคิด ความเชื่อ และวิธีการปฏิบัติ

เปลี่ยนแปลงไปจากสมัยกอน โดยมีปจจัยสําคัญจากภาวะความเปนสมัยใหม ท่ีเขามาในสังคมไทยทํา

ใหเกิดการพัฒนาในระบบสาธารณูปโภค เทคโนโลยี การแพทย ตลอดจนโลกทัศนและความเชื่อ  โดย

ความเปนภาวะสมัยใหมนั้น ไดเขามาเปลี่ยนแปลงคน สังคมและวัฒนธรรมของไทยใหเจริญกาวหนา 

แตก็เกิดปญหาเชนเดียวกัน โดยเฉพาะเรื่องของอาหาร อาหารท่ีผลิตนั้นมีแนวโนมท่ีจะมีคุณภาพท่ีแย

ลงจากการผลิตในระบบอุตสาหกรรมท่ีตองเรงผลิตใหทันตอความตองการของคนเมือง ซ่ึงมีท้ังบุคคล

ท่ีเกิดใหมและอพยพยายถ่ินเพ่ือการศึกษาหรืออาชีพ อาหารท่ีผลิตนั้นจึงตองใสสารเคมีเพ่ือเรงการ
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เจริญเติบโต อีกท้ังยังมีการใสสารเรงเนื้อแดงเพ่ือใหดูนารับประทานและขายได โดยผลการศึกษาจะ

เห็นวาคนในสังคมเมืองท่ีเลือกรับประทานอาหารมังสวิรัตินั้นสามารถแบงปจจัยออกเปน 4 อยาง

ไดแก 1.การแพทยสมัยใหม 2. สื่อ 3.ความเปนสมัยใหม 4.ความเชื่อทางศาสนา ซ่ึงเปนปจจัยท่ีใหเกิด

ความเชื่อเรื่องของการรักสุขภาพ เลือกรับประทานอาหารท่ีดี ไมกินเนื้อสัตว ออกกําลังกาย เปน

ปจจัยท่ีทําใหเกิดวาทกรรมเก่ียวกับการรักสุขภาพ ตองเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตาม

แบบแตละอยางท่ีตัวปจจัยนั้นกําหนดสรางข้ึน โดยการกินอาหารมังสวิรัตินั้นนอกจากจะเปนอีก

ทางเลือกหนึ่งท่ีผูคนในสมัยนี้ใหความสนใจ และไมเพียงแตผูปวยเทานั้น แตยังรวมไปถึงบุคคลท่ัวไปท่ี

รักสุขภาพ ท่ีแนวโนมมีอัตราเพ่ิมมากข้ึนจากกระแสการรักสุขภาพท่ีเกิดข้ึนมา 

 ซ่ึงการรับประทานนั้นไมมีสาเหตุท่ีมาจากความเชื่อเพียงเทานั้น ในงานของ สุมิตตา 

สุวรรณรักษ เรื่อง ขนมเคก : การบริโภคเชิงสัญญะในสังคมไทยรวมสมัย กรณีศึกษาศูนยการคา

สยามพารากอนไดนําเสนอทัศนคติและคานิยมท่ีสงผลตอการบริโภคขนมเคกของกลุมผูบริโภควัย

นักศึกษา ท่ีเปนกลุมคนรุนใหมท่ีมีพฤติกรรมความตองการบริโภคขนมเคกเปนอยางมาก โดยผล

การศึกษาพบวากลุมคนท่ีศึกษาท่ีชื่นชอบการรับประทานเคกท่ีสยามพารากอนนั้นไมไดบริโภคเพียง

เพราะตอบสนองความตองการทางดานรางการเพียงเทานั้น แตยังแฝงไปดวยการใหความหมายตอ

การบริโภคดวย เพราะกลุมท่ีศึกษานั้นนับวาเปนกลุมท่ีไดรับแรงกระตุนจากสังคมแบบบริโภคนิยม จึง

มีผลใหกลุมท่ีศึกษานั้นบริโภคโดยมีนัยยะแฝงเพ่ือเปนไปตามกระแสสังคมดวย โดยจะเห็นไดจากการ

เลือกรานท่ีมีชื่อเสียง ตกแตงสวยงาม มากกวาการคํานึงถึงสุขภาพ หรือรสชาติ โดยพึงพอใจท่ีจะ

จายเงินในราคาท่ีสูงกวา เพ่ือใหไดนั่งอยูในรานท่ีมีชื่อสียงมากกวารานท่ีไมมีชื่อเสียง เปนการแสดง

อํานาจในการใชจายของกลุมท่ีศึกษา เปนผลมาจากการปลูกฝงคานิยมท่ียึดติดกับรูปลักษณภายนอก 

ท้ังยังมีบุคคลรอบขางเชนเพ่ือน ท่ีถือวาเปนผูท่ีมีอิทธิพลอยางมากตอการตัดสินใจบริโภคดวยเชนกัน 

เพราะในการรับประทานนั้นกลุมท่ีศึกษามักจะใชบริการกับกลุมเพ่ือน และชวยกันตัดสินใจเลือกราน 

เพ่ือแสดงถึงความเปนสวนหนึ่งของกลุมและไดรับการยอมรับจากกลุม ในยุคของการบริโภคนิยมจึง

เปนยุคแหงการท่ีมนุษยนั้นผูกติดอยูกับชื่อเสียงของสินคามากกวาประโยชนใชสอย ท้ังนี้กลุมท่ีศึกษา

ซ่ึงเปนกลุมท่ีไมมีรายไดนั้น ใชจายเกินความจําเปน ใชในการซ้ือสินคาเพ่ือตอบสนองความตองการ

ทางดานจิตใจของตน ท้ังนี้เปนผลใหกลุมท่ีศึกษานั้นสรางสัญญะสําหรับการบริโภคข้ึนมา กอใหเกิด

การสรางภาพลักษณใหมตอตนเองและบุคคลในกลุม โดยมีการสรางความหมายและความเขาใจวา

เปนการยกระดับสถานภาพทางชนชั้น รสนิยม และฐานะของผูบริโภคและสะทอนใหเห็นถึงความเปน

ผูนําสมัยผานทางการบริโภค โดยเห็นวาการบริโภคนั้นทําใหเห็นวากลุมของตนมีอํานาจเหนือกวากลุม

อ่ืนท่ีไมไดบริโภค เพราะเม่ือบริโภคแลวจะทําใหกลุมของตนนั้นภาพลักษณท่ีดี และยังพบวาการ
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บริโภคนั้นเปนเพียงพฤติกรรมท่ีเปนไปตามกระแสท่ีกําลังไดรับความนิยม เพ่ือใหภาพลักษณของตน

นั้นแตกตางจากกลุมอ่ืนและไมตกกลุมเดียวกับกลุมท่ีมีรสนิยมเดียวกัน 

 แตในขณะท่ีดานบนคืองานบริโภคโดยไมสนใจคุณคาทางโภชนาการของอาหารของกลุม

วัยรุนตามกระแสบริโภคนิยม อาหารเพ่ือรักษาทางการแพทยอยางงานของ สุมิตรา วุฒิสินอักษรา ท่ี

ศึกษาเรื่อง การสรางแรงจูงใจในการควบคุมอาหารเพ่ือลดความดันโลหิตและน้ําหนักตัวในผูปวย

ความดันโลหิตสูงท่ีมีน้ําหนักตัวเกิน/อวน ไดบอกวาโรคความดันโลหิตสูงนั้นเปนโรคไมติดตอเรื้อรังท่ี

มีแนวโนมสูงข้ึนทุกป การดูแลตนเองเพ่ือปองกันการเกิดโรคแทรกซอนจึงเปนเรื่องสําคัญ โดย

การศึกษานี้ตองการท่ีพัฒนากิจกรรมโดยใชทฤษฎีแรงจูงใจรวมกับการบริโภคอาหารแบบแดช ไดเอท 

เพ่ือควบคุมความดันโลหิตและนํ้าหนักตัวในผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีมีนํ้าหนักตัวเกินหรืออวน 

โดยเนื้อหาภายในกิจกรรมประกอบดวย ความรูโรคความดันโลหิตสูง ความรูทางดานโภชนาการ 

อาหารแลกเปลี่ยนการวางแผนอาหาร การลดการบริโภคโซเดียม การเลือกชนิดของไขมันโดยผูท่ีเขา

รวมการศึกษานี้มีท้ังหมด 80 คน แบงออกเปนกลุมควบคุมและกลุมทดลอง กลุมละเทาๆกัน จะไดรับ

การประเมินทัศนคติ ความรู การวัดสัดสวนของรางกาย การประเมินอาหารท่ีบริโภค และ วัดความ

ดันโลหิต และจากการศึกษาพบวา คาเฉลี่ยของนํ้าหนักตัวในกลุมทดลองลดลง คาเฉลี่ยความดันตัว

บนและความดันตัวลางลดลง นอกจากนี้ คาเฉลี่ยของไขมันในชองทองและปริมาณโซเดียมท่ี

รับประทาน ลดลงอยางมีนัยสําคัญเม่ือเทียบกับกอนการทดลอง ในขณะท่ี คะแนนความรูเฉลี่ยและ

คะแนนทัศนคติหลังจากท่ีสิ้นสุดการศึกษาพบวา มีคะแนนดีข้ึน เม่ือเปรียบเทียบระหวางกลุมทดลอง

และกลุมควบคุมพบวา คาเฉลี่ยนํ้าหนักและไขมันในชองทองแตกตางกัน คาเฉลี่ยความดันโลหิตลดลง

ท้ัง 2 กลุม นอกจากนี้ยังพบวา คะแนนความรูเฉลี่ยและคะแนนทัศนคติ มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนแตไมมี

ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม ผลการศึกษานี้สรุปไดวา กิจกรรม

สรางแรงจูงใจชวยใหมีความรูและทัศนคติเพ่ิมข้ึนในผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีมีนํ้าหนักตัวเกินหรือ

อวน และยังชวยในการควบคุมความดันโลหิตและลดนํ้าหนักตัวในผูปวยกลุมนี้ดวย 

 โดยงานวิจัย สุมิตรา วุฒิสินอักษราทําใหเห็นวาวงการเก่ียวกับการแพทยท่ีศึกษาเรื่องการ

เจ็บปวยนั้นยังใหความสําคัญกับการรักษาท่ีเริ่มดวยการรับประอาหาร ซึงผลการวิจัยก็เปนตัวบงบอก

วาอาหารท่ีเลือกรับประทานเขาไปนั้นมีความสําคัญสามารถท่ีจะแกไขอาการเจ็บปวยได เชนเดียวกับ

ในงานของ กษมา แสนใจธรรม ในเรื่อง ปจจยัท่ีมีอิทธิพลตอการจัดการตนเองดานการรับประทาน

อาหารของผูปวยสูงอายุโรคเบาหวาน ท่ีศึกษาเก่ียวกับปจจัยตอการเลือกรับประทานอาหารของ

ผูปวยสูงอายุโรคเบาหวาน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณท่ีประกอบดวย5 สวน ผูปวย

สูงอายุแตละคนจะถูกสุมสัมภาษณเก่ียวกับคุณลักษณะประชากร ความรูเรื่องโรคเบาหวานภาวะ

สุขภาพ รายได การเขาถึงแหลงอาหาร การรับรูขอมูลขาวสารและการจัดการตนเองดานการ
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รับประทานอาหาร โดยผลการวิจัยไดเสนอใหมีกิจกรรมท่ีชวยสงเสริมสุขภาพใหผูสูงอายุยังมีความ

สามรถในการทํากิจวัตรประจําวัน สงเสริมความรูเรื่องโรคเบาหวาน โดยท่ีเนนใหเห็นท้ังสาเหตุและ

ความรุนแรงของโรค เพ่ือสงเสริมใหกลุมคนท่ีศึกษานั้นมีการจัดการเรื่องการรับประทานอาหาร 

โดยเฉพาะเรื่องของการปรุงอาหารของผูปวยสูงอายุโรคเบาหวาน นอกจากนี้ควรเปดโอกาสให

ครอบครัวมีสวนรวมในการเลือกอาหารท่ีเหมาะสมกับผูปวยสูงอายุโรคเบาหวาน 

 โดยงานศึกษาท้ังของสุมิตรา วุฒิสินอักษรา และ กษมา แสนใจธรรม จะแสดงใหวาในทาง

การแพทยนอกจากจะใหยาเพ่ือการรักษาแลว อาหารนั้นมีสวนสําคัญท่ีจะสงผลตอรางกายท่ีกําลังเจ็บ 

และเหมือนเปนการแกปญหาท่ีตนเหตุท่ีทําใหเกิดโรคท้ังนี้นอกจากจะศึกษางานท่ีเก่ียวกับการบริโภค

ซ่ึงมีสาเหตุตางๆมาจากท้ังความเชื่อ กระแสการรักสุขภาพของยุคบริโภคนิยมในปจจุบัน การทบทวน

วรรณกรรมในกลุมเกษตรอินทรียอันเปนหัวขอหลักท่ีทางตะกราปนผัก หรือตัวระบบซีเอสเอนั้นให

ความสําคัญอยางมากนั้นมีความหมายและความเปนมาเปนอยางไร??ก็สําคัญเชนเดียวกัน  

 

2.กลุมเกษตรอินทรีย 

 งานวิจัยเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอการใชผลิตภัณฑอินทรีย” ของ วิชิต เปานิล (2538) ได

อธิบายถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ โดยผูวิจัยทําการศึกษาจากปจจัยท่ีมี

อิทธิพลตอการตัดสินใจใชผลิตภัณฑลดไขมันในเลือดของประชาชนในกรุงเทพ ซ่ึงไดทําการ

เปรียบเทียบของคน 2 กลุม กลุมผูปวยไขมันในเลือดสูงท่ีรักษาท่ีโรงพยาบาลรามาธิบดี และกลุมท่ีใช

ผลิตภัณฑลดไขมันในเลือกจากการเลือกซ้ือในรานขายยาโดยจํากัดเฉพาะผลิตภัณฑ 5 ชนิดคือ

ผลิตภัณฑท่ีมาจากกระเทียม น้ํามันปลา น้ํามันอีเวนนิ่งพริมโรส และชาดอกคําฝอย โดยผูวิจัยนั้น

สามารถแบงและอธิบายถึงปจจัยหลักๆ 3 ปจจัยไดแก 

 ปจจัยทางประชากร ผูบริโภคผลิตภัณฑนั้นมีสัดสวนชายและหญิงในปริมาณท่ีเทากัน สวน

ใหญคือผูใหญวัยทํางาน อายุระหวาง 41-55 ป มักเปนผูมีการศึกษาสูงโดยเฉลี่ย 59.18 เปอรเซ็นต 

จบปริญญาตรี และมีรายไดสูง สวนหนึ่งท่ีเห็นวาอยูในกลุมท่ีคอนขางสูงนั้นอาจมีสาเหตุสวนหนึ่งตัว

ผลิตภัณฑนั้นมีราคาคอนขางแพงนําเขาจากตางประเทศ นอกจากนี้แลวยังไดศึกษารวบรวมขอมูล

เบื้องตนเก่ียวกับกลุมผูใชยาในกลุมยาสมุนไพรไทย กลุมผูบริโภคก็มีลักษณะท่ีใกลเคียงกัน แตในกลุม

ท่ีสองนั้นมีมีรูปแบบของคนรุนใหมท่ีมีความรูและกําลังเริ่มเขาสูวัยกลางคน จึงเริ่มหันมาใหความสนใจ

กับสุขภาพ จึงทําใหเกิดเกิดโครงการการรักษาสุขภาพใหแข็งแรงและปองกันสุขภาพของคนวัยทํางาน

เสียมากกวา 
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 ปจจัยทางสังคม จากปจจัยทางประชากรทําใหเห็นวาผูบริโภคสวนใหญเปนผูใชชีวิตแบบคน

ในสังคมเมือง ซ่ึงก็คือการแขงขันกับเวลา มีการแขงขันในการทํางานสูง สงผลใหเกิดความเครียด และ

มีเวลาเพ่ือดูแลสุขภาพอยางการออกกําลังกายลดนอยลง มีรูปแบบการใชชีวิตและบริโภคท่ี

เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือใหทันตอการชีวิตประจําวันท่ีมีความเรงรีบ โดยมีขอมูลทางการแพทยชี้ใหเห็นถึง

ผลเสียของการใชชีวิตอยางเรงรีบอยูเสมอ ทําใหคนในสังคมเมืองท่ีมีความเครียดและเรงรีบสูงนั้น

หาทางออกในการรักษาสุขภาพ ผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ ท่ีโฆษณาถึงประสิทธิภาพในการชวยดูแล

สุขภาพ ลดความเครียด บํารุงรางกายดวยวิตามินท่ีรางกายตองการคนท่ีไดทราบขอมูลและมีกําลังซ้ือ

พอจึงเลือกท่ีจะรับประทานกัน ในยุคของขอมูลขาวสารจากสื่อตางๆ เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร 

โทรทัศน วิทยุ นั้นมีอิทธิพลตอผูบริโภคมากข้ึน จากขอมูลทําใหเห็นวา กวา 50 เปอรเซ็นตนั้น

ผูบริโภคไดรับขอมูลจากหนังสือหรือนิตยสารมากท่ีสุด อีกท้ังยังพบวาเพ่ือนรวมงานและคนใกลชิดเปน

แหลงขอมูลท่ีสําคัญของผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ จากการวิจัย 66.33 เปอรเซ็นต ของผูท่ีใชผลิตภัณฑได

แนะนําตอไปยังเพ่ือนและคนใกลชิดดวย 

 ปจจัยทางวัฒนธรรม  วัฒนธรรมของแตละสังคมมักมีการเปลี่ยนแปลงท่ีหลอหลอมใหคนใน

สังคมมีความคิดและลักษณะนิสัยเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยของสังคมวัฒนธรรมท่ีอาศัยอยู ซ่ึงจะ

เห็นวาคนในสังคมปจจุบันมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปคอนขางมาก การบริโภคท่ี

ปรับเปลี่ยนไปตามความเรงรีบของสังคมคือการบริโภคอาหารสําเร็จรูป อาหารฟาสตฟูดท่ีมี

สวนประกอบของแปงและน้ําตาลมากข้ึน และทานผักนอยลงจนเกิดเปนผลเสียตอรางกายกอเกิดเปน

โรคประจําตัวตางๆ บุคคลท่ีตระหนักไดถึงอันตรายเหลานั้นจึงเริ่มท่ีจะหาวิธีท่ีจะปองกันอันตราย ท้ัง

การออกกําลังกาย เปลี่ยนรูปแบบการรับประทาน และสิ่งหนึ่งคือผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ  อยางไรก็

ตามอาการปวยหรือโรคตางๆอีกมากท่ีทางวิทยาศาสตรการแพทยไมสามารถรักษาได และกรรมวิธีใน

การรักษาบางอยางจะไมสอดคลองกับวัฒนธรรมความเชื่อแตเดิมของผูปวย สะทอนใหเห็นวาการใช

ตัวผลิตภัณฑอ่ืนๆนั้นเปนการหาทางเลือกนอกเหนือไปจากการรักษาดวยการแพทยแผนปจจุบัน (วิชิต 

เปานิล, 2538) 

 หากจะศึกษาถึงเรื่องของเกษตรอินทรียยอมตองเขาใจหลักการโดยแทจริงของเกษตร

อินทรียเสียกอน โดยในบทความของ มูลนิธิสายใยแผนดิน ไดกลาวถึง สหพันธเกษตรอินทรีย

นานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture Movements : IFOAM) กําหนด

หลักการท่ีสําคัญของการผลิตเกษตรอินทรีย 4 ดาน คือ ดานสุขภาพ (Health) ดานนิเวศวิทยา 

(Ecology) ดานความเปนธรรม (Fairness) และดานการดูแลเอาใจใส (Care) โดยในดานของสุขภาพ 

จะตองสรางความยั่งยืนใหกับสุขภาพท้ังของดิน พืช สัตว มนุษย และโลก บทบาทของเกษตรอินทรีย

มีเปาหมายเพ่ือเสริมสรางสุขภาวะท่ีดีของระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตมุงท่ีจะผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพสูง 
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และมีคุณคาทางโภชนาการ เพ่ือสนับสนุนใหมนุษยไดมีสุขภาวะท่ีดี ดานตอมาคือนิเวศวิทยา ซ่ึง

หมายถึง การผลิตทางการเกษตรนั้นจะตองสอดคลองกับวิถีแหงธรรมชาติ การผลิตการเกษตรจึงตอง

พ่ึงพาอาศัยกระบวนการทางนิเวศวิทยาและวงจรของธรรมชาติ โดยการเรียนรูและสรางระบบนิเวศให

เหมาะสมกับการผลิตแตละชนิด ดานความเปนธรรม เกษตรอินทรียควรจะตั้งอยูบนความสัมพันธท่ีมี

ความเปนธรรมระหวางสิ่งแวดลอมโดยรวมและสิ่งมีชีวิต ท้ังในระหวางมนุษยดวยกันเอง และระหวาง

มนุษยกับสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆและดานสุดทายคือ ดานการดูแลเอาใจใส การบริหารจัดการเกษตรอินทรีย

ควรจะตองดําเนินการอยางระมัดระวังและรับผิดชอบ เพ่ือปกปองสุขภาพและความเปนอยูของผูคน

ท้ังในปจจุบันและอนาคต รวมท้ังพิทักษปกปองสภาพแวดลอมอีกดวย 

 และบทความเรื่องแนวทางเกษตรอินทรีย ของ มูลนิธิสายใยแผนดินยังไดอธิบายถึง

แนวคิดพ้ืนฐานของเกษตรอินทรียคือ การทําการเกษตรแบบองครวม ซ่ึงแตกตางจากระบบเกษตร

แผนใหมท่ีมุงเนนการใชปจจัยการผลิต ตางๆ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตเฉพาะพืชท่ีปลูก ใหความสนใจเฉพาะ

แตผลผลิตของพืชหลักท่ีปลูก โดยไมไดคํานึงถึงผลกระทบตอทรัพยากรการเกษตรหรือนิเวศ

การเกษตร สําหรับเกษตรอินทรียซ่ึงเปนการเกษตรแบบองครวมจะใหความสําคัญกับการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศการเกษตร โดยเฉพาะอยางยิ่งการฟนฟูความอุดมสมบูรณของดิน, 

การรักษาแหลงน้ําใหสะอาด และการฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของฟารม ท้ังนี้เพราะ

แนวทางเกษตรอินทรียอาศัยกลไกและกระบวนการของระบบนิเวศในการผลิตเนื่องจากเกษตรอินทรีย

เปนการเกษตรท่ีใหความสําคัญกับการทําฟารมเชิงสรางสรรค (เพ่ืออนุรักษและฟนฟูระบบนิเวศ

การเกษตรในไรนา) ดังนั้นเกษตรกรท่ีหันมาทําเกษตรอินทรียจึงจําเปนตองพัฒนาการเรียนรูเก่ียวกับ

ธรรมชาติและการบริหารจัดการฟารมของตนเพ่ิมข้ึนดวย ผลท่ีตามมาก็คือเกษตรอินทรียจึงเปน

แนวทางการเกษตรท่ีตั้งอยูบนกระบวนการ แหงการเรียนรูและภูมิปญญา เพราะเกษตรกรตองสังเกต, 

ศึกษา, วิเคราะห-สังเคราะห และสรุปบทเรียนเก่ียวกับการทําการเกษตรของฟารมตนเอง ซ่ึงจะมี

เง่ือนไขท้ังทางกายภาพ (เชน ลักษณะของดิน ภูมิอากาศ และภูมินิเวศ) รวมถึงเศรษฐกิจ-สังคมท่ี

แตกตางจากพ้ืนท่ีอ่ืน เพ่ือคัดสรรและพัฒนาแนวทางเกษตรอินทรียท่ีเฉพาะและเหมาะสมกับฟารม

ของ ตัวเองอยางแทจริง 

 นอกจากนี้ เกษตรอินทรียยังใหความสําคัญกับเกษตรกรผูผลิตและชุมชนทองถ่ิน เกษตร

อินทรียมุงหวังท่ีจะสรางความม่ันคงในการทําการเกษตรสําหรับเกษตรกร ตลอดจนอนุรักษและฟนฟู

วิถีชีวิตของชุมชนเกษตรกรรม วิถีการผลิตของเกษตรอินทรียเปนวิถีการผลิตท่ีเกษตรกรตองออนนอม

และ เรียนรูในการดัดแปลงการผลิตของตนใหเขากับวิถีธรรมชาติ อาศัยกลไกธรรมชาติเพ่ือทํา

การเกษตร ดังนั้นวิถีการผลิตเกษตรอินทรียจึงเปนวิถีแหงการเคารพและพ่ึงพิงธรรมชาติ ซ่ึงสอดคลอง

กลมกลืนกับวิถีชีวิตของชุมชนเกษตรพ้ืนบานของสังคมไทย 
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 ในขณะเดียวกัน เกษตรอินทรียก็ไมไดปฏิเสธการผลิตเพ่ือการคา เพราะตระหนักวา

ครอบครัวเกษตรกรสวนใหญจําเปนตองพ่ึงพาการจําหนายผลผลิต เพ่ือเปนรายไดในการดํารงชีพ 

ขบวนการเกษตรอินทรียพยายามสงเสริมการทําการตลาดผลผลิตเกษตรอินทรียท้ังใน ระดับทองถ่ิน 

ประเทศ และระหวางประเทศ โดยการตลาดทองถ่ินอาจมีรูปแบบท่ีหลากหลายตามแตเง่ือนไขทาง

สภาพเศรษฐกิจและ สังคมของทองถ่ินนั้น เชน ระบบชุมชนสนับสนุนการเกษตร (Community 

Support Agriculture - CSA) หรือระบบอ่ืนๆ ท่ีมีหลักการในลักษณะเดียวกัน สวนตลาดท่ีหางไกล

ออกไปจากผูผลิต ขบวนการเกษตรอินทรียไดพยายามพัฒนามาตรฐานการผลิตและระบบการ

ตรวจสอบรับรอง ท่ีสรางความม่ันใจใหกับผูบริโภคไดวา ทุกข้ันตอนของการผลิต แปรรูป และการ

จัดการนั้นเปนการทํางานท่ีพยายามอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอม ตลอดจนรักษาคุณภาพของผลผลิต

ใหเปนธรรมชาติเดิมมากท่ีสุด 

 จากแนวคิดหลักพ้ืนฐานของเกษตรอินทรีย ท่ีมุงเนนการทําการเกษตรท่ีอนุรักษและฟนฟู

สิ่งแวดลอม แนวทางปฏิบัติของเกษตรอินทรียจึงเนนการผลิตความสอดคลองกับวิถีธรรมชาติ โดยการ

ประยุกตปรับใชกลไกนิเวศธรรมชาติสําหรับการทําเกษตร ท่ีสําคัญไดแก การหมุนเวียนธาตุอาหาร, 

การสรางความอุดมสมบูรณของดิน, ความสัมพันธแบบสมดุลของสิ่งมีชีวิตท่ีหลากหลาย, การอนุรักษ

และฟนฟูนิเวศการเกษตร,การพ่ึงพากลไกธรรมชาติในการทําเกษตร และการพ่ึงพาตนเองดานปจจัย

การผลิต 

 หนังสือ ธุรกิจเกษตรอินทรีย (2550) ท่ีรวบรวมโดย ศุภชัย หลอโลการไดกลาวถึง ประวัติ

ท่ีมาของสหกรณกรีนเนทและมูลนิธิสายใยแผนดินวาเปนองคกรเอกชนท่ีตั้งข้ึนมาพรอมกันเม่ือ พ.ศ. 

2536 โดยมีเปาหมายเพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการตลาดเกษตรทางเลือกเพ่ือแกปญหาการตลาด

ใหกับกลุมเกษตรท่ีทําการเกษตรโดยไมใชสารเคมีในเครือขายเกษตรกรรมทางเลือก โดยทางมูลนิธิ

สายใยแผนดินจะทําหนาท่ีในการสงเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย สงเสริมวิสาหกิจชุมชนหรือการ

รวมกลุมขององคกรชุมชนเพ่ือทํางานรวมกันและพัฒนาธุรกิจของชุมชน การเสริมสรางความเขาใจกับ

ผูบริโภคเพ่ือสงเสริมการรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและเผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับเกษตร

อินทรียและเสนอทางเลือกใหม โดยการทํางานขอมูลและประชาสัมพันธผานเว็บไซตและสื่อมวลชน

และกิจกรรมตางๆ อยางเชนการประชุมสัมมนา การจัดงานรณรงค โดยประสานความรวมมือจาก

หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ผูผลิต ผูบริโภค และองคกรเครือขายท้ังภายในและตางประเทศ และ

ในสวนของสหกรณกรีนเนทจะเปนในสวนของจัดการตลาดของท้ังในและตางประเทศและในป พ.ศ. 

2538 ไดมีการกอตั้งสํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรียในฐานะองคกรอิสระ  นอกจากหนังสือเลมนี้จะ

บอกแบบอยางการผลิตเกษตรอินทรียในประเทศไทยมีท้ังหมด 7 รูปแบบ โดยหนึ่งในนั้นคือองคกร

พัฒนาเอกชนอยางมูลนิธิสายใยแผนดิน 
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 หนังสือธุรกิจเกษตรอินทรียยังไดอธิบายถึงการตลาดของเกษตรอินทรียท้ังภายในประเทศ

และตางประเทศ เชน ชองทางการตลาดเกษตรอินทรียในประเทศไทยท่ีสามารถแบงไดเปนสองแบบ

ใหญคือตลาดทางเลือก เชนตลาดในทองถ่ิน ในชุมชน ตลาดสมาชิกท่ีไดรับอิทธิพลมาจากตางประเทศ

ท่ีเนนการสรางสัมพันธระกวางผูผลิตและผูบริโภคมีการตกลงราคากันลวงหนา และอาจมีการ

สนับสนุนเงินทุนลวงหนา และรานคาปลีกท่ีคัดสรรสินคาเขามาจําหนายในรานวาจะตองมีท่ีมาและ

ตรวจสอบได  และสวนของตลาดกระแสหลัก อยางเชนซูเปอรมาเกต และตลาดสงออก การวิเคราะห

ตลาดสงออกเขียนใหเห็นถึงมาตรฐานในการนําเขาของประเทศตางๆอยางสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน 

สิงคโปร จีน เยอรมัน เดนมารก สหราชอาณาจักร และอัตราในการนําเขาและบริโภคของประเทศเขา

นั้นไดรับสวนแบงจากตลาดเกษตรธรรมดาอยางไร ซ่ึงจะเห็นไดวาตลาดการเกษตรของตางประเทศ

นั้นกําลังการขยายตัวอยางตอเนื่อง ท้ังยังมีการนําเขาเกษตรอินทรียอยางโดยเฉพาะอยางในสหราช

อาณาจักรท่ีนําเขาผักผลไมมากกวา80 เปอรเซ็นตของตลาดผักผลไมท้ังหมด  จึงเห็นไดวาในตลาดโลก

นั้นมีการใหความสําคัญกระแสโลกท่ีกําลังนิยมเกษตรอินทรียเปนอยางมากและเล็งเห็นถึงความสําคัญ

ของสุขภาพและผลเสียของการใชเคมีมากข้ึนอีกดวย 

 

3.กลุมท่ีเกี่ยวของกับระบบซีเอสเอ 

 โดยในสวนนี้ จะมีหนังสือ Living green together วิถีสีเขียว ผูผลิต ตลาด และ

ผูบริโภค (2557) และซีเอสเอ เกษตรแบงปน : คูมือพลเมืองสานสายใยผูผลิต ผูบริโภค (2557) ท่ี

พูดถึง และใหความหมายเก่ียวกับการเกษตรกรรมในกระบวนการระบบท่ีเรียกวา “ซีเอสเอ” โดยใน

เลมซีเอสเอ เกษตรแบงปน : คูมือพลเมืองสานสายใยผูผลิต ผูบริโภคนั้น ดิสทัต โรจนาลักษณ ซ่ึงเปน

ผูแปลนั้นถือเปนบุคคลสําคัญ หรือเรียกวาเปนผูเริ่มตนโครงการในระบบซีเอสเอในประเทศไทย 

รวมกับองคกรของญี่ปุน โดยตัวหนังสือนั้น ไดบอกถึงประวัติความเปนมาของระบบซีเอสเอตั้งแต

ระบบการจัดตั้งตั้งแตแรกเริ่ม และใหภาพรวมแนวคิดเก่ียวกับเรื่องซีเอสเออยางรอบดาน บอกถึง

รายละเอียดในระบบงานของซีเอสเอจากประสบการณของเกษตรกรผูทําจริงในประเทศในแถบ

อเมริกา และ แคนาดา  ซ่ึงจะเปนการบอกเลาถึงระบบการทํางานตั้งแตการกอตั้งวาตองประชุมหารือ

และตกลงรวมกันระหวางสมาชิกในกลุมเกษตรกรดวยกัน และใหความรูกับทางผูบริโภค พรอมท้ัง

บอกถึงปญหาระหวางกระบวนการดวย โดยขอมูลนั้นจะเนนใหความรูกับฝงเกษตรกรเพ่ือบอกถึง

ปญหาในกระบวนการตางๆและบอกถึงวิธีการแกไขดวย ตั้งแตการเริ่มหาพ้ืนท่ีเพาะปลูก การจัดตั้งซี

เอสเอ โดยยกตัวอยางระบบซีเอสเอในตางประเทศ เชน ระบบซีเอสเอคิมเบอรตัน ท่ีปรับฟารมท่ีอลา

บามาใหกลายเปนระบบซีเอสเอโดยเริ่มสงขอมูลเก่ียวกับระบบซีเอสเอใหเพ่ือนและคนท่ีรูจักเพ่ือท่ีจะ

รวมประชุมตั้งกลุม หลังจากมีการสมัครสมาชิกของกลุมแรก หลังจากฤดูเพาะปลูกนั้น สมาชิกก็
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เพ่ิมข้ึนเปน 100 กวาคนจาก 18 คนในตอนเริ่ม หรือฟารมของบิล แบรมเมอร ซ่ึงธรรมดานั้นเปน

ธุรกิจขายสงขนาดใหญ แตหลังจากท่ีคูแขงนั้นไปพัฒนาขยายฐานการผลผลิตท่ีประเทศเม็กซิโกซ่ึงทํา

ใหมีตนทุนท่ีถูกลง ผูคาสงรายใหญหรือผูจัดจําหนายท่ีพรอมจะเปลี่ยนสัญญาเพ่ือหันไปซ้ือสินคาใน

ราคาท่ีถูกท่ีสุด เขาจึงเริ่มหันมาทําการคาในระบบซีเอสเอ และขายตรงผลิตภัณฑ จากการปากตอ

ปาก ทําใหระบบซีเอสเอแบบ “จายเงินแลวรอรับ” เพ่ิมจาก 40 เปน 800 ราย การขายผานระบบซี

เอสเอจึงทําใหฟารมนั้นอยูรอดมาได การกอตั้งซีเอสเอนั้น โรบิน แวน เอ็น ผูคิดคนระบบท่ีชื่อวาซีเอ

สเอมีอุดมคติเก่ียวกับระบบวาจะเปนระบบท่ีนํามาแกไขปญหาระบบซุปเปอรมาเก็ตของโลก ซีเอสเอท่ี

เขาหวังไวคือ ฟารมอินทรียท่ีแบงผลผลิตกันในกลุมผูสนับสนุนท่ีทําสัญญาวาจะรับประกันความเสี่ยง

และผลประโยชนจากการทําเกษตรรวมกับเกษตรกร และในเม่ือมีหลักประกันเรื่องตลาดและราคา

แลว เกษตรกรจึงสามารถท่ีจะทุมเทใหการผลิตใหมีคุณภาพ กลุมสมาชิกและครอบครัวก็ไดเรียนรู

เก่ียวกับการผลิตอาหาร ผูกพันกับผืนดินท่ีปลูก และใหความเคารพยกยองในความชํานาญและทุมเท

ในงานเกษตร แสดงความขอบคุณดวยท้ังดวยมิตรภาพ และการชวยเหลือทางดานการเงินท่ีม่ันคง 

โดยท้ังสมาชิกและเกษตรกรไดมีรวมมือกันทําใหรูปแบบการคาในระบบซีเอสเอมีความม่ันคง และ

ความเปนธรรมดานอาหารกลายเปนความจริง มีเครือขายซีเอสเอในระดับทองถ่ิน ภูมิภาค และระดับ

โลก เปนโครงการท่ียั่งยืน ผลิตอาหารท่ีสอดคลองกับระบบนิเวศ และอยูภายใตการคาท่ีเปนธรรม

ใหกับสมาชิก 
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บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

 สําหรับการศึกษาเรื่องตะกราปนผัก อาหารเพ่ือสุขภาพนั้น ผูศึกษามีความตั้งใจศึกษาถึงเหตุ

ปจจัยท่ีผูท่ีบริโภคหรือผูท่ีรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพโดยการรับพืชผักอินทรียจากการเปนสมาชิก

ตะกราปนผักนั้นมีสาเหตุมาจากอะไร และมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพอยางไรบาง โดย

ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) ในการศึกษา ซ่ึงเปนวิธีท่ีผูศึกษาจะตองเขา

ไปสัมภาษณและสังเกตการณแบบมีสวนรวมกับกลุมท่ีตองการศึกษาดวยตัวเอง  

1. การศึกษาเอกสารหลักฐาน (Documentary data) จะเปนการรวบรวมขอมูล

เก่ียวกับอาหารเพ่ือสุขภาพ โดยการคนควาเอกสารขอมูลทางหนังสือ บทความ เอกสารงานวิจัยตางๆ 

ท่ีเก่ียวของกับหัวขอท่ีศึกษา โดยในงานท่ีศึกษานั้นจะใชแนวคิดมานุษยวิทยาโภชนาการ และแนวคิด

การผสมกลมกลืนมาเปนแนวคิดท่ีใชในการวิเคราะหหลัก 

2. การสังเกตการณ (Observation) นอกเหนือไปจากขอมูลทางดานเอกสารแลว ผู

ศึกษายังไดศึกษาโดยการสังเกตการณท้ังแบบท่ีไมมีสวนรวมและสังเกตการณแบบมีสวนรวม เพ่ือให

ทราบถึงขอมูลอีกดานหรือขอมูลสวนอ่ืนๆท่ีนอกเหนือไปจากขอมูลทางดานเอกสารท่ีไดรวบรวมมา 

โดยแบงเปน2 หัวขอดังตอไปนี้ 

-การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-Participant Observation) โดยเปนวิธีการสังเกตท่ี

ผูศึกษาใชเพ่ือเริ่มตนการเก็บขอมูลจากภายนอก โดยท่ียังไมไดเขาไปรวมกิจกรรมหรือพูดคุยดวย โดย

การสังเกตแบบไมมีสวนรวมในครั้งนี้ ผูศึกษาไดเดินทางไปยังรานเฮลทมี ท่ีซอยราษฎรบูรณะ 30 ซ่ึง

เปนสถานท่ีท่ีจะทําการบรรจุจัดผัดเปนชุดในตะกราปนผักใหกับสมาชิกผูบริโภคในทุกๆวัน ซ่ึงโดยตัว

รานท่ีซอยราษฎรบูรณะ 34 นั้นเปนสถานท่ีท่ีเปนคลังสินคาเอาไวเก็บและถนอมพืชผักท่ีรับมาจาก

เกษตรกร เพราะรายการท่ีสงในแตละวันนั้นจะไปตามเสนทางท่ีตางกัน จึงตองมีหองเย็นเพ่ือถนอม

พืชผักและสงใหกับสมาชิกผูบริโภคในแตละอาทิตย และรานเฮลทมีท่ีนี้นั้นมีหนาราน เปดเปน

รานอาหารมังสวิรัติ และรานอาหารท่ีรับอาหารสงปนโตมังสวิรัติดวย  

-สังเกตแบบมีสวนรวม (Participant Observation) โดยวิธีการนี้ทางผูศึกษาไดเขาไป

เปนสวนหนึ่งของกิจกรรมในโครงการตะกราปนผัก เชนการไปเยี่ยมชมฟารมหรือสถานท่ีเพาะปลูก
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ผลผลิตของทางเกษตรกรไดรวมเดินเยี่ยมชมฟารมและสอบถามท้ังในสวนของเกษตรท้ังความคิดเห็น

ของกลุมสมาชิกผูบริโภค และยังไดเขาไปรวมสังเกตการณอยางมีสวนรวมท่ีรานตะกราปนผักดวย 

1. การสัมภาษณ (Interview) 

แบบสัมภาษณ เพ่ือสอบถามขอมูลโดยพ้ืนฐานและบันทึกขอมูลตางๆของกลุมเปาหมาย โดยท่ี

เปนรูปแบบคําถามปลายเปดเพ่ือใชในการพูดคุย ท่ีใชในการสัมภาษณนี้จะแบงออกเปนสวนดังนี้ 

การสัมภาษณผูนําหรือผูประกอบการโครงการตะกราปนผักนั้นจะมีกรอบของประเด็นคําถาม 2 

สวนดังตอไปนี้ 1.การเริ่มตนของ โครงการตะกราปนผัก 2.กระบวนการและข้ันตอนการดําเนินงาน

ของโครงการตะกราปนผัก 

และการสัมภาษณสมาชิกผูบริโภคจะกรอบคําถามดังตอไปนี้ 

1. ขอมูลท่ัวไปของกลุมเปาหมาย เปนขอมูลพ้ืนฐานเบื้องตนท่ัวไป เชน เพศ อายุ อาชีพ รายได 

ระดับการศึกษา สถานท่ีทํางาน ตําแหนง เปนตน 

2. ขอมูลพฤติเก่ียวกับสุขภาพ เพ่ือใหทราบถึงมุมมองหรือทัศนคติเก่ียวกับผักอินทรีย ซ่ึงจะมี

ความแตกตางไปในแตละบุคคล และอาจใหเห็นถึงแนวทางการดูแลสุขภาพของบุคคลนั้นๆ 

เปนตน เชน ระยะเวลาท่ีทานอาหารอินทรีย ลักษณะการรับประทานนั้นปรุงเองซ้ือมาทาน 

สาเหตุท่ีรับประทานอาหารอินทรีย 

3. ขอมูลเก่ียวกับทัศนคติท่ีมีตอระบบซีเอสเอ หรือรานตะกราปนผักท่ีตัวเองนั้นเปนสมาชิกอยู 

วารูจักกับระบบสมาชิกตะกราปนผักไดอยางไร และสาเหตุท่ีเลือกเปนสมาชิกกับตะกราปน

ผัก 

กลุมประชากรท่ีศึกษา 

ในการศึกษานี้ จะเนนไปท่ีกลุมผูบริโภควัยกลางคน ท่ีมีอายุตั้งแต 41-55 ป ไปจนถึงวัย

สูงอายุ เนื่องจากเปนกลุมท่ีมีทุนทรัพยมากพอในการจายคาสมาชิกใหกับตะกราปนผัก ท้ังยังเปนวัยท่ี

มีครอบครัว มีแมบานเฝาบานเพ่ือรอรับตะกราผักท่ีจะมาสงในวันธรรมดาดวย และเริ่มเขาสูวัยของ

การเปลี่ยนแปลงทางรายกาย  และทําใหตองเอาใจใสตอสุขภาพท่ีไมมีการเจริญเติบโต มีรางกายท่ี

ทรุดโทรมลง ทําใหตองเอาใจใสดูแลรางกาย และเริ่มตระหนักไดถึงโรคภัยไขเจ็บท่ีจะเริ่มเขามาโดย

สัมภาษณแบบเจาะลึกจํานวน 9 คน โดยท่ีเลือกเก็บจากบุคคลท้ัง 9 นี้เพราะเปนสมาชิกท่ีมีปญหา

ทางดานสุขภาพ และอีกสวนคือการสัมภาษณเกษตรกรผูผลิต 1 รายพรอมกับลงพ้ืนท่ีรวมกับกลุม
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สมาชิกผูบริโภคขางตน และสัมภาษณผูบริหารหรือผูประกอบการโครงการตะกราปนผักเพ่ือทําใหเห็น

มิติท่ีกวางและครอบคลุมมากข้ึนเก่ียวกับปจจัยในการเลือกรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพของตะกรา

ปนผัก 

เครื่องมือในการศึกษา 

ดวยตัวการเก็บขอมูลนั้นจะเปนการพูดคุยและสัมภาษณ และขอมูลภาคสนามท่ัวไป โดย

การศึกษาครั้งนี้จะใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีเพ่ือชวยแบงเบาภาระในการทํางาน เพ่ือใหมีความ

แมนยําและเก็บรายละเอียดครบถวน  

1. เครื่องบันทึกเสียง เพ่ือบันทึกบทสนทนาในการสัมภาษณ เพราะบางครั้งการเขาใจ

ความหมายในครั้งแรกของการพูดคุย อาจจะเขาใจไปคนละความหมาย การนําเทปเสียงบทสนทนามา

ฟงใหมจะชวยทําใหบทสนทนานั้น เขาใจมากข้ึน ท้ังยังเปนเหมือนตัวชวยทบทวนวาท่ีสัมภาษณนั้นได

ขอมูลครบถวนหรือไม 

2. สมุดจดบันทึกและปากกา ท้ังสองอยางนี้เปนอุปกรณท่ีนอกจากจะใชเปนอุปกรณสําคัญ

ในการสัมภาษณพูดคุยกับเปาหมายแลวยังมีความจําเปนท่ีจะตองใชจดสภาพแวดลอมตางๆท่ีเรา

สังเกตได อยางเชนตัวพ้ืนท่ีหรือลักษณะของตัวผูสัมภาษณหรือแมแตสภาพแวดลอมอ่ืนๆ ท่ีเราไม

สามารถจะพูดไดในขณะท่ีกําลังพูดคุยกับตัวเปาหมาย จึงใชวิธีจดบันทึกแทน 

3. กลองถายรูป เพ่ือใชบันทึกภาพตางๆจากการลงภาคสนาม ท้ังแบบมีสวนรวมและและไมมี

สวนรวม โดยจะใชเพ่ือถายใหเห็นลักษณะทางกายภาพของตัวพ้ืนท่ีของรานเฮลทมี และพ้ืนท่ีฟารมท่ี

ทางสมาชิกตะกราปนผักนั้นไดลงไปทํากิจกรรมรวมกัน 

การสังเคราะหและวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหกลุมเปาหมายเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคก็จะทําใหเขาใจวามีการ

เปลี่ยนแปลงรวมถึงการเปลี่ยนแปลงการบริโภคเปลี่ยนมาบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ และเริ่มท่ีจะมี

ความสนใจตอสินคาอินทรียอยางไร เม่ือไดขอมูลมาแลวนั้นก็นําเอาไปวิเคราะหตามแนวคิดทฤษฎี 
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บทท่ี 4 

ตะกราปนผัก : พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ 

 อยางท่ีกลาวไปแลวในขางตนวา “ You are what you eat” กินอยางไรก็เปนอยางนั้น จาก

คํากลาวชางตนแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของอาหารกับสุขภาพซ่ึงมักจะแปรผันตามกัน ยกตัวอยาง

เชน ถาเรากินอาหารท่ีมีประโยชนสุขภาพรางกายของเราก็จะดีตามไปดวย แตในทางกลับกันถาเรา

เลือกรับประทานของท่ีไมดีไมมีประโยชนสุขภาพของเราก็จะแยตามไปดวยเชนกัน ฉะนั้นแลวในบทนี้

ผูศึกษาจะกลาวถึงประเด็นเรื่องของอาหารกับสุขภาพโดยจะเริ่มจากเรื่องของโภชนาการท่ีดี และตาม

ดวยเรื่องของประเภทของอาหารเพ่ือสุขภาพแตละชนิดเพ่ือใหคนอานไดเขาใจมากข้ึน นอกจากนี้จะ

กลาวถึงท่ีมาของโครงการตะกราปนผัก ท่ีเปนรานขายผักทางเลือกใหกับคนสมัยใหมในสังคมเมือง 

ความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร 

 อาหารนั้นเปนปจจัยหลักท่ีสําคัญตอการดํารงชีวิต การไดรับอาหารท่ีถูกตองตอความตองการ

ของรางกายและหลักทางโภชนาการ จะทําใหรางกายแข็งแรงสมบูรณ ดังนั้นพฤติกรรมการบริโภคจึง

เปนพฤติกรรมเพ่ือสุขภาพ นําพร อินสิน (2555: 10) ไดพูดถึงแนวคิดการรับประทานอาหารเพ่ือ

สุขภาพวาจัดเปนวิธีการสงเสริมสุขภาพทางกายของบุคคลอยางหนึ่ง การสงเสริมสุขภาพทางกายดวย

การใชอาหารนั้น จําเปนท่ีจะตองคํานึงถึงประเภท ชนิดและองคประกอบทางเคมีท่ีอยูในสารอาหาร

นั้นมีความครบถวนตามท่ีรางกายตองการ นอกจากนี้ยังจําเปนตองกําหนดสัดสวน ปริมาณ และความ

หลากหลายของอาหารใหเหมาะสมสําหรับบุคคลแตละคนดวย และยังไดใหความหมายของอาหาร

และสารอาหารดังนี้ อาหาร หมายถึง สิ่งใดๆ ท่ีมนุษยรับเขาสูรางกายแลวก็ใหเกิดประโยชน คือ ชวย

ใหรางกายเจริญเติบโต ซอมแซมสวนท่ีสึกหรอของรางกาย และชวยใหการทํางานของอวัยวะตางๆ 

เปนไปดวยดี สารอาหาร คือ สารท่ีมีสวนประกอบในอาหารซ่ึงมีความสําคัญตอรางกายผูบริโภค โดย

ชวยใหการทําหนาท่ีตางๆของรางกายเปนไปตามปกติ สารอาหารจะไดมาจากอาหารชนิดตางๆ ซ่ึง

อาหารแตละอยางมีสวนประกอบของสารอาหารแตกตางกันไป สารอาหารแบงไดเปน 5 ชนิด ดังนี้ 1.

คารโบไฮเดรต (carbohydrate) ประกอบดวยน้ําตาลกลูโคส ใหพลังงานแกรางกาย 2.โปรตีน 

(protein) 3.เกลือแร (mineral) 4.วิตามิน (vitamin) 5.และน้ํา (water) 
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ท้ังนี้ ฝายคณะทํางานกองโภชนาการ กระทรวงสาธารณสุขและสถาบันวิจัยโภชนาการ 

มหาวิทยาลัยมหิดล (2546 : 7) ไดจัดทําขอปฏิบัติการกินอาหารเพ่ือสุขภาพท่ีดีโดยเรียกวา “หลัก

โภชนบัญญัติ 9 ประการ” ภายใตกรอบวัฒนธรรมการรับประทานอาหารของคนไทยและอยูบน

พ้ืนฐานของความเปนวิทยาศาสตรเพ่ือปองกันภาวะขาดสารอาหารและภาวะโภชนาการการ

รับประทาน ตลอดจนพิษภัยจากอาหาร เพ่ือแนะนําประชาชนใหมีความรูและความเขาใจในการ

รับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพท่ีดี ดังนี้ 

1. รับประทานอาหารครบ 5 หมู แตละหมูใหมีความหลากหลาย และหม่ันดูแลน้ําหนักตัว 

ใน 1 วันเราควรรับประทานอาหารใหครบ 5 หมู ดังนี้ อาหารหมูท่ี 1 ไดแก  เนื้อสัตวตางๆ เครื่องใน

สัตว ไข  นม ถ่ัวเมล็ดแหง ผลิตภัณฑจากนม อาหารหมูท่ี 2 ไดแก ขาวตางๆ อาหารทําจากแปง เผือก 

มัน อาหารหมูท่ี 3 ไดแก ผักใบเขียวและผักตาง ๆ อาหารหมูท่ี 4 ไดแก ผลไมตางๆ อาหารหมูท่ี 5 

ไดแก  ไขมันจากสัตวและไขมันจากพืช เราควรเลือกรับประทานอาหารในแตละหมูใหหลากหลายไม

ซํ้าซอน และท่ีสําคัญคือ ควรหม่ันดูแลน้ําหนักตัวใหอยูในเกณฑมาตรฐานใหเหมาะสมตามวัย 

ไมตรี สุทธจิตต (2541 : 85) ไดกลาวไววานอกจากอาหาร 5 หมูแลว เสนใยอาหารท่ีไม

สามารถละลายน้ําก็ถือเปนสวนประกอบท่ีสําคัญมากตอสุขภาพรางกาย เพราะวาอาหารธรรมชาติท่ีมี

เสนใยอาหาร เชน ผัก ผลไม ขาวกลอง ถ่ัว มีความสามารถจะปองกันโรคไดหลายอยาง เชน 

โรคมะเร็งลําไส โรคอวน ไขมันอุดตัน เบาหวาน เกาท เปนตน โดยใน 1 วันควรจะรับประทานอาหาร

ท่ีประกอบดวยเสนใยโดยประมาณ 25 – 35 กรัม เพราะการขาดกากใยอาหารจะทําใหทองผูกและ

เปนโรคได ในขณะกากใยชนิดไมละลายในน้ํา เชน เซลลูโลส ถาบริโภคมากไปอาจมีผลเสียได ซ่ึง

นอกจากจะมีผลในการลดการดูดซึมโปรตีนแลว ยังไปลดการดูดซึมแรธาตุเชน สังกะสี แคลเซียม และ

ทองแดง เปนตน อาหารนั้นมีท้ังผลกระทบท่ีดีและไมดีตอสุขภาพรางกายของคนเรา ซ่ึงอาหารท่ีอุดม

ไปดวยผัก จะปองกันไมใหเกิดโรคตางๆได ในขณะท่ีอาหารท่ีมีสวนประกอบของผักนอย ก็จะเปน

สาเหตุใหพัฒนาไปสูการเกิดโรคตางๆได เชนเดียวกัน 

2. รับประทานขาวเปนอาหารหลัก สลับกับอาหารประเภทแปงเปนบางม้ือ  ขาวจัดเปน

อาหารหลักของคนไทย  ซ่ึงมีคุณคาทางโภชนาการมาก โดยเฉพาะขาวท่ีผานการขัดสีนอย เชน ขาว

ซอมมือ  หรือท่ีปจจุบันเรียกวา “ขาวกลอง” ซ่ึงนอกจากใหสารอาหารประเภทคารโบไฮเดรตแลว  ยัง

มีวิตามินท่ีเปนประโยชนตอรางกายมากอีกดวย หากเบื่อขาวก็สามารถรับประทานอาหารประเภท

แปงอ่ืนๆ สลับเปนบางม้ือได เชน กวยเตี๋ยว บะหม่ี ขนมปง เปนตน แตคุณคาของอาหารเหลานี้จะ

นอยกวาการไดรับจากขาว 

3. รับประทานผักใหมากและรับประทานผลไมเปนประจํา พืชผักและผลไมเปนอาหารท่ีให

สารอาหารท่ีจําเปนแกรางกาย คือ วิตามินและแรธาตุ เปนอาหารท่ีชวยในการปองกันโรค  นอกจากนี้
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ยังมีใยอาหารท่ีใหปริมาณสูง  ชวยทําใหขับถายสะดวก  ชวยกวาดเศษอาหารในสําไสออกมาลดการ

บูดเนา  และชวยใหทองไมผูก 

4. รับประทานปลา เนื้อสัตวไมติดมัน ไข  และถ่ัวเมล็ดแหงเปนประจํา อาหารขางตนเปน

อาหารท่ีใหสารอาหารโปรตีนเปนสําคัญ  ซ่ึงชวยในการเจริญเติบโตและซอมแซมสวนท่ีสึกหรอ เปน

สารอาหารท่ีจําเปนอยางยิ่งของเด็กในวัยเรียน หากขาดโปรตีนแลวจะมีผลกระทบตอการเจริญเติบโต

ท้ังรางกายและสมอง 

5. ดื่มนมใหเหมาะสมตามวัย นมเปนอาหารท่ีมีประโยชนตั้งแตวัยทารก เปนอาหารท่ียอย

งาย  อุดมไปดวยสารอาหารท่ีมีประโยชนตอรางกาย เชน  โปรตีน  แคลเซียม  วิตามินตาง ๆ เด็กใน

วัยเรียนมีความตองการสารอาหารเหลานี้มาก เพราะอยูในวัยเจริญเติบโต รางกายตองนําไปสราง

กระดูก ฟน กลามเนื้อ  เปนตน 

6. รับประทานอาหารท่ีมีไขมันพอควร  ไขมันจากพืชและสัตวเปนสารอาหารท่ีใหพลังงานท่ี

สูงท่ีสุดแกรางกาย  และเปนตัวละลายวิตามินเอ ดี อี และ เค ใหแกรางกายนําไปใชประโยชนได แต

ตองรับประทานในปริมาณท่ีพอเหมาะ  ควรใชไขมันจากพืชในการปรุงอาหารมากกวาไขมันจากสัตว 

และไมควรเรับประทาน 3 ชอนโตะตอวัน  หากรับประทานไขมันในปริมาณท่ีมากเกินไปจะทําใหเกิด

การสะสมในรางกาย  โดยถาสะสมในหลอดเลือดจะทําใหเกิดไขมันอุดตันในเสนเลือด เปนอันตรายตอ

หัวใจและสมอง และถาสะสมตามรางกายจะทําใหเกิดโรคอวนได  

7 .หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรสหวานและเค็มจัด  อาหารท่ีมีรสหวานจัดนั้นมีน้ําตาล

เปนสวนประกอบของอาหารมาก การรับประทานน้ําตาลในปริมาณมาก  จะทําใหรางกายเสี่ยงตอการ

เกิดโรค เชน โรคอวน โรคเบาหวา เชนเดียวกับการรับประทานอาหารรสเค็มจัด  ซ่ึงมีสวนประกอบ

ของเกลือโซเดียมสูง  อาจกอใหเกิดอันตรายตอไตและผูปวยโรคความดันเลือดสูงดวย 

8. รับประทานอาหารท่ีสะอาด ปราศจากการปนเปอน นอกจากอาหารจะมีประโยชนตอ

รางกายแลว ถาอาหารเหลานั้นเกิดการปนเปอนจากเชื้อโรคและสารเคมีตางๆ ก็จะทําใหเกิดโทษตอ

รางกายได ดังนั้นเราควรเลือกรับประทานอาหารท่ีปรุงสุกใหมๆ สดสะอาด ปราศจากสัตวนําโรค  

และแมลงวันตอม  รวมท้ังอาหารท่ีมีสีสันฉูดฉาด ก็ไมควรรับประทานเชนกัน 

9. เครื่องดื่มแอลกอฮอล เชน สุรา ยาดอง  เหลา  เบียร ไวน ซ่ึงเปนอันตรายตอสุขภาพ

อยางยิ่ง ทําใหเปนโรคพิษสุราเรื้อรัง  มะเร็งตับ  เปนตน  จึงควรเลือกดื่มเฉพาะเครื่องดื่มท่ีมี

ประโยชนเทานั้น เชน น้ําผัก น้ําผลไม เปนตน 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



29 
 

นอกจากนี้ อภิสิทธิ์ วิริยานนท (2542 : 126) ก็ไดเสนอหลักการบริโภคอาหารท่ีดีดังนี้ 

1. รับประทานอาหารธรรมชาติเทาท่ีจะเปนไปได 

2. รับประทานอาหารท่ีไมขัดสี เชน ขาวซอมมือ ขนมปงโฮลวีท 

3. รับประทานอาหารท่ีมีเสนใย เชนผลไม ผักสด 

4. รับประทานอาหารประเภทเนื้อสัตวใหนอยท่ีสุด หรือไมรับประทานเลย 

5. เนนอาหารสด รอยละ 50 ของอาหารท่ีรับประทานท้ังหมด เพราะอาหารสดนั้นมีวิตามิน 

แรธาตุและ เอมไซนท่ีจําเปนตอการยอยอาหาร 

6. เนนผลิตภัณฑท่ีมาจากถ่ัวเหลือง เพราะถ่ัวเหลืองนั้นสวนประกอบของโปรตีนของพืช 

และโฟโตอีสโตรเจน ซ่ึงจะชวยลดอาการแปรปรวนตางๆของสตรีวัยทอง 

7. ถาผลิตภัณฑจากนม ใหเลือกรับประทานนมท่ีแนใจในแหลงผลิต หรือโยเกิรตธรรมชาติ

มากกวานม หรือเนยแข็งท่ีผานการพาสเจอรไรเซชั่น ซ่ึงก็คือกระบวนการท่ีจะทําจะทําลายตัวฮอรโมน

และเอ็มไซนท่ีจะชวยดูดซึมแคลเซียม 

8. ใหระวังอาหารท่ีมีไขมัน งดไขมันจากสัตว หลีกเลี่ยงไขมันท่ีผานกระบวนการใชความ

รอนสูง เพราะจะกอใหเกิดสารอนุมูลอิสระ สวนแหลงไขมันท่ีดี ยกตัวอยางเชน ปลา ถ่ัวดิบ ธัญพืชท่ี

ไมผานการอบ 

9. หลีกเลี่ยงอาหารสังเคราะห หรืออาหารท่ีผลิตจากแปงขาว น้ําตาลทรายขาว 

10. พยายามอยาดื่มน้ํา 15 นาที กอนรับประทานอาหาร หรือระหวางอาหาร และ หลัง

อาหาร 1 ชั่วโมง เพราะการดื่มมากเกินไปในชวงท่ีรับประทานอาหารนั้น จะทําใหลดประสิทธิภาพ

ของกรดน้ํายอยท่ีจะยอยอาหาร 

 จะเห็นไดชัดวา แนวทางการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพนั้นจะเนนไปท่ีการบริโภคอาหาร

จําพวก ผัก ผลไม ธัญพืช เปนสวนประกอบหลัก ซ่ึงผูบริโภคก็จะสามารถปฏิบัติไดตามคําแนะนําก็จะ

สามารถมีสุขภาพท่ีดีและปลอดภัยจากโรคภัยไขเจ็บ 

 

 ท้ังนี้นอกจากแนวคิดทางโภชนาการท่ีดีขางตนแลวแลว ผูศึกษาจะกลาวถึงประเภทและ

ประวัติโดยยอของอาหารเพ่ือสุขภาพในประเทศ โดยผูศึกษาจะเสนออาหารเพ่ือสุขภาพท่ีไดรับความ

นิยมในการบริโภคของประเทศไทย โดยจะขอยกเอาแนวทางของอาหารแมคโครไปโอติกส เพ่ือใหเห็น

ถึงความเปนมาและกระแสรักสุขภาพใน 
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อาหารแมคโครไปโอติกส 

“แมคโครไปโอติกส (Macrobiotics)มาจากภาษากรีก โดยฮิปโปเครตีสบิดาแหงการแพทย  

แมคโคร (Macro) หมายถึงยืนยาว (long) หรือยิ่งใหญ(great) และ ไบโอติกส (Biotic) หมายถึง 

เก่ียวกับชีวิต (life)หรือแนวทางทางชีวิต (way of life)”ดังนั้น แมคโครไบโอติกส จึงหมายถึงแนวทาง

อันยิ่งใหญของชีวิต หรือทัศนะการมองชีวิตท่ีกวางใหญ เปนแนวทางในการดําเนินชีวิตโดยเฉพาะเรื่อง

ของการเลือกรับประทานใหสอดคลองตามกฎของธรรมชาติ (กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและ

การแพทยทางเลือกกระทรวงสาธารณะสุ, 25) 

อุดร ฐาปโนสถ (2539 : 1) ไดใหความหมายไววา อาหารแมคโครไปโอติกส คือ วิถีการ

ดําเนินชีวิตท่ีใหความเคารพตอกฎระเบียบทางฟสิกส ชีวะ นิเวศน ความคิด อารมณและจิตวิญญาณ 

ในชีวิตตระหนักกอยูเสมอวาทุกสิ่งลวนแลวแตมีลําดับ และมีกฎธรรมชาติ มนุษยเราตองรับประทาน 

และดําเนินชีวิตตามลําดับข้ันและกฎระเบียบ เพ่ือนําไปสูความสุข ความเจริญ วิถีชีวิตเรียบงายและ

เปนอิสระ 

เปนแนวคิดแบบองครวม ท่ีม่ีการเผยแพรในประเทศไทยมานานกวา 30 ป แลว แตยังไมเปน

ท่ีรูจักของคนท่ัวไป เพราะแนวคิดนี้คอนขางท่ีจะมีรายระเอียดสูง ผูคนท่ีรูจัก และบริโภคตามแนวคิด

แมคโครไปโอติกส สวนใหญจึงเปนผูบริโภคท่ีอยูในสายของวงการสาธารณสุข และผูปวยอีกจํานวน

หนึ่งเทานั้น แตหลังจากไดเริ่มมีสื่อตางๆท่ีเก่ียวกับการดูแลสุขภาพไดนําความรูเก่ียวกับแมคโครไปโอติ

กสออกมาเผยแพร จึงทําใหเปนท่ีรูจักและนิยมมากข้ึนในกลุมของคนรักสุขภาพและโดยเฉพาะผูปวย

โรคมะเร็งโดยมีประวัติในประเทศตางๆ ดังตอไปนี้ 

ในป พ.ศ. 2340 นายแพทยคริสตอฟ วิลเฮลม ฟอน ฮัฟแลนด ใชคําวาแมคโครไบโอติกส ใน

งานเขียนของเขามีชื่อวา ดัสมาโครบิโอติค (Das Makrobiotik) ซ่ึงเก่ียวศาสตรท่ีทําใหชีวิตมนุษยนั้น

ยืนยาว และใน พ.ศ. 2393 – 2453 นายแพทยซาเก็นอิชิซึกะ (Sagen Ishizuka) ก็ไดเสนอทฤษฎี

อาหารและการแพทย ซ่ึงผสมผสานระหวางแพทยพ้ืนบานของทางญี่ปุน และทฤษฎีการแพทยปจจุบัน

ทางดานเคมี ชีวะวิทยา ชีวะเคมี และสรีรวิทยา เพราะนายแพทยซาเก็นเองนั้นก็ประสบกับการปวย

เปนโรคไตและผิวหนัง จึงสนใจศึกษาอยางจริงจังเพ่ือท่ีจะใหตนเองนั้นหายจากการปวย จนออก

หนังสือสองเลม ในป พ.ศ. 2439 คือ Chemical Theory of Longevity และ Diet for Health 

จนกระท่ังในป พ.ศ. 2450 กลุมลูกศิษยของ นายแพทยซาเก็น ไดตั้งสมาพันธ โซกุ-โย-ไค (Shoku-

Yo-Kai) โดยมีผูรวมกอตั้งเปนผูสูงศักดิ์ในสมัยนั้น โดยเสนอใหคนญี่ปุนในสมัยนั้นรับประทานอาหาร

พ้ืนบานของญี่ปุน ท่ีประกอบไปดวยอาหารท่ีไมผานการขัดสี ไมดื่มนม ไมกินเนื้อสัตว หรือดื่มกินใน

ปริมาณท่ีนอยมาก โดยนายแพทยซาเก็นสามารถรักษาผูปวยหายไดจํานวนมาก โดยการแนะนําใหกิน
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อาหารพ้ืนบานของญี่ปุน ขาวกลอง ผัก สาหราย จนไดชื่อวาเปน “คุณหมอพ้ืนผักแหงโตเกียว” “หมอ

ตอตานหมอแหงโตเกียว” โดยมีหลัก 2 ประการ คือ 

1. อาหารเปนพ้ืนฐานของสุขภาพและความสุข 

2. โซเดียม (Na) และโปแตสเขียม (K) เปนธาตุท่ีตอตานและเสริมใหสมบูรณ ในอาหาร คือ

คุณสมบัติ หยิน-หยางของอาหาร 

3. ธัญพืชเปนอาหารหลักของมนุษย 

4. อาหารควรเปนอาหารท่ีครบสวน คงรูปเดิม ไมผานการขัดสี ปราศจาก การปรุงแตง ไดจาก

ธรรมชาติ 

5. อาหารตองปลูกในทองถ่ิน และควรรับประทานตามฤดูกาล 

แตสิ่งท่ีทําใหอาหารแมคโครไบโอติคสมีชื่อเสียงคือจอรจ โอซาวา (Gorge Ohsawa) เม่ือตอน

เด็ก 15 ป เขาปวยเปนโรคท่ีรักษาไมหายอยาง โรควัณโรคแพรกระจาย โดยไดรับการรักษาจากลูก

ศิษยของ นายแพทยซาเก็นจนกระท่ังหายขาด จึงไดเขารวมกับสมาพันธและไดเลือกตั้งเปนประธาน

ในเวลาตอมา เม่ือจอรจมีผลงานการเขียนและไดรับความนิยมมากข้ึน จึงมีการกดดันอยางหนักทําให

จอรจออกมาตั้งชมรมของตัวเอง โดยเนนการสอนปรัชญาของ หยิน – หยาง มากกวาการรักษาเพียง

อยางเดียวและจึงไดรับความนิยมไปท่ัวโลกจนกระท่ังเสียชีวิตตอนอายุ 74 ป หลังจากนั้นบรรดาลูก

ศิษยไดสานตอคําสอนท้ังในญี่ปุน ยุโรป อเมริกา (กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทย

ทางเลือกกระทรวงสาธารณะสุข, 27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดงความเปนหยินหยางในรางกาย 
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ภาพแสดงลําดับและสัดสวนของแมคโครไบโอติกสสําหรับคนไทย 

 

แมคโครไบโอติกสไดเขามาในเมืองไทยเกือบ 30 ปมาแลว โดยเม่ือป พ.ศ. 2528  ไดเผยแพรหลัก

ความสมดุลในชีวิตแบบอยางแมคโครไบโอติกส เขามาในกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย โดย

จุดเริ่มตนคือการทําการวิจัยกับประชาชนในนามของสํานักงานการแพทยทางเลือกโรงพยาบาลตราด

และตอมามีการนําไปปฏิบัติและเผยแพรในโรงพยาบาลของรัฐอ่ืนดวย โดยแนวความคิดท่ีเขานั้นจะ

เปนของ มาเรียว เปยเนซี (Mario Pianesi) โดยมีหลักแนวทางในการรับประทานอาหารแมคโครไบโอ

ติกส คือเนนความธรรมชาติ ดังนี้  

หลักการเลือกวัตถุดิบ 

1. ธัญพืช ผัก ผลไม ควรมาจากเมล็ดพันธุจากธรรมชาติไมตัดตอพันธุกรรม  เพาะปลูกดวยวิธี

ธรรมชาติ  ไมใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช เปนพืชผักในฤดูกาล 

2. ใชถ่ัวเมล็ดแหงมากกวาเนื้อสัตว และปลอดภัยจากสารเคมี เชน ฟอรมาลีน หรือ ยา

ปฏิชีวนะ  

3. เครื่องปรุงใชเกลือทะเลไมฟอกขาว ไมเสริมไอโอดีน ใชผลิตภัณฑหมักโดยกรรมวิธี

ธรรมชาติจากถ่ัวหมักกับเกลือ หรือจากวัตถุดิบในทองถ่ิน และปราศจากน้ําตาล ผงชูรส วัตถุกันเสีย  

4. ใชน้ํามันพืช ในปริมาณนอยไมเกิน 2 ชอนโตะตอคนตอวัน ผลิตโดยกระบวนการหีบเย็น 

(Cold – pressed)  

5. น้ํา หรือ เครื่องดื่ม  ดื่มน้ําสะอาด ผานการกรองหรือตม ไมปนเปอนสารเคมีและจุลินทรีย 

และควรมีความเปนกรด-ดางเปนกลาง ไมดื่มน้ําท่ีรอนหรือเย็นจัด  
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หลักการปรุงอาหาร 

1. ปรุงรสรสไมจัด เพ่ือคงคุณคาทางโภชนาการของวัตถุดิบไวมากท่ีสุด 

2. การปรุงประกอบอาหารท่ีเปนผักใหใสผักท่ีสุกยากลงกอนผักท่ีสุกงาย 

3. ควรเลือกใชการหุงตมใหหลากหลาย เชน ลวก ตม นึ่ง อบ  

4. ควรบริโภคน้ําท่ีไดจากการตมผัก  

5. เชื้อเพลิงในการหุงตม ควรมาจากธรรมชาติ เชน แกส ถาน ฟน  

อาหารท่ีควรหลีกเล่ียง คือ อาหารท่ีดัดแปลง ปรุงแตงอยางไมเปนธรรมชาติ และใชสารเคมี 

และนอกจากหลักการของแบบแมคโครไบโอติกสท่ีเริ่มเขามาจากกระทรวงสาธารณสุขของ

ประเทศไทยของ มาเรียว เปยเนซซ่ี แลว หลักการแบบแมคโครไบโอติกสท่ีไดรับความนิยมเปนอยางท่ี

ตีพิมพมากวา 23 ครั้งแลวคือหนังสือแมคโครไบโอติกส = Macrobiotics โดย สิทรา พรรณสมบรูณ

ซ่ึงเขียนข้ึนครั้งแรกในป พ.ศ. 2542 ซ่ึงไดบอกเลาหลักในการรับประทานอาหารและการดูแลรางกาย

หลังจากการปวยเปนมะเร็งเตานม โดยมุงใหผูอานนั้นหันมาใสใจสุขภาพท่ีเปนเรื่องใกลตัว ใหเชื่อวา

ชีวิตและการเจ็บปวยนั้นลวนอยูในกํามือ ไมใชเพียงแพทยท่ีจะรักษาเราได โดยเปนการบอกถึง

ประสบการณท่ีคุณสิทรานั้นเปนมะเร็งเตานมซ่ึงเปนมะเร็งชนิดท่ีถาเปนขางหนึ่งแลว อีกขางหนึ่งก็จะ

เปนลามเปนมะเร็งดวย แตหลังจากท่ีตัดไปแลวดานหนึ่งเธอหันมาเปลี่ยนแปลงตัวเอง โดยไมไดรับการ

รักษาดวยเคมีบําบัดหรือฉายแสงเลย แตหลังจากท่ีเปลี่ยนแปลงตัวเองหายจากหมอไป 5 ป กลับมา

กลับไมพบถึงมะเร็งของขางท่ีเหลือ โดยในเลมนั้นจะเปนเหมือนการใหคําแนะนําแนวทางการ

รับประทานจากประสบการณของคุณสิทราเอง โดยยังอยูในหลักของแมคโครไบโอติกสท่ีจะใหความ

อรอยตามรสของธรรมชาติ ไมปรุงรสเขมเกินจนกลบรสของธรรมชาติ ไมใสชูรสจากการผลิตทางเคมี 

และหลีกเลี่ยงการรับประทานการกินแปงขัดขาวใหมากท่ีสุด โดยในเลมไมไดมีเพียงแตแนะแนวทางใน

การรับประทานเทานั้น แตยังรวมถึงแนวทางแมคโครไบโอติกสการเลาสูกับฟงเก่ียวกับประสบการณ

ของคุณสิทราและวิธีการใชชีวิตใหมีความสุข การไปเท่ียวท่ีตางๆ รวมถึงวิธีการบําบัดดวยน้ํา การลาง

พิษ ซ่ึงคําบอกลในเลมนั้นเหมือนเปนคําบอกเลาจากเพ่ือนสูเพ่ือน จึงทําใหหนังสือเลมนี้ไดรับความ

นิยมอยางสูง และเปนกระแสการรักสุขภาพในแบบของแมคโครไบโอติกสข้ึนมาอีกกระแสหนึ่งเชนกัน 

แตถาพูดถึงอาหารเพ่ือสุขภาพในวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทยแลวนั้น ระบบการบริโภคท่ีเปน

ลักษณะรวมของทุกภาคในประเทศไทยนั้นลวนมีสวนประกอบท่ีคุณคาทางยาและเปนประโยชนตอ

รางกาย สมุนไพรไทยนั้นก็มีความอุดมสมบูรณและหลากหลายมาก ไมวาจะพืชผักหรือเครื่องเทศ 

อยางเชน ขนุนออนท่ีนําไปทําแกงขนุนนั้นสามารถรักษาอาการทองเสีย ขาชวยขับลม ใบและยอด
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ตําลึงชวยคลายความรอน ผักพ้ืนถ่ินตางๆเม่ือนํามาปรุงอาหารในชีวิตประจําวันลวนมีคุณสมบัติเปนยา

ท้ังสิ้น เมนูอาหารงายๆ เชน ตมยํา ตมสม เปนยาแกหวัดคัดจมูก แกงเลียงท่ีนิยมใหคุณแมลูกออน

รับประทานเพ่ือเรียกนม ตมจืดตําลึง ตมฟก ตมมะระ ลวนเปนยาแกรอนใน ถอนพิษไข แกงข้ีเหล็กท่ี

เปนท้ังยานอนหลับและยาระบาย การท่ีประเทศไทยนั้นเปนประเทศแหงการเกษตรกรรม มีความอุดม

สมบูรณ เราสามารถท่ีจะรับประทานอาหารไดตามฤดูกาลตลอดป 

ปจจัยในการบริโภค 

โดยไมตรี สุทธจิตต (2542 : 56-60) ยังกลาวอีกวานักสุขภาพทางโภชนาการใหความรูวา 

อาหารหลักเพ่ือสุขภาพท่ีแทจริง ไดแก อาหารประเภท เมล็ดธัญพืช ถ่ัว ขาว ผัก ผลไม  กลาวคือการ

รับประทานขาว ธัญพืชเปนหลัก  ผักผลไมเปนพ้ืน ถ่ัว งา เปนรอง ท่ีเหลือเปนการรับประทานอาหาร

ทานเลนเชน ของหวาน  ของหมักดอง ใหรับประทานเพียงเล็กนอย ไมใหมากเกิน รับประทานแลวไม

สงผลเสียตอรางกาย โดยเหตุผลของผูบริโภคท่ีรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพในรูปแบบของอาหารเจ

หรือาหารมังสวิรัติ แลวบอกตอหรือชักชวนใหรับประทานมีเหตุผลดังนี้ 

1. เพ่ือสุขภาพท่ีดี โดยมีการวิจัยพบวา อาหารสุขภาพท่ีดีนั้นตองมาจากธรรมชาติใหมากท่ีสุด 

ไขมันนอย เสนใยมาก มีไขมันไมอ่ิมตัว มีโปรตีนท่ียอยงาย มีวิตามินและเกลือแรครบ และอาจมีสาร

ตอตานอนุมูลอิสระ เชน อาหารสมุนไพรท่ีสามารถใชเปนยารักษาโรคและลดปจจัยการเกิดโรค หรือ

บรรเทาอาการได 

2. ดานจิตใจ เปนความเชื่อหรือความศรัทธาในศาสนา มีหลากหลายความเชื่อท่ีสนับสนุน

การรับประทานอาหารมังสวิรัติ เชน ศาสนาฮินดู ศาสนาพุทธ ศาสนากลุมสันติอโศก กลุมท่ีนับถือเจา

แมกวนอิม ซ่ึงกลุมเหลานี้มีความเห็นวา มนุษยเปนสัตวประเสริฐ ควรจะรับผิดชอบ ไมควรทําราย 

หรือเบียดเบียนสัตวท่ีดอยกวา รูจักการลด ละ เลิก อยางผูท่ีรับประทานเจจะเชื่อวาการรับประทาน

อาหารเจทําใหรางกายสดชื่น จิตใจบริสุทธิ์ ยิ่งรับประทานมากก็ยิ่งเสริมพละกําลังและทําใหสามารถ

บําเพ็ญธรรมใหสูงข้ึนได 

3. ความนิยม ศรัทธา และประเพณี เชนการรับประทานเจในวันเกิด วันพระ หรือในประเพณี

การรับประทานเจของทุกปท่ีนิยมกันมากท่ีจังหวัดภูเก็ต ในชวงฤดูกาลเขาพรรษาของชาวพุทธ ซ่ึงเปน

เหมือนการบําเพ็ญธรรมสรางกุศลใหตัวเอง 

4. เหตุผลทางเศรษฐกิจ และความประหยัด เพราะเนื้อสัตวนั้นมีราคาแพงโดยเฉพาะ

ครอบครัวท่ียากจน รายไดนอย จึงนิยมรับประทานพืชผักท่ีมีราคาถูกกวา หรือพืชผักท่ีปลูกไวเอง 

5. เหตุผลอ่ืนๆ ท่ีข้ึนอยูกับสถานการณ เชน การเดินทางไปท่ีซ่ึงขาดแคลนอาหาร อยางเชน

บนภูเขา หรือท่ีกันดาร มีใหรับประทานเพียงพืชผักเทานั้น หรือในบุคคลท่ีแพเนื้อสัตว สามารถ

รับประทานไดแตพืชผัก เปนตน 
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ระบบเกษตรกรรมท่ีเกื้อหนุนโดยชุมชน 

เราจะเห็นไดวารูปแบบของอาหารแตละชนิดมักจะมีการปรับตัวและเปลี่ยนใหสอดคลองกับ

แนวปฏิบัติรวมท้ังวัฒนธรรมในสังคมนั้นๆ ท้ังนี้ก็เพ่ือใหตัวเองยังคงสามารถยืนอยูในสังคมได ฉะนั้น 

เกษตรกรเองก็เชนกัน พวกเขาเหลานั้นจําเปนตองปรับตัวใหสอดคลองกับรูปแบบของสังคมท่ี

เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะในสังคมปจจุบันกระแสทุนนิยมท่ีบีบใหเกษตรกรตองผลิตพืชผักชนิดเดิมๆ

ในปริมาณมากและซํ้าไปมาอยูอยางนั้น ทําใหตองปลูกผักท่ีเปนความตองการของตลาด ซ่ึงนํามาสูการ

ปลูกผักนอกฤดูกาล นั้นหมายความ การปลูกผักนอกฤดูกาลเกษตรกรจะไดผลผลิตท่ีโตชา และไม

เต็มท่ี เนื่องจากอากาศไมไดอํานวยตอการปลูกผักชนิดนั้นๆ ซ่ึงถาผลผลิตนั้นแคระแกลนและดูไมนา

รับประทานก็จะทําใหถูกกดราคาจากตลาด ซ่ึงมีคูแขงมากมาย ตลาดจึงเปนเหมือนตัวท่ีบีบให

เกษตรกรตองใชสารเคมีเพ่ือเรงการเจริญเติบโต ใหเขียว ใหไมมีแมลง ใหญ สด เดง กรอบสารพัดแต

ผูบริโภคจะตองการ  ทามกลางการบริโภค และ การผลิตอาหารท่ีกําลังนําพาสังคมไปสูอุตสาหกรรม

อาหารท่ีพ่ึงพาสารเคมีอยางเต็มรูปแบบ ตั้งแตข้ันตอนการผลิตจนถึงข้ันตอนการแปรรูป ระบบ

การเกษตรท่ีสนับสนุนโดยชุมชน หรือ Community Supported Agriculture โดยตอไปนี้จะขอ

เรียกวาระบบซีเอสเอ ไดนําเสนอทางเลือกท่ีเกิดข้ึนไดจริงแลวในท่ีตางๆท่ัวทุกมุมโลก ตั้งแตประเทศ

ญี่ปุน อเมริกา ประเทศตางๆในทวีปยุโรป อเมริกาใต ออสเตรเลียเปนตน (ดิสทัต โรจนาลักษณ. 

2557,18) 

ระบบซีเอสเอนี้คือ การเกษตรกรรมท่ีเก้ือกูลโดยชุมชน เปนความสัมพันธระหวางเกษตรกรใน

ทองถ่ินกับผูบริโภคอาหารท่ีเกษตรกรผูนั้นผลิต โรบิน แวน เอ็น เคยสรุปงายๆไวดังนี้ “ผูผลิตอาหาร 

+ ผูบริโภคอาหาร + ขอผูกพันเปนรายปท่ีมีตอกัน = ซีเอสเอ และโอกาสอันเหลือคณานับ” หลักของ

มันคือ ขอตกลงท่ีผูกพันกันระหวางเกษตรกรผูผลิตอาหารเลี้ยงผูคน คนก็สนับสนุนการเกษตรโดยรวม

รับท้ังความเสี่ยงท่ีแฝงอยู และ แบงปนผลผลิตท่ีได(ดิสทัตโรจนาลักษณ. 2557,22) 

โดยในป ค.ศ. 1983 โรบิน แวน เอ็น หรือผูกอตั้งชื่อระบบซีเอสเอ และลูกชายไดยายเขาไป

อยูในฟารมอินเดียนไลนในหมูบานเซาธเอเกรมองต และไดเขารวมเปน “สมาชิกชมรมซ้ืออาหาร 

(buying club) คือการรวมกลุมของคนหลายๆครอบครัว เพ่ือสั่งซ้ืออาหารและสินคาอ่ืนๆจากสหกรณ 

สมาชิกจะชวยกันเก็บเงิน ขนถายและแจกจายของเม่ือสหกรณนํามาสงท่ีจุดนัด” (ดิสทัต โรจนา

ลักษณ. 2557, 15) และเขาไดพบวาสมาชิกในชมรมนั้นสวนใหญมักจะปลูกผักสวยเล็กไวรับประทาน

ในฤดูรอน แตยังตองไปซ้ือผักในฤดูหนาวจากแหลงผลิตท่ีไกลออกไป เธอจึงเริ่มมีความคิดอยากท่ีจะ

ปลูกผักสําหรับฤดูหนาว ในท่ีประชุมของสหกรณมีคนบอกวาจะซ้ือทุกอยางท่ีเธอปลูก หลังจากท่ีลง

มือปลูก และมีผลตอบแทนท่ีดีจากทางตลาด แตท้ังนี้เธอยังตองเปนคนคอยแบกรับคาใชจายท้ังหมด 

ท้ังการลงทุนลุงแรง และรับความเสี่ยงท้ังหมด จึงพยายามคิดหาหนทางจะเอ้ือประโยชนใหท้ังคน
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รับประทานและคนปลูก และทําใหท้ังสองสวนนั้นมีความใกลชิดกันมากข้ึน ในขณะนั้น แจน แวนเดอ

ทัน ไดมาเยี่ยมท่ีฟารม และไดแลกเปลี่ยนประสบการณการไปเยี่ยมฟารมท่ีสวิสเซอรแลนด โดยทาง

เกษตรกรกลุมท่ีไดไปดูมานั้นไดมีระบบท่ีขอใหลูกคาประจําจายเงินลงหุนของคาใชจายการผลิตท้ังป 

เพ่ือท่ีจะไดรับการตอบแทนเปนผลิตผลท้ังจากเนื้อสัตว นม ไข พืช  หลังจากนั้นโรบิน แวน เอ็นจึงได

ตัดสินใจท่ีทําการเกษตรในรูปแบบเดียวกันนี้ (ดิสทัต โรจนาลักษณ. 2557,15) 

โรบิน แวน เอ็น และ แจน แวนเดอทัน จอหน รูท จูเนียร ไดเริ่มตนโครงการแรก โดยใช

แนวคิด “ลงขัน แบงงปนผลิต”(share the costs to share the harvest)กับคนในชุมชนบริเวณ

ใกลเคียง มีชื่อโครงการวา โครงการแอปเปลในฤดูใบไมรวงป 1985 โดยใหสมาชิกจายเงินลวงหนา

แลกกับแอปเปลทุกสัปดาห และในระหวางนั้นก็เริ่มใหความรูเก่ียวกับโครงการและสอบถามถึงความ

เปนไปไดท่ีเกษตรกรจะมารวมเปนผูผลิต เพราะเกษตรกรเหลานั้นไมเคยไดยินเรื่องท่ีจะมีคนมา

จายเงินคาผลผลิตลวงหนาท้ังท่ียังไมลงดิน หลังจากนั้นตั้งแตป ค.ศ. 1985 – 1986 ไดมีการจัด

ประชุมข้ึนทุกสัปดาหเพ่ือปรึกษาเก่ียวกับแผนการท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมาย ซ่ึงก็คือการผลิตใน

ทองถ่ินเพ่ือคนในทองถ่ิน ในราคาท่ีเปนธรรมท้ังทางผูบริโภคและทางผูผลิตแตท้ังนี้ก็ยัง แตกตางจาก

โครงการเกษตรอ่ืนๆ ตรงท่ีมีขอผูกมัดเปนรายปของสมาชิกท่ีจะตองจายเงินลงหุนในตนทุนการผลิต 

และรวมรับความเสี่ยงพรอมเกษตรกรจากการประชุมถึงนโยบายและกระบวนการท่ีจะปฏิบัติรวมกัน 

จึงไดชื่อท่ีจะสื่อความหมายและวัตถุประสงคไดอยางครบถวน วา “เกษตรกรรมท่ีเก้ือหนุนโดยชุมชน” 

(Community Supported Agriculture) หรือถาอานยอมกลับจะไดเปน “ชุมชนท่ีสนับสนุนเก้ือกูล

โดยเกษตรกรรม” (Agriculture Supported Community) ซ่ึงเปนชื่อท่ีจะสื่อถึงเกษตรกรรมและ

ชุมชนท่ีตางก็จะเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน โดยชุดผักชุดแรกท่ีสงใหสมาชิกในชื่อของซีเอสเอ คือเม่ือฤดู

ใบไมผลิป ค.ศ. 1986 (ดิสทัต โรจนาลักษณ. 2557,17) 

โดยตัวโครงการซีเอสเอของโรบิน แวน เอ็น จะมีรูปแบบท่ีเริ่มตนมาจากประสบการณท่ีไดมา

จากสวิสเซอรแลนด แตท้ังนี้ก็ยังมีอีกโครงการท่ีจะดําเนินกระบวนการท่ีคลายกับระบบซีเอสเอ 

พัฒนาข้ึนในประเทศญี่ปุน ตั้งแตป ค.ศ. 1971 โดยมีการริเริ่มโครงการมาจากความวิตกกังวลเก่ียวกับ

การใชการเคมีในผลผลิตทางการเกษตรกรรม และการลดลงของอาชีพเกษตรกรชาวญี่ปุนของแมบาน

ชาวญี่ปุน กลุมแมบานชาวญี่ปุนนั้นจึงติดตอเกษตรกรในทองถ่ิน และรวมกันกําหนกขอตกลงและ

เง่ือนไขระหวางกันจนเกิดเปนระบบท่ีเรียกวา “เตเก”(teikei) มีความหมายวา “มิตรภาพ” และ 

“ความรวมมือ” แตสมาชิกเตเกคนญ่ีปุนจะนิยามความหมายวา อาหารท่ีเรารูจักหนาของเกษตรกร 

(food with the farmer’s face on it)  ซ่ึงพ้ืนท่ีเพาะปลูกของญี่ปุนนั้นมักจะมีขนาดเล็ก และตัว

กลุมเกษตรกรจะกระจายอยูท่ัวไปในชนบท และใชวิธีสงผลผลิตโดยการขนสงคลังสินคารถไฟดวน 

เพ่ือสงไปยังจุดรับในเมืองโดยสินคาจะมีผลิตภัณฑท่ีหลากหลายท้ังอุปโภคและบริโภค อยางเชน ผัก 
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ผลไม สมุนไพร ไข แมกระท่ังสบูหรือเทียนไขท่ีทางโครงการนั้นไดสนับสนุนอยู (ดิสทัต โรจนาลักษณ. 

2557,19) 

ทุกวันนี้ความสัมพันธระหวางผูปลูกและผูบริโภคนั้นแทบไมมีเหลืออยู คนสวนมากไมมีใครรู

วาอาหารท่ีเขารับประทานนั้นปลูกอยูท่ีไหน มีข้ันการดูแลเลี้ยงดูอยางไร อาหารท่ีรับประทานลวนมา

จาก รานคา อาหารสําเร็จรูป ท่ีมาจากโรงงานอุตสาหกรรมผานเครื่องมือแปรรูป ฆาเชื่อ ทําสุก ระบบ

ซีเอสเอนี้ไดนําอาหารกลับเขามาอยูในมือ ทําใหอาหารไมตองเดินทางไกลหากอยูในชุมชน จนเปน

ท่ีมาของขบวนการอาหารทองถ่ินท่ีชวยกอบกูเกษตรกรรายยอย เกษตรแบบครัวเรือนและรวมมือกับ

ผูบริโภคท่ีท่ีอยากบริโภคเกษตรอินทรียดวยความเขาใจ จึงเกิดเปนตลาดท่ีมีจิตสํานึก (Mindful 

market) เปนตลาดท่ีผูผลิตใสใจในการผลิตอาหารท่ีดีดวยการผลิตแบบเกษตรอินทรียท่ีไมตองมานั่ง

กังวลวาผลผลิตนั้นจะมีตนทุนท่ีสูงเรับประทานจนแบกรับไมไหวไหม จะถูกกดราคาจากพอคา หรือวา

ผลผลิตท่ีไดมานั้นจะเอาไปขายใคร ในขณะท่ีผูบริโภคนั้นก็ดูแลรับผลผลิตดวยราคาท่ีเปนธรรมและ

สมํ่าเสมอ และก็สามารถรับรูไดถึงท่ีมาของผลผลิตนั้นวามาจากไหน ปลูกโดยใคร และยังสามารถลง

ไปพูดคุยถึงผลผลิตและอาหารท่ีเราจะรับไดอีกดวย  ใหเปนเหมือนหลักประกันซ่ึงกันและกันเพ่ือฟนฟู

การผลิตและการบริโภคท่ีหางเหินจนผูบริโภคไมสามารถรูไดแลววาอาหารนั้นมาจากไหน คนในสังคม

สวนใหญไมรูเรื่องของการผลิตอาหาร และกําลังถูกทําใหไมรูมากข้ึน(ดิสทัตโรจนาลักษณ. 2557:6) 

แนวคิดซีเอสเอท่ีอยูในประเทศไทยนี้แหงแรกจริงๆไมไดสงใหคนไทยไดรับประทาน  ในป 

พ.ศ.2536 JVC (ศูนยอาสาสมัครญี่ปุน Japan Volunteer Center) ไดสงเสริมใหเกษตรกรกลุมหนึ่ง

ในก่ิงอําเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ปลูกผักเกษตรอินทรียสงใหกับกลุมแมบานญี่ปุน 20-30 คน ใน

ยานสุขุมวิท ตามแนวทางท่ีเรียกวา เตเก ในประเทศญี่ปุน หรือก็คือระบบซีเอสเอในประเทศญี่ปุน

นั้นเอง ถือวาเปนตนแบบของระบบซีเอสเอท่ีเขามาในไทย โครงการก็ดําเนินมาจนยุติลงในป พ.ศ.

2549(ดิสทัตโรจนาลักษณ. 2557,7) 

โดยตอมาคุณ ดิษทัต โรจนาลักษณก็ไดมาเริ่มรูจักแนวคิดซีเอสเอ เม่ือตอนท่ีรวมทํางานกับ

คุณ ซิมเปมูรากาอิ ผูอํานวยการศูนยอาสาสมัครญี่ปุน เพ่ือจัดตั้งศูนยเกษตรกรรมธรรมชาติหนองจอก 

หรือสวนดวงตะวันท่ีจังหวัดกรุงเทพเม่ือป พ.ศ.2541 ท่ีเปนความรวมมือระหวาง 4 องคกรคือ JVC 

(ศูนยอาสาสมัครญี่ปุน Japan Volunteer Center)มูลนิธิสุขภาพไทย มูลนิธิสายใยแผนดิน และ

โรงเรียนอนุบาลบานรัก จนกระท่ังถึงป พ.ศ.2547 สวนดวงตะวัน ไดทําซีเอสเอกับสมาชิกผูบริโภค 

15-20 ครอบครัว ซ่ึงจัดเปนชุดๆ สงใหสัปดาหละหนึ่งครั้ง ไปยังจุดนัดรับ 5-6 แหงในกรุงเทพ และ

จายเงินคาสมาชิกเปนรายป ปละ 8000 บาทสําหรับชุดเล็ก 1200 บาท สําหรับชุดใหญ และไดปดตัว

ลงในปพ.ศ.2547 แตแนวคิดเรื่องซีเอสเอไมไดหยุดลง เพราะในปพ.ศ.2544-2545  โครงการของ 

CUSO (Canadian University Study Overseas)ไดสนับสนุนใหคุณระวีวรรณ ศรีทอง นักพัฒนา
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อิสระทําโครงการศึกษาสํารวจวาภายใตกรอบวัฒนธรรมมสังคมแบบประเทศไทยนั้นจะสามารถทํา

ระบบสนับสนุนเกษตรอินทรียโดยชุมชนหรือระบบซีเอสเอนั้นใหสําเร็จไดอยางไรกับทางกลุม

เกษตรกรอินทรียท่ี อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยท้ังนี้กอนหนานั้น เม่ือปพ.ศ. 2538 ไดมีการ

กอต้ังโครงการพัฒนาระบบนิเสศเกษตรกร และอนุรักษพันธพืช ซ่ึงเปนองคกรพัฒนาเอกชนท่ี

พยายามศึกษาคนควาหาวิธีการทําเกษตรอินทรียโดยประสานความรูจากท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

จากการทํางานสงผลใหชาวบานเริ่มเห็นประโยชนของการทําเกษตรอินทรีย เพราะการทําเกษตรเคมี

ของชาวบานกอนหนานี้ทําใหชาวบานนั้นเสียสุขภาพและเสียเงินไปมากท่ีตองใชปุยและยาฆาแมลง

เปนจํานวนมาก ตนป พ.ศ.2540 จึงไดมีการรวมตัวของชาวบานจํานวน 14 ครอบครัวท่ีบานหอยหิน

ดํา ม.6 ต.วังยาว อ.ดานชาง และบานบึงชะโค ม.1 ต.เขาโจด อ.ศรสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี หันมาทํา

การเกษตรอินทรีย โดยไดรับการสนับสนุนทางเทคนิควิชาการ และพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานจากระบบ

นิเวศเกษตรและอนุรักษพันธพืช หลังจากท่ีโครงการของ CUSO เขามานั้น ทางกลุมก็ไดนําแนวคิดนี้

ไปขยายตอ และไดริเริ่มนําแนวคิดระบบซีเอสเอเขามาประยุกตใชอยางจริงจังในป พ.ศ.2547 โดยใช

ชื่อกลุมวา โครงการผักประสานใจ โดยระยะเริ่มแรกนั้นมีผูบริโภค 3 ราย และมีเกษตรกรเขารวม 5 

ครอบครัว ตอมาในภายหลัง คุณดิสทัตท่ีหนองจอกท่ีดําเนินแนวทางระบบซีเอสเออยูกอนนั้นมีปญหา

ทางดานสุขภาพ จึงโอนสมาชิกมาใหกับกลุมเกษตรกรผักประสานใจ 10 ราย ปจจุบันไดเพ่ิมข้ึนมา

เกือบ 100 คน โดยมีเกษตรกรในเครือขาย 6 ราย (ดิสทัต โรจนาลักษณ. 2557,6) 

จนกระท่ังในปจจุบัน ปพ.ศ. 2558 โครงการผักประสานใจสามารถสานตอระบบซีเอสเอมา

นานกวา 10 ป และนอกจากนี้ยังมีซีเอสเอกลุมใหมเพ่ิมมากข้ึน รวมท้ังเกษตรกรรายยอยรายอ่ืนๆท่ี

แตเดิมนั้นทําการเกษตรแบบเคมีก็ไดหันมาใหความสนใจกับการทําการเกษตรอินทรียมากข้ึน อีกท้ัง

ยังมีกลุมลูกคาท่ีแนนอน บรรดาเหลาเกษตรเคมีจึงหันไปรวมกลุมกับกลุมเกษตรกรซีเอสเอในบริเวณ

ใกลเคียง  

ระบบซีเอสเอเปนระบบท่ีมุงเนนเพ่ือใหเกษตรกรนั้นมีรายไดอยางยั่งยืน มีเครือขายอยูมาก

พอสมควร ซ่ึงตลาดสีเขียวนั้นก็เปนเครือขายหนึ่งของระบบซีเอสเอ ซ่ึงเครือขายตลาดสีเขียวจะทํา

หนาท่ีในการติดตอและจัดสงพืชผักเกษตรอินทรียใหกับโรงพยาบาล และ โรงเรียนตางๆดวย นอกจาก

เครือขายภายในประเทศแลว กลุมเกษตรกรอินทรียท่ีเติบโตและไดผานการรับรองมาตรฐานสากล

อยางเปนทางการแลวนั้น ก็จะสงผักเขาสูโครงการตะกราปนผัก และในบางครั้งก็จะมีลูกคาท้ังขาวไทย

และชาวตางชาติท่ีตองการใหเครือขายนี้สงผลผลิตไปให รวมถึงหางสรรพสินคาชั้นนําดวย จากขอมูล

ในขางตนแสดงใหเห็นวามีผูบริโภคจํานวนมากท่ีหันมาใหความสนใจกับเครือขายนี้ และคาดวาจะมี

เพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ บรรดากลุมคนท่ีหันมาใหความสนใจกับโครงการนี้ไมเพียงแคตองผลผลิตทาง

เกษตรอินทรียเพ่ือสุขภาพเทานั้น แตยังพรอมท่ีจะเขาใจและรวมรับความเสี่ยงไปกับเกษตรกร 

ยกตัวอยางเชนการรับผักนั้น ผูบริโภคจะตองทําความเขาใจและรับไดกับผลผลิตท่ีจะเกิดข้ึน เชน
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อุบัติเหตุทางธรรมชาติอยางมีฝนตกหนักทําใหผลผลิตนั้นออกมามีความเสียหาย หรือการมีรอยแผล

จากสัตวหรือวัชพืชตางๆท่ีมากัดกินผลผลิต หรือการยอมรับท่ีจะรับประทานพืชผักท่ีปลูกตามฤดูกาล

เพ่ือใหผักนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยธรรมชาติ จึงตองรับวาบางครั้งอาจมีพืชผักซํ้ากันในชวงเวลาท่ี

ใกลเคียงกัน และไมสามารถท่ีจะเลือกหรืออยากรับประทานอาหารนอกฤดูกาลตามใจอยากเหมือน

การรับประทานอาหารจากการเกษตรแบบเคมีเชนเดิม แตท้ังนี้ท้ังนั้นก็แลกมาดวยความปลอดภัยของ

อาหารท่ีตัวผูบริโภคนั้นจะไดรับประทาน  สําหรับกลุมท่ีตัวผูศึกษาไดเขาไปทําการศึกษาก็คือกลุมซี

เอสเอตะกราปนผัก ท่ีอยูบริเวณซอยราษฎรบูรณะ 30 

โดยหัวขอท่ีผูศึกษาสนใจคือเรื่องโครงการตะกราปนผักนั้นเปนอีกแนวทางหนึ่งของคนรัก

สุขภาพ โดยมีสมาชิกไมนอยเลยท่ีมีแนวทางการรับประทานอาหารตามแบบตัวอยางท่ีกลาวขางตน 

แตสําหรับตะกราปนผักนั้นแมจะไมไดมีแนวทางการรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพเหมือนการ

รับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพแบบอ่ืนๆ อยางเชน การทานชีวจิต หรือแมคโครไบโอติกส แตกลุม

ลูกคาของตะกราปนผักนั้นในมุมมองของผูศึกษา ระบบซีเอสเอนั้นเปนข้ันของการรับประทานอาหาร

เพ่ือสุขภาพ โดยท่ีระบบซีเอสเอนั้นคือทางเลือกของผูท่ีใสใจในเรื่องท่ีมาของอาหาร โดยหากแมวา

ผูบริโภคจะเคยรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพจากรานอาหารเพ่ือสุขภาพท่ัวไป หรือเลือกซ้ือผักจาก

หางสรรพสินคา ตลาด หรือชองทางการเลือกซ้ือสินคาจากผูประกอบการ โดยท่ีไมทราบถึงตนตอการ

ผลิตท่ีแทจริง ก็ไมอาจม่ันใจไดวา เกษตรกร หรือในข้ันตอนการผลิตนั้นสามารถท่ีจะเชื่อใจวาเปน

เกษตรอินทรีย เปนผักปลอดสารพิษจริงหรือไม โดยท่ีดูจากแคตัวบรรจุภัณฑวาสินคาท่ีแปะปาย

เกษตรอินทรียและมีสัญลักษณการรับรองมาตรฐานนั้นมีราคาท่ีสูงกวาเทานั้น ท้ังนี้ระบบซีเอสเอท่ี

มุงเนนใหท้ังผูผลิตและผูบริโภคไดทําความรูจักและเรียนรูซ่ึงกันและกัน จึงเปนเรื่องท่ีนาสนใจท่ีคน

บริโภคนั้นจะสามารถไปเยี่ยมชมแหลงผลิต และพูดคุยเกษตรกรผูเพาะปลูกได  จึงเปนวัฒนธรรมอีก

กระแสหนึ่งท่ีพัฒนาไปอีกข้ัน ท่ีนอกจากจะมีการระวังเก่ียวกับการเลือกรับประทานอาหารเพ่ือ

สุขภาพท่ีปลอดภัยแลว ยังเปนกระบวนการท่ีเชื่อมผูกความสัมพันธระหวางเกษตรกรผูเพาะปลูกและ

กลุมสมาชิกผูบริโภคดวย และท้ังนี้ไมไดเปนประโยชนตอตัวผูบริโภคเพียงเทานั้น แตยังรวมไปถึง

เกษตกรท่ีไดรูจักวาผูท่ีบริโภคนั้นเปนใคร มีความสนใจตอผักท่ีเกษตรกรนั้นปลูกอยางไร ซ่ึงจะทําให

เกษตรกรนั้นภูมิใจและมีกําลังใจท่ีจะผลิตอาหารพืชผักท่ีดีตอสุขภาพปลอดสารพิษใหกับผูบริโภค

ตอไปดวย ท้ังนี้จึงเปนท่ีมาของการสมัครสมาชิกของสมาชิกผูบริโภคของระบบซีเอสเอหรือโครงการ

ตะกราปนผัก เพ่ือผูกขาดอาหารท่ีผูบริโภคตั้งใจท่ีจะรับประทานจากฟารมหรือโครงการท่ีผูบริโภคเชื่อ

ใจไดจริง 
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เพ่ือใหสามารถมองเห็นภาพระบบเกษตรกรรมท่ีเก้ือหนุนโดยชุมชนในประเทศไทยใหชัดเจน

มากข้ึน จึงไดจัดทําข้ึนมาเปนแผนภาพดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกษตรกร เกษตรกร 

เกษตรกร 

-ปญหาทางดานการเงิน 

-ปญหาสุขภาพจากปุยและสารเคมี 

-ไดรับการสงเสรมิจากหนวยงานเอกชน ท้ังโครงการตัวอยางและ

ทางดานการตลาด (JVC,CUSO,MOA,สวนเงินมีมา) 

-เล็งเห็นถึงประโยชนของเกษตรอินทรียและระบบเกษตรท่ี

เก้ือหนุนโดยชุมชน เกษตรกร 

กลุมเกษตรกรผูผลิตเกษตรอินทรียสงใน

ระบบเกษตรกรรมท่ีเก้ือหนุนโดยชุมชน 
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บทท่ี 5  

ประวัติความเปนมาของกลุมตะกราปนผัก 

โดยแรกเริ่มเดิมทีนั้นคุณ พอทิพย เพชรโปรี (ครูหนอย) ผูซ่ึงเปนเจาของรานHealth me ท่ี

บริหารโครงการตะกราปนผักอยูนั้น กอนการมีหนารานอยูท่ีบริเวณ ปากซอยราษบูรณะ 30 นั้น ไดมี

ธุรกิจเก่ียวกับเครื่องอุปโภค บริโภคอินทรียมานานกวา 10 ป โดยใชชื่อวา Health Me Organic 

delivery ซ่ึงธุรกิจนั้นจะดําเนินการอยูท่ีบานของคุณพอทิพยเอง แตตึกแถวหลังปจจุบันไดเซงมาดวย

เหตุท่ีวาตองการชวยเหลือเพ่ือน เพ่ือนของคุณหนอยนั้นมีปญหาทางธุรกิจและไดปลอยใหเซงตึกแถว 

คุณหนอยจึงเซงรานและนําธุรกิจ Health Me Organic delivery ออกมาจากบาน มาอยูท่ีบริเวณ

ราษบูรณะ 30 ไดประมาณ 7 ปแลว และหลังจากท่ีมีหนาราน จึงไดเริ่มธุรกิจรานอาหารมังสวิรัติท่ีชื่อ

วา Health me ซ่ึงทางรานบริเวณราษบูรณะ 30 นั้นไดแบงเปนหลายสวน ท้ังสวนท่ีเปนการเปดขาย

อาหารมังสวิรัติ และสวนท่ีขายสินคาและผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ และตัวธุรกิจเดิม Health Me 

Organic delivery ก็ยังมีบริการเชนเดิม โดยจะจัดสงสินคาสุขภาพท้ังอุปโภค บริโภค ถึงบาน เชน 

ผัก ผลไม นม ขนมปง สบู แชมพู ฯลฯ ซ่ึงเปนผลิตภัณฑนั้นก็สงตรงมาจากชุมชน และเกษตรกรราย

ยอย โดยตองสั่งสินคาราคาข้ันต่ํา 300 บาท โดยมีเจตนารมณท่ีจะสรางเครือขายผูบริโภคท่ีคํานึงถึง

สุขภาพ ใสใจสังคมและสิ่งแวดลอมใหเปนจริงและยั่งยืน (พอทิพย เพชรโปรี. สัมภาษณ, 26 ก.ค. 

2558 ) 

นอกจากจะใหบริการอาหารมังสวิรัติท่ีรานแลว อยางท่ีกลาวไปแลววาทางรานยังมีบริการ

จัดสงอาหารอีกดวย โดยใชชื่อวา Health Me Organic delivery บริการอาหารปนโตมังสวิรัติ โดย

วัตถุดิบในการประกอบอาหารนั้น ไดใชพืชผักท่ีปลูกแบบเกษตรอินทรีย หรือพยายามใหปลอด

สารเคมีใหมากท่ีสุด แชผักในน้ําชีวภาพ เพ่ือชะลอลางสารเคมีท่ีตกคาง และอาหารทุกจานยังปลอด

จากผงชูรส ทางรานยังงดใชถุงพลาสติก โดยใหผูบริโภคเตรียมปนโตเพ่ือใชเปนภาชนะบรรจุอาหาร

เอง โดยกลุมท่ีชื่นชอบมักจะเปนผูสูงอายุ อยางเชนคุณลุงเบิ้มท่ีสุขภาพไมแข็งแรงจึงตองควบคุม

อาหาร โดยใชบริการของทางรานเพราะทางรานจะปรุงอาหารโดยไมใชผงชูรส และปรุงรสไมจัด

จนเกินไป ไมใหมีรสจัดจาน และทําใหปลอดภัยสําหรับผูปวยเชนกัน (คุณเล็ก. สัมภาษณ, 10 มี.ค. 

2558 ) 
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รานอาหารมังสวิรัติ เฮลท มี 94 /11-12 ปากซอยราษฎรบูรณะ 30 เยื้องธนาคารกสิกรไทย สํานักงาน

ใหญ แตในปจจุบันไดยายรานเขาไปในซอยราษฎรบูรณะ 30แลว ท่ีเดียวกับบานสวนเรียนรู organic way 

ท้ังนี้ รานเฮลทมีนั้นยังมีสวนท่ีเรียกวา organic way หรือท่ีเรียกวา บานสวนเรียนรูออรแก

นิคเวยซ่ึงเปนสวนของการเรียนรูการปลูกผัก โดยสนับสนุนใหคนเมืองนั้นมารูจักกับการปลูกแลว ยัง

เนนใหมีกิจกรรมรวมกัน โดยในสวนของ organic way นั้น เคยไดทํากิจกรรมคลายกับใหเด็กอนุบาล

นั้นมาเรียนรูเก่ียวกับการปลูกพืชผัก เปนแหลงเรียนรูสําหรับคนเมืองในการประยุกตสิ่งของหรือพ้ืนท่ี 

ท่ีนํามาเพาะปลูก และยังเคยมีกิจกรรมสําหรับคุณแมและลูกๆหรือสมาชิกในครอบครัวเพ่ือมาทํา

กิจกรรมรวมกัน ท้ังนี้ยังเคยมีกิจกรรมรวมกับสมาชิกตะกราปนผักรวมไปถึงลูกคาทานอ่ืนๆท่ีสนใจ ใน

เรื่องของการเชิญชวนใหสมาชิกนั้นมาท่ีราน มาเรียนทําอาหารรวมกัน เพ่ือบอกถึงวิธีการตางๆท่ีจะทํา

ผักพืชบานแปลกๆบางชนิดท่ีคนเมืองนั้นไมทราบถึงวิธีการนําไปรับประทาน ใหมาเรียนรูวิธีการ

ดวยกันท่ีรานเฮลทมีดวย นอกจากจะมีกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการปลูกผักทําอาหารแลว ยังมีกิจกรรมให

ความรูตางๆท่ีมาจากธรรมชาติอีกดวย ยกตัวอยางเชน การทําผามัดยอมเปนตน โดยตัวกิจกรรม หรือ

ความถ่ีในการจัดกิจกรรมนั้นจะข้ึนอยูกับตารางงานของทางรานเองวาสะดวกในชวงใด 

และสวนสําคัญท่ีผูศึกษาสนใจของรานเฮลทมีก็คือในสวนของโครงการ “ตะกราปนผัก” เปน

โครงการอยูภายใตสวนของ organic way เปนโครงการท่ีดําเนินการในระบบสมาชิก CSA หรือ 

Community supported agriculture :ซ่ึงเปนโครงการท่ีจะเปนระบบการซ้ือขายแบบท่ีชุมชน

บริโภคนั้นใหการสนับสนุนเก้ือกูลเกษตรกร โดยการสนับสนุนนั้นเพ่ือใหตัวผูผลิตยังดํารงอยูไดอยาง

ม่ันคง เปนแหลงผลิตอาหารท่ีดีมีคุณภาพ คํานึงถึงสิ่งแวดลอม โดยตัวโครงการคือจะใหชุมชนผูบริโภค

นั้นชําระเงินลวงหนาเปนระยะยาว และจะสามารถรับผัก ผลไม และผลิตภัณฑทางเกษตรอินทรีย ท่ี
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ผลิตไดตามฤดูกาลอยางสมํ่าเสมอไดทุกสัปดาห สัปดาหละหนึ่งครั้ง โดยการชําระเงินลวงหนา และ

การสนับสนุนเงินลวงหนาเพ่ือสรางความม่ันใจ และชวยใหเกษตรกรวางแผนการเพราะปลูกไดอยางมี

ประสิทธิภาพ สวนผลผลิตท่ีจะไดรับในตะกราปนผักนั้น ในแตละสัปดาหนั้น ตัวผลผลิตจะไดรับการ

ออกแบบอยางเหมาะสม หรือถาหากจําเปน สมาชิกไมสะดวกท่ีจะรับผักในสัปดาหนั้น  สมาชิก

สามารถแจงลวงหนาอยางนอยหนึ่งสัปดาห เพ่ืองดรับตะกราปนผักในอาทิตยนั้นๆ แตถาหากเกิดกรณี

ท่ีสมาชิกแจงไมทัน ทางตะกราปนผักจะนําผลิตภัณฑไปบริจาคใหกับมูลนิธิสงเคราะหเด็กกําพราแหง

ประเทศไทย หรือบานครูนอย 

กอนท่ีจะมาเปนโครงการตะกราปนผักท่ีอยูในความรับผิดชอบของ organic way นั้น 

โครงการตรงนี้อยูในความรับชอบของรานสวนเงินมีมาโดยใชชื่อโครงการอ่ืน แตท้ังนี้การขนสงผักนั้น

อยูในความรับผิดชอบของ Health me delivery ทางสวนเงินมีมาจะใหทางรานนั้นเปนสงผักตาม

บาน หลังจากท่ีโครงการสงผักของทางสวนเงินมีมาไดยกเลิกไป และลูกคาบางสวนนั้นก็เปนลูกคาเกา

ของทาง Health me delivery เรื่องของการรับนมอยูแลว และลูกคาอีกสวนท่ีมีความตองการท่ีจะ

รับผักในระบบซีเอสเอตอไป ทางสวนเงินมีมาจึงติดตอขอใหทางรานนั้นสานตอระบบนี้ตอไป โดยจะมี

ทางสสส. (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ) ท่ีจะคอยสนับสนุนเงินทุนเก่ียวกับ

คาใชจายในการไปเยี่ยมฟารม แตวาในสวนของการจัดการระบบ กระบวนการตางๆนั้นจะทําโดย

โครงการตะกราปนผักเองท้ังหมด จุดเริ่มตนท่ีมีการรับลูกคาตอมาจากโครงการระบบซีเอสเอของทาง

สวนเงินมีมา มาเริ่มในโครงการตะกราปนผักนั้นทําใหโครงการขยายตัวไดเร็วยิ่งข้ึน ท้ังนี้นอกจากการ

รับลูกคาตอมาจากทางสวนเงินมีมาและรับเงินสนับสนุนในชวงแรกแลว ทางสวนเงินมีมาบางครั้งยังสง

มีโครงการสงเกษตรกรเพ่ือมาดูงานเกษตรอินทรียในพ้ืนท่ีสวนของ organic way ดวย เพราะในพ้ืนท่ี

สวนนี้ก็ไดมีการจดรับรองเปนพ้ืนท่ีเพ่ือการเกษตรและยังเปนเหมือนอีกเกษตรกรอีกคนหนึ่งท่ีสงเขาสู

ตะกราเชนเดียวกัน 

โดยชวงท่ีเริ่มทําตะกราปนผักนั้น ครูหนอย หรือคุณพอทิพย เพชรโปรี ไดเริ่มมองหาบุคลากร

เพ่ือมาดูแลตัวตะกราปนผักโดยตรง จนคุณเพ็ญศรี บํารุงสิทธิวงศ หรือพ่ีเล็ก ท่ีสนใจดานเพ่ือสุขภาพ 

หรือการปลูกเกษตรอินทรียอยูกอนแลว หลังจากท่ีออกจากงาน ไดมาทําตรงนี้เต็มตัวเก่ียวกับการดูแล

ตะกราปนผักโดยเฉพาะ โดยตัวตะกราปนผักนั้น ปจจุบันไดเริ่มทํามาเขาสูปสาม โดยในสองปแรกนั้น

ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ในเรื่องของเงินทุน

ทางดานคาใชจายเก่ียวกับการพาสมาชิกไปทํากิจกรรมเยี่ยมฟารม หลังจากปท่ีสองท่ีการจัดการนั้น

สามารถทําตอไดและตัวเกษตรกรเองนั้นก็พอมีกําลังพอท่ีจะผลิตเพ่ิมเพ่ือรองรับกับสมาชิกท่ีมีเพ่ิมมาก
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ข้ึนเพราะการมีสมาชิกเพ่ิมข้ึนนั้น สวนหนึ่งเปนการตัดสินใจจากตัวเกษตรกรวากําลังและพ้ืนท่ีเพราะ

ปลูกพอในการสงผลผลิตเพ่ิมมากข้ึนหรือไม  

ปจจุบันสมาชิกของตะกราปนผักนั้นมีอยูท่ีประมาณ 120 กวาครอบครัว และเปนลูกคาใน

บริเวณกรุงเทพและปริมณฑลเปนหลัก สวนตัวเกษตรกรนั้นมีกวา 100 รายท่ัวประเทศ โดยเกษตรกร

นั้นจะมีกลุมใหญๆอยู 5 กลุม นั้นก็คือ กลุม 1.มูลนิธิ เอ็มโอเอไทย 2.สลันดาฟารม 3. กลุมเกษตรกร

อินทรียสนามชัยเขต 4.กลุมผักบานนา และ5. ศูนยเรียนรูการรับและกระจายผลผลิตสีเขียว 

(Learning and Distribution Center-LDC) ถือไดวาเปนระบบซีเอสเอท่ีคอนขางใหญ ถานับจากซี

เอสเอท่ีอ่ืนท่ีตัวกลุมเกษตรกรเองเปนผูสงผักเอง อยางเชนกลุมเกษตรอินทรียหนองเสือ จะมีขีด

ความสามารถท่ีจะรับสมาชิกไดไมเกิน 15 ครอบครัว เพราะสวนใหญกลุมเกษตรกรอ่ืนๆนั้นจะมีไม

ความสามารถพอท่ีจะสงผักใหกับสมาชิกไดท่ีบาน แตจะเปนเพียงการสงใหท่ีใดท่ีหนึ่ง เชนเดียวกับท่ี

หนองเสือเชนกัน แลวทางผูบริโภคจะไปรับเอาผลผลิตเอง ในขณะท่ีทางตะกราปนผักท่ีมีเสนทางการ

ขนสงและมีขีดความสามารถท่ีมากกวาจากการท่ีเคยมีบริการสงของอุปโภค บริโภคเก่ียวกับเกษตร

อินทรียอยูกอนแลว(พ่ีเล็ก. สัมภาษณ, 10 มี.ค. 2558 ) 

โดยผักท่ีจะเดินทางมาท่ีรานตะกราปนผักนั้นมีหลายวิธีการ มีท้ังสวนท่ีนัดเจอกับเกษตรกร

กันครึ่งทางภายในกรุงเทพ สวนท่ีผูผลิตนํามาสงถึงท่ีรานเฮลทมี ยกตัวอยางเชนเกษตรกรรายยอยบาง

คนคือ คุณมิตร ท่ีนั่งไฟฟรีมากจากจังหวัดลพบุรีเพ่ือสงผลไมใหกับทางกลุมตะกราปนผัก 

โดยในสวนของกระบวนการขนสงนั้น ทางตะกราปนผักนั้น มีรถหองเย็น 2 คัน และรถตูเล็ก 

1 คันเพ่ือท่ีจะสงไดอยางท่ัวถึง และไมทําใหคุณภาพของผักเสียหายจากอากาศรอนๆตามสภาพ

ภูมิอากาศของประเทศไทย โดยจะแบงสงไปใหครอบครัวสมาชิกในเสนทางเดียวกันอาทิตยละหนึ่ง

ครั้ง โดยจะมีเสนทางตางๆท่ัวกรุงเทพและปริมณฑลท่ีจะออกเดินทางในทุกวัน ยกตัวอยางเชน ทุกวัน

พุทธ จะสงใหกับครอบครัวเสนสุขุมวิท วันพฤหัสบดีจะสงใหกับครอบครัวสมาชิกเสนลาดพราว วัน

ศุกรสงใหกับครอบครัวสมาชิกเสนแจงวัฒนะ วันเสารจะสงใหกับครอบครัวสมาชิกเสนพระราม 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

รถบริการจัดสงผักถึงบานโดย

เปนรถหองเย็นเพ่ือไมทําให

คุณภาพของผักลดลง มี 2 คัน 
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โดยกระบวนการบรรจุพืชผักตางๆลงในตะกรานั้น หลังจากท่ีไดผักมาในตอนเชาจะเก็บไวใน

หองเย็นและทะยอยบรรจุลงในตะกราทุกวัน ซ่ึงผักท่ีไดมาจากเกษตรกรนั้นจะจัดการแบงผักเปนกําๆ

หอดวยใบตองตามปริมาณท่ีกําหนดตามน้ําหนักของขนาดตะกราท่ีสมาชิกสั่งซ้ือ และตัวผักเอง ทาง

รานจะไมทําการลางหรือผานน้ําใดๆ เพราะการลาง หรือทําใหผักเปยกนั้นจะสงผลใหผักนั้นเนาและมี

อายุการเก็บท่ีสั้นลง ดังนั้นพวกเศษดินสิ่งสกปรกตางๆจะใหผูบริโภคนั้นนําไปลางเอง และแนะนําให

ทางผูบริโภคนั้นเลือกรับประทานผักท่ีเปนผักใบหรือใบออนๆกอนเพราะมีอายุการเก็บสั้นกวาผักหัว 

หรือผักชนิดอ่ืนในตะกรา สวนของจํานวนตะกราปนผักในแตละวันนั้นจะไมเทากัน ในตอนตนสัปดาห 

เชน วันจันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดีนั้น ปริมาณท่ีจะตองสงตอวันอยูท่ีประมาณ วันละ 20 ตะกรา 

ในขณะท่ีวันอาทิตยนั้น มีจํานวนตะกราผักท่ีตองสงอยูเพียงแค 4 ตะกราเทานั้น  

ซ่ึงสมาชิกของกลุมตะกราปนผักนั้นมีความหลากหลายมาก ท้ังอยูในวัยเริ่มทํางาน วัยทํางาน 

คุณแมลูกออน ผู ท่ีสนใจสุขภาพท่ียังไมประสบกับปญหาทางดานสุขภาพ แตเริ่มมีความสนใจ

รับประทานเพ่ือท่ีจะปองกันการเจ็บปวยกอน และกลุมท่ีเจ็บปวย ตองการรับประทานเพ่ือรักษา

สุขภาพ ยกตัวอยางเชน โรคภูมิแพ โรคมะเร็ง และโรคอ่ืนๆ  

โดยการสมัครสมาชิกนั้น จะมีตะกรา 2 ขนาด คือ 

“ตะกราปนผัก” ชุดเล็ก โดยในตะกรานั้นจะประกอบดวย ผัก ผลไม และเห็ด ไขไก 5 ฟอง 

รวมขนาด 3.0 -3.5 กิโลกรัม หรือมากกวาในกรณีท่ีของในตะกรานั้นมีน้ําหมักมากอยาง กลวย มี

ขนาดท่ีเหมาะสําหรับครอบครัวท่ีมาสมาชิก 3-4 คน ราคาครั้งละ 350 บาท สามารถสมัครข้ันต่ําได 

12 ครั้ง (สําหรับสมาชิกตะกราครั้งแรก จะไดรับตะกรา และมีคามัดจําเปนราคา 500 บาท และดวย

ความท่ีทางรานนั้นงดใชถุงพลาสติก เวลาแยกของในตะกราอยางเชนการสง เห็ด ตนออนทานตะวัน 

ทางรานจะใสเปนถุงกระดาษใหไปในตะกรา) 

• 12 ครั้ง 4,200 บาท (คามัดจําตะกรา 500 บาท รวมเปน 4,700 บาท) 

• 24 ครั้ง 8,400 บาท (คามัดจําตะกรา 500 บาท รวมเปน 8,900 บาท) ไดรับ

แยมมัลเบอรี่ออรแกนิค 1 ขวด 

• 36 ครั้ง 12,600 บาท (คามัดจําตะกรา 500 บาท รวมเปน 13,100 บาท) ไดรับ

แยมมัลเบอรี่ออรแกนิค 1 ขวด และขาวซอมมือหอมมะลิแดง 1 กิโลกรัม 
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“ตะกราปนผัก” ชุดใหญ  โดยในตะกรานั้นจะประกอบดวย ผัก ผลไม และเห็ด ไขไก 10 

ฟอง รวมขนาด 5.5 – 6.0 กิโลกรัม เหมาะสําหรับครอบครัวท่ีมาสมาชิก 5 – 6 คน ราคาครั้งละ 600 

บาท 

• 12 ครั้ง (3 เดือน) 7,200 บาท (คามัดจําตะกรา 500 บาท รวมเปน 7,700 บาท) 

• 24 ครั้ง (6 เดือน) 14,400 บาท (คามัดจําตะกรา 500 บาท รวมเปน 14,900 บาท)

ไดรับแยมมัลเบอรี่ออรแกนิค 1 ขวด 

• 36 ครั้ง (9 เดือน) 21,600 บาท (คามัดจําตะกรา 500 บาท รวมเปน 22,100 บาท)

ไดรับแยมมัลเบอรี่ออรแกนิค 1 ขวด และขาวซอมมือหอมมะลิแดง 1 กิโลกรัม 

หมายเหตุ  –สามารถท่ีจะเลือกรับโยเกิรตธรรมชาติ แทนน้ําหนักผักและผลไมได 

 -ไขมีใหเลือกท้ังไขไกอารมณดี และไขเปดไลทุง 

 -ราคารวมการจัดการหลังการเก็บเก่ียวและจัดการสงไวแลว 

 - เม่ือสิ้นสุดการเปนสมาชิกจะไดรับคามัดจําตะกราคืน 500 บาท 

 - สามารถระบุผักท่ีไมสามรถรับประทานไดจริงๆ และไมอยากใหใสลงในตะกราปนผัก 

นอกจากนี้แลวผลผลิตของตะกราปนผักนั้นจะเปนไปตามฤดูกาลท่ีเหมาะสมของพืชผักในแต

ละชวงฤดูกาล อยางเชน ในฤดูรอนก็จะเปนชวงของผักใบ คะนา กวางตุง หรือมะระก็ข้ึนดี ในขณะท่ี

ถาอยูในฤดูหนาว ผักจําพวกผัดสลัดและผักหัวท่ีก็จะเติบโตไดดีในหนาหนาว และจะไมสามารถเติบโต

ไดดีในหนารอน ผักสลัดนั้นจะไมเปนพุม จะข้ึนสูงอยางเดียว โดยในแตละครั้งนั้นท่ีไดรับพืชผักของ

ตะกราปนผักนั้น ก็จะไมสามารถรูไดวาในตะกรานั้นมีอะไร เวนเสียแตวาจะคาดเดาไดวานาจะเปนผัก

ท่ีปลูกตามฤดูกาล และในชวงเดือนสองนั้นก็จะเปนผักจําพวกเดียวกันและยังมีผักพ้ืนบานท่ีหาซ้ือได

ยากในกรุงเทพแซมมาดวย หรือท้ังนี้ก็ไมสามารถท่ีจะสั่งผักท่ีอยากรับประทาน สมมติวาสมาชิกนั้น

อยากรับประทานผักผัก10ชนิด กรุณาหาใหดวยก็จะไมสามารถทําได เพราะผักของทางตะกรานั้นจะ

อยูในกรอบท่ีเกษตรกรนั้นเลือกผลิตและสงมาเทานั้น แตสามารถเลือกผักบางชนิดท่ีไมอยาก

รับประทานไดในกรณีท่ีไมสามารถรับประทานไดจริงๆเทานั้น สมาชิกก็ตองยอมรับวาการปลูก

การเกษตรแบบอินทรียนั้นจะตองเปนไปตามฤดูกาล เพ่ือใหผักนั้นมีประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุด โดยไมตอง

พ่ึงพาสารเคมี โดยการไมพ่ึงพาสารเคมีนั้น จึงตองพ่ึงพาธรรมชาติท่ีจะทําใหพืชผักนั้นเติบโตไดอยางดี 

ฉะนั้นเรื่องความเขาใจในการเพราะปลูกนั้น สมาชิกตองทําความเขาใจอยางมาก 

สวนกิจกรรมท่ีสําคัญอีกดานหนึ่งท่ีตัวระบบซีเอสเอนั้นมุงเนนคือ ระบบการเยี่ยมชมฟารม

ของเกษตรกรผูเพาะปลูกท่ีไดสงเขาไปในระบบตะกราปนผัก โดยความถ่ีในการจัดกิจกรรมนั้นจะอยูท่ี

ประมาณ 3 เดือนครั้ง จัดข้ึนหลายหลายครั้งแลวในจังหวัดตางๆ ท้ังจังหวัดนครปฐม ฉะเชิงเทรา โดย
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ลาสุดท่ีไปเยี่ยมชมสวนผลไมท่ีจังหวัดจันทบุรีนั้น มีสมาชิกเขารวมอยูท่ีประมาณ 30 กวาคน โดย

ในชวงปแรกท่ีไดรับการสนับสนุนจากทาง สสส. (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ) 

ผานทางสวนเงินมีมานั้น ก็คือตัวเงินท่ีใชในการสนับสนุนกิจกรรมตางๆอยางเชน คาใชจายในการพา

สมาชิกไปเยี่ยมชมฟารม หรือคารับประทานเวลาไปเยี่ยมชมฟารม อยางนี้เปนตน แตในชวงหลังมานี้ 

นอกจากทางตะกราปนผักจะเปนผูดําเนินการเองท้ังหมดแลว ยังมีกิจกรรมอ่ืนอีก โดยเริ่มไปเนน

กิจกรรมท่ีจะไปพูดคุยและรับประทานอาหารรวมกันท่ีบานเพ่ือนของกลุมในสมาชิกมากกวา โดยใชชื่อ

กิจกรรมวา "ครัวบานฉันปนผักเธอ" ท่ีเปนเหมือนกิจกรรมเพ่ือนไปรับประทานขาวบานเพ่ือน โดย

จํานวนผูเขารวมนั้นจะสอบถามจากความสมัครใจของสมาชิกเจาของบานวามีความสามารถหรือความ

สมัครใจท่ีจะใหสมาชิกเขารวมไดก่ีคน โดยกิจกรรมคือการรวมทําอาหาร และรับประทานรวมกันโดย

มีวัตถุดิบมาจากพืชผักในตะกราปนผัก หรือพืชผักท่ีสมาชิกนั้นตกลงกัน อยางครั้งลาสุดท่ีไปทํา

กิจกรรมครัวบานฉันปนผักบานเธอนั้น ไดมีโจทยเปนหนอไม สมาชิกบาทานถามวานอกจากแกงจืด

แลวจะสามารถทําอะไรไดอีก หนอไมจึงเปนโจทยใหกับเจาบานหลังท่ีไปทํากิจกรรมคือบานของปา

จาย หรือท่ีรูกันกันในนามวาแมมดดอกไม จึงทําเมนูน้ํายาปาใสหนอไม นอกจากนนี้ยังทําเมนูอ่ืนๆให

สมาชิกไดรวมรับประทานดวย อยางเชน ขนมฉุยกวย ไอติมเหวี่ยง และขาวยํา โดยสมาชิกท่ีไปนั้นก็

จะรวมดวยชวยทําอาหารดวย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมครั วบ าน ฉันปนผักบ านเธอ ท่ีบ านป าจาย ในวัน ท่ี  1 สค.  58 .  ( เข า ถึงไดจาก

https://www.facebook.com/pajai.lee.9/media_set?set=a.1036851066333262.1073742353.10000025

1355896&type=3) 
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วัตถุดิบ 

 

โดยจะสามารถวางแผนภาพกระบวรการและกิจกรรมการดําเนินงานของโครงการตะกราปน

ผักไดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกษตรกร เกษตรกร 

เกษตรกร เกษตรกร 

กระบวนการปฏิบัติ 

รั บ ผั ก ที่ ป ลู ก ใ น

ร ะ บ บ เ ก ษ ต ร

อิ น ท รี ย จ า ก

สมาชิกเกษตรกร

ในโครงการ 

นํ า ผั ก ท่ี ได

เก็บเขาหอง

เย็น 

ทยอยจัดผักเปน

ชุด  บรรจุล งใน

ต ะ ก ร า ทุ ก วั น 

แลวเก็บไวในหอง

เย็นกอน 

ขนสงขึ้นรถหอง

เย็นเตรียมสงให

สมาชิกผูบริโภค

ทุกวัน 

 

กระบวนการจัดสงผักไปยังบานตางๆของสมาชกิผูบริโภคโครงการตะกราปนผัก 

สมาชกิผูบริโภค 

การบริการ 

-ไดรับการจัดสงผักถึงที่หนาบาน 

-ไดรับขอมูลขาวสารจากจดหมายแนบในตะกรา

เกี่ยวกบัขอมูลผักทีจ่ะได แนะนาํผักพื้นบานบางชนิดที่

คนเมืองอาจไมรูจักรวมถึงแนวทางการกนิ 

-ไดเขารวมกิจกรรมตางๆเชนการเยี่ยมชมฟารม 

การตลาดและการขาย 

-มีการโฆษณาโครงการจากการไปงานเอ็กโปรตางๆ 

และการออกส่ือตางๆ เชน โทรทัสน 

-มีสิทธิ์เล่ือนการรับผักในอาทิตยที่ตองการหากมธีุระ 

-ใหน้ําหนกัในตะกราเพิ่ม หากมีส่ิงอื่นมีน้ําหนักมาก 

เชน กลวย 
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โดยในสวนนี้จะเปนการนําเสนอเก่ียวกับขอมูลท่ีไดจากการลงภาคสนาม และสัมภาษณจาก

สมาชิกในกลุมตะกราปนผักไมวาจะเปนผูบริหารจัดการโครงการ ผูผลิต (เกษตรกร) หรือตัวของ

ผูบริโภคเอง ซ่ึงประเด็นในการสัมภาษณโดยหลักๆ จะประกอบไปดวยประเด็นดานพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพของกลุมสมาชิกผูบริโภคตะกราปนผัก และกิจกรรมกลุมรวมกันระหวาง

สมาชิกของกลุมตะกราปนผัก ซ่ึงจะเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกบริโภคพืชผักในระบบซีเอสเอซ่ึง

มีโครงการตะกราปนผักเปนตัวกลางคอยเชื่อมความสัมพันธของสมาชิกท้ังสองฝาย 

ผูบริการจัดการโครงการ 

ตะกราปนผักเปนเหมือนตัวกลาง หรือตัวเชื่อมระหวางผูบริโภคกับเกษตรกร โดยระบบซีเอส

เอท่ีอ่ืนๆหรือโดยตัวโครงการนี้ดั้งเดิมจะเปนรูปแบบท่ีใหผูบริโภคและตัวเกษตรกรนั้นติดตอกัน

โดยตรง แตมักจะเกิดปญหาข้ึนบอย เพราะการทําระบบนี้คอนขางซับซอน ท้ังการจัดการ การทํา

บัญชี การดูแลผลผลิตใหไดตามเปาหมาย การจัดใสบรรจุภัณฑ การจัดสงสินคา จึงทําใหเกษตรกรท่ี

ใหความสนใจเริ่มทําเกษตรอินทรียและสงผักในระบบซีเอสเอนั้น เม่ือประสบกับปญหาท่ีหลายอยาง

จึงเสียความตั้งใจท่ีบริหารระบบซีเอสเอของตัวเองตอ จากการประสบปญหาเหลานั้นทางตะกราปน

ผักจึงเปนเสมือนคนผูคอยรับฟงปญหาตางๆ และยังเปนคนท่ีใหขอมูลตลอดจนชวยแกปญหาใหกับท้ัง

เกษตรกรเองและผูบริโภคในเวลาเดียวกัน 

โดยจะสามารถแบงประเด็นได 2 ประเด็นดังนี้ 

• ประเด็นการผลิต  

โดยในประเด็นนี้การทําซีเอสเอของกลุมตะกราปนผักนั้นจะแตกตางจากกลุมอ่ืน ท้ังนี้ก็

เพราะวาการทําซีเอสเอ ของกลุมนี้จะเปนเสมือนตัวกลางท่ีคอยเชื่อมหรือคอยประสานระหวางผูผลิต 

(เกษตรกร) และ ผูบริโภคใหมีความเขาใจอันดีซ่ึงกันและกัน ในขณะท่ีระบบซีเอสเอท่ีอ่ืนๆในประเทศ

ไทยนั้นไมไดมีกลุมตัวกลางอยางโครงการตะกราปนผัก ท่ีจะมาทําหนาท่ีตางๆแทนเกษตรกรในเรื่อง

ของการจัดการเรื่องของผักกอนสงถึงผูบริโภค และทําหนาท่ีแทนในสวนของผูบริโภคท่ีจะมารับผัก

ตามสถานท่ีท่ีไดตกลงกันไวเปนการไปสงผักถึงท่ีบานเองและยังแตกตางกับกับระบบซีเอสเอกลุมอ่ืน

ตรงท่ีทางโครงการตะกราปนผักนั้นจะไมไดใชวิธีการจายเงินลวงหนาใหกับเกษตรกรท้ังหมด แตจะทํา

การประกันราคา ในราคาท่ีเกษตรกรยอมรับและอยูไดดวยราคานั้นตลอดท้ังป เชน ทางเกษตรกรบอก

ตนทุนท่ีจะอยูไดของมะนาวเฉลี่ยอยูท่ีลูกละสี่บาท ทางโครงการจะทําการประกันราคาใหเกษตรกรลูก

ละสี่บาทตลอดท้ังปนั้น แมวาราคาตลาดท่ัวไปจะราคาลูกละหนึ่งบาท หรือราคาสิบบาท แตเกษตรกร

ก็ยังไดราคามะนาวอยูท่ีราคาลูกละสี่บาท และมีสินคาท่ีตกลงไวเทาไหรจะรับมาหมด ถามีผักท่ีไม

สวยๆ ถารานก็จะเปนคนคัดท้ิง และตรวจสอบอีกรอบกอนจะจัดสงใหกับสมาชิกทุกครั้ง  
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• ปญหา 

โดยจะแบงเปน 2 กลุมคือ ปญหาจากเกษตรกร และปญหาจากกลุมผูบริโภค 

ปญหาจากเกษตรกร ยกตัวอยางเชน กลุมเกษตรกรท่ีอางทอง ท่ีทําซีเอสเอโดยตรงกับสมาชิก

ท่ีอยูในกรุงเทพนับวาเปนเกษตรกรกลุมหนึ่งท่ีเผชิญกับปญหาไมวาจะเปนทางดานผลผลิตทาง

การเกษตรหรือความสัมพันธกับลูกคา จนทายท่ีสุดเกษตรกรกลุมนี้ก็ตองยุติบทบาทลงในท่ีสุด ท้ังนี้

ท้ังนั้นสาเหตุของการยุติบทบาทของเกษตรกรกลุมนี้ก็มาจากการไมเขาใจในธรรมชาติของคนแตละ

ฝาย กลาวคือ ผูบริโภคเองนั้นก็ไมเขาใจรากฐานหรือวิธีการผลิตของเกษตรกรกลุมนี้ เพราะไมมีการ

ประชุมลวงหนา หรือความเขาใจสําหรับระบบการเพาะปลูกในแบบเกษตรอินทรีย ไมเขาใจวาการ

ปลูกพืชผักปลอดสารแตละชนิดไมใชเรื่องงาย หากแตตองพึงพาฟาฝนและธรรมชาติ และท่ีสําคัญผัก

ปลอดสารท่ีกลุมนี้ปลูกสวนใหญแลวจะเปนพืชผักตามฤดูกาลมากกวา ไมใชอยางท่ีคนกรุงเทพเขาใจ

วาสามารถรับประทานผักท่ีตองการไดท้ังป ซ่ึงประเด็นนี้เองท่ีสงผลใหเกิดปญหาระหวางเกษตรกร

และผูบริโภค ในขณะเดียวกันบรรดาเกษตรกรเองก็ไมมีทักษะท่ีดีมากพอในการตอบคําถามในเรื่อง

ของผลผลิตท่ีออกมาไมตรงตามความตองการของผูบริโภค หรือในบางครั้งผลผลิตท่ีไดคือผลผลิตท่ี

ตองการแตคุณภาพท่ีไดนั้นต่ํากวามาตรฐานของผูบริโภค เพราะฉะนั้นแลวปญหาเหลานี้จึงเปนปญหา

ท่ีดูเสมือนกับวาจะเปนปญหาใหญท่ีเกิดสําหรับเกษตรกรท้ังหลาย เพราะพวกเขาเหลานั้นไมมี

ความสามารถมากพอท่ีจะเขามาบริหารจัดการกับคําตําหนิติเตียน ของลูกคา ทําใหทายท่ีสุดแลวกลุม

นี้จําเปนท่ีจะตองยุติบทบาทลงไป ปาหนอยท่ีเปนเจาของโครงการตะกราปนผักในปจจุบัน จึงมารับ

ชวงตอจาก ซีเอสเอกลุมอางทองท่ีลมเลิกไป (คุณเล็ก สัมภาษณ 11 มีนาคม 2558) 

ปญหาจากกลุมผูบริโภค ทางตะกราปนผักจะเปนกลุมท่ีคอยใหความเขาใจกับสมาชิกตลอด 

เพราะการรับผักท่ีปลูกดวยวิธีการเกษตรอินทรียจะตองมีความเขาใจเปนอยางมากในหลายๆดาน เชน 

การเขาใจวาเงินสวนตางท่ีเพ่ิมข้ึนมาจากพืชผักท่ัวไปท่ีใชสารเคมีนั้น คือคาการดูแลเอาใจใส หรือ

คาแรงของทางผูผลิต เพราะการปลูกแบบเกษตรอินทรียคือหามใชสารเคมีใดๆท้ังสิ้น ท้ังการกําจัด

วัชพืชท่ีตองใชแรงงานคนในการถางถอดเทานั้น และการท่ีปลูกในขนาดท่ีไมใชระบบอุตสาหกรรม 

ยอมตองมีตนทุนท่ีสูงกวา รวมไปถึงตัวของพืชผักผลผลิตดวยก็เชนกัน ตองทําความเขาใจวาตัวผัก

ผลไมนั้นไมไดเติบโตมาจากการใชสารเคมี ผิวอาจไมเปลงปลั่ง รูปรางลักษณะอาจจะคดงอบาง แตถึง

อยางไรก็ปลอดภัย ท้ังยังสามารถสืบหาสาเหตุไดเลยวาเพราะอะไร เพราะทางตะกราปนผักติดตอกับ

เกษตรกรโดยตรงทุกคน  ยกตัวอยางเชน มีสมาชิกไดรับตะกราปนผักไปปรุงอาหารแลว แตพอชิม

รสชาติ ก็ถามกลับมายังทางตะกราปนผักวา ทําไมบวบถึงขม เราสามารถท่ีสอบถามไปยังเกษตรกรท่ี

เรารับบวบมาไดเลยวา อาจจะเปนเพราะวันกอนการเก็บเก็บเก่ียวมีฝนตก ทางสมาชิกจะทราบได

อาหารท่ีสมาชิกรับประทานนั้นมาจากท่ีไหน ใครปลูก ยกตัวอยางเชน เห็ดนั้นมาจาก ฟารมท่ี
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ปทุมธานี แตงโมจากชลบุรี ผักโขมจากลพบุรี กุยชายจากปทุมธานี ไขอารมณดี จากสระบุรี ไขเปดไล

ทุงจากอางทอง มะเขือจากฉะเชิงเทรา  

เกษตรกร (ผูผลิต) 

จากการสัมภาษณเกษตรกร ทําใหเราเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของพวกเขาจากเดิมท่ีเปน

เกษตรเคมี ทําใหรางกายของพวกเขาไมวาจะเปนตัวเกษตรเองหรือตัวผูบริโภคนั้นไดรับผลกระทบใน

ดานสุขภาพ มีสุขภาพรางกายเสื่อมโทรมและตามมาดวยปญหาสุขภาพตางๆนา แตพวกเขาเปลี่ยนมา

เปนเกษตรอินทรียแลว ทําใหพวกเขามีรายไดท่ีเพ่ิมมากข้ึน ม่ันคงข้ึน มีกลุมเปาหมายท่ีชัดเจนมากข้ึน 

สงผลใหกลุมพวกเขาสามารถขยายฐานการขายไดกวางข้ึน 

จากสัมภาษณเจาของสลันดาฟารม ไดบอกวา “แตเดิมฟารมนี้เปนของพอ ทําเกษตรเคมี

อยางหนักมากอนเหมือนคนท่ัวไป ยิ่งทําก็ยิ่งตองใชเคมีมากข้ึน เพราะดินมันแยลง ยิ่งทําใหมีตนทุนสูง

มากข้ึน แลวพอตอนฉีดยาลูกนองตางประเทศบางคนท่ีเขาไมเคยกับสารเคมีมากอนแลวแพ ลาออกไป

เยอะ แลวพอไดผลผลิตมา ยังตองไปแขงขันในตลาด ถูกกดราคา” นี้จึงเปนสาเหตุเริ่มตนของการ

ตัดสินในท่ีตองการจะเปลี่ยนมาเปนเกษตรอินทรีย แลวเจาของนั้นยังเห็นถึงกระแสความตองการ

บริโภคของเกษตรอินทรียในปจจุบันดวย “ตอนท่ีเขามาทําแทนพอ ตอนป 53 มีความสนใจเรื่อง

การเกษตรอินทรียแทน เพราะเห็นถึงกระแสความตองการอาหารของโลก ตั้งแตเปลี่ยนมาทําเกษตร

อินทรีย ลองเอาไปขายในตลาด แคตั้งปายเปนผักปลอดสารพิษคนก็หันมาสนใจมากข้ึนแลว” และ

หลังจากท่ีเริ่มทําการผลิต และมีตลาดมากข้ึน ทําใหสามารถท่ีจะขยายธุรกิจรวมถึงชวนเกษตรกร

ขางเคียงเพ่ือมาเปนเครือขายใหเรา “แลวระบบแบบตะกราปนผักยังสรางตลาดให ไมตองกังวลวา

ผลผลิตท่ีไดมาจะมีคนซ้ือไหม พวกเศษผักท่ีเสียคัดท้ิงไมสงไปขายก็จะนําไปหมักเปนปุยธรรมชาติ 

หลังจากท่ีฟารมเริ่มขยายตัวและมีลูกคามากข้ึน จึงติดตอใหเกษตรกรบริเวณใกลเคียงมาเปนลูกขาย

ชวยผลิตให” ท้ังนี้มาจากการไดรับรองมาตรฐานจากสํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย (มกท.) ตอนป

พ.ศ. 2556 ดวยท่ีทําใหมีความตองการจากตลาดมาท่ีฟารมมากข้ึน พ่ีเจาของสลันดาฟารมไดบอกวา 

นอกจากการสงผักใหตะกราปนผักแลว ยังมีหนารานเปนของตัวเองท่ีใชชื่อวา สลันดาฟารมท่ีบริเวณ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขนดวย และยังมีหางสรรพสินคาตางๆติดตอใหสงผักไปให

ดวย อยางเชน วิลลามารเก็ตเทสโกโลตัส เดอะมอลล และรานคัดสรรอาหารอินทรียท่ัวๆไปดวย โดย

อยางทางเทสโกโลตัสนั้นเขาสงถุงพลาสติกแบบแพงมาใหเพ่ือใหเราบรรจุใหเขา เปนแบบถุงพลาสติก

หายใจได ท้ังนี้การสงหางตางๆ จะเปนการสั่งแบบล็อตใหญ เพราะเขาจะมีพ้ืนท่ีและกระบวนการ

จัดเก็บไดนานกวา แตอยางทางท่ีสงใหตะกราปนผักนั้นจะสงใหเปนลังขนผักธรรมดา เพราะทาง

ตะกราเขาก็จะมีบรรจุลงตะกราในแบบของตะกราปนผักเองเพ่ือประหยัดการใชพลาสติก หลังจากท่ีมี

ความตองการของตลาดมากข้ึนทําใหเห็นในแงของกระแสความตองการของผักอินทรียท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
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และเพ่ือสงใหทันตอความตองการของตลาด ในแงของการบริหารจัดการฟารมจึงตองการเครือขายมา

ชวยผลิต ทางสลันดาฟารมจึงเชิญชวนเกษตรกรใกลเคียงเพ่ือมาเปนลูกขายและใหหันมาปลูกแบบ

เกษตรอินทรียและสงใหกับสลันดาฟารม เพ่ือใหทางสลันดาฟารมนั้นสงใหกับตลาดตอไป 

และนอกจากในสวนของการเปลี่ยนแปลงมาเริ่มผลิตในระบบเกษตรอินทรีย กระบวนการ

บริหารและการผลิตแลว ปญหาของการผลิตแบบเกษตรอินทรียนั้นเจาของฟารม ไดกลาวไววา “แต

แมจะเปนการเกษตรอินทรียมันก็ยังมีปญหา ในตอนเริ่มท่ีรอบขางยังทําเกษตรเคมีแบบเขมขน ถึงเรา

จะไมใชสารเคมี แตเวลาสวนขางๆฉีด มันก็ปลิวตามลมเขามาอยูดี จึงตองคอยศึกษาและพัฒนามา

อยางตอนนี้คือจะมีตนกลวยคอยบังลมไมใหสารเคมีเขามา มีแปลงแรกท่ีปลูกไวแตไมไดเอาไวขาย แต

เอาไวดักจับสารเคมีท่ีจะปลิวเขามาในฟารม และท้ังวัชพืชและแมลงก็เปนสวนสําคัญท่ีจะทําใหพืชผัก

ของเรามีคุณภาพแคไหน ดวยความท่ีไมใชสารเคมีเลย จึงเอาภูมิปญญาสมุนไพรไทยบางชนิดมาบดๆ

พนชวยไลแมลง และใชผักท่ีคัดท้ิงมาเก็บในถังหมักทําเปนปุย แตการจะกําจัดวัชพืชตองใชแรงงานคน 

ซ่ึงแรงงานคนนี้แหละตัวตนทุนจริงๆของการทําเกษตรอินทรีย” คาใชจายเรื่องแรงงานคนคือตนทุนท่ี

แทจริงของการทําเกษตรอินทรีย โดยไดบอกถึงปญหาวาคาจางแรงงานนั้นแพง และตองจางหลายคน 

ครั้งลาสุดเลือกใชแรงงานจากประเทศเพ่ือนบานมาจากบริษัทเดียวกันหมดเลยประมาณ 10 คน แต

ปญหาเกิดจากพอเขาตัดสินใจไป ก็ออกไปพรอมกันหมดเลยไมบอกกลาว ทําใหงานนั้นชะงัก คนไทย

ท่ีเหลืออยูทํางานท้ังวันไมไดพักผอน ผลผลิตเสียหาย เพราะธรรมดาจะตองใชแรงงานคนในการกําจัด

วัชพืชและคอยพนปุยท่ีหมักไวจากธรรมชาติ แรงงานท่ีเหลืออยูมีเพียงพอแคการเก็บผลผลิตและบรรจุ

สินคา สงผลใหตองปลอยผลผลิตท่ียังอยูในแปลงบางสวนนั้นเสียหายท้ังจากวัชพืชและแมลง 

ทายท่ีสุดแลวจากการสัมภาษณท่ีจะเห็นไดวาปจจัยท่ีทําใหเกษตรกรนั้นเปลี่ยนแปลงจาก

การเกษตรแบบเคมีนั้นมีอยูหลายสาเหตุ ท้ังจากการใชสารเคมีท่ีมีตนทุนท่ีสูงแลวยังรังแตจะทําให

คุณภาพของท้ังสภาพแวดลอม ดิน ผลิตผล และแรงงาน มีความเสียหายอยางตอเนื่องแลว การมี

ตลาดและกลุมลูกคาท่ีไมแนนอน หรือการคาขายท่ีตองใหผลผลิตดูสวยสดท่ีแลกมากับตนทุนในการ

พนสารเคมีท่ีเพ่ิมมากข้ึนและทําใหสวนตางกําไรนั้นไดรับนอยลง แตถึงอยางนั้นการปรับเปลี่ยนมาเปน

เกษตรอินทรียก็ไมไดมีแตประโยชนเสมอไป แมวาตนทุนจากการใชสารเคมีเพ่ือนําไปไลแมลง กําจัด

วัชพืชนั้นจะหายไป แตตนทุนทางแรงงานท่ีจะตองลงแรงทํานั้นกลับมีมูลคาสูงกวา แตการลงทุน

ทางดานแรงงานในดานนี้จะแลกมาดวยสุขภาพท่ีดีของท้ังทางผูผลิตและทางผูบริโภค และมีความ

รับผิดชอบตอธรรมชาติและการผลิตเพ่ือท่ีจะสงไปใหกลุมลูกคาตางๆ  
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ถังหมักปุยธรรมชาติจากผักท่ีคดัท้ิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบผักท่ีถูกแมลงกินและวัชพืชท่ีไมไดถอนทําใหแยงอาหารของผักท่ีปลูก 

 

กลุมผูบริโภค 

จากการสังเกตการณกลุมคนท่ีเปนสมาชิกอยูในกลุมตะกราปนผักนั้น ผูเขียนพบวากลุมคนท่ี

เปนสมาชิก นั้นมีหลากหลาย ท้ังกลุมแมบานท่ีมีครอบครัวอยูในวันทํางาน กลุมคุณแมลูกออน วัย

ทํางาน วัยผูสูงอายุ แตกลุมผูบริโภคท่ีมีสัดสวนมากกวากลุมอ่ืนคือ กลุมท่ีเลยวัยกลางคนท่ีใสใจใน

เรื่องสุขภาพ สนใจท่ีจะรับประทานอาหารเพ่ือปองกันจากโรคภัยไขเจ็บ และกลุมท่ีเจ็บไขอยูกอนแลว

และหันมารักษาหรือบรรเทาอาการปวยลงดวยการหันมาทานอาหารเพ่ือสุขภาพ ท้ังนี้ผูศึกษาสนใจท่ี

จะศึกษากลุมท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพ 

 

• สาเหตจุากสุขภาพ 

จากการสัมภาษณ พบวา สมาชิกสวนใหญนั้นมีความสนใจในเรื่องของสุขภาพเปนทุนเดิมอยู

แลว โดยมีแนวความคิดท่ีเก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพรางกายอยูแลว  
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จากการสัมภาษณคุณสุรศักดิ์ (นามสมมติ) ท่ีมีอาชีพเปนแพทยนั้นทําใหทราบวาเขานั้นมี

ความรูพ้ืนฐานเก่ียวหลักโภชนาการอยูท้ังยังไดเห็นอาการเจ็บปวยจากคนท่ีมารักษาท่ีโรงพยาบาลดวย

สาเหตุจากการท่ีผูปวยนั้นรับประทานอาหารอยางไมถูกหลักเพราะตามใจปาก แตท้ังนี้เขานั้นก็ไมมี

โอกาสท่ีจะรับประทานท่ีดีดวยเชนกัน ดวยหนาท่ีการงานทําใหไมมีเวลาเลือกรับประทานมากนัก และ

ยังไมมีเวลาวางเพ่ือออกกําลังกาย จึงพยายามท่ีจะปรับเปลี่ยนการรับประทาน เพ่ือรักษาโดยการ

สมัครโครงการตะกราปนผักท่ีรูจักมาจากคนไขท่ีรักษาอยูและเลาใหฟง ” (คุณสุรศักดิ์ สัมภาษณ, 10 

พฤษภาคม 2558) 

เชนเดียวกับ คุณแอล (นามสมมติ) ท่ีแมจะไมมีอาหารเจ็บปวยแตมีสนใจตะกราปนผักเพราะ

หวงใยในเรื่องของสุขภาพ ของเด็กออนท่ีเพ่ิงเกิด “พ่ีสมัครสมาชิกรับผักเพ่ือคนท่ีบาน สามีกับลูก คือ

พ่ีมีลูกเล็ก ลูกคนแรก ก็กลัวไปหมดทุกอยาง ซ้ือทุกสิ่งท่ีเขาวาดี อยากใหเขาไดรับอาหารท่ีไมมีเคมีเขา

ไป กลัวลูกจะแพ” คุณแอลนั้นใสใจเรื่องลูกท้ังเครื่องอุปโภคและเครื่องบริโภค นอกจากจะสั่งซ้ือ

ผลิตภัณฑเพ่ือเด็กออนจากตางประเทศ เรื่องของบริโภคก็ตั้งใจใหเปนเกษตรอินทรีย และดวยความท่ี

คุณแอลนั้นเปนแมบานเลี้ยงลูกเองจึงไมมีเวลา ตองใชเวลากับการปมน้ํานม เลี้ยงลูก เปลี่ยนผาออม 

สงผลใหไมมีเวลาไปทํากิจกรรมนอกบาน หลังจากท่ีไดหาขอมูลในอินเตอรเน็ตจึงมาเจอตะกราปนผัก

ท่ีนอกจากจะชวยเหลือเกษตรกรแลวยังตอบโจทยในการมาสงผลิตภัณฑเกษตรอินทรียและตะกราปน

ผักท่ีบานดวย จายเงินครั้งเดียวไมเสียเวลามาก (คุณแอล สัมภาษณ, 21 มีนาคม 2558) 

จากการสัมภาษณคุณแหมม (นามสมมติ) ท่ีสนใจในระบบซีเอสมากอนท่ีจะมีโครงการตะกรา

ปนผัก ตั้งแตโครงการซีเอสเอท่ีโครงการอ่ืนทําอยู “พ่ีตองขับรถเพ่ือไปรับผักตามจุดท่ีเขากําหนดไว ไม

ไดมาสงท่ีบาน บางครั้งพ่ีก็ข้ีเกียจขับรถไปรับทุกอาทิตย ตองทํางานบาน ดูแลครอบครัว บางครั้งก็มี

ธุระไปท่ีอ่ืน ” และดวยเหตุนี้ท่ีทางเฮลทมีเดลิเวอลี่สงถึงบาน และอีกสาเหตุหนึ่งคือคุณแหมมบอกวา

ไมไดมีราคาท่ีแตกตางกัน ขนาดใกลเคียงกัน ดําเนินการโดยระบบซีเอสเอท่ีชวยเกษตรกรเชนเดียวกัน 

จึงตัดสินใจเปลี่ยนมารับของทางตะกราปนผักแทน ดวยความท่ีพืชผักท่ีรับประทานนั้นก็ยังเปนเกษตร

อินทรีย ปลอดภัยตอรางกายเหมือนเดิม และเงินท่ีเราจายไปก็ยังเขาไปชวยเหลือเกษตรกรท่ีตั้งใจปลูก

ใหคนรับประทานเชนเดิม ” (คุณแหมม สัมภาษณ, 20 มีนาคม 2558) 

จากการสัมภาษณดังจะเห็นไดวาความสนใจสวนบุคคลนั้นไมไดเปนเรื่องเฉพาะตัวหากแตยัง

เปนเรื่องท่ีมีผลหรือเชื่อมโยงถึงคนท่ีอยูรอบขางหรือบุคคลในครอบครัวอีกดวย โดยปจจัยนี้ก็นับวา

เปนปจจัยหนึ่งท่ีมีผลตอความสนใจในการเขาเปนสมาชิกกลุมตะกราปนผัก ถึงแมวาจะไมมีปญหา

ทางดานสุขภาพ แตก็สนใจท่ีจะรับประทานเพ่ือปองกันไวกอน โดยมีทัศนคติวาการทานผักท่ีดี มี

ประโยชน และยังสะอาดปลอดจากสารพิษอยางเกษตรอินทรียนั้นจะสงผลดีตอรางกาย เพราะ

นอกจากการดูแลสุขภาพแลวการมีผักท่ีสะอาดปลอดภัยยังเปนสิ่งท่ีตองทําควบคูกันเหมือนสงเสริมกัน 
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ในสังคมปจจุบันนับวันปญหาเรื่องสุขภาพก็จะทวีความรุนแรงมากข้ึนเรื่อย ท้ังนี้อาจจะเปน

เพราะสังคมเราท่ีพัฒนากาวหนาไปมากข้ึน แตความรูของคนนั้นไมไดทันสมัยตาม จึงตามไมทันโรคท่ี

เกิดข้ึน หรือในบางทีการท่ีเรารับประทานอาหารท่ีซํ้าๆ หรืออาหารจานดวนในปริมาณมาก ก็สงผลให

สุขภาพรางกายของเราแยลงไดเชนกัน คนหลายกลุมจึงหันมาเลือกรับประทานอาหารท่ีปลอดสารพิษ

มากข้ึนเพ่ือเปนยา ท้ังเพ่ือปองกันตัวเองจากโรคภัยไขเจ็บ และรักษาตัวเองจากโรคภัยไขเจ็บตาม

ความเชื่อแตละคน  

จากการสัมภาษณคุณเปด (นามสมมติ) จึงทําใหทราบสาเหตุของการสมัครตะกราปนผักวามา

จากคุณแมของเขา “พ่ีสมัครสมาชิกตะกราปนผักเพราะวาคุณแม คุณแมพ่ีปวยนอนเตียงมาสักพักแลว 

ตองจางคนดูแลใหมาใหอาหารทางสายยาง ตองปนขาวปนน้ํา กรองใหเขา ไมคอยไดมีเวลาทําอะไร ก็

เห็นวาเขามีบริการเดลิเวอลี่ ก็ใหมาสงท่ีบาน เพราะเราไมคอยมีเวลาจะไปเลือกหาอะไรดีๆมาใหเขา 

แตตั้งแตรับมา รูสึกวาคุณแมจะเวนชวงการไปโรงพยาบาลนานข้ึน” คุณเปดนั้นมีความเปนหวงคุณแม

โดยการพยายามหาอาหารเพ่ือสุขภาพมาใหแม เพราะเปนอะไรท่ีสามารถทําไดโดยตรงท่ีสุด และคิด

วา เราเปนคนท่ีเลือกนําอาหารไปใหแมเอง ถึงคุณแมมีอาการท่ีหนักข้ึนอาจเปนความผิดของคุณเปดท่ี

เลือกอาหารท่ีไมดีใหแมนั้นรับประทาน แตท้ังนี้การหาซ้ือผลิตภัณฑเกษตรอินทรียนั้นหาไดยาก ไมมี

มาวางขายท่ีตลาดใกลบาน ในตอนนั้นเพ่ือนสายท่ีรักสุขภาพจึงแนะนําตะกราปนผัก คุณเปดจึงสนใจ 

และสมัครเปนสมาชิก (พ่ีเปด สัมภาษณ 21 มีนาคม 2558) 

จากท่ีกลาวมาคนท่ีประสบปญหาจะเปนครอบครัวของสมาชิก ท้ังนี้จาการสัมภาษณคุณอัฐ ท่ี

ประสบกับปญหาสุขภาพโดยตรง ไดกลาววา “เม่ือกอนเปนสจวตทํางานบนเครื่องบิน ตองบินไป

ตางประเทศ ไปรอบโลกตลอดเวลา นอกจากจะพักผอนไมเพียงพอ เวลาแปรปรวนแลว ยังทําให

รางกายออนแอ เพราะเราก็ไมคอยไดมีเวลาออกกําลัง เพ่ิงมารูวาตัวเองเปนมะเร็งลําไสไดตอนเม่ือตน

ป สาเหตุนาจะจากท่ีอาหารท่ีเรากินนั้นแหละ ตัวการท่ีสําคัญนาจะเปนอาหารแปรรูปท่ีเรากินเยอะ

มาก แลวก็มาจากความเครียดผสมดวย เครียดกับการวางแผนชีวิตท่ีเหลือ เครียดกับงาน หลังจากท่ี

ไมเคยดูแลเรื่องสุขภาพเราก็ใสใจเรื่องอาหารเปนพิเศษ” ในสวนของคุณอัฐนั้นไดใหสาเหตุของการ

เปลี่ยนแปลงการรับประทานอาหารท่ีแนชัดเลยคือจากการเปนมะเร็งท่ีลําไสใหญ แตดีท่ีรูตัวเร็ว 

เพราะสังเกตเห็นวาระบบขับถายนั้นเปลี่ยนไป มูลนั้นมีขนาดท่ีเปลี่ยนไป ทําใหสงสัยและไปตรวจท่ี

โรงพยาบาล และทําใหเจอมะเร็งท่ีลําไสใหญระยะแรก จึงตัดสินใจพักงานและผาตัดภายในเดือนท่ี

ตรวจเจอ เปนความโชคดีท่ีเจอในระยะแรก และมะเร็งนั้นอยูสูงจากปลายลําใหญเกินกวา 5 

เซนติเมตร จึงทําใหขับถายไดปกติ ไมตองหอยถุงรอบพุงเหมือนผูปวยมะเร็งลําไสบางคน ท้ังยังอยูใน

ระยะท่ีไมไดลามไปท่ีไหน โดยสาเหตุท่ีนาจะเปนตัวการของมะเร็งคือ การมีรางกายท่ีนอกจากไม

แข็งแรง พักผอนไมเพียงพอ เวลาแปรปรวนแลว การรับประทานอาหารในแตม้ือ คือสวนใหญกิน

อาหารเชาของโรงแรมทุกครั้งท่ีไปตางประเทศ ซ่ึงเกือบจะท้ังชีวิต โดยมีสวนผสมของอาหารแปรรูป 
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อยางเชน ไสกรอก แฮม เบคอน เปนสวนใหญ และเนนไปท่ีการกินเนื้อสัตว และยังกินกาแฟ และชา

เปนจํานวนมาก ท้ังตอนอยูโรงแรมท่ีตางประเทศ และตอนเดินทางอยูบนเครื่อง จึงเปนสารกอมะเร็งท่ี

สําคัญ หลังจากท่ีคุณอัฐนั้นผานการผาตัดและเหมือนไดชีวิตใหมมานั้น จึงตั้งใจท่ีปรับเปลี่ยนรูปแบบ

การบริโภคอาหาร พรอมกับเวลาเกษียณอายุการทํางานพอดี จึงมีเวลาใหกับการเลือกรับประทาน

มากข้ึน หลังจากหาขอมูลในอินเตอรเน็ต จึงสนใจโครงการตะกราปนผักตั้งแตนั้น (คุณอัฐ สัมภาษณ, 

10 พฤษภาคม 2558 ) 

จากกรณีตัวอยางจะเห็นไดวาบุคคลท่ีปวยแตละคนก็จะมีชุดความเชื่อเปนของตัวเอง บางคน

มีความคิดวา การรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ อยางการรับประทานอาหารอินทรียหรือการ

รับประทานอาหารท่ีมีวัตถุดิบท่ีสะอาด ปลอดภัยไรสารพิษนั้นจะชวยใหรางกายท่ีปวย หรือหายปวย

แลวนั้นมีอาการท่ีดีข้ึน และไมมีความเชื่อม่ันใหกับอาหารท่ีวางขายเรียงรายอยูท่ัวไป มีความเชื่อท่ีวา

การรับประทานอาหารนั้นสงผลตอสุขภาพรางกายอยางมาก ท้ังในทางท่ีดี แลวในทางท่ีไมดี ซ่ึง

หมายความวากลุมบริโภคนี้มีความเชื่อชัดเจนวาอาหารท่ีดีนั้น จะสามารถรักษา เยียวยา หรือปองกัน

ไมใหรางกายออนแอลงไปอีก หลังจากท่ีไดปรับอาหารการรับประทานแลว 

• สาเหตุจากส่ือ 

ในสมัยปจจุบันสื่อนับวาเปนตัวแปรสําคัญในการใชชีวิต กลาวคือ การท่ีคนคนหนึ่งจะเลือกซ้ือ 

เลือกใช หรือเลือกรับประทานอะไรนั้นสวนหนึ่งก็เปนผลมาจากการโฆษณาจากสื่อเปนหลัก ยิ่งใน

สังคมปจจุบันเราจะพบวากระแสการรักสุขภาพมีมากข้ึนอยางเห็นไดชัด สังเกตจากการท่ีรานคา

เก่ียวกับอาหารและผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพมีเพ่ิมมากข้ึน สามารถเขาถึงและหาซ้ือไดงายกวาใน

สมัยกอน เชน รานอาหารมังสวิรัติ หรือผลผลิตท่ีมาจากผลิตโดยท่ีไมใชสารเคมี ท่ีมีท้ังการผลิตอุปโภค

และบริโภคสวนหนึ่งจากกระแส และทําใหเปนท่ีสนใจ สื่อตางๆจึงเริ่มมีการเผยแพรเก่ียวกับสถานท่ี

หรือแหลงบริโภคสินคาอุปโภคบริโภคในหลายๆแหง ซ่ึงระบบซีเอสเอของตะกราปนผักก็ไดรับความ

สนใจเชนเดียวกัน หลักจากท่ีเปดระบบซีเอสเอท่ีชื่อวาตะกราปนผักมาสองปกวานั้น จากเดิมท่ีมี

สมาชิกเริ่มแรกเลย 20 กวาครอบครัว ตอนนี้เพ่ิมมาเปน 120 กวาตะกราแลว 

โดยกลุมลูกคากอนหนานี้คือกลุมท่ีมีปญหาจากสุขภาพอยูกอนแลวจึงหาขอมูลเพ่ิมเติมจาก

สื่อและมีความสนใจจากเรื่องสุขภาพเปนหลัก แตในกลุมนี้คือสมาชิกบางคนท่ีริเริ่มมีความสนใจสมัคร

สมาชิกจากบทบาทของสื่อ จากการสัมภาษณคุณใจ (นามสมมติ) ไดบอกวา “พ่ีรูจักตะกราปนผักจาก

การดูทีวี ตอนนั้นเขาไปถายรายการท่ีรานตรงท่ีเยื้องๆกับกสิกรสํานักงานใหญ พ่ีก็ฟงไป ละยิ่งพ่ีเขา

ชี้ใหเห็นถึงความแตกตางวาระบบซีเอสเอนั้นตางกับท่ีเราไปซ้ือผักตามตลาดท่ีซ้ืออยูปจจุบันยังไง มี

กระบวนยังไงระหวางคนกินกับคนปลูก อยางธรรมดาพ่ีจะซ้ือก็ซ้ือผักตามตลาดท่ัวไปแหละ หนา

หมูบาน ไมไดคิดถึงเกษตรกรเทาไหร” หลังจากท่ีคุณใจไดรับการจุดฉนวนเรื่องการรักสุขภาพและการ
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ใสใจการผลิต การชวยเหลือเกษตรกรจากสื่อโทรทัศนจึงหันมามีความสนใจและตัดสินใจสมัครเปน

สมาชิกตะกราปนผัก ดวยเหตุผลจากการจายตลาดหนาหมูบานของคุณใจดวย เพราะบอกวาการจาย

ตลาดหนาหมูบาน การใชเงินก็ประมาณเกือบ 100 บาทตอวัน การรับผักอาทิตยละ 350 บาทนั้น

ไมไดมีราคาท่ีแตกตางมากเทาไหรนัก และยังสามารถวางแผนการใชเงินในบานไดอีกดวย เพราะเปน

การจายเงินลวงหนาและมีราคาชัดเจน ท้ังยังทราบวาเงินสวนนี้เปนการชวยเหลือเกษตรกรใน

กระบวนการปลูกดวย และปลอดสารเคมี”(คุณใจ สัมภาษณ, 21 มีนาคม 2558) 

และจากการสัมภาษณคุณเล็กผูดูแลโครงการวาสื่อนั้นมีปจจัยอยางไร โดยกลาวไวดังนี้ “ถา

กลุมไดออกทีวี หรือมีคนมาสัมภาษณแลวไดออกสื่อทีนึง ก็จะมีลูกคาระลอกนึง แตลูกคาสวนใหญ

ท่ีมาจากการติดตามสื่อ มักจะสมัครครั้งเดียวหรือสองครั้ง ในกลุมสมาชิกตะกราปนผักนั้นจะมีแฟน

พันธุแท หัวใจสีเขียวอยู 20 กวาครอบครัว อยูดวยกันมาตั้งแตแรกๆ เปนกลุมบุคคลท่ีมีใจรักเพ่ือ

สุขภาพมาก มีบางคนท่ีมีลูก อยากจะไดสิ่งท่ีดีท่ีสุดใหกับลูก ใหมีอาหารท่ีปลอดภัย สะอาด และไดรับ

การดูแลท่ีดี และอีกกลุมหนึ่งซ่ึงเปนสมาชิกสวนใหญเลยเหมือนกัน คือกลุมท่ีเจ็บปวยตองการรักษา” 

โดยคุณเล็กไดใหเหตุผลวากลุมท่ีตามมาจากโทรทัศนนั้นจะตามกระแสมา มีท้ังแบบท่ีสมัครสมาชิก

เพราะอยากชวยเกษตรกร และเห็นถึงกระแสความนิยม ท้ังยังมีความสะดวกสบายท่ีมีการจัดสงถึง

บาน และยังเปนพืชผักอินทรียนาสนใจ แตท้ังนี้ท้ังนั้นหากวาใจจริงของสมาชิกเหลานั้นไมไดชอบแนว

การรักสุขภาพ การรับประทานผักเปนทุนเดิมและไมไดเปดใจรับระบบแบบใหมนั้น มักจะสมัครเพียง

แคครั้งเดียวแลวหายไป แตถึงอยางนั้นก็มีบางสวนท่ีมาจากสื่อและยังสมัครสมาชิกตอแตเปนสวนนอย 

ท้ังนี้สมาชิกท่ีจะเปนสมาชิกนานๆก็คือกลุมของเพ่ือนท่ีบอกเพ่ือน ญาติบอกญาติ แนะนํากันจากคนท่ี

รับตะกราเปนทุนเดิมอยูแลว อยากใหไดสิ่งท่ีดีเหมือนกัน (คุณเล็ก สัมภาษณ, 11 มีนาคม 2558) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณเพ็ญศรี บํารุงสิทธิวงศ หรือพ่ีเล็ก ผูจัดการโครงการตะกราปนผักตอนท่ีไปออกสื่อ

เก่ียวกับตะกราปนผัก ในรายการ ปากโปง เผยแพรเมื่อ 16 เม.ย. 2558 ทางชอง 8  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณพอทิพย เพชรโปรี หรือพ่ีหนอย 

ออกรายการเผยแพรเมื่อ 28 พ.ค. 2557 ทางชอง Nation Channel 

 จากการสัมภาษณทําใหเราพบวา สื่อนั้นจะเปนเหมือนคนชักนําผูบริโภคใหมาเลือกใชสินคา

และบริการ เพราะในปจจุบันผูบริโภคท่ีอยูติดกับโทรทัศน ดูตลอดเวลา ซ่ึงนั่นก็เปนสาเหตุท่ีทําใหสื่อ

นั้นกลายเปนสิ่งท่ีอิทธิพลและเขาถึงงายอยางมากเลยทีเดียว อยางเชน รายการขายตรง สินคาบาง

รายการนั้น เราสามารถท่ีจะซ้ือในราคาท่ีถูกกวาเกือบพันบาทถาเดินทางไปหาซ้ือตามหางสรรพสินคา 

ลูกคาบางทานไมทราบ คิดวาท่ีเขาบอกวาเปนราคาโปรโมชั่น ภายใน 10 นาทีนี้ จึงรีบซ้ือรีบหามาใช 

หรืออิทธิจากสื่ออยางเชน ดาราชื่นชอบ หรือรายการพาชิมอาหาร จากการมองดูในรายการก็ดูอรอย

มาก พอไปรับประทานจริงๆแลวหลายๆรานรสชาติไมไดเรื่อง การบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพก็เชนกัน 

สื่อมักชักจูงผูบริโภคไปหาเสมอ จากอิทธิพลของสื่อเราจึงสามารถท่ีจะชอบหรือมีความคิดหรือทัศนคติ

บางอยางท่ีติดมากับสื่อ 

แตทายท่ีสุดนั้นเราพบวาผูบริโภคท่ีไดรับแรงกระตุนจากสื่อตางๆ ไมไดมีความชอบหรือความ

เชื่อมโยงในดานนี้โดยตรงจะไมสามารถอยูในโครงการนี้ไดนาน ถาคนท่ีสนใจและชอบจริงๆนั้นก็สมัคร

สมาชิกก็มีตอไปในระยะยาว แตในทางกลับกัน ถาสมาชิกท่ีไมไดสนใจหรือเขาใจการปลูกพืชผักแบบ

เกษตรอินทรียโดยแทจริง อาจจะมีความตองการอยากจะชวยเกษตรกร บางคนอาจจะเบื่อบางตางกับ

กลุมอ่ืนๆซ่ึงมีปจจัยอ่ืนท่ีทําใหมีความตองการท่ีจะตออายุสมาชิกโครงขายซีเอสเอของตะกราปนผักได

ยาวนานกวา แสดงใหเห็นวาเง่ือนไขทางสังคมและวัฒนธรรมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมในการบริโภค

อาหารเพ่ือสุขภาพมากกวาความรู ความใสใจของตัวปจเจกเก่ียวกับอาหารเพ่ือสุขภาพ 
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• พฤติกรรมการบริโภคและวิธีการปรุงอาหาร 

จากการสัมภาษณคุณเปด (นามสมมติ) ท่ีคุณแมนั้นมีอาการปวยและนอนเตียงอยูท่ีบานนั้น 

มีวิธีการปรุงอาหารพิเศษสําหรับคนปวย “ผักของคุณแม ท่ีไดมาสวนใหญคือเอาไปตม กับอกไกบาง 

หมูสับบาง หลังจากนั้นก็เอาไปปน แลวก็กรองดวยตะแกรง” และดวยความท่ีคุณแมนั้นเปนคนปวย 

คุณเปดจึงบอกวาจะไมไดปรุงใหมีรสจัดเหมือนท่ีคนในบานกินปกติ จะใสน้ําปลาเล็กนอยใหพอมี

รสชาติเทานั้น และกอนท่ีจะนําอาหารสวนท่ีกรองแลวไปใหอาหารทางสายยาง จะตองนํามาเปาหนา

พัดลม หรือทําใหแนใจกอนวาอาหารนั้นไมรอนจนเกินไปดวย และในสวนของผักท่ีไดในตะกรา 

สมาชิกในบานก็จะนํามาทําอาหารปกติ และปรุงรสใหมีรสมีชาติปกติ สวนใหญท่ีทํางายท่ีสุดคือการ

นําไปทําไขเจียวและแกงเลียง เพราะสามารถใสผักไดทุกชนิด (พ่ีเปด สัมภาษณ 21 มีนาคม 2558) 

จากการสัมภาษณคุณอัฐ ผูท่ีเคยทํางานทางดานสายการบินและเคยปวยเปนมะเร็งลําไสใหญ

ไดหันมาใสเรื่องสุขภาพอาหารการกินเปนพิเศษ “หลังผาตัดพ่ีเปลี่ยนวิถีการกินหมดเลย ไมตามใจปาก 

แตก็ยังไมถึงขนาดเลิกกินเนื้อสัตวนะ แตวาเลิกท้ังอาหารรสจัด ของทอดของมันตัดขาดไปเลย” คุณ

อัฐนั้นหลังจากท่ีไดเกษียณอายุจากอาชีพนักบินจึงมีเวลากับการใสอาหารมากข้ึนโดยไดเลาวาเลิกการ

ดื่มชาและกาแฟท้ังหมด แตจะมีการซ้ือผลไมมาปนหรือปนแยกกากกินแทนทุกวันในตอนเชาและเย็น

อยางนอยวันละหนึ่งครั้ง โดยการแชเย็น ลางและปลอกผลไมเตรียมไวเม่ือถึงเวลาจึงหยิบมาปนไดเลย 

และผักท่ีมาจากการรับตะกราปนผักนั้นก็เอามาทําอาหารปกติตม ผัด แกง แตไมทอด เพราะคุณอัฐ

นั้นมีความตั้งใจท่ีจะเลิกทานของมันของทอด หรือคอหมูยางก็จะเลิกสั่งมารับประทานเวลาออกไป

รับประทานขางนอก แตจะสั่งเปนผัดผัก โดยถาภรรยาของคุณอัฐทําอาหารท่ีบานก็เลี่ยงการทานรส

จัดดวย เนื้อสัตวท่ีใชหรือผลไมท่ีเอาไวปนทานก็จะซ้ือมาจากรานอินทรียบริเวณใกลบาน (คุณอัฐ 

สัมภาษณ, 10 พฤษภาคม 2558 ) 

และจากการสัมภาษณ คุณแอล (นามสมมติ) ถึงรูปแบบการนําอาหารในตะกรามาปรุงอาหาร

ใหกับลูกออน “อาหารเด็กคะ ตมใหนิ่มหนอยพรอมกับขาว ปรุงรสออนๆละก็พยายามใชชอนบดๆ 

บางทีก็ใสเตาหูไขผสมดวย หรือบางครั้งท่ีทางรานจะมีผลไมก็จะบดใหเขากินดวย อยางนี้เราก็จะเอา

ชอนขูดๆใหเขากิน” ซ่ึงนอกจากทําใหลูกรับประทานแลวก็จะทํากับขาวของตัวคุณแอลและสามี

เหมือนม้ือท่ัวไป แตก็จะนําอาหารของลูกท่ีเหลือ เหลือท่ียังไมไดบดมาทานดวย (คุณแอล สัมภาษณ, 

21 มีนาคม 2558) 

โดยจากการสัมภาษณคุณเล็กผูจัดการโครงการแลวถึงพฤติกรรมการรับผัก โดยดูจากอัตรา

การสงผักแลวซ่ึงก็คือ ภายในตนสัปดาหนั้นจะมีการสงออกตะกรากวา 20 ตะกราตอหนึ่งวัน เชนวัน

จันทร อังคาร พุธ และในขณะท่ีวันหยุด เสาร-อาทิตยนั้น มีเพียง 4 ตะกราเทานั้น โดยคุณเล็กให

เหตุผลวา “สวนใหญสมาชิกจะเอาพืชผักในตะกราไปทํารับประทานเองท่ีบานระหวางอาทิตย วัน
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ทํางาน สวนชวงวันหยุดเสาร-อาทิตยนั้น บางบานก็จะมีวันหยุดท่ีตรงกันก็จะออกไปเท่ียวไมอยูท่ีบาน 

หรือ เปลี่ยนบรรยากาศออกไปกินขาวนอกบานบาง” ซ่ึงจากการสัมภาษณหมายความวา สมาชิกผูรับ

ตะกราปนผักนั้น ในเวลาเสาร-อาทิตยสวนใหญจะใชเวลาขางนอกบานเพ่ือพักผอน และอาจจะไมมี

คนอยูเพ่ือรับผัก และมีแนวโนมวาอาจจะไมตองการประกอบอาหารรับประทานภายในบาน ซ่ึง

หมายความวาในวันทํางานระหวางอาทิตย วันจันทร – ศุกร จะมีความตองการท่ีจะรับผัก เพ่ือนํามา

ประกอบอาหารในชวงวันท่ีกลับบานและรับประทานอาหารกับครอบครัวท่ีบาน และจะมีการแนะนํา

วิธีการกินใหกับสมาชิก โดยจะแนะนําใหสมาชิกนั้นรับประทานผักใบท่ีเสียงายกอน และคอยนําผักหัว

ท่ีเสียยากมารับประทานในวันถัดๆไป รวมถึงการสงจดหมายในตะกราปนผักนอกเสียจากการบอกวา

ในตะกราของอาทิตยนั้นมีก่ีชนิดอะไรบาง จะมีการแนะนําเก่ียวกับผักพ้ืนบานท่ีคนกรุงเทพสวนใหญ

นั้นอาจจะไมรูและไมทราบถึงวิธีการนํามารับประทาน ในบางอาทิตยจึงตองแนะนําวิธีปรุงอาการไปใน

จดหมาย พรอมท้ังบอกสรรพคุณของผักดวยเชนกัน  

• ความพึงพอใจของลูกคา  

 จากการสัมภาษณคุณอัฐ “การมาฟารมมันก็เหมือนมาเท่ียวพักผอน ธรรมดาเวลาไปเท่ียวไม

เคยมาดูเกษตรกรอะไรแบบนี้ แลวยิ่งตอนนี้ใสใจสุขภาพมากข้ึน เวลามาเห็นมาใครเปนคนปลูกวาสิ่งท่ี

เราเลือกกินจากคนท่ีตั้งใจปลูกมันก็มีความสุขดี” นอกจากการไปเยี่ยชมฟารม ผูศึกษาไดถามถึง

คาใชจาย คุณอัฐไดบอกวา “อาทิตยละ 350 มันไมไดลําบากเกิน เพราะธรรมดาก็ซ้ือผักท่ีแพคเล็ก

แบบอินทรียมันก็ 20 – 30 บาทแลว แตนี้รับเปนอาทิตย ไมเสียคาน้ํามันดวย” ซ่ึงสวนนี้แสดงใหเห็น

ถึงความพึงพอใจในกิจกรรมการเยี่ยมชมฟารม และยังมีความสบายใจท่ีจะรับผักในราคาครั้งละ 350 

บาทโดยไมมีปญหา และการไมตองเสียคาเดินทางเพ่ือออกไปจายของนั้นก็ถือเปนเรื่องท่ีเชนกันท่ีมี

สวนทําใหสมาชิกนั้นเลือกท่ีจะเปนสมาชิกของตะกราปนผัก 

 (คุณอัฐ สัมภาษณ, 10 พฤษภาคม 2558 ) 

จากการสัมภาษณคุณเปด (นามสมมติ) ไดเลาวา “ตอนนั้นอยากกินอะไรซักอยาง แตวาไปซ้ือ

ผักจากตลาดมา แตวาไมโอกาสไดทําเลยเก็บผักไวในตูเย็นกอน มันวันเดียวกับท่ีตะกรามาสง พอเก็บ

ไปซัก 2 - 3 วัน คือเห็นความสดเลย พ่ีไมรูวาเพราะอะไรแตของท่ีมาจากตลาดมันเหลืองเร็วกวาอยาง

เห็นไดชัดเลย” โดยในสวนของคุณเปดนั้นมีความเชื่อใจในคุณภาพของตะกราปนผัก วาผักท่ีไดนั้นท่ีไม

มีการใชสารเคมีจะคุณประโยชนและจะอยูสดนารับประทานไดนานกวา ท้ังนี้ยังไดพูดถึงตัวตะกราท่ี

เปนการรีไซเคิล กับการใชใบตองและถุงกระดาษ ทําใหไมเกิดขยะจากการบรรจุสินคาดวย(คุณเปด 

สัมภาษณ 21 มีนาคม 2558) 

โดยจากการสัมภาษณคุณไก ไดบอกเลาวา “พอลองถามไถกับเกษตรกรโดยตรงมันตางกับท่ี

เราอานๆในเน็ตนะ ทําใหรูวาเกษตรกรนั้นตองทําอะไรบาง มีพ้ืนท่ีตั้งก่ีไร เขาจะถากหญากําจัดวัชพืช
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ก็เหนื่อยแลวนะ ยังไมตองไปพูดถึงเรื่องผลผลิตเลย ดูแลใสใจรายละเอียดเยอะมาก” โดยคุณไกนั้น

เปนบุคคลท่ีมีความสนใจอยากจะปลูกเกษตรอินทรีย เพราะมีท่ีวางอยูแทบชานเมือง จึงเขามาศึกษา

และลองสอบถามถึงรายละเอียดกับเกษตรกรโดยตรงมากมายเก่ียวกับผลผลิต จึงทําใหตระหนักไดถึง

รายละเอียดท่ีตองใสใจในการเพาะปลูกของผลิต และยิ่งมีความคิดเก่ียวกับการทําเกษตรกรรม จึง

ไมไดมองวาเกษตรกรเปนแคอาชีพเทานั้น แตเปนผูผลิตอาหาร และการมาเยี่ยมฟารมนอกจากเราจะ

มาเท่ียว มาทําหนาท่ีเหมือนตรวจฟารม แตคุณไกบอกวาจริงๆแลวนั้นเราก็มาใหกําลังใจมาคุยกับ

เกษตรกรดวย เพ่ือใหเขาเห็นวาพวกเราคือกลุมท่ีรอกินของท่ีเขาปลูกอยู (คุณไก นามสมมติ , 

สัมภาษณ,10พฤษภาคม 2558 ) 

และจากการสัมภาษณคุณเล็ก ไดบอกวาลูกคานั้นสวนใหญหรือเรียกวา 99 เปอเซนต 

หลังจากท่ีเขารวมเปนสมาชิกการรับผักจากตะกราปนผักนั้นมีความเขาใจตัวระบบและกระบวนการใน

การปลูกอยางดี เพราะไดพูดคุยและทําความเขาใจถึงผลผลิตท่ีจะไดรับ วาอาจจะไมสวยไมเปลงปลั่ง 

หรือไดรับในปริมาณท่ีนอยลงเนื่องจากเหตุผลทางธรรมชาติ และปลูกมาจากกลุมเกษตรกรท่ีไมใช

โรงงานและสามารถควบคุมมาตรฐานใหไดเหมือนกันทุกครั้งไป ท้ังนี้ยังมีกิจกรรมเยี่ยมชมฟารมเพ่ือให

ใกลชิดและทําความเขาใจตอตัวเกษตรอยูเรื่อยๆ ทําใหท้ังทางตัวเกษตรกรเองไดรูจักกับผูบริโภคท่ี

รับประทานอาหารท่ีเราปลูก จึงใหความรูสึกท่ีตองรับผิดชอบ ระมัดระวัง และไดรับสิ่งตอนแทนใน

การทํางานมากข้ึน นอกจากนี้การท่ีตัวเกษตรกรเองไมไดทําระบบซีเอสเอท่ีตรงกับฟารมเองก็จะไดไม

ตองเหนื่อยหาตลาด และทุมเทใหกับการผลิตอยางเดียว แตถึงอยางไรก็แลวแตทางโครงการก็ยังมี

ความฝนท่ีจะใหกลุมเกษตรกรท่ัวประเทศนั้นสามารถท่ีจะทําระบบซีเอสเอเปนของตนเองในพ้ืนท่ี

ใกลเคียง และมีความพรอมท่ีจะจัดการกับระบบของซีเอสเอดวยตัวเอง รวมท้ังตัวผูบริโภคท่ีลงไป

เยี่ยมชมฟารมเองดวย ท่ีไดรับรูวาอาหารของเขานั้นมาจากไหน ใครปลูก ปลูกอยางไร ท้ังยังมีโอกาส

ไดเรียนรูเรื่องการผลิตอาหารและการดูแลดิน ยิ่งสงเสริมถึงความสัมพันธระหวางตัวเองกับพ้ืนดินท่ี

เปนท่ีสรางอาหารใหสามารถดํารงชีวิตอยูได อันเปนจุดประสงคหลักของระบบซีเอสเอท่ีอยากทําให

ผูบริโภคนั้นมีสํานึกรวมกับการรักษาพ้ืนดินหรือโลกไว (คุณเล็ก สัมภาษณ, 11 มีนาคม 2558) 
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บทท่ี 6 

บทวิเคราะหและสรุป 

 จากการสัมภาษณกลุมท่ีตองการทําการศึกษาและการเก็บรวบรวมขอมูลในบทท่ี

ผานมาทําใหผูศึกษาทราบถึง ประวัติและแนวทางพัฒนาการมาซ่ึงกระแสของการไดรับความนิยมของ

อาหารเพ่ือสุขภาพในสังคมไทย ตั้งแตป พ.ศ. 2528 ท่ีหลักการรับประทานอาหารตามแนวแมคโคร

ไบโอติกสนั้นไดเริ่มเขามาเผยแพรหลักความสมดุลตามหลักของธรรมชาติ หยิน – หยาง ใน

รางกาย จากการสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยเพ่ือไปวิจัยในโรงพยาบาลตางๆ 

จนกระท่ังถึงแนวทางเพ่ือสุขภาพแบบใหมอยางเกษตรกรรมท่ีสนับสนุนโดยชุมชนหรือท่ีเรียกวาระบบ

ซีเอสเอไดเขามาในประเทศไทย ท่ีนําเสนอชุมชนรูปแบบใหม ท่ีมุงเนนใหชุมชนนั้นไดประโยชนจากทุก

ฝาย โดยในการวิเคราะหนั้น ผูศึกษาไดใชแนวคิดเรื่องมานุษยวิทยาโภชนาการและกรอบทฤษฎีเรื่อง

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามลําดับข้ันมาเปนกรอบในการวิเคราะหในงานศึกษาครั้งนี้ 

 โดยในการใชแนวคิดเรื่องมานุษยวิทยาโภชนาการ ซ่ึงเปนแนวคิดท่ีท่ีศึกษาถึงปจจัยและ

องคประกอบท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีทางสังคมหนึ่ง เพ่ืออธิบายวาปจจัยเหลานั้นท่ีสงตอการเลือกรับประทาน

อาหารหรือใชอาหารอยางไร ซ่ึงในท่ีนี้นั้นมีการการรับเอาวัฒนธรรมและนวัตกรรมซ่ึงเปนหนึ่งใน

กระบวนการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงจะขออธิบายโดยใชการเปลี่ยนและรับวัฒนธรรมนวัตกรรมและ

สรุปดวยแนวคิดทางโภชนาการในตอนทาย  

 การรับวัฒนธรรมใหม (Acculturation) เปนกระบวนการท่ีเกิดกับบุคคลใดเสมอไมชวง

ใดก็ชวงหนึ่งของมนุษย โดยจะเกิดในชวงท่ีผานข้ันขบวนการปลูกฝงวัฒนธรรม (Enculturation) 

มาแลว โดยการรับวัฒนธรรมนั้นเปนการรับเอาความคิด ทัศนคติ หลักความเชื่อ การกระทํา และ

สิ่งของใหมๆท่ีตางไปจากเดิมมาใชแทนระบบท่ีเคยใชมา การรับวัฒนธรรมใหมเปนการรับวัฒนธรรม

จากสังคมอ่ืนมาปฏิบัติ สวนการปลูกฝงวัฒนธรรมนั้นเปนการรับวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมของสังคมโดย

สมาชิกรุนใหมของสังคมนั้นเอง แตการรับวัฒนธรรมใหมนั้นเปนการรับวัฒนธรรมจากสังคมอ่ืนเขามา

ในภายหลัง โดยสมาชิกรุนเกาท่ีโตแลวของสังคมนั้นๆ โดย Bernett บอกวาปจจัยท่ีมีผลตอความยาก

งายในการรับวัฒนธรรมใหมมีหลายอยาง เชน อายุ เพศการศึกษา อาชีพ การอยูใกล-ไกลเมือง การ

คมนานคมสื่อสาร การเผยแพรความคิดของสิ่งใหม หรือท่ีเรียกวา “นวัตกรรม” (Innovation)  ซ่ึง

การรับวัฒนธรรมใหมนั้นเปนการรับเอาวัฒนธรรมใหมเขามาแทนท่ีวัฒนธรรมเกาเพียงสวนหนึ่งท่ีละ
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นอย และเปนการเปลี่ยนแปลงแบบคอยเปนคอยไป ไมสงผลกระทบตอโครงสรางใหญๆของ

วัฒนธรรมและสังคมแบบท่ีจะทําใหเกิดปญหาตอสังคม การรับวัฒนธรรมใหมจึงเปนสวนหนึ่งของการ

เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม เพราะการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมนั้นเปนการเปลี่ยนแปลงของคนใน

สังคมสวนใหญ และสงผลตอโครงสรางบางโครงสราง หรือท้ังหมด ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงท่ีสมบูรณ

จะตองอาศัยเวลานานพอสมควรถึงจะสามารถมองเห็นได ไมสามารถมองเห็นไดในทันที (นิยพรรณ 

(ผลวัฒนะ) วรรณศิริ, 2550 : 64 - 65) 

 การยอมรับวัฒนธรรมนั้นเปนผลมาจากการท่ีกลุมมีการติดตอกันในชวงเวลาพอสมควรและ

สมํ่าเสมอ และมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันใช การรับวัฒนธรรมใหมนั้นข้ึนอยูกับ 1.ความบอยครั้ง

ของการติดตอกัน 2.ความมีไมตรีในการติดตอสัมพันธกัน และความไมตรีนั้นตองข้ึนอยูกับ 3. ตัวแทน

ในการติดตอ และ 4.ความสอดคลองของวัฒนธรรมท่ีมีแนวโนมไปในทิศทางเดียวกัน และ

ปรากฏการณท่ีมักจะเกิดข้ึนในข้ันตอนของกระบวนการยอมรับวัฒนธรรมนั้นมีดังตอไปนี้  

1. การทดแทน (Substitution) วัฒนธรรมเม่ือถูกแทนท่ีแลวจะตองไมทําใหโครงสรางเดิม

เปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนแปลงอยางไมรูตัวในระยะเวลาท่ียาวนานมาก และไมสงผลกระทบ

ตอวิ๔ชีวิตผูรับวัฒนธรรมใหมมากนัก 

2. สังเคราะหนิยม (Syncretism) การหลอมความเชื่อและพฤติกรรมท่ีแตกตางกันใหเปนระบบ

เดียวกันอยางกลมกลืน 

3. การเพ่ิมข้ึน (Addition) การเพ่ิมข้ึนของสิ่งของ หรือแนวคิดใหมเขามาในสังคม ซ่ึงอาจจะทํา

ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไมเปลี่ยนแปลงของโครงสรางเดิมก็ได 

4. วัฒนธรรมเสื่อมถอย (Deculturation) การสูญหายไปของวัฒนธรรมเดิมบางสวน เนื่องจาก

คุณคาและคุณภาพไมสอดคลองกับผูปฏิบัติอีกตอไป 

5. การริเริ่ม (Origination) การหาแนวทางใหมท่ีสอดคลองกับสภาวะท่ีเอ้ืออํานวยตอการ

เปลี่ยนแปลงท่ีนําไปสูแนวทางใหมๆ  

6. การตอตาน (Rejection) การตอตานเกิดมาจากเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็ว ทําใหบุคคลปรับตัวไม

ทันและขาดผลประโยชน โอกาส และศักดิ์ศรีท่ีเคยมีมาแตเดิม คนจึงไมยอมรับ เพิกเฉย และ

ตอตานสิ่งใหม 

7. การสูญเสีย (Deprivatiooon) เปนการสูญเสียสิ่งท่ีเคยได เคยเปนของบุคคล หรือกลุมคน

บางคน ซ่ึงเปนสวนนอยในสังคมและเปนผูไดเปรียบมากในวัฒนธรรมเกา กลุมนี้จะตอตาน

การรับวัฒนธรรมใหมหากวัฒนธรรมใหมนั้นสงผลใหเกิดการสูญเสียผลประโยชน 

 การรับวัฒนธรรมใหมนั้นกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ท้ังนี้เปนเพราะวามี

นวัตกรรมใหมท่ีมักจะดีกวาแพรกระจายเขามา และมีความตองการอยูในสังคม โดยเพาะอยางยิ่งใน
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กรณีท่ีสังคมนั้นตองการท่ีจะพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและจําเปนตองนําเอาเทคโนโลยีใหมๆเขามา

ชวย (นิยพรรณ (ผลวัฒนะ) วรรณศิริ, 2550 : 258 - 261) 

 ท้ังนี้ “นวัตกรรม” (Innovation) ท่ีกลาวขางตนนั้นก็เปนอีกหนึ่งความเปลี่ยนแปลงทาง

วัฒนธรรม และมีความหมายถึงการนําเอาสิ่งใหม ความคิดใหม พฤติกรรมและของใหมๆเขามาใชใน

สังคม แตท้ังนี้สิ่งใหมนั้นไมใชเพียงแคสิ่งของท่ีเปนรูปธรรมเทานั้น แตท่ีจริงแลวนวัตกรรมนั้นเปน

นามธรรม H.G. Barnett (1953 : 3) บอกไววา “...นวัตกรรม ในท่ีนี้หมายถึง ความคิด พฤติกรรม 

หรือสิ่งของซ่ึงเปนผลผลิตของพฤติกรรมและเปนสิ่งใหมในแงของคุณลักษณะและแตกตางไปจากสิ่งท่ี

เคยมีอยู ขบวนการนี้เปนขบวนการทางจิตวิทยาเก่ียวของกับการทดแทนของคุณลักษณะ ไมใชจํานวน

และไมใชการเพ่ิมหรือลดปริมาณ ถึงแมวาเราจะเห็นผลผลิตของความคิดและพฤติกรรมในลักษณะ

ของรูปธรรมเปนจํานวนมาก ใหญเล็ก มากหรือนอย กวาสิ่งท่ีมีอยูและเปนอยู” จึงจะเห็นไดวา 

นวัตกรรมนั้นเปนสิ่งแปลกใหมท่ีเขามาแทนท่ีของเกาท่ีมีอยูในสังคมในรูปของสิ่งของและสิ่งประดิษฐท่ี

ผลิตโดยเทคโนโลยีสมัยใหมเปนสวนใหญ ท่ีจริงแลวเปนสิ่งท่ีเห็นคือสิ่งท่ีเปนตัวแทนของความคิด

เทานั้นเอง ซ่ึงเปนเปนเพ่ิมข้ึนทางความคิดไมใชทางจํานวน (นิยพรรณ (ผลวัฒนะ) วรรณศิริ, 2550 : 

262) 

 การยอมรับนวัตกรรมนั้นก็ข้ึนอยูกับปจจัยของตัวนวัตกรรมดวย ซ่ึงไดแก 1.บุคคลจะตอง

เล็งเห็นถึงประโยชนของสิ่งประดิษฐเสียกอน 2.การประดิษฐไมยุงยากซับซอน 3.สามารถท่ีจะพัฒนา

ใหดีไปจากเดิมได และนําไปสูการพัฒนาเทคนิคใหม 4.นวัตกรรมนั้นๆไมทําใหคานิยมและบรรทัดฐาน

ของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไปอยางสิ้นเชิง 5.การรับเอามาใชตองไมเสียเงินมากเกินไป และไมตอง

ลงทุนมากนัก 6.ใหความสะดวกสบายมากกวาสงเดิมท่ีเคยใช 7.มีการแนะนําบอยและหลายครั้ง

ในชวงระยะเวลาท่ีนานพอสมควร 8.จุดความสนในแกกลุมคนบางกลุมมากกวาสวนบุคคล (นิยพรรณ 

(ผลวัฒนะ) วรรณศิริ, 2550 : 264 - 265) 

 ซ่ึงจากการศึกษาประวัติความเปนมาของระบซีเอสเอหรือแมแตการรับเขามาของแนวการ

รับประทานอาหารแมคโครไบโอติกสแลวนั้น จะเห็นไดวาเปนการรับเอาความคิด ทัศนคติ ความเชื่อ 

การกระทําท่ีตางออกไปจากเดิมเขามา ซ่ึงลวนเปนรับเอาวัฒนธรรมจากสังคมอ่ืนมาใช ซ่ึงเปนการ

รับวัมนธรรมจากบุคคลซ่ึงมีวุฒิภาวะจากสมาชิกรุนท่ีโตแลวจากคนในสังคมของเราท้ังสิ้น ซ่ึงเปนการ

รับเขามาแทนท่ีวัฒนธรรมเกาทีนอยอยางคอยเปนคอยไป เห็นไดจากระยะเวลาท่ีเขามาเปนเวลานาน

รวม 20 กวาปแลวของระบบซีเอสเอในประเทศไทย แตยังอยูในกระบวนการของการเผยแพร และ

ขยายธุรกิจ ซ่ึงการขยายในรูปแบบนี้นั้นจะไมสงผลกระทบตอโครงสรางใหญของวัฒนธรรมและสังคม 

ซ่ึงเปนการเปลี่ยนแปลงประเภทนําการเปลี่ยนแปลง (Directed Change) ท่ีเปนการเปลี่ยนแปลง

แบบท่ีมีนักวิชาการ หรือผู มีประสบการณคอยเปนพ่ีเลี้ยงและใหความรูและคําปรึกษาในการ
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เปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนแปลงนั้นคอนขางเปนไปอยางอิสระ ซ่ึงถานําไปอธิบายระบบซีเอสเอนั้น 

จะสามารถเห็นไดวาในตอนเริ่มตนระบบซีเอสเอในประเทศไทยนั้น มีการจัดตั้งศูนยเกษตรกรรม

ธรรมชาติหนองจอก หรือสวนดวงตะวัน จากความรวมมือของหลายฝาย ระหวาง 4 องคกรคือ JVC 

(ศูนยอาสาสมัครญี่ปุน Japan Volunteer Center) มูลนิธิสุขภาพไทย มูลนิธิสายใยแผนดิน โรงเรียน

อนุบาลบานรัก และคุณดิษทัต โรจนาลักษณ เพ่ือทดลองเริ่มตนระบบซีเอสเอในประเทศไทย ในป 

พ.ศ.2541 ซ่ึงเปนเหมือนศูนยการเรียนรูเพ่ือทดลองอันแรก หลังจากนั้นนักวิชาการจากโครงการของ 

CUSO (Canadian University Study Overseas) ไดสนับสนุนให คุณระวีวรรณ ศรีทอง นักพัฒนา

อิสระทําโครงการศึกษาสํารวจวาภายใตกรอบวัฒนธรรมสังคมแบบประเทศไทยนั้นจะสามารถทํา

ระบบสนับสนุนเกษตรอินทรียโดยชุมชนหรือระบบซีเอสเอนั้นใหสําเร็จไดอยางไรกับทางกลุม

เกษตรกรอินทรียท่ี อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรีซ่ึงทางคุณระวีวรรณ ก็ไดมาศึกษาดูงานสวนดวง

ตะวัน และนําความรูจากสวนนี้ไปปฏิบัติจริงท่ีดานชางโดยใชชื่อกลุมวา โครงการผักประสานใจซ่ึงใน

สวนนี้จะใหเห็นไดวาทางสังคมไทยไดรับเอาแนวคิดเกษตรกรรมท่ีเก้ือหนุนโดยชุมชนเขามาทีละนอย

โดยมีการสนับสนุนการนักวิชาการในสังคม ในปจจุบันท่ีมีโครงการซีเอสเอเพ่ิมมากข้ึน แตถึงอยางนั้น

ก็ยังไมใชระบบท่ีแพรหลายในสังคมไทยสวนใหญ จนกระท่ังตอนนี้ มูลนิธิเอ็มโอเอไทยท่ีเปนองคไม

แสวงหากําไรนั้น นอกจากจะเปนตัวกลางใหญในการสงผักลงตะกราปนผักแลว ยังไดมีการเขาไปสอน

ถึงวิธีการเพาะปลูกในรูปเกษตรอินทรียใหกับเกษตรกรท่ีสนใจดวย และท้ังนี้ท้ังนั้นการเปลี่ยนแปลงท่ี

สมบูรณจะตองอาศัยเวลานาน  

โดยปรากฏการณท่ีมักจะเกิดข้ึนในข้ันตอนของกระบวนการยอมรับวัฒนธรรมนั้น อยาง การ

เพ่ิมข้ึนของแนวคิดใหมเขามาในสังคม ระบบซีเอสเอสท่ีเปนระบบท่ีมุงเนนเพ่ือการสนับสนุนชุมชนมี

สวนรวมในความรับผิดชอบตอภาระความเสี่ยงภัยท่ีเกิดข้ึนจากผลิตของผูบริโภค แกไขปญหาเรื่อง

ความม่ันคงดานอาหาร และตั้งใจนําผูบริโภคเขามาเปนสวนหนึ่งในการเรียนรูวิถีของการเกษตรกรรม 

จึงนับไดวาเปนระบบใหมของวงการเกษตรกรรมในสังคมไทยท่ีในสมัยนั้นยังเปนเกษตรเคมีอยูมาก

และสนับใหเปนอินทรียแลว ยังสนับสนุนใหมีชุมชนระหวางผูผลิตและผูบริโภคดวย และอยางเชน

ปรากฏการณตอมาคือการมีวัฒนธรรมเสื่อมถอยหรือการหายไปของวัฒนธรรมเดิมบางสวน ในท่ีนี้

นอกจากจะเปนวัฒนธรรมเก่ียวกับการผลิตแบบเกษตรเคมีท่ีถูกทดแทนดวยยระบบซีเอสเอบางสวน

แลว รูแบบวัฒนธรรมการรับประทาน แนนอนวาในระบบนี้ สมาชิกของโครงการยอมตองละท้ิง

รูปแบบการรับประทานแบบเดิม บางคนอาจจะเคยชื่อชอบการรับประทานนอกบาน หรือไมไดเลือก

อาหารท่ีจะรับประทานมากนัก ซ่ึงการสมัครเปนสมาชิกโครงการซ่ึงมีกระบวนการในการรับผักสดท่ี

บาน การจะรับประทานนั้นคือการปรุงอาหาร และรับประทานท่ีบาน หรือการเลือกสมัครสมาชิกคือ

หนึ่งในการกระทําท่ีบงบอกวาบุคคลผู ซึงสมัครเปนสมาชิกแลวนั้นหันมาใสใจกับอาหารท่ีจะ

รับประทานมากข้ึนและเปลี่ยนแปลงไปจากวัฒนธรรมในการบริโภคอาหารแบบเดิม ซ่ึงในสวนนี้
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สอดคลองกับปรากฏการณการริเริ่ม ซ่ึงเปนการหาแนวทางใหมท่ีเอ้ืออํานวยตอการเปลี่ยนแปลง 

ตะกราปนผักนั้นจึงทางเลือกท่ีบริโภคเลือกเพ่ือนําไปสูแนวทางการบริโภคใหมๆ ท้ังนี้อยางเชน

กระบวนการในตะกราปนผักท่ีมีการอธิบายวาผักพ้ืนบานชนิดนี้นั้นเปนผักท่ีชื่อวาอะไร มีวิธีการนําไป

รับประทานอยางเพ่ือแนะนําสําหรับคนในเมืองท่ีไมรูจักผักพ้ืนบานก็เปนการรับวัฒนธรรมเชนเดียวกัน 

เพราะธรรมดาแลวอยางเชนบุคคลไปจายตลาดโดยท่ัวไปคงไมเดินเขาไปถามแมคาถึงผักท่ีไมเคยเห็น

ไมเห็นรูจักแลวนําไปปรุงอาหาร แตในกระบวนการของตะกราปนผักท่ีสงเสริมใหไดรูจักและ

รับประทานอาหารพ้ืนบานท่ีปลูกไดในฤดูกาลจึงเปนเรื่องใหม ท้ังนี้ระบบซีเอสเอยังสอดรับการ

เปลี่ยนแปลงในปจจุบันท่ีมีบริการสงถึงบานเพ่ือความตองการของคนในสังคมเมืองท่ีรักความ

สะดวกสบายดวย ท้ังนี้เม่ือทีการเปลี่ยนแปลงยอมีกลุมท่ีเสียผลประโยชน ดังปรากฏการณการสูญเสีย 

ซ่ึงเปนการสูญเสียสิ่งท่ีเคยไดท่ีเคยเปนคนหรือกลุมคนบางกลุม ซ่ึงเปนผูท่ีไดเปรียบในวัฒนธรรมเกา

ซ่ึงในท่ีนี้นั้นกลุมนายทุนผูทําธุรกิจอุตสาหกรรม ผูท่ีเคยผูกขาดอํานาจสวนใหญของตลาด และมี

อํานาจในการกําหนดราคาซ้ือขาย กดราคาเกษตรกรตั้งราคาขายใหกับผูบริโภคอยางไมเปนธรรม และ

กําไรท้ังหมดนั้นเขากระเปานายทุน หลังจากมีท่ีระบบซีเอสเอเกิดข้ึนเพ่ือใหผูบริโภคนั้นเก้ือหนุน

เกษตรกรโดยตรง ได ท้ังสุขภาพและราคาท่ีเปนธรรม กลุมคนท่ีสูญเสียมากท่ีสุดจึงเปนกลุม

อุตสาหกรรม 

 ซ่ึงการรับวัฒนธรรมเขามานั้นเปนเพราะวามีนวัตกรรมใหมท่ีดีกวาเขามา ท้ังยังมีความ

ตองการอยูในสังคม ซ่ึง “นวัตกรรม”ในท่ีนี้คือ รูปแบบการตลาดรูปแบบใหมของการเกษตรกรรม ซ่ึง

ก็คือระบบซีเอสเอนั้นเองโดยตัวระบบซีเอสนั้นก็มีปจจัยครบถวนโดยบุคคลนั้นเล็งเห็นประโยชนท่ีจะ

ไดจากระบบซีเอสเอ ยกตัวอยางเชนกอนท่ีจะมีการนําระบบนี้เขามาใชนั้นยังไดรับการกดข่ีของระบบ

อุตสาหกรรม จึงไมมีเสรีในตลาดมากนัก และดวยตัวระบบท่ีไมมีความซับซอน เพียงแตจะมี

รายละเอียดสําหรับการโครงการสงผักเทานั้น ท้ังยังไมทําใหคานิยมของคนในสังคมไทยเปลี่ยนแปลง

ไปอยางสิ้นเชิง ในตอนรับเอาโครงการเขามาริเริ่มก็ไมตองเสียคาใชจายดวย 

โดยท้ังสองสวนท่ีอธิบายไปขางตนนั้นสามารถท่ีจะนํามาอธิบายกับมานุษยวิทยาโภชนาการได

โดยจะสามารถเห็นวาการกระบวนการรับวัฒนธรรมเขามาทางดานบนนั้น เปนองคประกอบหนึ่งซ่ึงจะ

ทําใหรูปแบบของการรับประทานอาหาร และการนําอาหารมาใชของคนในสังคมเดิมนั้นเปลี่ยนแปลง

ไป ซ่ึงเราจะสามารถเห็นไดการการเริ่มนําแนวคิดเขามาใชในสังคมท้ังการนําแนวคิดแบบแมคโคร

ไบโอติกสซ่ึงมีกระบวนการความเชื่อการการรับประทานและสามารถทําใหหายปวยได ท้ังยังหนังสือ

ของคุณสิทราท่ีจุดประกายใหกับกลุมท่ีอานหนังสือใหหันมาใสใจสุขภาพกอนท่ีจะเจ็บปวย เพราะ

รางกายของเรานั้นอยูในกํามือของตัวเองท่ีจะกําหนดอยางไรเริ่มจากการรับประทานอาหารซ่ึงคุณ

สิทราเองก็ยังเปนตัวอยางท่ีชัดเจนวาสามารถหายจากอาการปวยหรืองานวิจัยอ่ืนทางดานการแพทยท่ี

สนับสนุนวาแนวทางการบริโภคแบบแมคโครไบโอติกสนั้นมีสวนใหสุขภาพรางกายแข็งแรงได และ
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แนวคิดของระบบซีเอสเอซ่ึงสงผลดีตอท้ังตัวผูบริโภคและเกษตรกรผูผลิตดวย ซ่ึงหลังจากสังคม

เทคโนโลยีการผลิตอาหารในระบบอุตสาหกรรมซ่ึงมีความจําเปนท่ีตองผลิตโดยการใชสารเคมีมากมาย

เพ่ือเรงผลผลิตใหทันตอความความของโรงงานนั้น จึงทําใหอาหารท่ีไดนั้นมีสารเคมีและเปนอันตราย

ตอรางกายในระยะยาวท้ังยังสงผลลกทอนความม่ันคงทางดานอาหารโดนตรงกับตัวพ้ืนท่ีเพาะปลูก 

บุคคลซ่ึงไดรับผลเสียและอันตรายจากสังคมแบบนั้น ท้ังกระแสการรักสุขภาพและการไดรับความ

เจ็บปวยจากเกษตรกรจึงสงผลใหเกิดเกิดระบบซีเอสเอ และการนํามาใชในสังคมไทย ซ่ึงตรงสวนนี้คือ

สวนท่ีอธิบายไดวาปจจัยหลักท่ีเปนเหตุผลตอการรับประทานของคนคือการเห็นผลเสียของระบบ

อุตสาหกรรมและสงผลตอสุขภาพทําใหคนนั้นหันกลับมาท่ีจะใสใจสุขภาพโดยมีแรงกระตุนจาก

ตัวอยางและกระแสการรักสุขภาพดวย ซ่ึงมาถึงจุดหนึ่งท่ีสื่อนั้นชวยกระตุนทําใหระบบนั้นเปนท่ีรูจัก

และแพรหลายมากข้ึน อยางท่ีกลาวไปแลวในบทท่ี5 วาหลังจากท่ีทางโครงการตะกราปนผักนั้นได

ออกทีวีเพ่ือแนะนําโครงกานแลวจะมีผูสนใจสมัครเขามาเปนสมาชิกมากข้ึน ซ่ึงหมายความวาสื่อนั้น

เปนตัวสําคัญท่ีชวยโฆษณาใหกับโครงการไดอยางดี แตท้ังนี้ท้ัง สมาชิกผูบริโภคท่ีมาจากสื่อนั้นจาก

การสัมภาษณคุณเล็กผูดูแลโครงการนั้นบอกวาสวนใหญมักจะมีระยะเวลาของสมาชิกท่ีสั้น มีเปนสวน

นอยมากท่ีจะติดตอเปนสมาชิกระยะยาว ตางกับสมาชิกท่ีมาจากการแนะนําจากเพ่ือน หรือ ญาติ 

สวนใหญจะสมัครสมาชิกกันตอหลายครั้ง สะทอนใหเห็นวาสื่อนั้นมีอิทธิพลทําใหคนรูจักโครงการ รูจัก

ระบบได แตท้ังนี้ท้ังนั้นสมาชิกท่ีมีความสนใจเก่ียวกับการรักสุขภาพ ชอบกินผัก หรือมีปญหาเก่ียวกับ

สุขภาพเทานั้น จึงจะสนใจสมัครตอ ไมใชทุกคนท่ีสื่อจะมีอิทธิพลไดท้ังหมด  

 และอีกทฤษฎีหนึ่งท่ีจะนํามาวิเคราะหคือ ทฤษฎีของ Rostow ท่ีเสนอใหเห็นถึงข้ันตอนการ

เปลี่ยนแปลง ชื่อวา ทฤษฎีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามลําดับข้ัน (The Stages of Economic 

Growth Theory) โดยในสวนนี้จะขอใชกรอบในการมองการพัฒนาเปนลําดับข้ันมาวางกรอบของ

วิวัฒนาการเรื่องระบบเกษตรกรรมไดดังนี้ ซ่ึงมีอยูมีอยู 5 ข้ันดวยกัน คือ 

 1. ข้ันระบบเศรษฐกิจสังคมเปนแบบดั้งเดิม (The traditional society) คือ โดยในสวนนี้คือ

ข้ันแรกเริ่มแบบดั้งเดิมในสวนนี้จะของเปรียบเปนการเกษตรในสังคมแบบดั้งเดิม คือการเกษตรแบบ

ตามีตามเกิดของแตละบาน ท่ีปลูกผักตามฤดูกาล ปลูกพืชผักสวนครัวเพ่ือท่ีจะสามารถเก็บมามาปรุง

อาหารภายในครัวเรือนของแตละหลังได โดยท่ียังไมมีระบบอุตสาหกรรมเขามา 

 2. ข้ันเตรียมการพัฒนา (The pre-conditions for take-off) คือ ระยะท่ีสังคมมีการสราง

ทุนพ้ืนฐานอยางกวางขวาง การปฏิวัติและการขยายตัวทางการเกษตรมีการขยายตัว โดยในระยะนี้จะ

ขอเปรียบเทียบเปนข้ันกอนท่ีจะมีอุตสาหรกรรมอยางสมบูรณ คือการเริ่มขยายตัวของชุมชนเมือง การ

ลงทุนมากข้ึนจากท้ังในและตางประเทศ เริ่มมีความเปน mass ทําใหเกิดการขยายตัวอุตสาหกรร 

สงผลใหเกษตรกรนั้นเริ่มท่ีจะหาวิธีการเรงผลผลิตเพ่ือใหทันตอความตจองการของตลาด 
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 3. ข้ันเขาสูกระบวนการพัฒนา (Take-off stage) คือ ระยะท่ีมีการเพ่ิมข้ึนของการลงทุน มี

การพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมการผลิตเปนสาขานํา  อัตราการเจริญเติบโตคอนขางสูง ซ่ึงหมายความ

วาสังคมในข้ันนี้นั้นคือการทําอุตสาหกรรมแบบเต็มรูปแบบ เพราะมีความการเจริญเติบโตสูง เทากับ

สังคมมีความตองการมาก การจะเรงทําใหทันตอความตองการและความเรงรีบของคนในสังคมนั้น ใน

ภาคเกษตรกรรมมีความจําเปนอยางสูงท่ีจะตองใชสารเคมีเพ่ือเรงผลผลิตใหเติมโตเร็ว ไรวัชพืชรบกวน 

และตัตอพันธุกรรมใหไมแพของแมลงกินพืชตางๆ ทําใหผลผลิตนั้นออกมามีคุณภาพและมี

ผลประโยชนสูงสุด อยางท่ีกลาวในชวงท่ีมาวานักธุรกิจสนใจเพียงตัวเงินหรือกําไรท่ีจะไดโดยพยายาม

ท่ีจะลดตนทุนใหไดมากท่ีสุด  

 4. ข้ันการทะยานตัวเขาสูวุฒิภาวะของการพัฒนา (Drive to maturity) คือ ระยะท่ีสังคมมี

การประยุกตเทคโนโลยีแผนใหม มีการจัดสรรและใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ มีการจัดการท่ีมี

ประสิทธิภาพและสังคมตองการสิ่งใหม ๆ เพ่ือนําไปสูการเปลี่ยนแปลงตอไป 

 โดยในข้ันนี้หลังจากท่ีอุตสาหกรรมไดพัฒนาถึงขีดทําใหเกิดผลเสียตอสังคมและตักตวงเอา

ผลประโยชนอยางมากไปจากผูบริโภคและผูผลิต ท้ังยังตักตวงไปจากผืนดินดวยและในเม่ือทรัพยากร

นั้นมีอยูอยางจํากัด แตความตองการและความเห็นแกตัวของนักธุกิจนั้นมีอยูอยางไมจํากัดนั้นแลว จึง

ไดมีการประยุกตหาเทคโนโลยีรูปแบบใหมท่ีจะฟนฟูความเสื่อมโทรมของสังคมและธรรมชาติ หาทาง

ท่ีจะจัดการสรรพยากรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเพ่ือนําไปพัฒนาสูการเปลี่ยนแปลงท่ีดีกวา ระบบ

เกษตรอินทรียคือการกลับสูจุดเริ่มตนของสังคมดั้งเดิมท่ีไมทํารายหรือสงผลเสียตอดิน ระบบ

เกษตรกรรมท่ีเก้ือหนุนโดยชุมชนหรือระบบซีเอสเอนั้นจึงเกิดข้ึนเพ่ือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 

 5.ข้ันอุดมสมบูรณ (Stage of high mass consumption) ระยะท่ีประชาชนมีการบริโภค

อยางอุดมสมบูรณครบถวน มีสภาพการจางงานเต็มท่ี ประชาชนรูสึกม่ันคง 

 แตท้ังนี้ในการพัฒนาของระบบซีเอสนั้นยังไมพัฒนาถึงข้ันอุดมสมบูรณหรือาจจะมีระบบอ่ืนท่ี

กวาระบบซีเอสเอท่ีเหมาะสมกับสังคมมากกวา จากจุดนั้นสังคมจึงจะรับและพัฒนาแบบคอยเปนคอย

ไปมาใหมอีกครั้ง แตท้ังนี้ระบบซีเอสเอในปจจุบัน แมจะพัฒนามาไดหลายสิบปแลวแตก็ยังไมพัฒนา

มาถึงจุดสูงสุดเปนเพราะสมาชิกผูบริโภคนั้นยังขาดการรวมเปนกลุม ดวยเพราะสภาพของสังคมเมือง 

ทําใหสมาชิกนั้นกระจายกันอยูหางไกลกัน และยังมีงานของตัวเองใหตองรับผิดชอบทําใหยากตอการ

ทําใหเปนกลุมกอนท่ีมีความสามัคคี และดวยยิ่งระยะทางจากฟารมท่ีหางไกลชุมชนเมือง และ

ระยะทางของบานสมาชิกแตละหลังก็อยูหางไกลกัน ท่ียังทําใหมีตนทุนจากการขนสงท่ีคอนขางสูง 

เชน น้ํามันรถ คาเดินทาง  
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และท่ีสําคัญสิ่งท่ีไมสามารถกําหนดไดคือ ฤดูกาล ฟาฝนลมแดด อุบัติเหตุทางธรรมชาติท่ีเปนตัวแปร

สําคัญตอคุณภาพพืชผักในระบบการผลิต และเกษตรกรนั้นมีทักษะทางดานการบริการ การจัดการ

เก่ียวกับระบบนอย จึงทําใหเกษตรกรท่ีจะเริ่มทําโครงการเปนของตนเองในพ้ืนท่ีใกลเคียงเพ่ือลด

ตนทุนคาเดินทางแตก็มีปญหากับการจัดการ ท้ังกับผูบริโภคและกระการในระบบซีเอสเอ และอยางท่ี

บอกไปวายังอยูในข้ันของการพัฒนาและทําใหคนในสังคมรับวัฒนธรรมก็เพราะวายังมีบุคคลในสังคม

มีมากมายท่ียังไมรูจักและรับรูถึงความเปนมาหรือจุดมุงหมายของตัวระบบซีเอสเอท้ังฝายผูบริโภคและ

ผูผลิต เพราะถาเทียบสัดสวนสมาชิกกับคนในสังคมจึงเรียนไดวายังไมเปนท่ีร็จักเทาไหรนัก แตท้ังสิ่งท่ี

สําคัญท่ีสุดอยางสุดทายคือแมแตผูบริโภคท่ีเปนสมาชิกในระบบตะกราปนผักอยูแลวนั้นก็ยังไมไดให

ความรวมมือกับกิจกรรมตางๆท่ีทางโครงการจัดข้ึน เพราะดูจากสัดสวนยกตัวอยางกิจกรรมการเยี่ยม

ฟารม หรือกิจกรรมบานฉันปนผักบานเธอ ก็มีจํานวนสมาชิกไปคอนขางนอยเม่ือเทียบกับจํานวน

สมาชิกท้ังหมด 120 คน 
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รูปภาพกิจกรรมตางภายใตราน Health me และสวนของบานสวนเรียนรู Organic way 

 

 

 

 

 

 

 

 

• กิจกรรม “หองเรียนเกษตร” ครั้งท่ี 4 หัวขอ สีสัน ปนแตงณ บานสวนเรียนรู Organic Way            

(ราษฎรบูรณะ, กรุงเทพฯ) เม่ือวันท่ี 22 ต.ค. 2557 กิจกรรมการเรียนรู และปลูกฝงจิตสํานึกในดานสิ่งเเวดลอม)

(เขาถึงไดจาก. 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152724725300358.1073741854.205230200357&t

ype=3 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

• โรงเรียนอนุบาลธีรานุรักษ มาเรียนเรื่องดอกอัญชัน ทําอาหารจากดอกอัญชัน ไขเจียวอัญชัน อัญชัญเทมปุ

ระ เม่ือวันท่ี 26 ก.พ. 2558 (เขาถึงไดจาก. 

https://www.facebook.com/organicwaypage/photos/pcb.615093618592569/615090185259579/?t

ype=1&theater) 
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• วิทยาศาสตรในสวนยอมผาดวยสีธรรมชาติการใชสีจากธรรมชาติสามารถนํามายอมผาได เห็น

กระบวนการออกแบบลาย มัด ยอม นําไปกระตุนดวยน้ําท่ีใหคาความเปนกรด-ดาง ซ่ึงจะใหสีแตกตางกันออกไป 

(เขาถึงไดจาก. 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.714766505285033.1073741831.670456413049376&

type=3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• วิชาการ.คอม ตอนปลูกเปนกินเปน คาย 1 วันกับเด็กๆ เรียนรูเรื่องการปลูกใหเปน กินใหเปน(เขาถึงได

จาก. 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.557698857665379.1073741865.113819062053363&

type=3) 
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• ปลูกผัก กําลังดี อบรมปลูกผักข้ันพ้ืนฐาน วันท่ี 6 ก..2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ตะกราปนผัก ออกบูทท่ีงานบานและสวนฯ ท่ีไบเทคบางนาเริ่ม วัน 25ก.ค. 58 (เขาถึงไดจาก. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1613699068913317&set=pcb.1613699502246607&ty

pe=1&theater) 
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• กิจกรรม "ครัวบานฉันปนผักเธอ" เม่ือ 27 ก.ค. 58 ไปทานขาวบานนองทรายสมาชิกตะกราผัก สมาชิก

ท้ังหมด 5 คนโจทยปญหาผักคือ ผักโขมแดง ทํา เปนตมขาใสผักโขม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• กิจกรรม "ครัวบานฉันปนผักเธอ" เม่ือ 1 สค. 2558บานปาจาย  สมาชิกท้ังหมด 10คนโจทยปญหาผักคือ 

หนอไมทํา เปนน้ํายาปาใสหนอไม(เขาถึงไดจาก. 

https://www.facebook.com/pajai.lee.9/media_set?set=a.1036851066333262.1073742353.1000002

51355896&type=3) 
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ภาพบางสวนจากการใชสื่อออนไลนเชน เฟสบุค เพ่ือการแบงปนสตูรอาหาร และการใหขอมลูในการรบัสมัครสมาชิก 
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ประวัติผูวิจัย 

ช่ือเรื่อง  ตะกราปนผัก : อาหารเพ่ือสุขภาพ 

ช่ือ – สกุล นางสาวพิรจิต ศิริกุล 

วัน เดือน ปเกิด 2 พฤศจิกายน 2535 

ประวัติการศึกษา มัธยมศึกษา -โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา 

 ปริญญาตรี - คณะโบราณคดี วิชาเอกมานุษยวิทยา วิชาโท 

  ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังทาพระ) 

ท่ีอยู  250/419 ซอย 1/4 หมูบานกรนวิลล ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน  

 เขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

อีเมล nutt211@hotmail.com 
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