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บทคัดย่อ 

งานศึกษา ฉบับนี้เป็นการศึกษา ถึงการบริโภคของกลุ่มวัยผู้ใหญ่ตอนต้นกับอาหารคลีน มี
วัตถุประสงค์คือ เพ่ือศึกษาถึงประวัติความเป็นมาของอาหารสุขภาพโดยเฉพาะอาหารคลีน ใน
ประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2368-พ.ศ.2557 อีกท้ังยังศึกษาถึงสาเหตุที่ส่งผลให้เกิดการบริโภคอาหาร
คลีน ของกลุ่มผู้ใหญ่ตอนต้น  ทั้งพฤติกรรมและความหมายแฝงในการบริโภคอาหารคลีนของกลุ่ม
ผู้ใหญ่ตอนต้น โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการกับกลุ่มที่ท าการบริโภคซึ่งเป็กลุ่มวัยผู้ใหญ่
ตอนต้นในสังคมไทย จ านวน 15 คน ที่มีการบริโภคอาหารคลีน 

 

ผลจากการศึกษาพบว่าที่เชื่อมโยงกับแนวคิดของ ฌอง โบดริยาร์ด พบว่าการตัดสินใจบริโภค
ปละพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาแสเงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างไม่ได้
ค านึงถึงประโยชน์ใช้สอยเพียงอย่างเดียว แต่กลุ่มตัวอย่างยังบริโภคสัญญะคือ ความสวยงามของเรือน
ร่างและการมีรสนิยมที่แตกต่างจากผู้อ่ืน อีกท้ังมีการแลกเปลี่ยนเชิงสัญลักษณ์ด้วยซึ่งมูลค่าชนิดนี้เป็น
มูลค่าที่ไม่สามารถแยกตัวเองออกจากความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนได้ เพราะถือเป็นสิ่งที่ท าให้
ผู้บริโภคณุ้สึกเหมือนกับสมาชิกคนอื่นๆในกลุ่ม 
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กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธ์เล่มนี้  ท าให้ผู้ศึกษาได้มีความอดทนในการศึกษาหาความรู้ และท าให้ผู้ศึกษาได้มี
ความรู้เพิ่มเติม  และต้องขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ชินวร ฟ้าดิษฐี หรือพ่ีโฟล์ค ที่คอย
ช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษา ในสารนิพนธ์เล่มนี้ ขอบคุณ อาจารย์ธัญธีรา ยิ้มอ านวย ที่เป็นกรรมการสอบ
และได้อ่านงานของผู้ศึกษาและคอยแนะแนวทางในการแก้ไขให้สารนิพนธ์เล่มนี้ดีขึ้น  รวมถึงขอบคุณ
อาจารย์ท่านอ่ืนๆในภาควิชามานุษยวิทยาที่ให้ความรู้ทางมานุษยวิทยามาตลอด 4 ปี 

ขอบคุณตัวเองที่มีความอดทนในการท างาน ถึงแม้จะรู้สึกท้อแท้แต่ก็สามารถอดทนและตั้งใจ
ท างานรวมไปถึงการแก้งาน ให้ทุกครั้งผ่านพ้นไปด้วยดี และในที่สุดสารนิพนธ์เล่มนี้ก็ผ่านพ้นไปด้วยดี 
เป็นเวลา 1 ปีการศึกษาท่ีได้เห็นความพยายามของตนเอง 

ขอบคุณป่าป๊าม่าม๊าและครอบครัวที่คอยเป็นก าลังใจและให้ความสนับสนุนในทุกๆเรื่อง และ
คอยถามไถ่อยู่เสมอว่างานเสร็จหรือยัง คอยเป็นห่วงเมื่อต้องกลับบ้านดึกๆ หรือต้องนั่งแก้งานเป็น
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 และสุดท้าย ขอบคุณเพ่ือนๆ  ทุกคนที่คอยเป็นก าลังใจ ไปท างานด้วยกัน พยายาม
แลกเปลี่ยนความเห็น และคอยรับฟังเรื่องราวเวลามีปัญหาเสมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค 
 

สารบัญ 

           หนา้  

บทคัดย่อ ……………………………………………………………………………………………………………….. ก  

กิตติกรรมประกาศ …………………………………………………………………………………………………..    ข 

สารบัญ ………………………………………………………………………………………………………………….. ค  

บทที่ 

1 บทน า .....................................................................................................................  1  

       ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ........................................................ 1  

       วัตถุประสงค์  ……………………………………………………………………………….......... 6 

       สมมตฐิานของการศึกษา  …………………………………………………………………......  6 

       ขอบเขตของการศึกษา  …………………………………………………………………………. 6-7 

       ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดร้ับ  ……………………………………………………………………  7 

       ระยะเวลาและแผนการด าเนินงาน ...............................................................         7 

                 นยิาทศัพท์ .....................................................................................................          8 

2 แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  …………………………………………………………. 9 

       ทฤษฎี  การริโภคเชิงสัญญะ …………………………………………………………………..  10 

แนวคิดเรื่อง ไซเบอร์สเปซ .................................................................................   13  

วรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับพัฒนาการของอาหารสุขภาพในประเทศไทย ............      15 

       วรรณกรรมทีเ่ก่ียวข้องกับการยริโภคเชิงสัญญะ ...............................................       20  



ง 
 

สารบัญ  

3 ระเบียบวิธีวิจัย .......................................................................................................         24  

       รูปแบบการวจิัย  …………………………………………………………………………………..         24 

       สนามศึกษาและประชากร  ………………………………………………………................  24 

       วิธีการเก็บข้อมูล  ………………………………………………………………………………....  26 

       เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวจิัย  ……………………………………………………………………....  27 

       การวเิคราะห์ข้อมูล .........................................................................................  28  

4 ประวัติความเป็นมาของอาหารสุขภาพและอาหารคลีน  

           ในประเทศไทยตัง้แตป่ ีพ.ศ. 2368- พ.ศ. 2557 ....................................................  30  

       ประวัตอิาหารเจในประเทศไทย.......................................................................  30  

       ประวัตอิาหารมังสวิรตัใินประเทศไทย .............................................................        35  

       ประวัตอิาหารแมคโครไบโอตกิส์ในประเทศไทย ..............................................  39  

       ประวัตชิุมชน ..................................................................................................         35  

       ประวัตอิาหารชีวจิตในประเทศไทย ................................................................. 45  

       ประวัตอิาหารคลีนในประเทศไทย.................................................................  48  

                

   

        



จ 
 

5 พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน …………………………………………………………….          54 

                  สาเหตทีุส่่งผลให้เกิดการบริโภคอาหารคลีน ……………………………………………        54 

                  กระบวนการบริโภคอาหารคลีน...................................................................          57 

        วิธีการปรุงอาหาร .........................................................................................          63  

        พฤตกิรรมการน าเสนออาหารคลีน  …………………………………........................          54 

        การรวมกลุม่บนพ้ืนทีก่ายภาพ .......................................................................         70  

                

6 บทวิเคราะห์และสรุป..............................................................................................          77 

บรรณานุกรม ........................................................................................................................        87 

ภาคผนวก .............................................................................................................................        92 

  

                

                

 



 
 

1 
 

 

บทที่ 1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 อาหารเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตของมนุษยแเป็นหนึ่งในปัจจัย  4 ที่มนุษยแตองการ (Andrew 
Weil, 2545 : 11) อาหารในแตละสังคมและวัฒนธรรมนั้นมีความแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับ
สภาพแวดลอม หรือระบบนิเวศท่ีมนุษยแกลุมตางๆอาศัยอยู  (ยศ สันตสมบัติ ,2556 : 70) จากในอดีต
การรับประทานอาหารเพื่อใหดํารงชีวิตอยูไดเป็นเหตุผลแรก ตอมาจึงรูจักเลือกสรรอาหารเพื่อความ
อรอย หรือทานเพราะเหตุผลทางสังคม และ การเลือกรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ (ชุติมา ชูสิทธิ์ , 
2552 : 36-39) ทุกวันนี้มีการใชสํานวนภาษาอังกฤษ “you are what you eat” ที่แสดงใหเห็นวา
อาหารมีผลตอสุขภาพมากเพียงใด กลาวคือการที่สุขภาพของบุคคลนั้นจะเป็นอยางไรก็ข้ึนอยูกับ
อาหารที่พวกเขาเลือกรับประทาน (ธนภูม อติเวทิน , 2543 :98) อาหารสุขภาพในสังคมไทยมี
หลากหลายประเภทเชน อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ  อาหารแมคโครไบโอติกสแ หรือ อาหารชีวจิต เป็น
ตนการรับประทานอาหารสุขภาพมีรากฐานอยูบนความเชื่อ และรากฐานทางวิทยาศาสตรแ 

 อาหารสุขภาพในสังคมไทยที่มีพ้ืนฐานอยูบนความเชื่อไดแก อาหารเจ และอาหารมังสวิรัติ
การรับประทานอาหารเจในประเทศไทยนั้นเกิดข้ึนครั้งแรกเม่ือปี พ.ศ. 2368 โดยในปีนี้มีคณะงิ้วเร 
จากประเทศจีนมาเปิดการแสดง ตอมาผูคนในคณะงิ้วเรลมปุวย จึงเริ่มทา นอาหารเจ เพื่อเป็นการ
สะเดาะเคราะหแตามความเชื่อของชาวจีน หลักการทานอาหารเจคือการไมรับประทานเนื้อสัตวแ และ
ผักบางชนิดที่มีกลิ่นฉุน ไดแก กระเทียม หัวหอม หลักเกียว กุยชาย และใบยาสูบ หลังจากการ
รับประทานอาหารเจผูคนในคณะก็หายปุวย คนไทยจึงเริ่มรับประทานตาม (ธนัสถแ สุวัฒนมหาตมแ, 
2548 : 108-109) การรับประทานอาหารเจในประเทศไทยมี 4 ลักษณะ ไดแกการกินเจสายพุทธ สาย
เตเา โรงเจ และสายความเชื่อเรื่องการทรงเจาในภาคใตของประเทศไทย รูปแบบความเชื่อและ
พฤติกรรมการรับประทานอาหารเจนอกจากจะมีประโยชนแในดานของความเชื่อ และผลบุญที่ไดจาก
การละเวนชีวิตสัตวแแลวยังมีประโยชนแในดานสุขภาพ เพราะการหลักเลี่ยงเนื้อสัตวแนับวาเป็นการ
หลีกเลี่ยงสารเคมีที่อาจปนเปื้อนมาและกอใหเกิดโรคตางๆ เชน โรคมะเร็ง (นัยนา เล็กสุธี ,2546 : 2-
3) 
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นอกจากอาหารเจแลว อาหารมังสวิรัติก็เป็นอาหารที่ไมรับประทานอาหารเนื้อสัตวแ
เชนเดียวกัน และมีพ้ืนฐานความเชื่อมาจากศาสนาซิกขแที่มาจากประเทศอินเดียชาวซิกขแเขามาใน
ประเทศไทยครั้งแรกปี พ.ศ. 2434 โดยการเขามาในประเทศไทยครั้งแรกนั้นเขามาเพ่ือการคาขาย 
จากนั้นจึงมีการตั้งถ่ินฐานในประเทศไทย ตอมาในปี พ.ศ. 2475 มีการสรางศูนยแกลางศาสนสถานวัด
ซิกขแ โดยใชชื่อวา ศาสนาสถานสมาคมศรีคุรุสิงหแสภา ซึ่งศาสนสถานแหงนี้เป็นสถานที่ในการประกอบ
พิธีกรรมตางๆตามหลักความเชื่อของศาสนาซิกขแ ชาวซิกขแเชื่อวาการทําบุญสูงสุดนั้นคือการแบงปัน 
เห็นไดจากภายในศาสนสถานของชาวซิกขแนั้นมี ลังการ หรือ ครัวพระ ไวสําหรับแจกจายอาหาร
ใหแกศาสนิกชนทุกคนทุกศาสนา ซึ่งอาหารในครัวพระนี้เป็นอาหารมังสวิรัติ ในบทบัญญัติของพระ
มหาคัมภีรแคุรุครันถแ ซาฮิบ ไดกลาววา “หมูหรือวัวทั้งสองตัวก็มีสิทธิอยู” ซึ่งหมายความวา สัตวแทุก
ชนิดในโลกตางมีสิทธิในชีวิตของตนจึงไมควรที่จะลิดรอนสิทธิในชีวิตของสัตวแเหลานั้น ตอมามีการ
กอตั้งสมาคมมังสวิรัติแหงประเทศไทย และชมรมสันติอโศก ทําใหเกิดการเผยแพรอาหารมังสวิรัติให
เป็นที่รูจักมากขึ้นในประเทศไทย (มานิต สัจจะมิตร , 2555 : 11-14) สําหรับผูที่รับประทานอาหาร
มังสวิรัติในประเทศไทยนั้น นอกจากจะมีฐานบนความเชื่อโดยการไมเบียดเบียนสัตวแแลวยังเป็นการดี
ตอสุขภาพ ในการหลีกเลี่ยงสารเคมีที่อาจปนเปื้อนมากับเนื้อสัตวแ ( ดลลดาทีปิวัฒนแ,2556 :3)จากการ
รับประทานอาหารเจและอาหารมังสวิรัติในสังคมไทยนั้น สะทอนใหเห็นถึงการรับประทานอาหาร
สุขภาพที่มีพ้ืนฐานมาจากหลักความเชื่อทางศาสนา และวิถีการดําเนินชีวิตใหสอดคลองกับหลักความ
เชื่อของตน นอกจากจะสอดคลองกับหลักความเชื่อแลว การกินอาหารเจหรืออาหารมังสวิรัติก็ถูกให
ความหมายวาเป็นอาหารสุขภาพ โดยหลักการทางการแพทยแ นอกจากอาหารสุขภาพท่ีมีพ้ืนฐานมา
จากหลักความเชื่อแลว อาหารสุขภาพท่ีเติบโตมาจากการแพทยแ ไดแก อาหารแมคโครไบโอติคสแ 

อาหารแมคโครไบโอติคสแนั้นมีรากฐานมาจากทางการแพทยแ และเปรียบเสมือนกับแพทยแ
ทางเลือกในการรักษาโรคจากการรับประทานอาหาร มีผูปุวยที่เป็นโรคมะเร็ง สามารถหายจาก
โรคมะเร็งได โดยการรับประทานอาหารแมคโครไบโอติคสแ โดยแนวคิดนี้ไดถูกเสนอโดยนายแพทยแ 
ชาวญี่ปุุนชื่อวา นายแพทยแ ซาเก็น อิชิซูกะ ( Sagen Ishizuka) เขาไดเสนอ ทฤษฎีอาหารและ
การแพทยแซึ่งผสมผสานระหวางทฤษฎีการแพทยแพ้ืนบานที่เกี่ยวกับอาหารและทฤษฎีการแพทยแแผน
ปัจจุบัน โดยเสนอใหผูคนรับประทานอาหารครบสวนที่ไมผานการขัดสี หลักการรับประทานแมคโคร
ไบโอติคสแนั้นเนนความสมดุลในการเลือกรับประทานอาหารใหครบ 5 หมู เนนอาหารที่หาไดตาม
ฤดูกาล อาหารประเภทธัญพืชที่ไมผานการขัดฟอก แตงเติม ใสสี กลิ่นและรส ไมรับประทานอาหาร
แปรรูป ผูที่รับประทานอาหารแมคโครไบโอติคสแนั้นควรเรียนรูวิธีการปรุงและการประกอบอาหารดวย
ตัวเอง เพื่อที่จะไดทราบถึงวัตถุดิบที่ใชในการประกอบอาหารและกระบวนการปรุงที่เนนใหอาหารมี
รสชาติคงเดิมไวที่สุด และหลีกเลี่ยงการทานอาหารทอด นอกจากเรื่องการเลือกทานอาหารแลว แมค
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โครไบโอติคสแยังพูดถึงการดําเนินชีวิตใหสอดคลองและสมดุลกับธรรมชาติ รวมไปถึงการดําเนินชีวิต
และการมองโลกในแงดี (สิทรา พรรณสมบูรณแ, 2544 : 19-21)  

จากนั้นอาหารแมคโครไบโอติคสแไดถูกนํามาปรับใหเขากับสังคมไทยมากยิ่งขึ้นและเรียก 
อาหารชีวจิต ผูที่ริเริ่มแนวคิดอาหารชีวจิตในประเทศไทย คือ ดร.สาทิส อินทรกําแหง และมีการจัดตั้ง
ชมรมชีวจิตในปี พ.ศ. 2531 แนวคิดแบบชีวจิตนั้นพูดถึงการดําเนินชีวิตแบบธรรมชาติทั้งกายและ
จิตใจ โดยถือวารางกายมีผลตอจิตใจและจิตใจมีผลตอรางกายดวยความสุขสมบูรณแที่แทจริงขึ้นอยูกับ
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของรางกาย อาหารชีวจิตและอาหารแมคโครไบโอติคสแ มีความคลายคลึง
กันทั้งในเรื่องแนวทางการดําเนินชีวิต และอาหารที่ควรเลือกรับประทาน แตสําหรับชีวจิตนั้นจะมี
จุดเดนที่แตกตางจากแมคโครไบโอติคสแคือ น้ําอารแซี ( R.C.,Rejuvenating Concoction) หมายถึงน้ํา
ที่ปรุงแตงข้ึนเพื่อสรางความสดชื่นใหแกรางกายดร.สาทิส อินทรกําแหง เป็นผูที่คิดคนขึ้นเอง น้ําอารแซี 
ไดมาจากการหุงตมขาวชนิดตางๆ 9 อยาง ไดแก ขาวบารแเลยแ ขาวสาลี ขาวฟุาง ลูกเดือย ลูกบัว ขาว
กลอง ขาวแดง ขาวซอมมือ และ ขาวโอ฿ต น้ําอารแซีชวยบรรเทาอาการออนเพลีย ชวยปูองกันโรค
เหน็บชา ซึ่งในเวลาตอมาน้ําอารแซีถูกพัฒนาจนกลายเป็นธุรกิจ มีการขายน้ําอารแซีแบบสําเร็จรูปผูคน
จึงใหความสนใจอาหารชีวจิตนอยลง นอกจากน้ําอารแซีที่เป็นจุดเดนของชีวจิตแลว การขับสารพิษ 
(detoxification) ยังเป็นจุดเดนของการรับประทานอาหารชีวิจิตอีกดวย การขับสารพิษ มีหลากหลาย
วิธีดวยกันเชน ออกกําลังกาย นวดสมุนไพร ฟอกเลือด หรือการสวนทวารหนักดวยน้ํากาแฟ ซึ่งชาวชีว
จิตเชื่อวาการสวนทวารหนักสามารถรักษามะเร็งได โดยเฉพาะมะเร็งตับและมะเร็งลําไสใหญ 
นอกจากนี้การรับประทานอาหารชีวจิตไดแนะนําการออกกําลังกายควบคู ไปกับการรับประทาน
อาหารชีวจิตอีกดวย กีฬาท่ีชีวจิตนําเสนอไดแก การรํากระบองแบบชีวจิตที่ผสมโยคะเขากับการออก
กําลังกายแบบ Isometric หรือการเกร็งกลามเนื้ออยูกับที่ เป็นการออกกําลังกายที่ดีตอ กระดูกสัน
หลังและขอกระดูกตางๆ (ชุติมา คชศิลา, 2547 : 43-57)  

อาหารสุขภาพมีอยูในสังคมไทยมานานแลวและมีการพัฒนาตามยุคที่เปลี่ยนแปลงไปอยาง
เสมอกลาวคือในยุคหนึ่งผูคนนิยมทานอาหารเจ อาหารมังสวิรัติตามพ้ืนฐานทางความเชื่อ แตอีกยุค
หนึ่งผูคนหันมาทานอาหารแมคโครไบโอติคสแและอาหารชีวจิตเพราะมีการแพทยแเขามาเกี่ยวของใน
การชวยรักษาโรค ในปัจจุบันอาหารแมคโครไบโอติคสแ และอาหารชีวจิตนั้นถูกนําเสนอผานสื่อนอยลง 
ถึงแมวา นิตยสารชีวจิตยังเป็นสื่อที่นําเสนอเรื่องราวชีวจิตอยางตอเนี่อง แตผูคนก็ใหความสนใจ
นอยลง เห็นไดจาก สื่อโทรทัศนแ หรือสื่ออินเทอรแเน็ต ที่นําเสนอเรื่องราวของอาหารชีวจิตนอยลงหาก
เปรียบเทียบกันในอดีตเมื่อกระแสของอาหารชีว-จิตนั้นกําลังเป็นที่นิยมในปี พ.ศ.2555 ผูนําชีวจิต ดร.
สาทิส อิทรกําแหง ไดเสียชีวิตและไมมีผูนําคนใหมข้ึนมาแทน การเสียชีวิตของดร.สาทิส อินทรกําแหง
นั้นก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่อาหารชีวจิตไดรับความนิยมนอยลง จากการรับประทานอาหารสุขภาพของ
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ผูคนในสังคมไทยทําใหเห็นถึงกระแสตื่นตัวเรื่องของสุขภาพในสังคมท่ีมีมากข้ึน สะทอนถึงความคิด
ของมนุษยแที่ตองดูแลตนเองแสวงหาสิ่งที่เป็นประโยชนแตอรางกาย เพื่อสุขภาพที่ดีอยางสม่ําเสมอ 
(กาญจนา แกวเทพ , 2556 : 40)ในปัจจุบันปี พ.ศ. 2557 อาหารสุขภาพท่ีกําลังไดรับความนิยมอยาง
มากคือ อาหารคลีน (Eat Clean)การรับประทานอาหารคลีนนั้นเริ่มถูกพูดถึงครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา 
ในชวงปี พ .ศ.2503 เนื่องจากในชวงนั้นมีการตื่นตัวเรื่องของการรับประทานอาหารสุขภาพเกิดข้ึน  
นายสงา ดามาพงษแ ผูเชี่ยวชาญดานโภชนาการอธิบายวา การกินอาหารแบบคลีน คือการกินอาหารที่
ไมผานกระบวนการปรุง กระบวนการตกแตงมากเกินไป และผานการปนเปื้อนใหนอยท่ีสุด เพ่ือให
ไดมาซึ่งประโยชนแจากธรรมชาติและสารอาหารอยางครบถวน อาทิ ผักผลไมสดๆ ธัญพืช อาหารที่ไม
ผานการขัดสี แตไมจําเป็นตองเป็นอาหารมังสวิรัติ เนื้อสัตวแก็เป็นอาหารคลีนไดการปรุงอาหารแบบ
คลีนไมใชการเนนทานผักเยอะๆ แตเป็นปรุงอาหารดวยวิธีงายๆ แมอาหารไทยเองก็เป็นอาหารคลีนได 
เพียงใชอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ปรุงรสเล็กนอย ไมหลายขั้นตอนก็เพียงพอ (Pavinee 
Thepkhamram, ออนไลนแ , 2557) โดยวัตถุดิบและผลิตภัณฑแตางๆที่นิยมนํามาใชประกอบอาหาร
คลีน ไดแก แปูงที่ไมผานการขัดสี เชนขาวซอมมือ หรือขนมปังโฮลวีท ธัญพืช  เนื้อสัตวแและผักปลอด
สารพิษ รวมไปถึงผลิตภัณฑแตางๆที่ปลอดสารพิษ หรือผลิตภัณฑแแบบ ออรแแกนิค (Organic) ซ่ึง
วัตถุดิบเหลานี้มีราคาแพงกวาวัตถุดิบทั่วไปแตสําหรับกลุมคนที่รับประทานอาหารคลีนนั้นนิยมที่จะ
เลือกใช วัตถุดิบเหลานี้มาประกอบการทําอาหาร รายการอาหารคลีนนั้นจะมีความหลากหลายและไม
ตายตัว อาหารทุกชนิดสามารถเป็นอาหารคลีนไดโดยขึ้นอยูกับกระบวนการปรุงอาหาร เชน ขาวผัด
กระเพราไก โดยเลือกใชไกสวนที่เป็นอกเพราะเป็นสวนที่มีไขมันนอยที่สุด ขาวที่ใชก็จะเป็นขาวซอม
มือที่ไมผานการขัดสี 

อาหารคลีนถูกนําเสนอผานสื่อตางๆหลากหลายชองทาง เชน นิตยสาร โทรทัศนแ เป็นตน จาก
การสังเกตการณแของผูศึกษาพบวาสื่อที่มีการนําเสนอเก่ียวกับอาหารคลีนมากที่สุด ไดแกสื่อ
อินเทอรแเน็ต ซึ่งสื่ออินเทอรแเน็ตที่นับวาเป็นสื่อใหม ที่มีการสื่อสารไดทั้งสองทาง ทั้งผูสงสารและผูรับ 
กอใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น งายตอการเขาถึงและการเผยแพรขอมูล (กาญจนา แกวเทพ , 
2556 : 19-21) การเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับอาหารคลีนบนพื้นที่อินเทอรแเน็ตนั้น สวนใหญอยูใน
รูปแบบของบทความ และการแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับอาหารคลีน ในเว็บบอรแด ซึ่งเว็บบอรแดท่ี
ไดรับความนิยมในการเขาไปแลกเปลี่ยนพูดคุยไดแกเว็บบอรแดในเว็บไซตแ www.pantip.comซึ่งพ้ืนที่
ในสวนของเว็บบอรแดนั้นมีการแบงพ้ืนที่ออกเป็น 25 หอง ตามหัวขอที่ตองการ ผูใชงานสามารถเขาไป
แลกเปลี่ยนพูดคุยหรือหาขอมูลในเรื่องท่ีตนเองสนใจซึ่งหองที่ผูคนเขามาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับอาหาร
คลีนมากท่ีสุดนั้นไดแก หองกนครัวที่เป็นหองเก่ียวกับอาหารการกินสําหรับหองกนครัวนั้นผูคนจะเขา
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มาแลกเปลี่ยน รานอาหาร หรือวิธีการประกอบอาหารคลีนแบบตางๆ รวมไปถึงพูดถึงความ
เปลี่ยนแปลงของตนเองหลังจากรับประทานอาหารคลีน (ธนัฎฐา ลิขิตพงศแไพศาล, 2554:2-3) 

นอกจากเว็บไซตแพันทิปที่ผูคนนิยมเขาไปแลกเปลี่ยนพูดคุยแลว เครือขายสังคมออนไลนแอยาง 
Facebook ก็เป็นพ้ืนที่ที่ไดรับความนิยมในการเขาไปแลกเปลี่ยนพูดคุย เพราะ Facebook ใหบริการ
สรางเพจ เป็นพื้นที่ๆไวสําหรับการแสดงความคิดเห็น หรือรวบรวมกลุมคนที่มีความชอบเหมือนกัน 
หรือเป็นชองทางการประชาสัมพันธแ ผลิตภัณฑแ หรือ ขอมูลตางๆใหแกคนทั่วไป ( Fanpage คืออะไร, 
ออนไลนแ, 2554) เชน เพจ Eat Clean Baby Shhhh it’s healthy หรือ เพจ Eat clean and 
workout  เป็นตน เพจเหลานี้เป็นเพจที่รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ การรับประทานอาหารคลีน แนะนํา
รายการอาหาร สูตรอาหารตางๆ รวมไปถึงรานอาหารที่เกี่ยวของกับการรับประทานอาหารคลีนนอก
จากนี้ยังเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางผูที่มีความสนใจในเรื่องนี้ โดยผูติดตามมีการเขามา
แลกเปลี่ยนพูดคุยเก่ียวกับอาหารคลีน รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนสูตรอาหาร และผลิตภัณฑแตางๆที่
เกี่ยวของกับอาหารคลีน เพจที่เกี่ยวของกับอาหารคลีนสะทอนใหเห็นถึงความนิยมของอาหารคลีนที่
กําลังแพรหลายและกําลังเป็นที่พูดถึงในสังคมออนไลนแ 

นอกจาก Facebook ยังมีโปรแกรมที่มีผูใชเป็นจํานวนมากคือ Instagram ผูใช Instagram 
นําเสนอภาพถาย ในมุมมองของตนเอง จํานวนผูใชในประเทศไทยนั้นมีมากกวา หนึ่งลานหาแสนคน
(เผยสถิติการใชงาน  Instagram ของคนไทย ,ออนไลนแ, 2557)  ทั้งผูใชที่ตองการติดตามภาพถายของ
สมาชิกรายอ่ืน และผูใชที่ใชพื้นที่นี้แสดงผลงานภาพถายของตนภาพที่ผูคนนิยมถายและแบงปันบน
เครือขายทางสังคมออนไลนแนี้ อาทิ สถานที่ทองเที่ยว รูปตนเอง รูปสัตวแเลี้ยง หรือแมแตการถายรูป
อาหารกอนรับประทาน (ณัฏฐา อุยมานะชัย และ ธิดา ตันพงศธร , อินสตาแกรมในการตลาดแบบ
บอกตอ,ออนไลนแ, 2555) มีผูใชงาน Instagram แบงปันรูปภาพอาหารคลีน รวมไปถึงวิถีชีวิตของพวก
เขา ทําใหมีผูติดตามที่มีความสนใจในเรื่องอาหารคลีนเหมือนกัน เขามาติดตามและใชเป็นพื้นที่ในการ
แลกเปลี่ยนพูดคุยเก่ียวกับ สูตรอาหารคลีน รานอาหารคลีน รวมไปถึงสถานที่ตางๆที่จําหนายวัตถุดิบ
ในการประกอบอาหารคลีน เป็นตน  ยิ่งไปกวานั้นโปรแกรม  Instagram ยังสามารถคนหารูปภาพที่
ผูใชสนใจ ไดดวยวิธีการคนหาจาก  Hashtag เปรียบเสมือนเป็นคําคนหาหลัก หรือ ที่เรียกกันวาคียแ
เวิรแด (Keyword) ใชเพื่อคนหา กลุมคน หรือ กลุมเพ่ือน ที่มีความสนใจเหมือนกัน เรื่องเดียวกัน อยู
สถานที่เดียวกัน หรือ ใชของยี่หอเดียวกัน เป็นตน  (Thanop Somprasong,Hashtag คืออะไร และ 
วิธีการใช #Hashtag ที่เหมาะสม , ออนไลนแ , 2557) หากผูใชคนหา โดยใชคําคนหาหลัก เชนคําวา 
Eat clean โปรแกรมก็จะแสดงผลรูปภาพที่เก่ียวของกับการรับประทานอาหารคลีน เป็นตนจากการ
คนหาของผูศึกษาพบวารูปภาพที่ใช Hashtag ของคําวา Eat clean มีจํานวนมากถึง 15 ลานรูปจาก
ทั่วโลก 
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จากการสังเกตการณแบนพื้นที่อินเทอรแเน็ตทําใหผูศึกษาพบวาการรับประทานอาหารคลีน
กําลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน เห็นไดจากการตั้งหัวขอการสนทนาแลกเปลี่ยนความเห็นในเว็บไซตแพันทิป 
เพจอาหารคลีนจาก Facebook รวมไปถึงการนําเสนอรูปภาพอาหารคลีนใน  Instagram และจาก
การสังเกตการณแอยางมีสวนรวมในงาน meeting ของกลุมคนที่บริโภคอาหารคลีนณ รานอาหาร 
Brown eyes สุขุมวิท 12 โดยรานอาหารแหงนี้เป็นรานอาหารออรแแกนิค ผลิตภัณฑแในการปรุงแตง
อาหารไดจากธรรมชาติและปลอดสารพิษ ผูศึกษาพบวากลุมคนที่นิยมรับประทานอาหารคลีนมาก
ที่สุดคือคนในชวงวัยผูใหญตอนตน อายุ 23-40ปี(นวลศิริ เปาโรหิตยแ และ คนอื่น , 2518: 268) 
นอกจากนี้การรับประทานอาหารคลีนยังเป็นกระแสนิยมที่พบไดท่ัวไปจากสื่อตางๆดังที่กลาวขางตน 
ผูศึกษาจึงมีความสนใจเกี่ยวกับการบริโภคอาหารคลีนของกลุมวัยผูใหญตอนตนวามีพฤติกรรมและ
ความหมายแฝงในการบริโภคอาหารคลีนอยางไร 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาถึงประวัติความเป็นมาของอาหารสุขภาพโดยเฉพาะอาหารคลีน ในประเทศไทย
ตั้งแตปี พ.ศ. 2368-พ.ศ.2557 

2. เพ่ือศึกษาถึงสาเหตุที่สงผลใหเกิดการบริโภคอาหารคลีน ของกลุมผูใหญตอนตน 
3. เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมและความหมายแฝงในการบริโภคอาหารคลีนของกลุมผูใหญตอนตน 

สมมติฐาน 
สาเหตุที่กลุมผูใหญตอนตน เลือกบริโภคอาหารคลีนนั้น เพราะสุขภาพและความงาม รวมไป

ถึงการบริโภคเพ่ือเขากลุมและอิทธิพลจากสื่อ เพื่อจะไดดูดีและทันสมัย 

ขอบเขตของการศึกษา 
1. ขอบเขตดานเนื้อหา 

ในการศึกษาครั้งนี้ตองการทราบถึงประวัติและพัฒนาการของอาหารสุขภาพในประเทศไทย
ตั้งแตปี พ.ศ.2368-พ.ศ.2557 วามีพัฒนาการมาอยางไร และตองการทราบถึงสาเหตุของการ
บริโภคอาหารคลีนใน กลุมวัยผูใหญตอนตนที่ทํางานแลวในสังคมไทย รวมถึงศึกษาพฤติกรรม
และความหมายแฝงในการบริโภคอาหารคลีน 

2. ขอบเขตดานพ้ืนที่ 
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาจะทําการเก็บขอมูลจากพ้ืนที่ออนไลนแและพ้ืนที่กายภาพไดแก 
รานอาหาร และหางสรรพสินคา เว็บไซตแและสังคมออนไลนแที่ทําการศึกษาไดแก 

1. ww.pantip.com โดยจะเก็บขอมูลจากหองกนครัว 
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2. Facebook โดยจะเลือกเก็บขอมูลจาก เพจ Shhhh it’s healthy 
3. Instagram โดยเลือกเก็บขอมูลจากบัญชีผูใชที่นําเสนอรูปภาพอาหารคลีน  

รวมไปถึงการสังเกตการณแอยางมีสวนรวมจากการจัดงาน Meeting ของกลุมคนทานอาหาร
คลีนและการนัดสัมภาษณแบนพ้ืนที่กายภาพ เชน รานอาหาร หรือหางสรรพสินคา เป็นตน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
เพ่ือทราบถึง ประวัติความเป็นมาของอาหารสุขภาพในประเทศไทยตั้งแตพ.ศ. 2368-พ.ศ.

2557 รวมไปถึงสาเหตุ พฤติกรรม และ ความหมายแฝงของการบริโภคอาหารคลีนในกลุมผูใหญ
ตอนตนที่ทํางานแลว อายุ 24-30 ปีและเป็นขอมูลสําหรับผูที่สนใจเพื่อนําไปตอยอดทางดาน
การศึกษา 

ระยะเวลาและแผนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแตเดือน สิงหาคม 2557 ถึงเดือน พฤษภาคม 2558 

 

แผนการด าเนินงาน  

ระยะเวลา ขั้นตอนในการดําเนินงาน 
 
สิงหาคม 2557- พฤศจิกายน 2557 

ศึกษาขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ หนังสือ 
บทความ วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพแ 
งานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของและการคนควาทาง
อินเทอรแเน็ต 

ธันวาคม 2557 – กุมภาพันธแ 2558 เก็บขอมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณแอยางไม
เป็นทางการและการสังเกตการณแแบบมีสวนรวม 

มีนาคม 2558 – เมษายน 2558 นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาจัดลําดับเรียบเรียง 

พฤษภาคม 2558 วิเคราะหแขอมูลและสรุปผลการศึกษา 
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นิยามศัพท์ 

อาหารคลีน หมายถึง  อาหารที่ไมผานกระบวนการปรุง กระบวนการตกแตงมากเกินไป และ
การปนเปื้อนใหนอยที่สุด เพ่ือใหไดมาซึ่งประโยชนแจากธรรมชาติ เป็นการกินเพื่อเพ่ือสุขภาพรูปแบบ
ใหมที่เนนทานทุกอยางใหครบ 5 หมู และคัดสรรวัตถุดิบในการประกอบอาหาร เชนการเลือกใชน้ํามัน
ก็จะเลือกใชน้ํามันแบบกรดไขมันดี ไดแกน้ํามันมะกอก น้ํามันมะพราว เป็นตน เป็นอาหารที่หลีกเลี่ยง
อาหารรสจัดและอาหารทอด  

อาหารเจหมายถึง อาหารที่ปรุงขึ้นมาจากพืชผักธรรมชาติลวนๆ ไมมีเนื้อสัตวแปน และท่ี
สําคัญตองไมปรุงดวย ผักฉุนทั้ง 5 อันไดแก กระเทียม หัวหอม หลักเกียว กุยฉาย ใบยาสูบ เนื่องจาก
ผักดังกลาวเหลานี้เป็นผักท่ีมี รสหนัก กลิ่นเหม็นคาวรุนแรง  

อาหารมังสวิรัติหมายถึง อาหารที่ปราศจากเนื้อสัตวแ และผลิตภัณฑแจากเนื้อสัตวแทุกชนิด ไม
วาจะเป็นสัตวแเล็กหรือสัตวแใหญ หรือแมแตแมลง อาหารมังสวิรัติเนนการรับประทานผัก โดยสามารถ
รับประทานผักทุกชนิดได 

อาหารแมคโครไบโอติคสแหมายถึงอาหารแขนงหนึ่งที่ใชในทางการแพทยแ มีหลักในการดําเนิน
ชีวิตแบบองคแรวม เพื่อใหบุคคลมีสุขภาพท่ีดีขึ้น โดยเป็นการรักษาโรคผานทางอาหาร โดยอาหารที่
รับประทานนั้นจะเนนอาหารสดที่หาไดตามฤดูกาล เป็นธรรมชาติและปรุงแตงนอยที่สุด เนนการ
รับประทานอาหารธัญพืชและอาหารที่ไมผานการขัดสี เพ่ือคงความเป็นธรรม ชาติและหลักเลี่ยง
สารเคมีที่อาจปนเปื้อนมากับการปรุงแตงอาหาร นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนทัศนคติในการ
ดําเนินชีวิต เพื่อการมี่สุขภาพและจิตใจที่ดี 

อาหารชีวจิต หมายถึง อาหารที่ปรับมาจากอาหารแมคโครไบโอติคสแ เพ่ือใหเหมาะสมกับวิถี
ชีวิตคนไทยมากยิ่งขึ้น เพื่อใหงายตอการเลือกสรรวัตถุดิบและการปรุงอาหารอาหารชีวจิตคืออาหาร
ชั้นเดียวที่ผานกระบวนการปรุงนอยที่สุดเพื่อคงความเป็นธรรมชาติไว และเนนการรับประทานอาหาร
ที่ไมผานการขัดสี รวมไปถึงธัญพืชตางๆ 

ออรแแกนิค หมายถึง ผลผลิตอาหารที่ปราศจากสารพิษและการเคมี เชนการทําเกษรตรแบบ
อินทรียแไมใชยาฆาแมลงหรือสารเคมีในการเพาะปลูก หรือการเลี้ยงสัตวแแบบธรรมชาติโดยไมมีการฉีด
ฮอรแโมนเรงการเจริญเติบโตของสัตวแ 
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บทที่2 

แนวคิดทฤษฎีและ เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาเลือกใชแนวคิดและทฤษฎีมาเป็นกรอบในการวิเคราะหแ โดย
เลือกใช 2 ทฤษฎีไดแก 
1. ทฤษฎีการบริโภคเชิงสัญญะ (Consumption of Sign) ของ ฌอง โบดิยารแด ( Jean 

Baudrillard)  
2. แนวคิดไซเบอรแสเปซ(Cyber space) โดยเรียบเรียงไดดังนี้ 

โดยทฤษฎีการบริโภคเชิงสัญญะนั้นสามารถนํามามองการบริโภคอาการคลีน รวมไปถึงสาเหตุที่
สงผลถึงการบริโภคและ พฤติกรรมของผูที่บริโภคอาหารคลีน ในสวนของแนวไซเบอรแสเปซเป็นพื้นที่
สําหรับแสดงสัญญะของการบริโภคอาหารคลีน 

1. ทฤษฎีการบริโภคเชิงสัญญะ (Consumption of Sign) 
 โบดิยารแด เป็นนักคิดหลังสมัยสมัยชาวฝรั่งเศสเขาเริ่มตนการวิเคราะหแสังคมแหงการบริโภค
โดยการคนหาความสัมพันธแของมนุษยแและวัตถุ เขาเชื่อวาการบริโภคของคนในสังคมปัจจุบันไมไดอยู
บนพื้นฐานการใชสอย (Utility) หรือความพึงพอใจ (Pleasure) แตอยูบนพื้นฐานของการสรางคุณคา
และความหมายของวัตถุที่ถูกสรางข้ึนมาภายในสังคมซึ่งตั้งอยูบนตรรกะของความตาง ( Difference) 
(อธิคม โกมลวิทยาธร ,2538 : 22) การบริโภคสินคากลายเป็นการบอกตัวตนของเรา บอกสถานภาพ
ของเรา บอกรสนิยม ซึ่งเป็นการเอาวิถีชีวิตผนวกไวในการบริโภคสินคา (นิธิ เอียวศรีวงศแ , 2547 : 76)
การบริโภคในทุกวันนี้ไมไดเป็นเพียงแคการตอบสนองตอการดํารงชีวิตเพียงอยางเดียว แตแฝงไปถึง
นัยทางสังคม วัฒนธรรม คุณคาทางศักดิ์ศรีและหนาตา ภาพลักษณแ รวมไปถึงแรงจูงใจตางๆที่กระตุน
ใหผูบริโภคนั้นเกิดการบริโภค (เกษม เพ็ญภินันทแ, 2550 : 2) 
 โบดิยารแด ไดรับอิทธิพลทางความคิดเรื่องการบริโภคจาก คารแล มารแกซ( Karl Marx) ซ่ึง
มารแกซไดวิเคราะหแวา ในสังคมทุนนิยม( Capitalism) ซึ่งเป็นสังคมแหงการคา และการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ ซึ่งทําใหวัตถุกลายเป็นสินคาเพ่ือนําไปแลกเปลี่ยนดวยการกําหนดมูลคาการ
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แลกเปลี่ยน หรือราคา โดยราคาจะเป็นตัวกําหนดคุณคาของวัตถุ ไมใชประโยชนแใชสอยที่เป็น
ตัวกําหนดคุณคา มารแกซ ไดใหคุณคาของการบริโภคไว 2 ประการ ไดแก 
         1.คุณคาทางการใชสอย (use value) 
         2.คุณคาทางการแลกเปลี่ยน (exchange value) (เพ่ิงอาง,2538 : 18) 
ในขณะที่ โบดิยารแด เชื่อวาสังคมไดกาวเขาสูยุคทุนนิยมสมัยใหม เป็นสังคมท่ีการผลิตพัฒนากาวหนา 
สินคาท่ีถูกผลิตจึงถูกผลิตออกมาจนเกินความพอดีการวิเคราะหแเรื่องการบริโภคจึงไมไดมีเพียงแค 
คุณคาการใชสอย หรือ คุณคาในแลกเปลี่ยนเทานั้น แตมีคุณคาเชิงสัญญะ ( sign) อยูดวย เขาให
ความสําคัญในการวิเคราะหแการบริโภค 3 ประการ ดังนี้ 
         1.สินคา 
         2.สัญญะ 
         3.การบริโภค 

1.สินคา ในทัศนะของ โบดริยารแด หมายถึง วัตถุท่ีมองเห็นไดชัดเจนที่สุดของวัฒนธรรม 
กลาวคือการผลิตสินคาของแตละวัฒนธรรมมีความแตกตางกัน สินคาท่ีถูกผลิตออกมานั้นขึ้นอยูกับวา 
ใครเป็นผูใชและอยูภายใตวัฒนธรรมแบบไหน มากไปกวานี้ตัวสินคายังเป็นสื่อทางวัฒนธรรม และมี
ความสัมพันธแกับผูใช เนื่องจากคนในแตละวัฒนธรรม มีคุณลักษณะทางเพศ อายุ ชนชั้น อาชีพ การ
ผลิตสินคาจึงใสความเป็นตัวตนเขาไปในการผลิต เชน ผูชายจะไมใชสินคาประเภทเครื่องสําอาง เป็น
ตน ซึ่งมุมมองเหลานี้เป็นมุมมองจากปัจเจกบุคคลผูใชสินคา ในปัจจุบันสินคามีการใชสื่อในการใส
ความหมายไปในตัวสินคา หรือใหคุณคาของสินคานั้นๆ แตกตางออกไป สินคาเหลานี้เป็นผลผลิตจาก
มวลชน หรือเรียกวาสินคาทางวัฒนธรรม ( Cultural Commodity)  จากพ้ืนฐานแนวคิดของนัก
ทฤษฎีสัญญะวิทยา โลกของความเป็นจริงที่อยูนั้น จะยังไมมีความหมายอะไร จนกวาจะมีผูกําหนด
ความหมายหรือมีกลไกลกําหนดความหมายให เมื่อพิจารณาจากแนวคิดนี้ สินคาตางๆขอองสื่อมลชน 
ไมวาจะเป็น การโฆษณา ภาพแฟชั่น ละคร หรือขาว สื่อเหลานี้นั้นเป็นเครื่องมือ ในการเปลี่ยน
ความหมายจากโลกท่ีเป็นอยู มาสูสินคาทั้งสิ้น  โดยเฉพาะการโฆษณาที่หลอมรวมสินคาบริโภคและ
โลกทางวัฒนธรรม มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพราะการโฆษณา มักจะไมกลาวถึง สินคาที่จะขาย แต
กลาวถึงผูใชสินคานั้นๆมากกวา เชนการ โฆษณาเสื้อยืด จะไมไดกลาวถึงตัวเสื้อยืดเทาไหรนัก แตจะ
กลาวถึง ผูที่ใสมากกวา หรือ ความสัมพันธแระหวางเสื้อยืดกับผูใส (กาญจนา แกวเทพ ,2547 : 156-
159) 

2.สัญญะ ความสัมพันธแระหวาง คนกับสินคามีอยูหลายระดับ ระดับแรกเป็นความสัมพันธแแง
การใชประโยชนแ ( Utility) หรือการตอบสนองความตองการในแบบพื้นฐานทั่วไป เชนการหาซื้อเสื้อ
หนาวและผาพันคอมาใชเมื่ออยูในฤดูหนาว ความสัมพันธแระดับท่ีสองเป็นความสัมพันธแเชิงสัญญะ 
เชนการที่เราซื้อเสื้อหนาวและผาพันคอนั้น เราไมไดเพียงคํานึงถึงแงประโยชนแใชสอยเพียงอยางเดียว
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แตหากคํานึงถึง ยี่หอ brandname หรือ noname แบบไหนจะใสแลวดูดี ดูมี class และในหลาย
กรณี เราอาจจะหยิบเอาผาพันคอมาสวมใส ถึงแมวาอากาศจะไมหนาวเลย เพียงเพราะตองการอวด
ยี่หอของสินคา ปราก ฏการณแทั้งหมดนี้เป็นความสัมพันธแกับสินคาในเชิงสัญญะแทบทั้งสิ้น และมักจะ
เป็นปรากฏการณแที่เป็นตัวแทนระหวาง ความสัมพันธแของคนกับวัตถุภายใตเงื่อนไขที่สังคมการผลิต
สินคาอยูในระดับเกินพอแลว ทําใหตรรกะในการบริโภคสินคามักจะไมไดอยูในแงของการใชประโยชนแ 
(Logic of Utility) หากแตเป็นตรรกะของความแตกตาง (Logic of Difference) คือการใชสินคา
เพราะเป็นสัญลักษณแท่ีทําใหเราแตกตางจากคนอ่ืนๆ (ไมวาในความเป็นจริงจะตางจริงๆหรือไมก็
ตาม)(เพ่ิงอาง, 2549 : 135-136) 

3.การบริโภคตามทัศนะของโบดริยารแด การบริโภคสินคาของบุคคล ไมไดเป็นเพียงการ
บริโภคแตตัว วัตถุ หากแตเป็น การบริโภคสัญญะไปพรอมๆกันเสมอ เชนการเลือกกินอาหารฟาสตแฟููด
แบบสมัยใหมนั้น การกินขนมปังกับผักและเนื้อ ไมไดมีความหมายเพียงเทานี้ หากแตมีความหมายวา
เป็นการบริโภคความทันสมัยที่ผูกติดมากับอารยธรรมตะวันตก แตความหมายนี้เป็นเพียงความหมาย
ในสังคมไทยเทานั้น แตหากในสังคมอเมริกัน ผูที่บริโภคอาหารฟาสตแฟููดนั้นก็จะมีความหมายวาเป็นผู
ที่มีฐานะไมคอยดีและไมมีเวลามากพอที่จะนั่งรออาหาร (เพ่ิงอาง , 2549 : 137) โบดิยารแดให
ความสําคัญกับรูปลักษณแทางสัญญะมากกวาคุณคาในการใชสอยของสินคา เขาเชื่อวาการใชสอยของ
สินคาจะมีคาเมื่อการแลกเปลี่ยนสามารถบอกใหเห็นถึงความหมายทางสังคมท่ีกํากับสินคาอยู (เกษม 
เพ็ญภินันทแ, 2550 : 40) 

โบดิยารแด เสนอวาในการบริโภคมีคุณคา สี่อยางที่มนุษยแคํานึงถึง 
1.คุณคาในการใชสอย (use-value) สิ่งที่บริโภคมีคุณคาเพราะจําเป็นตองใช (utility) วัตถุมี

คุณคาเฉพาะเป็นเครื่องมือ (instrument) 
2. คุณคาในแงการแลกเปลี่ยน ( exchange-value)สิ่งที่บริโภคมีคุณคาเพราะเอาไป

แลกเปลี่ยนซื้อขายในตลาดไดถือเป็นสินคา (commodity) 
         3. คุณคาในแงสัญลักษณแ (symbolic-value)สิ่งที่บริโภคมีคุณคาเพราะเป็นสัญลักษณแ เป็นสิ่ง
ที่มอบใหกันและกันเพื่อแสดงถึงคุณคาบางอยาง เชนแหวนแตงงาน ของขวัญ 
         4. คุณคาในแงสัญญะ ( sign-value)สิ่งที่บริโภคมีคุณคาเพราะแสดงสถานภาพ( status)ของ
ผูบริโภคเพราะเป็นเครื่องหมาย ( sign)ของการแสดงออกบางอยางของผูบริโภค (สุภางคแ จันทวานิช 
2553: 307) 

สัญญะวิทยาเป็นศาสตรแที่ศึกษาวิถีชีวิตของสัญญะภายในสังคมที่สัญญะนั้นถือกําเนิดข้ึนมา
รวมทั้งแสวงหากฎที่ควบคุมอยูดานหลัง วิถีชีวิตของสัญญะหมายความถึงการศึกษาการกําเนิด การ
เจริญ การแปรเปลี่ยนและการสูญสลายของสัญญะตัวหนึ่งๆ ซึ่งเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวของกับ 
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1.ตัวสัญญะ (sign) โดยใหความสนใจศึกษาวิธีการสืบทอดความหมายของสัญญะประเภท
ตางๆ และเนื่องจากสัญญะก็คือผลผลิตทางความคิดของมนุษยแ ดังนั้นการทําความเขาใจสัญญะจึง
จําเป็นตองเขาใจผูสรางสัญญะนั้นดวย 

2. รหัส (code) คือระบบที่นําเอาสัญญะมาประกอบเขาดวยกัน ซึ่งมีหลากหลายประเภทมี
ทั้งรหัสเขาใจงาย และรหัสที่มีความหมายแฝง หรือตองใชการเรียนรูในการทําความเขาใจ 

3. วัฒนธรรม (culture) ดังที่กลาววาสัญญะเป็นผลิตผลของมนุษยแ ดังนั้นจึงเป็นผลผลิตทาง
วัฒนธรรม ทั้งสัญญะและรหัสจึงถูกสรางถูกใช และทํางานอยูภายใตบริบททางวัฒนธรรมหนึ่งๆหาก
เปลี่ยนบริบทไปสัญญะและรหัสนั้นก็จะเปลี่ยนความหมายไป ในขณะที่สัญญะและรหัสทํางานอยูใน
บริบททางวัฒนธรรมหนึ่งนี้ ในทางกลับกันวัฒนธรรมหนึ่งๆ จะดํารงอยูไดก็ตองอาศัยสัญญะและรหัส
นั้นเชนกัน จะเห็นไดวาทั้งสัญญะ รหัส และบริบททางวัฒนธรรมตางมีความสัมพันธแที่เกิดขึ้นตอกัน
และกัน ดังนั้นในการวิเคราะหแเชิงสัญญะจําเป็นตองรูจักและเขาใจบริบททางวัฒนธรรมที่เป็นบอเกิด
ของสัญญะและรหัสนั้นดวย (กาญจนา แกวเทพ 2543 : 6-7) 
 โดยคุณคาทั้ง 4 มีความสัมพันธแกัน และมีความสําคัญที่แตกตางกันไปตามการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม คุณคาของสัญญะ จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในความหมายตางๆขึ้นอยูกับวาสังคมจะให
นิยามกับสัญญะนั้นๆอยางไร (ศรินธร รัตนแเจริญขจร , 2544 : 10) ภายใตสังคมบริโภคและสังคม
แหงสัญญะนี้กอนที่ตัวสินคาจะถูกบริโภค ตัวสินคานั้นจะตองเปลี่ยนไปเป็น  “สัญญะ ” การ
เปลี่ยนแปลงวัตถุใหกลายเป็นสัญญะนั้น มีรหัสตางๆ ไมวาจะเป็นหีบหอ การกําหนดราคา การ
กําหนดยี่หอ การวางบนชั้นที่จําหนาย หรือการโฆษณา ซึ่งโบดิยารแดกลาววารหัสในการแปลงสินคาให
กลายเป็นสัญญะนั้นเป็นรหัสที่มีลําดับขั้น เพื่อใหสินคาตางๆทําหนาที่เป็นสื่อทางวัฒนธรรมและแสดง
สถานภาพและเกียรติยศ ของผูใชรหัสของการจัดระเบียบลําดับชั้นของสินคาจึงสอดคลองกับ
โครงสรางลําดับชั้นของสังคม คนในสังคมจึงรับรูตําแหนงที่ของตัวเองในโครงสรางสังคมไดจากลําดับ
ชั้นของสินคาที่พวกเขาบริโภคอยู เพราะฉะนั้นการบริโภค ของบุคคลจึงไมไดบริโภคแตตัววัตถุเทานั้น
แตยังบริโภค สัญญะไปพรอมๆกันเสมอ สัญญะของสินคาจะเป็นตัวกําหนดขอบเขตทางวัฒนธรรม วา
ผูที่บริโภคนั้น มีรสนิยมอยางไร อยูในชนชั้นไหน หรือ ผูบริโภคนั้นมีคุณภาพอยางไร (กาญจนา แกว
เทพ,2549 :  136-138) 

จากแนวคิดของ โบดริยารแด ทําใหเห็นวามนุษยแใชสินคาเป็นเครื่องมือในการแสดงออกถึง
ความหมายบางอยางที่มนุษยแสรางขึ้นมา ภายใตเงื่อนไขที่หลากหลายของสังคม มนุษยแพยายามสื่อ
ตัวตนของเขาออกมาก วาเป็นคนอยางไร จากสินคาหลากหลายชนิดที่พวกเขาเลือกบริโภค (ศรินธร 
รัตนแเจริญขจร , 2544 : 11)  จากทฤษฎีการบริโภคเชิงสัญญะสามารถนํามาปรับใชในการวิเคราะหแ
วิจัย เรื่อง อาหารคลีน อาหารสุขภาพและการบริโภคเชิงสัญญะสะทอนใหเห็นถึงการบริโภคอาหาร
สุขภาพ ที่ไมใชเป็นเพียงแคการรักสุขภาพอยางเดียวแตมีความหมายแฝงอยูภายใตการบริโภคอาหาร
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สุขภาพแนวคิดเรื่องการบริโภค ของโบดิยารแดนั้นสามารถนํามาอธิบายความหมายที่ซอนอยูภายใต
การบริโภคและสัญลักษณแท่ีแลกเปลี่ยนของผูที่เลือกบริโภคอาหารคลีน ของกลุมผูใหญตอนตน ใน
สังคมไทย 

2. แนวคิดไซเบอรแสเปซ(Cyber space) 
 ไซเบอรแสเปซ มีจุดกําเนิดมาจากการทหาร เริ่มจากการเติบโตครั้งสําคัญของคอมพิวเตอรแคือ
การเกิดขึ้นของแผนกวิจัยทางการทหารของ สหรัฐอเมริกา หรือ ARPA (Advance Research 
Project Agency) และในเวลาตอมาทาง ARPA ไดกอตั้ง  ARPANET ซึ่งพัฒนาระบบที่สามรถ
เชื่อมโยงระบบระหวางคอมพิวเตอรแไวดวยกันการเชื่อมตอนี้นําไปสูการสรางระบบอินเตอรแเน็ตในเวลา
ตอมา และเริ่มแพรกระจายเขาสูประเทศตางๆ รวมไปถึงแวดวงธุรกิจและเริ่มเขาสูมวลชนในเวลา
ตอมาไซเบอรแสเปซ เป็นพ้ืนที่เชื่อมตอของสิ่งตางๆ ทั้งขอมูลขาวสาร ความรูสึก อารมณแท่ีตองการ
ความอิสระ การปลดปลอยขอจํากัดทางกายภาพ พ้ืนที่ไซเบอรแทั้งหลายจะเต็มไปดวยอารมณแ
ความรูสึก ซึ่งสิ่งตางๆจะอยูนอกกฎเกณฑแจารีตประเพณีและความจริงตางๆก็จะอยูเหนือความ
คาดหมายของเรา (นฤพนธแ ดวงวิเศษ , 2547 : ไมปรากฏเลขหนา)พ้ืนที่อินเทอรแเน็ตเปรียบเสมือน
จักรวาลใบใหม เป็นพ้ืนที่ที่สามารถเชื่อมตอไปยังพื้นตางๆอยางไมมีขอจํากัดทั้งดานพื้นที่และดาน
เวลา ทั้งโลกถูกบรรจุอยูภายในหนาจอสี่เหลี่ยม เป็นโลกเสมือนจริงรูปภาพจากพ้ืนที่ที่หางไกล วีดีโอ
ตางๆสามารถเรียกดูไดภายในเวลาเพียงเสี้ยววินาที (Michael Benedikt, 1991 : ไมปรากฏเลขหนา) 

การเกิดขึ้นของคอมพิวเตอรแและอินเทอรแเน็ตนั้น ไดทําใหพัฒนาการสื่อสารไปอยางกวางไกล
และมีบทบาทในการสรางความสัมพันธแของผูคนในสังคมอยางมาก  (ธณัฎฐา ลิขิตพงศแไพศาล , 2554 : 
8) อินเทอรแเน็ตนับวาเป็นสื่อใหมที่เขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันมากยิ่งขึ้น การใชอินเทอรแเน็ตได
สรางสรรคแรูปแบบใหมของการป ฏิสัมพันธแผูคนสามารถสื่อสารพูดคุย รวมทํากิจกรรมโดยไมตองพบ
เจอกันบนพื้นที่กายภาพ บนพ้ืนที่อินเทอรแเน็ตการสื่อสารเป็นไปโดยผานตัวหนังสือ ผูคนสามารเลือกท่ี
จะนําเสนอเรื่องราวของตนเองโดยไมจําเป็นตองเป็นเรื่องจริงทั้งหมด หรือตัวตนที่แทจริงบนพื้นท่ี
อินเทอรแเน็ต (James Slevin, 2000 : 13-17) 
 โฮเวิรแด ไรนแโกลดแ( Howard Rheingold) อธิบายวา การพูดคุยในไซเบอรแสเปซไมวาจะเป็น
การแลกเปลี่ยนทางความคิด การติดตอทางธุรกิจ การแลกเปลี่ยนความรู การวางแผนงานการแบงปัน
อารมณแความรูสึก นินทา ทะเลาะเบาะแวง เลน เกม หาคู ทํางานศิลปะและอ่ืนๆ มนุษยแทําหลายสิ่ง
หลายอยางเม่ือไดเจอกัน แตการทําสิ่งตางๆในไซเบอรแสเปซ เป็นการทําผานจอคอมพิวเตอรแและภาษา
เขียนจะไมมีการสัมผัสทางรางกาย เมื่อมนุษยแเขามาในไซเบอรแสเปซก็พรอมจะทําสิ่งเหลานี้ แสดงให
เห็นถึงวาบนพื้นที่เหลานี้นั้นทําใหมนุษยแมีความรูสึกรวมกัน มีผลประโยชนแ มีการแลกเปลี่ยนบางอยาง
ตอกัน (นฤพนธแ ดวงวิเศษ , 2547 : ไมปรากฏเลขหนา อางถึงใน จิรัชฎา ตระการรัตนชัย , 2552 : 6-
7) 
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 จากขอมูลขางตนทําใหเห็นถึงท่ีมาของพ้ืนที่ไซเบอรแสเปซและความหมายที่หลากหลายของ
พ้ืนที่ไซเบอรแสเปซ โดยเราอาจสรุปไดดังนี้ 

1. พ้ืนที่ไซเบอรแสเปซไมมีขอจํากัดทางพ้ืนที่และเวลา 
2. พ้ืนที่ไซเบอรแสเปซสามารถเชื่อมโยงสิ่งตางๆที่อยูหางไกลเขาดวยกัน 
3. พ้ืนที่ไซเบอรแสเปซสามารถนําเสนอเรื่องราวของตนเองได 
4. พ้ืนที่ไซเบอรแสเปซสามารถเป็นพื้นที่ท่ีผูคนเขามามีปฎิสัมพันธแกันไดโดยไมจําเป็นตองพบ

กันบนพ้ืนที่กายภาพ 
 ผูคนที่เคามาพูดคุยในไซเบอรแสเปซจําเป็นตองสรางภาพตัวแทนเพ่ือบอกวาเราเป็นใคร
ความสัมพันธแระหวางการเขียนและการอานทําใหเกิดการสรางตัวตน การสรางเว็บไซตแสวนตัวของ
บุคคลสะทอนใหเห็นถึงตัวตนของผูสราง การศึกษาของ ชารแลส ชุง  (2000) พบวาเว็บไซตแสวนตัวคือ
การสรางคําอธิบายและแสดงความเป็นตัวตนของมนุษยแ สิ่งที่ชวยสรางตัวตนไดแก การเลาถึง
ชีวประวัติ ภาพถาย การปรับเปลี่ยนขอมูลใหทันสมัยอยูตลอดเวลาเป็นตน (นฤพนธแ ดวงวิเศษ , 2547 
: ไมปรากฏเลขหนา) บนพื้นที่ไซเบอรแสเปซผูคนมีอิสระในการนําเสนอตนเองในรูปแบบที่แตกตางจาก
ความเป็นจริง โดย ผูคนสามารถสรางเรื่องราวหรือตัวตนของตัวเองข้ึนมาใหมตามความตองการเชน 
การนําเสนอตนเองวาเป็นศิลปินหรือนักวิทยาศาสตรแ เป็นตน หรือการนําเสนอสิ่งที่ตนเองสนใจ สิ่ง
ตางๆ  ที่ถูกนําเสนอนั้นสงผลตอการมีปฏิสัมพันธแกับบุคคลอื่นบนพื้นที่ออนไลนแ ( James Slevin, 
2000 : 172) 

บนพื้นที่อินเทอรแเน็ตนั้นมีชองทางการสื่อสารที่หลากหลาย เชน แชท อีเมล หรือเว็บไซตแ
ตางๆชองทางเหลานี้เป็นพื้นที่ของการปฎิสัมพันธแของผูคน นอกจากนี้บนพื้นที่เหลานี้เปิดโอกาสให
ผูคนในชีวิตจริง เขามาพูดคุยแลกเปลี่ยนสิ่งที่ตนเองสนใจบนพื้นที่ออนไลนแ การปฏิสัมพันธแของผูคน
บนพื้นที่ออนไลนแนั้นสงผลถึงชีวิตจริง ความสัมพันธแที่พัฒนาในโลกออนไลนแบางครั้งจะเป็น
ความสัมพันธแที่ยาวนานกวาความสัมพันธแในชีวิตจริง ( Baym, Nancy K., 2000 : 205) นอกจากนี้บน
พ้ืนที่อินเทอรแเน็ตนั้นยังเป็นพื้นที่ที่ใหบริการหลากหลายรูปแบบ ใหความรู ความบันเทิง หรือ
แมกระท่ังการคาขายผูคนสามารถใชพื้นที่อินเทอรแเน็ตเป็นตัวกลาง ทุกกิจกรรมสามารถเกิดไดโดยไม
จําเป็นตองเห็นหนากัน ในปัจจุบันผูคนนิยมติดตอสื่อสารผานพื้นที่อินเทอรแเน็ตผานสังคมออนไลนแ 
โดยสังคมออนไลนแเป็นเว็บไซตแที่ทําใหปัจเจกบุคคลสามารถเชื่อมตอกับบุคคลอ่ืนๆได โดยบุคคลที่ถูก
เชื่อมตอนั้นไมจําเป็นจะตองรูจักกันในชีวิตจริง สังคมออนไลนแชวยใหพบปะผูคนใหมๆ โดยมีฐานจาก
การที่บุคคลนั้นๆมีความสนใจรวมกัน เชน การเมือง ศาสนา หรือกิจกรรมตางๆ ผูคนที่มีความสนใจ
รวมกันสามารถเป็นเพ่ือนกันผานสังคมออนไลนแโดยไมตองเจอกันในชีวิตจริง ( Danah M. Boyd and 
Nicole B. Ellison, 2008 : 10) 
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 จากแนวคิดไซเบอรแสเปซทําใหเห็นวาบนพื้นที่อินเทอรแเน็ตนั้นมีกิจกรรมตางๆเกิดข้ึนมีการ
ปฏิสัมพันธแสรางความรูจักของผูคนบนพื้นที่แหงนี้ และเป็นได พ้ืนที่แสดงสัญญะของการบริโภค
อาหารคลีนของกลุมวัยผูใหญตอนตน สามารถนําไปปรับใชในการศึกษาครั้งนี้ 

  ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดแบงทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเป็น 2 สวนคือ 
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับพัฒนาการของอาหารสุขภาพในประเทศไทย และงานวิจัยที่เก่ียวของกับการ
บริโภคเชิงสัญญะ 

1.งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพัฒนาการของอาหารสุขภาพในประเทศไทย 
 นิยามคําวา “สุขภาพ”นั้นมีความหลากหลาย นอกจากสุขภาพจะหมายถึง ปราศจากโรคภัย
และแข็งแรงแลว การมีสุขภาพดียังหมายถึงองคแรวมที่สอดคลองกันระหวางมิติทางใจและกาย  
นอกจากบุคคลจะดูแลสุขภาพกายแลว การแสดงออกของสุขภาพทางจิตใจก็เป็นตัวบงชี้ถึงสุขภาพ
ของคนนั้นๆ (กาญจนา แกวเทพ และ ขนิษฐา นิลผึ้ง , 2556) การมีทัศนคติในการดําเนินชีวิตที่ดี มอง
โลกในแงดี ทําจิตใจใหดี แลวสิ่งดีๆจะตามมา เป็นกรอบความคิดท่ีสอดคลองกับ สุขภาพใจและกาย 
นอกจากจะมีสุขภาพกายภายนอกที่ดีแลว สุขภาพท่ีดียังหมายถึงความคิดที่มาจากขางในอีกดวย (ฐิติ
นาถ ณ พัทลุง, 2556) 

การเลือกกินอาหารมีผลตอสุขภาพสามารถสงเสริม ชวยซอมแซมสวนที่สึกหรอ หรือรักษา
โรค อาหารสุขภาพนั้นมีอยูในทั่วทุกสังคม ไมวาจะเป็นสังคมโบราณอยางพาลิโอธิก ที่ในปัจจุบันผูคน
นิยมไปรับประทานอาหาร เหมือนในชวงนั้น นั่นคือการรับประทานอาหารที่มีการปรุงแตงนอยหรือ 
อาหารในสังคมญี่ปุุนดั้งเดิม รวมไปถึงอาหารในสังคมเมดิเตอรแเรเนียน( Andrew Weil, 2545)กระแส
รักษาสุขภาพมีที่มาจาก ปัญหาโรคภัยไขเจ็บที่เกิดขึ้น จากสารเคมีที่ปนเปื้อนในอาหาร โรคที่รักษา
ยาก เชน มะเร็ง เป็นโรคที่เกิดจากการกลายพันธุแของเชื้อโรค รวมทั้งภาวะโภชนาการที่ไมสมดุล การ
เลือกรับประทานอาหารจึงมีความจําเป็น เชน การกินเจ หรือการกินมังสวิรัติ ก็เป็นการหลีกเลี่ยงโรค
ที่อาจปนเปื้อนมาในเนื้อสัตวแ โดยอาหารมังสวิรัติและอาหารเจ รากฐานมาจากหลักความเชื่อทาง
ศาสนา (นัยนา เล็กสุธี, 2547) 
 คําวา “เจ” ในภาษาจีนมีความหมายทางพุทธศาสนาฝุายมหายานวา “อุโบสถ” ความหายที่
แทจริงคือการรับประทานอาหารกอนเที่ยงวัน ดังเชนชาวพุทธในประเทศไทยถือ อุโบสถศีล หรือ 
รักษาศีล  8 จะไมรับประทานอาหารหลังจากเท่ียงวันไปแลว แตการถืออุโบสถศีลของพุทธฝุาย
มหายาน จะไมรับประทานเนื้อสัตวแจึงนิยมเรียก การไมกินเนื้อสัตวแไปรวมกับคําวา กินเจ ซึ่งเป็นการ
ถือศีลไปดวย ในปี พ.ศ. 2368 เป็นปีแรกที่การกินเจเริ่มเกิดข้ึนในประเทศไทยโดยในปีนั้นมีคณะงิ้วเร 
จากประเทศจีนมาเปิดการแสดง ที่บานในทู (กะทู) จังหวัดภูเก็ต ตอมาผูคนในคณะไดลมปุวยจึง
รับประทานอาหารเจเพ่ือเป็นการสะเดาะเคราะหแตามความเชื่อของชาวจีน หลังจากทานเจแลวผูคน
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ในคณะงิ้วเรก็มีอาการดีข้ึนและเมื่อคนไทยไดทราบขาวจึงเริ่มรับประทานเจตาม การกินเจในเมืองไทย
มี 4 ลักษณะ ไดแกการกินเจสายพุทธ สายเตเา โรงเจ และสายความเชื่อเรื่องการทรงเจาประเพณีกิน
เจที่จังหวัดภูเก็ตเนนการทรงเจา และถือวาการกินเจเป็นการสะเดาะเคราะหแใหแกผูกินเจ เนื่องจาก
เป็นการฝึกใจใหบริสุทธิ์ดวยการรักษาศีล พิธีกรรมการกินเจของสังคมชาวจีนภาคใตเป็นการผสม
กลมกลืนแบบแผนความสัมพันธแระหวางชาวจีนและชาวไทย ในภาคกลางเทศกาลกินที่ทาฉลอมเป็น
พิธีกินเจของชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งสวนใหญเป็นจีนแตจิ๋วอพยพทางเรือมาจากเมืองจีน มีข้ันตอนกิน
เจอยางเรียบงาย ไมมีการทรงเจาหรือการแสดงอิทธิฤทธิ์ตางๆ อาหารเจ เป็นอาหารที่ผูกกับความเชื่อ
ดั้งเดิมในประเทศจีนของศาสนาพุทธนิกายมหายาน อาหารเจจะมีการปรุงอาหาร และการเตรียม
อาหารที่เขมงวดกวาอาหารชนิดอื่น การรับประทานอาหารเจนั้นจะงดเนื้อสัตวแทุกชนิดรวมไปถึงไข 
นมและผักท่ีมีกลิ่นฉุนไดแก กระเทียม กระเทียม หัวหอม หลักเกียว กุยชายการที่อาหารเจละเวน
เนื้อสัตวแ และเครื่องเทศตางๆที่มีกลิ่นฉุนทําใหอาหารเจเกี่ยวของกับสุขภาพ โดยมีกลุมผูบริโภคนั้นมี
ความเชื่อวาสารเคมีที่ปนเปื้อนมากับเนื้อสัตวแเป็นสาเหตุกอใหเกิดโรคมะเร็ง จึงเลือกที่จะมา
รับประทานอาหารเจและอาหารมังสวิรัติ เพ่ือเป็นการหลีกเลี่ยงเนื้อสัตวแ และเนนการรับประทาน ผัก
หรือผลไม ที่ชวยระบบการยอยและระบบขับถาย (สรุปความจาก ธนัสถแ สุวัฒนมหาตมแ และ นัยนา  
เล็กสุธี) 
 อาหารมังสวิรัติมีพ้ืนฐานความเชื่อมาจากศาสนาซิกขแที่มาจากประเทศอินเดียชาวซิกขแเขามา
ในประเทศไทยครั้งแรกปี พ.ศ. 2434 โดยการเขามาในประเทศไทยครั้งแรกนั้นเขามาเพ่ือการคาขาย 
จากนั้นจึงมีการตั้งถ่ินฐานในประเทศไทย ตอมาในปี พ.ศ. 2475 มีการสรางศูนยแกลางศาสนสถานวัด
ซิกขแ โดยใชชื่อวา ศาสนสถานสมาคมศรีคุรุสิงหแสภา ซึ่งศาสนสถานแหงนี้เป็นสถานที่ในการประกอบ
พิธีกรรมตางๆตามหลักความเชื่อของศาสนาซิกขแ ชาวซิกขแเชื่อวาการทําบุญสูงสุดนั้นคือการแบงปัน 
เห็นไดจากภายในศาสนสถานของชาวซิกขแนั้นมี ลังการ หรือ ครัวพระ ไวสําหรับแจกจายอาหาร
ใหแกศาสนิกชนทุกคนทุกศาสนา ซึ่งอาหารในครัวพระนี้เป็นอาหารมังสวิรัติ ในบทบัญญัติของพระ
มหาคัมภีรแคุรุครันถแ ซาฮิบ ไดกลาววา “หมูหรือวัวทั้งสองตัวก็มีสิทธิอยู” ซึ่งหมายความวา สัตวแทุก
ชนิดในโลกตางมีสิทธิในชีวิตของตนจึงไมควรที่จะลิดรอนสิทธิในชีวิตของสัตวแเหลานั้น และในปี พ.ศ. 
2520 มีการกอตั้งสมาคมมังสวิรัติแหงประเทศไทยเกิดขึ้น และเกิดการเผยแพรอาหารมังสวิรัติใหเป็น
ที่รูจักมากขึ้นในประเทศไทยโดยชมรมมังสวิรัติมีมากกวา 1 แหง ไดแกกลุมมังสวิรัติอโศก และชมรม
สานุศิษยแปูุสวรรคแชมรมมังสวิรัติแหงประเทศไทย โดยสองกลุมนี้เกิดขึ้นมาจากรากฐานความเชื่อ และ
ตอมาในปี พ.ศ. 2542 เกิดกลุมสหพันธแมังสวิรัติไทยซึ่งเป็นองคแกรสงเสริมอาหารมังสวิรัติโดยเป็น
องคแกรเอกชนที่ไมเก่ียวของกับศาสนา ประเภทขอองมังสวิรัตินั้นแบงออกไดเป็น 6 ชนิด ไดแก 
 1.มังสวิรัติแท งดเวนเนื้อสัตวแและผลิตภัณฑแจากสัตวแ 
 2.มังสวิรัตินมไข งดเวนเนื้อสัตวแแตสามารถรับประทานไขและดื่มนมที่มาจากสัตวแได 
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 3.มังสวิรัตินม งดเวนเนื้อสัตวแแตสามารถดื่มนมที่มาจากสัตวแได 

  4.มังสวิรัติปลา งดเวนเนื้อสัตวแแตทานปลาไดบาง 

 5.มังสวิรัติอาหารธรรมชาติ งดเวนเนื้อสัตวแ รับประทานแตผักผลไมสด ธัญพืช ไมรับประทาน
อาหารที่นําไปปรุงดวยการ ผัด ตม นึ่ง ยาง หรือทอด 

 6.มังสวิรัติผลไมและธัญพืช งดเวนเนื้อสัตวแ รับประทานเพียงแคธัญพืช รวมไปถึงผลไมสด
และผลไมแปรรูป 

 อาหารมังสวิรัติมีเพียงประเภทเดียวเทานั้นที่รับประทานเนื้อสัตวแไดแกมังสวิรัติปลา โดยหลัก
แลวอาหารมังสวิรัติทั้ง 6 ประเภทนี้ลวนแลวแตเป็นอาหารที่เนนการรับประทานผักและผลไมเป็นหลัก 
ซึ่งเป็นอาหารที่มีกากใยสูง ในดานโภชนาการหมายถึง สวนที่กินไดของพืชและผลไมท่ีไมถูกยอยโดย
เอนไซมแในระบบการยอยของรางกายคน เป็นสารอาหารที่ใหประโยชนแแกรางกายเป็นอยางมากรวม
ไปถึงกากใยเหลานี้ยังสามารถชวยรักษาโรคบางชนิดไดอีกดวย โดยพฤตติกรรมการรับประทานอาหาร
มังสวิรัติในสังคมไทยไมมีรูปแบบพฤติกรรมที่ตายตัว สวนมากจะรับประทานตามความสะดวกแตคน
ไทยบางกลุม เริ่มรับประทานอาหารมังสวิรัติทุกๆวันพระหรือวันเกิด ซึ่งเชื่อวาเหมือนเป็นการทําบุญ
โดยเป็นการละเวนเนื้อสัตวแ นอกจากนี้ผูที่รับประทานอาหารมังสวิรัติเป็นกิจวัตร โดยสวนมากเป็น
กลุมนักมังสวิรัติแหงประเทศไทย กลุมสันติอโศกเป็นตน และยังมีกลุมคนที่เชื่อวาอาหารมังสวิรัติเป็น
อาหารสุขภาพ โดยเชื่อวาการหลีกเลี่ยงเนื้อสัตวแนั้นจะสงผลที่ดีตอสุขภาพ เพราะในเนื้อสัตวแมีสารเคมี
ปนเปื้อนอาจกอใหเกิดโรคมะเร็ง อาหารมังสวิรัตินิยมใหรับประทาน ขาวกลอง ผักผลไม ถั่ว เห็ด มี
สารอาหารที่ครบถวนและหลากหลายเหมาะแกผูนิยมดูและรักษาสุขภาพเป็นอยางมาก (สรุปความ
จาก ดลลดา ทีปิวัฒนแ และ มานิต สัจจะมิตร) ซึ่งการรับประทานอาหารกลุมนี้มีความคลายคลึงกับ
หลักการรับประทานอาหารแมคโครไปโอติคสแ 

 แมคโครไบโอติกสแ (Macrobiotics)เป็นภาษากรีกมาจากคําวา แมคโคร (Macro) หมายถึงยืน
ยาวหรือยิ่งใหญ และ ไบโอติกสแ ( Biotic) หมายถึง ชีวิต หรือแนวทางของชีวิตดังนั้น แมคโครไบโอ
ติคสแ จึงหมายถึงแนวทางอันยิ่งใหญของชีวิต เป็นการสรางสมดุลของ กาย อารมณแและจิตใจ การ
ดําเนินวิถีชีวิตประจําวันโดยเฉพาะ การกินใหสอดคลองกับธรรมชาติที่อาศัยอยู แมคโครไบโอติกสแ  
พูดถึงครั้งแรกโดยนายแพทยแ คริสตอฟ วิลเฮลแม ฟอน ฮัฟแลนดแชาวเยอรมัน  ในปีพ.ศ.2340 เขาเขียน
งานเกี่ยวกับศาสตรแและศิลปที่ทําใหชีวิตมนุษยแนั้นมีความยืนยาว การรับประทานอาหารนั้นเป็น
สาเหตุหนึ่งที่สงผลตอการดํารงชีวิตของมนุษยแและชวยใหมนุษยแมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นและปราศจาก
โรคภัยไขเจ็บ ตอมาแนวคิดแบบแมคโครไบอติคสแถูกพัฒนาโดยนายแพทยแ ซาเก็น อิชิซูกะ ( Sagen 
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Ishizuka)  ที่ผสมผสานแพทยแแบบตะวันตกและแพทยแแบบตะวันออกเขาไวดวยกันในปี พ.ศ. 2450 
กลุมลูกศิษยแของทานไดจัดตั้งสมาพันธแโซกุ-โย-ไค ( Shoku-Yo-Kai) และเริ่มทําการรักษาผูปุวยใน
ประเทศญี่ปุุน โดยเสนอการรับประทานอาหารที่เป็นวัตถุดิบทองถิ่น เชน ขาวกลองหรือสาหราย
ทะเล หลักการอาหาร ที่ใชรักษาคือ หลักการอาหารของอิชิซูกะ (Sagen Ishizuka’s diet) มีหลักการ 
5 ประการ ไดแก 

1. อาหารเป็นพื้นฐานของสุขภาพและความสุข 
2. โซเดียม (Na) และโปแตสเขียม (K) เป็นธาตุที่ตอตานและเสริมใหสมบูรณแ ในอาหาร คือ

คุณสมบัติหยิน-หยางของอาหาร 
3. ธัญพืชเป็นอาหารหลักของมนุษยแ 
4. อาหารควรเป็นอาหารที่ครบสวน คงรูปเดิม ไมผานการขัดสี ปราศจาก การปรุงแตง ไดจาก

ธรรมชาติ 
5. อาหารตองปลูกในทองถิ่น และควรกินตามฤดูกาล 

ผูปุวยที่เป็นโรควัณโรคและสามารถรักษาใหหายดวย อาหารแมคโครไบโอติคสแไดแก จอรแจ โอซา
วา (Gorge Ohsawa) เมื่อเขาหายจากโรควัณโรค จึงไดเขารวมชมรมโขคุโย-ไค ( Shokuyo-Kai) และ
ไดรับการเลือกตั้งใหเป็นประธานชมรม หลังจาก จอรแจ โอซาวา เสียชีวิต  บรรดาลูกศิษยแที่นับถือไดทํา
การเผยแพรอาหารแมคโครไบโอติคสแตอไปทั้งในประเทศญี่ปุุน และเผยแพรไปยังประเทศอ่ืนๆ แม็ค
โครไบโอติกสแมีแนวความคิดพ้ืนฐานมาจากพุทธศาสนานิกายเซน ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบ “ธรรม
ชาตินิยม” เนนการรับประทานอาหารใหสมดุลกับหลักหยินหยางเนนการรับประทานธัญพืชที่ไมผาน
การขัดฟอก (Wholegrains) ผักเป็นอาหารหลักของแมคโครไบโอติกสแ หลักการเลือกอาหารใหเลือก
อาหารตามธรรมชาติ อาหารสด อาหารตามฤดูกาล การกินแบบแมคโครไบโอติกสแนั้น ไมมีขอหามใน
เรื่องของการรับประทานเนื้อสัตวแ เหมือนกับอาหารเจ และ อาหารมังสวิรัติ แตเนนในเรื่องของ
กระบวนการปรุงแตงอาหาร โดยนิยมใชการ ตม หุงและนึ่ง และการเลือกวัตถุดิบจะตองเลือกใช
ผลิตภัณฑแปลอดสารพิษ (สรุปความจาก สิทรา พรรณสมบูรณแ และ กรมพัฒนาการแพทยแแผนไทย
และการแพทยแทางเลือกกระทรวงสาธารณะสุข) อาหารปลอดสารพิษ หรือ อาหารออรแแกนิค 
(Organic) เป็นอาหารที่มีกระบวนการผลิตที่ปราศจากสารเคมี ใชธรรมชาติและความสมดุลจากระบบ
นิเวศวิทยาในการเพาะปลูกพืชและการเลี้ยงสัตวแ พืชที่ไดจากออรแแกนิคนั้นจะมีใหประโยชนแมากกวา 
พืชที่ใชสารเคมี สวนการเลี้ยงสัตวแแบบออรแแกนิคนั้นจะไมมีการฉีดฮอรแโมน หรือใชยาปฏิชีวนะเพ่ือเรง
การเจริญเติบโตของเนื้อสัตวแ (โย วิคมันสแ, 2549) 
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 เมื่ออาหารแมคโครไบโอติคสแเริ่มเขาสูประเทศไทย ไดมีการปรับเปลี่ยนใหเขากับวิถีชีวิตคน
ไทยมากยิ่งขึ้น โดยใชชื่อวาอาหารชีวจิต ผูริเริ่มแนวคิดนี้คือ ดร. สาทิส อินทรกําแหง หลักการ
รับประทานอาหารชีวจิตนั้นมีความใกลเคียงกับอาหารแมคโครไบโอติคสแ โดยเนนใหรับประทาน
อาหารที่มีแคลอรี่ต่ําและมีกากใยสูง หลีกเลี่ยงสารเคมี ไมสนใจในหลักการแบบหยินหยาง นอกจากนี้
แลวสิ่งที่ชีวจิตเพิ่มเติมมาจากอาหารแมคโครไบโอติคสแคือ น้ําอารแซี ( R.C., Rejuvenating 
Concoction) ซึ่งหลักการแบบชีวจิตเสนอวาน้ําอารแซีเป็นน้ําที่ชวยเสริมสรางใหรางกายมีความสดชื่น 
ลดอาการออนเพลีย น้ําอารแซีไดมาจากการหุงตมขาวชนิดตางๆ 9 อยาง ไดแกขาวบารแเลยแ ขาวสาลี 
ขาวฟุาง ลูกเดือย ลูกบัว ขาวกลอง ขาวแดง ขาวซอมมือ และ ขาวโอ฿ต มากไปกวานี้แนวคิดแบบชีว
จิตนั้นยังเสนอการขับสารพิษ ( detoxification) มีหลากหลายวิธีดวยกันเชน ออกกําลังกาย นวด
สมุนไพร ฟอกเลือด หรือการสวรทวารหนักดวยน้ํากาแฟ ซึ่งชาวชีวจิตเชื่อวาการสวนทวารหนัก
สามารถรักษามะเร็งได โดยเฉพาะมะเร็งตับและมะเร็งลําไสใหญ นอกจากนี้ชีวจิตยังนําเสนอกีฬา 
ไดแก การรํากระบองแบบชีวจิตที่ผสมโยคะเขากับการออกกําลังกายแบบ Isometric หรือการเกร็ง
กลามเนื้ออยูกับที่ เป็นการออกกําลังกายที่ดีตอ กระดูกสันหลังและขอกระดูกตางๆในสังคมไทยผูที่
รับประทานอาหารชีวจิตนั้นมีทั้งผูปุวยที่เป็นโรค และผูที่บริโภคตามกระแสสังคม นอกจากนี้หลักการ
แบบชีวจิตนั้นยังครอบคลุมไปถึงความคิด และการดําเนินชีวิตประจําวัน ผูที่รับประทานอาหารชีวจิต
นั้นตองมองโลกในแงดี เพราะหลักชีวจิตเชื่อเสมอวา สุขภาพท่ีดีนั้นหมายถึงรางกายที่แข็งแรง และ
การมีจิตใจที่ดี (ชุติมา คชศิลา, 2547) 
 อาหารคลีนเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอยางหนึ่ง ซึ่งเป็นอาหารที่ผูคนกําลังนิยมรับประทาน
รูปแบบการรับประทานอาหารคลีนของแตละคนก็จะแตกตางกันออกไป แตหลักของอาหารคลีนคือ
การกินอาหารที่ผานการแปรรูปใหนอยที่สุดรวมถึงการกรุงแตงรสชาติของอาหารก็จะปรุงแตงใหนอย
ที่สุดอีกเชนกัน โดยเนนการรับประทานอาหารที่มาจากธรรมชาติที่ไมผานการแปรรูป คงรสชาติ
ดั้งเดิมของวัตถุดิบที่นํามาปรุงแตง อาหารที่ใหคุณคาทางโภชนาการ  การปรุงอาหารแบบคลีนไมใช
การเนนทานผักเยอะ ๆ แตเป็นการทานอาหารทุกหมูอยางในสัดสวนที่เหมาะสม  คือตองมีท้ัง
คารแโบไฮเดรตและโปรตีนในปริมาณที่เพียงพอตอความตองการของรางกาย เนื้อสัตวแที่ใชควรเลือก
แบบที่ไมใชสําเร็จรูปหรือผานการปรุงรสมาแลวอาหารคลีนเป็นอาหารที่ผานขั้นตอนการปรุงแตงมา
นอย หรือไมผานการปรุงแตงเลย เนนธรรมชาติของอาหารนั้นเป็นหลัก และอาหารคลีนยังมีสรรพคุณ
ที่ดีสําหรับคนที่อวน คนที่มีน้ําหนักและไขมันมาก เพราะอาหารคลีนสวนใหญจะผลิตมาจากธรรมชาติ 
ไมผานการปรุงแตงสังเคราะหแ หรือหากจะมีการปรุงแตงก็มีการปรุงแตงท่ีนอยถึงนอยที่สุด (ฐนิต วินิจ
จะกูล,2557) 
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จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนั้นผูศึกษาสามารถนําไปปรับใชในงานวิจัย
ได จากการทบทวน ทําใหเห็นถึงพัฒนาการอาหารสุขภาพในประเทศไทยจากในอดีตท่ีผูคน 
รับประทานอาหารสุขภาพท่ีเชื่อมโยงกับความเชื่อ ตอมา ผูคนรับประทานอาหารสุขภาพเพ่ือการ
รักษาโรคโดยมีเรื่องการแพทยแเขามาเกี่ยวของและอธิบายถึงขอดีของการรับประทานอาหารสุขภาพ 
การเลือกรับประทานอาหารที่ดีจะสงผลตอการดํารงชีวิต ผูคนรูจักการคัดสรรวัตถุดิบในการประกอบ
อาหาร รวมถึงกระบวนการปรุงแตงท่ีดีตอสุขภาพ นอกจากผูที่เลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพแลวยัง
มีผูที่บริโภคอาหารสุขภาพตามกระแสสังคม นอจากนี้ความหมายของสุขภาพที่ดีนั้นครอบคลุมทั้ง
สุขภาพกายและสุขภาพจิต งานวิจัยของผูศึกษานั้นมีความแตกตางจากงานวิจัยขางตน โดยงานของผู
ศึกษามีการรวบรวมพัฒนาการของอาหารสุขภาพในประเทศไทยที่ตั้งอยูบน 2 รากฐาน ไดแก ฐาน
ความเชื่อและฐานสุขภาพ 

2.งานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคเชิงสัญญะ 
 สังคมปัจจุบันผูคนจํานวนมากคลั่งไคลในการบริโภค และใหความสําคัญแกรูปลักษณแมากกวา
ประโยชนแใชสอยของวัตถุสินคา  ขอความและโฆษณาตางๆเป็นตัวบงบอกถึงความหมายที่ซอนอยูใน
ตัวสินคานั้นๆ ผลของการโฆษณาเชิญชวน และภาพลักษณแของสินคาจะเป็นแรงจูงในใหผูคนบริโภค
สิ่งของใหมๆตลอดเวลา เชน เสื้อผาที่ขายเอกลักษณแของการออกแบบและยี่หอ การบริโภคเป็น
ตัวกําหนดขอบเขตทางวัฒนธรรม สามารถบอกไดวา เราเป็นคนชนชั้นไหน มีรสนิยมแบบไหน (สม
รักษแ ชัยสิงหแกานานนทแ , 2544) ในวัฒนธรรมบริโภคนิยมสินคา สินคาใชสอยประเภทเดียวกันแตมี
ราคาตางกันมาก อีกทั้งยังถูกใชในความหมายที่แตกตางกันออกไป เชน ใชโทรศัพทแมือถือเพ่ือแสดง
ความทันสมัย หรือใชเป็นเครื่องมือแสดงอํานาจ ดื่มไวนแเพื่อบอกรสนิยม หรือเพ่ือสุขภาพรางกาย ทุก
วันนี้มนุษยแถูกรายลอมไปดวยสินคา และการเชิญชวนใหบริโภคโดยการโฆษณาหรือการสราง
ภาพลักษณแใหแกสินคานั้นๆ (ศรินธร รัตนแเจริญขจร, 2544) 

การบริโภคในสังคมไทยนั้นเป็นไปอยางไมมีที่สิ้นสุดเพราะไมไดเป็นการบริโภคเพ่ือ ประโยชนแ
ใชสอยเพียงอยางเดียวอีกตอไปแลวเมื่อเป็นการบริโภคสัญญะจึงทําใหเกิดการบริโภคอยางตอเนื่อง
เพ่ือนิยามตนเองผานการบริโภคสินคาเนื่องจากสัญญะเป็นสิ่งที่ไมมีความตายตัวสามารถเปลี่ยนแปลง
ไปตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปผูบริโภคจึงไมอาจหลุดพนจากวงจรแหงการ
บริโภคไดสะทอนใหเห็นถึงสังคมปัจจุบันบริโภคสินคาโดยคํานึงถึงความหมายที่แฝงอยูในตัวสินคา
มากกวาประโยชนแใชสอยที่แทจริงของสินคาผูคนมุงแสวงหาการบริโภคเพ่ือสรางความแตกตางใหกับ
ตนเองอันเนื่องมาจากการตองการเป็นที่ยอมรับจากบุคคลอื่นในสังคมตองการมีสถานะทางสังคมท่ีดี
ในสังคมปัจจุบันมากยิ่งข้ึน (จุฑามาศ จองทวีเกียรติ, 2555) 



21 
    

 

งานวิจัยตางๆที่ทําการศึกษาเก่ียวกับการบริโภคในประเทศไทย สะทอนใหเห็นถึงการบริโภค
เชิงสัญญะของสังคมไทย เชน การบริโภคกาแฟสตารแบัคสแในสังคมไทยนั้น ไมไดมีความหมายเพียงแค
การดื่มกาแฟ รานกาแฟสตารแบัคสแเป็นรานแฟรนไชสแที่มาจากประเทศอเมริกาและจัดวาเป็นรานกาแฟ
แบบพรีเมี่ยมกลาวคือเป็นรานกาแฟที่กําลังไดรับความนิยม รานกาแฟมีการตกแตงที่หรูหรา ถึงแมวา
กาแฟจะไมใชสิ่งใหมในสังคมไทย และกาแฟของสตารแบัคสแก็ไมไดแตกตางจากกาแฟยี่หออ่ืนที่ขายอยู
ในประเทศไทย สตารแบัคสแจึงสรางความหมายอ่ืนใหกับกาแฟ การดื่มกาแฟ และรานกาแฟของตน 
โดยการใหความหมายวาการดื่มกาแฟเป็นสัญลักษณแของอิสรภาพ เสรีภาพ และความรักชาติ รวมไป
ถึงการตกแตงรานที่ใหความรูสึกเป็นอิสระ ผอนคลายจากการทํางาน ความหมายทั้งหมดที่สตารแบัคสแ
สรางข้ึนคือการใสคุณคาเชิงสัญญะใหกับสินคา เพื่อใหสินคามีความหมายมากยิ่งขึ้น สัญญะยังถูกใสลง
ไปใน โฆษณาในสิ่งพิมพแ และการประชาสัมพันธแผานแผนพับ จากการโฆษณาและการใหความหมาย
กาแฟยี่หอสตารแบัคสแจึงไมใชเครื่องดื่มธรรมดาอีกตอไป แตมีความพิถีพิถันในการคัดสรรวัตถุดิบ การ
คั่วกาแฟ รวมไปถึง การชงกาแฟ รานกาแฟสตารแบัคสแสรางความหมายเชิงสัญญะใหแกกาแฟและ
พ้ืนที่ของราน จนสตารแบัคสแเป็นสินคาสัญญะชิ้นหนึ่ง รานกาแฟสตารแบัคสแแสดงตัวตนในฐานะท่ีเป็น
การแฟมีระดับเพราะกาแฟที่มีราคาคอนขางสูงถูเลือกนํามาเป็นเครื่องมือในการแสดงออกเก่ียวกับ
รสนิยม ขณะเดียวกันกาแฟสตารแบัคสแก็สามารถกําหนดตัวตนและตําแหนงที่ยืนในสังคม วากลุมคนที่
บริโภคกาแฟสตารแบัคสแนั้นจัดอยูในกลุมชนชั้นกลางที่มีการศึกษา และมีความรูเกี่ยวกับเรื่องกาแฟ 
(ศรินธร รัตนแเจริญขจร, 2544) 

การบริโภคกาแฟสตารแบัคสแนั้นสะทอนใหเห็นถึงผูบริโภค กาแฟในสังคมไทยที่เลือกบริโภค
กาแฟยี่หอสตารแบัคสแ เพราะนอกเหนือจากความหมายของการบริโภคกาแฟแลว ยี่หอสตารแบัคสแนั้น
กลับมีความหมายอ่ืนแฝงอยูดวยนอกจากการบริโภคกาแฟสตารแบัคสแแลว การเลี้ยงสุนัขก็เป็นการ
บริโภคเชิงสัญญะและเป็นการแสดงออกถึงฐานะของผูเลี้ยงผานตัวสุนัขอีกรูปแบบหนึ่ง กลุมคนที่เลี้ยง
สุนัขท่ีมีการซื้อเสื้อผาและเครื่องประดับใหแกสุนัข พาไปสปา รักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลเอกชน 
ซื้อขนมขบเคี้ยวราคาแพงที่มาจากตางประเทศ หรือการสงสุนัขเขาโรงเรียน เลือกสรรหาอาหารที่ดีให
แกสุนัขเพ่ือที่สุนัขของตนเองนั้นจะไดมีสุขภาพที่ดี เป็นการบงบอกถึงกลุมคนนี้รวยและทันสมัย 
เพราะกระแสรักสุขภาพเป็นกระแสที่กําลังไดรับความนิยมอยางมากในปัจจุบันดังนั้น การรักษา
สุขภาพเป็นเรื่องที่ทุกคนควรใสใจ สะทอนใหเห็นถึงความรวย ความทันสมัย รูจักเลือก ซึ่งสิ่งเหลานี้
เป็นสิ่งที่เกินความจําเป็นตอการดํารงอยูในชีวิตประจําวัน แตการที่ผูคนแสดงออกและเลือกที่จะ
บริโภคสินคาใหแกสุนัขของตนนั้นเป็นการสะทอนถึงวิถีชีวิตของเจาของวาเป็นผูมีฐานะดี (รมณชม
ปรีดา, 2548) 
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นอกจากการเลี้ยงสุนัขแลวการบริโภคเครื่องสําอางเกาหลี ยี่หอ Etude และยี่หอ Skinfood 
ก็เป็นการบริโภคเชิงสัญญะเชนเดียวกัน เพราะผูบริโภคนั้นเลือกใชเครื่องสําอางจากประเทศเกาหลีที่มี
ราคาแพงกวา เครื่องสําอางท่ีผลิตในประเทศไทย เครื่องสําอางยี่หอ Etude นั้น เป็นเครื่องสําอางท่ีถูก
ผลิตใหมีดีไซนแที่ดูดีและทันสมัย ผลิตสินคาท่ีมีความหลากหลายใหผูบริโภคไดเลือกใช สวนสินคา 
Skinfood ขายจุดเดนโดยการใชวัตถุดิบจากธรรมชาตินํามาทําเป็นเครื่องสําอาง ผูบริโภค
เครื่องสําอาง Etude และ Skinfood เป็นการบริโภคท่ีไดรับอิทธิพลมาจากการแพรกระจาย
วัฒนธรรมเกาหลีผานสื่อตางๆโดยที่คนไทยก็มีการใชเครื่องสําอางเกาหลีเป็นจํานวนมากสังเกตจาก
จํานวนรานเครื่องสําอางเกาหลีและความนิยมของคนไทยที่มีมากขึ้นจากงานวิจัยพบวาผูใชเครื่อง
สําอางนั้นไมไดคํานึงเพียงแคประโยชนแใชสอย ของเครื่องสําอางเพียงอยางเดียว แตเป็นการบริโภค
เพราะกําลังเป็นกระแสแฟชั่นและเป็นการบริโภคเพ่ือใหดูทันสมัยถึงแมวาราคาของเครื่องสําอางยี่หอ  
Etude และ Skinfood นั้นจะมีราคาท่ีสูงกวาเครื่องสําอางที่มีขายในประเทศไทยแตวัยรุนก็ยังเลือก
ซื้อเป็นการสะทอนใหเห็นวาการบริโภคเครื่องสําอางเกาหลีนั้นเป็นการบริโภคเพ่ือแสดงฐานะทาง
เศรษฐกิจที่ดีของผูซื้อ และเป็นการแสดงออกถึงความทันสมัยตามกระแสสังคม (กนกรัตนแจันทรู , 
2554) 

 นอกจากการบริโภคเครื่องสําอางเกาหลีป็นการบริโภคเชิงสัญญะรูปแบบหนึ่งแลว การบริโภค 
iPhone ของกลุมนักศึกษานั้น ก็สะทอนใหเห็นถึงการบริโภคโทรศัพทแเคลื่อนที่ ที่ผูบริโภคนั้นไมได
คํานึงถึงแคประโยชนแใชสอยเพียงอยางเดียวหากแตยังคํานึงถึง ความหมายอยางอ่ืนอีกดวย กลุม
นักศึกษานั้นคํานึงถึง ฐานะทางเศรษฐกิจเพราะ iPhone จัดวาเป็นโทรศัพทแเคลื่อนที่ที่มีราคาแพงกวา
โทรศัพทแตามทองตลาดยี่หออ่ืนๆ แตกลุมนักศึกษาก็เลือกท่ีจะบริโภค iPhone เป็นการแสดงออกถึง
ฐานะทางเศรษฐกิจวาเป็นคนรวย นอกจากนี้โทรศัพทแ iPhone นําเขามาจากประเทศอเมริกา ทําให
ผูใชนั้นมีความดูดี และมีรสนิยมในการเลือกใชโทรศัพทแเคลื่อนที่ยี่หอนี้ ผูที่ใชโรศัพทแเคลื่อนที่ยี่หอ 
iPhone นั้นยังคํานึงถึง ความทันสมัยเพราะเมื่อ iPhone ออกรุนใหมนั้นผูบริโภคก็จะเปลี่ยนรุนใหม
ตาม ไมใชเพราะเครื่องเกาเสียหากแตเป็นเพราะตกรุนไปแลว (จุฑามาศ จองทวีเกียรติ, 2555)   
 สวนในงานวิจัยของผูศึกษานั้นจะเป็นการพูดถึงสัญญะของอาหารสุขภาพถึงแมวาอาหารนั้น
จะเป็นปัจจัย 4 ตอการดํารงชีวิตของมนุษยแ แตการบริโภคอาหารสุขภาพนั้นเป็นสิ่งที่เกินตอการ
ดํารงชีวิตขั้นพ้ืนฐาน เพราะมนุษยแตองกากรอาหารเพียงแคใหอ่ิมทองและเพ่ือพลังงานในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน การเลือกบริโภคอาหารสุขภาพนั้นจึงเป็นการเลือกบริโภคท่ีมีความหมายมากกวาการ
รับประทานเพ่ือใหอ่ิมทอง และเพ่ือพลังงาน 

จากการทบทวนวรรณกรรมทําใหผูศึกษามีความเขาใจการบริโภคเชิงสัญญะมากยิ่งขึ้นและ
สะทอนใหเห็นถึงการบริโภคเชิงสัญญะภายในสังคมไทย สามารถนําไปปรับใชในงานวิจัยของผูศึกษา
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ไดการบริโภคนั้นมีความหมายแฝง ผูบริโภคไมไดคํานึงแคเพียงประโยชนแการใชสอยของสินคาอีก
ตอไป แตหากยังคํานึงถึงมูลคาอ่ืนๆอีกดวย ไมวาจะเป็นการแสดงออกถึงฐานะทางเศรษฐกิจ รสนิยม 
หรือการเขากลุมเพื่อนนอกจากนี้แลวจากงานวิจัยยังสะทอนใหเห็นวาการบริโภคเชิงสัญญะผานตัว
สิ่งของเพ่ือความทันสมัยนั้นเปลี่ยนไปตามกาลเวลา สื่อยังเป็นตัวกลางในการใสสัญญะ หรือการให
ความหมายของตัวสินคา ทําใหเกิดการบริโภคเชิงสัญญะ เป็นการบริโภคอยางไมมีวันสิ้นสุด 
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บทที่3 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

 ในบทนี้ผูศึกษาไดกลาวถึงรายละเอียดของวิธีการวิจัย อันไดแกรูปแบบการวิจัย วิธีการเก็บ

รวบรวมขอมูล เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีวิเคราะหแขอมูลดังตอไปนี้  

รูปแบบการวิจัย 

 การศึกษาเรื่อง อาหารคลีน อาหารสุขภาพและการบริโภคเชิงสัญญะ เพื่อที่จะทราบถึงขอมูล

อันนําไปสูคําตอบที่แทจริง จําเป็นที่จะตองศึกษาถึงพฤติกรรม ความคิด และทัศนคติของ

กลุมเปูาหมายที่ทําการศึกษา ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาเลือกใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  

(Qualitative Methodology) ซึ่งเป็นวิธีที่มีความเหมาะสมในการมองปรากฏการณแในลักษณะของ

การศึกษาภาพรวมของระบบตางๆที่มีความเกี่ยวของสัมพันธแกัน ซึ่งคาดวาจะทําใหไดขอคนพบของ

ปรากฏการณแตางๆท่ีละเอียดมากยิ่งขึ้น 

เหตุผลในการเลือกภาคสนามและกลุ่มตัวอย่างเพื่อการศึกษา 

 ในการเลือกภาคสนามครั้งนี้เพ่ือทําการศึกษาครั้งนี้เป็นการเลือกแบบ

เจาะจง  (Purposive sampling) โดยผูศึกษาไดเลือกพ้ืนที่กายภาพและพ้ืนที่อินเทอรแเน็ต และการ

เลือกกลุมตัวอยางท่ีสามารถใหขอมูลไดตามประเด็นที่ตองการ และใชหลักการเลือกกลุมตัวอยางแบบ

ลูกโซ (Snowball sampling) กับกลุมตัวอยางโดยการสัมภาษณแกลุมตัวอยางคนหนึ่งแลวก็จะแนะนํา

ใหไปสัมภาษณแคนอื่นตอไป  

เว็บไซตแและสังคมออนไลนแที่ทําการศึกษาไดแก 

1.www.pantip.com เนื่องจากเว็บไซตแพันทิปนั้นสามารถตั้งกระทูพูดคุย แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องท่ี

ผูใชนั้นสนใจ โดยเลือกหองกนครัว เนื่องจากหองกนครัวเป็นหองที่สมาชิกจะเขามาพูดคุยแลกเปลี่ยน

เกี่ยวกับวิธีการทําอาหารคลีน สูตรอาหารคลีน รวมไปถึงรานอาหารตางๆและสถานที่ ที่จําหนาย

วัตถุดิบที่เก่ียวของกับการรับประทานอาหารคลีน 
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 2.Facebook เนื่องจากเฟสบุ฿คเป็นสังคมออนไลนแที่ไดรับความนิยมอันดับ 1 ของโลก มีการใหบริการ

สรางเพจเพื่อรวบรวมกลุมคนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันเพื่อเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนและพูดคุย  

โดยเพจที่ เลือกทําการเก็บขอมูลไดแกเพจ Shhhh it’s healthy เนื่องจากในเพจนี้นั้นเป็นพ้ืนที่ที่มี

การแลกเปลี่ยนสูตรอาหารคลีนโดยเฉพาะ และมีผูติดตามมากกวา 18,000 คน แสดงใหเห็นถึงความ

นิยมของเพจนี้และความนิยมของอาหารคลีน 

3.Instgram เนื่องจากอินสตาแกรมเป็นสังคมออนไลนแที่สามารถแบงปันรูปภาพที่เก่ียวของกับการ

ดําเนินชีวิตประจําวันของผูคน และยังเป็นพื้นที่ท่ีผูคนสามารถเลือกแบงปันในสิ่งที่ตนเองสนใจตอผูอื่น

ไดอีกดวย โดยกลุมที่จะทําการเก็บขอมูลไดแกกลุมคนวัยผูใหญตอนตน ที่เลือกนําเสนอรูปภาพอาหาร

คลีน 

พ้ืนที่กายภาพที่ทําการศึกษาไดแก 

1. รานอาหาร Brown eyes สุขุมวิท 12 เนื่องจากเป็นสถานที่ในการจัดงานมีตติ้งของกลุมคน

บริโภคอาหารคลีน 

2. บานคุณเมยแผูจัดงาน meeting ซอยหลังสวน1 ถนนเพลินจิตเนื่องจากเป็นสถานที่ในการจัด

งานมีตติ้งของกลุมคนบริโภคอาหารคลีน 

3. หางสรรพสินคา หรือ รานอาหาร  ที่กลุมตัวอยางมีความสะดวกในการเดินทางเพ่ือนัดพบและ

ใหขอมูลแกผูศึกษา 

กลุมตัวอยางท่ีจะทําการเก็บขอมูลไดแก 

กลุมวัยผูใหญตอนตน  จํานวน 15 คน อายุ23-40ปี เนื่องจากการสังเกตการณแของผูศึกษา

พบวากลุมวัยผูใหญตอนตนนั้นเป็นกลุมที่นิยมรับประทานอาหารคลีนมากที่สุด เลือก 15 คนจาก 60 

คน เนื่องจาก 15 คนที่เลือกทําการศึกษานั้นเป็นกลุมวัยผใหญตอนเตนที่มีการรับประทานอาหารคลีน 

อยางตอเนื่อง และมีการใชพ้ืนที่อินเทอรแเน็ตในการนําเสนอเรื่องราวอาหารคลีนที่ตนเองนั้น

รับประทาน 
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 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการวิจัยผูศึกษาใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อที่จะไดขอมูลที่สมบูรณแและมีความ

ละเอียด ผูศึกษาจึงเป็นผูรวบรวมขอมูลที่มีความสําคัญท่ีสุด โดยใชวิธีการที่เป็นธรรมชาติ คือสราง

ความสนิทสนมเป็นกันเองกับกลุมที่ศึกษา มีการมองภาพรวมในทุกแงทุกมุม รวบรวมขอมูลตางๆ 

เชื่อมโยงความสัมพันธแมาตีความหมายเพ่ือสรางขอสรุปโดยใชวิธีการดังตอไปนี้  

1. ขอมูลทุติยภูมิ ( Secondary Data)  ผูศึกษาไดคนควาและรวบรวมหนังสือ เอกสาร บทความ

ทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธแและสารนิพนธแที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารสุขภาพในประเทศ

ไทย ตั้งแตอดีตการเขามาของอาหารสุขภาพท่ีตั้งอยูบนรากฐานความเชื่อ  และพัฒนามาสูอาหาร

สุขภาพที่ตั้งอยูบนหลักวิทยาศาสตรแ เพื่อใหทราบถึงพัฒนาการอาหารสุขภาพในประเทศไทย  

และ งานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริโภตเชิงสัญญะ นําขอมูลที่ไดมาเรียบเรียง ประมวลผลสราง

คําอธิบาย และตีความหมายของปรากฏการณแ  อาหารคลีน  อาหารสุขภาพและการบริโภค

เชิงสัญญะ 

2. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการลงพ้ืนที่ภาคสนาม ผูศึกษาไดเลือกใชวิธีการสังเกตการณแ
และการสัมภาษณแ โดยแบงพ้ืนที่ภาคสนามออกเป็น 2 ที่ ไดแก พ้ืนที่ออนไลนแ และพ้ืนที่กายภาพ 
2.1 พ้ืนที่ออนไลนแ 
2.1.1 www.pantip.com โดยหองท่ีจะทําการเก็บขอมูลไดแก หองกนครัว ในวัน จันทรแ -อาทิตยแ 
ชวงเวลา 21.00น.-24.00น. โดยการเก็บขอมูลนั้น ผูศึกษาจะเขาไปอานกระทูที่มีหัวขอเกี่ยวกับ
อาหารคลีน  
2.1.2 Facebook โดยเพจที่จะทําการเก็บขอมูลไดแก  เพจ Shhhh it’s healthyในวัน จันทรแ -
อาทิตยแ ชวงเวลา 21.00น.-24.00น. ผูศึกษาจะเขาไปอานเพจ  Shhhh its healthy รวบรวม
ขอมูลอาหารคลีนที่คนในเพจพูดคุย และผูศึกษาจะทําการเขาไปพูดคุยแลกเปลี่ยนขอมูลนั้นๆ
ดวย นอกจากนี้ผูศึกษาเลือกท่ีจะนัดสัมภาษณแเจาของเพจ  
2.1.3 Instagram โดยกลุมที่จะทําการเก็บขอมูลไดแกกลุมคนวัยผูใหญตอนตน ที่เลือกนําเสนอ
รูปภาพอาหารคลีน ในวัน จันทรแ -อาทิตยแ ชวงเวลา 18.00น.-21.00น. โดยผูศึกษาจะเขาไป
ติดตามบัญชีนั้นๆและรวบรวมขอมูลที่ถูกพูดถึงและแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับอาหารคลีน และผูศึกษา
ก็จะเขาไปพูดคุยและแลกเปลี่ยนขอมูลนั้นๆดวย  
2.2 พ้ืนที่กายภาพ 

http://www.pantip.com/
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การสังเกตการณแอยางมีสวนรวมบนพ้ืนที่กายภาพไดแก การเขารวมงาน meeting ของกลุม
คนที่บริโภคอาหารคลีน โดยผูศึกษาไดเขารวมงาน meeting มาแลว 2 ครั้ง 

2.2.1 รานอาหาร Brown eyes สุขุมวิท12 เมื่อ วันเสารแที่ 13 กันยายน พ.ศ.  2557 
เวลา 12.00-14.00น . ผูศึกษาไดเขารวมสังเกตการณแอยางมีสวนรวม มีการ
รับประทานอาหารรวมกันรวมถึงแลกเปลี่ยนขอมูลตางๆเก่ียวกับสูตรอาหารคลีน 
วิธีการออกกําลังกายรวมไปถึงการพบปะทําความรูจักระหวางผูบริโภคอาหารคลีน  
โดยมีผูเขารวมงานจํานวน 40 คน  

2.2.2 บานคุณเมยแผูจัดงาน meeting ซอยหลังสวน1 ถนนเพลินจิต เมื่อ วันอาทิตยแที่ 21 
ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00น.-12.00น. ผูศึกษาไดเขารวมสังเกตการณแอยางมี
สวนรวม ในงานมีตติ้งครั้งนี้นั้นมีการเลนโยคะกอนการรับประทานอาหาร มีการ
พูดคุยทําความรูจักระหวางผูที่เขารวมงานมีตติ้ง โดยมีผูเขารวมงานจํานวน 20 คน 

3. การเก็บขอมูลจากการสัมภาษณแนั้น ผูศึกษาใชวิธีการสัมภาษณแเชิงลึกกับกลุมผูใหญตอนตน อายุ 
23-40 ปี ที่รับปรานอาหารคลีน จํานวน 15 คนที่มาจากงานมีตติ้ง  โดยจะมีแนวคําถามหลักเป็น
แนวทางในการสัมภาษณแ ตอไป คําถามมีการปรับเปลี่ยนไดเสมอ ขึ้นอยูกับคําตอบที่ไดจากผูถูก
สัมภาษณแ  การสัมภาษณแเป็นไปเหมือนการชวนสนทนา เพื่อใหผูถูกสัมภาษณแผอนคลาย และมี
ความเป็นกันเองและนําไปสูขอมูลที่แทจริงมากที่สุด โดยแนวคําถามหลักที่ผูศึกษาไดตั้งไวมี
ประเด็นเก่ียวกับอาหารสุขภาพในประเทศไทย สาเหตุของการบริโภคอาหารคลีน 
 

แนวทางและลักษณะของข้อมูล 

ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงประวัติและพัฒนาการของอาหารสุขภาพในประเทศไทย
ตั้งแตปี พ.ศ. 2368-พ.ศ.2557 รวมไปถึงสาเหตุที่สงผลใหเกิดการบริโภคอาหารคลีน ของกลุมผูใหญ
ตอนตนอายุ 23-40 ปี และ พฤติกรรมและความหมายแฝงในการบริโภคอาหารคลีน  ของกลุมผูใหญ
ตอนตน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดใช วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีกลุมตัวอยางเป็นกลุมวัยผูใหญ

ตอนตน อายุ23-40 ปี การเก็บขอมูลโดยการสังเกตการณแและการสัมภาษณแ ทั้งบนพ้ืนที่กายภาพและ

พ้ืนที่อินเทอรแเน็ต จะทําใหไดขอมูลที่ละเอียดและใกลเคียงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด จึงใชเครื่องมือ

ในการเก็บขอมูลตอไปนี้ 
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1. ประเด็นในการสังเกตการณแและคําถามในการสัมภาษณแ 

2. สมุดบันทึกการสังเกตการณแและการสัมภาษณแ 

3. คอมพิวเตอรแ  

4. กลองถายรูป 

วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาที่ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนั้นกระบวนการตางๆจะ

เป็นกระบวนการที่ตอเนื่องและใชเวลาในการเก็บขอมูลเพื่อนํามาสูการวิเคราะหแขอมูล ในการ

วิเคราะหแผูศึกษาไดใชทฤษฎีมาเป็นกรอบในการมอง 2 ทฤษฎีดวยกันไดแก 

1. ทฤษฎีการบริโภคเชิงสัญญะ ฌอง โบดิยารแด (Jean Baudrillard)  

2. ทฤษฎีไซเบอรแสเปซ 

3. การจําแนกขอมูลจะอยูภายใตกรอบทฤษฎี และจากเอกสารที่คนควา  รวมไปถึงการตอบ

วัตถุประสงคแของการศึกษา 3 หัวขอ ไดแก 1. เพ่ือศึกษาถึงประวัติความเป็นมาของอาหาร

สุขภาพโดยเฉพาะอาหารคลีน ในประเทศไทยตั้งแตปี พ.ศ. 2368-พ.ศ.2557 2. เพ่ือศึกษาถึง

สาเหตุที่สงผลใหเกิดการบริโภคอาหารคลีน ของกลุมผูใหญตอนตน  3. เพ่ือศึกษาถึง

พฤติกรรมและความหมายแฝงในการบริโภคอาหารคลีน ของกลุมผูใหญตอนตน 

 
4. ประวัติความเป็นมาของอาหารสุขภาพโดยเฉพาะอาหารคลีน ในประเทศไทยตั้งแตปี พ.ศ. 

2368-พ.ศ.2557 
5. สาเหตุที่สงผลใหเกิดการบริโภคอาหารคลีน ของกลุมผูใหญตอนตน 
6. พฤติกรรมและความหมายแฝงในการบริโภคอาหารคลีน ของกลุมผูใหญตอนตน 

 

 

การน าเสนอข้อมูล 

จากการรวบรวมขอมูลทั้งระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ นํามาวิเคราะหแงานศึกษาเรื่อง อาหาร

คลีน อาหารสุขภาพและการบริโภคเชิงสัญญะ ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหแขอมูลโดยใชแนวคิดท่ีผู
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ศึกษาไดเลือกใชไดแก แนวคิดการบริโภคเชิงสัญญะ ฌอง โบดิยารแด (Jean Baudrillard) และ ทฤษฎี

ไซเบอรแสเปซ มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะหแขอมูล เมื่อไดขอมูลที่สามารถตอบคําถาม

วัตถุประสงคแการศึกษาไดแลวนั้น ผูศึกษาก็จะทําการนําเสนอขอมูลโดยการจัดขอมูลตามบทท่ีกําหนด

ไวและนําเสนอเป็นรายงานการวิจัยแบบบรรยายและสรุปวิเคราะหแ 
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บทที่ 4 

ประวัติความเป็นมาของอาหารสุขภาพ และอาหารคลีน 

ในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2368-พ.ศ.2557 

 ในบทนี้ผูศึกษาจะกลาวถึง ประวัติความเป็นมาของอาหารสุขภาพ และ อาหารคลีนใน

ประเทศไทยตั้งแตปี พ.ศ. 2368-พ.ศ.2557 เพ่ือเขาใจถึงที่และความแตกตางมาของอาหารสุขภาพแต

ละชนิดโดยผูศึกษาเรียบเรียงและนําเสนอขอมูล ตามชวงเวลาที่อาหารนั้นไดรับความนิยมและเกิด

กระแสการบริโภค และผูศึกษาไดแบงอาหารสุขภาพในประเทศไทยออกเป็น 5 ประเภทไดแก 1. 

อาหารเจ 2.  อาหารมังสวิรัติ 3.  อาหารแมคโครไบโอติกสแ 4.  อาหารชีวจิต 5.  อาหารคลีน จากการ

แบงอาหารสุขภาพในประเทศไทยนั้นทําใหผูศึกษาพบวาอาหารสุขภาพในประเทศไทยนั้นมีจุดกําเนิด 

2 รากฐานไดแกรากฐานความเชื่อ และรากฐานทางวิทยาศาสตรแหรือรากฐานทางการแพทยแ โดย

อาหารสุขภาพท่ีตั้งอยูบนรากฐานทางความเชื่อไดแก อาหารเจและอาหารมังสวิรัติ สวนอาหารที่ตั้งอยู

บนพื้นฐานทางการแพทยแไดแก อาหารแมคโครไบโอติกสแ อาหารชีวจิต และอาหารคลีน  

1. ประวัติอาหารเจในประเทศไทย 

คําวา “เจ” ในภาษาจีนมีความหมายทางพุทธศาสนาฝุายมหายานวา “อุโบสถ” ความหมาย
ที่แทจริงคือการรับประทานอาหารกอนเที่ยงวัน ดังเชนชาวพุทธในประเทศไทยถือ อุโบสถศีล หรือ 
รักษาศีล 8 จะไมรับประทานอาหารหลังจากเท่ียงวันไปแลวแตการถืออุโบสถศีลของพุทธฝุายมหายาน 
จะไมรับประทานเนื้อสัตวแจึงนิยมเรียก การไมกินเนื้อสัตวแไปรวมกับคําวา กินเจ ซึ่งเป็นการถือศีลไป
ดวย ในปัจจุบันผูที่รับประทานอาหารทั้ง 3 มื้อแตไมกินเนื้อสัตวแก็ถูกเรียกวา กินเจ เทศกาลกินเจ 
หรือภาษาจีนกลางออกเสียงวาไจ แปลวาไมมีของคาว ใชสีเหลืองเป็นตัวแทนของผูทรงศีล ดังนั้นผู
ตั้งใจถือศีลบําเพ็ญตนใหบริสุทธิ์ตัวอักษรนี้เป็นเครื่องหมายเตือนสติใหระลึกวา “การกินเจงดเวน
เนื้อสัตวแของคาวคือการปฏิบัติธรรม รักษาศีลของความเป็นมนุษยแ เป็นการเจริญมหาเมตตาธรรม
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กรุณาโดยแท อันจะนํามาซึ่งความเป็นสิริมงคลแกตนเองและกอใหเกิดสันติสุขแกทุกชีวิตบนโลก”  
สวนชาวจีนแตจิ๋วเรียกการกินเจวา เจี๊ยฉาย แปลวากินผัก (นัยนา เล็กสุธี, 2547: 25) 

 อาหารเจนั้นมีจุดกําเนิดจากประเทศจีนและผูกติดกับความเชื่อพรอมมีเรื่องราวเป็นตํานานที่
หลากหลายเกี่ยวกับการเกิดข้ึนของอาหารเจ ความเชื่อตามแนวทางพุธนิกายมหายานทําใหเกิดการถือ
ศีลกินเจ โดยถือวาเป็นการไมเบียดเบียนชีวิต ตามแนวทางลัทธิเตเาเชื่อวาผูกินเจจะไดรับพรจากเจา
แมกวนอิม ซึ่งเป็นเทพเจาสูงสุดของชาวจีน เพราะถือวาเป็นผูบริสุทธิ์และไมเบียดเบียนสัตวแโลก บาง
ตํานานเชื่อวาการกินเจเป็นการแสดงความดีใหพระเจา 9 องคแ ซึ่งชาวจีนเชื่อวาเป็นพระเจาแผนดินทั้ง 
9 ที่มีฤทธิ์ในการตัดสินความดีความชั่วของมนุษยแ (ส.พลายนอย , 2542 ไมปรากฏเลขหนา อางถึงใน 
นัยนา เล็กสุธี , 2547: 24) บางตํานานเชื่อวาสมัยของพระเจาซองยินจงฮองเตชาวจีนชาวจีนไมมี
ระเบียบอันดีในการดําเนินชีวิตในสังคม ดื่มสุราและรับประทานกับแกลมสดๆ ทั้งวันทั้งคืนจน
ประชาชนลมปุวยและตายเป็นจํานวนมาก เมื่อพระยุไลทราบจึงทูลขอตอเง็กเซียนฮองเตก็สงเทวดา
ชั้นผูใหญเฮงเหงาเลาโจ฿ไปชวยชาวจีน ซึ่งเทวดาดังกลาวจําแลงกายไปเป็นหลวงจีนเฝูาพระเจาซอนยิน
จงฮองเต ขอใหบังคับใหชาวเมืองเลิกประพฤติตนในทางที่ไมดี ละเวนการดื่มสุรา ใหฟังธรรม ถือศีลไม
กินเนื้อสัตวแแลวประชาชนจะหาย ซึ่งเมื่อประชาชนทําตามโรคภัยก็หายไปหลังจากนั้นชาวจีนจึงเริ่มตั้ง
เป็นธรรมเนียมการกินเจ นอกจากนี้ฝนตํานานความเชื่อเกี่ยวกับการกินเจยังมีตํานานที่เป็นตนกําเนิด
ของการไมใชกินอาหารคาว หรือชาวจีนเรียกวาอาหารชอ นอกจากเนื้อสัตวแแลวอาหารชอยังรวมถึง
ผัก 5 ชนิดไดแก กระเทียม หัวหอม หลักเกียว กุยชาย และยาสูบ จากตํานานนั้นเชื่อวามเหสีของพระ
เขาแผนดินในสมัยวงศแไตเหลียงไดนําเนื้อสัตวแยัดใสอาหารใหนักบวชฉัน แตไมสําเร็จ นักบวชนํา
อาหารดังกลาวไปไวบริเวณหนาวัดและเกิดเป็นผัก 5 ชนิด (กระเทียม หัวหอม หลักเกียว กุยชาย 
ยาสูบ) ทําใหชาวจีนเชื่อวาพืชเหลานี้นั้นจัดเป็นอาหารคาวและไมรับประทานชวงกินเจ (นัยนา เล็กสุธี
, 2547: 25-30) 

สําหรับการกินเจในประเทศไทยนั้นก็มีเรื่องความเชื่อและตํานานเขามาเก่ียวของ โดยการกิน
เจเกิดข้ึนครั้งแรกในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2368 ที่บานในทู (กะทู) จังหวัดภูเก็ต โดยในปีนี้มีคณะงิ้ว
เรจากประเทศจีนมาเปิดการแสดงที่บานในทูตลอดปี หลังจากท่ีคณะงิ้วเรไดเปิดทําการแสดงที่บานใน
ทูอยูระยะหนึ่ง ไดมีการลมปุวยเกิดข้ึนภายในคณะ จากการเจ็บปุวยทําใหชาวจีนประกอบพิธี เจี๊ยฉาย 
(กินผัก) ขึ้นที่โรงงิ้ว ซึ่งเคยปฏิบัติกันมาทุกปีท่ีเมืองจีน เพ่ือขอขมาโทษจากสาเหตุตางๆ ตอมาโรคภัย
ไขเจ็บก็หายไปหมดสิ้น เมื่อคนไทยที่อาศัยอยูบานในทูทราบขาวก็รับประทานอาหารเจตามชาวจีน
และพิธีกินเจก็เริ่มเกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นตนมา (นัยนา เล็กสุธี , 2547:33) การกินเจในเมืองไทยมี 
4 ลักษณะ ไดแก 
พุทธ เนนการถือศีลและการบําเพ็ญเพียรภาวนาสมาธิควบคูไปกับการกินเจ  
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เตเา เนนการถือศีลควบคูไปกับการกินเจและเป็นการสักการะมหาโพธิสัตวแกวนอิม  

โรงเจ เนนการถือศีลควบคูไปกับการทําทาน 

การทรงเจา เนนพิธีกรรมที่แสดงอิทธิฤทธิ์ของเทพเจา 

พิธีกรรมกินเจที่เนนการทรงเจานั้นเกิดที่ภาคใตของประเทศไทย ในจังหวัดภูเก็ตมีการจัดขวนแหอยาง

ยิ่งใหญในขวนแหจะมีการแสดงอิทธิฤทธิ์ของรางทรงซึ่งสวนใหญเป็นผูชายมีการใชของมีคมทิ่มแทง

ตามรางกาย และจะมีพิธี โก฿ยโห฿ย หรือพิธีลุยไฟเพ่ือแสดงถึงความบริสุทธิ์ รางทรงจะเดินผานไปหรือผู

ที่กินเจแลวมั่นใจวาตนเองบริสุทธิ์สามารถรวมเดินผานกองไฟไดเชนกัน พิธีกรรมในจังหวัดภูเก็ตนี้

แสดงใหเห็นถึงการผสมกลมกลืนระหวางชาวจีนและชาวไทย นําไปสูความเชื่อทางศาสนาเป็น

เครื่องมือหนึ่งที่เชื่อมโยงความสัมพันธแระหวางชาวจีนและชาวไทยใหมีความรูสึกเป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกัน สวนในภาคกลางนั้นพิธีเจที่ทาฉลอมนั้นมีพิธีการกินเจที่เรียบงายไมมีการทรงเจาหรือการ

แสดงอิทธิฤทธิ์ตางๆ ทุกคนที่เขารวมการกินเจนั้นจะนุงขาวหมขาวดวยความสมัครใจไมมีการบังคับ

และเป็นการกินเจทั้งตําบล การกินเจในประเทศไทยเป็นไปในแนวทางของการละเวนของการเอาชีวิต

ของสัตวแ สําหรับเทศกาลกินเจนั้นหากนับตามปฏิทินจีน  เริ่มตนในวันขึ้น 1 ค่ํา ถึง 9 ค่ํา เดือน 9 รวม 

9 วัน 9 คืน ซึ่งตรงกับเดือน 11 หรือเดือนตุลาคมของไทย (เพ่ิงอาง, 2547) 

  การกินเจนั้นใหความสําคัญกับการปรุงแตงอาหารเพราะจะ งดเนื้อสัตวแทุกชนิดรวมไปถึงไข 
นม และผักที่มีกลิ่นฉุนไดแก กระเทียม หัวหอม หลักเกียว กุยชาย การที่อาหารเจละเวนเนื้อสัตวแ และ
เครื่องเทศตางๆที่มีกลิ่นฉุน  เพราะเชื่อวากลิ่นฉุนจากพืชเหลานี้จะเป็นสิ่งกระตุนอารมณแนอกจาก
อาหารเจจะเป็นอาหารสุขภาพท่ีเชื่อมโยงกับความเชื่อแลว อาหารเจยังมีประโยชนแในมุมมองของ
แพทยแแผนปัจจุบัน เพราะทางการแพทยแปัจจุบันนั้นเชื่อวา อาหารเจจะใหพลังงานเย็นเพราะไดรับ
พลังงานฟรุกโตสซึ่งมีในผักผลไมไมทํารายรางกายชวยขับถายของเสียออกจากรางกาย ไมมีสารพิษ
ตกคางเพราะกากใยในพืชผักและผลไม ชวยระบบการยอยและระบบขับถาย ทําใหไมเป็นโรคเก่ียวกับ
ลําไสและหากรับประทานอยางตอเนื่องจะชวยฟอกโลหิตในรางกายใหสะอาด  และชวยลดการเกิด
โรคภัยตางๆในรางกาย เชน โรคหัวใจ หรือโรคมะเร็งเป็นตน การรับประทานอาหารเจนี้เปรียบเสมือน
ธรรมชาติบําบัดในการรักษาโรคตางๆ กระแสการรักษาโรคดวยการรับประทานอาหารเจนั้นไดรับ
ความนิยมมากขึ้น เพราะเชื่อการหลีกเลี่ยงเนื้อสัตวแนั้นจะชวยบําบัดและหลีกเลี่ยงการเกิดมะเร็ง 
พฤติกรรมการกินเจของคนไทยยังไดรับอิทธิพลจากหลักการแพทยแของจีนซึ่งมุงเนนไปที่การปูองกัน
ไมใหรางกายเจ็บปุวย ซึ่งหลักการแพทยแของจีนนั้นเชื่อวา หัวใจของการมีสุขภาพที่ดีคือการกินที่
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ถูกตอง เพราะอาหารที่คนเรารับประทานเขาไปมีผลตอรางกายและจิตใจอยางมาก อาหารเจเป็น
อาหารที่ปรุงโดยปราศจากเนื้อสัตวแทุกประเภท และผักที่มีกลิ่นฉุนทั้ง 5 ชนิด เพราะเชื่อวาเนื้อสัตวแ
และผักเหลานี้ทําลายธาตุและความสมดุลในรางกาย (ภูมิพิชญแ สุชาวรรณ, ม.ป.ป.) 
 อาหารเจนั้นเป็นอาหารที่อยูควบคูกับสังคมไทยมาเป็นเวลานาน เป็นอาหารที่ผูกติดกับความ

เชื่อ และผูคนนิยมรับประทานจนเกิดเป็นประเพณีการรับประทานอาหารเจเกิดข้ึนพรอมกับเชื่อวา

อาหารเจเป็นอาหารเพื่อสุขภาพเพราะมีคําอธิบายจากทางการแพทยแ และในปัจจุบันอาหารเจยังคง

ไดรับความนิยมในการรับประทาน เห็นไดจากการนําเสนอของสื่อ  ในสื่อสิ่งพิมพแที่นําแสนออาหารเจ 

ไดแกนิตยสาร Health and cuisine1 เป็นนิตยสารที่เนนเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพ และสูตรอาหาร  

โดยในฉบับเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 นําเสนอเก่ียวกับวิธีการปรุงอาหารเจเพ่ือสุขภาพ และอาหารเจ

สูตร นอกจากสื่อสิ่งพิมพแแลว สื่อโทรทัศนแก็ยังนเสนออาหารเจเชนกัน ในรายการ ครัวคุณตเอย 2 

ออกอากาศเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556 ในรายการนําเสนอ “กินเจใหสุขภาพดี ผัดหมี่ซั่วเจ”โดยแขกรับ

เชิญนั้นคือ คุณ ปีเตอรแ ไลยแ เป็นเชฟชาวฮองกง จากภัตตาคารฮองกงสุกี้ ซึ่งในรายการมีการมีการทํา  

หมี่ซั่วเจ เป็นอาหารมงคลสําหรับคนจีนเพราะชาวจีนเชื่อวาการรับประทานเสนหมี่นั้นมีความหมายวา

อายุยืนยาว และการนําเสนอเก่ียวกับการรับประทานอาหารเจเพื่อสุขภาพโดยการหลีกเลี่ยงเนื้อสัตวแ

พรอมทั้งไดบุญ 

นอกจากนี้ รายการตลาดสดสนามเปูา 3 ออกอากาศเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งตรงกับ

เทศกาลกินเจพอดี ในปี พ.ศ. 2557 มีเทศกาลกินเจ 2 รอบ รอบแรก เมื่อ 24 กันยายน - 2 ตุลาคม 

                                                           
1 นิตยสาร Health and cuisine เป็นนิตยสารรายเดือนที่ใหความรูเรื่องอาหารสุขภาพ วางแผนทุก
วันที่ 5 ของเดือน 
2 รายการครัวคุณตเอย รายการโทรทัศนแประเภท ดําเนินรายการโดย คุณ ไตรภพ ลิมปพัทธแ, คุณ 
ณวัฒนแ อิสรไกรศีล, คุณ กีรติ เทพธัญญแ, คุณ โก฿ะตี๋ อารามบอย ออกอากาศทุกวันจันทรแ-วัน
ศุกรแ เวลา 13.40 - 14.10 น.  ทางชอง 3 
3 รายการตลาดสดสนามเปูา เป็นรายการโทรทัศนแ มีผูดําเนินรายการคือ คุณ คะนึงนิจ จักรส

มิทธานนทแ คุณ สุริวิภา กุลตังวัฒนา และ คุณ ปวันรัตนแ นาคสุริยะ ออกอากาศทุกคืนวันอาทิตยแทาง

ชอง 5 เวลา 20.20-21.15 น. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%9E_%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C_%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%88_%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%88_%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%88_%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87_5
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รอบท่ีสองเม่ือ รอบสอง เริ่ม 24 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน เรื่องท่ีนําเสนอคือ "เปา เปาวลี4" พาชิม 

"อาหารเจ 4 ภาค" ซึ่งรานอาหารที่นําเสนอนั้นเป็นอาหารเจในลักษณะอาหารไทย 4 ภาค ไมวาจะเป็น 

อาหารเหนือหรือใต ก็ถูกนํามาปรุงแตงใหตามหลักอาหารเจอยางเครงครัด เชน แกงเปรอะผักหวานเจ 

คั่วกลิ้งผัดสะตอเจ แกงมะเขือเจ สมตําเจ เป็นตน และทุกวันเสารแสุดทายของเดือน ทางรานจะให

ลูกคาทานฟรีเป็นการคืนกําไรใหแกลูกคาและเจาของรานยังเชื่อวาเป็นการทําบุญอีกพรอมกับการมี

สุขภาพที่ดีจากการหลีกเลี่ยงเนื้อสัตวแ นอกจากสื่อโทรทัศนแแลว ตางๆ นอกจากนี้แลวอาหารเจยังถูก

นําเสนอบนพ้ืนที่อินเทอรแเน็ต เชนการพูดคุยแลกเปลี่ยนสูตรอาหารเจตางๆ รวมไปถึงรานอาหารเจ 

ในเว็ปไซตแพันทิป 

 กระทูอาหารเจที่ถูกตั้งในเว็บไซตแพันทิปนั้นมีความหลากหลาย ตั้งแตสูตรอาหารเจ รายการ

อาหารเจ รานอาหารเจ เชน กระทู  “กับขาววันพระ เห็ดฟางผัดพริกขี้หนู กับกระหล่ําปลีผัด

เตาหูคะ (ตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557)” ในกระทูนี้นั้นนําเสนอเมนูอาหารเจ ที่เจาของ

กระทูรับประทานในวันพระ ซึ่งมีผูเขามาตอบกระทูและแลกเปลี่ยนขอมูลรวมถึงแสดงความเห็น

เกี่ยวกับการงดเนื้อสัตวแในวันพระวาเป็นสิ่งที่ดีและไดบุญ นอกจากนี้ยังมีกระทู “ทํากินกันเอง by 

laser : โรตีฟองเตาหูเจ(ตั้งเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2557) ” ซึ่งในกระทูนี้นั้น นําเสนอการทําโรตี

ดวยฟองเตาหู โดยปราศจากการใชไขไก ใหใชฟองเตาหูทอดแทน ซึ่งมีผูใหความสนใจเพราะเป็นสูตร

ที่แปลกใหม นอกจากนี้กระทู “อรอย อิ่มบุญ กับเมนู อาหารเจ เพ่ือสุขภาพ @ " Summer Palace " 

( InterContinental Bangkok ) (ตั้งเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2557)” นําเสนอรานอาหารเจในชวง

เทศกาลกินเจ ซึ่งรายการอาหารเจนั้นมีความหลากหลาย เชน ฟองเตาหูยัดไสเจผัดซอสเปรี้ยวหวาน 

เห็ดชิตาเกะ ชุบแปูงทอด บะหมี่น้ําเนื้อปลาเจ เป็นตน กระทูในพันทิปนั้นแสดงใหเห็นถึงวายังคงมี

ผูบริโภคอาหารเจ และผูบริโภคนั้นยังเชื่อมโยงอาหารเจกับความเชื่อ ที่เชื่อวาการรับประทานอาหาร

เจจะไดบุญ  

สื่อตางๆนั้นยังคงนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารเจ โดยเฉพาะในชวงเทศกาลกินเจ ประมาณ

เดือน กันยายน -ตุลาคมของทุกปี ไมวาจะเป็นสื่อสิ่งพิมพแ สื่อโทรทัศนแหรือสื่ออินเทอรแเน็ต จากการ

นําเสนอของสื่อนั้นทําใหเห็นวาอาหารเจยังคงเป็นที่นิยมในการรับประทานของผูคนและสื่อยังนําเสนอ

                                                           
4 เปาวลี พรพิมล หรือ พรพิมล เฟ่ืองฟูุง นักรองลูกทุงและนักแสดงหญิงชาวไทย  
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อาหารเจในรูปแบบอาหารเพื่อสุขภาพและการไดบุญจากการรับประทานอาหารเจ นอกจากนี้สื่อยัง

ทําใหเห็นวาอาหารเจนั้นมีความหลากหลาย สามารถตอบสนองกลุมผูบริโภคไดมากยิ่งขึ้น และการที่

ผูคนยังคงพูดถึงอาหารเจในอินเทอรแเน็ตนั้นสะทอนใหเห็นวาอาหารเจยังคงไดรับความสนใจ และถูก

บริโภคอยูเรื่อยๆ 

2. ประวัติอาหารมังสวิรัติในประเทศไทย 

 คําวา “มังสวิรัติ” มาจากคําวา มังสะ แปลวาเนื้อสัตวแ “วิรัติ” แปลวาการงดเวน มังสวิรัติจึง
แปลวาการงดเวนเนื้อสัตวแ และตรงกับภาษาอังกฤษวา เวเจเทเรี่ยนนิซึ่ม (Vegetarianism) มีรากศัพทแ
มาจากภาษาละติน คือ เวเจตัส  (Vegetus) แปลวา “สมบูรณแดีพรอม สดชื่น เบิกบาน” หรือมี
ความหมายวา “ผูซึ่งละเวนจากการนําสัตวแทุกชนิดมาเป็นอาหาร” (แปูงร่ํา สุขุมาล , 2544 : 1 อางถึง
ใน ดลลดา ทีปิวัฒนแ , 2556:56) อาหารมังสวิรัตินั้นมีผูถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลาชานาน โดยในยุค
อาณาอานิคมชาวอินเดียชั้นสูง โดยเฉพาะวรรณะพราหมณแลวนแลวแตเป็นมังสวิรัติทั้งสิ้น ในขณะที่
ชนชั้นจัณฑาลผูยากจนพบวารับประทานอาหารทุกชนิดนอกจากนี้ มังสวิรัติยังถือเป็นคําสอนสําหรับ
โยคี (เพ่ิงอาง : 58)  
 อาหารมังสวิรัติเขาสูประเทศไทยพรอมกับการเขามาของศาสนาซิกขแ โดยชาวซิกขแเขามาใน
ประเทศไทยครั้งแรกปี พ.ศ. 2434 การเขามาในประเทศไทยครั้งแรกนั้นเขามาเพ่ือการคาขาย จากนั้น
จึงมีการตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย ตอมาในปี พ.ศ. 2475 มีการสรางศูนยแกลางศาสนสถานวัดซิกขแ โดย
ใชชื่อวา ศาสนาสถานสมาคมศรีคุรุสิงหแสภา ซึ่งศาสนสถานแหงนี้เป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรม
ตางๆตามหลักความเชื่อของศาสนาซิกขแ ชาวซิกขแเชื่อวาการทําบุญสูงสุดนั้นคือการแบงปัน เห็นไดจาก
ภายในศาสนสถานของชาวซิกขแนั้นมี ลังการ หรือ ครัวพระ ไวสําหรับแจกจายอาหารใหแกศาสนิกชน
ทุกคนทุกศาสนา ซึ่งอาหารในครัวพระนี้เป็นอาหารมังสวิรัติ ในบทบัญญัติของพระมหาคัมภีรแคุรุครันถแ 
ซาฮิบ ไดกลาววา “หมูหรือวัวทั้งสองตัวก็มีสิทธิอยู” ซึ่งหมายความวา สัตวแทุกชนิดในโลกตางมีสิทธิใน
ชีวิตของตนจึงไมควรที่จะลิดรอนสิทธิในชีวิตของสัตวแเหลานั้น (มานิต สัจจะมิตร , 2555 : 11-14) 
และในปี พ.ศ. 2520 มีการกอตั้งสมาคมมังสวิรัติแหงประเทศไทยเกิดขึ้น และเกิดการเผยแพรอาหาร
มังสวิรัติใหเป็นที่รูจักมากขึ้นในประเทศไทย  โดยชมรมมังสวิรัติมีมากกวา 1 แหง  ไดแกกลุมมังสวิรัติ
อโศก และชมรมสานุศิษยแปูุสวรรคแชมรมมังสวิรัติแหงประเทศไทย โดยสองกลุมนี้เกิดขึ้นมาจาก
รากฐานความเชื่อ และตอมาในปี พ.ศ. 2542 เกิดกลุมสหพันธแมังสวิรัติไทยซึ่งเป็นองคแกรสงเสริม
อาหารมังสวิรัติโดยเป็นองคแกรเอกชนที่ไมเกี่ยวของกับศาสนา ในปัจจุบันมังสวิรัติในประเทศไทยได
แพรหลายมากขึ้นเรื่อยๆ ยอดการเปิดรานขายอาหารเพิ่มจํานวนขึ้นอยางรวดเร็ว   
ประเภทของมังสวิรัตินั้นแบงออกไดเป็น 6 ชนิด ไดแก 
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1. มังสวิรัติแท งดเวนเนื้อสัตวแและผลิตภัณฑแจากสัตวแ 
2. มังสวิรัตินมไข งดเวนเนื้อสัตวแแตสามารถรับประทานไขและดื่มนมที่มาจากสัตวแได 
3. มังสวิรัตินม งดเวนเนื้อสัตวแแตสามารถดื่มนมที่มาจากสัตวแได                                                         
4. มังสวิรัติปลา งดเวนเนื้อสัตวแแตทานปลาไดบาง      
5. มังสวิรัติอาหารธรรมชาติ งดเวนเนื้อสัตวแ รับประทานแตผักผลไมสด ธัญพืช ไมรับประทาน

อาหารที่นําไปปรุงดวยการ ผัด ตม นึ่ง ยาง หรือทอด                
6. มังสวิรัติผลไมและธัญพืช งดเวนเนื้อสัตวแ รับประทานเพียงแคธัญพืช รวมไปถึงผลไมสดและ

ผลไมแปรรูป 
                                                                                                                                       

 อาหารมังสวิรัติมีเพียงประเภทเดียวเทานั้นที่รับประทานเนื้อสัตวแไดแกมังสวิรัติปลา โดยหลัก

แลวอาหารมังสวิรัติทั้ง 6 ประเภทนี้ลวนแลวแตเป็นอาหารที่เนนการรับประทานผักและผลไมเป็นหลัก 

ซึ่งเป็นอาหารที่มีกากใยสูง ในดานโภชนาการหมายถึง สวนที่กินไดของพืชและผลไมท่ีไมถูกยอยโดย

เอนไซมแในระบบการยอยของรางกายคน เป็นสารอาหารที่ใหประโยชนแแกรางกายเป็นอยางมากรวม

ไปถึงกากใยเหลานี้ยังสามารถชวยรักษาโรคบางชนิดไดอีกดวย  

 สวนประกอบที่สําคัญในการรับประทานอาหารมังสวิรัติ ไดแกขาวกลองหรือขาวซอมมือ ถั่ว

เหลือง เห็ด เมล็ดพืช ผักและผลไม โดยผูที่รับประทานอาหารมังสวิรัตินั้นจะไดรับสารอาหารหลัก 4 

หมู ตามหลักโภชนาการ ไดแก 

1. หมูโปรตีน ไดจากถ่ัวเหลือง เมล็ดถั่วทุกชนิด  เห็ด งา โปรตีนเกษตรหรือเนื้อเทียม 

อาหารที่ใหโปรตีนจะชวยซอมแซมสวนที่สึกหรอของรางกาย 

2. คารแโบไฮเดรต ไดจากอาหารจําพวกแปูงหรือน้ําตาล เชนขาวกลอง มัน เผือก 

3. ไขมัน ไดจากน้ํามันพืชนมเนย และเมล็ดผลไม ถั่ว งา 

4. วิตามินและเกลือแร ไดจากผักและผลไมสด 

สวนประกอบที่สําคัญของอาหารมังสวิรัตินั้นมีประโยชนแตอรางกายตอรางกาย ดังนี้ ขาว

กลองหรือขาวซอมมือ  มีคุณคาทาวโภชนาการสูง ในรําขาวจะมีกากใยที่ชวยในการขับถาย ถั่ว

เหลืองเป็นพืชที่มีโปรตีนสมบูรณแจึงสามารถรับประทานถ่ัวเลืองทดแทนเนื้อสัตวแได นอกจากนี้ในถั่ว

เหลืองยังมีสารอาหารและแรธาตุมากกวาเนื้อสัตวแ ผลิตภัณฑแที่ไดจากถ่ัวเหลืองเชน เตาหู นมถ่ัว
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เหลือง โปรตีนเกษตรเป็นตน เห็ดก็สามารถรับประทานแทนเนื้อสัตวแได เพราะมีโปรตีนและเหมาะ

สําหรับผูปุวยที่เป็นโรคหัวใจ สวนในเมล็ดพืชนั้นพบวามีไขมันที่มีประโยชนแตอรางกายอยูภายใน ผัก

และผลไมมีวิตามินและเกลือแรสูง มีกากอหารที่ชวยปูองกันโรคทองผูก บํารุงผิวพรรณใหสวยปัจจุบัน

วงการแพทยแหันมาใชผักและผลไมรักษาโรคตางๆ เชนโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นตน (มนร

ดา ฉัตรธรรม , 2552: 28) จะเห็นไดวาผูที่บริโภคมังสวิรัติจะไดรับสารอาหารที่ครบถวนถึงแมวาจะ

ไมไดรับโปรตีนจากเนื้อสัตวแแตผูบริโภคอาหารมังสวิรัติสามารถไดรับโปรตีนจากถ่ัว ผักผลไมตางๆ

ทดแทนได และยังมีความเชื่อวาการหลีกเลี่ยงเนื้อสัตวแนั้นเป็นการหลักเลี่ยงสารเคมีที่อาจปนเปื้อนมา

กับเนื้อสัตวแและเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง เหมาะสําหรับผูที่นิยมระกษาสถขภาพ ( ดลลดา 

ทีปิวัฒนแ, 2556 : 67) 

โดยพฤติกรรมการรับประทานอาหารมังสวิรัติในสังคมไทยไมมีรูปแบบพฤติกรรมที่ไมตายตัว 

สวนมากจะรับประทานตามความสะดวกแตคนไทยบางกลุม เริ่มรับประทานอาหารมังสวิรัติทุกๆ วัน

พระหรือวันเกิด ซึ่งเชื่อวาเหมือนเป็นการทําบุญโดยเป็นการละเวนเนื้อสัตวแ นอกจากนี้ผูที่รับประทาน

อาหารมังสวิรัติเป็นกิจวัตร โดยสวนมากเป็นกลุมนักมังสวิรัติแหงประเทศไทย กลุมสันติอโศก เป็นตน 

และความเชื่อในการรับประทานอาหารมังสวิรัติแบงออกเป็น 2 สาย คือความเชื่อทางศาสนาและการ

รักษาสุขภาพ โดยผูที่รับประทานอาหารมังสวิรัติสายสุขภาพนั้นจะไมเครงครัดเทากับผูที่รับประทาน

อาหารสายความเชื่อ โดยในปัจจุบันนั้น กระแสการรักษาสุขภาพแบบแพทยแทางเลือกกําลังเป็นที่นิยม 

โดยการเลือกรับประทานอาหารสุขภาพ เพ่ือเป็นการปูองกันและเป็นการรักษาตัวจากโรคภัยไขเจ็บ 

(เพ่ิงอาง, 2556) จะเห็นไดวาผูที่รับประทานอาหารมังสวิรัตินั้นมีทั้งผูที่รับประทานตามความเชื่อ โดย

มีความเชื่อของศาสนาเขามาเป็นสาเหตุในการบริโภคและผูที่รับประทานอาหารมังสวิรัติเพื่อสุขภาพ

โดยมีความเชื่อทางการแพทยแเขามาเป็นตัวอธิบายและสงผลใหเกิดการบริโภค 

นอกจากนี้แลวสื่อตางๆยังมีสวนในการนําเสนออาหารมังสวิรัติใหแกผูบริโภคอีกดวย  เชน

รายการอรอยอยางยิ่ง5 ของอาจารยแยิ่งศักดิ์6 ที่สอนทําอาหารมังสวิรัติ เชนขาวผัดมังสวิรัติ หรือบะหมี่

                                                           
5 รายการอรอยอยางยิ่ง เป็นรายการสอนทําอาหาร ออกอากาศทุกวันจันทรแ เวลา 2.00-2.30น. ทาง
ชอง 9  
6 ดร.ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศแ หรือที่นิยมเรียกวา อาจารยแยิ่งศักดิ์ เป็นพอครัวและนักวิชาการชาว
ไทยที่มีชื่อเสียงจากการจัดรายการทางโทรทัศนแ 
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หมอดินเป็นตน  นอกจากนี้แลวสื่อสิ่งพิมพแตางก็ยังคงนําเสนออาหารมังสวิรัติ เชนนิตยสาร Men’s 

Health7 ฉบับเดือนสิงหาคม 2557 มีการนําเสนอถึงอาหารมังสวิรัติวาเป็นอาหารเพ่ือสุขภาพ การ

หลีกเลี่ยงเนื้อสัตวแจะชวยหลีกเลี่ยงโรคตางๆ เชนโรคหัวใจ และโรคมะเร็ง และเป็นการไดบุญเพราะละ

เวนชีวิตสัตวแ นอกจากนี้แลวบนสื่ออินเทอรแเน็ตยังคงมีการนําเสนอเก่ียวกับอาหารมังสวิรัติไมวาจะเป็น

บทความตางๆ เชนในเว็บไซตแของ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส .) 

http://www.thaihealth.or.th/ มีการเขียนบทความเก่ียวกับอาหารมังสวิรัติ วามีประโยชนแตอ

รางกายอยางไรในการหลักเลี่ยงเนื้อสัตวแ รวมไปถึงการตั้งกระทูในเว็บไซตแพันทิปเกี่ยวกับอาหาร

มังสวิรัติเชนการสอบถามถึงรานอาหารมังสวิรัติ หรือการนําเสนอสูตรอาหารมังสวิรัติในเว็บไซตแพันทิป 

กระทูในเว็บไซตแพันทิปที่เก่ียวกับอาหารมังสวิรัตินั้นมีความหลากหลาย ตั้งแตวิธีทําอาหาร

มังสวิรัติ เมนูอาหารมังสวิรัติ รวมไปถึงรานอาหารมังสวิรัติ เชน “รวมภาพอาหารมังสวิรัติ ทํากินที่

บาน (ตั้งเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2557)” ในกระทูนี้นั้นผูตั้งกระทูนําเสนออาหารมังสวิรัติที่ทํา

รับประทานเองที่บาน รายการอาหารนั้นมีความหลากหลาย เชน ไขลูกเขย เห็ดผัดกระเพรา ถั่กแขก

ผัด มะระผัดไข เป็นตน โดยเจาของกระทูนั้นจะรับประทานอาหารมังสวิรัติทุกๆวันพระ และยังเชื่อวา

ดีตอสุขภาพ 38 ซึ่งมีผูเขามาตอบกระทูและแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับสูตรอาหารมังสวิรัติ นอกจากนี้ 

ยังมีกระทู “PimMhee Review "คุณเชิญ" รานอาหารมังสวิรัติใจกลางเมือง รสชาติถูกปากแมแตคน

ที่ไมทานมังฯ (ตั้งเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557)” เป็นกระทูที่นําเสนอรานอาหารมังสวิรัติ ซึ่ง

รายการอาหารนั้นมีความหลากหลายมีการดัดแปลงใหดูนารับประทานมากยิ่งขึ้น เชน แกงเผ็ดเป็ด

ยาง ที่ใชเห็ดแทนเนื้อเป็ด น้ําพริกหนุม พะแนงเตาหูออน เป็นตน ซึ่งมีผูเขามาใหความสนใจเพราเป็น

รานอาหารที่มีรายการอาหารที่หลากหลายรวมไปถึงการเดินทางที่สะดวกเพราะรานอาหารนั้นอยูใกล

กับรถไฟฟูา สถานีเอกมัย  นอกจากนี้ กระทู “หนูจะตั้งใจกินมังสวิรัติทุกๆวันศุกรแ ^^' (ตั้งเมื่อวันที่ 3 

มกราคม 2556)” โดยเนื้อหาในกระทูพูดถึงการรับประทานมังสวิรัติทุกวันศุกรแเนื่องจากเป็นวันเกิด

ของเจาของกระทู เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงเนื้อสัตวแและเป็นการทําบุญ ซึ่งมีผูเขามาตอบกระทูเก่ียวกับ

การรับประทานอาหารมังสวิรัติในทุกๆวันเกิดและทุกๆวันพระของตนเอง จากการตั้งกระทูในพันทิป

นั้นทําใหเห็นวาอาหารมังสวิรัติยังถูกบริโภคอยูในสังคมไทยโดยเชื่อมโยงกับความเชื่อเห็นไดจาก

ผูบริโภคท่ีเลือกบริโภคอาหารมังสวิรัติในวันพระ เพราะเชื่อวาเป็นการปลดปลอยสัตวแ หรือรานอาหาร

                                                           
7 นิตยสาร Men’s Health เป็นนิตยสารสําหรับคนรักสุขภาพ และการออกกําลังกาย  
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มังสวิรัติที่มีรายการอาหารที่หลากหลายนั้นแสดงใหเห็นถึงการตอบสนองของผูบริโภคท่ีมีความ

ตองการที่หลากหลายมากยิ่งข้ึน  

 จะเห็นไดวาอาหารมังสวิรัตินั้นยังคงถูกนําเสนอผานสื่อตางๆ และผูบริโภคยังคงใหความ

สนใจเกี่ยวกับอาหารมังสวิรัติ มังสวิรัติถูกสื่อนําเสนอในรูปแบบเดียวกับอาหารเจคือเพ่ือสุขภาพโดย

การอธิบายจากทางการแพทยแถึงสารอาหารตางๆที่ไดรับจากการบริโภคอาหารมังสวิรัติ อาหาร

มังสวิรัติยังถูกเชื่อมโยงกับทางดานความเชื่อในการหลีกเลี้ยงเนื้อสัตวแเพ่ือเป็นการใหชีวิต แตการ

รับประทานอาหารมังสวิรัตินั้น ไมมีเป็นเทศกาลหรือประเพณีเหมือนอาหารเจ เป็นการเลือก

รับประทานอาหารที่หลีกเลี่ยงเนื้อสัตวแและกฎขอหามเรื่องตางๆนอยกวาอาหารเจ 

3. ประวัติอาหารแมคโครไบโอติกส์ในประเทศไทย 

 แมคโครไบโอติกสแ ( Macrobiotics) เป็นภาษากรีก  โดยฮิปโปเครตีสบิดาแหงการแพทยแเมื่อ 
2,500 ปีที่แลว คําวา แมคโคร ( Macro) หมายถึงยืนยาวหรือยิ่งใหญ และ ไบโอติกสแ ( Biotic) 
หมายถึง ชีวิต หรือแนวทางของชีวิตดังนั้น แมคโครไบโอติกสแ จึงหมายถึงแนวทางอันยิ่งใหญของชีวิต 
หรือทัศนะการมองชีวิตที่กวางใหญความคิดพ้ืนฐานของแมคโครไบโอติคสแ คือการสรางสมดุลทุกดาน
ของชีวิตและธรรมชาติ ทั้งดานกายอารมณแ จิตใจ สังคม ชีวะวิทยา นิเวศวิทยา เป็นการรับประทาน
อาหารใหสอดคลองกับธรรมชาติที่อยูอาศัย เพื่อใหมีสุขภาพดีเต็มเปี่ยมไปดวยพลังแหงชีวิต ( Vitality) 
มีชีวิตชีวา มีความสุขและมีอิสรภาพ (กรมพัฒนาการแพทยแแผนไทยและการแพทยแทางเลือกกระทรวง
สาธารณะสุข, มปป. : 25) 

ในปีพ.ศ.  2340 นายแพทยแคริสตอฟ  วิลเฮลแม ฟอน ฮัฟแลนดแชาวเยอรมัน ไดใชคําวาแมคโคร
ไบโอติกสแ ในงานเขียนของเขามีชื่อวา ดัส  มาโครบิโอติค ( Das Makrobiotik) เกี่ยวกับศาสตรแและ
ศิลปที่ทําใหชีวิตมนุษยแนั้นมีความยืนยาว การรับประทานอาหารนั้นเป็นสาเหตุหนึ่งที่สงผลตอการ
ดํารงชีวิตของมนุษยแและชวยใหมนุษยแมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นและปราศจากโรคภัยไขเจ็บ ตอมาแนวคิด
แบบแมคโครไบโอติกสแถูกพัฒนาโดยนายแพทยแ ซาเก็น อิชิซูกะ (Sagen Ishizuka) ซึ่งเป็นนายแพทยแ
ทหารเรือเสนอทฤษฎีอาหารและการแพทยแ ซึ่งผสมผสานระหวางทฤษฎีการแพทยแพ้ืนบานที่เกี่ยวกับ
อาหารและทฤษฎีการแพทยแปัจจุบันทางดานเคมี ชีวะวิทยา ชีวะเคมี และสรีระวิทยา เป็นการ
ผสมผสานแพทยแแบบตะวันตกและแพทยแแบบตะวันออกเขาไวดวยกัน  ในปี พ.ศ.2450 กลุมลูกศิษยแ
ของทานไดจัดตั้งสมาพันธแโซกุ-โย-ไค ( Shoku-Yo-Kai) และเริ่มทําการรักษาผูปุวยในประเทศญี่ปุุน 
โดยเสนอการรับประทานอาหารที่เป็นวัตถุดิบทองถิ่น เชน ขาวกลองหรือสาหรายทะเล   หลักการ
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อาหาร ที่ใชรักษาคือ หลักการอาหารของอิชิซูกะ ( Sagen Ishizuka’s diet) มีหลักการ 5 ประการ 
ไดแก 

6. อาหารเป็นพื้นฐานของสุขภาพและความสุข 
7. โซเดียม (Na) และโปแตสเขียม (K) เป็นธาตุที่ตอตานและเสริมให สมบูรณแ ในอาหาร คือ

คุณสมบัติ หยิน-หยางของอาหาร 
8.  ธัญพืชเป็นอาหารหลักของมนุษยแ 
9.  อาหารควรเป็นอาหารที่ครบสวน คงรูปเดิม ไมผานการขัดสี ปราศจาก การปรุงแตง ไดจาก

ธรรมชาติ 
10.  อาหารตองปลูกในทองถิ่น และควรกินตามฤดูกาล 

ผูปุวยที่เป็นโรควัณโรคและสามารถรักษาใหหายดวย อาหารแมคโครไบโอติคสแไดแก จอรแจ โอซา
วา (Gorge Ohsawa) เมื่อเขาหายจากโรควัณโรค จึงไดเขารวมชมรมโชคุโย-ไค ( Shokuyo-Kai) และ
ไดรับการเลือกตั้งใหเป็นประธานชมรม หลังจาก จอรแจ โอซาวา เสียชีวิต  บรรดาลูกศิษยแที่นับถือไดทํา
การเผยแพรอาหารแมคโครไบโอติคสแตอไปทั้งในประเทศญี่ปุุน และเผยแพรไปยังประเทศอ่ืนๆ แม็ค
โครไบโอติกสแมีแนวความคิดพ้ืนฐานมาจากพุทธศาสนานิกายเซน ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบ “ธรรม
ชาตินิยม” เนนการรับประทานอาหารใหสมดุลกับหลักหยินหยาง (เพ่ิงอาง : 26-28) 

ตอมาแมคโครไบโอติกสแไดรับการยึดถือปฏิบัติกันทั่วโลก มีลูกศิษยแชวยกันเผยแพรความรู  แมค

โครไบโอติกสแไดเขามาในเมืองไทยเกือบ 30 ปีมาแลว คนไทยเริ่มรูจักแมคโครไบโอติกสแตามแนวทาง

ของ มาเรียว เปียเนซี ( Mario Pianesi) ชาวอิตาลีผูเชี่ยวชาญทางดานโภชนาการ  เขาไดพิสูจนแกับ

ตัวเองวาแมคโครไบโอติกสแไดผลและ ไดสังเกตผูคนที่มีโรครายแรงอยางเจาะจงเป็นเวลาหลายปี ได

นําเอาทฤษฏีของอาหาร Macrobiotics ของ จอรแจ โอซาวา มาศึกษาและปรับเป็นแนวทางปฏิบัติให

สอดคลองกับยุคสมัยใหม สูตรอาหารของเปียเนซี่มีใหเลือกหลากหลายถึง 5 สูตรทั้งสําหรับบุคคลที่ไม

กินเนื้อสัตวแ และที่กินเนื้อสัตวแ หรือสูตรอาหารสําหรับคนปุวย มาเรียว เปียเนซีไดกอตั้งสมาพันธแ  Un 

Punto Macrobiotico (UPM) ที่ประเทศอิตาลีเมื่อปี พ.ศ. 2523 เป็นสถาบันทางศีลธรรมที่รูจักโดย

การยอมรับของรัฐบาลประเทศอิตาลี โดยไดรับการประกาศเป็นทางการจากกระทรวงมหาดไทย เป็น

สมาชิกสมาคมสงเสริมระบบสังคมประกาศโดยกระทรวงความสัมพันธแทางสังคม ประเทศอิตาลี  เป็น

สมาชิกของ The Council of official Italian โดยองคแการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ 

FAO ปี พ.ศ. 2543 ตัวแทนสมาพันธแซึ่งเป็นองคแกรเอกชนไดมาประเทศไทยในปี พ.ศ. 2528  ได
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เผยแพรอาหารธรรมชาติและหลักความสมดุลในชีวิต แมคโครไบโอติกสแดเขามาในกระทรวง

สาธารณสุขของประเทศไทย เริ่มมีการใหความรูกับประชาชนในนามของสํานักงานการแพทยแ

ทางเลือก  ไดสงตัวแทนเพ่ือมาชวยในการดําเนินงานวิจัยกับโรงพยาบาลตราด จัดกิจกรรมตาม

โครงการปรับเปลี่ยนวิธีชีวิตตามแนวแมคโครไบโอติกสแกับผูปุวยเบาหวาน  มีการนํามาปฏิบัติและ

เผยแพรในโรงพยาบาลของรัฐซึ่งจะเห็นไดชัดเจน เชนโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะหแ 

โรงพยาบาลแมลาว เป็นตน โดยประยุกตแใชวัตถุดิบของทองถิ่น ประยุกตแใชในสูตรอาหารในประเทศ

ไทย  เพ่ือใหเหมาะสมกับคนไทย และยังคงใชการแพทยแแผนปัจจุบันเป็นองคแความรูหลักท่ีใชในการ

บําบัดรักษา พรอมกับใชอาหารแมคโครไบโอติกสแมาเป็นอีกทางเลือกเพ่ือเสริมการแพทยแแผนปัจจุบัน

โดยเฉพาะผูปุวยกลุมโรคไมติดตอเรื้อรังตาง ๆ  โดยใชแนวทางตามคําแนะนําของ มาเรียว เปียเนซี 

(มาเรียว  เปียเนซี่, 2542 : ไมปรากฏเลขหนา อางถึงในสิริเพ็ญ   ขันทะ, มปป. : 2)  

การรับประทานอาหารแมคโครไบโอติกสแตามหลักของ มาเรียวนั้น  ไดพูดถึง การเลือกวัตถุดิบ 

การปรุงอาหาร และอาหารที่ควรหลีกเลี่ยง วัตถุดิบในการปรุงอาหาร นั้น ควรเลือกซ้ืออาหารตาม

ฤดูกาลที่มีในทองถิ่น  ที่มีความใหม  สด คุณคาทางอาหารก็จะดี และมีโอกาสเสี่ยงตอสารเคมีกําจัด

ศัตรูพืช ฮอรแโมน สารเรงตาง ๆ นอยกวา  

 

หลักการเลือกวัตถุดิบ 

1. ธัญพืช  ผัก  ผลไม  ควรมาจากเมล็ดพันธุแจากธรรมชาติไมตัดตอพันธุกรรม  เพาะปลูกดวยวิธี

ธรรมชาติ  ไมใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช  ฮอรแโมนและปุยเคมี เติบโตตามฤดูกาล สดและมีใน

ทองถิ่นนั้น ๆ หรือหาไดตามธรรมชาติ ไมฟอกขาว ไดแก ขาวกลอง ลูกเดือยและธัญพืชอื่น ๆ 

เชน ถั่วตาง ๆ งาขาว  เมล็ดทานตะวัน ผักที่ปลูกและผักพ้ืนบาน ผลไมตามฤดูกาล ฯลฯ 

2. ใชถั่วเมล็ดแหงมากกวาเนื้อสัตวแ แลวแตทางเลือกของบุคคล จากแหลงหรือเพาะเลี้ยงตาม

ธรรมชาติ เชน ไกบาน ปลาแมน้ํา แมลงตาง ๆ อาหารทะเลที่ไมใชเพาะเลี้ยงจากฟารแม 

ปลอดภัยจากสารเคมี เชน ฟอรแมาลีน ยาปฏิชีวนะ และอ่ืน ๆ 

3. เครื่องปรุง   ใชเกลือทะเลไมฟอกขาว ไมเสริมไอโอดีน ใชผลิตภัณฑแหมักโดยกรรมวิธี

ธรรมชาติจากถ่ัวหมักกับเกลือ เชน เตาเจี้ยว ซีอิ๊ว หรือจากวัตถุดิบในทองถิ่น เชน กะปิ ปลา
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รา น้ําปลา แตตองปราศจากน้ําตาล ผงชูรส วัตถุกันเสีย และสารปรุงแตง รส กลิ่น สี

เลียนแบบธรรมชาติ  

4. น้ํามันพืช ใชปริมาณนอยไมเกิน 2 ชอนโต฿ะตอคนตอวัน ผลิตโดยกระบวนการหีบเย็น ( Cold 

– pressed) ถาทอดใชน้ํามันที่มีจุดเดือดสูงเชนน้ํามันรําขาว ใสเกลือลงไปเล็กนอย และไม

นํามาทอดซ้ํา  

5. น้ํา หรือ เครื่องดื่ม  ดื่มน้ําสะอาด ผานการกรองหรือตม ไมปนเปื้อนสารเคมีและจุลินทรียแ 

และควรมีความเป็นกรด-ดางเป็นกลาง ไมดื่มน้ําที่รอนหรือเย็นจัด เครื่องด่ืม ไดแก ชาเขียว 

(ที่ปราศจากคาเฟอีนและสารเทนนินหรือสารที่มีรสฝาด)  ชาขาว ชาธัญพืช  นมขาว น้ําแร  

น้ําผลไมท่ีไมเติมน้ําตาล  เบียรแและไวนแที่หมักจากสารอินทรียแ   

หลักการปรุงอาหาร 

1. ปรุงรสแตนอยรสชาติออน ๆ รสไมจัด เพื่อคงคุณคาทางโภชนาการของวัตถุดิบไวมากที่สุด 

2. การปรุงประกอบอาหารที่เป็นผัก ใหใสผักท่ีสุกยากลงกอนผักท่ีสุกงาย เชน ใสหอมใหญกอน

ใสแครอทหรือหัวไชเทา และใสกานกอนใบตามลําดับ  เพื่อใหไดรสชาติของผักที่ปรุงสุกมีรส

หวานแบบธรรมชาติและคงไวซึ่งคุณคาทางโภชนาการ 

3. ควรเลือกใชการหุงตมใหหลากหลาย เชน ลวก ตม นึ่ง อบ ผัดเป็นสวนใหญ วิธีแบบนี้เพื่อ

ไมใหรางกายขาดสาร เชน วิตามีน แรธาตุ และอ่ืน ๆ  

4. ควรบริโภคน้ําที่ไดจากการตมผัก เชน นําไปทําแกงจืด หรือซุป หรือทําขาวตมเพราะอุดมไป

ดวยแรธาตุ 

5. เชื้อเพลิงในการหุงตม ควรมาจากธรรมชาติ เชน แก฿ส ถาน ฟืน หลีกเลี่ยงหมอหรือ เตาที่เป็น

ไฟฟูาหรือไมโครเวฟเพราะเป็นพลังงานดานลบไมดีตอสุขภาพ  

 

อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง 

1. อาหารที่ผานการดัดแปลงหรือฟอกขาว เชน น้ําตาลทรายขาว ธัญพืช ขัดสี  
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2. อาหารที่ใสสารปรุงแตงรส กลิ่น สีเลียนแบบธรรมชาติ ผงชูรส ผงหรือซอสปรุงรส

ตาง ๆ 

3. อาหารกระปองหรืออาหารแชแข็ง เนื้อสีแดงผิดปกติ เนื้อปิ้งยางท่ีไหมเกรียม ไขมัน

สัตวแ 

4. อาหารที่มีความเป็นกรดสูง เชน ผลไมรสหวานจัดฝาด เปรี้ยว ควรหลีกเลี่ยงพืช

ตระกูลมะเขือ มันฝรั่ง และพริกทุกชนิด  

5. นมและผลิตภัณฑแจากนม เชน เนย  เนยแข็ง  โยเกิรแต  นมผง   

6. อาหารที่ใชปุย สารเคมีกําจัดศัตรูพืช  ฮอรแโมน  ยาปฏิชีวนะ 

7. อาหารนอกฤดูกาล ที่ใชสารเคมีและฮอรแโมนเรงการเจริญเติบโต 

8. น้ําอัดลม ขนมกรุบกรอบ  แฮม ไสกรอก เบคอน กาแฟ ไอศกรีม น้ําหวานสีตางๆ 

และ เครื่องดื่ม ชูกําลังตาง (เพ่ิงอาง, มปป. : 3-5)  

นอกจาก หลักการของ มาเรียว เปียเนซซี่ ที่ถูกใชในวงการแพทยแของประเทศไทยแลวยังมี

หลักฐานวาอาหารแมคโครไบโอติกสแ สามารถรักษาโรคมะเร็งใหหายได โดยการตีพิมพแหนังสือที่ชื่อวา 

“มาใชชีวิตแบบแมคโครไบโอติกสแ MACROBIOTICS การกินอาหารและการใชชีวิตกับธรรมชาติ” 

ของ สิทรา พรรณสมบูรณแ เธอโดงดังจากการเขียนเลาเรื่องราวของตนเองที่เธอหายจากการเป็นมะเร็ง

เตานมโดยการรับประทานอาหาร แมคโครไบโอติกสแ เป็นเวลา 5 ปี และไดเขียนหนังสือเรื่องอ่ืนๆอีก 

เชน ชีวิตงามตามธรรมชาติ  ที่งามนอกเพราะงามใน เป็นตน ในระหวางที่เธอไดรับประทานอาหาร

แมคโครไบโอติกสแนั้นเธอไดยายจากกรุงเทพฯไปอยูเขาใหญ เพื่อใกลชิดกับธรรมชาติมากยิ่งข้ึน  

หลักการรับประทานอาหารของเธอนั้น คือเลือกรับประทานธัญพืชที่ไมผานการขัดฟอก 

(Wholegrains) ผักเป็นอาหารหลักของแมคโครไบโอติกสแ หลักการเลือกอาหารใหเลือกอาหารตาม

ธรรมชาติ อาหารสด อาหารตามฤดูกาล การกินแบบแมคโครไบโอติกสแนั้น ไมมีขอหามในเรื่องของ

การรับประทานเนื้อสัตวแ เหมือนกับอาหารเจ และ อาหารมังสวิรัติ แตเนนในเรื่องของกระบวนการ

ปรุงแตงอาหาร และการเลือกวัตถุดิบจะตองเลือกใชผลิตภัณฑแปลอดสารพิษ (สิทรา พรรณสมบูรณแ , 

2544 : 39)   อาหารปลอดสารพิษ หรือ อาหารออรแแกนิค ( Organic) เป็นอาหารที่มีกระบวนการ

ผลิตที่ปราศจากสารเคมี ใชธรรมชาติและความสมดุลจากระบบนิเวศวิทยาในการเพาะปลูกพืชและ

การเลี้ยงสัตวแ พืชที่ไดจากออรแแกนิคนั้นจะมีใหประโยชนแมากกวา พืชที่ใชสารเคมี สวนการเลี้ยงสัตวแ
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แบบออรแแกนิคนั้น จะไมมีการฉีดฮอรแโมน หรือใชยาปฏิชีวนะเพ่ือเรงการเจริญเติบโตของเนื้อสัตวแ (โย 

วิคมันสแ, 2549 : 130) นอกจากนี้ในประเทศไทยยังมีรานอาหารแมคโครไบโอติกสแ ไดแกราน เลมอน

ฟารแม (Lemon farm) มีทั้งหมด 12 สาขาทั่วกรุงเทพฯ นอกจากที่ราจะขายอาหารแมคโครไบโอติกสแ

แลวทางรานยังขายผลิตภัณฑแปลอดสารพิษ หรืออรแแกนิค รานเลมอนฟารแมนําเสนอวิถีการบริโภคเพ่ือ

สุขภาพใหแกผูคน นอกจากราน เลมอนฟารแม ที่ปรุงอาหารดวยวัตถุดิบที่ปลอดสารพิษแลว ใน

กรุงเทพฯยังมีรานอาหารปลอดสารพิษอีกเชนกัน ไดแก ราน Brown eyes ตั้งอยูสุขุมวิท 12 อาหาร

ที่รานนั้นจะมีความหลากหลายและวัตถุดิบตางๆที่รานนํามาประกอบอาหารจะเป็นวัตถุดิบที่ปลอด

สารพิษท้ังสิ้น นอกจากนี้แลวบนสื่ออินเทอรแเน็ตยังมีการนําเสนออาหารแมคโครไบโอติกสแ เชนใน 

เฟสบุ฿ค หรือในเว็บไซตแพันทิปที่มีผูมาตั้งกระทูเกี่ยวกับอาหาแมคโครไบโอติกสแ  

ในเฟสบุ฿คนั้นมีการตั้งเพจชื่อวา “แมคโครไบโอติกสแวิถีไทย Macrobiotics The Thai Way” ซ่ึง

ในเพจนั้นมีการ นําเสนอสูตรอาหารแมคโครไบโอติกสแรวมไปถึงวิธีการทํา เชน ซุปหัวหอม ยําใบบัวบก 

เป็นตน นอกจากนี้ยังนําเสนอแหลงที่ซื้อผลิตภัณฑแที่ทํามาจากธรรมชาติ เชน น้ําปลาที่หมักเอง ที่

ฟารแมตางๆท่ีมีการปลูกผักแบบปลอดสารพิษนอกจากในเฟสบุ฿คแลว อาหารแมคโครไบโอติกสแยังถูก

พูดถึงในเว็บไซตแพันทิปโดยมีการตั้งกระทูเก่ียวกับอาหารแมคโครไบโอติกสแ เชน กระทู “ขอสูตร

อาหารแมโครไบโอติกสแหนอยคะ (ตั้งเมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม พ.ศ.2556)”  โดยผูตั้งกระทูนั้นตองการ

สูตรอาหารแมคโครไบโอติกสแ ซึ่งมีผูเขาตอบกระทูและแลกเปลี่ยนสูตรอาหารตางๆ เชน ซุปผัก หรือ

ผลิตภัณฑแตางๆจากธรรมชาติ โดยเนนในเรื่องความสมดุลยแและคงไวซึ่งความเป็นธรรมชาติมากที่สุด 

จากเฟสบุ฿คและพันทิปนั้นทําใหเห็นวาอาหารแมคโครไบโอติดสแยังคงไดรับความสนใจจากผูบริโภค 

และสื่ออินเทอรแเน็ตก็เป็นอีกสื่อในการแพรกระจายอาหารแมคโครไบโอติกสแใหผูคนไดรูจักมากยิ่งข้ึน 

เห็นไดวาอาหารแมคโครไบโอติกสแนั้น เป็นอาหารที่ถูกคิดคนโดยทางการแพทยแ และมี

จุดมุงหมายในการรักษาโรคโดยเฉพาะ และถูกยอมรับในวงการแพทยแวาเป็นอาหารที่เพ่ือสุขภาพที่

ชวยรักษาโรค และจากการเขียนหนังสือของผูปุวยโรคมะเร็งและรานอาหารแบบแมคโครไบโอติกสแนั้น

ทําใหอาหารชนิดนี้เป็นที่รูจักแกบุคคลทั่วไปมากยิ่งขึ้น  อาหารแมคโครไบติกสแแตกตางตากอาหารเจ

และอาหารมังสวิรัติ เพราะอาหารแมคโครไบโอติกสแนั้นสามารถรับประทานเนื้อสัตวแได แตมีหลักการ

ในการปรุงแตงอาหารที่เครงครัด และการเลือกสรรวัตถุดิบที่ตองที่ปลอดสารพิษ และคงไวซึ่งความ

เป็นธรรมชาติมากที่สุด 
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4. ประวัติอาหารชีวจิตในประเทศไทย 

อาหารชีวจิตนั้นมีรากฐานมาจากอาหารแมคโครไบโอติกสแ โดยผูเริ่มตนแนวคิดนี้คือ ดร. สาทิส 
อินทรกําแหง  เขาเริ่มการศึกในระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก  และจบการศึกษาในดานสังคม
วิทยาและวิทยาศาสตรแจากสหรัฐอเมริกา  และไดศึกษาคนควาดานแมคโครไบโอติกสแและโฮลิสติคสแอ
ยางจริงจัง สําหรับการปฏิบัติตนในแนวทางชีวจิตนั้นตนกําเนิดมาจาก อาจารยแของ ดร.สาทิส อินทร
กําแหง  คือ นายแพทยแ นอรแมอน เคานแซิล ซึ่งเป็นนักปรัชญาและนักเขียนชื่อดัง โดยชีวจิตนั้นถือเรื่อง
จิตใจเป็นหลักจิตใจมีผลตอรางกาย และในขณะเดียวกันความเปลี่ยนแปลงของรางกาย หรือความ
บกพรองของรางกายก็สงผลถึงจิตใจ ดร.สาทิส อินทรกําแหง เคยปุวยเป็นโรคมะเร็งโพรงจมูกแตก็
สามารถรักษาใหหายดวยแนวทางแบบชีวจิต โดยเขาไดกอนตั้งชมรมชีวจิตขึ้นในปี พ.ศ. 2531 โดย
เริ่มแรกนั้น ไดใหความรูโดยเป็นวิทยากรตามมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลตางๆที่สนใจตอ ตอมา
ผูคนก็เริ่ม รูจักและใหความสนใจแกชีวจิตมากยิ่งข้ึน จนมีสมาชิกรวม 300 คน จึงจดทะเบียนและตั้ง
เป็นมูลนิธิโดยสมบูรณแ เมื่อเป็นมูลนิธิแลวก็มีการเผยแพรความรูใหกับประชาชนสวนใหญ และเริ่ม
ตีพิมพแหนังสือเพ่ือใหคนรูจักมากยิ่งขึ้น (ชุติมา คชศิลา, 2547: 43) 

ชีวจิตหมายถึงรางกายและจิตใจ จุดประสงคแของชีวจิตคือความสุขสมบูรณแทั้งกายและจิตใจ โดย
ยึดเอาวิธีปฏิบัติและแนวคิดธรรมชาติเป็นหลัก ในดานรางกายและจิตใจนั้นชีวจิตถือวาเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันรางกายมีผลตอจิตใจและจิตใจมีผลตอรางกายดวยความสุขสมบูรณแที่แทจริง (สาทิส อินทรกํา
แหง, 2541: 8 อางถึงใน ชุติมา คชศิลา , 2547: 43) ชีวจิตจะมองเรื่องสุขภาพทั่วไปและวิถีชีวิต
รวมกัน ภายใตหลักการพื้นฐานสุขภาพแบบองคแรวม นอกจากนี้ชีวจิตยังมีหลักการดําเนินชีวิตควบคู
ไปกับการรับประทานอาหารโดยหลักการดําเนินชีวิตมี 5 ประการไดแก 

1. ชีวิตที่ยึดเอาธรรมชาติเป็นหลัก 
2. ชีวิตที่มีความพอดีและเรียบงาย 
3. ชีวิตที่เป็นไปเพื่อความเป็นเลิศของสุขภาพและจิตใจ 
4. ชีวิตที่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผรักกันอยางพ่ีนอง 
5. ชีวิตที่ดําเนินไปเพ่ือสรางสังคมท่ีดีงาม ยุติธรรม ไมเอารัดเอาเปรียบ (เพ่ิงอาง, 2547: 44-45) 

หลักการรับประทานของอาหารชีวจิตนั้นคลายคลึงอาหารแมคโครไบโอติกสแ ดร.สาทิส อินทรกํา
แหง  นํามาปรับเพื่อใหเขากับคนไทยมายิ่งข้ึนอาหารชีวจิตแบงออกเป็น 4 หมวด ไดแก 
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1. คารแโบไฮเดรต หรือแปูงไมขัดขาว ถาเป็นขาวควรเป็นขาวซอมมือ หรือขาวกลอง ถาเป็นขนม
ปังควรเป็นแบบโฮลวีท 100% กลุมนี้ควรรับประทาน 50% ของแตละมื้อ 

2. ผักชนิดตางๆควรรับประทานท้ังผักดิบและผักสุอยางละครึ่งในการผัดอาหารควรใชน้ํามันพืช
เพียงเล็กนอย ปริมาณผักควรรับประทานใหได 25%ของแตละมื้อ 

3. โปรตีนจากพืชคือถั่วตางๆหรือผลิตภัณฑแจากถ่ัวเชน เตาหูโปรตีนจากสัตวแ ใหไดเป็นครั้งคราว 
ไดแกปลาและอาหารทะเลสัปดาหและ 1-2ครั้ง โดยเฉพาะในเนื้อปลาจะมีกรดอะมิโนที่จําเป็น
ตอรางกาย ควรรับประทานใหได 15% ของแตละมื้อ 

4. อาหารทั่วไป ไดแกน้ําซุป แกงเลียงของคบเค้ียว เชนเมล็ดทานตะวันเมล็ดฟักทอง และผลไม
ไมหวานจัด เชนมะละกอหรือฝรั่งเป็นตน ควรรับประทานใหได 10% ของแตละมื้อ 

อาหารที่ควรงดตามหลักการชีวจิตไดแก 

1. เนื้อสัตวแที่ยอยยากเชน เนื้อหมูหรือนื้อไก เป็นตน 
2. น้ําตาลฟอกขาวและผลิตภัณฑแจากน้ําตาลฟอกขาวทุกชนิด เชนไอศกรีมหรือน้ําหวานตางๆ

เป็นตน 
3. อาหารที่ใชน้ํามันปาลแมไขมันสัตวแ เชน นม เนยและกะทิ 
4. แปูงขัดขาและผลิตภัณฑแจากแปูงขัดขาวทุกชนิด เชนขาวขาว หรือขนมจีนเป็นตน 

อาหารที่นํามาบริโภคควรเป็นอาหารจากธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลปราศจากการปนเปื้อน
และไมผานการปรุงแตง  เชน บะหมี่ซอง หรือ ผงชูรส เป็นตน ควรหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด ดื่มน้ํา
สมุนไพรแทนชากาแฟและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลแ อาหารควรเคี้ยวใหละเอียดเพื่องายตอการยอย 
ควรรับประทานอาหารใหครบ 5 หมูมีความหลากหลายมีขาวเป็นหลักและขาวที่ดีควรเป็นขาวซอมมือ 
รับประทานผักผลไมเป็นประจํา เนนรับประทานปลา ถั่ว ธัญพืชตางๆ นอกจากเรื่องอาหารแลวชีวจิต
ยังเพ่ิมเติม น้ําอารแซี ( R.C., Rejuvenating Concoction) ดร.สาทิส อินทรกําแหง เป็นคนคิดคนข้ึน
เอง น้ําอารแซีนี้เหมาะสําหรับผูที่ออนเพลียไมมีแรงจากภาวะน้ําตาลในเลือดตก หรือท่ีเรียกวา 
Chronic Fatigue Syndrome ในคนปกตินั้นก็สามารถดื่มไดเพราะน้ําอารแซียังชวยเพิ่มความสดชื่น
ใหแกรางกาย  น้ําอารแซีไดมาจากการหุงตมขาวชนิดตางๆ 9 อยาง ไดแก ขาวบารแเลยแ ขาวสาลี ขาว
ฟุาง ลูกเดือย ลูกบัว ขาวกลอง ขาวแดง ขาวซอมมือและขาวโอ฿ต นอกจากนี้ชีวจิตยังนําเสนอการขับ
สารพิษ (Detoxification) การขับสารพิษคือขบวนการใรหารจัดสารเสีย สารกอโรคที่บั่นทอนตอน
รางกายและจิตใจเพื่อใหเราคืนสูสุขภาพท่ีดี การขับสารพิษ เป็นวิธีการลางพิษในลําไสใหญ ที่ชีวจิต
นํามาใชเพื่อจุดประสงคแในการขจัดสารพิษท่ีเป็นสวนเกินในรางกาย ชีวจิตนิยมใชกาแฟผงในการทํา
ขับสารพิษ การขับสาพิษดวยกาแฟนั้นเป็นวิธีการมาตรฐานในธรรมชาติบําบัด สารคาเฟอีนจะเขาไป
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และชวยกําจัดพิษออกมาก บางคนอาจเลือกใชน้ํามะนาว น้ํามะขามเปียก หรือน้ําอุนแทนก็ได ถาหาก
รูสึกอึดอัดก็ควรเปลี่ยนมาเป็นการออกกําลายแทนการขจัดสารพิษ (เพ่ิงอาง, 2547 : 44-45) 

กีฬาที่ชีวจิตนําเสนอไดแกการรํากระบองแบบชีวจิต  ที่ผสมโยคะเขากับการออกกําลังกายแบบ 
Isometric หรือการเกร็งกลามเนื้ออยูกับที่ เป็นการออกกําลังกายที่ทําใหกระดูกสันหลังและขอตางๆ 
โคงงอไดสะดวกนอกจากรํากระบองแลวชีวจิตยังมีการบริหารดวยการนวดกดจุดหลัง หลังจากการ
ออกกําลังกานเสร็จแลวเป็นการกระตุนจุดตางๆในรางกายใหปรับสมดุลแลชวยในการผอนคลาย
กลามเนื้อ นอกจากนี้หลักการแบบชีวจิตนั้นยังครอบคลุมไปถึงความคิดและจิตใจ และการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน ชีวจิตนําเสนอหลักการพัฒนาความคิดและจิตใจ 3 ประการ ไดแก 

1. การคลายเครียด (Relaxation) ชีวจิตมีวิธีคลายเครียดเพื่อผอนคลายทั้งรางกายและจิตใจ
ดวยการบริการกลามเนื้อคอ แขน ขา และทอง เป็นจังหวะดวยการเกร็งและคลายสลับกัน
พรอมกับทําสมาธิเพ่ือใหเกืดการผอนคลายอยางเต็มท่ี 

2. การคิดในเชิงบวก (Positive thinking) ทําใหมีดําลังใจในการดําเนินชีวิตคิดแตงในสิ่งที่ดีๆ
เห็นคุณคาของตนเอง ไมทอแท ไมสิ้นหวัง มีอารมณแขัน มีน้ําใจชวยเหลือ เป็นตน ชีวจิตเชื่อ
วาเมื่อเรามีความคิดท่ีดีจากภายในรางกายภายนอกก็จะดีตามไปดวย 

3. การทําสมาธิ ( Meditation) การทําสมาธินั้นเป็นการทําจิตใจใหสงบมีหลายวิธีดวยกัน เชน
การไหวพระสวดมนตแ ชาวชีวจิตมีวิธีการทําสมาธิโดยนั่งหรือนอนหลับตา ทําจิตใหวางและ
สบายโดยไมคิดถึงสิ่งใดๆ การทําสมาธิจะชวยผอนคลายจิตใจใหสงบ (เพ่ิงอาง, 2547 : 50) 

ชีวจิตยังเชื่อในการเขานอนแตหัวค่ําและตื่นแตเชาเพื่อรางกายจะมีความสดชื่นหลังจากการ
พักผอนที่เพียงพอ หลักการพัฒนาจิตใจของชีวจิตนั้นสะทอนใหเห็นถึง ผูที่รับประทานอาหารชีวจิต
นั้นตองมองโลกในแงดี เพราะหลักชีวจิตเชื่อเสมอวา สุขภาพท่ีดีนั้นหมายถึงรางกายที่แข็งแรง และ
การมีจิตใจที่ดี (ชุติมา คชศิลา, 2547)  

ในปัจจุบันนั้นอาหารชีวจิตยังคงถูกนําเสนอผานสื่อสิ่งพิมพแ ไดแกนิตยสารชีวจิตที่เป็นนิตยสาร

รายสัปดาหแและนิตยสารเลมนี้มีการตีพิมพแตั้งแตปี พ.ศ. 2541 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งในนิตยสารยังคง

นําเสนอการรับประทานอาหารแบบชีวจิตรวมไปถึงการใชชีวิตเพ่ือสุขภาพที่ดี นอกจากนิตยสารชีวจิต

แลว ดร.สาทิส อินทรกําแหงยังเขียนหนังสือเกี่ยวกับอาหารชีวจิตอีกหลายเลมดวยกันเชนหนังสือเรื่อง 

ปั้นชีวิตใหมดวยชีวจิต ที่มีการตีพิมพแถึง 9 ครั้ง นอกจากสื่อสิ่งพิมพแแนวทางแบบชีวจิตยังถูกนําเสนอ

ในพ้ืนที่ออนไลนแ โดยกลุมชีวจิตนั้นจะมีเว็บไซตแไดแก http://www.cheewajit.com/ ซึ่งในเว็บไซตแ
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ไดอธิบายถึงที่มาของหารชีวจิตหลักการของอาหารชีวจิต และรวบรวมบทความชีวจิตของ ของ ดร.

สาทิส อินทรกําแหง และจากจุดกําเนิดของหารชีวจิตที่ถูกดัดแปลงมาจากอาหารแมคโครไบโอติกสแ

นั้น นอกจากเว็บไซตแชีวจิตอาหารชีวจิตยังถูกพูดถึงในเว็บไซตแพันทิปอีกดวย ซึ่งมีคนเขามาตั้งกระทู 

“มีทานใดเคยทําอาหารชีวจิตใหคนปุวยโรคมะเร็งทานบางครับ  (6 ตุลาคม พ.ศ.2549)”  ในการตั้ง

กระทูนั้นถามถึงประโยชนแของอาหารชีวจิตวารักษาโรคมะเร็งไดหรือไม นอกจากนี้อาหารชีวจิตยังถูก

บรรจุอยูในรานอาหารเลมอนฟารแมท่ีเป็นรานอาหารแมคโครไบโอติกสแอีกดวย ซึ่งสิ่งเหลานี้ทําใหเห็น

วาอาหารชีวจิตนั้นยังไมหายไปจากสังคมไทย ยังคงมีผูบริโภคและสื่อยังคงนําเสนออาหารชีวจิตอยาง

ตอเนื่อง ถึงแมวาอาหารชีวจิตนั้นจะถูกดัดแปลงมาจากอาหารแมคโครไบโอติกสแแตก็มีความแตกตาง

กัน โดยอาหารชีวจิตนั้นนําเสนอ การดีท฿อกซแ น้ําอารแซี และการออกกําลังกายดวยการรํากระบอง 

ในขณะที่อาหารแมคโครไบโอติกสแใหความสําคัญเพียงแคกระบวนการปรุงแตงอาหารและการ

เลือกสรรวัตถุดิบ แตสิ่งที่ชีวจิตนําเสนอนั้นครอบคลุมไปถึงแนวทางการดําเนินชีวิตอีกดวย 

5. ประวัติอาหารคลีนในประเทศไทย 

อุดมการณแการรับประทานอาหารคลีนนั้นไมใชสิ่งที่เกิดขึ้นใหม เป็นการรับประทานอาหารที่เกิด

ในชวงที่มีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับอาหารสุขภาพ ในสหรัฐอเมริกาในชวงปี ค.ศ. 1960 และชวงปี ค.ศ.

1970 หรือ พ.ศ.2503 และพ.ศ.2513   ในชวงปีนี้นั้นมีการตระหนักถึง อาหารเพ่ือสุขภาพที่ไมผาน

กระบวนการแปรรูปและผลิตภัณฑแปลอดสารพิษตางๆ อาหารสุขภาพและผลิตภัณฑแที่มาจาก

ธรรมชาติกลายเป็นสิ่งที่มีคุณคาและเป็นเรื่องสอนใจของผูคนในยุคนั้น มีการเกิดข้ึนของรานอาหาร

สุขภาพ หรือเป็นที่รูจักในชื่อของ อาหารฮิปปี้ สิ่งที่นิยมรับประทานในชวงนั้นไดแก กราโนลา 

(Granola)  เป็นขนมทานเลนที่ประกอบดวย ขาวโอ฿ต ถั่ว น้ําผึ้ง ผสมเขาดวยกันและอบจนกรอบ 

บางครั้งก็มีการเพิ่มผลไมแหง ลูกเกด ลงไปดวย (Avery Mann. Eating Clean Defined, 2555) 

คําวา Eat clean เริ่มเป็นที่รูจักจากหนังสือของ Tosca Reno นางแบบฟิตเนสชาวแคนาดาที่

ตีพิมพแหนังสือเรื่อง The Eat-Clean Diet Book ในปี ค.ศ. 2007 หรือ ปี พ.ศ.2550 ในหนังสือนั้น

เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง จากแมบานธรรมดาๆกลายเป็นผูเชี่ยวชาญเรื่อง

อาหารสุขภาพ และเธอทําใหอาหารคลีน มีความนาตื่นเตนและนาสนใจมากยิ่งข้ึน ในหนังสือของเธอ

นั้นพูดถึงการกินอาหารสุขภาพท่ีสอดคลองกับการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับอาหารสุขภาพในสหรัฐอเมริกา 

ในชวงปี พ.ศ.  2503 โดยอาหารที่เธอแนะนําใหรับประทานนั้น เป็นอาหารปลอดสารพิษ อาหารที่ไม
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ผานกระบวนการแปรรูป การรับประทานอาหารคลีนนั้นไมเหมือนรูปแบบการรับประทานอาหารเพื่อ

ควบคุมน้ําหนักทั่วไป ที่ตองคอยนับแคลอรี่ อดอาหาร รวมไปถึงการรับประทานอาหารเสริม แต

สําหรับการรับประทานอาหารคลีนนั้น จะชวยใหผูคนไดลิ้มรสอาหารสุขภาพท่ีมีรสชาติอรอยไม

ซ้ําซากและจําเจโดยการคิดคนสูตรอาหารใหมๆท่ีมีความหลากหลาย การรับประทานอาหารคลีน คือ

การเลือกอาหารที่มีความใกลเคียงกับธรรมชาติมากที่สุดกลาวคืออาหารที่มีการดัดแปลงนอยที่สุด 

ตัวอยางเชน  สตรอวแเบอรแรี่เป็นผลไมก็ควรรับประทานแบบสดๆ ไมควรรับประทานผลิตภัณฑแจากสต

รอวแเบอรแรี่ที่แปรรูปแลวเชน แยมสตรอวแเบอรแรี่ เป็นตน ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีการดัดแปลง เชน

น้ําตาลขัดสี หรืออาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูง ควรทดแทนดวย ผักผลไมสด ลีนโปรตีน (Lean Protein) 

ไดแกเนื้อสัตวแที่มีไขมันอิ่มตัวต่ํา ธัญพืช และ ไขมันดีหรือไขมันที่ไมอ่ิมตัว  นอกจากหนังสือที่ตีพิมพแ

แลว เธอยังทําเว็บไซตแ  เพจในเฟสบุ฿ค และอินสตาแกรม ที่มีการนําเสนอเก่ียวกับ ชีวิตประจําวันตางๆ 

ของเธอและ สูตรอาหารคลีน สูตรอาหารที่เธอนําเสนอนั้น ประกอบไปดวยอาหารหลัก 3 มื้อ รวมไป

ถึงขนมหวาน (Rockbridge press, 2556)จากหนังสือ เว็บไซตแ และสังคมออนไลนแ อยาง เฟสบุ฿คและ

อินสตาแกรมนั้น สงผลใหเธอเป็นที่รูจักและทําใหการรับประทานอาหารคลีนของเธอนั้นแพรหลาย 

ไมไดจํากัดเฉพาะในอเมริกาเทานั้นสงยังสงผลถึงประเทศตางๆอีกดวย  

เมื่ออาหารคลีนเขาสูประเทศไทยมีการปรับปรุงเมนูและสูตรอาหารตางๆใหเขากับสังคมไทยมาก
ยิ่งขึ้น เนื่องจากอาหารทุกอยางสามารถเป็นอาหารคลีนได โดยขึ้นอยูกับกระบวนการทําและวัตถุดิบที่
ใชในการประกอบอาหาร  และยึดหลักการรับประทานอาหารแบบคลีน หลักของอาหารคลีนคือการ
กินอาหารที่ผานการแปรรูปใหนอยที่สุดรวมถึงการกรุงแตงรสชาติของอาหารก็จะปรุงแตงใหนอยที่สุด
อีกเชนกัน โดยเนนการรับประทานอาหารที่มาจากธรรมชาติที่ไมผานการแปรรูป คงรสชาติดั้งเดิมของ
วัตถุดิบที่นํามาปรุงแตง อาหารที่ใหคุณคาทางโภชนาการ  การปรุงอาหารแบบคลีนไมใชการเนนทาน
ผักเยอะ ๆ แตเป็นการทานอาหารทุกหมูอยางในสัดสวนที่เหมาะสม  คือตองมีท้ังคารแโบไฮเดรตและ
โปรตีนในปริมาณท่ีเพียงพอตอความตองการของรางกาย เนื้อสัตวแที่ใชควรเลือกแบบที่ไมใชสําเร็จรูป
หรือผานการปรุงรสมาแลว  อาหารคลีนเป็นอาหารที่ผานขั้นตอนการปรุงแตงมานอย หรือไมผานการ
ปรุงแตงเลย เนนธรรมชาติของอาหารนั้นเป็นหลัก และอาหารคลีนยังมีสรรพคุณที่ดีสําหรับคนที่อวน 
คนที่มีน้ําหนักและไขมันมาก เพราะอาหารคลีนสวนใหญจะผลิตมาจากธรรมชาติ ไมผานการปรุงแตง
สังเคราะหแ หรือหากจะมีการปรุงแตงก็มีการปรุงแตงท่ีนอยถึงนอยที่สุด  ผูบริโภคอาหารคลีนนั้น
สามารถคิดสูตรอาหารขึ้นเองได สูตรอาหารคลีนนั้นไมตายตัวสามารถปรับเปลี่ยนไดตลอดเวลา (ฐนิต 
วินิจจะกูล, 2557: 183)  
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อาหารคลีนนั้นไมจําเป็นตองเป็นสลัด หรือธัญพืชเพียงอยางเดียว หรืองดการรับประทานเนื้อสัตวแ
และของหวาน อาหารทุกอยางสามารถเป็นอาหารคลีนไดข้ึนอยูกับกระบวนการปรุงและวัตถุดิบที่
นํามาใช เชน ขาวผัดกระเพราไก ก็เลือกใชขาวกลอง  เนื่องจากขาวกลอง มีคารแโบไฮเดรตหรือแปูง
นอยกวาขาวขาวและใหพลังงานเยอะกวาขาวขาว สวนไกนั้นเลือกในสวนของอกไก เนื่องจากอกไกนั้น
เป็นสวนที่มีไขมันนอยที่สุด สวนน้ํามันควรใชเป็นน้ํามันสเปรยแฉีดลงไปบนกระทะเนื่องจากใหแคลอรี่
นอยกวาการใชน้ํามันธรรมดา หรือขนมหวานก็สามารถนํามาทําเป็นขนมคลีนได เชน บราวนี่ชอคโก
แลต ที่เลือกใชแปูงขาวโอ฿ตแทนแปูงสาลีธรรมดาเนื่องจาก  ขาวโอ฿ตมีเสนใยอาหารหรือไฟเบอรแชนิด
ละลายน้ําสูง มีแคลอรี่ต่ํา และใหพลังงานเยอะกวาแปูงสาลีธรรมดา น้ําตาลที่เลือกใชก็ใชน้ําตาลทราย
แดงท่ียังไมผานการขัดสีใหแคลอรี่ต่ํากวาน้ําตาลสีขาว สวนผงโกโกนั้นก็เลือกใชแบบที่ไมหวาน เป็น
ตน จากเมนูอาหารนั้นสะทอนใหเห็นถึงความแปลกใหมของอาหารสุขภาพท่ีไมซ้ําหรือจําเจ และมี
ความนาสนใจกวาอาหารสุขภาพประเภทอ่ืน 

อาหารคลีนนั้นถูกนําเสนอผานสื่อตางๆ ในสื่อโทรทัศนแจากรายการ บอก 9 เลาสิบ8 ออกอากาศ

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 โดยในรายการนําเสนอเรื่อง ทางเลือกใหมของคนรักสุขภาพ โดยมีดีเจภูมิ9

เป็นแขกรับเชิญ ในรายการนั้นนําเสนอใหหันมารับประทานอาหารคลีน เนื่องจากอาหารคลีนนั้น

สามารถลดความอวนไดและดีเจภูมิทดลองรับประทานเองแลวไดผล ซึ่งดีเจภูมิไดทําธุรกิจขาวกลอง

อาหารคลีนดวย  รายการอาหารคลีนที่ดีเจภูมิทําขายนั้น เนนอาหารสุขภาพที่รสชาติอรอยไมจืดชืด

เหมือนอาหารสุขภาพทั่วไป เชน กระเพราไก ไกผัดหนําเลี้ยบ ไกผัดขิง ลาบไก ไขผัดฟักทอง ไสอ่ัว 

น้ําพริกออง พรอมกับเครื่องเคียงผักนึ่งหรือยาง รับประทานรวมกับขาวกลอง ขาวเหนียว และขาวไรซแ

เบอรี่ เป็นตน นอกจากสื่อโทรทัศนแแลวสื่อสิ่งพิมพแก็นําเสนออาหารคลีนเชนเดียวกัน ในนิตยสาร BK 

magazine 10 ฉบับวันที่ 23 มิถุนายน 2557 มีการนําเสนอถึงอาหารคลีนวาเป็นหนึ่งตัวเลือกสําหรับ

อาหารสุขภาพรวมไปถึงนําเสนอผลิตภัณฑแที่ควรรับประทาน ไดแกน้ําผักผลไมท่ีผานกระบวนการ 

cold pressed  คือ น้ําผักผลไมท่ีไดมาจากกระบวกการผลิตแบบสกัดเย็น  ซึ่งกระบวนการผลิตนี้  จะ

                                                           
8 รายการบอก 9 เลาสิบ เป็นรายการทีวี ออกอากาศทุกวันจันทรแ-ศุกรแ เวลา 17.10 - 17.30 น ดําเนิน
รายการโดยกรรชัย กําเนิดพลอย คชาภา ตันเจริญ  
9 ดีเจภูม ิหรือภูมิใจ ตั้งสงา  ปัจจุบัน เป็นดีเจอยูที่คลื่น เอฟ เอ็ม 95.5 เวอรแจิ้นฮิตซแ วีเจทางชองเอ็มที
วีไทยแลนดแ 
10 BK magazine เป็นนิตยสารที่นําเสนอเรื่องราวทั่วไปในชีวิตประจําวันเชนการแตงกาย รานอาหาร 
หรือเทคโนโลยีใหมๆ แจกฟรีรายสัปดาหแ 
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ไมมีความรอนใดๆทั้งสิ้นในกระบวนการผลิต  ทําใหน้ําผลไมท่ีไดมาจากการสกัดเย็นจะมีไวตามินและ

แรธาตุที่สูงกวากระบวนการผลิตแบบอ่ืนๆ  เนื่องจากน้ําผักผลไม  จะไมโดนทําลายดวยความรอนใน

กระบวนการผลิต   หรือขาวกลองอาหารคลีนที่มีชองทางการจําหนายแบบออนไลนแ ผานเพจ

เฟสบุ฿คหรืออินสตาแกรม  เชนราน Fit Food Always, Cleansheet , Pin Toh Por (Dad’s Tiffin), 

Fit Meal เป็นตน นอกจากนี้ของวางที่ถูกนํามาเสนอในหนังสือไดแก กราโนลาและกรีกโยเกิรแต ที่มี

โปรตีนมากกวาโยเกิรแตธรรมดา สื่อโทรทัศนแและสื่อสิ่งพิมพแนั้นนําเสนอ อาหารคลีนวาเป็นอาหาร

สุขภาพรูปแบบใหมที่มีความหลากหลาย ไมเหมือนกับอาหารสุขภาพชนิดอื่น พรอมทั้งนําเสนอถึง

ผลิตภัณฑแตางๆที่จัดวาเป็นอาหารเพื่อสุขภาพและดีตอรางกาย 

นอกจากสื่อโทรทัศนแและสื่อสิ่งพิมพแที่นําเสนออาหารคลีนแลว สื่ออินเทอรแเน็ตนั้นมีอิทธิพลในการ

แพรกระจายอาหารคลีน และทําใหอาหารคลีนเป็นที่รูจักมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสื่ออินเทอรแเน็ตเป็นสื่อที่

ใชติดตามขอมูลหรือขาวสารไดตลอดเวลา  ไมมีขอจํากัดในเรื่องของพ้ืนที่และ เวลา  สื่ออินเทอรแเน็ต

เป็นสื่อที่ผูคนในยุคปัจจุบันนิยมใชหาขอมูลตางๆ เป็นพื้นที่ท่ีเปิดกวางสําหรับทุกคนและยังเป็นพื้นท่ีที่

สามารถเชื่อมโยงใหคนทั่วโลกมาอยูบนพื้นที่เดียวกันได  สื่ออินเตอรแเน็ตทําใหการบริโภคอาหารคลีน

นั้นเกิดเป็นกระแสจากการสังเกตการณแของผูศึกษานั้นพบวา ผูคนนิยมบริโภคอาหารคลีนและอาหาร

คลีนกําลังเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงอยางมากบนพื้นที่ออนไลนแ ไมวาจะเป็นการแชรแรูปภาพอาหารคลีนผาน

สังคมออนไลนแ อยาง เฟสบุ฿ค หรืออินสตาแกรม ที่กําลังเป็นนิยมของผูคนในปัจจุบัน หรือการตั้งกระทู

พูดคุยในเว็บไซตแพันทิปภายในหองกนครัว เกี่ยวกับสูตรอาหารคลีนหรือผลิตภัณฑแที่เก่ียวกับอาหาร

คลีนตางๆ ซึ่งมีผูคนเขามาแลกเปลี่ยนพูดคุยรวมไปถึงการแชรแประสบการณแของตนเอง ในการ

รับประทานอาหารคลีนแลวน้ําหนักลดรวมไปถึงการมีสุขภาพที่ดีข้ึน  

ในพันทิปนั้นมีกระทูเก่ียวกับอาหารคลีนจํานวนมาก เชน กระทู “ยิ่งกินยิ่งผอม... Review อาหาร

คลีน แบบงายๆ คุณเองก็ทําไดคะ (ตั้งเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557)” เจาของกระทูนั้นมีการโพ

สตแภาพตัวเองกอนทางและหลังรับประทานอาหารคลีน วามีรูปรางของรางกายที่ดีขึ้นและผอมลง 

รวมถึงนําสนอสูตรอาหารคลีนตางๆ ที่รับประทาน เชนผัดกระเพราอกไกกับขาวกลอง ยําปลาทูนา 

แซนดแวิชขนมปังโฮลวีทและผลไมตางๆ เป็นตน ซึ่งในกระทูนั้นมีผูคนเขามาแสดงความเห็นรวมไปถึง

แลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับการรับประทานอาหารคลีน นอกจากนี้ ยังมีกระทู “ Caramel PopCLEAN 

ปฺอปคอรแนคาราเมลแบบคลีนๆกินปุาวววว?(ตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2557)” เจาของกระทูนั้นนํา
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สูตรปฺอปคอรแน คาราเมลมานําเสนอ แตมีการปรุงแตงสูตรใหเป็นแบบคลีน โดยการเลือกวัตถุดิบใน

การทํา โดยไมใชน้ําตาล และเนย แตเลือกใชน้ําผึ้งแทน  เพราะน้ําผึ้งใหสามารถใหความหวานและมี

กิโลแคลอรี่ที่นอยกวาน้ําตาล น้ําผึ้ง 1 ชอนชาใหพลังงาน 15 กิโลแคลอรี่ ในขณะที่ น้ําตาล 1 ชอนชา 

ใหพลังงาน 20 กิโลแคลอรี่ จากการสังเกตการณแของผูศึกษาพบวากระทูนี้ มีผูที่ใหความสนใจและเขา

มาตอบกระทูจํานวนมาก มีผูเขามาตอบกระทูกวา 60 คน นอกจากนี้ยังมีกระทู “ใครกําลังทาน

อาหารคลีนบางคะ อยากแลกเปลี่ยนเมนูกันคะ (ตั้งเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2557)” ซึ่งผูที่มาตั้ง

กระทูนั้นตองการแลกเปลี่ยนรายการอาหารคลีนตางๆ ที่สามารถทํารับประทานเองไดใน

ชีวิตประจําวัน ซึ่งมีผูคนเขามาตอบกระทูเป็นจํานวนมาก รวมไปถึงเขามาแลกเปลี่ยนสูตรอาหารคลีน

ที่หลากหลายพรอมวิธีทํา เชน สเต฿กสันนอกหมู ไขปิ้ง ผักยาง ขาวกลอง เป็นตน กระทูในพันทิปนั้น

สะทอนใหเห็นถึงกระแสการบริโภคอาหารคลีนที่ถูกพูดถึงบนอินเทอรแเน็ต และยังแสดงใหเห็นถึงวา

อาหารคลีนนั้นมีความหลากหลาย ทุกอยางสามารถเป็นอาหารคลีนได เพียงแครูจักเลือกใชวัตถุดิบ

ตางๆในการประกอบอาหาร นอกจากนี้บนพื้นที่อินเตอรแเน็ตยังมีการขายอาหารคลีน ในลักษณะ

อาหารกลองท่ีจัดสงถึงบานสรางความสะดวกสบายแกผูบริโภค นอกจากเรื่องอาหารแลวสิ่งที่ผูคน

นําเสนอคือการออกกําลังกายควบคูไปกับการรับประทานอาหารคลีน เชน เลนโยคะ วิ่ง เป็นตน การ

ออกกําลังกายควบคูกับการรับประทานอาหารคลีนนั้นไมมีขอจํากัดวาจะตองเป็นกีฬาชนิดใดชนิดหนึ่ง 

ขึ้นอยูกับความตองการของผูบริโภคท่ีจะเลือกเลนกีฬาชนิดนั้นๆ  

สิ่งเหลานี้เป็นตัวกระตุนใหผูที่ใชอินเทอรแเน็ตเห็นถึงกระแสความนิยมของอาหารคลีนเห็นไดจาก
การสัมภาษณแ พลอย (นามสมมติ ) อายุ 24 ปี “เราเห็นอาหารคลีนครั้งแรกในไอจี 11ก็เขาไปดูแลว
นาสนใจเลยลองหาๆดูใน[อินเทอรแ]เน็ตเห็นคนก็กินกันเยอะ เห็นคนตั้งกระทูในพันทิปเกี่ยวกับอาหาร
คลีนเหมือนกัน” (สัมภาษณแพลอย , 7 กุมภาพันธแ 2558) ฝน (นามสมมติ) อายุ 25 ปี“รูจักอาหารคลี
นครั้งจากเฟสบุ฿คเห็นเพื่อนแชรแกระทูเก่ียวกับสูตรอาหารคลีนก็เลยตามเขาไปดู  พอเขาไปดูแลวเราก็
หาขอมูลตอเจอกระทูในพันทิปเต็มเลย” (สัมภาษณแฝน , 13 กุมภาพันธแ 2558) แกว (นามสมมติ) อายุ 
23 ปี “เดี๋ยวนี้คนกินคลีนเยอะมาก ในไอจีนี่เห็นเยอะมากดูเป็นเทรนดแ คนขายอาหารคลีนก็เยอะเต็ม
ไปหมด” (สัมภาษณแแกว , 7 กุมภาพันธแ 2558) นัท (นามสมมติ ) อายุ 26 ปี “ตอนนี้กระแสอีทคลีน
กําลังมา เห็นบอยเลยในพันทิป แตกอนก็จะเป็นแนะนําอาหารนูนนี้ธรรมดาทั่วไป รานไหนใหมราน

                                                           
11 ไอจี(IG) เป็นชื่อเรียกสั้นๆของโปรแกรม อินสตาแกรม(Instagram) 
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ไหนอรอย แตหลังๆมานี่ก็เห็นแตกระทูที่มาแชรแสูตรอาหารคลีนติดเป็นกระทูแนะนํา ” (สัมภาษณแนัท , 
20 กุมภาพันธแ 2558) 

จากการสัมภาษณแนั้นทําใหเห็นวาสื่ออินเทอรแเน็ตทําใหกลุมตัวอยางรูจักอาหารคลีน และบนพื้นที่
อินเตอรแเน็ตนั้นทําใหอาหารคลีนเกิดเป็นกระแสการบริโภค จากการ ตั้งกระทู การโพสรูป และการ
แชรแเรื่องราวๆตางๆที่เก่ียวกับอาหารคลีน และสื่ออินเทอรแเน็ตนั้นงายตอการเขาถึง  นอกจากนี้แลวผู
ศึกษายังพบวา ผลิตภัณฑแอาหารคลีนที่กลุมตัวอยางนิยมบริโภคนั้น เป็นผลิตภัณฑแเพ่ือสุขภาพ  เชน
ขนมปังท่ีทํามาจากแปูงโฮลวีต หรือขนมปังที่ปราศจากนนมวัวและวัตถุกันเสีย หรือผลิตภัณฑแออรแแก
นิคที่ปลอดสารพิษตางๆ แฮมอกไกงวง กรีกโยเกิรแต ชีสโลวแแฟต น้ํามันเสรปยแ เนยสเปรยแ น้ํามัน
มะกอก นมันมะพราว กราโนลา น้ําผักผลไมสกัดเย็น  เป็นตนซึ่งผลิตภัณฑแเหลานี้มีราคาแพงกวา
ผลิตภัณฑแทั่วไปในตลาดแตกลุมตัวอยางนั้นก็เลือกท่ีจับริโภคเพราะคิดวามีความคุมคากวาผลิตภัณฑแ
ทั่วไปในตลาด 

ในบทที่ 4 นี้ไดกลาวถึงพัฒนาการของอาหารสุขภาพในสังคมไทย ไดรูถึงที่มาของอาหารสุขภาพ

ทั้ง 5 ประเภทในสังคมไทย ไดแก  1. อาหารเจ  2.  อาหารมังสวิรัติ 3.  อาหารแมคโครไบโอติกสแ 4.  

อาหารชีวจิต  5.  อาหารคลีน  อาหารสุขภาพในสังคมไทยนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคและสมัย 

อาหารสุขภาพท้ัง 5 ประเภทนั้นยังคงมีการบริโภคอยูในสังคมไทย และตอบสนองความตองการของ

กลุมทีแตกตางกันออกไป อาหารเจและอาหารมังสวิรัตินั้นตอบสนองกลุมท่ีบริโภคท้ังเพ่ือความเชื่อ

และเพ่ือสุขภาพ สวนอาหารแมคโครไบโอติกสแนั้นตอบสนองความตองการของผูปุวยที่เป็นโรคเชน

โรคเบาหวาน สําหรับอาหารชีวจิตนั้นตอบสนองความตองการของผูที่ปุวยเชนเดียวกันแตมีการ

นําเสนอถึงการออกกําลังกาย ไดแกการรํากระบองและนําเสนอถึงแนวทางการดําเนินชีวิตที่รางกาย

ตองสอดคลองกับจิตใจ และในสวนของอาหารคลีนนั้นเป็นอาหารสุขภาพรูปแบบใหมที่มีการนําเสนอ

อาหารในรูปแบบที่หลากหลายและมีความนาสนใจมากยิ่งข้ึน อีกท้ังยังมีผลิตภัณฑแตางๆที่ออกมา

ตอบสนองความตองการของผูบริโภคมากยิ่งข้ึน ซึ่งผูศึกษาจะนําเสนอในสวนของพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารคลีนของกลุมวัยผูใหญตอนตนและความหมายแฝงที่ซอนอยูอาหารคลีนในบทถัดไป 
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บทที่ 5 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของกลุ่มตัวอย่างท่ีท าการศึกษา 

อาหารคลีนนั้นถือเป็นอาหารสุขภาพรูปแบบใหมที่นําเสนอความแตกตางจากอาหารสุขภาพ
รูปแบบอื่นๆ และผูคนกําลังใหความนิยมในการบริโภคเป็นจํานวนมาก จากการสังเกตการณแของผู
ศึกษานั้นผูคนนิยมบริโภคอาหารคลีนและนําเสนอเรื่องราวของตนเองบนพื้นที่อินเทอรแเน็ต  เว็บไซตแที่
ผูคนนิยมนําเสนอเรื่องราวของตนเองนั้น ไดแก เว็บไซตแพันทิป นอกจากเว็บไซตแพันทิปแลว สังคม
ออนไลนแอยาง เฟสบุ฿คหรืออินสตาแกรมก็ไดรับความนิยมเชนเดียวกัน  บนพื้นที่ออนไลนแนี้ทําเกิดการ
รวมกลุมของผูที่มีความชอบเหมือนกันและนําไปสูการรวมกลุมบนพื้นที่กายภาพ ดั้งนั้นในบทที่ 5 นี้ ผู
ศึกษาไดแบงประเด็นที่จะนําเสนอ ออกเป็น 4 ประเด็น ไดแก 1.สาเหตุที่สงผลใหเกิดการบริโภค
อาหารคลีน 2.ศึกษาถึงกระบวนการบริโภคอาหารคลีน 3.พฤติกรรมการนําเสนออาหารคลีนบนพื้นที่
อินเทอรแเน็ต 4.การรวมกลุมบนพื้นที่กายภาพของกลุมตัวอยางที่ทําการศึกษา  

 

สาเหตุที่ส่งผลให้เกิดการบริโภคอาหารคลีน 

กระแสความนิยมการบริโภคอาหารคลีนนั้นสามารถพบเห็นไดในสื่อตางๆท่ีมีการนําเสนอ ไม
วาจะเป็นสื่อ สิ่งพิมพแ สื่อโทรทัศนแ หรือสื่ออินเทอรแเน็ตจากการศึกษาของกลุมตัวอยางนั้นทําใหพบวา
สื่ออินเทอรแเน็ตนั้นมีอิทธิพลมากที่สุดในการแพรกระจายอาหารคลีนใหเป็นที่รูจัก สวนสาเหตุที่สงผล
ใหเกิดการบริโภคไดแก สาเหตุจากสุขภาพและความงาม ในสวนนี้ผูศึกษาจะนําเสนอถึงสาเหตุการ
บริโภคอาหารคลีนของกลุมวัยผูใหญตอนตนที่ทําการศึกษามีดังตอไปนี้ 

สาเหตุจากสุขภาพ 

อาหารคลีนนั้นเป็นอาหารสุขภาพรูปแบบใหมที่นําเสนออาหารสุขภาพท่ีมีความหลากหลาย
ในเรื่องของรายการอาหาร สูตรอาหารตางๆ ซึ่งอาหารคลีนนั้นมีความผอนปรนในเรื่องของรายการ
อาหารเนื่องจากอาหารทุกอยางนั้นสามารถเป็นอาหารคลีนไมวาจะเป็นอาหารคาวหรืออาหารหวาน
โดยขึ้นอยูกับกระบวนการปรุงแตง  การปรุงแตงอาหารคลีนนั้นสามารถปรุงใหถูกตามหลักโภชนาการ
โดยการเลือกใชอาหาร 5 หมู และการปรุงอาหารคลีน จะตองไมผานกระบวนการทอดหรือการใช
น้ํามัน เป็นการปรุงอาหารใหนอยที่สุดเพื่อคงคุณประโยชนแและสารอาหารไวมากที่สุด 

จากการสัมภาษณแคุณ ตั๊ก (นามสมมต)ิ อายุ  33 ปี พนักงานบริษัทเอกชน “พ่ีเป็นโรคแพ
อาหารพวกอาหารรสจัดๆที่มีโซเดียม ทั้งพวก รสเผ็ด รส เค็ม ตอนแรกพ่ีน้ําหนักอยูที่ 40 ตนๆ แลว
น้ําหนักก็ขึ้นมา 4-5 โล คือเป็นแบบนี้อยู 4-5 ครั้งเลยคิดวารางกายคงผิดปรกติแลวเพราะตอนแรกคิด
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วารางกายนาจะบวมน้ําแบบชวงกอนประจําเดือนแตสุดทายก็ไปหาหมอ หมอก็บอกวานาจะเกิดจาก
การแพอาหารที่อยูดีๆก็แพ ทั้งดวยเรื่องอายุ เรื่องฮอรแโมน หลังจากนั้นพ่ีก็เริ่มมาปรับเปลี่ยนวิธีการกิน
ของตัวเองโดยเลือกของกอนที่เราจะกินเขาไปมากกวาอยางบางคนนับแคลอรี่แตไมรูเลยวาอันที่กิน
เขาไปมีอะไรบางใชแปูงแบบไหนหรือเป็นของทอด พอลองมาปรับวิธีการกินมันก็ไปตรงกับกินคลีนพอ
ดีทุกวันนี้พี่ก็ทําอาหารกินเองหมดเลยนะ ทั้งขนมทั้งขาว สูตรก็ดูจากใน [อินเตอรแ ]เน็ต พอมากินคลีน
แลวก็ไมไดแพอะไร แลวตอนนี้น้ําหนักก็คงที่ดวยอยูที่ 44 [กิ]โล ตอนนี้ก็ออกกําลังกายอาทิตยและ 3 
วันพี่เขาฟิตเนส ก็มีท้ังเลนเวท วิ่งบนลู  โยคะ” (ต๊ัก,สัมภาษณแ,2 มีนาคม 2558) 

นอกจากคุณตั๊กแลวคุณอิง (นามสมมต)ิ อายุ 25 ปี พนักงานบริษัททองเที่ยว “คือที่กินคลีนนี่
เริ่มจาก เป็นเบาหวานกับความดันสูง คือตอนแรกเราจะไปบริจาคเลือดเสร็จแลวความดันก็สูงมาก
ผิดปกติเลยไปหาหมอ แลวหมอก็บอกวาเป็นเบาหวาน กับความดัน คอเลสเตอรอลก็สูงดวย คือ
หลังจากหาหมอก็เลยกลัวแลวก็เริ่มเปลี่ยนวิธีการกินตอนแรกคุณพอเป็นคนแนะนําเพราะคุณพอ
ศึกษาเรื่องอาหารสุขภาพมากอน ชวงแรกๆพอทําอาหารใหกินหมดเลยนะ 3 มื้อ  แลวพอตอนหลังๆ 
เราก็เริ่มศึกษาเองเริ่มดูจาก [อินเทอรแ]เน็ตแลวก็เริ่มทํากินเอง คือพอรูวาตัวเองปุวยก็รูจักเลือกกินมาก
ขึ้น ชวงที่กิน 5 เดือนแรกน้ําหนักลดไป 13 [กิ]โล พอกลับไปหาหมออีกทีพวกน้ําตาลในเลือดก็ลดลง 
แลวก็ออกกําลังกายควบคูไปดวนะท่ีบอยๆ ก็มีตีแบตกับวายน้ํา” (อิง,สัมภาษณแ, 28 มีนาคม 2558) 

จากบทสัมภาษณแของกลุมตัวอยางที่ทําการศึกษานั้นมี ผูที่เลือกบริโภคอาหารคลีนโดยมี
สาเหตุมาจากสุขภาพ และอาหารคลีนนั้นสามารถชวยทําใหสุขภาพและรางกายดีขึ้นได นอกจากเรื่อง
สุขภาพแลวสาเหตุที่สงผลใหเกิดการบริโภคอาหารคลีนนั้นไดแกสาเหตุจากความตองการในการ
ควบคุมน้ําหนัก 

สาเหตุจากความต้องการในการควบคุมน้ าหนัก 

นอกจากสุขภาพเป็นสาเหตุที่ทําใหผูบริโภคเลือกบริโภคอาหารคลีนแลว สาเหตุจากความ
ตองการควบคุมน้ําหนัก ก็เป็นอีกสาเหตุที่สงผลใหเกิดการบริโภคเนื่องจากการบริโภคอาหารคลีนนั้น 
สามารถควบคุมน้ําหนักใหอยูในเกณฑแตามที่กลุมตัวอยางที่ทําการศึกษาตองการ 

จากการสัมภาษณแ คุณ เม (นามสมมต)ิ อายุ 24 ปี ผูจัดการรานเสื้อผานําเขาจากประเทศ
อิตาลี “เมอยากลดน้ําหนักเพราะตอนเมไปเรียนตอหนักขึ้นมา 6 [กิ]โลตอนแรกเมไปกินขาวที่
รานอาหาร lemon farm ที่ขายอาหารสุขภาพแบบแมคโครไบโอติกสแพอกลับมาบานชั่งน้ําหนักแบบ
เมน้ําหนักไมข้ึนก็เลยสนใจเกี่ยวกับอาหารชนิดนี้ ไปฟังสัมนาเกี่ยวกับอาหารแมคโครไบโอติกสแดวย 
แลวเมก็เรียนคอรแสออนไลนแเกี่ยวกับโภชนาการอาหารแลวก็หาความรูเพ่ิมเติมเกี่ยวกับอาหารสุขภาพ
ที่กินแลวไมอวน ก็มาเจออาหารคลีน กินมาประมาณ 2 ปีแลวน้ําหนักลดลงและคงที่มาชวงๆหลังๆเม
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ก็ออกกําลังกายไปดวยนะ เมชอบเลนโยคะเพราะมันเป็นกีฬาท่ีไมเหนื่อยมากแลวก็ฝึกเองที่บานได
ดวย ” (เม,สัมภาษณแ, 16 กุมภาพันธแ 2558)  

นอกจากคุณเมแลว คุณแจม (นามสมมต)ิ อายุ 24 ปี พนักงานบริษัทเอกชน “แจมก็อยากลด
ความอวนนั้นแหละ สมัยกอนตอนอายุ 15-16 เราก็กินอาหารเสริมนะของพวก Herbalife ที่จะชวย
ใหอ่ิมแลวไมอยากอาหาร คือตอนแรกๆ น้ําหนักก็ลดพอเลิกกินนี่โยโย 12เลยกลับมาหนักเทาเดิมหนัก
กวาเดิมอีก แลวแจมก็ไปลองสูตรอาหารที่อยูในเน็ตที่เป็นสูตรลดความอวน 3 วัน 7 วัน ที่ใหกิน แฮม 
ตมไขตม ขนมปังโฮลวีท แบบนั้นลองอยูชวงนึงตอนกินนี่รูสึกแยมากเหมือนไดสารอาหารไมครบเลย 
เราซูบลงไปนะแลวรูสึกเหนื่อยตลอดเวลา แลวพอกินครบตามสูตรมันก็โหยอะ พอครบ 7 วันเราก็
กลับมากินหนักอีกเห็นอะไรก็อยากกินเหมือนรางกายเราขาดน้ําตาลไปชวงนึงแลวน้ําหนักก็ขึ้นๆลงๆ
อยูพักนึง แตพอลองมากินอาหารคลีนแลวโอเคมากๆเลยนะ เพราะคลีนไมไดหามวาตองกินแบบนั้น
แบบนี้ขนมก็กินไดแคตองเลือกพวกเครื่องปรุงดีๆ  เนี่ยกินมา 3 ปีแลว พอมากินคลีนแลวน้ําหนักแจม
ก็ลดลงอีกนะแลวเราก็ไปวิ่งดวยวิ่งในหมูบานเนี่ยแหละตอนนี้น้ําหนักก็คงที่แลวไมโยโยดวย” (แจม
,สัมภาษณแ, 2 มีนาคม 2558) 

เชนเดียวกันกับ คุณเบส (นามสมมต)ิ  อายุ 23 ปี ประกอบธุรกิจสวนตัว “เริ่มกินคลีนเพราะ
อยากลดความอวน แลวเบสเห็นคนกินอาหารคลีนตอนแรกเห็นในไอจีกอนเลยไปเสิรแชดูใน [อินเตอรแ]
เน็ตแลวก็ตัดสินใจกินตอนนี้กินมาประมาณ 10 เดือนแลวตั้งแตเดือน พฤษภาคมปีที่แลว ( 2557) คือ
พอเรากินแลวมันก็ผอมลงมีชวงดีท฿อกซแดวยนะก็กินน้ําผลไมสกัดเย็นเห็นคนมารีวิวในไอจีเลยซื้อตาม 
ตอนแรกซื้อจากราน Vibrant juice ในไอจี คอรแสนึงประมาณ 4,000 บาท คือกินน้ําผักผลไม แทน
ขาวเลย มื้อนึงก็กิน 2 ขวดแลวมันก็ชวยระบบขับถายหลังจากกินเบสก็รูสึกดีข้ึนถายทองทุกเชาเลย 
แลวชวงที่ดีท฿อกซแยังไงน้ําหนักก็ลดอยูแลวเพราะเราไมไดกินขาวเลยกินแตน้ํา ตอนนี้น้ําหนักก็คงที่
แลวก็ออกกําลังกายไปดวย เบสทําT2513 ” (เบส,สัมภาษณแ, 29 มีนาคม 2557) 

                                                           
12

 โยโย (YOYO Effect) เป็นคําเรียกทับศัพทแใชสําหรับเวลาน้ําหนักตัวมีการลดลงและเพ่ิมข้ึนอยาง
รวดเร็ว  
13 T25 เป็น การออกกําลังแบบ T25 จะเนนการออกกําลังแบบคารแดิโอ เคลื่อนไหวกลามเนื้อทุก
สัดสวนตอเนื่องนาน 25 นาทีโดยไมหยุดพัก  
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จากบทสัมภาษณแของกลุมตัวอยางที่ทําการศึกษานั้นทําใหเห็นถึงการบริโภคอาหารคลีนโดยมี
สาเหตุจากการความตองการในการควบคุมน้ําหนัก และจากขอมูลนั้นสะทอนใหเห็นวาอาหารคลีน
สามารถชวยควบคุมน้ําหนักของผูบริโภคได นอกจากการรับประทานอาหารคลีนแลวกลุมตัวอยางยังมี
การออกกําลังกายควบคูไปกับการรับประทานอาหารเพ่ือความคงที่ของน้ําหนัก และทําใหเห็นถึง
ความหมายแฝงในการบริโภคอาหารคลีนที่นอกจากจะเป็นการบริโภคเพ่ือสุขภาพแตผูบริโภคนั้นยังคง
คํานึงถึงความสวยงามของเรือนรางอีกดวย 

 

กระบวนการในการบริโภคอาหารคลีน 

ในสวนนี้นั้นผูศึกษาจะนําเสนอกระบวนการการในการบริโภคอาหารคลีน วากลุมตัวอยางนั้น
มีการเลือกรายการอาหาร เลือกสรรวัตถุดิบอยางไรรวมไปถึง วิธีการซื้อ สถานที่ซ้ือวัตถุดิบในการ
ประกอบอาหารคลีนนั้นเป็นไปในลักษณะใด เพื่อแสดงใหเห็นถึงข้ันตอนที่ทําใหกลุมตัวอยางบริโภค
อาหารคลีนหลังจากมีความตองการที่จะบริโภคอาหารคลีนทั้งสาเหตุจากสุขภาพและความงาม โดย
สามารถแบงประเด็นไดดังนี้ 

วิธีการเลือกรายการอาหาร 

รายการอาหารคลีนนั้นมีความหลากหลายและไมมีสูตรที่ตายตัวที่มากําหนดวาเวลาทาน
อาหารคลีนนั้นตองรับประทานอะไรบาง เนื่องจากสื่ออินเทอรแเน็ตนั้นมีอิทธิพลตอการบริโภคอาหาร
คลีนของกลุมตัวอยางที่ทําการศึกษา รายการอาหารคลีนที่เลือกทํานั้นจึงเป็นสูตรที่มาจาก
อินเทอรแเน็ต ทั้งจากเว็บไซตแ พินเทอเรสตแ 14 พันทิป เฟสบุ฿คและสูตรอาหารคลีนตางที่ถูกโพสไวใน
อินสตาแกรม นอกจากสูตรจากอินเทอรแเน็ตแลวกลุมตัวอยางยังมีการปรับปรุงสูตรอาหารเองจากการ
รับประทานอาหารในชีวิตประจําวัน โดยผูศึกษาจะแบงประเด็นการเลือกรายการอาหารออกเป็น 3 
ประเด็น ประเด็นแรกไดแกกลุมท่ีเลือกรายการอาหารจากอินเทอรแเน็ต อีกประเด็นไดแกกลุมที่
ปรับปรุงสูตรอาหารจากการรับประทานอาหารในชีวิตประจําวัน  และประเด็นสุดทายไดแกวิธีการ
เลือกรายการอาหารเมื่อรับประทานอาหารนอกบาน 

                                                           
14 พินเทอเรสตแ (Pinterest) เป็นเว็บไซตแที่ผูคนสามารถเลือกเก็บสิ่งตางๆท่ีสนใจผานรูปภาพ โดยผูใช
สามารถอัพโหลดภาพที่ตองการหรือคนหาภาพที่สนใจได เชนรูปภาพเกี่ยวกับ อาหารคลีน ขนม หรือ
เสื้อผา เป็นตน 
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สูตรอาหารจากอินเทอร์เน็ต 

อาหารคลีนนั้นเป็นอาหารสุขภาพท่ีถูกแพรหลายบนพื้นที่อินเทอรแเน็ต ซึ่งนอกจากสื่อ
อินเทอรแเน็ตจะแพรหลายอาหารคลีนใหเป็นที่รูจักมายิ่งขึ้นแลวบนพื้นที่อินเทอรแเน็ตยังเป็นพื้นที่ ที่
รวบรวมและนําเสนอสูตรอาหารคลีนใหแกผูบริโภค 

จากการสัมภาษณแคุณ ทราย อายุ 28 ปี พนักงานบริษัทเอกชน “พวกเมนูอาหารคลีนก็เขาไป
ดูในพินเทอเรสตแนะ คือตอนแรกๆคนยังไมคอยกินกันเดี๋ยวนี้คนโพสเต็มไปหมด ในพินเทอเรสตแก็
ไปเสิรแชเลยวา Clean food recipes ขึ้นมาเต็มเลยภาพก็สวยดวย จะเป็นภาพอาหารขึ้นมาพรอมกับ
สูตรบางทีก็เป็นลิงคแแลวเราก็คลิ๊กเขาไปดูตอในพินเทอเรสตแรูปสวยจริงๆแลวก็มีเมนูที่ทําไปกินที่
ทํางานไดดวย  แตหลังๆมาคนก็โพสเมนูอาหารคลีนเยอะในไอจีเยอะมากไมตองไปหาในพินเทอเรสตแ
แลวคิดแคล 15อะไรมาเรียบรอยเลย มีทั้งพวกของหวาน ขาว แซนวิชมีหมด แตที่ทรายทํากินบอยๆก็
นาจะเป็นพวกแซนวิชเพราะงายแลวก็อ่ิมทอง” (ทราย,สัมภาษณแ, 21 กุมภาพันธแ 2558) 

เชนเดียวกันกับ คุณ เม คุณเม (นามสมมต)ิ อายุ 24 ปี ผูจัดการรานเสื้อผานําเขาจาก
ประเทศอิตาลี “พวกสูตรอาหารเมก็หาดูจากใน [อินเทอรแ ]เน็ต ก็มีพวกพินเทอเรสตแ เมนูเคาเยอะดี
เดี๋ยวนี้ก็ดูจากในไอจีแตสวนใหญที่เมทําก็จะเลือกทําอะไรงายๆ อยางแซนวิชทูนา หรือสลัด เพราะทํา
เป็นกลองแลวไปกินที่ออฟฟิศได......เมก็ดูสูตรจาก อินสตาแกรม เพราะอยางเวลาเมอยากกินแซนวิช
ไสใหมๆก็ลองหาดูจากในอินสตาแกรม” (เม,สัมภาษณแ,28 มีนาคม 2558 , 3 เมษายน 2558) 

นอกจากคุณเมแลวคุณ ปลา (นามสมมต)ิ อายุ 29 ปี ทํางานคอมพิวเตอรแ “พวกสูตรอาหารนี่
ก็ดูจากใน[อินเทอรแ]เน็ตนะ ทั้งไอจี ทั้งเฟส[บุ฿ค] พันทิปก็ดูแตดูไอจีมากท่ีสุดเพราะวาเราเลนทุกวันแลว
ก็สะดวกดีดวย พวกเมนูที่เลือกก็แลวแตวันนะวันไหนไมมีเวลาก็กินผักตมไกตมงายๆ สลัดอะไรแบบนี้ 
หรือกินพวกกราโนลากับกรีกโยเกิรแตก็งายดีนะอ่ิมแลวก็ไมอวนดวย วันไหนมีเวลาก็จะทําขาวผัดแบบ
ใชขาวกลอง ขาวตมปลาเกเาของหวานก็มีพวกเคกขาวกลอง แพนเคกสูตรใ น[อินเตอรแ]เน็ตมีเต็มเลย” 
(คุณปลา,สัมภาษณแ, 9 กุมภาพันธแ 2558) 

สูตรอาหารที่ปรับปรุงขึ้นมาเอง 

นอกจากสูตรอาหารจากอินเทอรแเน็ตที่กลุมตัวอยางไดทําการเลือกนั้นยังมีสูตรอาหารคลี นที ่
กลุมตัวอยางปรับปรุงขึ้นมาเองจากรายการอาหารในชีวิตประจําวันที่พวกเขาชื่นชอบ 

                                                           
15 แคลหรือแคลอรี่ (Calorie) หนวยวัดพลังงานของอาหารที่รับประทานในแตละวัน 
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จากการสัมภาษณแคุณ ฝน (นามสมมต)ิ อายุ 25 ปี ทํางานเก่ียวกับบัญชี “สูตรอาหารคลีนก็ดู
จากหลายๆ ที่เลยนะมีบางอันเราก็คิดข้ึนมาเอง คือมีชวงนึงหลังจากเราเลิกเลนโยคะแลวชอบไป
นั่งรานกาแฟที่มี all day breakfast แลวเมนูโปรดคือ ไขคนผักโขมชีส เป็นอะไรที่รูสึกผิดมากนะตอน
กินแบบมา เนยทั้งชีสเนนๆเลย  แลวพอมาทําเองเราก็ปรับนะใชชีสมอสซาเรลลา 16แบบโลวแแฟทแทน 
คือรสชาติก็ถือวาโอนะไมอรอยแบบที่รานแตไมอวนเทา …..คือเราก็เลือกเมนูจากอะไรที่เราอยากกิน
แตสวนใหญเวลาไปทํางาน ก็จะทําเป็นแซนวิชแซลมอน ทําอะไรแบบนี้ไปกินเพราะตอนเชาไมคอยมี
เวลาเตรียม พอตอนเย็นกลับมาบานมีเวลาแลวคอยทําเนี่ยทําหมดเลยนะ พวกสปาเก฿ตตี้ พิซซา เบอร
ริโต 17คุกกี้สูตรก็หาจากในเน็ตนะมีเต็มเลยแลวก็ดูตามไอจีเดี๋ยวนี้คนกินกันเยอะ ” (คุณฝน,สัมภาษณแ, 
13 กุมภาพันธแ 2558)  

เชนเดียวกันกับ คุณเบส(นามสมมต)ิ  อายุ 23 ปี ประกอบธุรกิจสวนตัว “เบสชอบกินราเมน
ของฮะจิบังมากที่เป็นหมี่เย็น ก็เลยกลับบานมาลองปรับสูตรดูแบบทํากินเองแทนที่จะใชเสนบะหมี่ก็
เลือกเป็นบะหมี่ผัก กับเครื่องปรุง low sodium แลวอันที่เป็นหนาของฮะจิบังใสแฮมเราก็เปลี่ยนมา
แฮมแบบไกงวงแทน  หรือพวกของหวานคือเราชอบกินเฟรนชแโทสตแ 18อยูแลว แลวพอมากินคลีนก็
ปรับสูตรดูนะใชขนมปังโฮลวีตกินคูกับน้ําผึ้งแทนรสชาติใชไดเลยแลวก็กินกับผลไมสดพวกก่ีวี่ แตถาวัน
ไหนเบื่อๆก็จะกินเนยถั่วกับกลวยหอม” (เบส,สัมภาษณแ,29 มีนาคม 2558) 

จากการสัมภาษณแนั้นทําใหเห็นวากลุมตัวอยางมีการเลือกรายการอาหารจากท้ังสูตรใน
อินเทอรแเน็ต ที่มีความหลากหลายทั้งอารหารหวานและอาหารคาว และสูตรที่ดัดแปลงขึ้นมาเองจาก
การรับประทานอาหารในชีวิตประจําวัน ในหัวขอตอไปนั้นผูศึกษาจะนําเสนอถึงวิธีการเลือก
รานอาหารและอาหารเมื่อรับประทานอาหารนอกบานของกลุมตัวอยางที่ทําการศึกษา 

วิธีการเลือกอาหารเมื่อรับประทานอาหารนอกบ้าน 

นอกจากกลุมตัวอยางจะมีการเลือกรายการอาหารหรือสูตรอาหารตางๆเพ่ือนํามาปรุงเอง
แลวกลุมตัวอยางยังรับประทานอาหารนอกบานตามรานอาหารอีกดวย 

                                                           
16 ชีสมอสซาเรลลา (Mozzarella cheese) เป็นชีสแบบสดที่มีความเหนียวนุมเป็นพิเศษและกลิ่นไม

แรงเพราะไมผานกระบวนการบม นิยมใชในการทําพิซซา  

17 เบอรริโต (Burrito) เป็นอาหารเม็กซิกันใชแปูงตอตีญาหอดวยไสตางๆเชน เนื้อ หมู ไก ใสผักถั่ว 
รวมไปถึงขาว 
18 เฟรนชแโทสตแ (French toast) เป็นขนมปังชุบดวยไขแลวนําไปทอด                                                                                                                                                                                
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จากการสัมภาษณแ คุณเม (นามสมมต)ิ อายุ 24 ปี ผูจัดการรานเสื้อผานําเขาจากประเทศ
อิตาลี “รานที่เมไปบอยๆเวลากินนอกบานก็มีราน Brown eyes ที่ขายอาหารออรแแกนิค เมนูที่เมสั่ง
บอยๆก็พาสตาคาโบนารา เสนพาสตาทํามาจากขาวกลอง ไขที่ใชก็เป็นแบบออรแแกนิค กับราน  Be 
organic by Lemon farmที่เป็นออรแแกนิคเหมือนกันที่รานจะไมใชผงชูรสเลย ที่ทานบอยๆก็ ขาว
กลองกับปลากระพงซอสเทอริยากิ” (สัมภาษณแ คุณเม , 3 เมษายน 2558) เชนเดียวกันกับ คุณปลา 
(นามสมมต)ิ อายุ 29 ปี ทํางานคอมพิวเตอรแ “รานขนมนอกบานที่ชอบไปบอย มี vista café เป็นราน
เพ่ือสุขภาพเลยอยางขนมปังจะเป็น Dairy-free19 ไมใสนมเลย อยางขนมหวานก็เป็นสูตรแคลอรี่ต่ํา
อันที่ไปกินบอยๆคือ พายฟักทองแค 295 แคลอรี่เองเคกทั่วๆไปชิ้นนึงก็ 500 แคลอรี่แลว” (สัมภาษณแ 
คุณปลา, 3 เมษายน 2558) คุณเบส(นามสมมต)ิ  อายุ 23 ปี ประกอบธุรกิจสวนตัว “ชอบไปราน 
Brown eyes เพราะเมนูสวนใหญทํามาจากขาวกลอง ที่ชอบสั่งก็ขาวหอไข กับไอติม ไอติมที่นี่ทํามา
จากนมถ่ัวเหลืองกินแลวรูสึกวาไมอวน อีกท่ีที่ไปก็ราน Lemon farm ก็สั่งผัดเตาหูกับขาวกลอง รูจัก
สองรานนี้เพราะตามพ่ีเมในอิสตาแกรมแลวเห็นพี่เมมาทานบอย เราเลยมาทานตามบาง”  (คุณเบส , 
สัมภาษณแ,4 เมษายน 2558) 

จากการสัมภาษณแกลุมตัวอยางนั้นทําใหเห็นวาอาหารคลีนนั้นมีความหลากหลาย เชนพิซซา 
หรือของหวานตางๆที่ถูกมองวาเป็นอาหารที่ไมมีประโยชนแและไมดีตอสุขภาพแตสําหรับอาหารคลีน
แลวสามารถทําอาหารเหลานี้ใหใหเป็นอาหารที่ดีตอสุขภาพได สูตรอาหารตางๆนั้นสามารถหาได
ทั่วไปบนอินเทอรแเน็ตซึ่งสูตรตางๆในปัจจุบันมีความหลากหลายทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน 
นอกจากกลุมตัวอยางจะทําอาหารคลีนรับประทานเองแลวยังซื้ออาหารจากนอกบาน หรือ
รับประทานอาหารนอกบานอีกดวยโดยจะมีเกณฑแในการเลือกรานอาหารที่เป็นรานอาหารเพ่ือสุขภา พ
ในหัวขอตอไปผูศึกษาจะนําเสนอถึง วิธีการเลือกซื้อวัตถุดิบและแหลงเลือกซ้ือวัตถุดิบของกลุม
ตัวอยางที่ทําการศึกษา 

วิธีการเลือกซื้อวัตถุดิบและสถานที่ในการเลือกซ้ือวัตถุดิบ  

อาหารคลีนนั้นใหความสําคัญกับวัตถุดิบที่เลือกมาปรุงแตง วัตถุดิบที่เลือกมาปรุงแตงนั้น
จะตองมีความสด และไมผานกระบวนการปรุงแตงใดๆในหัวขอนี้นั้นจะนําเสนอถึงวิธีการเลือกซื้อ
วัตถุดิบวามีการเลือกซื้ออยางไรและแหลงที่เลือกซื้อวัตถุดิบของกลุมตัวอยางที่ทําการศึกษา ซึ่งใน
หัวขอนี้ผูศึกษาไดแบงหัวขอที่นําเสนอเป็น 3 ประเด็นไดแก วิธีการเลือกซื้อวัตถุดิบและสถานที่ในการ
ซื้อวัตถุดิบเพ่ือนํามาปรุงที่บานของกลุมตัวอยาง วิธีการเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปจากนอกบานที่ปรุง
เสร็จแลว และ วิธีการเลือกรายการอาหารเวลารับประทานอาหารนอกบาน 

                                                           
19

 Dairy-free เป็นผลิตภัณฑแที่ปราศจากการใชนมวัว  
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วิธีการเลือกซื้อวัตถุดิบและสถานที่ในการซื้อวัตถุดิบเพื่อน ามาปรุงที่บ้าน 

จากการสัมภาษณแคุณ ปลา (นามสมมติ) อายุ 29 ปี ทํางานเกี่ยวกับคอมพิวเตอรแ “พวกขนม
ปังโฮลวีตก็เลือกซ้ือตามซุปเปอรแมารแเก็ตท่ีไปบอยๆก็กูรแเมตแพารากอน แลวยี่หอขนมปังที่ชอบซื้อกิน
บอยๆ คือ the oven farm พวกโรลขาวกลองลูกเดือยชอบมาก เคาทําไสหลากหลายดวยมีไวฟักทอง 
มันเทศตองไปซื้อที่จามจุรีแสควรแของหมดเร็วมาก คือขนมปังยี่หอนี้เป็นแบบโฮมเมดจริงๆไมใสวัตถุ
กันเสีย ไมแตงกลิ่นคือกินเขาไปแลวมันเป็นรสชาติฟักทองจริงๆ  แตชวงหลังๆก็มีคนขายของพวกนี้ใน
อินสตาแกรมเยอะนะพ่ีชอบสั่งกราโนลาของราน diamond grains มีรสชาติใหเลือกเยอะดี ชอคโก
แลต ชาเขียว” (คุณปลา, สัมภาษณแ ,9 กุมภาพันธแ 2558) 

นอกจากคุณปลาแลว คุณ ฝน (นามสมมติ) อายุ 25 ปี ทํางานเก่ียวกับบัญชี “เวลาซื้อพวก
เครื่องปรุงก็แลวแตนะเราก็ไปหลายที่ ไปตามซุปเปอรแมารแเก็ตดวยที่วิลลาจะชอบมีของพวกนี้ แบบ
พวกแปูงตอติญาโฮลวีตสําเร็จรูป ราคาเกือบๆ 200 แปูงโอ฿ตหรือพวกน้ําสลัดคือมีใหเลือกหลากหลาย
มาก อยางแปูงโอ฿ตก็เลือกใชของ waitrose นะเพราะออรแแกนิค ราคาก็เกือบๆ 300 นําเขาจาก
อังกฤษ คือสวนใหญก็ไปวิลลาเพราะใกลบานแลวก็มีทุกอยางสะดวกดี คือมีครบเลยเนื้อสัตวแ ผักสลัด 
ขนมปัง แตวันไหนเวลาวางๆเสารแอาทิตยแก็มีไปเดิน Bangkok farmers market 20เป็นเหมือนงาน
ออกบูธที่ใหคนเอาของกินมาขาย สวนใหญเป็นพวกของโฮมเมดกับออรแแกนิคนะเคยไปซื้อขนมปังโฮล
วีตมาจากงานนี้เหมือนกัน เพราะอยางแปูงโฮลวีตก็เป็นแปูงท่ีกินแลวอยูทองมากกวา คือเราก็พิถีพิถัน
ในการเลือกวัตถุดิบมากยิ่งขึ้นนะ” (คุณฝน,สัมภาษณแ, 13 กุมภาพันธแ 2558) 

จากการสัมภาษณแคุณเบส (นามสมมต)ิ  อายุ 23 ปี ประกอบธุรกิจสวนตัว “ตอนซื้อของก็ไป
หลายที่นะ แตที่ไปบอยๆก็ วิลลาเพราะของครบ อยางชีส fat free ก็ใชของ kraft อันละรอยกวาบาท
อยาง greek yogurt ของ farmers reunion กระปุกนึง 500 กรัม ก็รอยกวาบาทเหมือนกันที่เลือก
เพราะวากรีกโยเกิรแตมันดีกวาโยเกิรแตธรรมดา ใหโปรตีนมากกวาเวลากินก็อ่ิมกวา พวกขนมปังโฮลวีต
ก็ซ้ือจากที่นี่เหมือนกันยี่หอที่กินบอยๆก็ ยี่หอ cubic ถุงนึงประมาณ 70 กวาบาทแพงกวายี่หออ่ืนนะ
แตคิวบิคไมใสนมกับไขแลวมีไฟเบอรแเยอะกวา หรืออยางแฮมไกงวงก็เลือกยี่หอ Delifresh ราคา
ประมาณ 200 บาท แลวก็ซ้ือน้ําผลไมสกัดเย็นที่เป็นคอรแสดีท฿อกซแอยางนอยก็เดือนละครั้งที่ชวยใน
เรื่องขับถาย คือหลังจากท่ีซื้อกินระบบขับถายดีข้ึนแลว พี่เคยไปอานมาน้ําที่สกัดเย็นมีประโยชนแ
มากกวาน้ําผลไมธรรมดา เพราะน้ําผลไมธรรมดาเวลาสกัดแลววิตามินจะอยูไมครบ คือของพวกนี้ก็

                                                           
20 Bangkok farmers market เป็นงานออกบูธอาหารโฮมเมดและอาหารออรแแกนิคจัดทุกวัน เสารแ -
อาทิตยแที่ 3 ของเดือน สถานที่จัดนั้นจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆในแตละเดือน เชนที่ บิ๊กซีสาขาเอกมัย หาง
สรรพสิรคา K-village สุขุมวิทซอย 26 เป็นตน 
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แพงกวาของธรรมดาแตวาก็คุมเพราะมีประโยชนแมากกวาแลวก็อวนนอยกวา ” (คุณเบส, สัมภาษณแ, 
29 มีนาคม 2558) 

2.2.2 วิธีการเลือกซื้ออาหารส าเร็จรูปจากนอกบ้านที่ปรุงเสร็จแล้ว 

 นอกจากกลุมตัวอยางจะมีการปรุงอาหารเองแลวกลุมตัวอยางที่ทําการศึกษา ยังมีการเลือก

ซื้ออาหารคลีนสําเร็จรูปจากนอกบานมารับประทานอีกดวย 

จากการสัมภาษณแคุณออย (นามสมมต)ิอายุ 27 ปี ทํางานโฆษณา “ออยไมคอยมีเวลา
ทําอาหารเทาไหรเลยสั่งอาหารจากในไอจีเนี้ยแหละเคาขายเป็นคอรแสนะ คอรแสละ 1 เดือน อันที่ออย
เลือกราคา 6,000 บาท จากราน Healthy by tasty ในอินสตาแกรม เคาก็จะมาสงอาหารที่รถไฟฟูา
ที่สถานีอารียแแลวที่ทํางานออยใกลอาหารจะมาสงตอนเที่ยง มาครั้งละ 2 กลองสําหรับตอนเที่ยงและ
ตอนเย็น เมนูก็มีสลัดแขก สลัดไสกรอก ขาวหมกปลาคือในอาทิตยแนึงไมซ้ํากันเลยบางวันก็มีเคกดวย
ชิ้นเล็กๆ” (คุณออย,สัมภาษณแ, 13 มีนาคม 2558) เชนเดียวกันกับคุณ เม (นามสมมติ) อายุ 24 ปี 
ผูจัดการรานเสื้อผานําเขาจากประเทศอิตาลี “วันไหนที่เมข้ีเกียทําอาหารก็มีบางทีที่ซื้อขาวกลองมา
ทาน เมซื้อขาวกลองของดีเจภูมิราคา 100 บาท เป็นขาวกระเพราะไก มีขาวกลองและผักลวกในกลอง 
ก็สะดวกดีเหมือนกัน ” (คุณเม ,สัมภาษณแ ,3 เมษายน 2558) และคุณ ปลา (นามสมมติ) อายุ 29 ปี 
ทํางานเก่ียวกับคอมพิวเตอรแ “เคยลองสั่งไสอั่ว กับน้ําพริกอองของดีเจภูมิ กลองนึงแค 350 แคลอรี่
เอง ชวงงานเยอะๆก็สะดวกดีไมตองทําเองซื้อมาเก็บในตูเย็นแลวเอาออกมาอุน” (คุณปลา ,สัมภาษณแ, 
3 เมษายน 2558)  

จากกลุมตัวอยางที่ทําการศึกษานั้นจะเห็นไดวากลุมตัวอยาง มีวิธีการซื้อวัตถุดิบและแหลงที่
ซื้อวัตถุดิบที่มีความหลากหลายขึ้นอยูกับความสะดวกในการเดินทาง  ไมวาจะเป็นตลาดสด หรือ
ซุปเปอรแมารแเก็ตตามหางสรรพสินคา ไดแก วิลลามารแเก็ต กูรแเมตแ  ซึ่งกลุมตัวอยางนั้นมีการซื้อ
ผลิตภัณฑแที่ปลอดสารพิษเพ่ือมาปรุงแตงอาหาร นอกจากการเลือกซ้ือวัตถุดิบแลวกลุมตัวอยาง
บางสวนมีการเลือกซ้ือบริการอาหารกลองคลีนเพ่ือความสะดวกและประหยัดเวลาในการบริโภค
อาหารคลีน นอกจากนี้กลุมตัวอยางยังมีการบริโภคน้ําผักผลไมสกัดเย็นเพื่อกําจัดของเสียในรางกาย 
ในหัวขอตอไปผูศึกษาจะนําเสนอ วิธีการปรุงแตงอาหารของกลุมตัวอยางที่ทําการศึกษา 
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วิธีการปรุงอาหาร 

กระบวนการที่สําคัญมากท่ีสุกในอาหารคลีนคือกระบวนการปรุงอาหารที่ตองปรุงอาหารให
นอยที่สุดเพ่ือคงความเป็นธรรมชาติและประโยชนแสูงสุดของอาหาร  และหลีกเลี่ยงการปรุงแตงอาหาร
โดยการทอด 

จากการสัมภาษณแคุณ ฝน (นามสมมติ) อายุ 25 ปี ทํางานบัญชี “ตอนทําอาหารกินเองเนี่ย
เราก็ทําทุกวิธีเลยนะ ทั้งผัดทั้งทอด นึ่ง ตม อบ ก็ข้ึนอยูกับวาเมนูวันนั้นเป็นอะไรเพราะน้ํามันที่เรา
เลือกใชมันเป็นสเปรยแ ยี่หอ Crisco เป็นน้ํามันคาโนลา 21คืออวนนอยกวาอยูแลว พอทํากินเองรูวาเรา
ใสอะไรลงไปมากนอยแคไหนเราเป็นคนกะเองทั้งหมด อยางตอนที่ฝนทํา ไขคนผักโขมชีส ก็ผัดผักโขม
ก็เอาไปผัดกับเนยโลวแแฟทแลวเอาขึ้นมาพักไว แลวตีไขไก 2 ฟอง ใสนมถ่ัวเหลืองนิดหนอย แลวฉีด
สเปรยแเนยลงกระทะแลวเอาไขลงไปคน คนไปเรื่อยๆไมใหไขกลายเป็นเป็นไขเจียว แลวคอยวางผัก
โขมกับชีสโลวแฟทบนไข” (คุณฝน,สัมภาษณแ, 13 กุมภาพันธแ 2558, 3 เมษายน 2558) 

นอกจากคุณฝนแลว คุณเม (นามสมมต)ิ อายุ 24 ปี ผูจัดการรานเสื้อผานําเขาจากประเทศ
อิตาลี “สวนใหญเวลาเมทําอาหาร ก็จะเป็นการอบ ตม ยางมากกวา ทอดก็มีบางเมจะเลือกใชสเปรยแ
น้ํามันใชเวลาทอดไขดาวเพราะวาแคลอรี่นอยกวาน้ํามันทั่วไป  เวลาเมทําอาหารกินเองก็จะเป็นเมนู
งายๆนะใชไมโครเวฟดวยบางที เพราะปกติเมเป็นคนทําอาหารไมคอยเกงอยูแลว อยางเวลาเมทําสลัด
เมก็จะเลือกใชผักหลายๆสีใสพวกถ่ัว ลูกเดือย แลวน้ําสลัดก็จะทําเองใสพวกซีอ๊ิวญี่ปุุน พวก
น้ําสมสายชูขาว น้ํามันงา เพราะพวกนี้ไขมันต่ําและไมมีผงชูรส หรืออยางเวลาเมทําแซนวิชแฮมไกงวง 
เมก็เลือกใช โฮลวีต 2 แผน กับแฮมไกงวงตมแลวก็ใสชีสแบบไลทแ กินกับมะเขือเทศแลวก็ผัก ไมไดใส
ซอสเพิ่มอ่ิมแลวก็ไมอวนดวย” (คุณเม,สัมภาษณแ, 28 มีนาคม 2558) 

เชนเดียวกันกับคุณเบส (นามสมมต)ิ  อายุ 23 ปี ประกอบธุรกิจสวนตัว “เวลาทําเฟรนชแ
โทสตแก็จะใชขนมปังโฮลวีต ของคิวบิคใช 2 แผน แลวก็เอาไปจุมไขไกใหชุมๆ ไขไกก็เลือกใช  2 ฟอง 
แตฟองที่ 2 เลือกใชแตไขขาว เสร็จแลวก็เตรียมกระทะใสเนยแบบโลวแแฟตลงไปกอน แลวก็เอาขนม
ปังไปปิ้งบนกระทะ เสร็จแลวก็มากินคูกับน้ําผึ้ง แลวก็ผลไมสดอยางกีวี่ หรืออยางตอนที่ทําราเมนเย็น 

                                                           
21 น้ํามันคาโนลา (Canola Oil) เกิดจากการนําเมล็ดของตนคาโนลามาผลิตเป็นน้ํามัน น้ํามันคาโนลา
มีสวนผสมของกรดโอลิอิก ( Oleic acid) ซึ่งมีสวนชวยลดไขมันในเลือดชนิด LDL ที่เป็นคลอ
เรสเตอรอลที่ไมดีใหลดลง และยังมีสวนประกอบของ Omega-3 และ Omega-6 ซ่ึง Omega-3 มี
สวนชวยลดไขมัน และลดการเกาะตัวของเกร็ดเลือด ที่เป็นตนเหตุใหเสนเลือดหัวใจอุดตัน จึงมีสวน
สําคัญ ในการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและโรคมะเร็งตาง ๆ ได 
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ก็ใชบะหมี่ผักเอาไปลวกแลวก็เอามาคลุกกับน้ํามันหอย โลวโซเดียม แลวก็ลวกแฮมไกงวงกินคูกัน 
รสชาติก็พอใชไดนะแตเฟรนชแโทสตแนี่อรอยเลยทํากินบอยมาก ” (คุณเบส ,สัมภาษณแ , 29 มีนาคม 
2558) 

และ คุณแจม (นามสมมต)ิ อายุ  24 ปี พนักงานบริษัทเอกชน “เริ่มจากตัวแปูง ตวงใหได 3 
ถวยตวงแลวทิ้งไว ในถวยน้ําอุน ใหใสยีสตแลงไป   แบงแปูงท่ีตวงไวตอนแรกมา 1ถวยตวง แลวใสลงไป
คนใหเขากัน แลวพักไว เพื่อใหยีสตแพองตัว ในโถแปูงที่เหลือ ใสเกลือ น้ํามัน และน้ําผึ้งลงไปและคนให
เขากัน หลังจากนั้นนําสวนผสมยีสตแที่พักไวนํามาเทรวมกับแปูงท่ีเหลือ แลวผสมใหเขากัน นวดหรือ ตี
ไปเรื่อยๆจนแปูงหายเหนียวและ ไมติดมือเวลาจับ หลังจากนั้น เอาพลาสติกใสคลุมไวหลวมๆ แลวพัก
ไวในที่รอน 20 นาท ี  ระหวางรอ ก็หันไปเตรียมพิมพแกันคะ  ทาพิมพแดวยน้ํามันมะกอก แลวเคาะแปูง
คะ ถึงพิมพแจะเป็น non stick ก็ตองทํานะคะ เพราะถามันติดพิมพแขึ้นมาแลวไมคุมหลังจากแปูงพัก
และขยายตัวประมาณ 2 เทาจากเดิม นวดแปูงใหกวางเทากับความยาวของพิมพแ เอาแปูงใสพิมพแแลว
คลุมดวยพลาสติก แลวเอากลับเขาไปพักที่เดิมคะ ประมาณ 30 นาที - 1 ชั่วโมง เพ่ือใหแปูงข้ึนตัว พอ
ใกลครบเวลาพักแปูง ใหเปิดเตาอบรอที่อุณหภูมิ 170 องศาเซลเซียส  ไฟบน และลางนําไปอบ
ประมาณ 45 นาท ี” (คุณแจม,สัมภาษณแ, 29 มีนาคม 2558) 

จากกลุมตัวอยางที่ทําการสัมภาษณแนั้นแสดงใหเห็นถึงกระบวนการการปรุงแตงของอาหาร
คลีน กลุมตัวอยางท่ีทําการศึกษานั้นใหความสําคัญในการปรุงแตงโดยวิธีการปรุงแตงนั้นจะหลีกเลี่ยง
การใชน้ํามันหรือการทอดใหมากที่สุด ถาหากตองใชน้ํามันก็จะเลือกน้ํามันที่ใหไขมันที่ดีกวาและให
แคลอรี่ที่นอยกวาเชนน้ํามันสเปรยแ หรือน้ํามันมะกอก หรือการใชเนยละลายแลวนํามาฉีดเพราะ
จํานวนเนยที่ออกมานั้นจะนอยกวาการตักเนยวางลงบนกระทะ กระบวนการปรุงนั้นกลุมตัวอยางเนน
ที่การ ลวก หรือปิ้งและเลือกใชวัตถุดิบที่ใหแคลอรี่นอยกวา ในประเด็นตอไปผูศึกษาจะนําเสนอถึง
พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของกลุมตัวอยางที่ทําการศึกษา 

พฤติกรรมการน าเสนออาหารคลีนบนพื้นที่อินเทอร์เน็ตและพื้นที่กายภาพ 

กลุมตัวอยางท่ีทําการศึกษานั้นมีการนําเสนอการบริโภคอาหารคลีนบนพื้นที่อินเทอรแเน็ต 
โดยพื้นที่ท่ีกลุมตัวอยางนิยมเขาไปนําเสนออาหารคลีนนั้นไดแก พันทิป เฟสบุ฿ค และ อินสตาแกรม  

 

เว็บไซต์พันทิป 

เว็บไซตแพันทิป กอตั้งตั้งแตปี พ.ศ.2539 โดยเว็บไซตแพันทิปนั้นใหบริการเว็บบอรแด ที่รวบรวม
ผูใชงานที่มีความสนใจคลายๆกันเขามาแลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณแตางๆ ผูคนที่มีความ
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สนใจในเรื่องตางๆสามารถเขามาอานกระทู หรือตั้งกระทู รวมทั้งแสดงความคิดเห็นตางๆนอกจากนี้
ผูใชงานเว็บบอรแด สามารถกดโหวตใหคะแนนกับกระทูที่สนใจ กระทูนั้นก็จะกลายเป็นกระทูแนะนํา
โดยสมาชิกและถูกจัดไวในตําแหนงบนสุดของกระทูทั้งหมดในหนาแรกของเว็บบอรแดแตละหอง ซึ่งใน
เว็บไซตแพันทิปจะแบงหองออกเป็น 25 หองตามความสนใจ เชน หองสยามแสควรแ เป็นหองเก่ียวกับ
วัยรุน หองเฉลิมไทยเป็นหองเก่ียวกับ ภาพยนตรแวิทยุและสื่อตางๆ และ หองกนครัว เป็นหองท่ีพูดคุย
เกี่ยวกับอาหารการกินและสูตรอาหารตางๆ เป็นตน หองที่ผูศึกษาเลือกทํากาศึกษาไดแก หองกนครัว 

หองกนครัว 

 กระทูในหองกนครัวจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารการกิน รานอาหาร วิธีการทําอาหารตางๆ
ซึ่งมีผูมาตั้งกระทูเกี่ยวกับการรับประทานอาหารคลีนเป็นจํานวนมาก กระทูที่เก่ียวกับอาหารคลีน
อาหารคลีนถูกโหวตใหเป็นกระทูแนะนําอยูบอยครั้ง เชน การเปลี่ยนแปลงตนเองหลังจากการ
รับประทานอาหารคลีน หรือสูตรอาหารคลีนตางๆ เป็นตน  

กลุมตัวอยางท่ีมาตั้งกระทูเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตนเองนั้น คือคุณแจม  (นามสมมต)ิ 
ในกระทูนั้นเธอนําเสนอถึงวิธีการลดน้ําหนักของเธอทั้งหมด 17 กิโลกรัม จากในอดีตท่ีเคยพยายามลด
ความอวนดวย การทานยาลดความอวน หรืออาหารเสริมตางๆแตสุดทาย ก็กลับมาน้ําหนักเทาเดิม 
จนเธอเริ่มรับประทานอาหารคลีน พรอมทั้งออกกําลังกายจึงเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเอง  

“กระทูแรกที่แจมตั้งเป็นเกี่ยวกับการลดน้ําหนักได 17 กิโลกรัมกอน ตอนแรกเขียนในเฟสบุ฿
คพอดีพ่ีที่รูจักแนะนําวาเอาไปลงพันทิปมั้ยคนอ่ืนจะไดอาน แจมก็เลยเขามาตั้ง คนก็เขามาตอบคอม
เมนทแเต็มเลย แลวคนก็เขามาขอสูตรอาหารตอนหลังๆแจมก็โพสสูตรอาหารคลีนหลายอันนะก็มีคน
เขามาสงการบาน22เหมือนกัน” (คุณแจม,สัมภาษณแ, 29 มีนาคม 2558)  

นอกจากคุณแจมจะโพสกระทูที่เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของตนเองหลังจากการรับประทาน
อาหารคลีนแลวเธอยังตั้งกระทูเกี่ยวกับสูตรอาหารคลีนตางๆ โดยสวนใหญนั้นเป็นของหวาน เชน 
บราวนี่ซันเดยแ ขนมปังโฮลวีท คาราเมลปฺอปคอรแนคลีน ช็อคโกแลตซูเฟล เคกกลวยหอม เป็นตน  ซ่ึง
ในกระทูนั้นมีการอธิบายถึงวิธีการทําและวัตถุดิบตางๆท่ีนํามาเลือกใชอยางละเอียด เชนแปูงที่เธอ
นํามาใชในการประกอบอาหารนั้นจะเป็นแปูงโฮลวีต เลือกใชนมไขมันต่ํา หรือ น้ํามันมะพราว เป็นตน 

                                                           
22 สงการบาน เป็นวลีที่นิยมใชบนเพื้นที่อินเทอรแเน็ต ทั้งใน พันทิป เฟสบุ฿คและอินสตาแกรม ใช
สําหรับเมื่อมีผูเขามาตอบกระทูหรือคอมเมนนั้นๆ เชนเมื่อมีผูตั้งกระทูเก่ียวกับสูตรอาหารเมื่อมีคนทํา
ตามสูตรจะเขามาตอบ และนิยมใชคําวา สงการบาน 
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“คือแจมอยากใหทุกคนรูวาการกินอาหารสุขภาพไมตองจํากัดอยูแคผักหรืออะไร หรือเวลา
ลดความอวนอยูบางคนก็ไมกินของหวานเลย แลวพออยากมากๆก็ตบะแตกคือแจมเคยเป็นมากอน 
พอแจมลองหาสูตรจากในเน็ตสวนใหญก็ในพินเทอเรสตแนะแลวก็มาแปลแลวก็โพสลงในพันทิป”  (คุณ
แจม,สัมภาษณแ, 29 มีนาคม 2558)  

ตัวอยางกระทูทําอาหารของคุณแจม เชน “ขนมปัง 100% whole wheat ตามคําสัญญา

คาาา มาแลวๆ” (ตั้งกระทูเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.  2557) ในกระทูนี้คุณแจมนําเสนอวิธีการทํา

ขนมปังโฮลวีตเนื่องจากขนมปังโฮลวีตที่วางขายตามทองตลาดนั้นมีสวนผสมของแปูงสาลีและเนยอยู

จํานวนมากเธอจึงเสนอวิธีการทําขนมปังโฮลวีตดวยตนเอง ในกระทูนั้นมีการเขียนบรรยายวัตถุดิบ

และรายละเอียดวิธีการทําอยางละเอียดพรอมรูปภาพประกอบ 

จากการนําเสนอสูตรของคุณแจมนั้นมีผูเขามาตอบกระทูและมีการสงการบานและเขามา
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสูตรขนมปัง 

“สงการบานบาง เนื่องจากไมมีพิมพแใหญเลยใชพิมพแเล็ก เราใสงานอยไปนิด แตใสพวกเบอรี่
แหงไปดวย รอบหนาวาจะลองใสนมจืดพรองไขมันแทนน้ํานาจะไดเนื้อขนมปังนุมๆ ดวยนะ” 

จากการตั้งกระทูของคุณแจมนั้นทําใหเห็นวากลุมตัวอยางท่ีบริโภคอาหารคลีน มีการนําเสนอ
เรื่องราวอาหารคลีนบนพ้ืนที่อินเทอรแเน็ตเป็นการแบงประสบการณแของตนเองเก่ียวกับการ
รับประทานอาหารคลีนที่เป็นอาหารสุขภาพและสามารถลดความอวนได โดยเป็นประสบการณแท่ี
เกิดข้ึนจากตนเอง นอกจากนี้ยังมีการนําเสนอถึงอาหารคลีนวาเป็นอาหารเพ่ือสุขภาพที่มีความ
หลากหลายทั้งในเรื่องของรายการอาหาร อาหารหวานก็สามารถเป็นอาหารคลีนได และจากการตั้ง
กระทูเก่ียวกับสูตรขนมปังและมีคนเขามาตอบกระทู แสดงใหเห็นถึงปฎืสัมพันธแของกลุมคนที่บริโภคอ
อาหารคลีนบนพื้นที่อินเทอรแเน็ต 

เฟสบุ๊ค (Facebook) 

เฟซบุ฿คกอตั้งเมื่อวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธแ พ.ศ.2547 เฟสบุ฿ค คือสังคมออนไลนแ ที่ใหบริการ
ติดตอสื่อสารและรวมทํากิจกรรมใดกิจกรรม หนึ่งหรือหลายๆ กิจกรรมกับผูใชเฟสบุ฿คคนอื่นๆ ได ไม
วาจะเป็นการตั้งประเด็นถามตอบในเรื่องท่ีสนใจ  โพสตแรูปภาพ  โพสตแคลิปวิดีโอ   เขียนบทความหรือ
บล็อก แชทคุยกันแบบสดๆ   เลนเกมสแแบบเป็นกลุม   นอกจากนี้เฟสบุ฿คยังใหบริการ แฟนเพจ คือ 
พ้ืนที่ สําหรับการแสดงความคิดเห็น หรือรวบรวมคนที่มีความชอบอะไรเหมือนๆ กัน อยางเชนเพจ
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อาหารคลีนที่ทําการรวบรวมผูที่ชอบอาหารคลีนไวเหมือนกัน มีการพูดคุยเก่ียวกับอาหารคลีน 
แลกเปลี่ยนสูตรอาหารคลีน โดยเพจที่ผูศึกษาเลือกทําการศึกษานั้นไดแก เพจ Shhhh it's healthy 

เพจ Shhhh it's healthy 

 เพจ Shhhh it's healthy กอตั้งเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 โดยคุณแจม (นามสมติ) 
ในเพจนั้นมีคนกดไลคแมากกวา 20,000 คน โดยในเพจจะมีการโพสตแเกี่ยวกับอาหารคลีน เชนสูตร
อาหารตางๆ ซึ่งสูตรอาหารที่นําเสนอนั้นมีความหลากหลายและนาสนใจทั้งอาหารคาวและอาหาร
หวาน และมีผูคนเขามาแลกเปลี่ยนพูดคุยเก่ียวกับสูตรอาหารคลีน ภายในเพจ Shhhh it's healthy 
นั้น มีการนําเสนอสูตรอาหารคลีนตางๆที่มีความหลากหลายทั้งอาหาร คาวและอาหารหวาน รายการ
อาหารคลีนที่ถูกนําเสนอ เชน แพนเคกกลวย เฟรนชโทสตแ แซลมอนยางกับอโวคาโด ซินนามอนโฮล
วีตที่ปราศจากนมเนยและน้ําตาล  

“ที่มาตั้งเพจใน เฟสบุ฿คเพราะตั้งกระทูในพันทิปนั้นแหละแลวคนเรียกรองใหตั้งสําหรับบอก
สูตรอาหารคลีน คนก็มาสงการบานนะสวนใหญแมสเสจมาใหแจมดูก็มีที่มาโพสตฺที่วอลลแบางตอน
แรกๆท่ีทําไมคิดนะวาผลตอบรับจะดีขนาดนี้ก็ดีใจที่คนใหการตอบรับดีมากๆ สูตรตางๆแจมก็หาดู
ในเน็ตบางสูตรมันก็เป็นภาษาอังกฤษแจมก็มาแปลแลวแปะไวที่เพจ” (สัมภาษณแแจม , 2 มีนาคม 
2558)  

นอกจากคุณแจมจะมาโพสตแสูตรอาหารแลวมีผูเขามาคอมเมนและแลกเปลี่ยนสูตรอาหาร มี
คนเขามาสงการบานคือการทําตามสูตรอาหารที่ถูกโพสตแแลวมาโพสตแตอบกลับเมื่อทําเสร็จ มีการ
เพ่ิมเติมรายละเอียดเล็กนอยวามีการปรับแตงเครื่องปรุงอยางไรและรสชาติออกมาเป็นอยางไร  

จากสูตรที่คุณแจมนําเสนอ อาทิเชน เคกกลวยหอมโฮลวีต ในการนําเสนอนั้นคุณแจมจะ
เขียนบรรยายทั้ง วัตถุดิบ และวิธีทําอยางละเอียด จากการนําเสนอสูตรเคกกลวยหอมโฮลวีตของ
คุณแจม มีผูเขามาติดตามและนสูตรไปทําตามรวมถึงแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสูตรขนมของคุณ
แจม 

 “สงการบานคะ เคกกลวยหอมโฮลวีต กลวยหอม 2 กลวยน้ําวา 2 มีกลวยหอมเทานั้น รวมกัน

ออกมาไดปริมาณตามสูตรพอดี อยางอ่ืนเหมือนสูตร ใสงา เม็ดมะมวง พิทาชิโอ ถั่วพีแคน อัลมอนดแ

สไลซแ ไมมีลูกเกด ใสแครนเบอรี่แทน ใสอยางละกํามือเล็กๆ คราวหนาจะลองใสกลวยตากดวย อยาก

ไดผลไมชุมจิดนึง ใสถวยจีบ ได 14 ถวย อบเตาอบ 35 นาที ไฟบนลาง อรอยมาก ขอบคุณสําหรับ

สูตรอรอยคะ” 
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 จากการนําเสนอสูตรขนมของคุณแจมนั้นทําใหเกิดปฎิสัมพันธแบนพ้ืนที่อินเทอรแเน็ต มีคนเขา

มาแลกเปลี่ยนพูดคุยในเรื่องท่ีตนเองมีความสนใจเหมือนกันและสะทอนใหเห็นถึงผูบริโภค อาหาร

คลีนวามีการบริโภคเกิดขึ้นและมีการแลกเปลี่ยนความสนใจบนพื้นที่อินเทอรแเน็ต 

อินสตาแกรม (Instagram) 

อินสตาแกรม  (Instagram) ถูกกอนตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2553 เป็นสังคมออนไลนแที่มีผูใชมากกวา 
300ลานคนทั่วโลก ผูคนสามารถเขาไปใชงานและแบงปันรูปภาพในชีวิตประจําวันตางๆของตนเอง 
อินสตาแกรม มีระบบ Followers และ Following ใหผูใชงานสามารถเลือกติดตามชมรูปภาพ ความ
เคลื่อนไหวตางๆของเพ่ือนหรือของบุคคลที่เราสนใจ หากชอบรูปภาพไหน สามารถกดไลคแ  รวมไปถึง 
การแลกเปลี่ยนความเห็นตางๆในรูปภาพนั้นๆ  เนื่องจากอินสตาแกรมนั้นกําลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน 
จึงมีผูใชเป็นจํานวนมาก รวมไปถึงผูที่บริโภคอาหารคลีนและนําเสนอเรื่องราวของตนเองผานอินสตา
แกรม 

จากการสัมภาษณแกลุมตัวอยางนั้นพบวา อินสตาแกรมนั้นเป็นโปรแกรมท่ีไดรับความนิยม
ที่สุดในการนําเสนอรูปภาพอาหารคลีน เพราะมีความสะดวกในการเขาโปแกรม วิธีการใชโปรแกรม
นั้นมีความงายและในอินสตาแกรมนั้นเนนการโพสตแรูป จากกลุมตัวอยาง คุณ ปลา (นามสมมติ) อายุ 
29 ปี ทํางานเกี่ยวกับคอมพิวเตอรแ มีบัญชีอินสตาแกรมสําหรับอาหารคลีนโดยเฉพาะซึ่งแยกออกจาก
อินสตาแกรมสวนตัวของเธอ ในอินสตาแกรมของคุณปลานั้น มีรูปอาหารคลีนที่เธอบริโภคใน
ชีวิตประจําวัน นอกจากจะนําเสนอรูปแลวคุณปลายังนําเสนอสูตรอาหารคลีนรวมถึงพูดคุย
แลกเปลี่ยนขอมูลกับผูที่มาคอมเมน อาหารคลีนที่คุณปลานําเสนอนั้นนั้นมีความหลากหลายทั้งอาหาร
คาวและอาหารหวาน รวมถึงขนมทานเลน ตัวอยางอาหารคาวไดแก ขาวกลองอกไกพริกไทยดําคูกับ
ผักตม ปลากะพงนึ่งซีอ๊ิว  ขาวกลองกับปลาอินทรียแยางซีอ๊ิว สลัดผักตางๆเป็นตน อาหารหวาน เชน 
บราวนี่ถั่วดํา เครปไขขาวทานคูกับแยมแอพริคอตสูตรไมมีน้ําตาล เคกขาวกลองเป็นตน ซึ่งอาหาร
คลีนในแตละมื้อนั้นคุณปลาทําดวยตนเอง ในบางมื้อนั้นคุณปลาเลือกรับประทานผลิตภัณฑแที่เป็น
อาหารคลีนเหมือนกัน เชน ไสอั่วคลีนของดีเจภูมิ น้ําผลไมสกัดเย็น หรือกรีกโยเกิรแตที่มีขายสําเร็จรูป  

 “พ่ีทําอินสตาแกรมอาหารคลีนมาเกือบๆ 2 ปีแลวคนก็มาตามเยอะนะมีคนมาคอมเมนชม
เหมือนกันวาอาหารนากิน เราก็ดีใจนะ” (คุณปลา,สัมภาษณแ, 4 เมษายน 2558) 

นอกจากคุณปลาจะนําเสนอรูปอาหารคลีนแลวเธอยังนําเสนอการออกกําลังกายตวย กีฬาที่
เธอเลนเป็นประจําไดแก การออกกําลังกายแบบคารแดิโอ คือเดินบนลูวิ่งหรือปั่นจักรยาน  นอกจากนี้
แลวเธอยังนําเสนอถึงการดําเนินชีวิตประจําวันตางๆ เชนการไปเที่ยวตางประเทศ เวลาที่เธอตอง
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เดินทางไปตางประเทศนั้น เธอจะมีการเลือกอาหารจากสายการบินโดยเปลี่ยนจากอาหารปกติใหเป็น
อาหารโลวแฟทแทน  

จากอินสตาแกรมของ คุณ ฝน (นามสมมติ) อายุ 25 ปี อินสตาแกรมของคุณฝนนั้นแตกตาง
จากอินสตาแกรมของคุณปลา คุณฝนไมไดสรางบัญชีแยกสําหรับการนําเสนออาหารคลีนเธอนําเสนอ
รูปภาพอาหารคลีนพรอมๆกับการนําเสนอรูปภาพในชีวิตประจําวันของตนเอง ในอินสตาแกรมของ
คุณฝนนั้น มีรูปภาพอาหารคลีน ทั้งคาวและหวาน เธอนําเสนอสูตรอาหารคลีนตางๆในอินสตาแกรม
พรอมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคนที่มาคอมเมน ตัวอยางอาหารคลีนที่คุณฝนนําเสนอไดแก พิซซาหนา
ฮาวานเอี้ยน ที่ใชแปูงตอติญาแบบโฮลวีทแทนแปูงสาลีธรรมดาซึ่งจะใหแคลอรี่นอยกวา สลัดเตาหู 
แซนวิชแซลมอน แพนเคก หรือไอศครีมที่ปั่นมาจากกลวยและเนยถั่ว ทานคูกับบราวนี่มันเทศ คุกกี้ 
เป็นตน รวมถึงผลิตภัณฑแอาหารคลีนตางๆ เชนกรีกโยเกิรแต หรือ กราโนลา เป็นตน 

“ปกติฝนเป็นคนชอบลงรูปอาหารอยูแลวไมคอยลงรูปตัวเองเทาไหร ก็มีแอคเคาทแเดียวนั้น
แหละงายดีแลวเราเริ่มอีทคลีนแคปีกวาๆเองเมื่อกอนชอบทําขนม พวกคุกก้ีพอมากินคลีนแลวก็มีปรับ
สูตรใหมีคลีนนะ ใชแปูงขาวโอ฿ต ไมใสนมเนยกับพวกน้ําตาลฟอกสีพอตอนหลังๆที่ลงรูปอาหารคลี
นคนก็มาฟอลเยอะขึ้นนะมีคนเขามาถามสูตรตางๆก็เขาไปตอบคอมเมน บางคนเราก็ไปฟอลเคากลับ
นะเพราะเคาก็กินคลีนเหมือนกันไดรูจักเพ่ือนใหมๆเหมือนกัน”  (คุณฝน,สัมภาษณแ , 13 กุมภาพันธแ 
2558) 

นอกจากคุณฝนจะนําเสนออาหารคลีนแลว เธอยังนําเสนอการออกกําลังกาย กีฬาที่เธอเลน
เป็นประจําไดแก โยคะ และวิ่ง นอกจากนี้แลวเธอยังนําเสนอการดําเนินชีวิตในมุมอ่ืนๆเชนการพบปะ
สังสรรคแกับกลุมเพื่อน หรือการไปเท่ียวตางประเทศ  

นอกจากคุณเมแลว คุณแจม(นามสมติ)อายุ  24 ปี พนักงานบริษัทเอกชน “แจมดูรูปอาหาร
ใน[อินเทอรแ ]เน็ตเยอะเวลาแจมถายรูปลงชอบถายแบบมุมสูงแลวจัดจานใหสวยงาม บางทีก็เอา
อุปกรณแหรื วัตถุดิบมาวางเป็ยของตกแตง เพราะถายมุมสูงแลวมันจะสวยกวาแลวแจมจะตองถายให
ติดมือแจมดวยนะเป็นเอกลักษณแเวลาถายรูปอาหาร แจมก็โพสตแทั้งใน ไอจี เฟสบุ฿คแลวก็พันทิปนะ
แจมมีตั้งกระทูสูตรอาหารคลีนหลายอันเลย” (แจม,สัมภาษณแ, 2 มีนาคม 2558) 

และ คุณเบส” (นามสมมต)ิ อายุ 23 ปี ประกอบธุรกิจสวนตัว  “เวลาถายรูปลงอยางเวลา
ทําเฟรนชโทสแต ก็จะหั่นขนมปังใหเป็นแทงๆแลวเอามาเรียงแลวก็ตั้งใจราดน้ําผึ้งมากๆ แลวก็หั่นผลไม
มาวางขางๆอยางกีวี่เพราะสีจะตัดกับขนมปัง…หรืออยางเวลาทําแพนเคกก็จะมีวางไขดาวบนแพนเคก
ดวยแลวขางๆก็เป็นผักสลัดที่เคยทําเป็นผักสลัดสีเขียวกับขาวโพดสีเหลืองสีจะตัดกันแลวจะดูนากิน
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มากขึ้น แตเวลาไมถายรูปลงก็จัดจานนะเพราะจะไดดูนากินก็ทําจนติดเป็นนิสัย” (คุณเบส ,สัมภาษณแ, 
29 มีนาคม 2558, 4 เมษายน 2558) 

สิ่งที่กลุมตัวอยางนําเสนอนั้นเป็นวิถีการดําเนินชีวิตของกลุมคนที่รักสุขภาพนอกจากจะ
บริโภคอาหารคลีนเพ่ือสุขภาพแลวยังมีการออกกําลังกายควบคูไปกับการรับประทานอาหารคลีน  การ
นําเสนอของกลุมตัวอยางนั้นทําใหเห็นวาการรับประทานอาหารคลีนนั้นมีความยืดหยุนทั้งในเรื่องของ
รายการอาหารและการเลือกรับประทานอาหารตางๆ  จากกลุมตัวอยางที่ทําการสัมภาษณแนั้นมีการ
นําเสนออาหารคลีนบนพื้นที่อินเทอรแเน็ต มีการจัดแตงรูปอาหารใหดูสวยงามและนาติดตาม รวมไปถึง
ตองการสรางแรงบันดาลใจใหบุคคลอื่นๆในการบริโภคอาหารคลีน ซึ่งในสวนถัดไปผูศึกษาจะนําเสนอ
ถึงพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนบนพื้นที่ออนไลนแและพ้ืนที่กายภาพ ซึ่งพื้นท่ีอินเทอรแเน็ตนั้นเป็น
พ้ืนที่ที่รวบรวมคนที่มีความชอบไวเหมือนๆกัน จากการท่ีมีผูทานอาหารคลีนและพูดคุยเรื่องอาหารคลี
นบนพื้นที่อินเทอรแเน็ตนั้นสงผลใหมีการรวมกลุมบนพื้นที่ทางกายภาพเกิดขึ้น 

การรวมกลุ่มบนพื้นที่กายภาพของกลุ่มตัวอย่างท่ีท าการศึกษา 

นอกจากบนอินเทอรแเน็ตที่ผูบริโภคอาหารคลีนมีปฎิสัมพันธแตอกันแลว ยังมีการจัดงานมีตติ้ง
ของกลุมผูบริโภคอาหารคลีนอีกดวยโดยการจัดงานมีตติ้งนั้นมีทั้งหมด 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 จัดที่
รานอาหาร Brown eyes และครั้งที่ 2 จัดที่บานคุณเม 

 

 

ร้านอาหาร Brown eyes  

 

รานอาหาร Brown eyes ตั้งอยู ณ เลขที่ 16 ซอยสุขุมวิท 12 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โดยการเดินทางนั้นสามารถนั่งรถไฟฟูาแลวลงสถานีอโศกรถไฟฟูาใต
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ดินแลวงลง สถานีสุขุมวิท หรือ รถยนตแสวนตัว ลักษณะภายนอกของราน Brown eyes นั้นดัดแปลง
มาจากบาน มี 2 ชั้น ชั้นบนเป็นรานอาหาร ชั้นลางสําหรับจอดรถ ตัวรานทาสีเขียวที่ดูแลวสบายตา 
ลักษณะอาหารของที่รานนั้นเป็นอาหารญี่ปุุนสไตลแ โยโชกุ ( Yoshoku) คือรานอาหารยุโรปในแบบ
ญี่ปุุน จุดเดนของรานนี้นั้นเนนอาหารเพื่อสุขภาพ โดยวัตถุดิบที่นํามาประกอบอาหารนั้นเป็นวัตถุดิบ 
ออรแแกนิค หรือวัตถุดิบปลอดสารพิษ 

งานมีตติ้งนั้นจัดขึ้น เมื่อ วันเสารแที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา12.00 น.-14.00น.โดยผูจัด
งานนั้นคือ คุณเม  โดยที่เธอเลือกรานนี้ เพราะอาหารเป็นอาหารออรแแกนิค รสชาติอรอย และ
รายการอาหารมีความหลากหลาย โดยคุณเมเป็นผูจัดเตรียมงานเพียงคนเดียว ในการติดตอ
รานอาหาร การเลือกรายการอาหารและ เลือกวันที่จัดงาน โดยมีการจองรานอาหารลวงหนาเป็นเวลา 
5 วัน แตในวันรวมงาน นั้น คุณพริมแมคุณเมมาชวยในเรื่องจัดของที่ระลึกและคุณนีนองสาวคุณเมมา
ชวยในการตอนรับผูเชารวมงาน การเขารวมงานตองเสียเงิน 500 บาทตอ 1 คนคุณเมประชาสัมพันธแ
งานผานอินสตาแกรม สําหรับผูที่ตองการเขารวมงานใหสงอีเมลลแไปและรอทางคุณเมตอบรับ โดยเงิน 
500 บาทนั้นรวมอาหาร 1 มื้อ ณ รานอาหาร Brown eyes ภายในงานนั้น มีผูเขารวมงาน 40 คน 
กอนเขางานนั้นมีการใหลงชื่อและแปะปูายชื่อไวที่เสื้อ  ภายในงานนั้นมีการแบงโต฿ะอาหารออกเป็น 4 
โต฿ะ โดยผูเขางานนั้นสามารถเลือกนั่งโต฿ะไหนก็ได ผูเขารวมงานมีทั้งมาคนเดียวและมากับเพ่ือน ซึ่ง
สวนใหญรูวาจะมีการจัดงานมีตติ้งครั้งนี้ขึ้นเพราะเห็นจากอินสตาแกรม 

อาหารภายในงานมีความหลากหลายซึ่งคุณเมไดจัดเตรียมอาหารไวกับทางราน มี สลัดทูนา 
เครปโรลขาวกลองไสผักรวม ขาวสีนิลผสมกับธัญพืชชนิดตางๆ นอกจากอาหารที่เตรียมกับทางราน
แลว ภายในงานยังแจกผลิตภัณฑแอาหารคลีนซึ่งรานผลิตภัณฑแอาหารคลีนไดติดตอคุณเมเพ่ือสอบถาม
ถึงขอมูลของงานมีตติ้งและขอเขารวมเป็น  ผูสนับสนุนในงานมิตติ้ง จากการที่เห็นคุณเม
ประชาสัมพันธแงานผานอินสตาแกรม ผลิตภัณฑแที่เขารวมเป็นผูสนับสนุนนั้นไดแก 

1. น้ําผักผลไมสกัดเย็นยี่หอ Daily cold pressed ซึ่งมีการจัดจําหนายสินคาในรูปแบบ
ออนไลนแเพียงอยางเดียว รสชาติน้ําที่นํามาแจกในงานมีท้ังหมด 10 รสชาติไดแก ไดแก 
Almond latte23, Beta sunrise24, Chia in love25, Beat and burn26 Refresh and 

                                                           
23 Almond latte น้ําผลไมสกัดเย็นที่มีสวนผสมของ อัลมอนดแดิบ อินทผาลัม ซินนามอนและเมล็ดวา
นิลลา สรรพคุณ ไขมันต่ํา มีโอเมกา-3สูง ชวยบํารุงสมอง กระดูกและผิวพรรณ 
24 Beta sunrise น้ําผลไมสกัดเย็นที่มีสวนผสมของ แครอท เสาวรสและฝรั่ง  สรรพคุณบํารุงผิวให
สดใสเปลงปลั่ง บํารุงกระดูก บํารุงและรักษาสายตา 
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relax27 , Green reboot28,Red radiance29,Beach body30, Spicy salsa 31 และ  
Mighty Green32 น้ําผักผลไมสกัดเย็นมีสวนชวยในเรื่องของระบบขับถาย โดยทางรานมี
การจัดรูปแบบการรับประทานน้ําผลไมสกัดเย็นออกเป็น 3 รูป แบบไดแก 1. Revitalize 
Program ดื่มน้ําผักผลไมวันละ 4 ขวด (ขวดละ 500 มล.) แทนอาหาร 2 มื้อ 2. Detox 
Program  ดื่มน้ําผักผลไมวันละ 6 ขวด (ขวดละ 500 มล.) แทนอาหาร 3 มื้อ(งดอาหาร) 
รวม 18 ขวด 3. Ultimate Detox Program เพ่ือการดูแลสุขภาพขั้นสูงสุดทุกดาน 
ไดแก ฟื้นฟูสภาพผิว ชะลอวัย เสริมภูมิคุมกัน และขับสารพิษ  
ดื่มน้ําผักผลไมวันละ 6 ขวด (ขวดละ 500 มล.) แทนอาหาร 3 มื้อ(งดอาหาร) รวม 18 
ขวด และ ดื่ม Superfood shot (ขวดละ 70 มล.) วันละ 3 ขวด รวม 9 ขวด 

2. กราโนลาอบแหงยี่หอ Diamond grains ซึ่งมีการจัดจําหนายสินคาในรูปแบบออนไลนแ
และในซุปเปอรแมารแเก็ต เชน Tops, Villa, Central food hall เป็นตน นอกจากที่

                                                                                                                                                                      
25 Chia in love น้ําผลไมสกัดเย็นที่มีสวนผสมของ สตรอเบอรี่ แอปเปิ้ลแดง แอปเปิ้ลเขียว สับปะรด
และ เมล็ดเจีย( เป็นพืชในกลุมเครื่องเทศ ) สรรพคุณชวยการขับถาย ใหโปรตีนสูง ลดระดับน้ําตาลใน
เลือด 
26 Beat and burn น้ําผลไมสกัดเย็นที่มีสวนผสมของ  บีทรูท แอปเปิ้ลแดง มะนาวและขิง  สรรพคุณ 
เสริมสรางพละกําลังและความแข็งแรงของกลามเนื้อ ขับเหงื่อ 
27 Refresh and relax น้ําผลไมสกัดเย็นที่มีสวนผสมของ ฝรั่ง ใบบัวบก ตะไครและใบมะกรูด 
สรรพคุณชะลอวัยและริ้วรอย เสริมภูมิตานทาน และชวยใหรูสึกผอนคลาย 
28 Green reboot น้ําผลไมสกัดเย็นที่มีสวนผสมของ ผักโขม คะนา กีวี่ แอปเปิ้ลเขียวและแตงกวา  
สรรพคุณ เสริมการสรางคอลลาเจน ชวยซอมแซมเซลลแDNA ใหโฟเลตสูง 
29 Red radiance น้ําผลไมสกัดเย็นที่มีสวนผสมของ  แตงโม แกวมังกรและโกจิเบอรี่ สรรพคุณ บํารุง
ผิวพรรณและเสนผม บํารุงสายตา เสริมสรางภูมิคุมกัน และเสริมความจํา 
30 Beach body น้ําผลไมสกัดเย็นที่มีสวนผสมของ สับปะรด มะนาวและแอปเปิ้ลเขียว สรรพคุณ 
รักษาอาการบวมน้ํา ลดเซลลูไลทแ และบํารุงผิวพรรณใหกระชับ  

31
 Spicy salsa น้ําผลไมสกัดเย็นที่มีสวนผสมของ  มะเขือเทศ แครอท แอปเปิ้ลแดง เสาวรสและขิง

สรรพคุณ ชวยบํารุงผิวพรรณ บํารุงสายตา ชวยปูองกันโรคสมองเสื่อม เสริมภูมิคุมกัน  

32
 Mighty Green น้ําผลไมสกัดเย็นที่มีสวนผสมของ  แอปเปิ้ลเขียว+สับปะรด+คื่นชาย+ปวยเลง+

สะระแหน ชวยปรับสมดุลของกรดและดางในเลือด ชวยขับสารพิษในเลือด ลดความดันโลหิต บรรเทา
อาการเครียด 
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ซุปเปอรแมารแเก็ตแลว ยังจัดจําหนายที่รานขายผลิตภัณฑแออรแแกนิคในกรุงเทพฯ เชนราน 
Oleaf organic ซอยสุขุมวิท49 รานใบเมี่ยง ที่สุขุมวิท เป็นตน  รสชาติกราโนลาที่นํามา
แจกในงานไดแก รสธรรมชาติ รสชอคโกแลต และรสชาเขียว  กราโนลายี่หอนี้นั้น 
ปราศจากแปูงสาลี น้ําตาลขัดขาว สารกันบูดหรือสารเคมีแตงรส 

3. ขนมทานเลนขาวพองอบกรอบทานเลน ยี่หอ Priz ซึ่งมีการจัดจําหนายสินคาในรูปแบบ
ออนไลนแและในซุปเปอรแมารแเก็ต Gourmet สาขาสยามพารากอนและเอมโพเรียม  
Lemon farmทุกสาขา และ Radiance wholefood ซอยสุขุมวิท 22  รสชาติขนมท่ี
นํามาแจกในงานไดแก ไดแก รสตมยํา รสชีส รสสาหราย และรสเกลือทะเล ขนมชนิดนี้
นั้น ปราศจากผงชูรส และสารกันบูด โดย 1 ถุงนั้นมีพลังงานทั้งหมด 90 กิโลแคลอรี่ 

ผูเขารวงามนั้นสามารถ หยิบน้ําผักผลไมสกัดเย็นไดคนละ 1 ขวด ในสวนของ กราโนลานั้น
สามารถหยิบไดคนละ 2 กลอง และขาวพองอบกรอบนั้นไดคนละสี่ถุง ถุงละ 1 รสชาติ โดยคุณเมและ
ครอบครัวเป็นผูผลิตขนมทานเลนนี้ 

 

การเริ่มตนงานนั้นคุณเมเดินมาเชิญชวนใหผูเขารวมงานไปตักอาหารที่เตรียมไว เมื่อผูเขารวม
งานตักอาหารเสร็จเดินกลับมาที่โต฿ะและเริ่มรับประทารนอาหาร ในหนึ่งโต฿ะนั้นสามารถนั่งไดทั้งหมด 
10 คน มีทั้งผูที่รูจักกันกอนหนานี้และผูที่เจอกับครั้งแรกในงานมีตติ้งครั้งนี้ ระหวางที่รับประทาน
อาหารมีการทําความรูจักระหวางผูรวมงาน รวมไปถึงการขออินสตาแกรมเพ่ือติดตามในพื้นที่ออนไลนแ 
และการขอสูตรอาหารคลีน เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแลวคุณเมใหลุกข้ึนแนะนําตัวทีละคน โดย
บอก ชื่อ อายุ และชื่ออินสตาแกรมเพ่ือเป็นการทําความรูจักกันและกัน และหลังจากที่ทุกคนแนะนํา
ตัวเสร็จหมดแลว หลังจากการแนะนําตัวมีการถายรูปกลุมของผูที่มาเขารวมมีตติ้งในวันนั้น นอกจากนี้
มีผูเขารวมงานทําขนมมาแจกและมีผูที่นําเสื้อผากีฬามาจําหนายโดยคุณ เบล(นามสมมติ หนึ่งในผูที่
เขารวมงานมีตติ้ง เป็นเจาของผลิตภัณฑแเสื้อผากีฬายี่หอ BKKFIT APPAREL สินคาท่ีนํามาจําหนายวัน
นั้น ไดแกสปอรแตบราผูหญิง ราคาตัวละ 200 บาท 

จากการพูดคุยกับคุณเมผูจัดงานมีตติ้งนั้นทําใหผูศึกษาทราบถึงสาเหตุในการจัดงานมีตติ้ง
ครั้งนี้ “เม ตองการสราง community คนทานอาหารสุขภาพ  แบบบางทีเพ่ือนในชีวิตประจําวันของ
เราไมไดทานอาหารสุขภาพแบบเราก็จะไมเขาใจ เมเคยเจอนะมีเพ่ือนมาถามวากินอะไรอาหารนก
หรอ ตอนนั้นเมก็ขําไมไดคิดอะไรแตเมก็คิดวาอยากสราง community สําหรับคนอีทคลีนเพราะเรา
จะไดแชรแสิ่งที่เราชอบยังไดเจอเพ่ือนใหมๆดวย ” (สัมภาษณแคุณเม , 13 กันยายน พ.ศ.  2557) 
นอกจากพูดคุยกับคุณเมแลวผูศึกษาไดพูดคุยกับผูที่มารวมงานทานอื่นๆอีกดวย คุณฝน (นามสมมต)ิ 
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“เห็นพี่เมโพสในจีเราเลยอยากมางานนี้ เพราะอยากเจอพ่ีเมแลวก็คนอื่นๆดวยอยางบางคนเราฟอล
เคาในไอจีมาหลายเดือนแลวก็คุยกันในไอจีก็อยากมาเจอตัวจริง” (สัมภาษณแคุณฝน , 13 กันยายน 
พ.ศ. 2557)  คุณปลา (นามสมมต)ิ “อยากมาเจอเพ่ือนๆที่กินคลีนเหมือนกัน แลวก็มีคนเขามาทักเรา
เหมือนกันนะวาฟอลไอจีเราอยู ก็ดีใจที่มีคนเขามาทัก” คุณ นัท (นามสมมต)ิ “จริงๆไมไดเห็นโพสของ
พ่ีเมนะเพ่ือนสงมาใหดูแลวชวนมาเราก็เลยมาดวย อยากมาเจอคนอ่ืนๆแลวก็อยากมาลองกินอาหาร
ที่นี่ดวย” (สัมภาษณแคุณฝน, 13 กันยายน พ.ศ. 2557 

จากงานมีตติ้งนั้นสะทอนใหเห็นถึงการที่ผูคนมีความสนใจเหมือนกันและมีการพูดคุยกันบน
พ้ืนที่อินเทอรแเน็ต และนําไปสูการรวมกลุมกันบนพื้นที่กายภาพ ซึ่งพื้นท่ีกายภาพท่ีเลือกเป็นสถานที่
นั้นเป็นรานอาหารออรแแกนิคที่ตั้งอยูใจกลางกรุงเทพฯมีความสะดวกในการเดินทางท้ังรถไฟฟูาและ
รถยนตแสวนตัวซึ่งกลุมคนที่มามีตติ้งในครั้งนี้ มีความสนใจรวมกันคือ อาหารคลีน  และมีผูที่มาเพ่ือพบ
กับกลุมคนใหมๆท่ีมีความชอบเหมือนกัน 

1.1 บานคุณเม 

บานคุณเม ตั้งอยู ณ เลขท่ี 7 ซอยหลังสวน1 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 
10330 โดยการเดินทางนั้นสามารถนั่งรถไฟฟูาแลวลงสถานีชิดลม หรือ รถยนตแสวนตัว ลักษณะบาน
นั้นเป็นบานเดี่ยวมีทั้งหมด 5 ชั้น  

งานมีตติ้งนั้นจัดขึ้น เมื่อ วันอาทิตยแที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 น.-12.00 น. โดย
ผูจัดงานในครั้งนี้คือคุณเม การเขารวมงานตองเสียเงิน 500 บาทตอ 1 คน โดยการประชาสัมพันธแงาน
มีตติ้งครั้งนี้นั้นคุณเมประชาสัมพันธแงานผานอินสตาแกรม สําหรับผูที่ตองการเขารวมงานใหสงอีเมลลแ
ไปและรอทางคุณเมตอบรับ  มีผูเขารวมงานจํานวน 20 คน โดยในครั้งนี้นั้นมีกิจกรรมเพ่ิมเติมคือการ
เลนโยคะ และรายไดหลังจากหักคาใชจายแลวจะนําไปทําบุญ ณ สถานสงเคราะหแคนชราบานบางแค
2 การจัดกิจกรรมนั้นจัดภายในหองนั่งเลนของตัวบานซึ่งการเลนโยคะนั้นแบงออกเป็น 2 รอบ รอบ
แรกเวลา 9.00น.-10.00 น. รอบท่ี 2 เวลา 10.15-11.15 น. โดยในแตละรอบนั้นมีผูเขารวมครั้งละ 
10 คน และมีครูผูสอนจํานวน 1 คน เมื่อเลนโยคะเสร็จแลว อาหารที่คุณเมเตรียมไวสําหรับการมีตติ้ง
นั้น มี 3 อยาง ไดแก 1.กรีกโยเกิรแต 2.น้ําผลไมสกัดเย็น 3.และสลัดผักแบบเมดิเตอรแเนียน 

“ทุกครั้งที่เมจัดมีตติ้งก็จะมีคนมาบอกวานาจะมีออกกําลังกายดวยนะ แตพ้ืนที่ขางนอก
รานอาหารแบบนี้ก็ไมสะดวก แลวก็ตองเลือกกีฬาที่เหมาะกับสถานที่อีก แลวพอดีพ่ีบีที่สอนโยคะ
กลับมาจากสิงคโปรแพอดีก็เลยมีโอกาสไดคุยกันแลวก็คิดวานาจะจัดมีตติ้งท่ีมีการเลนโยคะดวย  แตก็
ตองจํากัดคนที่มาไมงั้นดูแลไมทั่วถึง” (สัมภาษณแคุณเม, 21 ธันวาคม พ.ศ. 2557) 
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ในการเลนโยคะนั้นผูเขารวมงานตองนําเสื่อโยคะไปเอง ผูศึกษาเขารวมการเลนโยคะใน
ชวงเวลา 9.00น.-10.00น. ซึ่งมีผูรวมกิจกรรมทั้งหมด 10 คนรวมถึงผูศึกษาและท้ังหมดเป็นผูหญิง ทา
โยคะที่สอนนั้นเป็นแบบเริ่มตน เนื่องจากผูที่เขารวมงานนั้นมีพ้ืนฐานในการเลนโยคะไมเทากัน ทาที่
สอนเชน ทาสุนัขกมหนา (Downward dog) ทาสุนัขกมหนาแยกขา (Downward Dog Split Pose) 
ทายืนกมตัว (Standing Forward Bend) ทาสะพานโคง (Bridge Pose) เป็นตน สําหรับทาโยคะใน
แตละทานั้นก็จะชวยรางกายในจุดที่แตกตางกันออกไป  

จากการสัมภาษณแคุณบี (นามสมมต)ิ อายุ 31 ปี ครูสอนโยคะ “บีสอนโยคะมาประมาณ 2 ปี
แลว ปกติอยูที่สิงคโปรแก็ไปๆกลับๆนะท่ีรูจักนองเมจากในไอจีเหมือนกัน มีตติ้งคราวกอนไมไดไป
เพราะวาอยูท่ีสิงคโปรแกลับมาคราวนี้เลยชวนนองเมจัดงานมีตติ้ง ที่เพ่ิมโยคะเขาไปดวย” (สัมภาษณแ
คุณบี, 21 ธันวาคม พ.ศ. 2557) 

หลังจากการเลนโยคะแลวมีการแจกอาหารและน้ําผลไมสกัดเย็นใหแกผูรวมงาน โดย
ผลิตภัณฑแเหลาเขามาเป็นผูสนับสนุนโดยการติดตอคุณเมเขามาจากการที่คุณเมประชาสัมพันธแเรื่อง
การมีตติ้ง ผลิตภัณฑแที่เขารวมสนับสนุนงานไดแก 

1. น้ําผักผลไมสกัดเย็นยี่หอ Daily cold pressed ซึ่งมีการจัดจําหนายสินคาในรูปแบบ
ออนไลนแเพียงอยางเดียว รสชาติน้ําที่นํามาแจกในงานมีท้ังหมด 10 รสชาติไดแก ไดแก 
Almond latte, Beta sunrise, Chia in love, Beat and burn, Refresh and relax, 
Green reboot ,Red radiance ,Beach body, Spicy salsa และ Mighty Green 

2. กรีกโยเกิรแต ยี่หอ I’m fit drink ซึ่งมีการจัดจําหนายสิคาในรูปแบบออนไลนแ และ ตามราน
ขายอาหารสุขภาพ เชนรานใบเมี่ยงสุขุมวิท 47 เป็นตน กรีกโยเกิรแตยี่หอนี้ ใชสารสกัดจาก
หญาหวานแทนน้ําตาลและไมใสสารเพ่ิมความหนืด โดยรสชาติที่นํามาใหเลือกนั้นมี 2 รส
ไดแกรสธรรมชาติและรสน้ําผึ้ง 

3. สลัดผักแบบเมดิเตอรแเรเนียนจากราน POLPA ซึ่งเป็นรานอาหารที่จัดจําหนายอาหารสุขภาพ
แบบออนไลนแและมีการสิ่งถึงบาน โดยยานที่ทําการจัดสงไดแก บางรัก คลองเตย ปทุมวัน 
พระขโนง วัฒนาและสาธร โดยแตละเขตนั้นจะมีบริการคาจัดสงที่แตกตางกันออกไป อาหาร
ที่นํามาแจกในวันงานนั้นไดแก  Mackerel & Beetroot Quinoa Salad ในสลัด
ประกอบดวย ปลาแมคเคอเรล รมควันผสมกับบีทรูทยาง ควินัว33 และแอปเปิ้ลเขียว 

                                                           
33 ควินัว (Quinoa) เป็นพืชตระกูลขาวชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นเม็ดกลม ๆ หนาตาคลายกับธัญพืชทั่ว 
ๆไปเป็นธัญพืชที่คุณคาทางอาหารสูง สามารถใชกินแทนขาวไดโดยมีโปรตีนที่สูงกวา  

https://polpa.co/products/mackerel-and-beetroot-quinoa-salad
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4. ขนมทานเลนขาวพองอบกรอบทานเลน ยี่หอ Priz ซึ่งมีการจัดจําหนายสินคาในรูปแบบ
ออนไลนแและในซุปเปอรแมารแเก็ต Gourmet สาขาสยามพารากอนและเอมโพเรียม  Lemon 
farmทุกสาขา และ Radiance wholefood ซอยสุขุมวิท 22  รสชาติขนมท่ีนํามาแจกในงาน
ไดแก ไดแก รสตมยํา รสชีส รสสาหราย และรสเกลือทะเล ขนมชนิดนี้นั้น ปราศจากผงชูรส 
และสารกันบูด โดย 1 ถุงนั้นมีพลังงานทั้งหมด 90 กิโลแคลอรี่ 
 

ขณะรับประทานอาหารผูรวมงานก็ทําความรูจักกันบางคนเคยเจอกันแลวจากงานมีตติ้งครั้ง
กอนสําหรับบางคนเพ่ิงเคยเจอกันครั้งแรกในงานมีตติ้งครั้งนี้ผูคนที่เขารวมงานนั้นมีการขอแลก
อินสตาแกรม เพื่อขอติดตามกันและกัน จากการสัมภาษณแคุณปัน (นามสมมติ) อายุ 30 ปี พนักงาน
บริษัทเก่ียวกับหลอดไฟ “พ่ีเพ่ิงมาครั้งแรกครั้งที่แลวไมไดมาเพราะพ่ีทํางานที่ระยองแตนี้พ่ีกลับมา
กรุงเทพฯ จริงๆพ่ีรูจักนองเมในไอจีมาเป็นปีแลว คุยกันผานไอจีเนี่ยแหละพวกเรื่องอาหารคลีน พี่ก็
เขาไปคอมเมนนองเมก็มาตอบนี่ครั้งแรกเลยที่เพ่ิงเจอกัน คนอ่ืนๆก็เพ่ิงเจอกันครั้งแรกปกติพ่ีตามแค
นองเม นี่ก็ขอไอจีไวเหมือนกัน ” (สัมภาษณแคุณปัน , 21 ธันวาคม พ.ศ. 2557) นอกจากนี้ คุณหนิง 
(นามสมมต)ิ อายุ 28 ปี พนักงานบริษัทเอกชน “ปกติพ่ีเลนโยคะอยูแลว แลวพ่ีเห็นมีตติ้งครั้งนี้มีเลน
โยคะดวยพี่เลยอยากมา ครั้งที่แลวพ่ีจองไมทัน พ่ีวางานแบบนี้ดีเลยนะไดมาเจอคนใหมๆท่ีชอบอะไร
เหมือนๆกับเรา พี่ก็เริ่มกินคลีนมา 7-8 เดือนแลว” (สัมภาษณแคุณหนิง, 21 ธันวาคม พ.ศ. 2557) และ
คุณปลา “งานที่แลวปลาก็มา งานนี้นองเมจัดอีกก็อยากมาเพราะมีเลนโยคะดวย ไมไดเลนนานแลว
เหมือนกัน แลวพ่ีบีเป็นคนสอน เคยไปกินขาวกับพ่ีบีแตยังไมเคยลองเลนโยคะดวยกันนี่เป็นครั้งแรก” 
(สัมภาษณแคุณปลา, 21 ธันวาคม พ.ศ. 2557) 
 จากงานมีตติ้งครั้งนี้สะทอนใหเห็นถึงการรวมกลุมของกลุมคนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน 
นั่นคือการบริโภคอาหารคลีนและการเลนโยคะ ซึ่งสถานที่จัดในครั้งนี้คือบานของคุณเมที่ตั้งอยูใจ
กลางเมืองในยานหลังสวนสามารถเดินทางไดสะดวกทั้งรถไฟฟูาและรถยนตแสวนตัว ตัวบานมีพ้ืนที่
กวางขวางสามารถบรรจุคนที่มามีตติ้งไดจํานวน 20 คน นอกจากนี้กิจกรรมการเลนโยคะสะทอนให
เห็นถึง กีฬาที่ผูบริโภคอาหารคลีนนั้นเลนควบคูไปกับการรับประทานอาหารคลีน ซึ่งนอกจากการ
บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพแลวกลุมตัวอยางท่ีทําการศึกษานั้นยังมีการเลนกีฬา เพื่อคงความสวยงาม
ของเรือนรางอีกดวย 
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บทที่ 6 

บทวิเคราะห์และสรุป 

จากการสัมภาษณแกลุมตัวอยางที่ทําการศึกษาและการเก็บรวบรวมขอมูลในบทที่ผานมาทําให

ผูศึกษาทราบถึง ประวัติและพัฒนาการของอาหารสุขภาพในประเทศไทย ตั้งแตปี พ.ศ. 2368-พ.ศ.

2557 อาหารสุขภาพท่ีไดรับความนิยมในสังคมไทยนั้นมีความเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย และมีกลุม

บริโภคท่ีแตกตางกันออกไป ในปัจจุบันนั้นอาหารคลีนกําลังเป็นปรากฎการณแอาหารสุขภาพท่ีผูคน

กําลังนิยมรับประทานและเป็นที่ถูกพูดถึงอยางมากบนพื้นที่อินเทอรแเน็ต อาหารคลีนนั้นเป็นอาหาร

สุขภาพรูปแบบใหมที่นําเสนอความหลากหลายของรายการอาหาร ซึ่งอาหารทุกอยางนั้นสามารถเป็น

อาหารคลีนไดเพียงแคเลือกใชวัตถุดิบ และการปรุงแตงอาหารที่นอยที่สุด ในการวิเคราะหแนั้นผูศึกษา

เลือกใช ทฤษฎีการบริโภคเชิงสัญญะของ ฌอง โบดริยารแด และทฤษฎีไซเบอรแสเปซ  มาเป็นกรอบใน

การวิเคราะหแงานวิจัยเรื่องนี้ 

ฌอง โบดริยารแด เชื่อวา สังคมปัจจุบันเป็นสังคมแหงการบริโภค  และสื่งสําคัณที่เขาใช

วิเคราะหแการบริโภคมี 3 อยางไดแก สินคา สัญญะ และการบริโภค สินคาในทรรศนะของ โบดริยารแด 

นั้นเป็นวัตถุท่ีมองเห็นไดชัดเจนที่สุดของวัฒนธรรม วัฒนธรรมของแตละสังคมนั้นจะสงผลตอการผลิต

และการบริโภคสินคา และสินคาเป็นการแสดงออกทางวัฒนธรรมของมนุษยแ เพราะสินคาจะมี

ความสัมพันธแกับผูบริโภค การเลือกใชและการเลือกซื้อสินคานั้นจะรับใชกฎเกณฑแทางวัฒนธรรมของ

มนุษยแ หมายถึงการบริโภคสินคาสามารถบงบอกไดถึงชนชั้นของผูบริโภค สินคาในสังคมนั้นสามารถ

แบงออกไดเป็น 2 ชนิด ไดแก 1 สินคาธรรมดา และ 2 สินคาทางวัฒนธรรม (Cultural commodity) 

กลาวคือเป็นสินคาจากสื่อ หรือสินคาที่ผานการโฆษณามีการใสความหมายตางๆเขาไปในตัวสินคา 

สําหรับสินคาธรรมดานั้นเมื่อมีการบริโภคตัวสินคาและเมื่อสินคาหมดไป มูลคาของสินคาก็จะหมด

ตาม แตถาหากเป็นสินคาทางวัฒนธรรมที่มีการใชโฆษณา ถึงแมวาตัวสินคาจะหมดไปแตมูลคาของ

สินคาจะไมหมดตาม เพราะมูลคาทางสัญลักษณแและการใสความหมายเขาไปในการโฆษณาจะยังอยู

ในความคิดของผูบริโภค สินคาทางวัฒนธรรมที่มีการโฆษณาผานสื่อตางๆ เชน โฆษณา ละคร สิ่ง

เหลานี้เป็นเครื่องมือในการใสความหมายตางๆเขาไปในตัวสินคา โดยเฉพาะเครื่องมือประเภทโฆษณา

เป็นกลไกลสําคัญในการนําเอาสินคาบริโภคและโลกทางวัฒนธรรมมารวมเป็นอันเดียวกัน (กาญจนา 
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แกวเทพ 2540 : 95-96) นอกจากนี ้โบดิยารแด เสนอวาในการบริโภคมีคุณคา สี่อยางที่มนุษยแคํานึงถึง  

ไดแก 

1. มูลคาในการใชสอย (use-value) สิ่งที่บริโภคมีคุณคาเพราะจําเป็นตองใช (utility) วัตถุมี
คุณคาเฉพาะเป็นเครื่องมือ (instrument) 

2. มูลคาในแงการแลกเปลี่ยน ( exchange-value) สิ่งที่บริโภคมีคุณคาเพราะเอาไป
แลกเปลี่ยนซื้อขายในตลาดไดถือเป็นสินคา (commodity) 

3. มูลคาแลกเปลี่ยนเชิงสัญลักษณแ ( symbolic-value) ไมมีทั้งคุณคาในการใชสอยหรือการ
แลกเปลี่ยน แตเป็นการใหความสําคัญท่ีความหมายของสินคาในการนําไปแลกเปลี่ยนกับ 
สินคา เพ่ือสื่อถึงคุณคาบางอยาง เชน แหวนแตงงาน หรือของขวัญ เป็นตน 

4. มูลคาเชิงสัญญะสัญญะ ( sign-value) สิ่งที่บริโภคมีคุณคาเพราะแสดงสถานภาพ  (status) 
ของผูบริโภคเพราะเป็นเครื่องหมาย ( sign) ของการแสดงออกบางอยางของผูบริโภค 
(สุภางคแ จันทวานิช 2553: 307) 

 อิทธิพลของสัญญะนั้นสงผลใหเกิดการบริโภคไมสิ้นสุดและอิทธิพลของสัญญะยังเป็น
ตัวกําหนดแบบแผนในการบริโภคอีกดวย นอกจากทฤษฎีการบริโภคเชิงสัญญะของโบดริยารแดที่นํามา
วิเคราะหแงานวิจัยชิ้นนี้แลวผูศึกษายังเลือกใชทฤษฎีไซเบอรแสเปซ เป็นกรอบในการวิเคราะหแงาน 

และจาก ทฤษฎีไซเบอรแสเปซนั้นเชื่อวาพ้ืนที่อินเทอรแเน็ตเป็นพ้ืนที่ที่ไรพรมแดนสามารถเชื่อม
สิ่งตางๆเขาไวดวยกันและยังไมมีขอจํากัดทางพ้ืนที่และเวลาบนพื้นที่ไซเบอรแสเปซผูคนมีอิสระในการ
นําเสนอตนเองในรูปแบบที่แตกตางจากความเป็นจริง โดย ผูคนสามารถสรางเรื่องราวหรือตัวตนของ
ตัวเองขึ้นมาใหมตามความตองการเชน การนําเสนอตนเองวาเป็นศิลปินหรือนักวิทยาศาสตรแ เป็นตน 
หรือการนําเสนอสิ่งที่ตนเองสนใจ สิ่งตางๆที่ถูกนําเสนอนั้นสงผลตอการมีปฏิสัมพันธแกับบุคคลอื่นบน
พ้ืนที่ออนไลนแ (James Slevin, 2000 : 172) 

 ซึ่งเราสามารถสรุปความหมายของพ้ืนที่ไซเบอรแสเปซไดดังนี้ 
5. พ้ืนที่ไซเบอรแสเปซไมมีขอจํากัดทางพ้ืนที่และเวลา 
6. พ้ืนที่ไซเบอรแสเปซสามารถเชื่อมโยงสิ่งตางๆที่อยูหางไกลเขาดวยกัน 
7. พ้ืนที่ไซเบอรแสเปซสามารถนําเสนอเรื่องราวของตนเองได 
8. พ้ืนที่ไซเบอรแสเปซสามารถเป็นพื้นที่ท่ีผูคนเขามามีปฎิสัมพันธแกันไดโดยไมจําเป็นตองพบ

กันบนพ้ืนที่กายภาพ 
จากการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีทําการศึกษาและจากการลงภาคสนามนั้น ทําใหผูศึกษา

พบวากลุมตัวอยางท่ีบริโภคอาหารคลีนมีสาเหตุของการบริโภคอาหารคลีน  ไดแกสาเหตุจากสุขภาพ 

และสาเหตุจากความตองการในการควบคุมน้ําหนัก 
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ขอมูลจากการสัมภาษณแนั้นทําใหเห็นถึงประโยชนแของอาหารคลีนที่เป็นอาหารสุขภาพ ซึ่ง

อาหารคลีนนั้นไมเหมือนกับอาหารทั่วไป  หลังจากท่ีกลุมตัวอยางท่ีทําการศึกษามีการรับประทาน

อาหารคลีนแลวพบวาสุขภาพนั้นดีขึ้นและผลที่ตามมาคือน้ําหนักลดลง และพบวากลุมตัวอยางท่ีทํา

การบริโภคอาหารคลีนนั้นไมไดบริโภคอยูบนตรรกะของมูลคาใชสอยเป็นหลัก หรือบริโภคเพ่ือ

ตอบสนองความตองการของรางกายแตยังบริโภคสัญญะไปพรอมๆกับอาหารอีกดวยกลุมตัวอยางนั้น

ไมไดบริโภคอาหารคลีนเพ่ือตอบสนองรางกายเพียงอยางเดียว แตการบริโภคอาหารคลีนนั้นชวยให

กลุมตัวอยางท่ีทําการศึกษามีสุขภาพที่ดีข้ึน และมีเรือนรางที่ดีข้ึนจากการสัมภาษณแ คุณ ตั๊ก (นาม

สมมต)ิ อายุ 33 ปี “พ่ีเริ่มกินคลีนเพราะแพพวก ผงชูรส พอกินแลวอาหารดีขึ้นจากน้ําหนักท่ีเคยข้ึนๆ

ลงๆ น้ําหนักก็คงท่ีอยูที่ 44 [กิ]โล พ่ีก็พอใจ”(สัมภาษณแคุณตั๊ก , 2 มีนาคม 2556) และ จากการ

สัมภาษณแคุณอิง (นามสมมติ) อายุ 25 ปี “เราเริ่มกินคลีนเพราะเป็นเบาหวาน หลังจากกินแลวน้ําตาล

ในเลือดก็ลดลง น้ําหนักก็ลดลงเหมือนกัน ลดไป 13 [กิ]โลเลยแลวก็รูสึกดีกับตัวเองที่ผอมลง”

(สัมภาษณแ คุณอิง 28 มีนาคม 2558) นอกจากจะมีประโยชนแในเชิงใชสอยนั่นคือการทําใหอ่ิมแลวแต

อาหารคลีนยังใหสิ่งที่นอกเหนือจากประโยชนแใชสอยนั่นคือสุขภาพและความงาม  และทําใหเห็นวา

กลุมตัวอยางคํานึงถึงประโยชนแอยางอ่ืนของอาหารคลีนนอกเหนือจากตอบสนองความตองการของ

รางกาย นอกจากสาเหตุจากสุขภาพท่ีสงผลใหเกิดการบริโภคอาหารคลีนแลวสาเหตุจาก ความ

ตองการในการควบคุมน้ําหนักก็สงผลใหเกิดการบริโภคอาหารคลีน เชนกันจากการสัมภาษณแ คุณแกว 

“อยากลดน้ําหนัก เลยกินอาหารคลีน” (สัมภาษณแคุณแกว, 7 กุมภาพันธแ 2558)   

นอกจากนี้แลวผูศึกษายังพบวากลุมตัวอยางท่ีบริโภคอาหารคลีนที่ทําการศึกษา มีการบริโภค
ที่คํานึงถึงมูลคาใชสอยไปพรอมกับมูลคาแลกเปลี่ยนและมูลคาเชิงสัญญะ จากการสัมภาษณแ คุณเบส  
อายุ 23 ปี ประกอบธุรกิจสวนตัว “ตอนซื้อของก็ไปหลายที่นะ แตที่ไปบอยๆก็ วิลลาเพราะของครบ 
อยางชีส fat free ก็ใชของ kraft อันละรอยกวาบาทอยาง greek yogurt ของ farmers reunion 
กระปุกนึง 500 กรัม ก็รอยกวาบาทเหมือนกันที่เลือกเพราะวากรีกโยเกิรแตมันดีกวาโยเกิรแตธรรมดา 
ใหโปรตีนมากกวาเวลากินก็อ่ิมกวา พวกขนมปังโฮลวีตก็ซ้ือจากที่นี่เหมือนกันยี่หอที่กินบอยๆก็ ยี่หอ
cubic ถุงนึงประมาณ 70 กวาบาทแพงกวายี่หออ่ืนนะแตคิวบิคไมใสนมกับไขแลวมีไฟเบอรแเยอะกวา ” 
(สัมภาษณแคุณเบส , 29 มีนาคม 2558)  จากบทสัมภาษณแนั้นสะทอนใหเห็นถึง คุณเบสที่คํานึงถึง
มูลคาใชสอยของอาหารคลีนนั่นคือตอบสนองความตองการของรางกาย และมูลคาแลกเปลี่ยนในการ
ที่เธอตองนําเงินไปซื้อผลิตภัณฑแเพ่ือนํามาประกอบอาหารคลีนซึ่งมีราคาแพงกวาผลิตภัณฑแทั่วๆไปใน
ทองตลาดแตเธอก็ยินดีที่จะจายเพราะ ผลิตภัณฑแเหลานี้มีคุณภาพที่ดีกวาผลิตภัณฑแทั่วไป โดยมูลคา
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เชิงสัญญะท่ีเธอคํานึงถึงคือเรื่องสุขภาพและความงาม เพราะผลิตภัณฑแที่เธอเลือกเป็นผลิตภัณฑแเพ่ือ
สุขภาพที่สามารถควบคุมน้ําหนักได 

นอกจากการเลือกซ้ือผลิตภัณฑแที่นํามาประกอบอาหารคลีนแลว การเลือกซ้ือผลิตภัณฑแ
อาหารคลีนสําเร็จรูป ก็เป็นการคํานึงถึงมูลคาใชสอย มูลคาแลกเปลี่ยน และมูลคาเชิงสัญญะ เชนกัน 
“เราซื้อน้ําผลไมสกัดเย็นที่เป็นคอรแสดีท฿อกซแอยางนอยก็เดือนละครั้งที่ชวยในเรื่องขับถาย คือหลังจาก
ที่ซื้อกินระบบขับถายดีข้ึนแลว พี่เคยไปอานมาน้ําที่สกัดเย็นมีประโยชนแมากกวาน้ําผลไมธรรมดา 
เพราะน้ําผลไมธรรมดาเวลาสกัดแลววิตามินจะอยูไมครบ  เฉลี่ยเดือนละ 4,000 บาท เวลาที่เขาคอรแส 
3 วันก็ลดไป 1 กิโลนะ” (สัมภาษณแคุณเบส , 29 มีนาคม 2558) จากการสัมภาษณแคุณออย (นาม
สมมต)ิอายุ 27 ปี ทํางานโฆษณา “ออยไมคอยมีเวลาทําอาหารเทาไหรเลยสั่งอาหารจากในไอจีเนี้ย
แหละเคาขายเป็นคอรแสนะ คอรแสละ 1 เดือน อันที่ออยเลือกราคา 6,000 บาท จากราน Healthy by 
tasty ในอินสตาแกรม เคาก็จะมาสงอาหาร  (สัมภาษณแคุณออย , 13 มีนาคม 2558) เชนเดียวกันกับ
คุณ เม (นามสมมต)ิ อายุ 24 ปี อิตาลี “วันไหนที่เมข้ีเกียจทําอาหารก็มีบางทีที่ซื้อขาวกลองมาทาน เม
ซื้อขาวกลองของดีเจภูมิราคา 100 บาท เป็นขาวกระเพราะไก มีขาวกลองและผักลวกในกลอง ก็
สะดวกดีเหมือนกัน กลองนึงประมาณ 350 แคลอรี่” (สัมภาษณแ คุณเม  3 เมษายน 2558) จากบท
สัมภาษณแนั้นทําใหเห็นวากลุมตัวอยางคํานึงถึง มูลคา 3 อยางของการบริโภคไดแก มูลคาใชสอยใน
การตอบสนองของรางกาย ในการขับสารพิษและอาหารที่ทําใหอ่ิมทอง มูลคาแลกเปลี่ยนไดแกการนํา
เงินไปแลกเปลี่ยนกับผลิตภัณฑแที่ตนเองตองการ และ สัญญะในเรื่องสุขภาพและความงามรวมไปถึง
ความสะดวกสบาย ผลิตภัณฑแอาหารคลีนสําเร็จรูปเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการบริโภคและทําใหกลุม
ตัวอยางบรรลุเปูาหมายที่ตองการคือการลดน้ําหนักนอกจากผลิตภัณฑแอาหารคลีนสําเร็จรูปแลว การ
เลือกรานอาหารของกลุมตัวอยางนั้นก็สะทอนใหเห็นถึงสัญญะเชนกัน 

การเลือกรับประทานอาหารนอกบานของกลุมตัวอยางนั้นมีการเลือกรานอาหารที่แตกตาง
จากรานทั่วไป รานอาหารที่กลุมตัวอยางเลือกนั้นจะตองเป็นรานอาหารเพื่อสุขภาพมีการใชวัตถุดิบ
ปลอดสารพิษในการประกอบอาหาร ซึ่งแสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางคํานึงถึงมูลคาเชิงสัญญะนอกจาก
มูลคาใชสอย จากการสัมภาษณแ คุณเม (นามสมมต)ิ อายุ 24 ปี ผูจัดการรานเสื้อผานําเขาจากประเทศ
อิตาลี “รานที่เมไปบอยๆเวลากินนอกบานก็มีราน Brown eyes ที่ขายอาหารออรแแกนิค เมนูที่เมสั่ง
บอยๆก็พาสตาคาโบนารา เสนพาสตาทํามาจากขาวกลอง ไขที่ใชก็เป็นแบบออรแแกนิค กับราน  Be 
organic by Lemon farmที่เป็นออรแแกนิคเหมือนกันที่รานจะไมใชผงชูรสเลย ที่ทานบอยๆก็ ขาว
กลองกับปลากระพงซอสเทอริยากิ” (สัมภาษณแ คุณเม , 3 เมษายน 2558) และ คุณปลา (นามสมมติ) 
อายุ 29 ปี ทํางานคอมพิวเตอรแ “รานขนมนอกบานที่ชอบไปบอย มี vista café เป็นรานเพ่ือสุขภาพ
เลยอยางขนมปังจะเป็น Dairy-free ไมใสนมเลย อยางขนมหวานก็เป็นสูตรแคลอรี่ต่ําอันที่ไปกิน
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บอยๆคือ พายฟักทองแค 295 แคลอรี่เองเคกทั่วๆไปชิ้นนึงก็ 500 แคลอรี่แลว” (สัมภาษณแ คุณปลา , 
3 เมษายน 2558) จากบทสัมภาษณแนั้นทําใหเห็นถึงการเลือกรานอาหารของกลุมตัวอยางที่มีการ
คํานึงถึงสัญญะท่ีซอนอยู เพราะสามารถทําใหพวกเขาแตกตางจากคนกลุมอ่ืนๆได กลายเป็นคนที่รัก
สุขภาพ ใสใจกับการดําเนินชีวิต สรางความแตกตางใหกับตนเอง ดูเป็นคนที่ทันสมัย จะเห็นไดวาการ
บริโภคในปัจจุบันสัญญะไดเขามามีบทบาทอยางมากตอการบริโภคของผูคน โดยผูบริโภคนั้นมีการ
คํานึงถึงมูลคาเชิงสัญญะนอกเหนือจากมูลคาเชิงใชสอย 

นอกจากนี้แลวสื่ออินเทอรแเน็ตยังทําหนาที่เป็นตัวกลางในแพรกระจายอาหารคลีนใหเป็นที่
รูจักและกอใหเกิดการบริโภค จากการรับรูสัญลักษณแท่ีถูกถายทอดบนพื้นที่อินเทอรแเน็ต ไดแกเรื่อง
ของสุขภาพและความงาม จากการตั้งกระทูในพันทิปของคุณแจม (นามสมมต)ิ อายุ 24 ปี ที่เธอ
นําเสนอถึงวิธีการลดน้ําหนักของเธอทั้งหมด 17 กิโลกรัม จากในอดีตท่ีเคยพยายามลดความอวนดวย 
การทานยาลดความอวน หรืออาหารเสริมตางๆแตสุดทาย ก็กลับมาน้ําหนักเทาเดิม จนเธอเริ่ม
รับประทานอาหารคลีน พรอมทั้งออกกําลังกายจึงเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเอง “สมัยกอนแจมเคย
กินยาลดความอวน แลวสุดทายก็กลับมาอวนเทาเดิมพอมากินคลีนแลวน้ําหนักตัวก็คงที่”  (สัมภาษณแ
คุณ แจม, 2 มีนาคม 2558)  คุณเบส (นามสมมต)ิ อายุ 23 ปี “เริ่มกินคลีนเพราะอยากลดความอวน 
แลวเบสเห็นคนกินอาหารคลีนตอนแรกเห็นในอินสตาแกรมกอนเลยไปเสิรแชดูใน [อินเตอรแ]เน็ตแลวก็
ตัดสินใจกิน เห็นคนกินกอนเราเลยกินตาม พอเรากินแลวมันก็ผอมลง หลังจากนั้นก็ออกกําลังกายไป
ดวย” (สัมภาษณแคุณเบส , 29 มีนาคม 2557) คุณ แกว (นามสมมต)ิ “ตอนแรกเห็นเพื่อนแชรแกระทู
พันทิปที่เก่ียวกับอาหารคลีนในเฟสเลยคลิ๊กเขาไปดู ตอนแรกก็ไมไดสนใจอะไรมากจนชวงนึงเห็นคน
แชรแกันเยอะแลวเราก็เขาไปอาน แลวเป็นกระทูที่เก่ียวกับคนลดความอวนแลวไดผล เราก็เริ่มสนใจก็
เลยหาขอมูลใน [อินเทอรแ]เน็ตเพิ่มเติม เพราะก็อยากลดความอวนเหมือนกัน หลังจากนั้นเราก็เริ่มกิน
ตาม” (สัมภาษณแคุณแกว , 7 กุมภาพันธแ 2558)  และ ในกรณีของ คุณ ฝน (นามสมมติ) อายุ 25 ป ี
“รูจักอาหารคลีนครั้งจากเฟสบุ฿คเห็นเพื่อนแชรแกระทูเก่ียวกับสูตรอาหารคลีนก็เลยตามเขาไปดู  พอเขา
ไปดูแลวเราก็หาขอมูลตอเจอกระทูในพันทิปเต็มเลยพอเขาไปดูก็นาสนใจนะบางคนทําอาหารนากิน
มาก ดูไมเหมือนอาหารสุขภาพเลยก็ตามอานกระทูไปเรื่อยๆมีบางคนทิ้งไอจีไวเราก็ไปฟอลโลนะ ทุก
คนดูตั้งใจทําอาหารมากแลวมันก็ดูไมยากเกินไปทีจะทําเองพอเราเขาไปดูทุกวันๆก็เลยกินตามแบบ
สุขภาพก็ดีข้ึนดวย น้ําหนักก็ลด” (สัมภาษณแคุณฝน, 13 กุมภาพันธแ 2558)  

กลุมตัวอยางท่ีทําการศึกษานั้น รูจักอาหารคลีนจากเว็บไซตแพันทิปและพ้ืนที่อินเทอรแเน็ต ทํา
ใหเห็นวาอินเทอรแเน็ตนั้นเป็นตัวกลางในการแพรหลายอาหารใหเป็นที่รูจัก และสามารถเขาถึง
ผูบริโภคไดทุกที่และทุกเวลา อินเทอรแเน็ตนั้นเป็นพื้นที่ในการถายทอดสัญลักษณแของผูที่บริโภคอาหาร
คลีน ทําใหผูที่ติดตามเว็บไซตแเหลานี้รับสัญลักษณแที่ถูกถายทอดมาไดแกเรื่องสุขภาพและความงาม
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และเกิดการบริโภคตามๆกันเนื่องจากมีผูที่มานําเสนอเรื่องราวของตนเองผานเว็บไซตแและสังคม
ออนไลนแๆตางๆแลวเกิดผลจึงสงผลใหกลุมตัวอยางที่ทําการศึกษามีความตองการที่จะบริโภคตาม 
นอกจากนี้การบริโภคสัญญะ ยังแฝงกับการแสดงออกในพฤติกรรม การถายรูปลง อินสตาแกรม และ
เฟสบุ฿ค  

จากการสัมภาษณแ “ที่มาตั้งเพจใน เฟสบุ฿คเพราะตั้งกระทูในพันทิปนั้นแหละแลวคนเรียกรอง
ใหตั้งสําหรับบอกสูตรอาหารคลีน คนก็มาสงการบานนะสวนใหญแมสเสจมาใหแจมดูก็มีที่มาโพสตฺที่
วอลลแบางตอนแรกๆท่ีทําไมคิดนะวาผลตอบรับจะดีขนาดนี้ก็ดีใจที่คนใหการตอบรับดีมากๆ สูตรตางๆ
แจมก็หาดูในเน็ตบางสูตรมันก็เป็นภาษาอังกฤษแจมก็มาแปลแลวแปะไวที่เพจ” (สัมภาษณแแจม , 2 
มีนาคม 2558) เชนเดียวกับคุณ ปลา “พ่ีทําอินสตาแกรมอาหารคลีนมาเกือบๆ 2 ปีแลวคนก็มาตาม
เยอะนะมีคนมาคอมเมนชมเหมือนกันวาอาหารนากิน เราก็ดีใจนะ”  (สัมภาษณแคุณปลา , 4 เมษายน 
2558) นอกจากคุณปลาจะนําเสนอถึงอาหารคลีนแลวเธอยังนําเสนอเรื่องราวอ่ืนๆในชีวิตของเธอ เชน
การไปเที่ยวตางประเทศ และการออกกําลังกาย และ และ คุณเบส ” (นามสมมติ) อายุ 23 ปี 
ประกอบธุรกิจสวนตัว  “เวลาถายรูปลงอยางเวลาทําเฟรนชโทสแต ก็จะหั่นขนมปังใหเป็นแทงๆแลว
เอามาเรียงแลวก็ตั้งใจราดน้ําผึ้งมากๆ แลวก็หั่นผลไมมาวางขางๆอยางกีวี่เพราะสีจะตัดกับขนมปัง ……
หรืออยางเวลาทําแพนเคกก็จะมีวางไขดาวบนแพนเคกดวยแลวขางๆก็เป็นผักสลัดที่เคยทําเป็นผัก
สลัดสีเขียวกับขาวโพดสีเหลืองสีจะตัดกันแลวจะดูนากินมากขึ้น แตเวลาไมถายรูปลงก็จัดจานนะ
เพราะจะไดดูนากินก็ทําจนติดเป็นนิสัย” (สัมภาษณแคุณเบส, 29 มีนาคม 2558, 4 เมษายน 2558) 

 

จากขอมูลแสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางนั้นไมไดคํานึงถึง ประโยชนแใชสอยของอาหารคลี
นเพียงอยางเดียว ผูบริโภคนั้นมีการใชพ้ืนที่อินเทอรแเน็ตในการแสดงตัวตนและนําเสนอเรื่องราวของ
ตนเอง วาเป็นคนเชนไร มีรสนิยมอยางไร มีการดําเนินชีวิตอยางไร หรือการจัดจานเพื่อใหอาหารคลีน
มีหนาตาที่สวยงามนารับประทานมากยิ่งขึ้น เป็นการใหความสําคัญของรูปรางหนาตาอาหารมากกวา
รสชาติของอาหาร โดยกลุมตัวอยางมีการใชพ้ืนที่อินเทอรแเน็ต ในการแสดงตัวตนเพื่อใหคนอ่ืนรับรูวา
ตนเองเป็นคนเชนไร และมีความแตกตางจากบุคคลอ่ืนอยางไร นอกจากนี้พ้ืนที่อินเทอรแเน็ตยังเปิด
โอกาสใหกลุมคนที่มีความสนใจเหมือนกันเขามาแลกเปลี่ยนพูดคุยรวมไปถึงการแสดงความเห็นตางๆ 
จากการสังเกตการณแและการสัมภาษณแกลุมตัวอยางนั้น ผูศึกษาพบวาอาหารคลีนถูกพูดถึงบนพ้ืนที่
อินเตอรแเน็ตและเป็นพ้ืนที่ที่รวบรวมผูที่มีความสนใจเหมือนๆกับไวดวยกันและนําไปสูการรวมกลุมบน
พ้ืนที่กายภาพ 
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การวมกลุมกันบนพื้นที่กายภาพของกลุมตัวอยางนั้นแสดงใหเห็นถึงมูลคาท้ัง 4 ประการของ
การบริโภค ทั้งมูลคาใชสอย มูลคาแลกเปลี่ยน มูลคาแลกเปลี่ยนเชิงสัญลักษณแ และมูลคาเชิงสัญญะ 
งาน มีตติ้งครั้งแรกนั้น จัดที่รานอาหาร Brown eyes ซึ่งเป็นรานอาหารออรแแกนิค ในการเลือก
สถานที่จัดงานนั้นทําใหเห็นถึงสัญญะที่แฝงอยูในตัวสถานที่ เนื่องจากรานอาหารที่ถูกเลือกนั้นไมใช
รานอาหารทั่วไปแตเป็นรานอาหารเพื่อสุขภาพ ที่มีวัตถุดิบในการประกอบอาหารเป็นวัตถุดิบปลอด
สารพิษ ทําเลของรานอาหารนั้นตั้งอยูใน ซอย สุขุมวิท 12 ซึ่งเป็นยานใจกลางกรุงเทพมหาคร และมี
การเดินทางสะดวกท่ีสามารถเดินทางไดดวยรถไฟฟูา และรถยนตแสวนตัว และการรวมงานมีตติ้งนั้น
ตองเสียเงิน 500 บาท เพื่อเป็นคาเขางาน แสดงใหเห็นถึงมูลคาแลกเปลี่ยนที่กลุมตัวอยางตองใชเงิน
เป็นตัวกลางในการบริโภค ลําหรับการและเปลี่ยนเชิงสัญลักษณแนั้น มูลคาแลกเปลี่ยนเชิงสัญลักษณแ 
ซึ่งเป็นมูลคาที่ไมสามารถแยกตัวเองออกจากความสัมพันธแและการแลกเปลี่ยนความสัมพันธแของคน
สองคนไดเพราะถือเป็นสิ่งที่ทําใหผูบริโภครูสึกเหมือนกับสมาชิกคนอื่นๆในกลุม เพราะสมาชิกในกลุม
มีสัญญะรวมกันนั่นเอง ซึ่งกลุมท่ีเขางานมีตติ้งนั้นมีการแลกเปลี่ยนสัญลักษณแรวมกันนั่นคือเรื่อง
สุขภาพ และความงาม  

จากการสัมภาษณแ คุณเม (นามสมมติ )“เม ตองการสราง community คนทานอาหาร
สุขภาพ แบบบางทีเพ่ือนในชีวิตประจําวันของเราไมไดทานอาหารสุขภาพแบบเราก็จะไมเขาใจอยาก
สราง community สําหรับคนอีทคลีนเพราะเราจะไดแชรแสิ่งที่เราชอบยังไดเจอเพ่ือนใหมๆดวย ” 
(สัมภาษณแคุณเม, 13 กันยายน พ.ศ. 2557) และ คุณฝน (นามสมมต)ิ “เห็นพี่เมโพสในจีเราเลยอยาก
มางานนี้ เพราะอยากเจอพ่ีเมแลวก็คนอื่นๆดวยอยางบางคนเราฟอลเคาในไอจีมาหลายเดือนแลวก็คุย
กันในไอจีก็อยากมาเจอตัวจริง” (สัมภาษณแคุณฝน , 13 กันยายน พ.ศ.  2557)  และคุณปลา (นาม
สมมต)ิ “อยากมาเจอเพ่ือนๆที่กินคลีนเหมือนกัน แลวก็มีคนเขามาทักเราเหมือนกันนะวาฟอลไอจีเรา
อยู ก็ดีใจที่มีคนเขามาทัก” 

จากขอมูลนั้นทําใหเห็นถึงสัญลักษณแที่แลกเปลี่ยนภายในกลุม คือเรื่องสุขภาพและความงาน
เนื่องจากผูที่มารวมงานนั้นมีความสนใจในเรื่องเดียวกันนั่นคืออาหารคลีนที่เป็นอาหารสุขภาพ และยัง
เป็นการสรางมิตรภาพใหมๆจากผูที่มีความชอบในเรื่องเดียวกัน และจากบทสัมภาษณแจะเห็นวากลุม
ตัวอยางมีการพูดคุยหรือติดตามกันบนพื้นที่อินเทอรแเน็ตแลวตองการที่จะมาพบกันบนพื้นท่ีกายภาพ 
ภายใตความสนใจรวมกัน คือ อาหารคลีน สุขภาพและความงาม เป็นสิ่งที่รับรูกันภายในกลุม 

ในงานมีตติ้งครั้งที่สองนั้น จัดขึ้นที่บานคุณเม(นามสมมต)ิ ซึ่งการจัดมีตติ้งครั้งนี้นั้นแตกตาง
จากครั้งแรกเพราะมีการเลนโยคะเพ่ิมเติม ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ตองเสียเงินเขารวมงาน 500 บาท 
ซึ่งเป็นมูลคาแลกเปลี่ยนสําหรับผูที่เขารวมงาน และสถานที่จัดงานนั้นนั้นคือบานคุณเมที่มีสัญญะแฝง
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อยู เนื่องจากบานตั้งอยูในยานหลังสวน และมีความกวางขวางสามารถรองรับผูรวมงานจํานวน 20 
คนได และมีความสะดวกสบายในการเดินทาง สามารถเดินทางไดทั้ง รถไฟฟูาและรถยนตแสวนตัว การ
จัดงานมีตติ้งที่บานคุณเมนั้นแสดงใหเห็นถึงฐานะท่ีดีของตนเอง ดวยทําเลของบานที่ตั้งอยูใจกลาง
กรุงเทพมหานคร และตัวบานมีความกวางขวาง การตกแตงบานดวยเฟอรแนิเจอรแตางๆอยางสวยงาม 
และกลุมที่เขารวมนั้นยังมีการแลกเปลี่ยนสัญลักษณแภายในกลุมและทําใหเห็นวาพ้ืนที่อินเทอรแเน็ต
สามารถทําใหผูคนมารวมกลุมกันบนพื้นที่กายภาพได 

จากการสัมภาษณแ คุณเม (นามสมมต)ิ “ทุกครั้งที่เมจัดมีตติ้งก็จะมีคนมาบอกวานาจะมีออก
กําลังกายดวยนะ แตพ้ืนที่ขางนอกรานอาหารแบบนี้ก็ไมสะดวก แลวก็ตองเลือกกีฬาที่เหมาะกับ
สถานที่อีก แลวพอดีพ่ีบีที่สอนโยคะกลับมาจากสิงคโปรแพอดีก็เลยมีโอกาสไดคุยกันแลวก็คิดวานาจะ
จัดมีตติ้งที่มีการเลนโยคะดวย  แตก็ตองจํากัดคนที่มาไมงั้นดูแลไมทั่วถึง ” (สัมภาษณแคุณเม , 21 
ธันวาคม พ.ศ. 2557) และจากการสัมภาษณแคุณบี (นามสมมต)ิ อายุ 31 ปี ครูสอนโยคะ “บีสอนโยคะ
มาประมาณ 2 ปีแลว ปกติอยูที่สิงคโปรแก็ไปๆกลับๆนะท่ีรูจักนองเมจากในไอจีเหมือนกัน มีตติ้งคราว
กอนไมไดไปเพราะวาอยูที่สิงคโปรแกลับมาคราวนี้เลยชวนนองเมจัดงานมีตติ้ง ที่เพ่ิมโยคะเขาไปดวย” 
(สัมภาษณแคุณบี , 21 ธันวาคม พ.ศ. 2557) คุณปัน (นามสมมติ) อายุ 30 ปี พนักงานบริษัทเก่ียวกับ
หลอดไฟ “พ่ีรูจักนองเมในไอจีมาเป็นปีแลว คุยกันผานไอจีเนี่ยแหละพวกเรื่องอาหารคลีน พี่ก็เขาไป
คอมเมนนองเมก็มาตอบนี่ครั้งแรกเลยที่เพ่ิงเจอกัน คนอ่ืนๆก็เพ่ิงเจอกันครั้งแรกปกติพ่ีตามแคนองเม 
นี่ก็ขอไอจีไวเหมือนกัน ” (สัมภาษณแคุณปัน , 21 ธันวาคม พ.ศ. 2557) นอกจากนี้ คุณหนิง (นาม
สมมต)ิ อายุ 28 ปี พนักงานบริษัทเอกชน “ปกติพ่ีเลนโยคะอยูแลว แลวพ่ีเห็นมีตติ้งครั้งนี้มีเลนโยคะ
ดวยพี่เลยอยากมา ครั้งที่แลวพ่ีจองไมทัน พ่ีวางานแบบนี้ดีเลยนะไดมาเจอคนใหมๆท่ีชอบอะไร
เหมือนๆกับเรา” (สัมภาษณแคุณหนิง , 21 ธันวาคม พ.ศ. 2557) และคุณปลา “งานที่แลวปลาก็มา 
งานนี้นองเมจัดอีกก็อยากมาเพราะมีเลนโยคะดวย ไมไดเลนนานแลวเหมือนกัน แลวพ่ีบีเป็นคนสอน 
เคยไปกินขาวกับพ่ีบีแตยังไมเคยลองเลนโยคะดวยกันนี่เป็นครั้งแรก” (สัมภาษณแคุณปลา , 21 
ธันวาคม พ.ศ. 2557) 

จากบทสัมภาษณแนั้นสะทอนใหเห็นถึงการรวมกลุมบนพื้นที่กายภาพที่เกิดจากพ้ืนที่
อินเทอรแเน็ต โดยผูที่มีความสนใจเหมือนกันเขามาพูดคุยบนพื้นท่ีอินเทอรแเน็ตจนเกิดการรวมกลุมใน
ชีวิตจริงเกิดขึ้น และเกิดกการแลกเปลี่ยนสัญลักษณแภายในกลุมนั่นคือเรื่องสุขภาพและความงาม 
เนื่องจากคนที่มารวมงานนั้นมีความสนใจในเรื่องเดียวกัน 

จากขอมูลทั้งหมดแสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางท่ีทําการศึกษากับการบริโภคอาหารคลีนนั้น
เต็มไปดวยสัญญะตางๆที่ แสดงใหเห็นวาผูบริโภคไดไดบริโภคเพียงแคประโยชนแใชสอย แตผูบริโภค
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หันมาบริโภคสัญญะผานตัวสินคามากข้ึน และพ้ืนที่อินเทอรแเน็ตยังเป็นพื้นที่ในการแสดงตัวตนของ
ผูบริโภคใหสังคมไดรับรูวาตนเองเป็นคนเชนไร กลุมตัวอยางนั้นใหความสําคัญกับการนําเสนอตนเอง
บนพื้นที่อินเทอรแเน็ต เชนการจัดแตงอาหารใหสวยงาม มากกวารสชาติอาหาร การนําเสนอวาตนเอง
เป็นคนรักสุขภาพชอบออกกําลังกาย หรือการเลือกผลิตภัณฑแตางๆในการประกอบอาหาร หรือ
ผลิตภัณฑแที่เลือกรับประทาน หรือการเลือกรานอาหารเมื่อตองออกไปรับประทานอาหารนอกบาน 
นอกจากนี้พ้ืนที่อินเทอรแเน็ต เปิดโอกาสใหผูที่มีความชอบเหมือนๆกันทําความรูจักกันและนําไปสูการ
รวมกลุมบนพื้นที่กายภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
    

 

สรุป 

จากการทําการศึกษาศึกษาเรื่อง อาหารคลีน  อาหารสุขภาพและการบริโภคเชิงสัญญะ ของ
กลุมตัวอยางท่ีทําการศึกษา ผูศึกษาพบวาความนิยมในการบริโภคอาหารคลีนมีสาเหตุมาจาก สุขภาพ 
และความงาม และกลุมตัวอยางรูจักอาหารคลีนจากอินเทอรแเน็ต ซึ่งอินเทอรแเน็ตเป็นตัวกลางในการ
แพรกระจายอาหารคลีนใหเป็นที่รูจักและถูกนําเสนอใหอยูในรูปแบบของอาหารสุขภาพรูปแบบใหม 
นอกจากนี้แลวกลุมผูบริโภค ยังมีการนําเสนอเรื่องราวของตนเองที่เก่ียวกับการบริโภคอาหารคลีนบน
พ้ืนที่ออนไลนแ ไดแกสูตรอาหาร ผลิตภัณฑแตางๆที่เก่ียวของกับอาหารคลีนรวมไปถึงการดําเนิน
ชีวิตประจําวันเชนการออกกําลังกายหรือการไปเท่ียวตางประเทศ ซึ่งสงผลใหคนติดตามและเกิดการ
รวมกลุมกันในชีวิตจริงเกิดขึ้น 

จากการศึกษาโดยใชแนวคิดทฤษฎีการบริโภคเชิงสัญญะ ของ ฌอง โบดริยารแด และทฤษฎีไซ
เบอรแสเปซ วิเคราะหแการบริโภคนี้พบวา การบริโภคอาหารคลีนของกลุมตัวอยางที่ทําการศึกษา
คํานึงถึง มูลคาใชสอย 4 ประการ ไดแกมูลคาใชสอย มูลคาแลกเปลี่ยน มูลคาแลกเปลี่ยนเชิง
สัญลักษณแและมูลคาเชิงสัญญะ โดยกลุมตัวอยางที่ทําการศึกษา มีสาเหตุการบริโภคอาหารคลีน 
กระบวนการบริโภคอาหารคลีน และพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน ที่ไมไดคําถึงถึงมูลคาใชสอย
ของอาหารคลีนเพียงอยางเดียว แตยังมีการคํานึงถึงมูลคาอ่ืนๆไปพรอมกันดวย ทั้งมูลคาแลกเปลี่ยนที่
เป็นการคํานึงถึงความคุมคา ของการเลือกซ้ือผลิตภัณฑแในการปรุงอาหารคลีน หรือผลิตภัณฑแอาหาร
คลีนในรูปแบบที่สําเร็จรูปรวมไปถึงรานอาหารที่เลือกในการรับประทานอาหารนอกบาน  นอกจากนี้
แลวทฤษฎีไซเบอรแสเปซ ทําใหเห็นวากลุมตัวอยางท่ีบริโภคอาหารคลีนมีการใชพ้ืนที่อินเทอรแเน็ตใน
การแสดงตัวตน  วาตนเองเป็นคนเชนไรแตกตางจากคนอื่นอยางไรและทําใหเห็นวาผูบริโภคนั้นไมได
คํานึงถึงประโยชนแใชสอยเพียงอยางเดียว ความแตกตางนั้นสามารถสรางความโดเดนและทําใหผูอ่ืน
รับรูไดผานการนําเสนอบนพื้นที่อินเทอรแเน็ต นอกจากนี้บนพื้นที่แหงนี้ ยังมีการถายทอดสัญลักษณแท่ี
รับรูภายในกลุม และพ้ืนที่อินเทอรแเน็ตยังเปิดโอกาสใหผูคนเขามาแลกเปลี่ยนความเห็นในเรื่องที่มี
ความสนใจเรื่องเดียวกัน และนําไปสูการรวมกลุมในชีวิตจริงเกิดขึ้น 
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ข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ 

คุณ ตั๊ก (นามสมมติ)อายุ 33 ปี พนักงานบริษัทเอกชน รายไดประมาณ 35,000 บาทตอ

เดือน คุณตั๊กเริ่มทานอาหารคลีนเนื่องจากเธอเป็นโรคแพอาหาร และเม่ือรับประทานอาหารคลีนแลว

สุขภาพของเธอก็ดีขึ้น และน้ําหนักตัวก็ลดลงและคงที่ วิธีการเลือกรับประทานอาหารนั้นเธอจะ

ทําอาหารรับประทานเองที่บาน โดยการเลือกสูตรอาหารจะดูจากอินเทอรแเน็ตโดยสวนใหญเธอดู

เมนูอาหารจากอินสตาแกรม และสําหรับการเลือกซื้อวัตถุดิบนั้นคุณตั๊กเลือกซ้ือจากทั้งตลาดสด และ

ตามซุปเปอรแมารแเก็ตในหางสรรพสินคา สําหรับสินคาท่ีเธอนิยมซื้อเป็นประจําไดแก ขนมปังโฮลวีต 

กราโนลา ชีสโลวแแฟท รวมไปถึงผักและผลไมสด นอกจากการรับประทานอาหารคลีนแลวเธอยังมีการ

ออกกําลังกายควบคูไปกับการรับประทานอาหารคลีน โดยเลือกการเขาฟิตเนส นอกจากนี้แลวเธอยัง

เลือกนําเสนอวิถีการดําเนินชีวิตของเธอผานโปรแกรมอินสตาแกรม 

คุณ อิง(นามสมมติ)อายุ 25 ปี พนักงานบริษัททองเที่ยว รายไดประมาณ 25,000 บาทตอ

เดือน คุณอิงเริ่มทานอาหารคลีนเนื่องจากเธอเป็นโรคเบาหวาน และหลังจากการรับประทานแลว

สุขภาพของเธอก็ดีขึ้นโดยน้ําตาลในเลือดนั้นลดลง และน้ําหนักตัวของเธอนั้นก็ลดลง เธอเริ่มศึกษา

และเริ่มทําอาหารทานเองโดยมีการศึกษาเมนูจากอินเทอรแเน็ต ทั้งจากเว็บไซตแพินเทอเรสตแ พันทิป 

เหสบุ฿คและอินสตาแกรม และเขมงวดในการเลือกรับประทานอาหารมากยิ่งขึ้น สําหรับสินคาท่ีเธอ

นิยมซื้อเป็นประจําไดแก แฮมอกไกงวง ผักสด ขนมปังโอลวีต และหลีกเลี่ยงของทอด นอกจากการ

รับประทานอาหารคลีนแลวเธอยังมีการออกกําลังกายควบคูไปกับการรับประทานอาหารคลีน ไดแก

การตีแบตและการวายน้ํา 

คุณ เม (นามสมมติ)อายุ 24 ปี ผูจัดการรานเสื้อผานําเขาจากประเทศอิตาลี รายไดประมาณ 

40,000 บาท ตอเดือน คุณเมเริ่มรับประทานอาหารคลีนเนื่องจากเธอตองการลดน้ําหนัก ซึ่งในตอน

แรกเธอเริ่มทานอาหารแมคโครไบโอติกสแกอน และเริ่มศึกษาเกี่ยวกับอาหารสุขภาพอยางจริงจังจนมา

เจออาหารคลีน การรับประทานอาหารคลีนสงผลใหน้ําหนักตัวของเธอลดลง คุณเมนั้นทําอาหาร
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รับประทานเองโดยมีการดูสูตรจากอินเทอรแเน็ต ซึ่งนอกจากอาหารที่เธอทํารับประทานเองแลว เธอยัง

เลือกรับประทานอาหารนอกบาน โดยรานที่เลือก จะเป็นรานอาหารสุขภาพ อาทิเชน ราน Lemon 

farm หรือ ราน Brown eyes ที่ผลิตภัณฑแสินคาเป็นแบบปลอดสารพิษ นอกจากการรับประทาน

อาหารนอกบานแลว อาหารสําเร็จรูปที่เธอเลือกซื้อนั้นก็เป็นอาหารคลีนสําเร็จรูป สําหรับผลิตภัณฑแที่

เธอเลือกซื้อเป็นประจํานั้น ไดแก ผักสด ขนมปังโฮลวีต แฮมอกไกงวง กราโนลา นอกจากการ

รับประทานอาหารคลีนแลวคุณเมยังมีการออกกําลังกายควบคูไปกับการรับประทานอาหารคลีน ซึ่ง

คุณเมมีการเลือกนําเสนอวิถีการดําเนินชีวิตของตนเองผานโปรแกรมอินสตาแกรม นอกจากนี้คุณเมยัง

เป็นผูจัดงานมีตติ้งเพราะตองการสรางสังคมของคนรักสุขภาพ และผูที่รับประทานอาหารคลีน  

คุณ แจม (นามสมมติ) อายุ 24 ปี พนักงานบริษัทเอกชน รายไดประมาณ 20,000 บาทตอ

เดือน คุณแจมนั้นเริ่มรับบประทานอาหารคลีนเนื่องจากเธอตองการลดน้ําหนัก ซึ่งกอนหนานี้เธอเคย

รับประทานอาหารเสริม และลองสูตรอาหารลดความอวน แตก็ไมไดผล จนเธอมารับประทานอาหาร

คลีน ที่มีความยืดหยุนในเรื่องของเมนูอาหาร หลังจากการรับประทานอาหารคลีนแลวน้ําหนักตัวของ

เธอก็ลดลงและคงที่ คุณแจมมีการเลือกเมนูอาหาร จากอินเทอรแเน็ต ทั้งในพินเทอรเรสตแ และเว็บไซตแ

พันทิป หรือสูตรตางๆที่คุณแจมปรับปรุงขึ้นมาเองซึ่งนอกจากการับประทานอาหารคลีนแลวคุณแจม

ยังออกกําลังกายไปดวย กีฬาท่ีเธอเลือกนั้นไดแกการวิ่ง นอกจากการรับประทานอาหารคลีนและการ

วิ่งแลว คุณแจมยังมีการนําเสนอเรื่องราวของตนเองบนพื้นที่อินเทอรแเน็ต ไดแกเว็บไซตแพันทิป ที่เธอ

ไดตั้งกระทูบอกเลาเรื่องราวของตนเองเก่ียวกับการลดน้ําหนัก การสรางเพจในเฟสบุ฿คสําหรับการ

แบงปันสูตรอาหารคลีน  

คุณรพีพร กันตสุสิระอายุ 23 ปี ประกอบธุรกิจสวนตัว รายไดประมาณ 25,000 บาทตอ

เดือน คุณเบสเริ่มรับประทานอาหาคลีนเพราะเธอตองการลดน้ําหนัก ซึ่งเธอรูจักอาหารคลีนจาก

อินเทอรแเน็ต และหลังจากเริ่มรับประทานน้ําหนักเธอก็ลดลง และเธอมีการออกกําลังกายควบคูไปกับ

การรับประทานอาหารคลีน อีกดวย กีฬาท่ีเธอเลือกไดแกการเตนแบบ เธอมีการทําอาหารรับประทาน

เองโดยมีการดูสูตรจากอินเทอรแเน็ต และจากสูตรที่ปรับปรุงขึ้นมาเอง นอกจากการทําอาหารทานเอง

แลวการเลือกรับประทานอาหารนอกบานของเธอ ก็จะตองไปรานอาหารเพื่อสุขภาพ ไดแกราน 

Lemon farm และ ราน Brown eyes สําหรับผลิตภัณฑแตางๆที่เธอเลือกซื้อเป็นประจําไดแก ขนมปัง

โฮลวีต แฮมอกไกงวง ชีสแฟตฟรี กรีกโยเกิรแต และน้ําสกัดเย็นที่ชวยในเรื่องระบบขับถาย ซึ่งนอกจาก
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การรับประทานอาหารคลีนและการออกกําลังกายแลวเธอยังมีการนําเสนอรูปภาพอาหารคลีนของเธอ

ผานพ้ืนที่อินเทอรแเน็ตบนโปรแกรมอินสตาแกรม 

คุณ ทราย (นามสมมต)ิ อายุ 28 ปี พนักงานบริษัทเอกชน รายไดประมาณ 30,000 บาท ตอ

เดือน คุณทรายเริ่มรับประทานอาหารคลีนเพราะตองการลดน้ําหนัก และหลังจากการรับประทาน

แลวน้ําหนักตัวของเธอก็ลดลง เธอรับประทานอาหารคลีนมาไดปีกวาๆ เธอเริ่มรูจักอาหารคลีนจาก

อินเทอรแเน็ต สูตรอาหารตางๆเธอก็ดูจากอินเทอรแเน็ต และมีการทําตาม ผลิตภัณฑแที่เธอเลือกซื้อเป็น

ประจํานั้น ไดแกขาวกลอง ผักสด ขนมปังโฮลวีต นอกจากการรับประทานอาหารคลีนแลวเธอยังมีการ

ออกกําลังควบคูไปกับการรับประมทานอาหาร นอกจากนี้แลวคุณทรายยังหลีกเลี่ยงอาหารที่มี

สวนประกอบของนมซึ่งเธอเลือกบริโภคนมถ่ัวเหลืองแทน เพราะไขมันนอยกวา และเธอก็หลีกลี่ยง

ของทอด ซึ่งเธอมีการนําเสนอรูปภาพการดําเนินชีวิตของตนเองบนพื้นที่อินเทอรแเน็ต 

 

คุณ ปลา (นามสมมติ) อายุ 29 ปี ทํางานดานคอมพิวเตอรแรายไดประมาณ 32,000 บาทตอ

เดือน คุณปลาเริ่มรับประทานอาหารคลีนเพราะตองการลดน้ําหนัก เธอรูจักอาหารคลีนจาก

อินเทอรแเน็ต สูตรตางๆที่เธอเลือกทํานั้นก็ดูจากอินเทอรแเน็ต และหลังจากการรับประทานอาหารคลีน

แลวน้ําหนักตัวของเธอก็ลดลง ซึ่งผลิตภัณฑแที่เธอซื้อรับประทานเป็นประจํานั้นไดแกขนมปังยี่หอง 

The overn farm เพราะเป็นขนมปังที่ปราศจากวัตถุกันเสีย และสวนประกอบจากนมและไข นอก

ขากขนมปังแลวเธอยังชอบกราโนลาที่สามรถนํามารับประทานเป็นอาหารวางเพ่ือใหอ่ิมทองไดและให

พลังงานที่ดีกวาขนมทานเลนทั่วไป นอกจากนี้เธอยังเลือกบริโภคอาหารคลีนที่เป็นอาหารกลอง

สําเร็จรูปอีกดวย และเวลาเลือกรานทานอาหารนอกบานนั้น คุณปลาจะเลือกไปรานอาหารเพื่อ

สุขภาพไดแกราน Vista café ที่ขนมปังนั้นจะปราศจากการใชนมวัวและของหวานที่มีแคลอรี่ต่ํา 

นอกจากนี้เธอยังออกกําลังกายควยคูไปกับการรับประทานอาหารคลีน กีฬาที่อเลือกเลนไดแก คารแดิ

โอ เดินบนลูวิ่งหรือปั่นจักรยาน นอกจากนี้คุณปลายังนําเสนอวิถีชีวิตของตนเองผานโปรแกรมอินสตา

แกรม 

คุณ ฝน (นามสมมติ) อายุ 25 ปี ทํางานดานบัญชี รายไดประมาณ 28,000 บาท คุณฝนเริ่ม

รับประทานอาหารคลีนเพราะตองการลดน้ําหนักและหลังจากการรับประทานอาหารคลีนของเธอแลว
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น้ําหนักตัวเธอลดลงคุณฝนนั้นมีการเลือกสูตรเมนูอาหารจากท้ังในอินแทอรแเน็ตและจากการปรับปรุง

สูตรอาหารจากรานอาหาร นอกจากนี้เธอมีการออกกําลังกายควบคูไปกับการรับประทานอาหารคลีน

กีฬาที่เธอเลนเป็นประจําไดแก โยคะ และวิ่ง สําหรับผลิตภัณฑแที่เธอเลือกซื้อเป็นประจํานั้น ไดแก

ชีสโลวแแฟท แปูงโฮลวีต ผักสด แปูงโอ฿ตออรแแกนิค นอกจากนี้เธอยังนําเสนอเรื่องราวของตนเองผาน

โปรแกรมอินสตาแกรม ทั้งสูตรอาหารคลีน การออกกําลังกาย รวมไปถึงการดําเนินชีวิตในมุมอ่ืนๆเชน

การพบปะสังสรรคแกับเพื่อน หรือการไปเท่ียวตางประเทศ 

คุณ ออย (นามสมมติ) อายุ 27 ปี ทํางานดานโฆษณารายไดประมาณ 30,000 บาทตอเดือน 

คุณออยเริ่มรับประทานอาหารคลีนเพราะตองการลดน้ําหนัก โดยคุณออยนั้นเลือกการสั่งอาหารคลี

นแบบกลอง เป็นคอรแส โดย 1 คอรแสนั้นมีระยะเวลา 1 เดือนโดยสั่งซื้อจากอินเทอรแเน็ต เนื่องจากเธอ

ไมมีเวลาทําอาหารรับประทานเอง หลังจากการรับประทานอาหารคลีนนั้นน้ําหนักตัวของเธอก็ลดลง

และเริ่มคงที่ เธอเริ่มรูจักอาหารคลีนจากอินเทอรแเน็ตและเริ่มสนใจที่จะรับประทานนอกจากการสั่ง

อาหารมารับประทานเองแลวอาหารบางมื้อนั้นเธอก็ปรุงแตงเองโดยดูสูตรจากอินเทอรแเน็ต โดย

ผลิตภัณฑแที่เธอเลือกซื้อเป็นประจําไดแก ผักสด ขนมปังโฮลวีต แฮมอกไกงวง นอกจากนี้เธอยังออก

กําลังกายควบคูไปกับการรับประทานอาหารคลีน 

 

คุณ พลอย(นามสมมติ ) อายุ 24 ปี พนักงานบริษัทนําเขาสินคาจากตางประเทศรายได

ประมาณ 25,000 บาท เธอเริ่มรับประทานอาหารคลีนเนื่องจากตองการลดน้ําหนัก ซึ่งเธอเห็นอาหาร

คลีนครั้งแรกจากอินเทอรแเน็ต จากกระทูที่มีการตั้งเกี่ยวกับลดน้ําหนักดวยการรับประทานอาหารคลีน 

ซึ่งวิธีการเลือกสูตรอาหารคลีนของเธอนั้นมีการเลือกสูตรจากอินเทอรแเน็ต และนํามาทําตาม 

นอกจากนี้เธอยังมีการเลือกรับประทานอาหาร โดยเธอจะหลีกเลี่ยงของทิดหากเธอตองการรับประทา

ของทอดนั้น เธอจะใชเครื่องทอด Air fryer ที่ไมจําเป็นตองใชน้ํามัน นอกจากนี้แลวเธอยังนําเสนอ

เรื่องราวการดําเนินชีวิตของตนเองผานโปรแกรมอินสตาแกรมอีกดวย 

คุณแกว (นามสมมติ) อายุ 23 ปี ทํางานเกี่ยวกับการแปลเอกสาร รายไดประมาณ 18,000 

บาท เธอเริ่มรับประทานอาหารคลีนเนื่องจากมีความตองการในการลดน้ําหนัก ซึ่งเธอเห็นอาหารคลี

นครั้งแรกจากอินเทอรแเน็ต ในเว็บไซตแพันทิป หลังจากการรับประทานอาหารคลีนนั้นน้ําหนักของเธอ
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ไดลดลง ซึ่งวิธีการรับประทานอาหารคลีนของคุณแกวนั้น เธอจะไมรับประทานของทอดเลย และ

อาหารทุกม้ือที่เธอรับประทานเธอจะเป็นคนปรุงแตงเอง เธอมีการเลือกซ้ือวัตถุดิบ และใหความสําคัญ

กับแคลอรี่ในมื้อนั้นๆซึ่งผลิตภัณฑแที่เธอเลือกซื้อเป็นประจํานั้นไดแกขนมปังโฮลวีต ผักผลไมสด 

นอกจากนี้เธอยังไดออกกําลังกายควบคูไปกับการรับประทานอาหารคลีน โดยเธอเลือกการเขาฟิตเนส 

คุณปัน(นามสมมติ ) อายุ 30 ปีพนักงานบริษัทเก่ียวกับหลอดไฟ  รายไดประมาณ 45,000 

บาท คุณปันเริ่มตนรับประทานอาหารคลีนเนื่องจากความตองการในการควบคุมน้ําหนัก ซึ่งหลังจาก

การรับทานอาหารคลีนแลวน้ําหนักตัวของเธอก็ลดลง เธอมีการดูสูตรอาหารคลีนและทําตาม โดย

วิธีการปรุงอาหารตางๆที่เธอเลือกใชนั้นเธอจะหลีกเลี่ยงอาหารทอด ถาหากตองใชน้ํามันเธอจะตองใช

น้ํามันมะพราวหรือน้ํามันมะกอกแทน หรือการเลือกพวกซอสตางๆเธอจะเลือกแบบโซเดียมนอย 

ผลิตภัณฑแที่เธอเลือกซื้อเป็นประจําไดแก ขนมปังโฮลวีต และผลิตภัณฑแโลวแแฟทตางๆ รวมไปถึงผัก

ผลไมสด นอกจากนี้คุณปันไดออกกําลังกายควบคูไปกับการรับประทานอาหารคลีน โดกีฬาที่เธอเลือก

เลนเป็นประจําไดแกการเลนโยคะ 

คุณนัท(นามสมมติ) อายุ 26 ปี ทํางานการตลาด รายไดประมาณ 27,000 บาทตอเดือน คุณ

นัทเริ่มรับประทานอาหารคลีนเนื่องจากตองการควบคุมน้ําหนัก และศึกษาหาขอมูลเพิ่มจาก

อินเทอรแเน็ต หลังจากการรับประทานอาหารคลีนแลว น้ําหนักตัวของเธอไดลดลงและเริ่มเห็นผล โดย

สูตรเมนูอาหารตางๆเธอก็จะเลือกดูในอินเทอรแเน็ต และออกกําลังกายโดยเลือกเขาฟิตเนส และ

ผลิตภัณฑแที่เธอเลือกรับประทานเป็นประจําไดแกผักและผลไมสด อาหารแปูงที่ไมขัดสี และหลักเลี่ยง

อาหารทอด 

 

คุณบี (นามสมมติ ) อายุ 31 ปี ครูสอนโยคะ รายไดประมาณ 35,000 บาทตอเดือน  

เริ่มสนใจเรื่องการรับประทานอาหารคลีนตอนที่เริ่มเลนโยคะใหมๆ เนื่องจากตองการควบคุมน้ําหนัก

ใหรางกายดูสมสวนมากขึ้น ตอนนั้นอาหารคลีนยังไมคอยบูมมาก จึงตองศึกษาผานอินเทอรแเน็ตเอา 

จากอินสตาแกรมของคนตางชาติที่นําเสนอเมนูอาหารและสูตรอาหารลง บาง พยายามหาซื้อวัตถุดิบ

จากซุปเปอรแมาเก็ตท่ัวไป จะพยายามเลือกผักผลไมที่เป็น organic หลีกเลี่ยงการรับประทานของ

หวาน หรืออะไรที่ผานการปรุงแตงเยอะ ยิ่งพวกน้ําหวานน้ําอัดลมนี่ เลิกกินเลย หันมาดื่มน้ําแรหรือ
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น้ําผลไมค้ันสดแทน พอผานไปสักพัก อาหารคลีนเริ่มมาบูม ก็หารับประทานไดงายขึ้น พอเริ่มทาน

จริงจังขึ้น ไมนานก็เห็นผล ยิ่งพอมาเป็นครูสอนโยคะดวยแลว ยิ่งตองดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ อีกทั้งยัง

ไดบอกตอนักเรียนในคลาสใหลองรับประมานอาหารคลีน  ดวย นอกจากนี้เธอยังไกนําเสนอเรื่องราว

ของตนเองผานพื้นที่ออนไลนแไดแกอินสตาแกรม 

คุณหนิง (นามสมมติ) อายุ 28 ปี พนักงานบริษัทเอกชนรายไดประมาณ 30,000 บาทตอ

เดือน เริ่มรับประทานอาหารคลีน ตอนที่เริ่มออกกําลังกาย เพราะอยากลดน้ําหนัก และคิดวาการกิน

อาหารคลีนจะชวยใหการออกกําลังกายมีประสิทธิภาพมากขึ้น ศึกษาหาขอมูลจากอินเทอรแเน็ต 

อาหารสวนใหญก็ทํากินเองดูสูตรจากอินเทอรแเน็ตงายๆ นอกจากนี้เธอยัง ออกกําลังกายควบคูไปกับ

การรับประทานอาหารคลีน กีฬาที่เธอเลือกออกเป็นประจําไดแกโยคะ และคุณหนิงก็เลือกนําเสนอ

เรื่องราวของตนเองบนพื้นที่ออนไลนแในโปรแกรมอินสตาแกรมอีกดวย 
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ภาคผนวก ข 

รูปภาพจากงานมีตติ้ง ณ ร้านอาหาร Brown Eyes 

และ รูปภาพจากงานมีตติ้งบ้าคุณเม 
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รูปภาพจากงานมีตติ้ง ณ ร้านอาหาร Brown Eyes 

 

รานอาหาร Brown eyes ตั้งอยู ณ เลขที่ 16 ซอยสุขุมวิท 12 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย 

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

 

ปูายตอนรับ 
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โต฿ะลงทะเบียน 

 

บรรยากาศภายในงาน 

 

 

อาหารในงาน 
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ถายรูปรวม 

 

 

 

ของที่ระลึกจากงานมีตติ้ง 
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รูปภาพจากงานมีตติ้งบ้านคุณเม 

 

บรรยากาศภายในงาน 

 

บรรยากาศภายในงาน 
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บรรยากาศภายในงาน 

 

บรรยากาศภายในงาน 

 

 

อาหารที่แจกภายในงาน 
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ของที่ระลึกภายในงาน 
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ภาคผนวก ค 

สินค้าท่ีกลุ่มตัวอย่างนิยมบริโภค 
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สินค้าท่ีกลุ่มตัวอย่างนิยมบริโภค 

กราโนลายี่หอ Diamond grains 

 

กราโนลา เป็นขนมที่ทํามาจากธัญพืช ประกอบดวย ถั่ว ขาวโอ฿ต และน้ําผึ้ง เหมาะสําหรับ
ทานเป็นอาหารเชาหรืออาหารทานเลน กราโนลายี่หอ Diamond grains ปราศจากแปูงสาลี น้ําตาล
ขัดขาว สารกันบูดหรือสารเคมีแตงรสกราโนลายี่หอ Diamond grains มีการจัดจําหนาย ณ ซุปเปอรแ
มารแเก็ตชั้นนําไดแก เซ็นทรัลฟููดฮอลแ วิลลามารแเก็ต รานใบเมี่ยง ราน Oleaf organic โดยราคากราโน
ลานั้น 1 ถวย ราคา 28 บาทนอกจากนี้ยังมีการจัดจําหนายออนไลนแ โดยใชไปรษณียแในการจัดสง
สินคา โดยมีการจัดจําหนายสินคาเป็นชุด 

1. ชุด 6 ถวย ราคา 178 บาท 
2. ชุด 12 ถวย ราคา 318 บาท 
3. ชุด 18 ถวย ราคา 488 บาท 
4. ชุด 24 ถวย ราคา 618 บาท 
5. ชุด 36 ถวย ราคา 936 บาท 

กราโนลารส Mocha Moment 
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 สวนประกอบไดแก เม็ดมะมวงหิมพานตแ ดารแกชอคโกแลต กาแฟคั่วบด ขาวโอ฿ต งา
ขี้มอน ใหพลังงานทั้งฟมด 155 กิโลแคลอรี่ 
 
 

กราโนลารส Hearty Nuts 

 

 สวนประกอบไดแก ขาวโอ฿ค อัลมอนดแ งาขี้มอน เม็ดมะมงหิมพานตแ ให

พลังงานทั้งหมด 167 กิโลแคลอรี่ 

กราโนลารส Tropical Rich 

 

 สวนประกอบไดแก ขาวโอ฿ต มะละกออบแหง สับปะรดอบแหง งาขี้มอน 

เม็ดมะมวงหิมพานตแ ใหพลังงานทั้งหมด 145 กิโลแคลอรี่  
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กราโนรารส Double Chocolate 

 

 สวนประกอบไดแก ขาวโอ฿ต ดารแกโกโก ดารแกชอคโกแลต งานขี้มอน เม็ด

มะมวงหิมพานตแ ใหพลังงานทั้งหมด 164 กิโลแคลอรี่  

กราโนลารส Summer Berry 

 

 สวนประกอบไดแก ขาวโอ฿ต แครเบอรแรี่ งาขี้มอน เม็ดมะมวงหิมพานตแ ให

พลังงานทั้งหมด 148 กิโลแคลอรี่ 

กราโนลารส MatchaGreentea 

 

 สวนประกอบไดแก ขาวโอ฿ต ผงชาเขียว งาขี้มอน เม็ดมะมวงหิมพานตแ ให

พลังงานทั้งหมด 150 กิโลแคลอรี่ 
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กราโนลารส Coffee Forever 

 

 สวนประกอบไดแก ขาวโอ฿ต กาแฟบด งานขี้มอน เม็ดมะมวงหิมพานตแ ให

พลังงานทั้งหมด 150 กิโลแคลอรี่ 

 

 

กราโนลารส Bana Nana 

 

สวนประกอบไดแก ขาวโอ฿ต กลวยอบ งาข้ีมอน เม็ดมะมวงหิมพานตแ ใหพลังงาน

ทั้งหมด 161 กิโลแคลอรี่ 
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น้ําสกัดเย็นยี่หอ Daily cold pressed 

 

น้ําสกัดเย็นคือผักผลไมที่ผานกระบวนการผลิตแบบสกัดเย็น(Cold pressed) ซึ่งกระบวนการ

ผลิตนี้ จะไมมีความรอนใดๆทั้งสิ้นในกระบวนการผลิต ทําใหน้ําผลไมท่ีไดมาจากการสกัดเย็นจะมีไว

ตามินและแรธาตุที่สูงกวากระบวนการผลิตแบบอ่ืนๆ เนื่องจากน้ําผักผลไม จะไมโดนทําลายดวยความ

รอนในกระบวนการผลิตโดยน้ําสกัดเย็นยี่หอนี้ มีการขายน้ําเป็นคอรแสมีทั้งหมด 3 คอรแส ไดแก 1 

Revitalize Program ดื่มน้ําผักผลไมวันละ 4 ขวด (ขวดละ 500 มล.) แทนอาหาร 2 มื้อ รวม 12 

ขวดราคา 2,400 บาท 2. Detox Programโปรแกรม ลางพิษเต็มรูปแบบและลดน้ําหนักดื่มน้ําผัก

ผลไมวันละ 6 ขวด (ขวดละ 500 มล.) แทนอาหาร 3 มื้อ (งดอาหาร) รวม 18 ขวดราคา 3,600 บาท 

4. Ultimate Detox Program ระดับสูงสุดของโปรแกรมลางพิษและลดน้ําหนัก เสริมดวย

คุณประโยชนแของสุดยอดอาหาร ( Superfood) เพ่ือการดูแลสุขภาพขั้นสูงสุดทุกดาน ไดแก ฟื้นฟู

สภาพผิว ชะลอวัย เสริมภูมิคุมกัน และขับสารพิษดื่มน้ําผักผลไมวันละ 6 ขวด (ขวดละ 500 มล.) 

แทนอาหาร 3 มื้อ(งดอาหาร) รวม 18 ขวด และ ดื่ม Superfoodshot (ขวดละ 70 มล.) วันละ 3  

รวม 9 ขวดราคา 4,500 บาท 
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น้ําผักผลไมสกัดเย็นรส Green reboot 

 

น้ําผลไมสกัดเย็นที่มีสวนผสมของผักโขมคะนากีวี่แอปเปิ้ลเขียวและแตงกวาสรรพคุณเสริม

การสรางคอลลาเจน ชวยซอมแซมเซลลแ DNA ใหโฟเลตสูง 

น้ําผักผลไมสกัดเย็นรส Beta sunrise 

 

น้ําผลไมสกัดเย็นที่มีสวนผสมของ แครอท เสาวรสและฝรั่งสรรพคุณบํารุงผิวใหสดใสเปลง

ปลั่ง บํารุงกระดูก บํารุงและรักษาสายตา 

น้ําผักผลไมสกัดเย็นรส Red radiance 

 

น้ําผลไมสกัดเย็นที่มีสวนผสมของแตงโมแกวมังกรและโกจิเบอรี่สรรพคุณบํารุงผิวพรรณและ

เสนผม บํารุงสายตา เสริมสรางภูมิคุมกัน และเสริมความจํา 



114 
    

 

น้ําผักผลไมสกัดเย็นรส Beach boy 

 

น้ําผลไมสกัดเย็นที่มีสวนผสมของสับปะรดมะนาวและแอปเปิ้ลเขียวสรรพคุณรักษาอาการ

บวมน้ํา ลดเซลลูไลทแ และบํารุงผิวพรรณใหกระชับ 

 

น้ําผักผลไมสกัดเย็นรส Beat and burn 

 

น้ําผลไมสกัดเย็นที่มีสวนผสมของบีทรูท แอปเปิ้ลแดง มะนาวและขิงสรรพคุณ เสริมสราง
พละกําลังและความแข็งแรงของกลามเนื้อ ขับเหงื่อ 

 
น้ําผักผลไมสกัดเย็นรส Refresh and relax 
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น้ําผลไมสกัดเย็นที่มีสวนผสมของ ฝรั่ง ใบบัวบก ตะไครและใบมะกรูด สรรพคุณชะลอวัยและ
ริ้วรอย เสริมภูมิตานทาน และชวยใหรูสึกผอนคลาย 

 
 

น้ําผักผลไมสกัดเย็นรส Almond latte 

 

น้ําผลไมสกัดเย็นที่มีสวนผสมของ อัลมอนดแดิบ อินทผาลัม ซินนามอนและเมล็ดวานิลลา 
สรรพคุณไขมันต่ํา มีโอเมกา3สูง ชวยบํารุงสมอง กระดูกและผิวพรรณ 

 

น้ําผักผลไมสกัดเย็นรส Chia in love 

 

น้ําผลไมสกัดเย็นที่มีสวนผสมของสตรอเบอรี่ แอปเปิ้ลแดง แอปเปิ้ลเขียว สับปะรดและ 
เมล็ดเจีย(เป็นพืชในกลุมเครื่องเทศ) สรรพคุณชวยการขับถาย ใหโปรตีนสูง ลดระดับน้ําตาลในเลือด 
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น้ําผักผลไมสกัดเย็นรส Spicy Salsa 

 

น้ําผลไมสกัดเย็นที่มีสวนผสมของมะเขือเทศ แครอท แอปเปิ้ลแดง เสาวรสและขิงสรรพคุณ
ชวยบํารุงผิวพรรณ บํารุงสายตา ชวยปูองกันโรคสมองเสื่อม เสริมภูมิคุมกัน 

 

น้ําผักผลไมสกัดเย็นรส Mighty green 

 

น้ําผลไมสกัดเย็นที่มีสวนผสมของแอปเปิ้ลเขียว สับปะรด คื่นชาย ปวยเล งสะระแหน ชวย
ปรับสมดุลของกรดและดางในเลือด ชวยขับสารพิษในเลือด ลดความดันโลหิต บรรเทาอาการเครียด  
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ขนมทานเลนขาวพองอบกรอบ ยี่หอ Priz 

 

ขนมทานเลนที่ทํามาจากขาวกลอง นําไปผานกระบวนการอบดวยความรอน โดย 1 ถุงนั้นจะ
ใหพลังงานทั้งหมด 90 กิโลแคลอรี่ และเป็นขนมที่ไมใสสารกันบูดหรือวัตถุกันเสีย มีทั้งหทด 4 รส
ไดแก รสชีส รส สาหราย รสเกลือ และ รสตมยํา 

รสชีส 
 

 

สวนประกอบสําคัญ : ขาวกลองหอมมะลิ 74.0% ผงปรุงรสชีส 15.0% น้ํามันรําขาว 11.0% 

ราคา 30 บาท  
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รสสาหราย 

 

สวนประกอบสําคัญ : ขาวกลองหอมมะลิ 74.0% ผงปรุงรสสาหราย 15.0% น้ํามันรําขาว 

11.0% ราคา 30 บาท  

 

รสเกลือ 

 

สวนประกอบสําคัญ : ขาวกลองหอมมะลิ 69.0%, ขาวกลองหอมแดง 17.0%, น้ํามันรําขาว 

13.0%, เกลือ 1.0% ราคา 30 บาท 
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รสตมยํา 

 

สวนประกอบสําคัญ : ขาวกลองหอมมะลิ 83.0% ผงปรุงรสตมยํา 5.0% น้ํามันรําขาว 

12.0% ราคา 30 บาท 

 

กรีกโยเกิร์ตยี่ห้อ Farmers reunion 

 

กรีกโยเกิรแตนําเขาจากประเทศออสเตรเลีย ราคา 199 บาท 

  กรีกโยเกิรแตมีปริมาณแปูงและน้ําตาลต่ํากวาโยเกิรแตแบบธรรมดา ในกรีกโยเกิรแตมีปริมาณ

โซเดียมประมาณครึ่งนึงของโยเกิรแตธรรมดา และกรีกโยเกิรแตนั้นอิ่มทองนานกวาโยเกิรแตธรรมดา 
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น้ ามันสเปรย์ย่ีห้อ คริสโก้ 

 

น้ํามันสเปรยแ ราคา 155 บาท 

น้ํามันสเปรยแเมื่อใชปรุงอาหารนั้นจะใหแคลอรี่นอยกวา น้ํามันแบบขวด 

เนยสเปรย์ยี่ห้อ คริสโก้ 

 

ราคา 155 บาท 

เนยสเปรยแเมื่อนําไปปรุงอาหารนั้นจะใหแคลอรี่ และไขมันนอยกวาการใชเนยแบบธรรมดา  
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แฮมอกไกงวงยี่หอ Delifresh 

 

แฮมอกไกงวงนําเขาจากประเทศ สหรัฐอเมริกา ราคา 199 บาท 

แฮมอกไกงวงเป็นโปรตีนที่มีไขมันนอยกวาแฮมทั่วไปและปราศจากแปูง  

 

ขนมปังโฮลวีต ยี่ห้อ คิวบิค 

 

ขนมปังโฮลวีตแบบดั้งเดิม ราคา 59 บาท 

ขนมปังโฮลวีตยี่หอนี้ปราจากวัตถุกันเสีย และใชวัตถุดิบที่ไดจากธรรมชาติ  
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