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The objectives of this study were 1) to study an approach to develop Bangkok as a
gastronomic city with a creative economy concept 2) to study the context of Bangkok
Metropolitan towards the development of a gastronomic city with a creative economy concept 3)
to study the problems and barriers for development of a gastronomic city with a creative economy
concept in Bangkok and 4) to provide recommendations for the development of Bangkok’s
gastronomic city with creative economy concept.
This research employed a qualitative method in order to propose a prototype of Bangkok
gastronomic city under the concept of a creative economy, including theories and concepts on
creative economy, value creation concept, the public policy in Bangkok and consumer behavior
concepts. The researcher had designed a semi-structure interview form for 77 key informants and
focus group participants, as well as a participatory action research method.
Results of the study found the development of Bangkok’s gastronomic city with a creative
economy concept includes the following characteristics: 1) gastronomy culture 2) farm life
preservation 3) appropriate scale infrastructure 4) research collaborations training, testing, etc.
reading to food 5) Education and awareness-raising of good hygiene & nutrition for society 6)
governance, leadership and supportive initiations 7) food cluster development and business
network and 8) market expansion for local food targeting for visitors.
Keywords: Gastronomic Culture, Gastronomic City, Creative Economy
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ดุ ษฎี นิพนธ์ฉบับนี้ สำเร็ จลุล่วงด้วยดี ด้วยควำมอนุ เครำะห์ในกำรให้คำปรึ กษำ ดู แล แก้ไข
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สอบดุษฎีนิพนธ์ที่ได้ให้คำแนะนำ ตรวจสอบและชี้ แนวทำงในกำรแก้ไขเพื่อให้ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ มี
ควำมสมบูรณ์เรี ยบร้อยมำกยิง่ ขึ้น
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สนับสนุน เป็ นกำลังใจด้วยดีเสมอมำ ทั้งในยำมสุ ข ในยำมทุกข์และยำมท้อแท้ ให้มีกำลังในกำรต่อสู ้
ต่อไป ตลอดจนเพื่อนทุกท่ำน ที่ได้ให้กำรช่วยเหลือและกำรสนับสนุ นในด้ำนข้อมูลและกำลังใจที่ดี
ตลอดมำ ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณทุกท่ำนมำ ณ โอกำสนี้
สุ ดท้ำยนี้ คุณค่ำและประโยชน์ของงำนวิจยั ฉบับนี้ ผูว้ ิจยั ขอมอบแด่บิดำ มำรดำ ครู อำจำรย์
ทุกท่ำน ที่ได้เคยประสิ ทธิ์ ประสำทวิชำควำมรู ้ให้แก่ตวั ผูว้ จิ ยั
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำของปัญหำ
“วิกฤตต้มยำกุง้ ” ในปี พ.ศ. 2540 เกิดกระแสกำรเปลี่ยนแปลง (Tipping Point) จะมีต่อผลทำ
ให้กำรส่ งออกของไทยอยู่ในสภำวะหดตัวอย่ำงต่อเนื่ องและส่ งผลให้เจ้ำหนี้ ต่ำงประเทศขำดควำม
เชื่อมัน่ ในควำมสำมำรถกำรแข่งขันด้ำนกำรส่ งออกของไทย นักลงทุนตัดสิ นใจย้ำยกำรฐำนกำรผลิต
ไปลงทุนยังประเทศอื่นๆและประเทศไทยประสบกับปั ญหำทำงด้ำนเศรษฐกิจขั้นรุ นแรง รัฐบำลจึงมี
กำรออกนโยบำยลอยตัวค่ำเงินเพื่อประคองเศรษฐกิจที่เหลือต่อไป หลังจำกวิกฤตเศรษฐกิจผ่ำนพ้น
ไป พบว่ำ กำรขยำยตัวในช่ วงวิก ฤตกำรฟองสบู่ มี รู ปแบบกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิ จในตัว แบบ
เชิ งปริ มำณที่ไม่ได้เน้นคุ ณภำพของผูป้ ระกอบกำร ซึ่ งทำงเศรษฐศำสตร์ เรี ยกว่ำกำรขำดผลิตภำพ
ปั จจัยกำรผลิตรวม (Total Factor Productivity) และทำให้ประเทศไทยสู ญเสี ยขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่ ง ขันจึ ง สรุ ป ได้ว่ำ กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิ จของไทยอำจไม่ ส ำมำรถประสบควำมสำเร็ จ
เท่ำที่ ควร ดังนั้นกำรพัฒนำประเทศให้มีควำมยัง่ ยืนและมัน่ คงจะต้องมีกำรพัฒนำรู ปแบบในกำร
จำหน่ำยสิ นค้ำและบริ กำรให้มีควำมแตกต่ำงจำกสิ นค้ำและบริ กำรที่สำมำรถผลิ ตได้จำกแหล่งอื่นๆ
และประโยชน์ที่ได้รับจะต้องเป็ นประโยชน์ต่อคนไทยด้วย ซึ่ งโอกำสที่จะเติบโตทำงเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยจะต้องนำแนวคิ ดเศรษฐกิ จสร้ ำงสรรค์ (Creative Economy) มำใช้ควบคู่กบั กำรสร้ ำง
คุ ณค่ำและมูลค่ำ (Value Creation) เช่ น กำรพัฒนำสิ นค้ำและบริ กำรด้วยกำรใช้เอกลักษณ์ ไทยเป็ น
จุ ดเด่ นเช่ น ศิ ลปะ วัฒนธรรม ควำมมี จิตใจโอบอ้อมอำรี เป็ นต้น (ปรเมธี วิมลศิริ , 2552) ซึ่ งเป็ น
ประเด็นในด้ำนกำรบริ หำรในเรื่ องนโยบำยภำครัฐ ภำคอุตสำหกรรม ธุ รกิจและชุ มชนเพื่อเป็ นกำร
ขับ เคลื่ อนประเทศสู่ เศรษฐกิ จสร้ ำ งสรรค์ที่ เ ป็ นแนวคิ ด ที่ ย อมรั บ ว่ำ เป็ นแนวทำงในกำรพัฒ นำ
ประเทศที่มีกำรเติบโตและควำมมัง่ คงทำงเศรษฐกิจส่ งผลให้เกิดประโยชน์ในกำรกระจำยรำยได้และ
ผลผลิตที่เกิดขึ้นอย่ำงยัง่ ยืน
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์เกิดมำจำกกำรสะสมองค์ควำมรู ้ที่เกิดจำก ภูมิปัญญำ ควำมรู ้ ควำมคิด
และควำมมัง่ คัง่ ทำงวัฒนธรรม ตลอดจนมีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพที่สำมำรถนำมำพัฒนำต่อยอด
โดยผสมผสำนกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเป็ นกำรขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ เศรษฐกิจ
ยุ ค ใหม่ ที่ เ ป็ นกำรผลิ ต ในรู ป แบบมุ่ ง เน้น เชิ ง คุ ณ ภำพและควำมคิ ด สร้ ำ งสรรค์ ร วมทั้ง สำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภคทั้งในและต่ำงประเทศได้ ดังที่แผนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่ งชำติ ฉบับที่ 11 เน้นกำรปรับโครงสร้ ำงระบบเศรษฐกิ จและสังคมเป็ นหลัก เป็ นกำรนำ
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ภูมิคุม้ กันที่มีอยู่ พร้อมทั้งกำรสร้ำงภูมิคุม้ กันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นเพื่อเตรี ยมควำมพร้อมในด้ำน
บุ ค ลำกร สั ง คมและระบบเศรษฐกิ จ ของประเทศให้ส ำมำรถปรั บ ตัวรองรั บ ผลกระทบจำกกำร
เปลี่ยนแปลงได้อย่ำงเหมำะสม โดยให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำคนและสังคมไทยให้มีท้ งั คุณภำพ
โอกำสในเข้ำถึ งทรัพยำกรและได้รับประโยชน์จำกกำรพัฒนำเศรษฐกิ จและสังคมอย่ำงเป็ นธรรม
รวมทั้งสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิ จในด้ำนฐำนควำมรู ้เทคโนโลยีนวัตกรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์
บนพื้ น ฐำนกำรผลิ ต ตลอดจนกำรบริ โ ภคที่ เ ป็ นมิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้อ ม (ส ำนัก งำนคณะกรรมกำร
พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, 2554)
ในส่ ว นแผนกำรพัฒ นำเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชำติ ฉ บับ ที่ 12 เน้น เรื่ อ งกำร“พัฒ นำ
เศรษฐกิจและสังคมไทยให้มีควำมมัน่ คงบนฐำนกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน โดยสังคมไทยจะต้องเป็ นสังคมที่
เป็ นควำมเป็ นธรรมและปรำศจำกควำมเหลื่ อมล้ ำ พลเมืองต้องมีวินยั ตื่นรู ้และเรี ยนรู ้ มีทกั ษะและ
ทัศนคติที่เป็ นค่ำนิ ยมที่ดี มีสุขภำพร่ ำงกำยและจิตใจที่สมบูรณ์ ประเทศไทยจะต้องเป็ นฐำนกำรผลิต
และบริ กำรที่มีคุณภำพและรู ปแบบที่โดดเด่นเป็ นที่ตอ้ งกำรในตลำดโลกไม่วำ่ จะเป็ นกำรให้บริ กำร
คุณภำพทั้งด้ำนกำรเงิน ระบบกำรขนส่ งในรู ปแบบต่ำงๆ ในส่ วนกำรท่องเที่ยวต้องมีกำรพัฒนำให้มี
คุณภำพสำมำรถให้เป็ นครัวโลกในเรื่ องอำหำรที่มีคุณภำพและปลอดภัยต่อไป และในขณะเดียวกัน
ควรเพิ่มบทบำทของกลไกด้ำนองค์ควำมรู ้ เทคโนโลยีนวัตกรรม และควำมคิดสร้ำงสรรค์ใ ห้เป็ น
เครื่ องมือหลักในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำและกำรขยำยฐำนเศรษฐกิจควบคู่กบั กำรเพิ่มผลิตภำพของ
ฐำนกำรผลิตและบริ กำรเดิมรวมทั้งกำรต่อยอดกำรผลิตและบริ กำรเดิมโดยใช้ดิจิทลั และเทคโนโลยี
อัจฉริ ยะ” (สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, 2559)
นอกจำกนี้ ปัจจัยที่สนับสนุ นกำรขับเคลื่อนอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ดำ้ นนโยบำยภำครัฐ จะ
เป็ นเรื่ องของกำรสนับ สนุ นต่ ำงๆ เช่ น กำรส่ ง เสริ ม ทรั พ ย์สิ นทำงปั ญญำ กำรส่ ง เสริ ม กำรลงทุ น
ส ำหรั บ ผู ้ป ระกอบกำรด้ ำ นควำมคิ ด สร้ ำ งสรรค์ ตลอดจนกำรส่ ง เสริ มให้ เ กิ ด กำรรวมกลุ่ ม
อุตสำหกรรม (Creative Cluster) และเมืองแห่ งควำมคิดสร้ำงสรรค์ (Creative City) กำรมีเอกลักษณ์
ทำงวัฒนธรรมเป็ นจุดแข็ง ตัวอย่ำงเช่น ประเทศญี่ปุ่นที่เน้นไปที่อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ที่เกี่ยวข้อง
กับเนื้อหำ (Content Industry) ซึ่ งรวมถึงดนตรี ภำพยนตร์ ภำพยนตร์ แอนิ เมชัน่ ซอฟต์แวร์ และเกมส์
เป็ นต้น (เสำวรภย์ กุสุมำ ณ อยุธยำ, 2553)
จำกบทเรี ยนควำมสำเร็ จในกำรส่ งเสริ มอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ คือ กำรสนับสนุ นให้เกิ ด
กลุ่มสร้ ำงสรรค์ (Creative Clusters) ในระดับชุ มชน ท้องถิ่ นและภูมิภำคโดยมีกำรกำหนดบทบำท
และทิศทำงกำรดำเนิ นงำนของกลุ่มในพื้นที่ระดับต่ำงๆอย่ำงชัดเจน ทำให้เกิดควำมร่ วมมือระหว่ำง
เครื อข่ำยที่สำมำรถเชื่ อมโยงซึ่ งกันและกัน ภำยในกลุ่มและระหว่ำงกลุ่มโดยกลุ่มสร้ ำงสรรค์ควร
มุ่ ง เน้นอุ ตสำหกรรมที่ มี ค วำมได้เปรี ย บโดยเปรี ย บเที ย บ (Comparative Advantage) เนื่ องจำกจะ
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ก่อให้เกิดประสิ ทธิ ภำพในกำรผลิตและควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน ตลอดจนเป็ นกำรใช้ทรัพยำกรที่มี
อยูอ่ ย่ำงเหมำะสมและเกิดประโยชน์สูงสุ ด ทั้งนี้ รัฐบำลได้มอบหมำยให้หน่ วยงำนในระดับภูมิภำค
ให้ทำหน้ำที่เป็ นตัวกลำงในกำรเชื่ อมโยงบทบำทของเศรษฐกิจสร้ ำงสรรค์ในระดับชุ มชน ท้องถิ่น
และภู มิ ภ ำคกับ เศรษฐกิ จ สร้ ำ งสรรค์ใ นระดับ มหภำค จะเห็ น ได้ว่ำ ควำมส ำเร็ จ ของเศรษฐกิ จ
สร้ำงสรรค์มำจำกกลุ่มสร้ำงสรรค์ในระดับท้องถิ่น ชุมชน และภูมิภำค ตลอดจนมีกำรสนับสนุ นจำก
ภำครัฐบำลและหน่ วยงำนที่เกี่ยวข้องให้กำรสนับสนุ นทั้งในด้ำนนโยบำย แผนกำรดำเนิ นงำนและ
กำรลงทุนในสิ่ งอำนวยควำมสะดวกพื้นฐำน เป็ นต้น (เฉลิมพล แจ่มจันทร์ และสวรัย บุณยมำนนท์,
2556)
สรุ ปได้ว่ำกำรพัฒนำเศรษฐกิ จโดยใช้เศรษฐกิ จสร้ ำงสรรค์ คื อกำรพัฒนำผลิ ตสิ นค้ำหรื อ
บริ กำรและสร้ำงมูลค่ำเพิม่ ทำงเศรษฐกิจ โดยภำครัฐและภำคเอกชนจำเป็ นต้องใช้องค์ควำมรู ้ในเรื่ อง
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และทรัพย์สินทำงปั ญญำที่สำมำรถประยุกต์ให้เข้ำกับวัฒนธรรม ควำมชำนำญ
เทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่ สิ่ งเหล่ำนี้จะสะท้อนควำมเป็ นเอกลักษณ์ของชุ มชนและท้องถิ่น
อันเป็ นปั จจัยในกำรพัฒนำเศรษฐกิ จสร้ ำงสรรค์ต่อสังคมและชุ มชนอย่ำงยัง่ ยืน บทบำทเศรษฐกิ จ
สร้ ำงสรรค์ของภำครัฐในด้ำนกำรวำงแผนและขับเคลื่อนนโยบำยกำรส่ งเสริ มให้ชุมชนมีควำมคิด
แนวสร้ ำงสรรค์ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในกำรระดมควำมคิดเห็ นในกำรพัฒนำสิ นค้ำหรื อบริ กำร
เนื่ องจำกปั จจัยพื้นฐำนของชุ นชมย่อมมีควำมแตกต่ำงกัน จึงไม่สำมำรถกำหนดรู ปแบบที่ตำยตัวใน
กำรพัฒนำชุ มชนอื่น ดังนั้นภำครัฐควรมีกำรสนับสนุ นด้ำนงำนวิจยั ในกำรสร้ำงเครื อข่ำยของชุมชน
และเครื อข่ำยทำงด้ำนควำมรู ้ ตลอดจนกำรช่วยเหลือในด้ำนกำรตลำดและกำรประชำสัมพันธ์ ที่จะ
เป็ นส่ วนช่ วยที่สำคัญในกำรพัฒนำกระบวนกำรเศรษฐกิจสร้ ำงสรรค์ ซึ่ งสำมำรถเก็บรวมรวบและ
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู ้ตลอดจนภูมิปัญญำท้องถิ่น และยังสำมำรถส่ งเสริ มภำพลักษณ์กำรท่องเที่ยวและ
สำมำรถดึงดูดนักท่องเที่ยวจำกต่ำงประเทศให้มำท่องเที่ยวในชุมชนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
1.2 ควำมสำคัญของปัญหำ
กำรท่องเที่ยวเป็ นอุตสำหกรรมที่มีบทบำทสำคัญต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจของหลำยประเทศ
ทัว่ โลก รั ฐบำลของประเทศดังกล่ ำวจึ งควรให้ควำมสำคัญในกำรเสริ มสร้ ำงขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันและกำหนดกลยุทธ์ทำงกำรตลำด เพื่อเป็ นกำรเชิ ญชวนนักท่องเที่ยวจำกทัว่ โลกเข้ำมำ
ท่องเที่ยวในประเทศของตนเพิ่มมำกขึ้น ภำรกิจด้ำนกำรท่องเที่ยวจึงเป็ นภำรกิจที่ถูกผสำนกลมกลืน
ไปกับกำรพัฒนำประเทศในทุกมิติ ดังนั้นกำรกำหนดยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำของประเทศต่ำงๆ จึงได้
มี กำรบู รณำกำรงำนด้ำนกำรท่องเที่ ยวเป็ นส่ วนหนึ่ งของแผนพัฒนำเศรษฐกิ จ โดยมี พ้ืนฐำนของ
เศรษฐกิ จที่ เข้มแข็ง, มี โครงสร้ ำงพื้นฐำนที่ ดี, มีทรัพยำกรธรรมชำติที่มีควำมอุดมสมบู รณ์ และมี
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บุคลำกรภำคกำรท่องเที่ยวที่มีศกั ยภำพด้วยแล้ว จะเป็ นปั จจัยสำคัญที่ จะช่ วยผลักดันให้ประเทศมี
ควำมมั่น คั่ง และสำมำรถพัฒ นำกำรท่ อ งเที่ ย วของตนให้ เ ติ บ โตได้อ ย่ำ งมั่น คง (กระทรวงกำร
ท่องเที่ยวและกีฬำ, 2558)
ประเทศไทยมี ควำมพร้ อมในกำรพัฒนำอุ ตสำหกรรมกำรท่องเที่ ยวหลำกหลำยด้ำ นโดย
กรุ งเทพมหำนครเป็ นเมืองหลวงและเมืองศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ จึงมีปัจจัยที่
สำมำรถพัฒนำสู่ เมืองแห่งอำหำรกำรกินด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ ดังนี้
1. นโยบำยกรุ ง เทพมหำนคร ซึ่ งเป็ นภำคบริ ห ำรส่ ว นท้อ งถิ่ น มี น โยบำยในกำรท ำให้
กรุ งเทพเป็ นเมื องอำหำรปลอดภัย ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ ย่อยที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมื องอำหำร
ปลอดภัย (แผนกำรบริ หำรรำชกำร กรุ งเทพมหำนคร พ.ศ. 2556-2560) เพรำะในปัจจุบนั สถำนกำรณ์
สิ่ ง แวดล้อ มรอบด้ำ นมี อุ ป สรรคมำกมำย เช่ น ปั ญ หำสุ ข ภำพและโรคภัย ไข้เ จ็ บ ที่ ส ำคัญ ได้แก่
โรคติดต่ออุ บตั ิใหม่เป็ นปั ญหำทำงสำธำรณสุ ขที่ เป็ นภัยคุ กคำมต่อสุ ขภำพกำยและสุ ขภำพจิ ตของ
ประชำชนเป็ นอย่ำงมำก ส่ งผลกระทบต่อเศรษฐกิ จ สังคม และกำรเมือง ทำให้มีผลต่อสภำพควำม
เป็ นอยู่ท้ งั ด้ำนกำยภำพ สิ่ งแวดล้อม และสุ ขภำพของประชำชน โดยควรมีกำรส่ งเสริ มให้เกิ ดกำร
ควบคุมระบบสุ ขำภิบำลอำหำร กำรตรวจหำสำรพิษที่มีกำรปนเปื้ อนในอำหำร กำรเฝ้ำระวังและป้ อง
ปรำมกำรตกค้ำงของสำรต้ำนจุลชี พในเนื้ อสัตว์ที่จำหน่ ำยในบริ เวณสถำนที่จำหน่ ำยเนื้ อสัตว์ ของ
พื้นที่กรุ งเทพมหำนครได้มีกำรป้ องกันควบคุ มโรคต่ำงๆที่เกิ ดขึ้นจำกกระบวนผลิตอำหำร (สำนัก
ยุทธศำสตร์ และประเมินผล กรุ งเทพมหำนคร, 2557) ซึ่ งเป็ นปั จจัยสำคัญที่จะสร้ ำงภำพพจน์และ
ส่ งเสริ มให้กรุ งเทพเป็ นเมืองแห่ งอำหำรกำรกิน (Gastronomic City) ต่อไปในอนำคต ทำให้จะต้อง
อำศัยควำมร่ วมมือระหว่ำงภำครัฐ ภำคบริ หำรส่ วนท้องถิ่น และผูป้ ระกอบกำรในภำคเอกชน จึงจะ
เกิดควำมสำเร็ จและควำมยัง่ ยืนต่อไปในอนำคต
2. ด้ ำนกำยภำพของกรุ งเทพมหำนคร เป็ นเมืองหลวงของประเทศไทยและเป็ นองค์ก ร
ปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ในรู ป แบบพิ เ ศษจัด อยู่ใ นระดับ มหำนคร แบ่ ง เขตกำรปกครองออกเป็ น
50 เขต ซึ่ งมีผูว้ ่ำรำชกำรกรุ งเทพมหำนครและสภำกรุ งเทพมหำนคร ปั จจุบนั กรุ งเทพมีขนำดพื้นที่
1,568 ตำงรำงกิ โลเมตร (ส ำนัก ยุทธศำสตร์ และประเมิ นผล กรุ ง เทพมหำนคร, 2557) ในฐำนะที่
กรุ ง เทพมหำนครเป็ นเมื อ งหลัก ทำงเศรษฐกิ จ ที่ ส ำคัญ ของประเทศไทยและของภู มิ ภ ำคเอเชี ย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ จึงเป็ นศูนย์กลำงของกิจกรรมทำงเศรษฐกิจที่มีกำรดำเนิ นธุ รกิ จที่กว้ำงขวำงกว่ำ
ขอบเขตกำรปกครองในระดับท้องถิ่น กำรเป็ นเมืองของหลวงประเทศในทุกด้ำน ทั้งด้ำนเศรษฐกิ จ
กำรเมื อง กำรปกครอง กำรศึ กษำ ศู นย์กลำงกำรคมนำคม และกำรติ ดต่อสัมพันธ์ กบั ต่ำงประเทศ
ก่ อให้เกิ ดควำมน่ ำ สนใจต่ อกำรท่ อ งเที่ ย วในภำคอุ ตสำหกรรมต่ ำ งๆ เช่ น สถำนที่ ท่ องเที่ ย วเชิ ง
วัฒนธรรม สถำนประกอบกำรที่พกั อำศัย ตลอดจนธุ รกิจประเภทอำหำร เป็ นต้น เนื่องจำกศูนย์วิจยั
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กสิ กรไทยมีกำรวิจยั ในปี พ.ศ.2556 กรุ งเทพมหำนครจะขยำยตัวได้ไม่ต่ ำกว่ำ 4% โดยมีปัจจัยหนุน
จำกกำรเติบโตของกิ จกรรมในภำคกำรเงิ น ภำคกำรท่องเที่ยว ภำคอสังหำริ มทรัพย์ ตลอดจนธุ รกิจ
บริ กำรประเภทอื่น ดังนั้นกรุ งเทพมหำนครควรมีเป้ ำหมำยที่ตอ้ งกำรจะเป็ นมหำนครของศูนย์กลำงที่
มีควำมโดดเด่นในภำคกำรบริ กำรด้ำนกำรท่องเที่ยว ซึ่ งกำรวำงยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำเพื่อยกระดับ
ศักยภำพทำงกำรแข่งขันของกรุ งเทพมหำนครคื อ กำรยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศรวมทั้งจะเป็ นพื้นฐำนสำคัญเพื่อไปสู่ เป้ ำหมำยกำรมหำนครศูนย์กลำงของอำเซี ยน (กรม
อำเซียน, 2556)
3. สถิติกำรท่ องเที่ยว จำกกำรสำรวจพบว่ำประเทศไทยมีกำรขยำยตัวมำอย่ำงต่อเนื่ องทั้ง
จำนวนและรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว ในระยะ 5 ปี ที่ผำ่ นมำ ได้แก่ ปี พ.ศ. 2552 จำนวนนักท่องเที่ยวมี
จำนวน 14.0 ล้ำนคนซึ่ งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่ องและในปี พ.ศ. 2557 เพิ่มเป็ น 24.8 ล้ำนคน
โดยในปี พ.ศ. 2556 มีรำยได้ 1.20 ล้ำนล้ำนบำทสู งสุ ดเป็ นอันดับ 10 ของโลก และในปี พ.ศ. 2557
ลดลงเหลือ 1.17 ล้ำนล้ำนบำท เนื่ องจำกประสบกับวิกฤตทำงกำรเมืองและวิกฤตเศรษฐกิจในกลุ่ม
ประเทศยุโรป สำหรับในปี พ.ศ. 2558 มีนกั ท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติจำกจำนวน 29.8 ล้ำนคน ขยำยตัว
ร้อยละ 20.44 จำกปี ที่ผำ่ นมำ ซึ่ งมีจำนวนนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติที่ใช้บริ กำร ณ สนำมบินสุ วรรณ
ภูมิ จำนวน 15.8 ล้ำนคน และสนำมบินดอนเมืองจำนวน 3.24 ล้ำนคน ทำให้ประเทศไทยมีรำยได้
จำกกำรท่องเที่ยว 1.44 ล้ำนล้ำนบำท โดยสถำนที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ กรุ งเทพมหำนคร ภูเก็ต
ชลบุรี เชี ยงใหม่ สงขลำและกระบี่(กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ, 2558) ซึ่ งสอดคล้องกับผลกำร
สำรวจกำรท่องเที่ยวภูมิภำคเอเชี ยแปซิ ฟิก ปี 2015 จำกนักท่องเที่ยวที่พกั ค้ำงคืนจำนวน 308 ล้ำนคน
โดยสำรวจเมื องท่องเที่ ยวจำนวนทั้งหมด 167 เมือง ใน 22 ประเทศ พบว่ำกำรท่องเที่ ยวในเอเชี ย
แปซิ ฟิ กเติ บ โตอย่ ำ งรวดเร็ ว มี สั ด ส่ ว นเป็ นอัน ดั บ หนึ่ งของโลกแทนภู มิ ภ ำคยุ โ รปแล้ ว ซึ่ ง
กรุ งเทพมหำนครได้ถูกจัดอันดับหนึ่งในเรื่ องเมืองน่ำท่องเที่ยว มีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวทั้งหมด อยู่
ที่ 15.2 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ (MasterCard :Asia Pacific Destinations Index 2015)
4. กรุ ง เทพมหำนครได้ รั บ รำงวั ล เมื อ งท่ อ งเที่ ย วที่ ดี ที่ สุ ด ในโลก โดย Travel & Leisure
(นิ ตยสำรท่องเที่ ยว) ได้มอบรำงวัลไว้ในปี พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2554 โดยมีปัจจัยกำร
คัดเลือก ที่สำคัญคือ สถำนที่และทัศนียภำพที่สวยงำม เอกลักษณ์ทำงศิลปวัฒนธรรมประเพณี อำหำร
และแหล่ ง จับ จ่ ำ ย ควำมเป็ นมิ ต รไมตรี ของผู ้ค น และควำมคุ ้ม ค่ ำ ของเงิ น ที่ ใ ช้ จ่ ำ ย ผู ้บ ริ หำร
กรุ งเทพมหำนครจึงจัดจำแผนพัฒนำกำรท่องเที่ยวกรุ งเทพมหำนคร พ.ศ. 2554-2558 เพื่อส่ งเสริ ม
อนุ รักษ์และกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว ซึ่ งเป็ นปั จจัยหลักในกำรพัฒนำเศรษฐกิ จของประเทศ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็ นกรอบในกำรส่ งเสริ มและพัฒนำกำรท่องเที่ยวกรุ งเทพมหำนคร “มุ่งสู่ มหำนคร
ท่องเที่ ยวที่ ดีที่สุด” เพื่อเป็ นจุ ดหมำยปลำยทำงของนักท่องเที่ ยวทัว่ โลก โดยมียุทธศำสตร์ ในกำร
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ขับเคลื่อน 5 ด้ำน ประกอบด้วย 1.กำรอนุ รักษ์และพัฒนำทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวอย่ำงสร้ ำงสรรค์
และยัง่ ยืน 2.กำรพัฒนำและส่ งเสริ มกำรตลำดกำรท่องเที่ยว 3.กำรเพิ่มประสิ ทธิ ภำพกลไกบริ หำร
จัดกำร กำรท่องเที่ยวเชิ งเครื อข่ำย 4.กำรพัฒนำศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ทำงด้ำนกำรท่องเที่ยว และ
5.กำรพัฒนำคุ ณภำพบริ กำรด้ำ นกำรท่ องเที่ ยว (แผนพัฒนำกำรท่ องเที่ ยวกรุ ง เทพมหำนคร พ.ศ.
2554-2558, 2555)
5. กรุ งเทพมหำนครมีจำนวนผู้ประกอบกำรร้ ำนอำหำร และภัตตำคำรมำกที่สุดในประเทศ
ไทย ซึ่ งในปี พ.ศ. 2559 มีจำนวนร้ำนอำหำรอยู่ที่ 12,801 แห่ ง โดยมีเขตที่มีร้ำนอำหำรมำกที่สุด 10
อันดับ ดังนี้ เขตปทุมวัน 938 แห่ง เขตวัฒนำ 855 แห่ง เขตจตุจกั ร 787 แห่ง เขตบำงรัก 699 แห่ง เขต
คลองเตย 609 แห่ ง เขตพระนคร 519 แห่ ง เขตยำนนำวำ 471 แห่ ง เขตห้วยขวำง 501 แห่ ง เขตรำช
เทวี 420 แห่ง เขตลำดพร้ำว 380 แหล่ง (กองสุ ขำภิบำลอำหำร สำนักอนำมัย, 2559) จำกกำรสำรวจจะ
พบแหล่ งอุ ตสำหกรรมอำหำรประจำแต่ละท้องที่ ดังนี้ 1.พื้นที่ กรุ งเทพกลำงมี เยำวรำชเป็ นแหล่ง
ค้ำขำยของชำวไทยเชื้ อสำยจีนที่มีเอกลักษณ์ ในเรื่ องของ อำหำรจีน ยำและสมุนไพรจีน ส่ วนตลำด
ห้วยขวำงเป็ นแหล่งกำรค้ำกลำงคืนที่เปิ ดในลักษณะร้ ำนอำหำรและรถเข็นริ มทำง 2.พื้นที่กรุ งเทพ
ตะวันออก มี ร้ำนอำหำรบริ เวณถนนเกษตร-นวมินทร์ 3.พื้นที่กรุ งเทพใต้ มี ย่ำนถนนสุ ขุมวิทและ
ถนนทองหล่ อ ในเขตวัฒนำเป็ นแหล่ งของอำหำรนำนำชำติ ท้ งั อำหำรเอเชี ยและยุโรป โดยมีกำร
ผสมผสำนระหว่ำงวัตถุดิบในประเทศและนำเข้ำจำกต่ำงประเทศ ซึ่ งมีตลำดคลองเตยและตลำดสำม
ย่ำนเป็ นแหล่งวัตถุ ดิบที่สำคัญ 4.กรุ งเทพเหนื อมีตลำด อตก. เป็ นแหล่งรวมอำหำรและสิ นค้ำทำง
เกษตรทั้งผักและผลไม้ 5.กรุ งธนบุรีเหนื อมีเขตคลองสำนและเขตบำงกอกน้อย เป็ นเขตท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ และเชิงศิลปะวัฒนธรรม จึงมีควำมหลำกหลำยของอำหำรหลำยเชื้ อชำติท้ งั ไทย จีน มอญ
และอิสลำม และ 6.กรุ งธนบุรีใต้ มีเขตบำงขุนเทียนเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศน์และแหล่งวัตถุดิบ
อำหำรทะเล (สำนักงำนส่ งเสริ มวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม, 2556)
6. แนวโน้ มรำยได้ ของผู้ประกอบกำรอำหำร จำกข้อมู ลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ถึ ง พ.ศ. 2557
กำรใช้ จ่ ำ ยของนั ก ท่ อ งเที่ ย วมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะเพิ่ ม ขึ้ นทุ ก ปี จึ ง มี ส่ ว นส่ ง เสริ มให้ ร ำยได้ ข อง
ผูป้ ระกอบกำรอำหำรในกรุ งเทพมหำนครมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมำกขึ้น ตำมรำยละเอียดตำรำงที่ 1.1
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ตำรำงที่ 1.1 กำรเปรี ยบเทียบค่ำใช้จ่ำยด้ำนอำหำรเฉลี่ยของผูเ้ ยีย่ มเยือนในกรุ งเทพมหำนคร
(หน่วย: บำท/คน/วัน)

กำรเปรี ยบเทียบค่ำใช้จ่ำยด้ำนอำหำรเฉลี่ยของผูเ้ ยีย่ มเยือนในกรุ งเทพมหำนคร

นักท่องเที่ยว*
(Tourist)

ผูม้ ำเยีย่ มเยือน**
(Visitor)

นักทัศนำจร***
(Excursionist)

พ.ศ.

ชำวไทย

ชำวต่ำงประเทศ

2555

560.46

815.56

2556

589.71

860.02

2557

619.95

893.40

2555

534.18

813.89

2556

561.12

857.90

2557

589.45

891.04

2555

392.94

695.36

2556

407.98

696.11

2557

431.20

714.91

ผูเ้ ดินทำงมำเยือนชัว่ ครำวที่พกั อยูใ่ นประเทศที่มำเยือน
ไม่นอ้ ยกว่ำ 24 ชัว่ โมง
**ผูม้ ำเยีย่ มเยือน (Visitor) คือ ผูเ้ ดินทำงมำเยือนชัว่ ครำว และอยูใ่ นประเทศที่มำเยือน
น้อยกว่ำ 24 ชัว่ โมง(มีกำรพักแรม)
***นักทัศนำจร (Excursionist) คือ ผูเ้ ดินทำงมำเยือนชัว่ ครำว และอยูใ่ นประเทศที่มำเยือน
น้อยกว่ำ 24 ชัว่ โมง (ไม่มีกำรพักแรม)
ที่มำ : กลุ่มสถิติและเศรษฐกิจกำรท่องเที่ยว กรมกำรท่องเที่ยว กระทรวงกำรท่องเที่ยวและ
กีฬำ (2558)
*นักท่องเที่ยว (Tourist) คือ

จำกตำรำงที่ 1.1 พบว่ำ นัก ท่ องเที่ ย วทั้ง ชำวไทยและชำวต่ ำ งประเทศมี แนวโน้ม ที่ ม ำใช้
บริ กำรด้ำนอำหำรเพิม่ ขึ้นทุกปี เช่น ในปี พ.ศ. 2556 นักท่องเที่ยวชำวไทยมีกำรใช้บริ กำรด้ำนอำหำร
อยู่ที่ 589.71 บำท ส่ วนในปี พ.ศ. 2557 มี กำรใช้บริ กำรอยู่ที่ 619.95 บำท แสดงว่ำมี สัดส่ วนที่ เพิ่ม
ขึ้นอยู่ +5.13% ในส่ วนของนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติมีกำรใช้บริ กำรด้ำนอำหำรในปี พ.ศ. 2556 อยูท่ ี่
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860.02 บำท ส่ วนในปี พ.ศ. 2557 อยูท่ ี่ 893.40 บำท จึงมีสัดส่ วนที่เพิ่มขึ้นอยูท่ ี่ +3.88% จำกอัตรำกำร
จำกใช้จ่ำยด้ำนอำหำรเพิ่มขึ้นในทุกปี จึงเป็ นปั จจัยในกำรส่ งเสริ มให้กรุ งเทพมหำนครเป็ นเมืองแห่ ง
อำหำรกำรกิน ส่ วนค่ำใช้จ่ำยของนักท่องเที่ยวในปี 2558 ไม่มีกำรระบุถึงกำรใช้จ่ำยด้ำนอำหำรเป็ น
กำรแสดงถึ งสถิ ติดำ้ นค่ำใช้จ่ำยรวมดังนี้ ผูม้ ำเยี่ยมเยือนชำวไทยมีค่ำใช้จ่ำย 3439.98 บำท/คน/วัน
ชำวต่ำงชำติมีค่ำใช้จ่ำย 3439.98 บำท/คน/วัน ในส่ วนนักท่องเที่ยวชำวไทย 3689.20 บำท/คน/วัน
นัก ท่ องเที่ ย วชำวต่ ำ งชำติ 4830.25 บำท/คน/วัน นัก ทัศนำจรชำวไทย 2153.13 บำท/คน/วัน นัก
ทัศนำจรชำวต่ำงประเทศ 2685.42 บำท/คน/วัน
ถึงแม้วำ่ กรุ งเทพมหำนครจะมีศกั ยภำพของด้ำนอุตสำหกรรมท่องเที่ยวและบริ กำรซึ่ งทำให้
ตลอดระยะเวลำที่ ผ่ำ นมำกรุ ง เทพมหำนครมี กำรเจริ ญเติ บ โตด้ำ นธุ รกิ จท่ องเที่ ยวและด้ำนธุ รกิ จ
บริ กำรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็ นเมืองได้รับรำงวัลเมืองที่น่ำท่องเที่ยวจำกหลำกหลำยองค์กรทัว่ โลก
แต่ในขณะเดี ยวกันพบว่ำมีประเด็นปั ญหำในกำรส่ งเสริ มกรุ งเทพมหำนครให้เป็ นเมืองสร้ำงสรรค์
ด้ำนเมืองแห่งอำหำรกำรกินอย่ำงต่อเนื่ อง โดยสำมำรถสรุ ปประเด็นได้ดงั นี้
1. นโยบำยภำครัฐ เนื่องจำกรัฐบำลมีกำรเน้นส่ งเสริ มกำรส่ งออกเป็ นหลัก โดยรัฐบำลมีกำร
กระตุน้ ให้ผผู ้ ลิตและลงทุนในแง่ของกำรผลิตและกำรส่ งออก เพื่อประโยชน์ในด้ำนกำรเติบโตทำง
เศรษฐกิจของประเทศแต่พบว่ำเมื่อประเทศต่ำงๆมีกำรปรับตัวใหม่เหมือนกับประเทศไทย จึงทำให้
ประเทศไทยไม่สำมำรถแข่งขันกับประเทศอื่ นๆได้ ดังนั้นกำรพัฒนำระบบเศรษฐกิ จสร้ ำงสรรค์
(Creative Economy) ซึ่ งในปั จจุ บนั หลำยประเทศได้ศึกษำและพัฒนำระบบเศรษฐกิ จสร้ ำงสรรค์
อย่ำงจริ งจัง เช่น ในปี พ.ศ. 2544 รัฐบำลอังกฤษได้ประกำศแผนพัฒนำและจัดตั้งองค์กรซึ่ งทำหน้ำที่
เชื่ อมโยงกับอุตสำหกรรมโดยมีกำรนำควำมคิดสร้ำงสรรค์มำบริ หำรก็สำมำรถขับเคลื่ อนได้อย่ำงมี
ศักยภำพ หรื อประเทศเกำหลี ใต้ก็ได้ให้ควำมสำคัญกับกำรสร้ำงรำยได้ใหม่จำกควำมคิดสร้ำงสรรค์
จนปั จจุบนั กำรแพร่ หลำย ของวัฒนธรรมเกำหลี กลำยเป็ นที่มำของรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว อำหำร
แฟชัน่ ดนตรี และภำพยนตร์ (อภิสิทธิ์ ไล่ศตั รู ไกล, 2553)
2. ปั ญหำด้ ำนกำรเมื อง เนื่ องจำกประเทศไทยมี กำรเปลี่ ยนแปลงรั ฐบำลบ่อยครั้ งในรอบ
หลำยปี ที่ ผ่ำนมำ จึ งทำให้มีกำรเปลี่ ยนแปลงนโยบำยด้ำนกำรบริ หำรซึ่ งทำให้นโยบำยเศรษฐกิ จ
สร้ ำงสรรค์ไม่สำมำรถบริ หำรงำนได้ต่อเนื่ องและส่ งผลให้ภำครั ฐเกิ ดปั ญหำด้ำนขำดบุคลำกรที่มี
ควำมเชี่ ยวชำญและมี ควำมรู ้ ค วำมเข้ำใจในเศรษฐกิ จสร้ ำงสรรค์ ซึ่ งทำให้ผูป้ ฏิ บตั ิ งำนขำดควำม
ชัดเจนในกำรปฏิบตั ิงำน (ฐิติกร พูลภัทรชีวนิ , 2553)
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3. ปั ญหำด้ ำนระบบกำรศึ กษำ เทคโนโลยีดำ้ นกำรศึกษำของไทยยังไม่มีควำมพร้ อมและ
ทันสมัยซึ่ งทำให้ไม่เอื้อต่อควำมคิดสร้ำงสรรค์ของคนในชำติ ตลอดจนรัฐบำลไม่มีกำรส่ งเสริ มวิจยั
พัฒนำรวมถึ งกำรปกป้ องทรั พย์สิ นทำงปั ญญำทั้งของคนไทยและคนต่ ำงชำติ (พิริยะ ผลพิรุฬห์ ,
2556)
ประเด็นปัญหำที่ 2 และ 3 มีควำมสอดคล้องกับผลสำรวจควำมคิดเห็นของนักเศรษฐศำสตร์
ชำวไทย ที่มีกำรเสนอให้กำรสนับสนุ นเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ให้มีข้ ึนในระบบเศรษฐกิจของไทย โดย
ประเภทของเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ที่เห็นว่ำเหมำะกับศักยภำพของคนไทยและรัฐบำลควรส่ งเสริ มมำก
ที่ สุ ดคื อ อำหำรไทย (ร้ อยละ 93.9) รองลงมำเป็ นประเภท ท่ องเที่ ย วเชิ ง วัฒนธรรมและควำม
หลำกหลำยทำงชี ว ภำพ (ร้ อ ยละ 83.3) ส ำหรั บ ปั ญ หำและอุ ป สรรคที่ ส ำคัญ ในกำรน ำแนวคิ ด
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์มำใช้กบั ประเทศไทย คือ ปั ญหำกำรเมือง(ร้อยละ 43.9) และระบบกำรศึกษำยัง
ไม่ทนั สมัย (ร้อยละ 22.0) และขำดกำรวิจยั พัฒนำรวมถึงกำรปกป้ องทรัพย์สินทำงปั ญญำอย่ำงจริ งจัง
(ร้อยละ 17.1) (ศูนย์วจิ ยั มหำวิทยำลัยกรุ งเทพ, 2555)
จำกที่ ก ล่ ำ วมำข้ำ งต้น ยัง พบว่ ำ กรุ ง เทพมหำนครยัง ขำดควำมพร้ อ มบำงประเด็ น ของ
หลักเกณฑ์เมืองสร้ำงสรรค์ดำ้ นอำหำรกำรกิน ซึ่ งภำครัฐและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรศึกษำแนวทำง
และกำหนดนโยบำยกำรร่ วมมือกับภำคเอกชนในกำรพัฒนำกรุ งเทพมหำนครสู่ เมืองแห่ งอำหำรกำร
กิ น ซึ่ งกำรนำหลักกำรตำมเศรษฐกิ จสร้ ำงสรรค์และหลักกำรที่ เกี่ ยวข้องมำพัฒนำเพื่อให้เกิ ดเป็ น
ต้นแบบ ซึ่ งควรมีกำรศึกษำเมืองต้นแบบอำหำรทั้งในและต่ำงประเทศเช่น ภูเก็ต ประเทศไทย, เมือง
เจนจู ประเทศเกำหลี , เมื องเจิ นตู ประเทศจี น เป็ นต้น ตลอดจนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ ย วรู ป แบบ
อำหำรของประเทศอื่ น ๆ เพื่ อ ทรำบถึ ง แนวทำงกำรปฏิ บ ัติ ง ำนใน กำรจัด กำรกำรพั ฒ นำ
กรุ งเทพมหำนครสู่ เมืองแห่ งอำหำรกำรกิน จึงนำมำวิเครำะห์ถึงโอกำสและอุปสรรคของภำครัฐและ
ภำคเอกชนในกำรร่ วมกันทำงำนว่ำควรส่ งเสริ มและพัฒนำในแนวทำงใดต่อไปในอนำคต
ด้วยเหตุผลดังที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษำแนวคิ ดเศรษฐกิ จสร้ ำงสรรค์ ใน
ธุ รกิ จร้ ำ นอำหำรว่ำ หำกมี ก ำรนำหลัก เศรษฐกิ จสร้ ำ งสรรค์ม ำประยุกต์ใ ช้ในกำรประกอบธุ รกิ จ
ตลอดจนกำหนดยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำกรุ งเทพมหำนครเข้ำสู่ สถำนะเมื องสร้ ำงสรรค์ด้ำนอำหำร
กำรกิ น ซึ่ งในปั จ จุ บ ัน กรุ ง เทพมหำนครมี ศ กั ยภำพที่ พ ฒ
ั นำอุ ต สำหกรรมกำรท่ อ งเที่ ย วในส่ วน
ผูป้ ระกอบกำรร้ ำนอำหำรที่สำมำรถแข่งขันทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ผูว้ ิจยั จึงเห็ นควรจัดทำ
ดุษฎีนิพนธ์ในหัวข้อ “ต้ นแบบกำรพัฒนำเมืองแห่ งอำหำรกำรกินด้ วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้ ำงสรรค์
ในกรุ งเทพมหำนคร” ซึ่ งผูว้ ิจยั จึงได้นำประเด็นควำมสำคัญของปั ญหำมำเข้ำสู่ กระบวนกำรวิจยั เชิ ง
ประจักษ์ เพื่อกำรสร้ ำงองค์ควำมรู ้ ใหม่และสำมำรถนำผลกำรวิจยั ไปประยุกต์ใช้ในด้ำนนโยบำย

10

เศรษฐกิ จสร้ ำงสรรค์เพื่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวด้ำนอำหำรกำรกิ นและเป็ นกำรเพิ่ม
มูลค่ำของสิ นค้ำให้ผปู ้ ระกอบกำรอำหำรในประเทศต่อไป
1.3 โจทย์วจิ ัย
กำรพัฒนำเมืองแห่ งอำหำรกำรกินด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ในกรุ งเทพมหำนครเป็ น
อย่ำงไร
1.4 วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษำแนวกำรพัฒนำเมื องแห่ งอำหำรกำรกิ นด้วยแนวคิ ดเศรษฐกิ จสร้ ำงสรรค์ใน
กรุ งเทพมหำนคร
2. เพื่อศึกษำบริ บทของกรุ งเทพมหำนครต่อกำรพัฒนำเมืองแห่ งอำหำรกำรกินด้วยแนวคิด
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ในกรุ งเทพมหำนคร
3. เพื่อศึกษำปัญหำและอุปสรรคในกำรพัฒนำเมืองแห่งอำหำรกำรกินด้วยแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ในกรุ งเทพมหำนคร
4. เพื่ อ เสนอแนะแนวทำงกำรพัฒ นำเมื อ งแห่ ง อำหำรกำรกิ น ด้ ว ยแนวคิ ด เศรษฐกิ จ
สร้ำงสรรค์ในกรุ งเทพมหำนคร
1.5 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1. กำรเก็ บ ข้อ มู ล รวบรวมข้อ มู ล แนวคิ ด เศรษฐกิ จ สร้ ำ งสรรค์ ในกำรพัฒ นำเมื อ งของ
กรุ งเทพมหำนครให้เป็ นเมืองแห่งอำหำรกำรกิน
2. เป็ นแนวทำงให้ ภ ำครั ฐ ในกำรจัด ท ำนโยบำยเศรษฐกิ จ สร้ ำ งสรรค์ เ พื่ อ กำรพัฒ นำ
กรุ งเทพมหำนครในกำรเป็ นเมืองแห่งอำหำรกำรกิน
3. เป็ นแนวทำงให้ผปู ้ ระกอบกำรในกำรพัฒนำแนวคิดเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์เพื่อกำรประกอบ
ธุ รกิจด้ำนกำรท่องเที่ยวและอำหำร
1.6 ขอบเขตกำรวิจัย
1. ด้ ำนเนื้อหำ
ศึกษำโดยอำศัยหลักแนวคิดเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์มำ ประยุกต์ภำยใต้สถำนกำรณ์ปัจจุบนั ให้
เข้ำกับหน่วยงำนรัฐบำล และผูป้ ระกอบกำรในกรุ งเทพมหำนคร
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2. ด้ ำนพืน้ ที่
ศึกษำพื้นที่ของกรุ งเทพมหำนคร
3. ด้ ำนเวลำ
ศึกษำวิจยั และรวบรวมตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนำคม พ.ศ. 2559 ถึง 1 มีนำคม พ.ศ. 2561
4. ด้ ำนประชำกร
4.1 ภำครัฐ: หน่วยงำนที่ทำหน้ำที่เกี่ยวข้องกับ
4.1.1 ผูบ้ ริ หำรของกรุ งเทพมหำนครจำนวน 30 เขต เขตละ 1 ท่ำน
4.1.2 ผูบ้ ริ หำรของกระทรวงสำธำรณสุ ข กรมอนำมัย 2 ท่ำน
4.1.3 นักสำธำรณสุ ขจำกกรุ งเทพมหำนคร 15 ท่ำน
4.2 ภำคเอกชน
4.2.1 ผู ้ ป ระกอบกำรธุ รกิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อำหำรในกรุ งเทพมหำนครจ ำนวน
25 ท่ำน
4.2.2 ผูเ้ ชี่ยวชำญด้ำนอำหำร 5 ท่ำน
1.7 นิยำมคำศัพท์เฉพำะ
• กำรพัฒ นำ หมำยถึ ง กำรรวบรวมและกำรประยุก ต์ องค์ควำมรู ้ เพื่ อในใช้ก ำรพัฒ นำ
ศักยภำพ ควำมรู ้และควำมสำมำรถของผูป้ ระกอบกำรอำหำรให้สำมำรถสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่หรื อกำร
เพิ่ ม คุ ณค่ ำ ต่ อธุ รกิ จกำรบริ ก ำรด้ำ นอำหำรให้มี เหมำะสมกับ ชุ มชนและเกิ ดกำรเจริ ญ เติ บโตทำง
เศรษฐกิจอย่ำงยัง่ ยืน
• เมืองแห่ งอำหำรกำรกิน หมำยถึง กำรมำพัฒนำเมืองหรื อชุนชนทำให้เกิดเอกลักษณ์ของ
กำรสร้ ำงมูลค่ำสิ นค้ำหรื อบริ กำรที่เกิ ดจำกควำมคิดของมนุ ษย์ ในกำรขับเคลื่ อนทำงเศรษฐกิ จบน
พื้นฐำนของต้นทุนภูมิศำสตร์ สังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรสร้ำงสรรค์งำน ตลอดจนนำ
หลักกำรสำธำรณสุ ขและควำมปลอดภัยด้ำนอำหำรมำพัฒนำให้กรุ งเทพมหำนครเป็ นเมืองอำหำร
• เศรษฐกิจสร้ ำงสรรค์ หมำยถึง กำรนำวัฒนธรรม ประเพณี และควำมเชื่อ ที่ สะท้อนควำม
เป็ นเอกลักษณ์ของชุมชน โดยนำมำผสมผสำนหลักกำรสำธำรณสุ ขและควำมปลอดภัยด้ำนอำหำร
เพื่อกำรพัฒนำผลิตสิ นค้ำหรื อบริ กำร และสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจใช้ในกำรขับเคลื่อนกำรผลิต
เชิ งมุ่งเน้นคุณภำพและสร้ำงสรรค์ รวมทั้งสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภคทั้งในและ
ต่ำงประเทศได้
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• กรุ งเทพมหำนคร หมำยถึ ง องค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น รู ปแบบพิ เ ศษตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบบริ หำรรำชกำรกรุ งเทพมหำนคร พ.ศ. 2528 ซึ่ งผูว้ ิจยั คัดเลือกเขตที่มีควำม
หนำแน่นของจำนวนนักท่องเที่ยว

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การวิ จ ัย เรื่ องการพัฒ นาเมื อ งแห่ ง อาหารการกิ น ด้ ว ยแนวคิ ด เศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์
ในกรุ ง เทพมหานครครั้ งนี้ ผู ว้ ิ จ ัย ได้ท าการศึ ก ษาค้น คว้า เอกสาร แนวความคิ ด และทฤษฎี ที่ มี
ส่ วนเกี่ ยวข้องกับเมื องแห่ งอาหารการกิ นด้วยแนวคิ ดเศรษฐกิ จสร้ างสรรค์ ตลอดจนผลงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดลาดับตามหัวข้อต่างๆ ดังนี้
2. แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 แนวคิดเรื่ องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)
2.1.1 บริ บทเศรษฐกิจสร้างสรรค์
2.1.2 ความหมายของเศรษฐกิจสร้างสรรค์
2.1.3 กรอบแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
2.1.4 องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์
2.1.5 แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
2.2 แนวคิดการสร้างคุณค่า (Value Creation)
2.2.1 การสร้างคุณค่าตราสิ นค้า
2.2.2 การสร้างคุณค่าทางโภชนาการ
2.2.3 การสร้างคุณค่าด้วยแนวการตลาดสมัยใหม่ (Marketing 4.0)
2.3 นโยบายกรุ งเทพมหานคร
2.3.1 นโยบายและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
2.3.2 หลักสุ ขาภิบาลอาหาร และระเบียบข้อบังคับในการประกอบธุ รกิจอาหาร
2.4 พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior)
2.5 เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.6 กรอบแนวคิดการวิจยั และคาอธิบายกรอบแนวคิดการวิจยั
2.1 แนวคิดเรื่ องเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ (Creative Economy)
2.1.1 บริบทเศรษฐกิจสร้ างสรรค์
ในช่วงทศวรรษที่ผา่ นมา การแข่งขันทางด้านธุ รกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ไม่วา่
จะเป็ นความสามารถทางวิ ท ยาศาสตร์ ที่ ถู ก น ามาใช้ใ นการผลิ ต สิ น ค้า และบริ ก าร ตลอดจน
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยในการติ ดต่อสื่ อสารให้มนุ ษย์สามารถทาธุ รกิ จได้
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อย่า งรวดเร็ ว ดัง นั้น ธนาคารโลก(World Bank, 2012) จึ ง มี ก ารประเมิ น ดัช นี ช้ ี วัด เศรษฐกิ จ ด้า น
องค์ค วามรู ้ (Knowledge Economy Index: KE, 2012) หมายถึ ง การศึ ก ษาสภาพแวดล้อมที่ เอื้ อต่ อ
การสร้ า งองค์ ค วามรู ้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ การพัฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศหรื อภู มิ ภ าคที่ มี
ผลต่อเศรษฐกิ จซึ่ งได้การพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยของคะแนนประสิ ทธิ ภาพ โดยพิจารณาจาก 4
ปั จจัย ดังนี้
1.การสร้ า งแรงจู ง ใจด้า นเศรษฐกิ จการลงทุ น (Economic and Institutional Regime) เป็ น
การศึ ก ษาด้า นการสร้ า งแรงจู ง ใจในการใช้ ค วามรู ้ ที่ เ ป็ นองค์ ค วามรู ้ เ ดิ ม ความรู ้ ใ หม่ และ
การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจตามกลุ่มของธุ รกิจ
2.ระบบการศึกษาและทรัพยากรมนุ ษย์ (Education and Human Resources) เป็ นการศึกษา
ระดับการศึกษาของประชากรในด้านประสบการณ์และทักษะ การแบ่งปั นข้อมูลและใช้องค์ความรู ้
ในการพัฒนาธุ รกิจของประเทศ
3.ระบบนวัตกรรม (The Innovation System) เป็ นการศึ ก ษาประสิ ทธิ ภาพของนวัตกรรม
ที่มีการร่ วมมือในระดับต่างๆ เช่น บริ ษทั ศูนย์วิจยั ของมหาวิทยาลัย ที่ปรึ กษาทางธุ รกิจและองค์กร
อื่ น ๆ โดยน าข้อ มู ล มาวิ เ คราะห์ แ ละพัฒ นาเทคโนโลยี ส มัย ใหม่ ใ ห้ เ หมาะสมกับ ความต้อ งการ
ของท้องถิ่น
4. ระบบเทคโนโลยี (Information and Communication Technology: ICT) เป็ นการศึกษาว่า
ประเทศมี การนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารมาพัฒนาเพื่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพในการ
อานวยความสะดวกของการเผยแพร่ ขอ้ มูลอานวยและประมวลผลที่เป็ นประโยชน์ต่อการประกอบ
ธุ รกิจในประเทศ
ศุภวุฒิ สายเชื้อ (2552) จากวิกฤตเศรษฐกิจโลกส่ งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ทาให้ประเทศ
ไทยต้องประสบกับสภาวะเศรษฐกิ จที่ ตกต่ า รั ฐบาลจะต้องมี นโยบายด้านเศรษฐกิ จและการเงิ น
ให้มีความสอดคล้องกับสภาวะปั จจุบนั ดังนั้นประเทศไทยได้มีการปรับเปลี่ ยนกลยุทธ์การพัฒนา
เศรษฐกิ จจากที่ เน้นการผลิ ตเชิ งปริ มาณในภาคอุ ตสาหกรรมมาเป็ นเศรษฐกิ จสร้ างสรรค์ที่มุ่ง เน้น
สิ นค้า และการบริ ก าร โดยการนาเอกลัก ษณ์ และภู มิ ปั ญญาท้องถิ่ นของไทยเพื่ อใช้ใ นการสร้ า ง
มู ลค่าเพิ่มและส่ งผลทาให้เศรษฐกิ จไทยเติ บโตอย่างยัง่ ยืน ทั้งนี้ ผูป้ ระกอบกิ จการร้ านอาหารเป็ น
ส่ ว นหนึ่ ง ในเศรษฐกิ จ เชิ ง สร้ า งสรรค์ เนื่ อ งจากประเทศไทยมี เ อกลัก ษณ์ ใ นการผสมผสานกับ
วัฒ นธรรม ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ของไทย และวัต ถุ ดิ บ ที่ มี ค วามหลากหลายทั้ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึ่ งเป็ นการตกแต่งและการนาเสนออาหารในรู ปแบบต่างๆ เช่น รู ป รส กลิ่น ก็สามารถ
นามาประยุกต์ให้เข้ากับเศรษฐกิจของประเทศได้ซ่ ึ งสามารถแบ่งเศรษฐกิ จออกเป็ น 3 ประเภทดังนี้
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1. เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (Industrial Economy) หมายถึง รู ปแบบเศรษฐกิจจะใช้แรงงานใน
ประเทศที่ขาดทักษะและความชานาญ ส่ งผลให้มีอตั ราค่าจ้างในระดับต่า โดยมีการนาทรัพยากรทาง
ธรรมชาติมาใช้ในอุตสาหกรรม เพื่อการผลิ ตเชิ งปริ มาณเป็ นการเน้นให้มีราคาที่ ถูกกว่าผูแ้ ข่งขัน
(Economy of Scale) โดยการแข่งขันด้านผลิ ตภาพ (Productivity) ซึ่ งผลผลิตที่ได้รับจะเป็ นสิ นค้าที่
จับต้องได้ เมื่อเกิ ดสภาวะเศรษฐกิ จตกต่ าก็ยงั ส่ งผลต่อเศรษฐกิ จประเทศมากนัก และไม่ตอ้ งพึ่งพา
การลงทุนจากนอกประเทศ ดังเช่ น ประเทศกัมพูช า ประเทศเวีย ดนาม สปป.ลาว และประเทศ
อินโดนีเซีย เป็ นต้น
2. เศรษฐกิจทางองค์ความรู ้ (Knowledge Economy) หมายถึง รู ปแบบเศรษฐกิ จจะมีการใช้
แรงงานที่มีความชานาญและทักษะ ตลอดจนการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ให้เกิดความรวดเร็ วและ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั สิ นค้า มีการถ่ายทอดองค์ความรู ้จากภายนอกมาส่ งเสริ มสร้างการลงทุน สิ นค้า
ที่ ผลิ ตจะเป็ นสิ นค้าจับต้องไม่ได้ ซึ่ งควรส่ งเสริ มทางด้าน การพัฒนาแรงงานให้มีความสามารถ
ในการวิเคราะห์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบนวัตกรรม ความรู ้ในเรื่ องทรัพย์สินทางปั ญญา
ตลอดจนมี การศึ กษาวิจยั และพัฒนาในระบบปิ ด ประเทศที่ จดั ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ประเทศไทย และ
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ เป็ นต้น
3. เศรษฐกิ จสร้ างสรรค์ (Creative Economy) หมายถึง รู ปแบบเศรษฐกิ จที่ผลิ ตสิ นค้าและ
บริ การโดยผลิตจากแรงบันดาลใจ ความรักและความคิดสร้างสรรค์ มีการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์
ได้อย่างเหมาะสม เป็ นสิ นค้าที่ มีลกั ษณะเฉพาะตัว ซึ่ งไม่เน้นปริ มาณแบบเศรษฐกิ จอื่ นๆ ซึ่ งควร
ส่ งเสริ มทางด้านการพัฒนาแรงงานให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบนวัตกรรม ความรู ้ในเรื่ องทรัพย์สินทางปั ญญา แต่การศึกษาวิจยั และการพัฒนาจะอยูใ่ นระบบ
เปิ ด ให้มีนาความรู ้จากภายนอกมาประยุกต์ ในการส่ งเสริ มองค์ความรู ้ และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อ
สามารถนามาผลิตสิ นค้าที่จะอยูใ่ นรู ปแบบสิ นค้าจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ประเทศที่จดั ในกลุ่มนี้
ได้แก่ ประเทศอิตาลี ประเทศเยอรมณี สหรัฐอเมริ กา ประเทศอังกฤษ และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
เป็ นต้น (การดี และคณะ, 2556)
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ไม่เพียงแต่สามารถสร้างความมัน่ คงทางรายได้ในแง่ตวั เงิน และไม่ใช่
ตัวเงิ นให้กบั ผูป้ ระกอบธุ รกิ จ แต่เศรษฐกิ จสร้ างสรรค์ยงั มี ผลต่อการเติ บโตต่อเศรษฐกิ จประเทศ
ในด้ า นมู ล ค่ า ของอุ ต สาหกรรม (Gross Domestic Product: GDP) ของประเทศ ซึ่ งหากรั ฐ บาล
มีการกาหนดนโยบายเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อย่างเป็ นรู ปธรรม จะพบความสัมพันธ์
เชิ งบวกระหว่างอัตราการเติบโตของมูลค่าอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์กบั อัตราการเติบโตของมู ลค่า
ของอุตสาหกรรม (GDP) ซึ่ งสามารถสรุ ปได้ทางสถิ ติว่าการเติ บโตของอุ ตสาหกรรมสร้ างสรรค์
จะมีผลโดยตรงต่อการเติบโตและความมัง่ คัง่ ทางเศรษฐกิ จของประเทศอย่างมีนยั สาคัญ และแสดง
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ให้เห็ นว่าอุ ตสาหกรรมสร้ างสรรค์เป็ นปั จจัย อย่างหนึ่ งในการขับเคลื่ อนเศรษฐกิ จของประเทศที่
พัฒนาแล้วและประเทศที่ กาลัง พัฒนา โดยสามารถจาแนกอุ ตสาหกรรมสร้ างสรรค์ออก 3 กลุ่ ม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ดงั นี้
1. กลุ่มที่ 1 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขบั เคลื่อนเศรษฐกิจประเทศโดยตรง ทาให้การเติบโต
ของมูลค่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เป็ นสัดส่ วนที่ใกล้เคียงกับการเติบโตของมูลค่าของอุตสาหกรรม
(GDP) ซึ่ งได้แก่ สหรัฐอเมริ กา เกาหลีใต้ สหราชอาณาจักร และอินเดีย ซึ่ งสรุ ปได้วา่ เศรษฐกิ จของ
ประเทศเหล่านี้ถูกขับเคลื่อนจากอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เป็ นหลัก

ภาพที่ 2.1 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขบั เคลื่อนเศรษฐกิจประเทศโดยตรง
(ที่มา: http://www.karndee.com/)
2. กลุ่มที่ 2 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มีส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ การเติบโต
ของมู ล ค่ า อุ ต สาหกรรมสร้ า งสรรค์ มี ส่ ว นในการขับ เคลื่ อ นการเติ บ โตของมู ล ค่ า GDPของ
อุ ต สาหกรรมมี ป ริ มาณที่ น้ อ ยกว่ า กลุ่ ม ที่ 1 หรื ออาจสรุ ปได้ ว่ า ในกลุ่ ม ประเทศเหล่ า นี้
การขับ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ มี ก ารผสมผสานระหว่ า งอุ ต สาหกรรมสร้ า งสรรค์ แ ละ
อุตสาหกรรมอื่น ซึ่งประกอบด้วย ไทย มาเลเซีย ฮ่องกง และอิตาลี

ภาพที่ 2.2 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มีส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ
(ที่มา: http://www.karndee.com/)
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3. กลุ่ มที่ 3 เศรษฐกิ จประเทศถู กขับเคลื่ อนจากอุ ตสาหกรรมอื่ นๆ มากกว่าอุ ตสาหกรรม
สร้างสรรค์ ซึ่ งได้แก่ ประเทศสิ งคโปร์ สเปน เยอรมนี ญี่ปุ่น และจีน ซึ่ งอาจกล่าวได้วา่ เศรษฐกิจของ
ประเทศเหล่านี้พ่ งึ พาอุตสาหกรรมอื่นมากกว่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์(การตี และคณะ,2556)

ภาพที่ 2.3 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มีส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ
(ที่มา: http://www.karndee.com/)
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) เป็ นการประกอบธุ รกิจที่มีการซื้ อขายสิ นค้าและ
บริ การ ทั้งในรู ปสิ นค้าที่จบั ต้องได้หรื อจับต้องไม่ได้ แต่สินค้าและบริ การทั้งสองรู ป ล้วนแต่มีค่าใน
ตัวเองไม่ ว่า มู ล ค่ า ทางกายภาพที่ ส ามารถแปรเป็ นตัวเงิ นหรื อสิ นทรั พ ย์ท างปั ญญาที่ ไ ม่ ส ามารถ
ประเมิ น มู ล ค่ า ได้ ดัง นั้น Hawkins, J. (2007) จึ ง มี ก ารคิ ด ค้น สมการความสร้ า งสรรค์ (Creative
Equation) ที่นามาช่วยในการคานวณว่ามูลค่าของสิ นค้าสร้างสรรค์ แต่ไม่สามารถระบุได้วา่ บุคคลใด
บุ ค คลหนึ่ ง มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ที่ ดี ก ว่า อี ก บุ ค คลหนึ่ ง โดยสมการความสร้ า งสรรค์ (Creative
Equation) มีค่าเท่ากับ มูลค่าผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (CP) คูณด้วยจานวนการซื้ อขาย (T) นัน่ คือ CE =
CPx T แต่หากผูซ้ ้ื อและผูข้ ายมีการปกปิ ดความลับในการทากิจกรรมในการซื้ อขายสิ นค้าสร้างสรรค์
ก็ไม่สามารถนามาคานวณได้อย่างแม่นยา
2.1.2 ความหมายของเศรษฐกิจสร้ างสรรค์
Hawkins, J. (2007) ได้ให้ความหมายความว่า การสร้างความคิดสร้างสรรค์ด้วยตัวเอง ไม่มี
คุ ณค่าทางเศรษฐกิ จที่แน่ นนอน จนกว่าจะมีการปรับเปลี่ยนสิ นค้าและบริ การ หมายถึง สิ นค้าและ
บริ การที่สามารถที่สามารถจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ที่สามารถทาการซื้ อขายได้แต่ตอ้ งมี ความ
ต้องการในสิ นค้าและบริ การ ซึ่ งต้องสถานที่ที่ใช้บริ การและผูใ้ ห้บริ การและใช้บริ การจะต้องปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบียบเกี่ยวกับกฎหมายสัญญา และข้อตกลงที่ได้ระบุไว้อย่างเคร่ งครัด
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UNESCO (2013) ได้ให้ความหมายความว่า อุตสาหกรรมที่ เจริ ญเติ บโตอย่างรวดเร็ วและ
ต่อเนื่ อง สามารถสร้ างอาชี พให้แก่ชุมชน ตลอดจนสร้ างรายได้ในรู ปแบบตัวเงิ นและไม่ใช่ ตวั เงิ น
ซึ่ งต้องเกิ ดจากความคิดสร้ างสรรค์ ความชานาญและศักยภาพของชุ นชมที่มีความมัง่ คัง่ และยัง่ ยืน
โดยเป็ นการผลิตสิ นค้าและบริ การจากปัญญาทางวัฒนธรรม
อาคม เติมพิทยาไพสิ ฐ (2554) ได้ให้ความหมายความว่า การพัฒนาเศรษฐกิ จบนพื้ นฐาน
ของการสร้าง การใช้องค์ความรู ้ ความคิดสร้างสรรค์และทรัพย์สินทางปั ญญาที่เชื่อมโยงกับพื้นฐาน
ทางวัฒนธรรมการสั่งสมความรู ้ ของสังคม เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใช้ในการผลิตสิ นค้าและ
บริ การใหม่ๆ เพื่อเป็ นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจต่อไป
การดี และคณะ(2556) ได้ใ ห้ ค วามหมายความว่า การขับ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ บนพื้ น ฐาน
ของการใช้องค์ความรู ้ การศึกษา การสร้างสรรค์งาน และการใช้ทรัพย์สินทางปั ญญา ที่เชื่ อมโยงกับ
พื้ น ฐานทางวัฒ นธรรม การสั่ ง สมความรู ้ ข องสั ง คม ตลอดน ามาเทคโนโลยี แ ละนวัต กรรมมา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อธุ รกิจ
อภิสิทธิ์ ไล่สัตรู ไกล (2552) อธิบายความหมายของเศรษฐกิจสร้างสรรค์วา่ เป็ นสิ่ งที่เกิดจาก
คนที่มีความคิดและจุดหมายที่ตอ้ งการสร้างสรรค์ผลิตสิ นค้าหรื อบริ การ เพื่อสนองต่อความต้องการ
ของบุคคลหนึ่ง โดยอาศัยหลากหลายทางความรู ้ของบุคคลที่ได้ฝึกฝนและเก็บสะสมประสบการณ์
มาจนเกิดเป็ นความคิดสร้างสรรค์ใหม่ เมื่อสร้างเมืองจนพัฒนาเป็ นเมืองสร้างสรรค์ ก็สามารถผลิต
สิ นค้าและบริ การที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ก็จะก่อตัวเป็ นแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิ จ ซึ่ งส่ งผลต่อการ
จ้างงานการปรั บกระบวนการผลิ ตตลาดของผูบ้ ริ โภคและตัวเลขผลิ ตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
(Gross Domestic Product : GDP)
สานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิ จและสังคม (สคช.) ได้ให้คากาจัดความของ เศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์ หมายถึ ง แนวคิดการขับเคลื่ อนเศรษฐกิ จบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู ้ การศึกษา
การสร้างสรรค์งาน และการใช้ทรัพย์สินทางปั ญญาที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสม
ความรู ้ของสังคมและเทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม่” โดยได้กาหนดขอบเขตขนาดของเศรษฐกิ จ
สร้ างสรรค์ในประเทศไทย ซึ่ งยึดตามรู ปแบบขององค์ก ารสหประชาชาติ ว่าด้วยการค้า และการ
พัฒนา (UNCTAD) และปรั บเพิ่มเติ มตามรู ปแบบของ UNESCO โดยได้รวมอาหารไทยเข้าไว้ใน
อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ดว้ ย พร้ อมทั้งได้จาแนกประเภทอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ออกเป็ น 4 กลุ่ม
อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ (พิริยะ ผลพิรุฬห์, 2556)
1. มรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) ได้แก่ งานฝี มือและหัตถกรรม การท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ การแพทย์ แผนไทย และอาหารไทย
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2. ศิลปะ (Arts) ได้แก่ ศิลปะการแสดง และ ทัศนศิลป์
3. สื่ อสมัยใหม่ (Media)ได้แก่ ภาพยนตร์และวีดีทศั น์การพิมพ์การกระจายเสี ยงและดนตรี
4. งานสร้ า งสรรค์ แ ละออกแบบ (Functional Creation) ได้ แ ก่ การออกแบบแฟชั่ น
สถาปัตยกรรม การโฆษณา และซอฟต์แวร์
สรุ ป ได้ว่ า เศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ คื อ การพัฒ นาองค์ ค วามรู ้ ทุ น มนุ ษ ย์ กลุ่ ม ธุ ร กิ จ และ
ทรัพยากรต่างเพื่อมาต่อยอดสิ นค้าของประเทศซึ่ งเป็ นเอกลักษณ์และเกิดความแตกต่างจากคู่แข่งขัน
โดยมีการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมายตามแต่ชนิดสิ นค้า
2.1.3 กรอบแนวคิดเศรษฐกิจสร้ างสรรค์
Hawkins, J. (2007) ได้เ สนอแนวคิ ด ในการพัฒ นาการสร้ า งสรรค์ จ ะต้อ งอาศัย เงื่ อ นไข
ที่สาคัญ 3 ประการ คือ
1. ความเป็ นส่ วนตั ว (Personality) หมายถึ ง ความคิ ด สร้ า งสรรค์ อ าจะไม่ เ กิ ด ขึ้ นจาก
ความคิดสร้ างสรรค์ของตนเองเสมอไป ซึ่ งจะเกิ ดจะเมื่อยามอยู่ตามลาพัง แต่ความคิดสร้ างสรรค์
ที่เกิดในการทางานร่ วมกันสามารถพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ได้ โดยไม่สามารถอ้างได้ว่าเป็ น
ผลงานสร้ า งสรรค์ ข องบุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง แต่ ก ารท างานจะต้อ งยอมเสี ย สู ญ เสี ย อัต ลัก ษณ์
ส่ วนบุคคล พรสวรรค์ ทัศนคติ ซึ่ งการทางานร่ วมกันก่อให้เกิ ดความคิดสร้ างสรรค์และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ได้ต่อไป
2. ความเป็ นสิ่ งต้ นแบบ (Originality) หมายถึง การปรับปรุ งสิ่ งที่ปรากฏอยูต่ ้ งั แต่ก่อนและมี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ
2.1 ความใหม่ หมายถึ ง สิ่ งที่ ไม่มีมาก่ อนในความคิดผูส้ ร้ างสรรค์ แต่อาจเป็ นเพียงสิ่ ง
แรกในกลุ่ม หรื อสิ่ งแรกของยุคหนึ่งยุคใด แต่สิ่งเหล่านี้ไม่จาเป็ นต้องมีเอกลักษณ์
2.2 ความเป็ นเอกลัก ษณ์ หมายถึ ง สิ่ ง ที่ เ กิ ด จากการสร้ า งย่อ มมี ค วามแตกต่ า งจาก
ทุกสิ่ งที่ปรากฏก่อนหน้า ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ยอ่ มต้องมีความใหม่ในตัวเอง
3. ความหมาย (Meaning) หมายถึ ง การผลิ ตผลิ ตภัณฑ์ นอกจากความคิ ดสร้ า งสรรค์ที่
จะต้องมี ความแตกต่างการผลิ ตภัณฑ์ช นิ ดต่ างๆ แต่จะต้องมี อตั ลักษณ์ เอกลักษณ์ และสิ่ งเหล่ า นี้
ย่อมสามารถในงานได้ ซึ่ งจะผลให้เกิดความหมายที่ดีต่อผลิตภัณฑ์
นอกจากการพัฒนาการสร้ างสรรค์สิ่งสาคัญอี กอย่างในการพัฒนาองค์กรและผลิ ตภัณฑ์
ในการพัฒนาสู่ องค์กรแห่ งความสร้ างสรรค์คือต้องพัฒนาบุคคลกรให้เป็ นผูส้ ร้ างสรรค์ตามหลักที่
สาคัญ 6 ประการดังต่อไปนี้
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1.การสร้ างสรรค์เป็ นส่ วนหนึ่ งของพื้นฐานของชี วิตของมนุ ษย์ เพราะมนุ ษย์ย่อมมีความ
คิดเห็นที่แตกต่างกันในประเด็นพื้นฐาน ไม่วา่ จะเป็ นหลักการทางความคิด หลักศีลธรรม พฤติกรรม
ทางสังคม เพศ การเมื อง เป็ นต้น ซึ่ งการสร้ างสรรค์จะเริ่ ม ขึ้ นการความว่างเปล่ าหรื อไม่มี ตวั ตน
แต่หากไม่เกิดความคิดสร้างสรรค์ ก็ไม่อาจค้นพบหรื อคิดค้นสิ่ งใดๆได้
2. การสร้ างสรรค์เป็ นพรสวรรค์สากล เป็ นสิ่ งที่ นักวิทยาศาสตร์ ไม่สามารถพิสู จน์ ไ ด้ว่า
มนุ ษย์มีพนั ธุ์กรรมด้านความคิดสร้างสรรค์ เพราะทุกคนต่างมีความคิดสร้างสรรค์ในระดับหนึ่ง ซึ่ ง
ความคิ ดสร้ างสรรค์เกิ ดจากสัญชาติ ญาณ แต่สิ่งเหล่ านี้ ไม่เกี่ ยวข้องกับการสร้ า งสรรค์ผลิ ตภัณฑ์
เพราะการสร้ า งสรรค์ต้องมี ปั จจัย มี หลายประการ เช่ น เทคโนโลยี ทรั พ ยากรทางกายภาพ และ
สภาพแวดล้อมต่างๆ
3. การสร้ างสรรค์เป็ นเรื่ องสนุ ก เป็ นสิ่ งที่จาเป็ นในการสร้ างสรรค์ผลงาน หากไม่มีความ
สนุ กหรื อความต้องการที่ จะลงมื อท า ก็ไม่สามารถสร้ างสิ่ งใหม่ ข้ ึ นมาได้ ตามแนวความคิ ดของ
ซามูเอล จอห์นสัน (Samuel Johnson) ที่วา่ “งานนั้นสนุ กยิ่งกว่าสนุ ก” ซึ่ งหมายความว่า งานคือชี วิต
ของพวกเรา และพวกเขาก็ทางานอย่างเป็ นธรรมชาติราวกับขาดมันไม่ได้ ซึ่ งสะท้อนให้เห็นว่าพวก
เขามีคุณภาพการทางานที่ดีและมีคุณภาพชี วติ ที่ดีมาก
4. ความรู ้สึกของการแข่งขัน เป็ นสิ่ งที่ผสู ้ ร้างสรรค์จะต้องทาการแข่งขัน เพื่อพิสูจน์ตนเอง
ไม่ว่าจะเป็ นการแข่งขันกับตัวเองแลการแข่งขันเพื่องาน ซึ่ งการสร้ างผลิ ตภัณฑ์สร้ างสรรค์ ผูท้ ี่ มี
ความคิดสร้ างสรรค์ ยังต้องเข้าไปแข่ง ขันเชิ งพาณิ ชย์ในตลาดด้วย ณ จุ ดนี้ เป้ าหมายสาคัญ อยู่ที่
การผลิตสิ่ งที่แปลกใหม่และสามารถใช้งานได้
5. การแสดงลักษณะเฉพาะตัวตนหลายอย่างที่ชัดเจน เป็ นสิ่ งที่ผูส้ ร้ างสรรค์จะมุ่งมัน่ และ
มี ท กั ษะในการส ารวจหรื อจัดการสิ่ ง ที่ อยู่ตรงกันข้า มและความตึ ง เครี ย ด ซึ่ ง เหล่ า นี้ จะนามาใน
การแก้ไขปั ญหาและการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้ เพราะ“การสร้างสรรค์ยงั เป็ นสิ่ งเหนื อความ
คาดหมาย” เนื่ องจากความคิดสร้ างสรรค์เป็ นสิ่ งที่ไม่ได้กาหนดขึ้นมาไว้ล่วงหน้า แต่ผูส้ ร้ างสรรค์
จะมีแนวทางการแก้ไขปั ญหาตามแนวทางของตนเอง
6. ความหมาย เป็ นสิ่ งบ่งบอกถึ งคุ ณลักษณะว่า ความคิดสร้ างสรรค์อาจจะมีความหมาย
ในทางบวกหรื อทางลบต่อการกาหนดด้านศีลธรรม แต่สิ่งสาคัญคือความเป็ นต้นแบบ บ่งบอกได้วา่
การสร้างสรรค์เป็ นสิ่ งที่ดีหรื อเลวร้ ายก็ได้ เพราะการสร้ างสรรค์จะถู กนาไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่
เป็ นอันตราย อาจจะมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าสิ่ งประดิษฐ์ที่ดีงาม ดังนั้นความคิดสร้างสรรค์ควร
คานึงถึงประโยชน์ในทางความความคิดมากกว่าสิ่ งอื่นๆ
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Keane, M. (2555) กล่าวว่า เศรษฐกิ จสร้ างสรรค์ ไม่ได้เพียงแนวความคิดของผูผ้ ลิ ตสิ นค้า
หรื อ เป็ นเพี ย งนโยบายของภาครั ฐ เท่ า นั้น แต่ แ นวทางการพัฒ นาเศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ ซึ่ งต้อ ง
ประกอบรวมกับการสร้างสรรค์ นวัตกรรม การพัฒนาเมือง การเชื่ อมโยงโลกเข้าไว้ดว้ ยกัน ตัวอย่าง
ประเทศจีนมีจุดเด่นในการจัดงานหรื อเทศกาลที่เกี่ ยวข้องกับการแสดงสิ นค้า จึงทาให้คนเกิ ดการ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไม่ใช้การกาหนดนโยบายจากภาครัฐ แต่เป็ น
การเปลี่ ยนแปลงความคิ ดของคนให้มุ่งเน้นในการผลิ ตและความสาคัญต่อสิ นทรั พย์ที่จบั ต้องได้
ตลอดจนเปลี่ยนทุนทางมนุ ษย์มาเป็ นทุนทางปั ญญา ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ จะเกิ ดทัว่ โลก และยังส่ งผลไปยัง
อุตสาหกรรมอื่นที่ เกี่ ยวข้องอี กด้วย เช่ น การย้ายฐานกาลังการผลิ ตสิ่ งทอจากประเทศที่ ตน้ ทุ นสู ง
แต่ เป็ นผูส้ ร้ า งสรรค์ผ ลงานมายัง ประเทศที่ ใ ช้ทุ นแรงงานเป็ นหลัก ซึ่ ง กรอบความคิ ดเศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์ของจีนที่สามารถมาประยุกต์ให้เข้ากับประเทศไทยมีองค์ประกอบ 5 ด้าน ดังนี้ 1.คน 2.
องค์ความรู ้ 3.ความสร้างสรรค์ 4.ศิลปะและ 5.ธรรมชาติ
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ภาพที่ 2.4 กรอบความคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจีน (ที่มา: Michael Keane,2555)
จากภาพที่ 2.4 พบว่า กรอบความคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจีมีการเชื่ อมกันทุกมิติ ที่แสดง
องค์ประกอบทั้ง 5 ด้านและเป็ นพื้นฐานในการพัฒนาสิ นค้าสร้างสรรค์ หากขาดอย่างหนึ่ งอย่างใดก็
อาจท าความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข าดความสมบู ร ณ์ ดั ง นั้ นจึ ง ต้ อ งมี ก ารพัฒ นาปั จ จั ย ทั้ง 5 ด้ า น
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ให้สามารถเกื้อหนุ นกันได้ ซึ่งทาให้รัฐบาลจีนมีการร่ วมมือกับบริ ษทั ต่างประเทศ ในการแลกเปลี่ยน
องค์ค วามรู ้ การสร้ า งห่ ว งโซ่ ท างด้า นมู ล ค่ า และมี ก ารแลกเปลี่ ย นองค์ข้อ มู ล ระหว่ า งตลาด
ภายในประเทศและท้องถิ่น จนกระทัง่ เกิดการขยายวัฒนธรรมให้เป็ นอุตสาหกรรมวัฒนธรรม และ
เป็ นที่มาของชุมชนสร้างสรรค์ในอนาคต
ดังนั้นเศรษฐกิ จสร้ างสรรค์ของประเทศจีน อาจจะเป็ นต้นแบบของประเทศเอเชี ย อื่ นๆ
ที่กาลังจะก้าวสู่ เศรษฐกิ จสร้ างสรรค์ โดยประเทศจีนเริ่ มต้นจากการเป็ นผูผ้ ลิ ตขั้นพื้นฐาน มาเป็ น
ผู ้ ผ ลิ ตสิ นค้ า ที่ มี ค วามใกล้ เ คี ย งกั บ ต้ น ฉบั บ จนสามารถพั ฒ นาเป็ นสิ นค้ า ของตนเอง
ที่ ส่งออกเพื่อนาไปจาหน่ ายไปทัว่ โลก และยังมี อีก 3 ปั จจัยที่ ทาให้เกิ ดความส าเร็ จในเศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์ ก็คือ 1.การร่ วมมือซึ่ งกันและกัน 2.การซื้ อขายแลกเปลี่ยน และ 3.การรวมกลุ่มธุ รกิจเพื่อ
เพิ่มมูลค่า ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ ก่อให้เกิ ดชุ มชนสร้ างสรรค์จนสร้ างรายได้ให้แก่ชุมชนและประเทศจนไม่
สามารถประเมินมูลค่าทั้งหมดได้
Rose, N. & Larsen, K. (2014) มีการร่ วมมือกับ Southern Melbourne RDA ในการกาหนด
กรอบความคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดา้ นอาหารเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของอาหารท้องถิ่น ซึ่ง
เป็ นสิ นค้าที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ สามารถทาในคนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น, การสร้างงาน,
การพัฒนาธุ รกิจในทันต่อความต้องการ และ การกระจายความเสี่ ยงเศรษฐกิจต่อธุ รกิจอาหารท้องถิ่น

ภาพที่ 2.5 กรอบความคิดเศรษฐกิ จสร้ างสรรค์ดา้ นอาหารของ Southern Melbourne RDA
(ที่มา: Rose ,N. and Larsen, K., 2014)
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องค์ประกอบ 7 ประการ ที่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจในรู ปแบบอุตสาหกรรมไปสู่ เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ดา้ นอาหาร ประกอบด้วย
1. โครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ มี ข นาดเหมาะสม (Appropriate Scale & Infrastructure) หมายถึ ง
สถานที่สาหรับใช้ในการบรรจุภณั ฑ์ที่มีความเหมาะสมและมีความทันสมัยระบบการขนส่ งตลอดจน
ระบบศูนย์การกระจายสิ นค้าประสิ ทธิภาพ
2. การวิจยั และความร่ วมมื อ (Research & Collaborations) หมายถึ ง การฝึ กอบรมให้ เกิ ด
ความคิดสร้างสรรค์ และมีการทดสอบให้มีการพัฒนาสิ นค้าที่เป็ นความคิดสร้างสรรค์
3. การร่ วมมื อ ของผู ้มี ส่ วนเกี่ ย วข้ อ ง (Food Cluster) หมายถึ ง การพัฒ นาเครื อข่ า ย
ทางธุ รกิจให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้ในการพัฒนาสิ นค้าร่ วมกัน
4. การให้ ก ารศึ ก ษาและการสร้ า งความตระหนั ก (Education and awareness-raising)
หมายถึง การฝึ กอบรม การให้ความรู ้เกี่ ยวกับความคิดสร้ างสรรค์แก่ผมู ้ ีส่วนร่ วมในชุ มชนตั้งแต่วยั
เด็กจนถึงผูใ้ หญ่ เพื่อนาไปพัฒนาสิ นค้าได้ต่อไปในอนาคต
5. การเพิ่มจานวนตลาด (Increased markets) หมายถึง มีการสนับสนุ นและส่ งเสริ ม สถานที่
ดาเนินการด้านการตลาด ทาให้สิ นค้าเป็ นที่ยอมรับในตลาด จนตลาดผูบ้ ริ โภคมีความต้องการสิ นค้า
และบริ การ จึงสามารถกระจายสิ นค้าในตลาดได้มากขึ้น
6. ภาคเกษตร (Farmland Preservation) หมายถึ ง การเก็ บ รั ก ษาภาคการเกษตรให้ ค งอยู่
ผสมผสานกับสังคมต่อไป
7. การก ากับ ดู แลกิ จการ (Governance, Leadership & Support) ) หมายถึ ง ความเป็ นผูน้ า
และได้ ก ารสนั บ สนุ น ภาวะผู ้ น า ในทางด าเนิ น การที่ เ กี่ ย วข้ อ งในอุ ต สาหกรรมอาหาร
เพื่อจัดทามาตรฐานสิ นค้าและบริ การอาหารที่ปลอดภัย ให้มีมาตรฐานที่เป็ นธรรมไม่กีดกั้นบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง
ดังแสดงในภาพที่ 2.5 การสร้ างเมืองที่ จะสามารถเป็ นเมื องสร้ างสรรค์แห่ งอาหารจะต้อง
ประกอบด้วยหลายปั จจัย เช่นระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณู ปโภคที่เหมาะสมและสะดวก
ต่อการผลิตสิ นค้าและการให้บริ การแก่นกั ท่องเที่ยว มีการวิจยั และความร่ วมมือระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชนในด้านการศึกษาและการวิจ ัยเพื่อนาไปสู่ การพัฒนาเมื องสร้ างสรรค์ จึ งต้องมี การให้
ความรู ้ และฝึ กฝนตั้งแต่วยั เด็ก เพื่อจะได้นาเอาความรู ้ ที่ได้รับไปขยายตลาดให้มีความหลายหลาก
มากยิ่ง ขึ้ น ทั้ง ยัง ต้องรวมถึ ง การก ากับ ดู แลกิ จการที่ ต้องมี คุ ณธรรมและจรรยาบรรณในการซื้ อ
วัตถุดิบที่ปลอดจากสารพิษต่างๆ และมีการจาหน่ายสิ นค้าให้ตรงตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
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องค์ การยูเนสโก (UNESCO) ได้มีการกาหนดกรอบความคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เมืองแห่ง
อาหารการกินโดยมอบรางวัล Creative Cities Network ไว้ เพี่อสนับสนุนการพัฒนาเมือง โดยมีการ
ผสมผสานกันระหว่า งสิ น ทรั พ ย์ท างวัฒ นธรรมและเทคโนโลยีส มัย ใหม่ เพี่ อพัฒนาสู่ เมื อ งที่ มี
บรรยากาศเอื้อต่อการคัดเลื อกให้เป็ นธุ รกิจสร้ างสรรค์ พบว่ามีหลักเกณฑ์การคัดเลือก “เมืองแห่ ง
อาหารกิน” มีดงั ต่อไปนี้
1. มีวถิ ีและวัฒนธรรมด้านอาหารการกินอันเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของเมือง
2. เป็ นชุ มชนที่มีความหลากหลายด้านอาหารตั้งแต่อาหารพื้นบ้านไปจนถึ ง ร้ านอาหารที่
มีเชฟระดับโลก
3. มีวตั ถุดิบท้องถิ่นสาหรับใช้ในการปรุ งอาหาร
4. มีความรู ้และเทคนิ คในการปรุ งอาหารตามแบบฉบับพื้นบ้านที่สามารถยืนหยัดท่ามกลาง
การพัฒนาของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
5. มีตลาดจาหน่ายวัตถุดิบอาหารและอุตสาหกรรมอาหารแบบดั้งเดิม
6. มีการจัดเทศกาลอาหารเพี่อส่ งเสริ มภาพลักษณ์เมืองแห่งอาหารการกิน
7. ใส่ ใจสิ่ งแวดล้อม และส่ งเสริ มการใช้วตั ถุดิบพื้นบ้านที่ได้จากการเกษตรแบบยัง่ ยืน
8.ส่ ง เสริ ม ความรู ้ ด้า นอาหารผ่า นสถาบันการศึ กษาและสถาบันสอนท าอาหาร (อนุ ตรา
อึ้งสุ ประเสริ ฐ และณัฐพร ศรี ศิริรังสิ มากุล, 2553)
จากการศึ ก ษาพี่ ผ่ า นมาเมื อ งที่ ไ ด้ รั บ เลื อ กให้ เ ป็ นเมื อ งแห่ ง อาหารการกิ น (City of
Gastronomy) ยกตัวอย่างเช่น
เมื อ งโพพายัน (Popayan) ในประเทศโคลัม เบี ย เพราะการที่ มี ว ัฒ นธรรมทางอาหาร
อันหลากหลายและสู ตรอาหารดั้งเดิมพี่ส่งทอดต่อกันมาหลายศตวรรษ มีการวางโครงสร้างเมืองให้
เป็ นเมื องแห่ ง อาหารการกิ น โดยมี ห้องสมุ ด มหาวิทยาลัย ศู นย์วิจยั สถาบันสอนท าอาหารและ
องค์การGastronomy Corporation of Popayan ที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบเรื่ องการจัดประชุ มและ
เทศกาลเกี่ยวกับอาหาร
ในปี ค.ศ. 2013 เมืองจอนจู ประเทศเกาหลีใต้ เป็ นเมืองแห่งอาหาร เน้นเรื่ องเมืองวัฒนธรรม
ด้านอาหารที่อายุยนื ยาวมากกว่า 1000ปี โดยใช้กิมจิเป็ นส่ วนผสมหลักในการประกอบอาหาร โดยมี
องค์กรสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐให้ความร่ วมมือที่เรี ยกว่า Jeonju Bibimbap Research
Center และมีโรงเรี ยนมัธยมวิทยาลัยและสถาบัน Jeonju and Korean Cuisine
สรุ ปได้ว่าปั จจุ บนั การแข่งขันในเรื่ องการท่องเที่ ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศมี การ
แข่งขันที่มีความรุ นแรงมากขึ้ น ภาครัฐและผูป้ ระกอบการต้องเร่ งพัฒนาสิ นค้าและการบริ ก ารให้
มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อที่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งทั้งในและต่างประเทศให้ได้ เนื่องจากสิ นค้า
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และการบริ ก ารด้า นอาหารก็ จ ัด เป็ นผลิ ต ภัณฑ์ ด้า นภาพลัก ษณ์ ข องชุ ม ชนและเป็ นรายได้ใ ห้ แ ก่
ประเทศได้อีกทางหนึ่ง ส่ วนภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการกาหนดนโยบายการท่องเที่ยว
ตลอดจนมี ก ารร่ ว มมื อ กับ ภาคเอกชนในเรื่ อ งการพัฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ใ น
การประกอบธุ รกิจอาหาร ตลอดจนมีการร่ วมมือในด้านประชาสัมพันธ์ให้นกั ท่องเที่ยว ไม่จะเป็ น
การจัดกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มธุ รกิจท่องเที่ยว เพื่อเป็ นการพัฒนาเป็ นธุ รกิจท่องเที่ยวเชิ งสร้างสรรค์ใน
อนาคต
2.1.4 องค์ ประกอบของความคิดสร้ างสรรค์
ต้นทุนทางความคิดเปรี ยบเสมือนทรัพย์สมบัติของบุคคลในการแปรเปลี่ยนสิ่ งต่างๆ ให้เกิด
เป็ นมูลค่าทางด้านตัวเงิ นและไม่ใช่ตวั เงิ นขึ้นมา โดยมีลกั ษณะเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า การกาหนดกรอบความคิดในด้านการพัฒนาสิ นค้าให้มีมูลค่าต้องสามารถเปลี่ยนแปลงอยู่
ได้ตลอดเวลาตามพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภค ควรมีการให้น้ าหนักกับส่ วนของความคิดหรื อมันสมอง
ของผูท้ ี่จะแปรสิ่ งที่จบั ต้องไม่ได้ให้มีมูลค่า เนื่ องจากผูผ้ ลิตต้องการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขัน
จึ งเกิ ดแนวคิ ดเศรษฐกิ จสร้ างสรรค์ข้ ึ นมาเพื่ อได้เปลี่ ย นสิ่ ง เหล่ านั้นให้ตรงกับความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค สอดคล้องกับ สมพร หลิมเจริ ญ (2552) ได้กล่าวว่า องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์
ไม่ ไ ด้ส ามารถประกอบขึ้ นกับ ความคิ ดริ เริ่ ม เพียงอย่า งเดี ยว แต่ ย งั ต้องลัก ษณะการคิ ด แบบอื่นๆ
รวมเข้าด้วยกัน ซึ่ งความคิดริ เริ่ มก็ยงั เป็ นปั จจัยอย่างหนึ่ งในการสร้างสรรค์ผลผลิตที่แปลกใหม่ โดย
ผูผ้ ลิตยังต้องการวิเคราะห์และสังเคราะห์เข้ามาเป็ นปั จจัยอย่างหนึ่ งให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้น
ความคิดสร้างสรรค์ควรจะประกอบด้วยคุณลักษณะที่มีความสัมพันธ์ต่อกันดังนี้
1. ความคิดริ เริ่ ม (Originality) หมายถึ ง ลักษณะความคิดแปลกใหม่แตกต่างจากความคิด
ธรรมดา อาจเกิ ด จากการน าเอาความรู ้ ด้ ัง เดิ ม มาพัฒ นาและประยุก ต์ใ ห้ ปั จ จุ บ ัน ซึ่ งก่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์ ต นเองหรื อ สั ง คม เกิ ด เป็ นองค์ ค วามรู ้ ใ หม่ โ ดยบุ ค คลที่ จ ะมี พ ฤติ ก รรมกล้า คิ ด กล้า
แสดงออก กล้าทดลอง ค้นหาสิ่ งใหม่ๆ มีคนที่มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง
2. ความคิดคล่ องแคล่ ว (Fluency) หมายถึ ง ความคิดที่ไม่ซ้ ากันในเรื่ องเดี ยวกันซึ่ งเรี ยกว่า
ความคล่องแคล่วในความคิด (Ideational Fluency) เป็ นความสามารถที่จะค้นหาหรื อค้นพบในสิ่ งที่
ต้องการในระยะเวลาที่กาหนดไว้
3. ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง ความสามารถที่จะพยายามคิดและแก้ไขปั ญหาใน
เรื่ องที่กาหนดมากกว่าหนึ่ งวิธี จึงเป็ นความคิดที่มีความยึดหยุน่ ซึ่ งเป็ นปั จจัยอย่างหนึ่ งที่จะนาไปสู่
ความคิดสร้างสรรค์ได้หลายรู ปแบบ
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4. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) เป็ นคุณลักษณะที่จาเป็ นในการสร้างผลงานที่มี ให้มี
ความประณี ต และมีความใส่ ใจ จนก่อเกิดเป็ นความคิดสร้างสรรค์อีกอย่างหนึ่ง
การเก็บสะสมองค์ความรู ้ มาเพื่อพัฒนาเป็ นสิ นค้าและบริ การ ซึ่ งขึ้ นอยู่กบั ความสามารถ
ส่ วนบุคคลในการต่อยอดความคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เคยมีหรื อไม่มีในท้องตลาด หรื อเรี ยกว่า
การคิ ดนอกกรอบที่ เป็ นไปตามกลไกด้านการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้ นไปนั้น เป็ นองค์ความรู ้ ใหม่ตามที่
Teresa M.A., Conatance N.H.,Steven J.K,Leonard.D & Straus.S (2548) ได้ ก ล่ า วว่ า ความคิ ด
สร้ างสรรค์ คือ วิธีการเข้าถึ งปั ญหาและคิ ดหาทางแก้ไขปั ญหา ซึ่ งเป็ นความสามารถของบุคคลที่
ได้รับการฝึ กทักษะให้มีลกั ษณะการคิดที่ไม่มีลกั ษณะที่ชัดเจนหรื อการคิดนอกกรอบ จึงสามารถ
พัฒนาให้มีรูปแบบของสิ นค้าเชิงสร้างสรรค์ ซึ่ งทุกคนสามารถฝึ กฝนและพัฒนาตนเองโดยสามารถ
แยกเป็ นองค์ประกอบได้ดงั นี้

ความเชี่ยวชาญ

ทักษะการคิด
สร้างสรรค์

ความคิดสร้ างสรรค์
แรงจูงใจ

ภาพที่ 2.6 ความคิดสร้ างสรรค์ ของ Teresa M.A., Conatance N.H.,Steven J.K,Leonard.D
& Straus.S (ที่มา:ผู ้ Teresa M.A., Conatance N.H.,Steven J.K,Leonard.D & Straus.S, 2548)
1. ความเชี่ ยวชาญ (Expertise) เป็ นแง่ หนึ่ งในความรู ้ ด้าน เทคนิ ค ขั้นตอนปฏิ บตั ิ และภู มิ
ปัญญา ซึ่ งเกิดจากฝึ กฝนและการพัฒนาทักษะจนเกิดความชานาญส่ วนบุคคล
2. ทักษะการคิดสร้ างสรรค์ (Creative thinking Skills) คือความยึดหยุน่ และจินตนาการใน
การแก้ไขปั ญหา ซึ่ งการแก้ไขปั ญหาอาจเป็ นวิธีที่ไม่กาหนดเอาไว้ แต่เป็ นการแก้ไขโดยการค้นคว้า
ด้วยตนเอง จนเกิดเป็ นความคิดสร้างสรรค์ รู ปแบบใหม่ๆ
3. แรงจูงใจ (Motivation) คือ สิ่ งที่กระตุน้ ให้เกิดความคิดที่จะแก้ไขปั ญหาได้อย่างรวดเร็ ว
เช่น เงิน ตาแหน่งหน้าที่ หรื อรางวัลต่างๆ
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จึงสรุ ปได้วา่ การสร้างความคิดสร้างสรรค์จาเป็ นต้องมีทุนมนุษย์ที่ดีเสี ยก่อน ซึ่ งหากมี
การฝึ กอบรมที่ดีจะก่อให้เกิดความชานาญในการพัฒนาสิ นค้าและบริ การ ตลอดจนเกิดทักษะที่มีการ
พัฒนามากยิง่ ขึ้น แต่สิ่งเหล่านี้ก็มีปัจจัยแรงจูงใจ เพื่อสร้างแรงกระตุน้ ให้เกิดความเกิดสร้างสรรค์ ซึ่ ง
อาจเป็ นปั จจัยทั้งภายหรื อภายนอกไม่วา่ จะเป็ นในด้านตัวเงิน การยอมรับการสังคม เป็ นต้น
UNESCO เสนอแนวความคิดเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) เป็ นการร่ วมมือกันระหว่าง
ภาครั ฐ และชุ ม ชนในการสร้ า งสรรค์เ มื อ งผ่า นรู ป แบบการพัฒ นาเมื อ ง สภาพแวดล้อ ม ระบบ
โครงสร้ า งทางเศรษฐกิ จ โครงสร้ า งทางสั ง คม และสิ น ทรั พ ย์ท างวัฒ นธรรม ประวัติ ศ าสตร์
ขนบธรรมเนียม ของท้องถิ่นมาผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อนาไปสู่ การเป็ นเมืองที่มีธุรกิจ
เชิงสร้างสรรค์(Creative Industry) โดยองค์ประกอบสาคัญของเมืองสร้างสรรค์ได้แก่
1. การสร้างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมให้แก่เมือง (Cultural Identity)
2. การสร้ า งสภาพแวดล้อ มทางสั งคมให้มี ความเปิ ดกว้า ง (Diversity & Open Society)
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่
3. การรวบรวมนักคิดและผูป้ ระกอบการสร้างสรรค์ (Talent/Creative Entrepreneur) เพื่อ
รวบรวมผู ้มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ ใ นการผสมผสานวัฒ นธรรม และภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น เข้า กับ
เทคโนโลยี วัฒนธรรม การจัดการด้านธุ รกิ จที่ก่อให้เกิ ดการจ้างงานและกาลังซื้ อสิ นค้า เป็ นกลไก
หมุนเวียนทาให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อไป
4. การสร้ า งพื้ น ที่ แ ละสิ่ งอ านวยความสะดวก (Space & Facility) โดยจะต้อ งสร้ า ง
โครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ เ พี ย งพอและมี คุ ณ ภาพช่ ว ยก่ อ ให้ เ กิ ด สภาพแวดล้อ มที่ เ หมาะสมกับ ธุ รกิ จ
สร้างสรรค์
5. การบริ หารจัดการเมือง (Management) องค์กรของภาครัฐและเอกชนจะต้องมีวิสัยทัศน์
ในการพัฒนาเมืองโดยเป็ นองค์กรที่ มีความยืดหยุน่ และทางานร่ วมกันเพื่อนาไปสู่ เป้ าหมายได้อย่าง
สร้ างสรรค์ โดยมีแนวทางในการปรับปรุ งเมื องเพื่ อให้เป็ น Creative City โดยการผสมผสานกัน
ระหว่างประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ที่ความมีคล้ายคลึงกัน (กรวรรณ สังขกร,
2554)
ดังนั้นการที่พฒั นาบุคลากรให้ความคิดสร้างสรรค์ไม่เพียงแต่กระตุน้ ให้เกิดความคิดใหม่ๆ
เท่านั้น แต่ยงั ต้องพยายามความคิดให้เป็ นระบบขั้นตอน มีแนวทางแก้ปัญหาหลากหลายรู ปแบบ จน
หาจุดที่แตกต่างทางด้านสิ นค้าและบริ การที่ไม่เหมือนใคร ถึงเรี ยกได้วา่ ความคิดสร้างสรรค์ และยัง
สอดคล้องกับ ปรเมธี วิมลศิริ (2552) ที่ได้เสนอแนวคิดเกี่ ยวกับการนาปั จจัยทั้ง 6 ด้านมาประยุกต์
เพื่อให้เป็ นการผลักดันและส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลต่อเศรษฐกิ จสร้างสรรค์ ดังผูว้ ิจยั
ได้ศึกษาดังนี้
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1. รั ฐเป็ นผู้สนั บสนุ น (Supporter) และส่ งเสริ ม (Promoter) ในแง่ ส่วนของผู้สนั บสนุ น
(Supporter) รัฐบาลจะต้องไม่มีการขัดขวางกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ แต่ควรหาวิธีการหรื อ
กระบวนการที่มาส่ งเสริ มโอกาสทางการค้าให้แก่ผปู ้ ระกอบรายย่อย เนื่ องจากยังเป็ นผูป้ ระกอบการ
รายใหม่ที่เพิ่งเข้าสู่ ตลาด ซึ่ งรัฐบาลควรมีการส่ งเสริ มให้คนไทยมีโอกาสให้การเข้าถึ งห่ วงโซ่ การ
ผลิตให้ผปู ้ ระกอบจาหน่ายสิ นค้าได้มากขึ้น โดยรัฐบาลต้องมีการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับ
การทาธุ รกิจแก่ส่วนรวมมากกว่าเฉพาะเจาะจงเป็ นรายบุคคล รั ฐบาลเป็ นผู้ส่งเสริ ม (Promoter) ใน
ส่ วนนี้ รัฐบาลอาจจะมี ก ารส่ ง เสริ ม การบริ โ ภคเลี ย นแบบ (Demonstration Effect) ที่ ท าให้ค นใน
ประเทศและต่างประเทศตระหนักถึ งโอกาสที่ จะจาหน่ ายสิ นค้าในประเทศไทย แต่การส่ งเสริ ม
รู ปแบบนี้ รั ฐบาลควรให้การสนับสนุ นเฉพาะบุ คคล เช่ นการให้บริ ษทั แม่ผลิ ตสิ นค้าที่ มีลกั ษณะ
คล้ า ยกั น เพื่ อ สะท้ อ นขี ด ความสามารถในการสร้ า งสรรค์ อี ก รู ปแบบหนึ่ งสอดคล้ อ ง
กับแนวคิดเศรษฐกิ จสร้างสรรค์ของประเทศจีนที่มีการลอกเลี ยนแบบสิ นค้าจากประเทศจนเกิดมา
เป็ นนวัตกรรมและสิ นค้าของตนเอง ซึ่ งสร้างชื่ อเสี ยงให้แก่ประเทศและธุ รกิจอย่างมหาศาล (Keane
M, 2555)
2. การพัฒนาคน ให้มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็ นหลัก จึงเรี ยกคนกลุ่มนี้ วา่ คนพันธุ์ C
(Creative Generation) ซึ่ งควรน าแนวคิ ด การคิ ด นอกกรอบ (Lateral Thinking) และการคิ ด แบบ
หมวก 6 ใบ(Six Thinking Hats) ของเอ็ ด เวิ ร์ ด โบโน(Edward de Bono) มาประยุ ก ต์ใ ห้ ค นไทย
เนื่ องจากคนไทยยังไม่ถูกให้ปฏิบตั ิและพัฒนาให้เป็ นนักคิด แต่ถูกฝึ กให้เป็ นนักท่องจามากกว่านัก
สร้างสรรค์และพัฒนาผลงาน
3. กฎหมายและกฎระเบียบ เป็ นปั จจัยของการดาเนิ นธุ รกิ จที่สามารถช่วยเหลื อและกี ดกั้น
ได้ ใ นเวลาเดี ย วกั น เนื่ อ งจากในบางประเทศกฎหมายทรั พ ย์ สิ นทางปั ญ ญา ถื อ เป็ นการ
กีดกั้นความคิดสร้างสรรค์ได้ ดังนั้นรัฐบาลควรจะมีการออกกฎหมายให้มีความเหมาะสมกับธุ รกิ จ
สร้างสรรค์น้ นั เพื่อประโยชน์ในการสร้างสรรค์สินค้าและบริ การรู ปแบบต่างๆ
4. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นปั จจัยอย่างหนึ่ งที่ทาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และยัง
เป็ นสื่ อสารกลางในการประชาสัมพันธ์ความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง แต่กลับพบว่าคนไทยมีอตั รา
การเข้าถึงสื่ ออินเตอร์ เน็ตเพียง 21 คนต่อประชากร 100 คนซึ่ งเป็ นอัตราที่ต่าเมื่ อเทียบกับประเทศ
อื่นๆ ดังนั้นรัฐบาลควรมีการส่ งเสริ มให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
ก่อเกิดเป็ นชุมชนสร้างสรรค์ได้ในอนาคต
5. เครื่ องมือทางการเงิน เนื่องจากสิ นค้าความคิดสร้างสรรค์เป็ นสิ นค้าที่ไม่สามารถประเมิน
มูลค่าเป็ นสิ นทรัพย์ที่จบั ต้องได้ ซึ่ งไม่สามารถนามาค้ าประกันต่อธนาคารพาณิ ชย์ได้ ดังนั้นรัฐบาล
ควรมีกองทุนในการกูย้ ืมแก่ธุรกิจสร้างสรรค์เหล่านี้ เพื่อเป็ นการรักษาผูป้ ระกอบธุ รกิจสร้างสรรค์ที่
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เพิ่ ง เข้า สู่ ตลาด โดยส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ นเครื่ องมื อทางการเงิ นให้ธุ รกิ จ เหล่ า นี้ เติ บ โตจนเป็ น
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
6. การร่ ว มอย่ า งมี เอกภาพ หมายถึ ง การที่ ภาครั ฐ มี บ ทบาทในการพัฒ นาและส่ ง เสริ ม
เศรษฐกิ จอย่า งสร้ า งสรรค์เช่ น ในปี 1944 ประเทศอังกฤษมี ก ารก่ อตั้ง หน่ วยงานที่ ชื่ อว่า Design
Council ซึ่ งเป็ นองค์กรอิสระมีบทบาทในการพัฒนาสิ นค้าและสนับสนุ นการผลิ ตผลิตภัณฑ์ให้มี
คุณภาพมากยิง่ ขึ้น ตลอดจนส่ งเสริ มให้สังคมมีบทบาทให้ความคิดสร้างสรรค์มากยิง่ ขึ้น
ปั จจัยที่ส่งเสริ มและสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้มีความเติบโตอย่างยัน่ ยืนก็คือ ภาครัฐ
เป็ นผูก้ าหนดนโยบายในการส่ งเสริ มให้ประชากรมีความคิดสร้างสรรค์ ก็ควรมีการส่ งเสริ มตั้งแต่วยั
เด็กไม่วา่ จะเป็ นการเรี ยนการสอนที่ควรให้เด็กมีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ มากกว่าจะฝึ กให้
เด็ ก เป็ นนัก ท่ อ งจ า ซึ่ งสามารถแก้ไ ขปั ญ หาที่ ไ ด้ร ะบบการศึ ก ษาแต่ ไ ม่ ส ามารถแก้ไ ขปั ญ หาที่
นอกเหนื อจากตาราได้ ตลอดจนการส่ งเสริ มให้ประชาชนทุกวัยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่จาเป็ น
ก็ควรเป็ นนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล รวมถึ งการร่ วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนใน
การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการส่ งเสริ มและพัฒนาประเทศไปสู่ เมืองแห่ งการสร้างสรรค์ ไม่วา่ จะเป็ น
นโยบายด้านการเงิน กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ซึ่ งรัฐบาลมีส่วนเกี่ยวข้องกับทุกปั จจัยที่กล่าว
มาข้างต้น
การสร้างภาพลักษณ์เมืองจึงเป็ นการพัฒนาประเทศอย่างหนึ่ งที่ สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
และศักยภาพไม่วา่ จะเป็ น ระบบเศรษฐกิจ ระบบธุ รกิจ ตลอดจนทรัพยากรมนุ ษย์ก็สามารถร่ วมกัน
พัฒนาประเทศไทย ซึ่ ง British Council เสนอแนวความคิดการพัฒนาเมืองแห่ งความคิดสร้างสรรค์
(Creative Cities) โดยแผนงานที่ ไ ด้น าเสนอต่ อกลุ่ ม ประเทศเอเชี ย มี แนวทางหลัก ครอบคลุ ม 5
แนวทางด้วยกัน (ผูจ้ ดั การ 360° รายสัปดาห์, 2552)
1. Cityscapes คือ การพัฒนากลุ่มบุคคลผูม้ ีบทบาทในการสร้างสรรค์เมืองใหญ่ ซึ่งมีการใช้
บุคลากรพัฒนา เช่น นักออกแบบ สถาปนิก วิศวกรโดยเป็ นการพัฒนาระบบแผนผังเมืองให้มีความ
เหมาะสมกับการท่องเที่ยวในปั จจุบนั แต่ยงั คงเอกลักษณ์รูปแบบดั้งเดิมเอาไว้
2. Creative Catalysts คือ การสนับสนุ น พัฒนา และสร้างเครื อข่ายของผูป้ ระกอบการรุ่ น
ใหม่ในอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ (Creative industries) โดยมีการคัดเลือกตัวแทนจากภาคการศึกษา
ภาคอุตสาหกรรม และสื่ อ (Media) จากประเทศที่ เข้าร่ วมโครงการเพื่อเดิ นทางไปศึ กษาเยี่ย มชม
หน่วยงานสาคัญต่างๆ ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของแต่ละประเทศ
3. Inclusive Cities คือ การสารวจความเปลี่ ยนแปลงจากการย้ายถิ่ นฐานของคนเข้ามาใน
เมื อ งใหญ่ ซึ่ งน่ า จะส่ ง ผลท าให้ เ มื อ งมี ค วามเป็ นอัต ลัก ษณ์ แ ละวัฒ นธรรมที่ แ ปลกใหม่ แ ละ
มีความหลากหลายมากขึ้น
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4. Re-imagining the City คือ การสร้างภาพลักษณ์ให้มีความน่ าสนใจ โดยการจัดทาสาร
คดีเกี่ยวกับเมืองใหญ่ท้ งั 8 เมือง ผ่านสื่ อมัลติมีเดีย ซึ่ งเป็ นการทางานร่ วมกันระหว่างกลุ่มศิลปิ น DFuse จากประเทศอังกฤษ กับกลุ่ มศิ ลปิ นท้องถิ่ นภายใต้แนวคิ ดเรื่ องโลกาภิวตั น์ การขยายตัวของ
เมือง ฯลฯ
5. Transforming Public Spaces คือ การสนับสนุนการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์
ผ่านทางสภาพแวดล้อมและธรรมชาติของเมือง ซึ่ งเป็ นการเปิ ดโอกาสให้คนในสายงานสร้างสรรค์
ศิลปิ น นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทัว่ ไปในเมืองได้มาทากิจกรรมร่ วมกันเพื่อสร้างสรรค์เมืองขึ้น
ใหม่
โดยบริ บทกรุ งเทพมหานครสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม ไม่วา่ จะเป็ นการออกแบบ
รู ปแบบอาคาร สถานประกอบการให้มีความทันสมัยแต่ยงั คงเอกลักษณ์ ของกรุ งเทพมหานคร เพื่อ
เป็ นการดึงดูดนักท่องเที่ยว ในส่ วนการร่ วมมือเป็ นการร่ วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ไม่วา่ จะ
เป็ นหน่ วยงานของรั ฐบาล และผูป้ ระกอบการร้ า นอาหาร เพื่ อช่ วยสร้ างสื่ อประชาสัมพันธ์ เพื่ อ
กระตุน้ การท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง
สานักงานส่ งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ ประจานครเซี่ ยงไฮ้ (2557) ได้เข้าร่ วมการสัมมนา
ในหัวข้อ Shanghai Creative City Development Briefing ในวันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 และได้
นาเสนอแนวคิดเมืองสร้างสรรค์“Creative City” ที่ทาให้นครเซี่ ยงไฮ้เป็ นเมืองสร้ างสรรค์ จะต้อง
อาศัยปัจจัยที่สาคัญ คือ
1. จะต้องเป็ นสถานที่ที่มีความหลากหลายทางเชื้ อชาติมาอยู่รวมกัน (Cultural Diversity)
และก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์รูปแบบใหม่
2. จะต้องเป็ นเมืองที่สร้างประสบการณ์ และความรู ้สึก ไม่ใช่แค่เป็ นอาคารและสิ่ งก่อสร้าง
3. จะต้องเป็ นเมืองที่สามารถดึงดูดผูป้ ระกอบการสร้างสรรค์ สาธารณูปโภคเพื่อเป็ นการทา
ธุ รกิจสร้างสรรค์ และการบริ หารจัดการเมืองให้เกิดบรรยากาศแห่ งการสร้างสรรค์ ในการสร้างเมือง
สร้างสรรค์จะต้องมีองค์ประกอบของเมือง ได้แก่
1. การสร้างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมให้แก่เมือง (Cultural Identity)
2. การสร้ า งสภาพแวดล้อ มทางสั ง คมให้ มี ค วามเปิ ดกว้า ง (Diversity & Open Society)
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่
3. การรวบรวมนักคิดและผูป้ ระกอบการสร้ างสรรค์ (Talent/Creative Entrepreneur) เพื่อ
รวบรวมผูม้ ี ค วามคิ ดสร้ า งสรรค์ใ นการผสมผสานวัฒ นธรรมและภู มิ ปั ญ ญาท้องถิ่ นเข้า รวมกับ
เทคโนโลยี วัฒนธรรมและการจัดการด้านธุ รกิจที่ก่อให้เกิดการจ้างงานและกาลังซื้ อสิ นค้าหมุนเวียน
เป็ นกลไกที่ทาให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ
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4. การสร้างพื้นที่และสิ่ งอานวยความสะดวก(Space & Facility) โดยจะต้องสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานที่ เพียงพอและมี คุณภาพช่ วยก่ อให้เกิ ดสภาพแวดล้อมที่ เอื้ อต่อการผลิ ตนัก คิด และธุ รกิ จ
สร้างสรรค์
5. การบริ หารจัดการเมือง(Management) องค์กรของภาครัฐและเอกชนจะต้องมีวิสัยทัศน์
ในการพัฒนาเมืองโดยเป็ นองค์กรที่มีความยืดหยุน่ และทางานร่ วมกัน เพื่อนาไปสู่ เป้ าหมายได้อย่าง
สร้ า งสรรค์โ ดยมี แ นวทางในการปรั บ ปรุ ง เมื อ งเพื่ อ ให้ เ ป็ น Creative City โดยการผสมผสาน
ประวัติศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ให้เมืองมีความผสมผสานกัน
ต้นทุนด้านความคิดสร้างสรรค์จึงเป็ นสิ่ งที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ โดยในประเทศที่มี
ต้นทุนที่มีประสิ ทธิ ภาพไม่วา่ จะเป็ นต้นทุนทรัพยากรธรรมชาติ บุคคล เทคโนโลยี และแหล่งเงินทุน
ก็ลว้ นแต่เป็ นปั จจัยที่ช่วยในการส่ งเสริ มในเกิดการพัฒนาประเทศหรื อเมืองได้ท้ งั สิ้ น ซึ่ งสอดคล้อง
กับ การดี และคณะ(2556) ได้เสนอแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในบริ บทประเทศไทย คือ การนาเอา
ทุนทางวัฒนธรรมมาผสมผสานกับบุคลากรที่มีความคิดสร้ างสรรค์ในการเป็ นวัตถุดิบหลักในการ
สร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างการเจริ ญเติบโตของเศรษฐกิจ ซึ่ งมีการนาเอาเทคโนโลยีมาเชื่ อมโยงกับองค์
ความรู ้ที่สะสมมาตั้งแต่อดี ต จึงได้ตวั เป็ นในด้านต้นทุนการพัฒนาศักยภาพทุนของประเทศไทยใน
การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไว้ 6 ประการ ดังนี้
1. ทุนทางธรรมชาติ (Natural Capital) หมายถึ ง ทรัพยากรธรรมชาติ ทอ้ งถิ่ นที่สามารถ
นามาพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์และบริ การสร้างสรรค์
2. ทุนทางกายภาพ (Physical) หมายถึ ง โครงสร้ างพื้นฐานที่มนุ ษย์สร้ างขึ้ นและสามารถ
สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การสร้างสรรค์
3. ทุนทางการเงิน (Financial Capital) หมายถึง ทรัพยากรทางการเงิ น ทั้งในรู ปแบบของ
การออม และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาธุ รกิจสร้างสรรค์
4. ทุนด้ านมนุ ษย์ (Human Capital) หมายถึ ง ศักยภาพทั้งด้านรู ้ ทักษะ และแรงงานของ
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อการดาเนินธุ รกิจสร้างสรรค์
5. ทุ น ทางสั ง คม (Social Capital) หมายถึ ง ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งชุ ม ชนท้อ งถิ่ น และ
ผูป้ ระกอบการธุ รกิจสร้างสรรค์ และเครื อข่ายของแรงงานสร้างสรรค์
6. ทุ นทางวัฒ นธรรม (Culture Capital) หมายถึ ง รู ป แบบ คุ ณค่ า ของการดาเนิ น ชี วิ ต
ประเพณี ความเชื่ อ บรรทัดฐาน รวมถึ งลักษณะของมรดกวัฒนธรรมทั้งที่ จบั ต้องได้และจับต้อง
ไม่ได้
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การสร้ างเศรษฐกิ จสร้ างสรรค์ในแต่ละประเทศก็มีความสามารถ วัตถุ ประสงค์ ตลอดจน
องค์ความรู ้ที่แตกต่างกันตามแต่ละบริ บทของเนื้ อหานั้นๆ แต่ก็สามารพัฒนาและสร้างเมืองให้เป็ น
เมืองที่มีความคิดสร้างสรรค์จึงจะต้องมีพ้นื ฐานที่ใกล้เคียงกัน ซึ่ งอาจจะเปรี ยบเสมือนเหมือนกับการ
สร้างบ้าน ที่ตอ้ งเริ่ มจากการวางพื้นฐานให้มีความแข็งแรงนัน่ ก็คือ โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบการ
ทางาน ระบบสาธารณู ป โภคโภค เทคโนโลยี งบประมาณที่ ใ ช้ใ นการลงทุ น ต่ อมาก็ ก ารสร้ า ง
วัฒนธรรมให้เป็ นของประเทศ ซึ่ งสิ่ งเหล่าจะเป็ นมรดกตกทอดจากสู่ รุ่น จากนั้นคือ การพัฒนาคนให้
มีความรู ้ความสามารถให้การพัฒนาสิ นค้า หรื อที่เรี ยกว่าการถ่ายทอดองค์ความรู ้ ซึ่ งการศึกษาจาก
เอกสารพบว่าสอดคล้องกับ The Centre for Cultural Policy Research 2005 ที่มีการจัดทาตัวแบบใน
การชี้วดั วงจรกิจกรรมที่ทาให้งานสร้างสรรค์ (Cycle of Creative Activity) โดย Hui,D (2005) มีการ
แบ่งตัวชี้วดั ออกเป็ น 4 ประเภท คือ
1. ทุนมนุษย์ (Human Capital) หมายถึง ทรัพยากรมนุษย์มีส่วนการในการพัฒนาเศรษฐกิ จ
ให้เจริ ญเติ บ โต ซึ่ ง รั ฐบาลหรื อผูม้ ี ส่ วนเกี่ ย วข้องควรให้ค วามสนใจในการพัฒนาบุ ค ลากร โดย
สามารถแบ่งชี้วดั ด้านทุนมนุษย์ออกเป็ น 3 หัวข้อ ดังนี้
1. งบประมาณของรัฐบาลด้า นการวิจยั และพัฒนาต่อระบบการศึกษาที่ ก่อให้เกิ ดองค์
ความรู ้
2. ความพร้อมของทรัพยากรมนุษย์ เช่น การวิจยั และพัฒนา จานวนประชากรที่มีความรู ้
และความสามารถในการพัฒนาประเทศ
3. การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ทักษะและความรู ้ของทรัพยากรมนุษย์และประชากร
2. ทุนทางสั งคม (Social Capital) หมายถึ ง การที่ รัฐบาลและประชากรมี ส่วนร่ วมในการ
พัฒนาประเทศของตนเอง โดยสามารถแบ่งวัดชี้ดา้ นทุนมนุษย์ออกเป็ น 3 หัวข้อ ดังนี้
1. การบริ จาคหรื อสมทบทุนเพื่อเข้าร่ วมในการพัฒนาทางสังคม
2. ทัศนคติของประชากรที่มีต่อสังคม เช่ น ความไว้วางใจต่อรัฐบาล ทัศนคติต่อความ
หลากหลายของสังคม ทัศนคติต่อสิ ทธิ มนุษยชนและชาวต่างชาติ
3. การมีส่วนร่ วมทางสังคมต่อกิจการสาธารณะ เช่น จานวนสมาชิ กและการมีส่วนร่ วม
ในองค์กรทางสังคม
3. ทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital) หมายถึง สิ่ งที่บรรพบุรุษมีการสะสมมาตั้งแต่อดีต
จนถึงปั จจุบนั ก่อเกิดเป็ นมรดกและวัฒนธรรมซึ่ งเป็ นความมัน่ คงทางด้านวัฒนธรรม ซึ่ งประชาชน
ควรมีส่วนร่ วมในการสนับสนุนและใช้บริ การสิ นค้าทางวัฒนธรรมของประเทศ
1. การใช้ จ่ า ยภาคครั ว เรื อนในเรื่ องการใช้ บ ริ การส าหรั บ สิ น ค้า และบริ การทาง
วัฒนธรรม
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2. ทัศนคติต่อศิลปะกิจกรรมทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์
3. ปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อมสาหรับกิ จกรรมทางวัฒนธรรมและความคิดสร้ างสรรค์ เช่ น
ความพร้อมด้านกิจกรรมสร้างสรรค์ การมีส่วนร่ วมในการปกป้ องทรัพย์สินทางปั ญญา
4. การมีส่วนร่ วมทางวัฒนธรรมเช่ น การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ งานแสดงวัฒนธรรมที่ มี
การจัดขึ้นในแต่ละครั้ง
4. ทุนทางโครงสร้ างและสถาบั น หมายถึ ง การพัฒนาองค์ประกอบของประเทศที่นาไปสู่
กิ จ กรรมสร้ า งสรรค์ โดยรั ฐ บาลหรื อหน่ ว ยงานที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งต้ อ งมามี ส่ ว นในด้ า นนี้
อย่างจริ งจัง ไม่วา่ จะเป็ นการพัฒนาเสรี ภาพขั้นฐานของประชาชนให้สามารถแสดงความคิด ในเรื่ อง
สิ่ งอานวยความสะดวกตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบการสนับสนุนทางด้านการเงิน ซึ่ง
รัฐบาลต้องมีความสุ จริ ตต่อการปฏิบตั ิงานและมีระบบที่ทาให้ประชาชนตรวจสอบและร้องเรี ยนได้
ซึ่ งสามารถสรุ ปหัวข้อชี้วดั ดังนี้
1. ประชาชนมี ค วามอิ ส ระในเรื่ องการออกความคิ ด เห็ น ในข้ อ กฎหมายและ
การดาเนินความผิดต่อเจ้าหน้าที่รัฐ
2. องค์กรและประชาชนสามารถเข้าถึ งการบริ การในระบบและอุ ปกรณ์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. จานวนของพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรม
4. จานวนของบริ ษทั ที่การจดทะเบียนธุ รกิจในประเทศ
2.1.5 แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้ างสรรค์
ส านัก งานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิ จและลัง คมแห่ ง ชาติ ไ ด้มี ก ารดาเนิ นการศึ ก ษา
วางแผนพัฒนาประเทศ โดยกาหนดระยะเวลาในฉบับละ 5 ปี ซึ่ งแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาใช้
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและบุคลากรให้มีความพร้อมในการพัฒนาประเทศต่อไป โดยมีรายละเอียด
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 โดยมีรายละเอียดตังนี้
• ประเทศไทยจะมี พ ัฒ นาฐานการผลิ ต และบริ การให้ เ ข้ม แข็ ง และมี คุ ณ ภาพ โดย
ประยุกต์ใช้ความรู ้ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาสร้างความมัน่ คงด้านอาหารและพลังงานปรับ
โครงสร้างการผลิตและการบริ โภคให้เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมพร้อมสร้างความเชื่ อมโยงกับประเทศ
ในภูมิภาคเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพคุณภาพและยัง่ ยืนเป็ นผูน้ าการผลิตสิ นค้า
และบริ การบนฐานปั ญญาและความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซี ยนมีความมัน่ คงทางอาหารและ
พลังงานการผลิตและการบริ โภคเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
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• เศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ จ ะต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาสิ นค้ า และบริ การให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ความต้อ งการของตลาดใหม่ โ ดยศึ ก ษาพฤติ ก รรมการบริ โ ภคในเชิ ง ลึ ก ของผูบ้ ริ โ ภคในตลาด
เป้ าหมายที่ มีการเปลี่ ยนแปลงไปตามความต้องการ ตลอดจนให้ความสาคัญกับการส่ งเสริ มและ
ก ร ะ ตุ ้ น ผู ้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ไ ทย ใ ห้ น า มา ต ร ฐ า น ส า ก ล ม าใ ช้ ใ น ก า ร ผ ลิ ต ร ว ม ทั้ งมุ่ ง เน้ น
การสร้ างมู ลค่า เพิ่ม และความแตกต่า งให้ก ับสิ นค้าและบริ ก ารเพื่ อพัฒนาไปสู่ อุตสาหกรรมและ
บริ การสร้างสรรค์มากขึ้น
• หน่ วยงานรั ฐมี การส่ งเสริ มและพัฒนาวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถ
เติบโต ในการส่ งเสริ มให้ผูป้ ระกอบมี องค์ความรู ้และทักษะในเรื่ องการผลิตการตลาดและการใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ รวมทั้ง การพัฒ นาต่ อ ยอดองค์ ค วามรู ้ ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น และความคิ ด
สร้ า งสรรค์ใ นการสร้ า งนวัต กรรม การบริ ห ารจัด การธุ ร กิ จ ต้อ งมี ก ารปฏิ บ ัติ ง านโดยยึ ด หลัก
ธรรมาภิบาลและต้องมีมาตรการทางด้านการเงินที่เหมาะสม เพื่อช่วยเหลือผูป้ ระกอบการวิสาหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่ อ มให้ ส ามารถเข้า ถึ ง แหล่ ง เงิ น ทุ น ที่ ช่ ว ยต่ อ ยอดธุ ร กิ จ ได้ (ส านัก งาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและลังคมแห่งชาติ , 2559)
แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 รัฐบาลมีการส่ งเสริ ม
ให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจโดยการนาหลักเศรษฐกิจเข้ามาใช้ในการวางแผนและพัฒนาประเทศ ไม่วา่
จะเป็ นการพัฒนาบุคลากรให้มีความคิดสร้ างสรรค์ในการนาเทคโนโลยีในการสื่ อสารสมัย ใหม่
เพื่อนามาพัฒนาต่อยอดองค์ความรู ้ ภู มิปัญญาท้องถิ่ นและความคิดสร้ างสรรค์ในการต่อยอดทาง
ธุ รกิจอย่างยัง่ ยืนต่อไป โดยสิ นค้าและการบริ การอาจเป็ นสิ นค้าที่จบั ต้องหรื อจับต้องไม่ได้ ตลอดจน
เป็ นสิ นค้าและบริ การที่ สร้ างมู ลค่าทางเศรษฐกิ จที่ เป็ นตัวเงิ นหรื อไม่ใช่ ตวั เงิ น ก็สามารถเรี ยกว่า
เศรษฐกิ จสร้ างสรรค์ได้ ซึ่ งเศรษฐกิ จสร้ างสรรค์ได้บรรจุแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ถือได้ว่าการพัฒนาเศรษฐกิ จสร้ างสรรค์ เป็ นแนวทางที่สาคัญในการ
ขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ ในการปรับ โครงสร้ างในการผลิ ตให้มี ความสมดุ ล และยัง่ ยืน โดยแนวคิ ด
สาคัญในเรื่ องการเพิ่มคุณค่าของสิ นค้าและการบริ การ (Value Creation) โดยการนาองค์ความรู ้ และ
นวัตกรรม มาประยุกต์ใช้ในเข้ากับทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ของท้องถิ่น ดังนั้น
การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์จะเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาผูป้ ระกอบการของไทยให้มีศกั ยภาพ
ในด้านความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิ จ โดยใช้ทุนทางสังคม และทุนทางวัฒนธรรม เพื่อ
เป็ นการเติบโตอย่างยัง่ ยืนและสร้างความมัน่ คงให้เศรษฐกิจไทยต่อไป
สรุ ปการพัฒนากรุ ง เทพมหานครให้เป็ นเมื องแห่ งอาหารนั้น ภาครัฐจะต้องมีการพัฒ นา
ต้ น ทุ นทางด้ า นองค์ ค วามรู ้ มนุ ษ ย์ แ ล ะ วั ต ถุ ดิ บ ใ ห้ มี ความเหมาะ ส มกั บ ต้ น ทุ นทาง
ด้านวัฒนธรรมการเป็ นอยู่คู่กบั กรุ งเทพมหานครต่อไป ดังนั้นหน่ วยงานรัฐบาลควรมีส่วนร่ วมกับ
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ภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็ นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ การช่ วยเหลื อในด้านการเงิ น หรื อเทคโนโลยี
ต่างๆ ซึ่ งมีความเห็ นสอดคล้องกับ ไกรฤกษ์ ปิ่ นแก้ว (2555) กล่าวว่า การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม
ให้ประสบผลสาเร็ จจะมีความสนใจเรื่ องคุณค่าทางวัฒนธรรม ซึ่ งสามารถแบ่งเป็ น วัฒนธรรมที่จบั
ต้องได้ (Tangible Culture) เช่นโบราณสถาน โบราณวัตถุ งานศิลปะ ตลอดจนสิ่ งก่อสร้างต่างๆ และ
วัฒนธรรมจับ ต้องไม่ ไ ด้ (Intangible Culture) เป็ นทุ นที่ อยู่ใ นรู ป ของทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญาได้แ ก่
ประเพณี ความเชื่อ ศิลปะการแสดง ซึ่ งวัฒนธรรมทั้งสองประเภทสามารถพัฒนามาเป็ นวัฒนธรรม
เชิงพาณิ ชย์ได้หากเกิดความร่ วมมือกันระหว่างระหว่างภาครัฐและเอกชน
2.2 แนวคิดการสร้ างคุณค่ า (Value Creation)
ในปั จ จุ บ ัน เป็ นปั จ จัย หนึ่ งที่ ส าคัญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ ความส าเร็ จ ทางการตลาด คื อ การที่
ผูป้ ระกอบการสามารถสร้างตราสิ นค้าให้ผบู ้ ริ โภคสามารถจดจาและระลึกถึงคุณค่าในตัวสิ นค้า โดย
เป็ นการสร้างความแตกต่างในรู ปแบบการบริ การให้ผบู ้ ริ โภคสามารถแยกแยะสิ นค้าหรื อบริ การของ
ตนออกจากผูแ้ ข่งขันรายอื่น ดังนั้นการสร้างความประทับใจลูกค้าจึงมีผลต่อการกลับมาใช้บริ การใน
อนาคต ดัง ค ากล่ า วของ King (1984) กล่ า วไว้ว่า “Products are made in factories and through the
adding value process, Consumers buy brands” หมายถึง สิ นค้าผลิตและสร้างคุณค่าภายในโรงงาน
ส่ วนการที่ผบู ้ ริ โภคเป็ นผูต้ ดั ตัดสิ นใจเลื อกตราสิ นค้า ดังนั้นปั จจัยการสร้างคุณค่าการสิ นค้า (Brand
Equity) จึงเป็ นปัจจัยส่ วนสาคัญในด้านการตลาด
แนวคิดการสร้างคุณค่าเป็ นแนวคิดที่นามาใช้ในรู ปแบบการจัดการและการตลาด เพื่อพัฒนา
บริ ษทั สิ นค้าและบริ การให้ลูกค้าเกิ ดการตัดสิ นซื้ อสิ นค้าของบริ ษทั ตลอดจนเกิ ดความจงรักภักดี
โดยสามารถจะสร้างความแตกต่างระหว่างสิ นค้าของบริ ษทั และสิ นค้าของคู่แข่งขันได้
2.2.1 การสร้ างคุณค่ าตราสิ นค้ า
กิตติ สิ ริพลั ลภ (2542) ได้มีความคิดเกี่ยวกับการสร้างตรายีห่ อ้ ให้มีคุณค่าไว้ 5 ประการดังนี้
1. ความซาบซึ้งถึงคุณภาพของสิ นค้ า (Appreciation of Quality) หมายถึง การที่ผบู ้ ริ โภค
รับรู ้ ถึงคุ ณภาพของสิ นค้าหรื อบริ การทุกประการ ทาให้เกิ ดความประทับใจในการใช้สินค้าหรื อ
บริ การจนเกิดความซาบซึ้ ง (Appreciation) หมายถึง ความซาบซึ้ งต่อการใช้สินค้าและการบริ การที่
เกิ ดขึ้นเหนื อความคาดหมายทาให้ลูกค้าให้ความสาคัญกับสิ นค้าและบริ การ ซึ่ งแตกต่างจากความ
พอใจ (Satisfaction) ในด้านความคาดหวัง ต่ อสิ นค้า (Expectation) ซึ่ งเกิ ดขึ้ นจากการผูใ้ ห้บ ริ ก าร
สิ นค้าหรื อบริ การ หากผูใ้ ห้บริ การสามารถบริ การให้บริ การลูกค้าให้ เกิ ดความประทับใจ ซึ่ งทาให้
ผูใ้ ห้บริ การสามารถได้รับผลประโยชน์หลายประการดังนี้
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1.1. เป็ นเหตุ ผลทาให้ ซื้ อ สิ นค้ า (Reason to Buy) คื อ ปั จจัย ของผูใ้ ห้บ ริ ก ารที่ มี ค วาม
พร้ อมในการให้บริ การ เช่ น โรงพยาบาลบุคลากรมีความกระตือรื อร้นที่ พร้อมจะให้การช่ วยเหลือ
และดู แ ลรั ก ษาผู ้ป่ วยเป็ นอย่า งดี สถานที่ ใ ห้บ ริ ก ารมี ส ะอาดและอุ ป กรณ์ ก ารแพทย์ที่ ท ัน สมัย
ตลอดจนสถานที่ต้ งั อยูใ่ นสถานที่ที่มีความสะดวกต่อการใช้บริ การ ปั จจัยเหล่านี้ เป็ นปั จจัยอย่างหนึ่ ง
ในเลือกเข้าบริ การในสถานที่ให้บริ การ
1.2. ทาให้ สินค้ ามีตาแหน่ งที่มั่นคง (Strong Position) คือ ปั จจัยในการพัฒนาคุ ณภาพ
สิ นค้า และบริ การให้มีค วามโดดเด่ นกว่า คู่ แข่ ง ขันจะทาให้ค วามมัน่ คงในตลาดการแข่ ง ขัน เมื่ อ
เปรี ยบเที ย บกับ สิ น ค้า อื่ น ๆ ที่ มี ก ารแข่ ง ขัน อยู่ ใ นประเภทและตลาดเดี ย วกั น ซึ่ งนั บ ว่ า เป็ น
องค์ประกอบที่สาคัญของการสร้างตราสิ นค้าที่ดีและมีความมัน่ คงในการแข่งขันทางการตลาด
1.3. ราคาสิ นค้ าอยู่ในระดับสู ง (A Price Premium) ปั จจัยในการตั้งราคาสิ นค้าที่ทาให้
ผูบ้ ริ โภคยอมซื้ อสิ นค้าและบริ การของบริ ษทั ที่มีราคาสู งกว่าคู่แข่งขัน บริ ษทั ต้องมีการชักชวนหรื อ
จูงใจให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความประทับใจในคุณภาพสิ นค้าของผูป้ ระกอบการ ให้เกิดความมัน่ ว่าการที่ซ้ื อ
สิ นค้าและบริ การในราคาที่สูงจะได้รับการบริ การที่ดีและมีคุณภาพ
1.4. ช่ องทางการจัดจาหน่ ายสนใจ (Channel Member Interest) ปั จจัยการมี ช่องทาง
การจัดจาหน่ ายที่มีคุณภาพและความหลากหลาย ทาให้ผูซ้ ้ื อสามารถซื้ อสิ นค้าและบริ การได้อย่าง
ต่อเนื่ อง ส่ งผลทาให้ผบู ้ ริ โภคมีความซื่ อสัตย์ต่อตรายี่ห้อสู ง ผลประโยชน์ที่ผปู ้ ระกอบการได้รับ คือ
สิ นค้าและบริ การสามารถจาหน่ายได้อย่างต่อเนื่ อง และอาจทาให้พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มีการใช้
สิ นค้าของคู่แข่งขันรายอื่นๆ ได้มีการให้ความสนใจและทดลองของบริ ษทั ตนเองได้ในอนาคต
1.5. ท าให้ ส ามารถขยายสายผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Brand Extension) ปั จ จัย ด้า นสร้ า งความ
หลากหลายในสายการผลิตสิ นค้าและบริ การ คือการผูบ้ ริ โภคเกิดความประทับใจในตราสิ นค้าของ
บริ ษทั ส่ งผลให้ผูผ้ ลิ ตสิ นค้าละบริ การย่อมได้เปรี ยบว่าคู่แข่งขัน เนื่ องจากผูผ้ ลิ ตสิ นค้าและบริ การ
สามารถนาตราสิ นค้าไปใช้กบั สิ นค้าใหม่ๆเพื่อเป็ นขยายตลาดได้ในอนาคต
2. การสร้ างปั จจัยเชื่ อมโยงกับตรายี่ห้อ (Brand Association) หมายถึง ผลิตภัณฑ์เป็ นการ
สร้ างสรรค์ของนักการตลาดที่มีการพยายามสร้ างสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งให้เกิ ดมีคุณลักษณะและคุ ณสมบัติ
ตลอดจนคุณประโยชน์ สามารถส่ งต่อไปยังให้ผบู ้ ริ โภคได้รับรู ้วา่ เป็ นผูใ้ ห้บริ การที่มีการจัดจาหน่าย
สิ นค้าและบริ การที่ต่อความความต้องการของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งจะเป็ นการภาพลักษณ์ ที่ดี (Image) ต่อ
สิ นค้าและการบริ การผลิ ตภัณฑ์ ซึ่ งสามารถกาหนดการวางตาแหน่ งของสิ นค้าและบริ การ(Brand
Position) ของผลิ ตภัณฑ์ใ ห้มี ค วามเหมาะสมกับ ตลาด ท าให้เกิ ดประโยชน์ ต่อผูใ้ ห้บ ริ ก ารหลาย
ประการดังต่อไปนี้
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2.1. ความโดดเด่ นของสิ นค้ า (Differentiation) หมายถึง การที่ผปู ้ ระกอบการมีการผลิต
สิ นค้าและบริ การที่ มีความแตกต่างและตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งสามารถพัฒนาให้
สิ นค้ามีความโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งและสามารถนาไปพัฒนาควบคู่สินค้าดั้งเดิม จะทาให้ผบู ้ ริ โภค
เ ข้ า ใ จ ภ า พ ลั ก ษ ณ์ ข อ ง สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร ไ ด้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น ถ้ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร มี ค ว า ม
โดดเด่ น แต่ผูบ้ ริ โภคไม่รับรู ้ หรื อไม่เข้าใจความโดดเด่ นก็จะไม่ก่อให้เกิ ดประโยชน์ให้แก่บริ ษทั
ดังนั้นการเชื่ อมโยงความโดดเด่นให้เข้ากับสิ นค้าและบริ การ จึงควรเป็ นการสร้างภาพลักษณ์และ
ความได้เปรี ยบต่อคู่แข่งขันอย่างยัง่ ยืนต่อไป
2.2. เป็ นเหตุผลที่ทาให้ ผ้ ูบริ โภคซื้ อสิ นค้ า (Reason to Buy) หมายถึง ความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ใช้ในการเชื่ อมโยงกับผลิ ตภัณฑ์ในด้านคุณสมบัติของสิ นค้าและบริ การ
ที่เป็ นประโยชน์ต่อผูบ้ ริ โภค ดังนั้นนักการตลาดต้องสามารถกาหนดพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคให้รับรู ้
ถึงคุณประโยชน์ของสิ นค้าและบริ หาร เพื่อทาให้ผบู ้ ริ โภคสามารถตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การได้
อย่างทันที
2.3. ท าให้ เ กิ ด ทั ศ นคติ ห รื อ ความรู้ สึ ก ที่ ดี (Positive Attitudes/Feeling) หมายถึ ง การ
กาหนดคุณสมบัติบางสิ่ งบางอย่างที่ดีของผลิตภัณฑ์ จะมีส่วนช่วยในการส่ งเสริ มทาให้ผบู ้ ริ โภครับรู ้
ถึงคุณประโยชน์ที่ดีของสิ นค้าและบริ การ ซึ่ งจะทาให้ผบู ้ ริ โภคมีทศั นคติที่ดีต่อสิ นค้าและบริ การ จึง
เป็ นปั จจัยอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ผบู ้ ริ โภคมีการตัดสิ นซื้ อสิ นค้าและบริ การอย่างต่อเนื่องในอนาคต
2.4. จุดเริ่ มต้ นของการขยายตรายี่ห้อ (Basis For Extensions) หมายถึง ปั จจัยที่บ่งบอก
ความเป็ นตัวตนผลิ ตภัณฑ์น้ นั เมื่อเป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริ โภคจะเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ในการใช้
ตรายีห่ อ้ กับสิ นค้าชนิดอื่นๆของบริ ษทั ต่อไปในอนาคต
3. การทาให้ ตรายี่ห้อเป็ นที่ร้ ู จัก (Brand Awareness) หมายถึง การที่ผบู ้ ริ โภคสามารถจดจา
ชื่อตรายี่ห้อของสิ นค้าและบริ การประเภทใดประเภทหนึ่ งได้ โดยทัว่ ไปผูบ้ ริ โภคจะเริ่ มต้นจากการ
ไม่รู้จกั ตรายีห่ อ้ จนกระทัง่ บริ ษทั ได้มีทาการสื่ อสารไปยังผูบ้ ริ โภค ทาให้ผบู ้ ริ โภคเริ่ มรู ้จกั และการที่
ผูบ้ ริ โภคได้รับรู ้ถึงชื่อตรายี่ห้อซ้ าๆอย่างต่อเนื่ อง ผูบ้ ริ โภคก็จะเกิดการจดจาและระลึกถึง ทาให้เกิด
เลือกใช้สินค้าและบริ การของบริ ษทั เป็ นลาดับแรก จึงทาให้เกิดประโยชน์ 3 ประการ ดังนี้
3.1. การเป็ นจุดเริ่มต้ นทีท่ าให้ ผ้ บู ริโภครับรู้ ถึงคุณลักษณะของสิ นค้ า (Staring for Brand
Knowledge) หมายถึง การที่ผบู ้ ริ โภครู ้จกั ชื่อเสี ยงของสิ นค้าและบริ การเป็ นการสร้างภาพลักษณ์และ
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อผูบ้ ริ โภค ซึ่ งทาให้เป็ นการสร้างการรับรู ้ เกี่ยวกับลักษณะ รู ปลักษณ์ คุณสมบัติ
คุ ณ ประโยชน์ และวิ ธี ก ารใช้ ข องสิ น ค้า ต่ อ ผู ้บ ริ โ ภคท าให้ เ กิ ด คการเรี ย นรู ้ ใ นสิ น ค้า (Product
Knowledge) ได้อย่างรวดเร็ ว
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3.2. การสร้ างความคุ้ นเคย (Familiarity) หมายถึ ง การสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างสิ นค้า
และผูบ้ ริ โภค เมื่อผูบ้ ริ โภคได้รับรู ้ ถึงชื่ อเสี ยงของบริ ษทั อย่างต่อเนื่ อง ผูบ้ ริ โภคจะเกิ ดความคุ น้ เคย
และรู ้ จกั สิ นค้านั้นเพิ่มมากขึ้ นเรื่ อยๆ ตลอดจนทาให้ผูบ้ ริ โภคมี ความสนใจที่ใช้บริ การสิ นค้าและ
บริ การในอนาคตเช่นกัน
3.3. การรู้ จั ก ตรายี่ ห้ อ ท าให้ ผ้ ู บ ริ โ ภคซื้ อ สิ น ค้ า (Brand to be Consider) หมายถึ ง การ
ตัดสิ นใจซื้ อบริ การและบริ การของผูบ้ ริ โภคซื้ อ ซึ่ งผูใ้ ห้บริ การจาเป็ นที่จะต้องสร้างภาพและชื่อเสี ยง
ให้เป็ นรู ้ จกั ในตลาดเสี ยก่ อน เพราะการที่ ผูบ้ ริ โภครู ้ จกั สิ นค้าของบริ ษทั เป็ นอย่างดี สิ นค้าของผู ้
ให้บริ การก็จะมีโอกาสที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคมีการตัดสิ นเลือกซื้ อในที่สุด ซึ่ งสามารถแบ่งพฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อ ออกได้เป็ น 2 ประเภท คือ
1) การรู้ จักแบบระลึกได้ (Brand Recall) หมายถึง การที่ผูบ้ ริ โภคสามารถบอกชื่ อตรา
สิ นค้าได้เอง โดยไม่ตอ้ งมีสิ่งหนึ่งสิ่ งใดที่ช่วยในการระลึกถึงสิ นค้าและบริ การของผูบ้ ริ โภค
2) การรู้ จักแบบมีสิ่งกระตุ้น (Brand Recognition) หมายถึง การที่ผูบ้ ริ โภคไม่สามารถ
บอกชื่อยีห่ อ้ สิ นค้าได้เอง แต่จะต้องมีสิ่งใดสิ่ งหนึ่งช่วยกระตุน้ เตือนความทรงจา
4. ความซื่ อสั ตย์ ต่อตรายี่ห้อ (Brand Loyalty) หมายถึง การที่ผูบ้ ริ โภครักและศรัทธาใน
สิ นค้ายีห่ อ้ หนึ่งจนยากที่จะเปลี่ยนใจไปใช้สินค้ายี่ห้ออื่น ผูบ้ ริ โภคจะมีความรู ้สึกคุน้ เคยกับตรายี่ห้อ
นั้น ความซื่ อสัตย์ต่อตรายีห่ อ้ ใดยีห่ อ้ หนึ่งมีประโยชน์ต่อตรายีห่ อ้ นั้น ดังนี้
4.1. ทาให้ ล ดต้ นทุ นทางการตลาด (Reduced Marketing Costs) หมายถึ ง ผูบ้ ริ โภคมี
ความซื่ อสัตย์ต่อสิ นค้าก็จะส่ งผลให้ผูบ้ ริ โภคย่อมพอใจที่จะใช้สินค้าของบริ ษทั อย่างต่อเนื่ องและ
เป็ นที่ยากในการเปลี่ยนไปใช้สินค้าของคู่แข่งขัน จึงทาให้บริ ษทั ประหยัดต้นทุนด้านการตลาดและ
ด้านเวลาในการสร้างความประทับใจต่อผูบ้ ริ โภค
4.2. ทาให้ คนกลางทางการตลาดชื่ นชอบ (Trade Leverage) หมายถึง สิ นค้าที่มีลูกค้าให้
ความจงรักภักดี ต่อตรายี่ห้อ ย่อมส่ งผลให้คนกลางทางการตลาดไม่ว่าจะเป็ นระดับพ่อค้าส่ ง พ่อค้า
ปลีกในร้านค้าแบบเก่า หรื อร้านค้าปลีกแบบใหม่ ย่อมยินดีที่จะจาหน่ายสิ นค้าเหล่านี้ เอง ซึ่ งทาให้
สิ นค้าในร้านค้าหมุนเวียนเร็ วและส่ งผลให้ร้านค้ามีผลกาไรจากสิ นค้าเหล่านั้น
4.3. สามารถดึงดู ดลู กค้ าใหม่ (Attracting New Customers) หมายถึ ง สิ นค้าที่คุณภาพ
ส่ งผลทาให้ลูกค้าเกิ ดความประทับใจและมัน่ ใจในตัวสิ นค้าของบริ ษทั จึ งเป็ นปั จจัยอย่างหนึ่ ง ที่
สามารถดึงดูดลูกค้ารายใหม่ให้เข้ามาทดลองให้สินค้าและบริ การของบริ ษทั ส่ วนลูกค้ารายเดิมจะมี
เรี ยนรู ้วา่ เป็ นการเสี่ ยงในการที่จะทดลองใช้สินค้าและบริ การในยีห่ ้อที่ลูกค้ายังไม่รู้จกั และประทับใจ
ต่อบริ ษทั
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4.4. เป็ นอุปสรรคต่ อคู่แข่ งขัน (Competitor’s Threats) หมายถึง สิ นค้าที่ลูกค้าเกิดความ
ประทับใจและซื่ อสัตย์ต่อตรายี่ห้อ จะส่ งผลกระทบต่อตลาดและคู่แข่งขัน เนื่ องจากลู กค้ายังจะไม่
เปลี่ ยนใจในการเลื อกซื้ อสิ นค้าที่มีในท้องตลาดในปั จจุบนั ลู กค้าจะมีโอกาสรอจนกว่าสิ นค้าใหม่
ของบริ ษทั จะออกสู่ ตลาดในอนาคต ถึงแม้สินค้าบริ ษทั จะออกจาหน่ ายสิ นค้าและบริ การสู่ ตลาดช้า
กว่าคู่แข่งขันก็ตาม
5. การสร้ างปั จจัยอื่นๆ (Other Proprietary Brand Assets) เป็ นการสร้ างตรายี่ห้อมีคุณค่า
ที่นอกจากปั จจัยด้านการสร้ างคุ ณค่าทั้ง 4 ประการ ยังมีปัจจัยที่สามารถจะช่ วยสร้ างคุ ณค่าให้แก่
ตราสิ นค้าและเป็ นการสร้างความได้เปรี ยบในเชิงการแข่งขันเมื่อเปรี ยบเทียบกับคู่แข่ง อาทิเช่น
5.1 เครื่ องหมายการค้ า (Trade Mark) เป็ นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคสามารถ
แยกแยะสิ นค้าของบริ ษทั กับคู่แข่ง ช่วยทาให้ผบู ้ ริ โภคลดความสับสนและสามารถจดจาสิ นค้าได้ดี
ยิ่งขึ้น เช่น เครื่ องหมายการค้าที่มีความโดดเด่นและเป็ นเอกลักษณ์ สามารถทาให้ลูกค้าจดจาได้ง่าย
กว่าสิ นค้าที่ไม่มีเครื่ องหมายการค้า
5.2 สิ ทธิบัตร (Paten) เป็ นเครื่ องมือตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ ซึ่ งจะช่ วยคุ ม้ ครอง
คุณลักษณะเฉพาะ ตลอดจนความโดดเด่นของสิ นค้า ทาให้สินค้าอื่นไม่สามารถที่จะเลียนแบบสิ นค้า
ที่มีสิทธิบตั รคุม้ ครองได้
5.3 รางวัล (Prize) เป็ นทรัพย์สินที่มีค่าที่ไม่สามารถประเมินราคาได้ ซึ่ งได้รับมอบจาก
หน่ วยงานหรื อองค์กรที่ มีชื่อเสี ยงทั้งในและต่างประเทศ เป็ นอี กเครื่ องมื ออย่างหนึ่ งที่สร้ างความ
แตกต่างระหว่างบริ ษทั และคู่แข่งขัน
5.4 มาตรฐาน (Standard) เป็ นมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากองค์กรหรื อสถาบันที่มี
ชื่ อเสี ยงเป็ นที่ยอมรับกันทัว่ ไป เช่ น ISO 9000 หรื อ ISO 14000 หรื อมาตรฐานมอก.ของไทย หาก
บริ ษทั ได้รับรองมาตรฐานเหล่านี้ เปรี ยบเสมือนการรับประกันคุณภาพของสิ นค้า ซึ่ งทาให้สินค้าของ
บริ ษทั มีคุณค่าทางการตลาดมากขึ้น
ดังนั้น การสร้างคุณค่าตราสิ นค้าเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่สาคัญอย่างยิง่ ต่อความสาเร็ จทางการตลาด
เพราะสามารถผูบ้ ริ โภคสามารถจดจาและระลึกถึงคุ ณค่าในตัวสิ นค้า เนื่ องจากการผูบ้ ริ โภครับรู ้ถึง
คุ ณภาพของสิ นค้า หรื อบริ การจะส่ ง ผลต่ อความประทับ ใจในสิ นค้า หรื อบริ ก ารเป็ นความรู ้ สึ ก ที่
มากกว่าความพอใจ (Satisfaction) โดยการพัฒนาคุณภาพให้กบั สิ นค้าต้องมีการสร้างความมัน่ คงแก่
สิ นค้าและบริ การโดยต้องเหนื อกว่าคู่แข่ง จึงต้องผลิ ตสิ นค้าให้มีคุณภาพและคุ ณค่าเพื่อรักษาฐาน
ของลู กค้าเอาไว้ได้ ดังนั้นบริ ษทั จะต้องผลิ ตสิ นค้าให้มีความโดดเด่ นของสิ นค้าไม่ว่าจะเป็ นเรื่ อง
การสร้างเหตุผลในการซื้ อสิ นค้าตลอดจนทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดทัศนคติที่ดีต่อผลิตภัณฑ์และบริ การ จะ
เป็ นผลทาให้ผูบ้ ริ โภคมีการเลือกซื้ อสิ นค้าอย่างต่อเนื่ องในอนาคต ดังนั้นผูผ้ ลิ ตสิ นค้าและบริ ก าร
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จาเป็ นต้องสร้างแรงจูงใจให้ผูบ้ ริ โภครักและศรัทธาในสิ นค้ายี่ห้อหนึ่ งจนยากที่จะเปลี่ยนใจไปใช้
สิ นค้าของคู่แข่งขัน ซึ่ งจะเป็ นอุปสรรคของคู่แข่งขันต่อไปในอนาคต
2.2.2 การสร้ างคุณค่ าทางโภชนาการ
ปั จจัยที่ สาคัญในการดารงชี วิตของมนุ ษย์ก็คืออาหารและน้ าที่ มีคุณภาพ เนื่ องจากมนุ ษย์
ต้องการนาอาหารและน้ ามาสร้ างพลังงานและการซ่ อมแซมส่ วนที่ สึกหรอภายในร่ างกาย ส่ งผล
ทาให้มนุ ษย์มีความต้องการเพิ่มขึ้ นในการรั บประทานอาหารและน้ า จึ งมี การค้นหา พัฒนา และ
ปรับปรุ งให้ได้เพียงพอกับความต้องการในปั จจุบนั ไม่ว่าจะเป็ นการเพาะปลูก เลี้ ยงสัตว์ ตลอดจน
เทคโนโลยีในการตัดต่อพันธุ์กรรม แต่เมื่อมนุ ษย์ได้รับการบริ โภคอาหารและน้ าเพียงพอแล้ว ทาให้
เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงความต้องการมาเป็ นความพอใจต่อรสชาติ กลิ่ นของอาหาร ตลอดจนปริ มาณ
ความต้องการบริ โภคอาหารในแต่ละวัน
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ได้นิยามคาว่า อาหาร หมายถึ ง ของกิ นหรื อเครื่ อ งดื่ ม
เพื่อให้มนุษย์ค้ าจุน้ ชีวติ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทได้แก่ 1. วัตถุทุกชนิดที่มนุษย์กิน ดื่ม อม หรื อนาเข้า
สู่ ร่างกายโดยวิธีที่ใดวิธีหนึ่ ง ซึ่ งไม่รวมถึงยา ตลอดจนสารเสพติดต่างๆ เช่น ยาเสพติดให้โทษต่อจิต
และประสาท 2. วัตถุที่ใช้สาหรับในการปรุ งหรื อประกอบอาหารซึ่ งใช้ในการปรุ งแต่งทั้งรส สี กลิ่น
และรสชาติของอาหาร
นิธิยา รัตนาปนนท์ และวิบูลย์ รัตนาปนนท์ (2556) ได้นิยามคาว่า อาหาร หมายถึง สิ่ งที่เป็ น
ของเหลวหรื อของแข็ง ที่รั บประทานเข้าสู่ ร่างกายแล้ว จะทาให้ร่างกายเปลี่ ยนเป็ นพลังงาน เพื่อ
นาไปทาให้ร่างกายเจริ ญเติบโต ซ่ อมแซ่ มส่ วนที่สึกหรอ ควบคุมการเปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยาทาง
ชี วเคมีต่างๆ ของร่ างกายทางานและดารงชี วิตอยู่ได้อย่างปกติ อาหารต้องไม่เป็ นพิษและไม่ทาให้
เกิดโทษต่อร่ ายกาย
นฤดล บุญหลง และ กล้าณรงค์ ศรี รอต (2556) ได้เสนอแนวความคิดคุณภาพของผลิตภัณฑ์
อาหารต้อง 2 ประเภท คือ
1. คุณภาพทางรู ปธรรม หมายถึง คุณภาพทางการใช้ประโยชน์
2. คุณภาพทางนามธรรม หมายถึง คุณภาพทางความพอใจ ความงามและความสุ ขของ
มนุษย์สามารถรับรู ้คุณภาพทั้ง 2 ประเภท ด้วยประสาทรับรู ้ท้ งั 5 นัน่ คือ ตา หู ปาก จมูก และ
ร่ างกาย ซึ่ งการที่มนุ ษย์จะตัดสิ นใจว่าจะยอมรับหรื อไม่ยอมรับในคุ ณภาพของอาหาร โดยมีปัจจัย
และสภาพแวดล้อมที่ในสภาวะที่แตกต่างกัน ดังนี้อิทธิ พลต่อไปนี้
1. ความเคยชินหรื อนิสัยของการบริ โภค
2. ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ผบู ้ ริ โภคยึดถือปฏิบตั ิ
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3. ข้อห้ามทางศาสนาเกี่ยวกับการบริ โภค
4. ความเชื่อที่ได้รับการถ่ายทอดมาหรื อความเชื่อถือที่ได้รับ
5. ในปั จจุ บนั การโฆษณามี อิทธิ พลในการจาหน่ ายอาหารและผลิ ตภัณฑ์อาหาร เช่ น
อิทธิพลจากสื่ อโฆษณาต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น หนังสื อพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์และอื่นๆ
6. สภาวะทางเศรษฐกิจ เป็ นปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจในยอมรับคุณภาพ
ของอาหาร ซึ่ งมนุ ษย์มีความต้องการคุณภาพมีความต้องการแตกต่างกัน ขึ้นอยูก่ บั เพศ อายุ เชื้ อชาติ
ศาสนา โดยมีปัจจัยอยู่ 4 ประการ ดังนี้
6.1 ความปลอดภัยในการบริ โภคและความบริ สุทธิ์ ของอาหาร
6.2 ลักษณะเฉพาะของคุณภาพอาหาร
6.3 ความสะดวกในการบริ โภค การเก็บรักษา และการใช้ประโยชน์
6.4 ประโยชน์ที่จะได้รับจากอาหารทั้งจากทางตรงและทางอ้อม
สิ ริพนั ธุ์ จุลกรังคะ และอัญชนีย ์ อุทยั พัฒนาชีพ (2556) ได้เสนอแนวคิดเรื่ องโภชนาการของ
มวลมนุษยชาติ ว่า “มนุษย์ ต้องการพลังงาน แหล่ งที่จะให้ พลังงานแก่ มนุษย์ กค็ ืออาหาร ดังนั้นมนุษย์
จึงมีความจาเป็ นต้ องบริ โภคอาหาร” ซึ่ งประโยชน์ที่ได้รับนอกจากพลังงานแล้ว สารอาหารยังมีส่วน
ช่ ว ยในการซ่ อ มแช่ ม ส่ ว นที่ สึ ก หรอ ช่ ว ยท าให้ ร่ า งกายเจริ ญ เติ บ โต ตลอดจนเป็ นปั จ จัย ในการ
ดารงชี วิตของมนุ ษย์ โดยปั จจัยที่ ทาให้ร่างกายมี สุขภาพแข็งแรง ผูบ้ ริ โภคจะต้องบริ โภคอาหาร
จะต้องถูกสุ ขลักษณะ สะอาดและปลอดภัยจากสารพิษและสิ่ งเจือปนต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นเชื้ อจุลินทรี ย ์
หรื อพยาธิ จึงเป็ นแนวทางการบริ โภคอาหารเพื่อให้ประโยชน์ต่อสุ ขภาพ ประกอบด้วย 3 ปั จจัย
ดังต่อไปนี้
1. ความหลากหลาย (Variety) หมายถึง การบริ โภคอาหารที่ ดี ต้องมีการบริ โภคอาหารให้
ครบทุ ก หมู่ โดยเลื อ กบริ โ ภคให้ มี ค วามหลากหลายของชนิ ด อาหารซึ่ งผู ้บ ริ โ ภคควรบริ โ ภค
สารอาหารให้มากและเพียงพอต่อความต้องการของร่ างกายแต่ละบุคคล ซึ่ งวัตถุดิบที่นามาบริ โภค
ขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยตามแต่ละท้องถิ่น ไม่วา่ จะเป็ นภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ฤดูกาล และวัฒนธรรมประจา
ท้องถิ่น
2. ความสมดุล (Balance) หมายถึ ง การบริ โภคอาหารในกลุ่มต่างๆให้มีสมดุ กนั ระหว่าง
ปริ ม าณและสั ดส่ ว นกับ ปั จจัย ทางร่ า งกายของผู บ้ ริ โ ภค เช่ น เพศ อายุ และน้ า หนัก ตัว ในกรณี
ผูบ้ ริ โภครั บประทานอาหารไม่มี ความเหมาะสมกับความต้องการของร่ างกาย อาจส่ งผลเสี ย ต่ อ
สุ ขภาพร่ างกาย ซึ่ งสารอาหารแต่ละชนิ ดมีหน้าที่และความจาเป็ นที่ต่างกันไป ในบางครั้งสารอาหาร
มีการทางานร่ วมกันจึงจะทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้นการบริ โภคควรมีการควบคุ มให้มี
ความเหมาะสมแต่ละบุคคล
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3. ความพอเหมาะ (Moderation) หมายถึง การบริ โภคอาหารคานึ งถึ งชนิ ดและปริ มาณที่
เหมาะสมกับเพศ วัย และภาวะทางโภชนาการ ซึ่ งเป็ นการควบคุมปริ มาณพลังงานและสารอาหารที่
ควรจะได้รับให้แต่ละวัน เพื่อเป็ นการปกป้ องและลดความเสี่ ยงบริ โภคไม่มากหรื อน้อย จนทาให้
ร่ างกายของผูบ้ ริ โภคเกิดเป็ นโรคขาดสารอาหารหรื อโรคอ้วน จนก่อให้โรคต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น โรค
ไขมันโลหิตสู ง โรคอ้วน โรคเบาหวาน เป็ นต้น
2.2.2.1 ธงโภชนาการ
กระทรวงสาธารณสุ ข (2550) มีการจัดธงโภชนาการ (ดังรู ปภาพที่ 2.7) เพื่อเป็ นการแนะนา
การรับประทานอาหารของคนไทยภายใน 1 วัน จะต้องมีสัดส่ วนที่พอเหมาะ ปริ มาณที่เหมาะสม
และมีความหลากหลายให้แต่ละมื้ อ เพื่อผูบ้ ริ โภคได้รับสารอาหารและพลังงานเพียงพอกับความ
ต้องการในแต่ละวัน โดยอาศัยเครื่ องมือในการวัด ตวง ที่สามารถพบได้ตามครัวเรื อนของคนไทย ซึ่ ง
สอดคล้องกับ นิ ธิยา รัตนาปนนท์ และวิบูลย์ รัตนาปนนท์(2556) ที่มีความคิดเห็ นว่าผูบ้ ริ โภคควร
รับประทานอาหารในรู ปแบบสมดุล (Balanced Diet) คือ การที่ผบู ้ ริ โภครับประทานอาหารปรุ งแต่ง
ที่มีคุณภาพและปริ มาณสารอาหารที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวัน ซึ่ ง
ประกอบด้วย
1. การรับอาหารที่ให้พลังงานที่เ พียงพอกับคนแต่ละคน ขึ้นอยูก่ บั สภาพร่ างกาย เพศ และ
อายุ
2. การรับประทานโปรตีน 10-15% ไขมัน 20-25% และคาร์ โบไฮเดรต 60-70% ตลอดจน
วิตามิน และแร่ ธาตุต่างๆ
3.การรับประทานอาหารที่มีกากใย ช่วยเรื่ องระบบขับถ่ายมีความสมบูรณ์ข้ ึน

ภาพที่ 2.7 ธงโภชนาการ (ที่มา : กระทรวงสาธารณสุ ข ,2550)
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ธงโภชนาการอาหารในรู ปภาพที่ 2.7 มีลกั ษณะเป็ นธงสามเหลี่ยมกลับหัว มีฐานอยูด่ า้ นบน
และปลายสามเหลี่ยมอยูด่ า้ นล่าง ประกอบด้วยส่ วน คือ
1. ภาพแสดงกลุ่มของอาหาร 4 ชั้น ได้แก่
• ชั้นที่ 1 หมู่คาร์ โบไฮเดรตเช่น ข้าว กลุ่มแป้ ง เผือก ตลอดจนธัญพืชทุกชนิด สามารถ
รับประทานเป็ นอาหารจานหลัก เพราะเป็ นแหล่งพลังงานที่สาคัญต่อร่ างกาย
• ชั้นที่ 2 หมู่วติ ามินและแร่ ธาตุ ประกอบด้วย การรับประทานผักให้มากกว่าผลไม้ การ
รับประทานปริ มาณผักปละผลไม้เป็ นลาดับ รองลงมา เพื่อทาให้ร่างกายได้วิตามิน แร่ ธาตุ และใย
อาหาร สามารถนาไปซ่อมแซมส่ วนที่สึกหรอ
• ชั้นที่ 3 หมู่โปรตีน ประกอบเนื้อสัตว์ ถัว่ ไข่ และกลุ่มนม โดยรับประทานปริ มาณให้
พอเหมาะ เพื่อให้ร่างกายสามารถได้รับโปรตีน ธาตุ เหล็ก แคลเซี ยมที่มีปริ มาณที่เพียงพอ ทาให้
ผูบ้ ริ โภคไม่เป็ นโรคอ้วนหรื อโรคขาดสารอาหาร
• ชั้นที่ 4 หมู่ไขมัน และอาหารรสจัด ประกอบน้ ามันพืชหรื อไขมันสัตว์ น้ าตาล เกลือ
ควรบริ โภคให้ปริ มาณน้อย แต่ไม่ควรหลีกเลี่ยง
2. สัดส่ วนในการรับประทานที่แสดงภายใต้ขนาดของพื้นที่ของแต่ละกลุ่มอาหาร คือ พื้นที่
กลุ่มอาหารที่วา่ ควรรับประทานในปริ มาณที่เหมาะสม ขึ้นอยูก่ บั สภาพร่ างกาย ไม่วา่ จะเป็ นเพศ อายุ
และสุ ขภาพ ควรหลี กเลี่ ยงในการรั บประทานส่ วนด้านล่างของธงโภชนาการ นั่นคื อ กลุ่ มน้ ามัน
น้ าตาล เกลือ เนื่ องการรับประทานมากเกิ นความจาเป็ นต่อร่ างกาย จะทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิ ดโรคภัยไข้
เจ็บต่างๆ (Thai Health Life)
2.2.2.2 โภชนาบัญญัติ 9 ประการ
แนวคิดโภชนาบัญญัติ 9 ประการเป็ นแนวคิดริ เริ่ มของ คณะจัดทาข้อปฏิบตั ิการกิ นอาหาร
ที่ดีของคนไทย(Food Based Dietary Guidelines for Thai : FBGD) กระทรวงสาธารณสุ ข ซึ่งเป็ นการ
จัดทานโยบายเป็ นการคานึงถึงพฤติกรรม วัฒนธรรมการรับประทานอาหารเป็ นหลัก และปัญหาทาง
โภชนาการที่ เป็ นปั ญหาของคนไทย ไม่ว่าจะเป็ นโรคขาดสารอาหาร หรื อโรคอ้วน ซึ่ งข้อบัญญัติ
เหล่ า นี้ เป็ นแนวทางในการรั บ ประทานอาหารที่ ดี ต่ อ สุ ขภาพคนไทยทั้ง 9 ข้ อ มี ดั ง ต่ อ ไปนี้
(สิ ริพนั ธุ์ จุลกรังคะ และ อัญชนีย ์ อุทยั พัฒนาชีพ ,2556)
1. กิ นอาหารครบ 5 หมู่ แต่ ล ะหมู่ ใ ห้มี ค วามหลากหลาย และหมัน่ ดู แลน้ า หนัก ตัว ควร
รั บ ประทานให้มี ค วามหลากหลายและสลับ เปลี่ ยนหมุ นเวียนกันในแต่ ล ะมื้ อ เพื่ อให้ร่า งกายได้
สารอาหารอย่างครบถ้วน ผูบ้ ริ โภคควรหลี กเลี่ ยงอาหารที่ไม่ปลอดภัยจากสารเคมี ต่างๆ และการ
รักษาน้ าหนักให้มีความเหมาะสมกับร่ างกาย เพศ อายุ และส่ วนสู ง โดยการบริ โภคอาหารที่ดีและมี
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ประโยชน์ ควรลดอาหารประเภทไขมันและน้ าตาล เนื่ องจากส่ งผลเสี ยต่อผูบ้ ริ โภคไม่ว่าจะเป็ น
โรคภัยไข้เจ็บต่างๆและปั ญหาทางด้านสุ ขภาพต่างๆ
2. กินข้าวเป็ นอาหารหลัก สลับอาหารประเภทแป้ งเป็ นบางมื้อ เนื่ องจากข้าวเป็ นวัฒนธรรม
และอาหารประจาชาติ ต้ งั แต่ โบราณ เพราะข้าวจะแปลงเปลี่ ย นเป็ นคาร์ โบไฮเดรตซึ่ ง เป็ นแหล่ ง
พลังงานที่สาคัญต่อร่ างกาย จึงมีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าอาหารประเภทแป้ งชนิดอื่นๆ ซึ่ งไม่มี
กากใยอาหารที่สาคัญ ทาให้ร่างกายแปลงสภาพอาหารประเภทแป้ งเป็ นน้ าตาลได้อย่างรวดเร็ ว จน
ก่อให้เกิดโรคอ้วนต่อผูบ้ ริ โภค
3. กินพืชผักให้มากและกินผลไม้เป็ นประจา ควรรับประทานผักสดและผลไม้สดที่ปลูกได้
ตามแต่ ฤ ดู ก าล เพื่ อ ป้ อ งกัน สารเคมี ที่ ไ ม่ จ าเป็ น ซึ่ งการรั บ ประทานผัก สดและผลไม้จ ะได้รั บ
ประโยชน์ ไ ม่ ว่า จะเป็ น วิตามิ นและเกลื อแร่ ตลอดจนกากใยอาหารยัง มี ส่ วนช่ วยท าให้ร่า งกาย
สามารถขับถ่ายได้ดียิ่งขึ้น มีช่วยการในการล้างสารพิษ ลดปริ มาณคอเลสเตอรอล และยังสามารถ
ช่วยลดความเสี่ ยงการเกิดโรคมะเร็ งได้อีกด้วย
4. การรั บ ประทานอาหารประเภทเนื้ อปลา เนื้ อสั ตว์ไ ม่ ติดมัน ไข่ และถั่วเมล็ ดแห้ง เป็ น
ประจา เนื่ องจากเนื้ อปลาเป็ นแหล่งโปรตีนที่ดี ร่ างกายสามารถย่อยได้ง่าย และยังมีไขมันน้อยกว่า
เนื้ อสัตว์ชนิ ดอื่นๆ รวมทั้งเนื้ อปลายังมีส่วนประกอบของแร่ ธาตุต่างๆ เช่น กรดไขมันโอเมก้าที่ลด
ไขมันในเลือดได้ และยังมีฟอสฟอรัสสู ง ซึ่ งพบมีงานวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคเนื้ อสัตว์ประเภทเนื้ อแดง
มากกว่าวันละ 160 กรัมต่อวัน มีโอกาสก่อให้เกิดโรคมะเร็ งสู งกว่าคนรับเนื้ อแดงน้อยกว่าวันละ 20
กรั มต่อวัน ส่ วนต่อมาคื อ อาหารประเภทธัญพืช ก็อุดมไปด้วยโปรตีน ธาตุเหล็ก กรดโฟลิ ก เมื่อ
รับประทานสามารถลดอัตราการเกิดโรคหัวใจได้ ส่ วนไข่ เป็ นแหล่งของโปรตีนที่ดีต่อร่ างกาย ยังมี
และแร่ ธาตุต่างๆ เช่ น เลซิ ทิน โคลีน และวิตามินบี 12 อยู่ในปริ มาณมาก ซึ่ งไม่สามารถได้รับจาก
อาหารชนิดอื่นๆ และผูบ้ ริ โภคยังสามารถรับประทานได้วนั ละ 1 ฟอง (สง่า ดามาพงษ์, 2560)
5. การดื่มนมให้เหมาะสมตามวัย นมเป็ นแหล่งอาหารที่เหมาะสม เนื่ องมีสารอาหารครบ 5
หมู่ สามารถช่วยให้ร่างกายเจริ ญเติบโตสมวัย อีกทั้งยังช่วยเสริ มสร้างภูมิตา้ นทานโรคและซ่ อมแซม
ส่ วนที่สึกหรอของร่ างกายในวัยผูใ้ หญ่ โดยการรับประทานควรคู่กบั การออกกาลังกาย
6. การกิ นอาหารที่ มีส่วนประกอบของไขมันให้เหมาะสมกับร่ างกาย ซึ่ งไขมันเป็ นแหล่ ง
พลังงานที่ช่วยให้ร่างกายอบอุ่นและยังมีส่วนช่วยส่ งเสริ มการทางานของวิตามินและเกลือแร่ แต่หาก
ผูบ้ ริ โภครับประทานไขมันประเภทคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์มากเกิ นก็ส่งผลให้ผูบ้ ริ โภค
เกิดโรคอ้วน และโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด และโรคหัวใจได้ เป็ นต้น
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7. การหลี กเลี่ ยงการกิ นอาหารรสหวานและเค็มจัด เนื่ องจากอาหารที่มีส่วนประกอบของ
น้ าตาลอาจช่ ว ยให้ พ ลั ง งานแก่ ม นุ ษ ย์ แ ต่ เ มื่ อ รั บ ประทานมากไปอาจท าให้ ร่ างกายได้ รั บ
ไตรกลีเชอไรด์ (Triglyceride) ไปสะสมในตับและสาไส้เล็กก่อให้เกิ ดโรคหลอดเลื อดหัวใจ หรื อ
โรคเบาหวาน ส่ วนการรับประทานอาหารรสจัดส่ งผลการทางานของระบบไต ซึ่ งพบว่าคนไทยป่ วย
เป็ นโรคไตเป็ นอันดับ 3 ของอาเซี ยน เนื่องจากมีการรับประทานอาหารเกาหลี และอาหารญี่ปุ่นที่มี
การปรุ งรสเค็มจัด (สุ รศักดิ์ กันตชูเวสศิริ, 2559)
8. กินอาหารที่สะอาดปราศจากการปนเปื้ อน เป็ นการแนะนาให้ผบู ้ ริ โภครับประทานอาหาร
ร้านอาหาร หรื อแหล่งผลิตอาหาร ตลอดจนวัตถุดิบที่มีความสด สะอาด และปลอดภัยจากสารเคมีที่
ปะปนมากับอาหาร โดยต้องเลือกร้านที่การปรุ งอาหารสุ กใหม่ มีสิ่งป้ องกันจากฝุ่ นละอองหรื อแมลง
ต่างๆ อาหารอยูใ่ นภาชนะที่ปลอดภัย และมีอุปกรณ์หยิบอาหารแทนการสัมผัสด้วยมือเปล่า
9. ควรงดหรื อลดเครื่ องดื่ มที่ มี แอลกอฮอล์ การดื่ มเครื่ องเหล่ านี้ เป็ นประจาส่ ง ผลเสี ย ต่ อ
ร่ างกายและสุ ขภาพ เช่นโรคความดันโลหิ ตสู ง โรคตับแข็ง โรคแผลในกระเพาะอาหาร เป็ นต้น และ
ยังมีส่วนทาให้ความสามารถในการขับขี่ลดลง
2.2.2.3 ฉลากโภชนาการ
ฉลากโภชนาการ (Nutrition Information) เป็ นการแสดงข้อมูลโภชนาการของอาหารอยู่ใน
ลักษณะกรอบสี่ เหลี่ยม โดยมีระบุรายละเอียดของปริ มาณและชนิ ดของสารอาหารที่มีอยูใ่ นอาหาร
นั้น โดยเป็ นข้อมูลสาหรับ ผูบ้ ริ โภคที่ มีความใส่ ใจต่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค หรื อผูป้ ่ วยที่เป็ นโรค
เรื้ อรัง เช่นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิ ตสู ง โรคหัวใจและโรคไขมันอุดตันในหลอดเลือด เป็ น
ต้น
ผูบ้ ริ โภคทราบถึ งคุ ณค่าทางโภชนาการ ทาให้ผูบ้ ริ โภคสามารถเลื อกบริ โภคอาหารตาม
ความต้องการแต่ ล ะบุ ค คล ซึ่ ง ขึ้ นกับ สภาพร่ า งกาย เพศ และอายุ ซึ่ ง สามารถนามาเปรี ย บเที ย บ
ผลิ ตภัณฑ์อาหารยี่ห้อ อื่ นๆที่ เป็ นประโยชน์มากที่ สุดได้อีก ด้วย และมี ส าคัญยัง ช่ วยให้ผูบ้ ริ โภค
ตัดสิ นใจซื้ อและหลีกเลี่ยงสารอาหารที่ไม่ตอ้ งการได้ เช่น เป็ นโรคไต ต้องควบคุมปริ มาณโซเดี ยม
หรื อไขมันในเลื อดสู ง ต้องควบคุ ม โคเลสเตอรอล เป็ นต้น ปั ญหานี้ แก้ไขได้ เพียงแค่อ่านฉลาก
โภชนาการเท่านั้น
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ภาพที่ 2.8 ฉลากโภชนาการ (ที่มา : บริ ษทั ห้องปฏิบตั ิการกลาง (ประเทศไทย) จากัด)
ฉลากโภชนาการดังภาพที่ 2.8 เรี ยกว่า ฉลากโภชนาการแบบเต็มรู ปแบบ ซึ่ งจะแสดงชนิ ด
และปริ มาณสารที่สาคัญที่สาคัญ ถึ ง 15 รายการโดยมีขอ้ มูลที่บงั คับต้องระบุ คือ คาร์ โบไฮเดรต
ไขมัน โปรตี น ข้อมู ล ที่ ไ ม่ บ งั คับ ได้แก่ วิตามิ น เกลื อแร่ อื่นๆ ซึ่ งการที่ ผูป้ ระกอบการอาหารมี
ความใส่ ใจที่แสดงข้อมูลทางหลักโภชนาการ เป็ นการสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริ ษทั ในด้านการเอา
ใส่ ใจต่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งทาให้ผบู ้ ริ โภคที่ใส่ ใจต่อสุ ขภาพจะมีความสนใจเลือกซื้ อสิ นค้าที่มี
ประโยชน์ และมี คุ ณค่ า ทางโภชนาการที่ ต นเองต้องการ เพราะสิ นค้าที่ มี ความถู ก ต้อ งตามหลัก
โภชนาการจะเป็ นการสร้างความโดดเด่นด้านภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ผปู ้ ระกอบการอย่างยัง่ ยืน
2.2.3 การสร้ างคุณค่ าด้ วยแนวการตลาดสมัยใหม่ (Marketing 4.0)
ปั จจุ บนั การแข่งขันในการให้บริ การจะต้องมี การพัฒนาให้จุดเด่ นทั้งทางด้านผลิ ตภัณฑ์
บรรจุภณ
ั ฑ์ ราคา และด้านอื่นๆ เพื่อให้เกิดความแตกต่างจากผูแ้ ข่งขัน การประกอบธุ รกิจสมัยใหม่
จึงควรนาเอาแนวคิดการสร้ างคุ ณค่ามาพัฒนาสิ นค้าและการบริ การไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องส่ วนผสมทาง
การตลาด(Marketing Mix) ตามแนวคิ ด ของ Michael E. Porter ควบคู่ ก ั บ การตลาดปั จจุ บ ั น
(Marketing 4.0) เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค
นัก การตลาดตั้ง แต่ อดี ตจนถึ ง ปั จจุ บ นั มี ก ารนาเอาเทคโนโลยีที่ ท นั สมัย ในแต่ ล ะยุค มา
ประยุ ก ต์ใ ช้ใ นการประกอบธุ ร กิ จ ตลอดจนถึ ง การตอบสนองความต้อ งการของผูบ้ ริ โ ภค ซึ่ ง
การตลาดสามารถแบ่งออกเป็ นยุคสมัยต่างๆได้ดงั นี้ (ปิ ยะชาติ อิศรภักดี, 2559)
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1) การตลาดยุ ค ปฏิ วั ติ อุ ต สาหกรรม(Industrial Revolution) หรื อการตลาดยุ ค 1.0
(Marketing 1.0) ซึ่ งเป็ นการยุคเริ่ มต้นในการนาเอาเทคโนโลยีและเครื่ องจักรที่ทนั สมัยเข้ามาใช้งาน
เพื่ อเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภาพการผลิ ต ตลอดจนมี ก ารพัฒนาระบบการขนส่ ง และกระจายสิ นค้าในการ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค โดยเป็ นนาหลักการตลาดส่ วนผสมทางการตลาด (Marketing
Mix) ตามแนวคิดของ Michael E. Porter มาใช้ควบคู่กบั แนวคิดทฤษฎีการสร้างแบรนด์ (Branding)
เนื่องจากเป็ นเครื่ องมือให้การเพิ่มความมัน่ ใจให้แก่ผบู ้ ริ โภค และสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขัน
และบ่งบอกถึงคุณสมบัติที่ต่างกันของสิ นค้าและบริ การที่อยูใ่ นท้องตลาด โดยการใช้เทคโนโลยีการ
สื่ อ สารในลัก ษณะการสื่ อสารทางเดี ย ว (One-way Communication) ดัง รู ป ภาพที่ 2.9 เช่ น การ
โฆษณาทางโทรทัศ น์ วิท ยุ สื่ อสิ่ ง พิ ม พ์ จดหมาย และจดหมายอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ (E-mail) โดยการ
สื่ อสารจะอยู่ในลัก ษณะการสื่ อสารไปยัง ผูร้ ั บเพี ยงแต่ ฝ่ ายเดี ยว แต่ ผูร้ ั บ ไม่ ส ามารถตอบโต้หรื อ
ปฏิสัมพันธ์ได้อย่างทันที (ฝากจิต ปาลินทร ลาภจิตร,2556)
ผู้ผลิตสินค้ า

สาร

ผู้บริโภค

รู ปภาพที่ 2.9 การสื่ อสารทางเดียว (One-way Communication) (ที่มา : ผูว้ ิจยั )
ดังนั้น การสร้ างคุ ณค่าสิ นค้าและแบรนด์ในยุดการตลาดยุค 1.0 (Marketing 1.0) ต้องอาศัย
ใช้เทคโนโลยีการสื่ อสาร เป็ นตัวกระตุ น้ ในผูบ้ ริ โภคเกิ ดความสนใจในตัวสิ นค้าและการบริ ก าร
เรี ยกว่า การสื่ อสารเชิ งรุ กเป็ นการเข้าหาลู กค้า ซึ่ งผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและจากข้อมูลที่
ได้รับการสื่ อโฆษณาต่างๆ แต่ผผู ้ ลิตและผูบ้ ริ โภคจะมีความสัมพันธ์ในช่วงเวลาสั้นๆ จึงทาให้ผผู ้ ลิต
จาเป็ นต้องมีใช้งบประมาณด้านการโฆษณาเพื่อกระตุน้ การรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคอย่างต่อเนื่อง
2) การตลาดยุคปฏิวตั ิสารสนเทศ หรื อการตลาดยุค 2.0 (Marketing 2.0) ผูผ้ ลิตมีการสร้าง
คุ ณค่าให้แก่ สินค้าและบริ การ โดยการให้ผูบ้ ริ โภคมี ส่วนร่ วมในการเป็ นศู นย์กลางให้การรั บ ส่ ง
ข้อมูลได้สะดวกมากยิง่ ขึ้น ซึ่ งเป็ นประยุกต์หลัก 4C’s มาประยุกต์ให้เข้ากับความต้องการของลูกค้า
เป็ นสาคัญ โดยการใช้เทคโนโลยีและการสื่ อสารทางเครื อข่ายอิ นเตอร์ เน็ ตเป็ นหัวใจหลักในการ
สร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ ก ับ สิ น ค้า และบริ ก าร เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความพึ ง พอใจ (Satisfaction) จึ ง เป็ นการศึ ก ษา
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค เช่น การตอบถามส่ วนบุคคล และการวิจยั ตลาด เพื่อทราบถึงความต้องการสิ นค้า
ของผูบ้ ริ โภค ไม่ใช่ผลิตสิ นค้าเพื่อตอบกาไรของบริ ษทั เพียงอย่างเดียว
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3) การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ หรื อการตลาด 2.5 (Marketing 2.5) เป็ นยุคแห่ งการเริ่ มต้นใน
การใช้เทคโนโลยีในการซื้ อขายสิ นค้าและบริ การ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคในยุคนี้ ผูบ้ ริ โภคมีความต้องการที่
แตกต่าง จึ งทาให้เกิ ดการผสมผสานกันระหว่าง ประโยชน์ที่ได้รับจากสิ นค้า (Function Benefits)
และความรู ้สึกที่ได้รับจากสิ นค้า (Emotional Benefits) เมื่อเกิดทั้ง 2 อย่างจะทาให้เกิดความสาคัญใน
เรื่ อง “คุ ณค่าของสิ นค้า” (Product Value) ที่มีการเชื่ อมโยงกับมุมมอง ความคิด ความต้องการ และ
ประสบการณ์ของผูบ้ ริ โภค ดังนั้นการสื่ อสารในยุคนี้ จาเป็ นต้องใช้การสื่ อสารแบบสองทาง (Twoway Communication) (ดังรู ปภาพที่ 2.10 ) ซึ่ งเป็ นการสื่ อสารผ่านเว็บไซต์ (Website) เป็ นหลัก การ
สื่ อสารในลักษณะแบบสองทางมีส่วนช่วยทาให้ผูผ้ ลิตสิ นค้าและบริ การรับรู ้ถึงความต้องการและข้อ
ร้องเรี ยนของผูบ้ ริ โภค ทาให้เกิดต่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภค โดยทาให้เกิดการ
สร้างคุณค่าของสิ นค้าและบริ การ
ผู้ผลิต

สาร

ผู้บริโภค

ภาพที่ 2.10 การสื่ อสารสองทาง (Two-way Communication) (ที่มา : ผูว้ จิ ยั )
จากภาพที่ 2.10 พบว่า การติ ดต่อสื่ อสารแบบสองทางในยุคการตลาด 2.0 ผูบ้ ริ โภคยังไม่
สามารถสื่ อสารโดยใช้สารชนิ ดเดียวกันในการตอบโต้ผผู ้ ลิ ตสิ นค้าได้อย่างทันที จะต้องใช้สื่อชนิ ด
อื่น เช่น โทรศัพท์ อีเมล์ และสื่ อชนิดๆ ในการสัง่ ซื้ อสิ นค้า ข้อร้องเรี ยน แต่ผผู ้ ลิตก็ยงั สามารถรับรู ้ถึง
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ดีก ว่า การตลาดยุค 1.0 ที่ อาจรู ้ ข ้อผิดพลาดเมื่ อจาหน่ า ยสิ นค้า ไป
ระยะเวลาหนึ่ง
4) การตลาดยุ ค สั ง คมออนไลน์ หรื อ การตลาด 3.0 (Marketing 3.0) เป็ นยุ ค แห่ ง การ
ปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค โดยมีการใช้เครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตในการค้นหาข้อมูล การซื้ อ
สิ นค้าและบริ การ ตลอดจนเป็ นส่ วนหนึ่งในชีวิตประจาวัน จึงทาให้การติดต่อสื่ อสารมีความสะดวก
และรวดเร็ ว ที่เรี ยกว่า การสื่ อสารและการเข้าถึงข้อมูลระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication)
หมายถึ ง การสื่ อ สารในรู ป แบบนามธรรมชนิ ด สองทาง ซึ่ งเป็ นการถ่ า ยทอดความรู ้ ความคิ ด
ตลอดจนความต้องการระหว่างผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสาร ในรู ปแบบวัจนภาษา และอวัจนภาษาโดยเป็ น
การสื่ อสารตั้งแต่ 2 ขึ้ นไป อาจจะอยู่ในรู ปแบบระยะใกล้กนั (Dyad) เห็ นหน้ากัน (Face to Face)
หรื อไม่เห็นหน้ากันก็ได้ (ศูนย์สื่อสารนานาชาติแห่ งจุฬาฯ, 2560) ดังนั้นการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหรื อ
บริ การ อาจจะได้รับอิทธิ พลการตัดสิ นใจจากเพื่อน คนรอบข้าง หรื อผูผ้ ลิตสิ นค้า จึงควรประยุกต์
สิ นค้าใช้เกิ ดเป็ นการตลาดเชิ งสร้ างสรรค์ (Creative Marketing) เพื่อเป็ นการทาให้สินค้าและการ
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บริ การมีความแตกต่าง และโดดเด่นจากควรแข่งขัน จึงเรี ยกว่าการสื่ อสารแบบโต้ตอบ (Interactive
Communication) ดังภาพที่ 2.11
คนรอบข้ าง

ผู้ผลิต

ผู้บริโภค

สาร

กลุ่ม
ผู้บริโภค

ภาพที่ 2.11 การสื่ อสารแบบโต้ตอบ (Interactive Communication) (ที่มา : ผูว้ จิ ยั )
จากภาพที่ 2.11 พบว่าการตลาดในยุคการตลาด 3.0 มีการใช้เทคโนโลยีที่มีความสามารถ
ในการติ ดต่ อสารได้อย่างทันที ไม่ ว่า จะเป็ น Facebook, Line, Whatapps และWebsite เป็ นต้น ซึ่ ง
เทคโนโลยีเหล่านี้ มีประโยชน์และอานวยความสะดวกของผูผ้ ลิตและผูผ้ ลิตบริ โภคในการติดต่อซื้ อ
ขายสิ นค้า ตลอดจนการใช้สังคมออนไลน์ก็ยงั มีส่วนในการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคอีกด้วย โดย
การตลาดยุค 3.0 มีแนวโน้มเป็ นการตลาดเชิ งคุณค่า ซึ่ งเป็ นการตัดสิ นใจว่าผูบ้ ริ โภคจะซื้ อสิ นค้าและ
บริ ก ารจากผู ้ผ ลิ ต สิ น ค้า ที่ มี กิ จ กรรมและความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม Kotler. P, Karatajaya .H &
Setiawan. I (2011) มี ก ารแนะน าการสร้ า งแบรนด์ ในยุ ค การตลาด 3.0 โดยใช้แ นวคิ ด 3i ซึ่ งมี
3 เสาหลักตามภาพที่ 2.12 ดังนี้
คุณค่าที่แท้จริ งของแบรนด์ (Brand Integrity)

ตาแหน่งทางการตลาด
(Positioning)

3i

จุดแตกต่างที่โดดเด่น
(Differentiation)

แบรนด์
(Brand)

ภาพที่ 2.12 โมเดล 3i (ที่มา :Kotler. P, Karatajaya .H & Setiawan .I , 2011)
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1. อัตลักษณ์ ของแบรนด์ (Brand Identity) คือ การสื่ อสาร การวางตาแหน่งภาพลักษณ์
และสิ นค้าขององค์กรอย่างเป็ นระบบที่ เป็ นรู ปธรรมอย่างชัดเจน เพื่อสร้ างเข้าใจระหว่างองค์กร
บุคลากร และลูกค้า(สหภพ กลีบลาเจียก,ม.ป.ป) ซึ่ งสามารถตอบสนองทั้งความปรารถนาที่ จะได้
(Want) และความต้องการเชิงเหตุผล (Need)
2. คุ ณ ค่ า ที่ แ ท้ จ ริ ง ของแบรนด์ (Brand Integrity) คื อ การสร้ า งภาพลัก ษณ์ ที่ ดี ข อง
องค์กรให้การได้รับมาตรฐานการรับรองจากองค์กรที่เ ป็ นที่ยอมรับ ตลอดจนมีการทากิจกรรมเพื่อ
สังคม (ชู ศกั ดิ์ เดชเกรี ยงไกรกุล,2553) ซึ่ งเป็ นการบ่งบอกถึ งศักยภาพขององค์กรว่าสามารถปฏิบตั ิ
ตามพันธะสัญญาต่อผูบ้ ริ โภคว่าสามารถไว้ใจสิ นค้าและการบริ การที่แตกต่างจากคู่แข่งขัน
3. ภาพลัก ษณ์ ของแบรนด์ (Brand Image) คื อ ภาพลัก ษณ์ ที่ องค์ก รหรื อธุ รกิ จมี ก าร
สร้างขึ้นให้ผบู ้ ริ โภคมีการรับรู ้และส่ งผลต่อทัศนคติ โดยใช้การสร้างสื่ อโฆษณาและประชาสัมพันธ์
เพื่ อ บ่ ง บอกถึ ง คุ ณ ลัก ษณะและความแตกต่ า งของสิ น ค้า และบริ ก ารซึ่ งมี บ ริ ษ ัท อาจมี ก ารวาง
กลุ่มเป้ าหมาย (Positioning) ที่ตรงกับสิ นค้าในแต่ละประเภท (ภูมิพฒั น์ ธารายศ, 2555) ดังนั้นบริ ษทั
ไม่ เพี ย งแต่ มีก ารตอบสนองความต้องการของผู บ้ ริ โภคในทางด้านกายภาพ แต่ ต้องมี ก ารสนอง
ทางด้านอามรณ์ของผูบ้ ริ โภคอีกด้วย
ดัง นั้นการในยุคการตลาด 3.0 มี ก ารนาโมเดล 3i มาใช้ค วบคู่ กบั ส่ วนประสมทางตลาด
(4p’s) เพื่อสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค องค์กรจะต้องมีการปฏิบตั ิ ดังนี้ 1.การสร้างคุณค่าสิ นค้า
และบริ การให้แก่ผบู ้ ริ โภค โดยการสร้างความประทับใจทั้งด้านกายภาพและด้านอารมณ์เพื่อให้เกิด
ความจงรักภักดีจนเกิดการใช้สินค้าซ้ าในอนาคต 2.การสร้างความแตกต่างของสิ นค้าและบริ การที่มี
ความชัดเจนว่าลูกค้าอยูใ่ นตาแหน่งของตลาดและควรมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในปั จจุบนั
3.การตั้งราคาสิ นค้าควรตั้งราคาสิ นค้าที่เป็ นมิตรต่อผูบ้ ริ โภค ไม่มีการตั้งราคาสิ นค้าเพื่อหวังกาไรแต่
เพียงฝ่ ายเดียวและบริ ษทั ควรมีการตอบแทนสู่ สังคมอีกด้วย 4.การพัฒนาสิ นค้าให้มีคุณภาพตรงตาม
ความต้องการของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งได้รับประสบการณ์การจาหน่ายสิ นค้าและบริ การ การวิจยั และสารวจ
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคมารวบรวมและวิเคราะห์วา่ ควรผลิตและปรับปรุ งสิ นค้าออกสู่ ทอ้ งตลาด
เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
5) การตลาดยุคสั งคมออนไลน์ หรื อการตลาด 4.0 (Marketing 4.0)
การตลาดในยุ ค ปั จ จุ บ ัน ปฏิ เ สธไม่ ไ ด้ใ นเรื่ อ งการเจริ ญ เติ บ โตของธุ ร กิ จ ควบคุ ม ไปกับ
การพัฒ นาของเทคโนโลยี ซึ่ งลู ก ค้า มี ก ารค้น หาข้ อ มู ล ไม่ ว่ า จะเป็ นทางคอมพิ ว เตอร์ หรื อ
โทรศัพ ท์มื อ ถื อ ก็ ต ามก็ ล้ว นส่ ง ผลกิ จ กรรมบนโลกออนไลน์ หรื อ กิ จ กรรมดิ จิ ท ัล ซึ่ งหมายถึ ง
กิ จกรรมที่ผูบ้ ริ โภคสามารถทากิ จกรรมต่างๆไม่ว่าการค้นหาข้อมูล การซื้ อบริ การและสิ นค้า โดย
ต้องมีการทากิจกรรมผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ ซึ่ งสามารถทากิจกรรมได้ท้ งั กิจกรรมส่ วนบุคคล
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(Personal) หรื อ กิ จ กรรมที่ มี ส่ ว นร่ ว มกับ สั ง คม (Social) จึ ง มี ก ารนิ ย ามกลุ่ ม ผู บ้ ริ โ ภคเหล่ า นี้ ว่ า
Connected C (Gen C) ซึ่ ง กลุ่ ม บุ ค คลเหล่ า นี้ ไม่ มี ข ้อก าจัดในเรื่ องของเวลาและอายุ เพราะสั ง คม
ดิจิทลั เป็ นโลกเสมือนจริ งที่มีการหมุนอยูต่ ลอดเวลา โดยทุกคนก็สามารถเป็ นผูบ้ ริ โภคสัญชาติดิจิทลั
ได้ ดังนั้นการที่ผปู ้ ระกอบการต้องการกลุ่มลูกค้าที่ขยายตัวมาก ต้องมีการปรับกลยุทธ์จากอดีตที่เน้น
ผลิ ตสิ นค้าและบริ การเพียงตอบสนองความต้องการเพียงอย่างเดี ยว โดยต้องเปลี่ ยนเป็ นการผลิตที่
เน้น การสร้ า งคุ ณ ค่ า ของสิ น ค้า ซึ่ งผู ป้ ระกอบการจะต้อ งมี อ งค์ประกอบที่ ส าคัญ 3 ประเด็ น คื อ
1.ความคิดที่ใช้สาหรับการแก้ไขปั ญหาและพัฒนาสิ่ งแปลกใหม่ 2. แหล่งเงิ นทุนซึ่ งอาจจะเป็ นทุน
ของตนเอง, การก็ยืมหรื อการก็ยืมเพื่อมาใช้ในการลงทุน 3. ลูกค้าเป้ าหมายควรมีการวางเป้ าหมายที่
ชัดเจนเพื่อตอบสนองกลุ่มเป้ าหมายได้ถูกต้อง ซึ่ งปั จจัยที่จะสาคัญให้ธุรกิจประสบความสาเร็ จ นัน่ ก็
คื อ การสร้ า งแบรนด์ ส มัย ใหม่ ที่ เ รี ย กว่ า กลยุ ท ธ์ ก ารสร้ า งแบรนด์ โ ดยการที่ ผู ้ป ระกอบสร้ า ง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อผูบ้ ริ โภค ซึ่ งอาจจะทาให้เปลี่ยนพฤติกรรมจากผูบ้ ริ โภคเป็ นลูกค้าได้ต่อไปใน
อนาคต
ดังนั้นการขับเคลื่อนธุ รกิจในยุคการตลาด 4.0 (Marketing 4.0) อาจไม่ตอบสนองได้เพียงผล
กาไรของธุ รกิ จได้เพียงอย่างเดี ยว หรื อที่ เรี ยกว่า กลยุทธ์การขับเคลื่ อนการตลาดที่ขบั เคลื่อนโดย
คุ ณค่ า (Value Driven Marketing) ซึ่ ง เปิ ดโอกาสให้ ผูบ้ ริ โ ภคร่ ว มความคิ ด และสร้ า งสรรค์สิ น ค้า
(Co-Creation) จึงเป็ นการที่ผผู ้ ลิตสิ นค้ามีการคานึงถึงความต้องการของลูกค้า เพื่อให้สินค้าสะท้อน
ความเป็ นตัวเองของผูบ้ ริ โภคมากที่สุด โดยที่ผูผ้ ลิ ตสิ นค้าเปิ ดโอกาสให้ผูบ้ ริ โภคเป็ นผูอ้ อกแบบ
ผลิตภัณฑ์ดว้ ยตัวเอง (Participation and Collaborative Value Creation) จึงทาให้เกิ ดเป็ นพันธมิตรที่
จะร่ วมสร้ า งสรรค์คุ ณ ค่ า ของสิ นค้า ซึ่ ง ก่ อให้เกิ ดเป็ นเอกลัก ษณ์ ที่ ส ะท้อนความเป็ นตัวเองของ
ผูบ้ ริ โภค (Globalization & Iconic Branding) และทาให้เกิ ดความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างผูผ้ ลิ ตสิ นค้า
และผูบ้ ริ โภค เนื่ องจากมีการเปิ ดโอกาสให้ผูบ้ ริ โภคออกแบบสิ นค้าที่ใช้ความคิดสร้ างสรรค์และ
เหมาะสมตัว เอง (Consumer Creativity and Independent) (ชื่ น จิ ต ต์ แจ้ง เจนกิ จ , 2556) แต่ ก็ ย งั ไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างชัดเจน เนื่ องจากถูกจากัดในหลากหลายมิติดา้ น
การตลาด จึ ง มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นเป็ น กลยุท ธ์ ก ารสร้ า งคุ ณค่ า โดยมี แบนรด์เป็ นศู นย์ก ลาง (Brand
Centered Values Creation) ซึ่ งมีองค์ประกอบสาคัญดังนี้
1. การด าเนิ น ชี วิ ต ที่ มี แ บบผสมผสานของผู้ บ ริ โ ภค (Hybrid Consumer’s Journey)
กล่าวคือ การที่ผูบ้ ริ โภคมีการดาเนิ นการใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์หรื อโลกเสมือนก็ได้ ซึ่ งอาจไม่
สามารถแยกการใช้ชีวิตในโลกทั้งสองอย่างออกจากกันได้ แต่ในโลกความจริ งผูบ้ ริ โภคยัง ต้องมี
ความต้องการอาหารและน้ าดื่ ม ซึ่ งต้องรับประทานอาหารด้วยตนเอง จึงทาให้เกิ ดเป็ นการใช้ชีวิต
ของผู บ้ ริ โ ภคที่ ต้อ งท างานร่ ว มกัน ระหว่า งออนไลน์ แ ละออฟไลน์ คื อ การที่ ผูบ้ ริ โ ภคสามารถ
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เชื่ อมโยงระหว่างโลกออนไลน์และออฟไลน์ ไม่วา่ จะเป็ นการซื้ อสิ นค้าและบริ การ โดยใช้อุปกรณ์
ดิ จิทลั ที่ ใช้สาหรั บเชื่ อมโลกออนไลน์กบั โลกแห่ งความเป็ นจริ งไว้ด้วยกัน ซึ่ งกิ จกรรมเหล่ านี้ ไม่
สามารถตอบสนองการดารงชี วิตของมนุ ษย์ได้ท้ งั หมด โดยทาให้เกิดการใช้ชีวิตที่ร่วมกันอยูใ่ นโลก
แห่ งความเป็ นจริ งและโลกออนไลน์ จึ งทาให้ผูผ้ ลิ ตและผูบ้ ริ โภคไม่สามารถแยกการใช้ชี วิ ตใน
รู ปแบบนี้ เพราะเป็ นเส้ นทางในการดาเนิ นชี วิตในปั จจุ บนั (Life Journey) ไม่ว่าจะเป็ นการสั่งซื้ อ
สิ นค้าและบริ การแต่ตอ้ งมีการรับประทานอาหารควบคู่ไปด้วย
2. คุณค่ าของแบรนด์ (Brand Value) คือ ผูผ้ ลิตมีการสร้างแบรนด์ให้เป็ นศูนย์กลาง โดย
แบรนด์ที่มีชีวติ จะสามารถเชื่ อมโยงเข้ากับเครื อข่ายแห่งคุณค่าร่ วมกัน (Networks or Shared Valued)
ถึงจะนาไปสู่ การมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ โภค (Consumer Engagement Level) ซึ่ งเป็ นการส่ งมอบสิ นค้า
และบริ ก ารที่ มี มู ล ค่ า ให้ก ับ ผูบ้ ริ โภค โดยเป็ นการผสมผสานระหว่า งคุ ณ ค่ า ที่ เชื่ อมโยง (Shared
Valued) และคุ ณค่าเฉพาะ (Unique) เข้าไว้ดว้ ยกัน จึงเป็ นการสร้ างคุ ณค่าในเรื่ องของกระบวนการ
ให้บริ การเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค โดยเป็ นการผสมผสานกันระหว่างแนวทางการ
บริ ก ารของแบรนด์ท าควบคู่ ก ับ การมี ส่ ว นร่ ว มของผูบ้ ริ โ ภคซึ่ งจะต้องเกิ ด จากความมั่นใจของ
ผูบ้ ริ โภค เพื่อสิ่ งเหล่ านี้ จะเปลี่ ยนแปลงเป็ นมู ลค่าในอนาคต ซึ่ งสิ นค้าและบริ การมี คุณค่าสู งก็จะ
ส่ งผลให้ผูบ้ ริ โภคพร้ อมใจในการซื้ อสิ นค้าและบริ การของผูผ้ ลิต โดยผูผ้ ลิตจะต้องไม่ใช้เพียงการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์เพียงอย่าง แต่ตอ้ งทาให้เกิดการเพิ่มมูลค่าของสิ นค้าและบริ การที่เกิ ดขึ้ นมา
จากศักยภาพในการดาเนิ นธุ รกิจของแบรนด์อีกด้วย ซึ่ งอาจมีส่วนประกอบทั้ง 5 ประการในการทา
ให้แบรนด์มีชีวติ ได้แก่
2.1 แก่ นแท้ ของแบรนด์ (Brand Essences) หมายถึ ง แนวการบริ การของผูผ้ ลิ ตสิ นค้า
และบริ การที่มีการแสดงถึงความคิดและการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งจะเป็ นแนวทางให้ปฏิบตั ิของบุคลากรต่อ
ลูกค้า จึงจะสะท้อนถึงพันธกิจที่ได้วางเป้ าหมายเอาไว้เพื่อในบรรลุวิสัยทัศน์ที่มีการแสดงจุดยืนใน
การสร้างคุณค่าของธุ รกิจที่มีต่อผูบ้ ริ โภคในอนาคต หากเกิดการสนับสนุ นจากผูบ้ ริ โภค ก็ยิ่งเป็ นสิ่ ง
ที่ส่งเสริ มที่ทาให้การสร้างคุณค่าสาเร็ จรวดเร็ วยิง่ ขึ้น ก่อให้เกิดเป็ นห่วงโซ่ในการสร้างคุณค่า (Value
Creation Chain) หมายถึ ง กระบวนการสร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ ป รั บ เปลี่ ย นเป็ นมู ล ค่ า ก็ ยิ่ ง สามารถรั ก ษา
กลุ่มเป้ าหมายของผูบ้ ริ โภคได้
2.2 บุ ค ลิก ภาพของแบรนด์ (Brand Personality) หมายถึ ง การที่ ผูผ้ ลิ ตมี ภาพลักษณ์ ที่
สามารถแสดงถึ ง ตัว ตนได้อ ย่ า งชัด เจน ดัง นั้น การสร้ า งแบรนด์ ใ นยุ ค ตลาด 4.0 คื อ การสร้ า ง
ความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์และผูบ้ ริ โภคเข้าไว้ดว้ ยกันซึ่ งนอกเหนื อจากเหนื อและบริ การ จึงทาให้
บุ ค ลิ ก ภาพของแบรนด์เป็ นศู นย์ก ลางของการสร้ างแบรนด์ 4.0 โดยผูบ้ ริ โภคจะมองผูผ้ ลิ ต จาก
ประสบการณ์ที่เขาได้รับ ทาให้เกิดเป็ นคุณลักษณะเฉพาะของแบรนด์(Brand Traits) ที่มีความหมาย
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ว่า คุ ณลัก ษณะเฉพาะของแบรนด์ที่ ช่ วยให้ผูบ้ ริ โภคเข้า ใจถึ งบุ ค ลิ ก ภาพของแบรนด์ ดัง นั้นการ
ปลูกฝังวัฒนธรรมของแบรนด์ จาเป็ นต้องใช้ระยะเวลาให้พนักงานเรี ยนรู ้วา่ การบริ การที่ดีคือหัวใจ
ของการสร้ า งแบรนด์ โดยเฉพาะธุ รกิ จที่ เป็ นแบรนด์สิ นค้า (Product brand) หรื อแบรนด์บ ริ ก าร
(Service Brand) พนักงานยิ่งต้องมีหวั ใจการบริ การจึงสร้างแบนรด์แบบการตลาด 4.0 และส่ งผลทา
ให้ลูกค้าเกิดความประทับใจต่อสิ นค้าและการบริ การของผูผ้ ลิต
1. อัตลักษณ์ ของแบรนด์ (Brand Identity System) หมายถึง การทาให้ผบู ้ ริ โภคมองเห็น
จุดเด่นหรื อจุ ดที่ แตกต่างกันระหว่างสิ นค้าของบริ ษทั หรื อคู่แข่งขัน ซึ่ งจาเป็ นผูบ้ ริ โภคต้องนึ กถึ ง
สิ นค้าของบริ ษทั เป็ นลาดับแรก ซึ่ งสามารถแบ่งแยกได้ดงั นี้
1.1. อัตลักษณ์ที่สามารถมองเห็ นได้ (Graphical Identity) เป็ นสิ่ งที่สามารถมองเห็ นได้
ด้วยตาเปล่า มักจะแสดงอยูใ่ นตราสิ นค้าขององค์กร
1.2. อัตลักษณ์ที่สามารถสัมผัสได้ (Sensorial Identity) เป็ นการแสดงถึงภาพลักษณ์ และ
ตัวตนขององค์กรที่มกั จะซ่ อนอยู่ในสิ นค้าและบริ การ เช่ น เครื่ องแต่งกายของพนักงาน เสี ยงตอน
เปิ ดเครื่ อง สิ่ งเหล่านี้องค์กรแต่ละองค์กรจะใช้แตกต่างกัน
1.3. อัตลักษณ์ เชิ งพฤติกรรม(Behavioral Identity) เป็ นสิ่ งที่ ผูบ้ ริ โภคมี การทากิ จกรรม
ร่ วมกับผูผ้ ลิตสิ นค้า เช่น การซื้ อสิ นค้าผ่านระบบออนไลน์ต่างๆ
1.4. อัตลักษณ์เชิ งประโยชน์ (Functional Identity) เป็ นการที่สินค้าสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้ ดังนั้นการสร้ างอัตลักษณ์ ถือเป็ นการสร้ างความสมดุ ลระหว่างมุมมอง
ผูผ้ ลิตสิ นค้ากับมุมผูบ้ ริ โภค เพราะผูผ้ ลิตจะมองเพียงแต่ความโดดเด่นและความชัดเจน ซึ่ งแตกต่าง
จากผูบ้ ริ โภคที่จะตัดสิ นใจโดยใช้เพียงประสบการณ์จากการใช้สินค้า
2. การรั บรู้ ที่แบรนด์ คาดหวัง (Brand Expected Perception) หมายถึ ง ความรู ้ ของผูใ้ ช้
สิ นค้าที่แสดงออกมาในเชิ งความรู ้ สึก เช่ น ตื่ นเต้น ประหลาดใจ ดี ใจ เป็ นต้น ซึ่ งเกิ ดขึ้ นเองตาม
ธรรมชาติจะเกิ ดต่อเมื่ อผูบ้ ริ โภคมี การใช้สินค้า โดยจะมีการแรงกระตุ น้ ของผูส้ ิ นค้าสิ นค้าในบาง
โอกาสทาให้ผผู ้ ลิตสิ นค้าทราบถึงพฤติกรรมต่างๆและจะวางแผนการตลาดได้อย่างถูกต้อง
3. การกระท าของแบรนด์ (Brand Action) หมายถึ ง การกระท าและการสื่ อ สารต่ อ
ผูบ้ ริ โภคจะส่ งผลต่อการรับรู ้นาไปสู่ ประสบการณ์ของผูบ้ ริ โภค โดยเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการ
สร้างสายสัมพันธ์และการมีส่วนร่ วม แต่การกระทาเหล่านี้ไม่ใช่เพียงแต่การสร้างภาพ (Build Image)
เพียงอย่างเดียว เพราะจะไม่มีความยัง่ ยืนยังจะทาลายชื่อเสี ยงของผูผ้ ลิตสิ นค้าอีกด้วย
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ดั ง นั้ นการตลาดยุ ค 4.0 (Marketing 4.0) เป็ นการน าเทคโนโลยี ที่ ผู ้ บ ริ โภคใช้ ใ น
ชีวิตประจาวันมาปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมและตอบสนองกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ ซึ่ ง
การพัฒนาธุ รกิจด้านอาหารจึงสามารถนากลยุทธ์มาปรับใช้ได้ ทาให้ในปั จจุบนั ประเทศไทยเข้าสู่ ยุค
Thailand 4.0 ภายใต้นโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่ งชาติ (คสช.) โดยมีวิสัยทัศน์ที่ ว่า “มัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน” ที่มีภารกิ จสาคัญในการ
ขับเคลื่ อนปฏิ รูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อใช้สาหรับการปรับปรุ งและกาหนดทางพัฒนาประเทศให้
เจริ ญ สามารถรั บ มื อ กับ โอกาสและภัย คุ ก คามแบบใหม่ ๆที่ เ ปลี่ ย นแปลงอย่า งเร็ ว รุ น แรงใน
สถานการณ์ปัจจุบนั ได้ (บวร เทศาริ นทร์ , 2559) ซึ่ งประเทศมีการเริ่ มตั้งแต่ยคุ ประเทศไทย 1.0 ซึ่ งมี
นโยบายด้านการเกษตรเป็ นหลัก เช่น การผลิตสิ นค้าที่ได้จากสวน ไร่ นา หรื อปศุสัตว์ เป็ นต้น ต่อมา
มีการเข้ายุคอุตสาหกรรมเบา หรื อยุคประเทศไทย 2.0 เช่ น การผลิ ตและจาหน่ าย เสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป
รองเท้าและเครื่ องหนัง เครื่ องประดับ เป็ นต้น
ยุคประเทศไทย 3.0 ประเทศเริ่ มเน้นอุตสาหกรรมหนักและการส่ งออก เช่ น อุตสาหกรรม
เหล็กกล้า รถยนต์ สิ นค้าปิ โตรเคมี เป็ นต้น ภายใต้ Thailand 3.0 ประเทศไทยต้อง เผชิญกับปัญหาใน
การพัฒนาถึง 3 ประเด็นด้วยกัน คือ 1.กับดักความเหลื่อมล้ า (Inequality Trap) กล่าวคือ คนจน และ
คนรวย มี รายได้และโอกาสที่ ต่างแตกกัน โดยในปี พ.ศ.2552 ประเทศไทยมีความเหลื่ อมล้ าทาง
รายได้สูงเป็ นอันดับสองของทวีป เอเชี ย 2.กับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap)
สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยกาลังติดอยูใ่ นการแข่งขันจากคู่แข่ง 2 กลุ่ม (Competitive Nutcracker)
กล่าวคือ การที่ประเทศไม่สามารถที่จะขยับขึ้นไปแข่งขันกับประเทศคู่แข่งขันที่ตน้ ทุนที่ดีกว่า ไม่วา่
จะเป็ นด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่ งประเทศก็ไม่สามารถ
ขยับลงมาแข่งกับประเทศคู่แข่งขันที่ขบั เคลื่อนด้วยการผลิตสิ นค้าต้นทุนต่า ซึ่งมีอตั ราค่าจ้างแรงงาน
ที่มีราคาถู ก 3.กับดักความไม่สมดุ ล (Imbalance Trap) ประเทศไทยเน้นการพัฒนาให้เศรษฐกิ จ มี
ความมัง่ คัง่ แต่กลับไม่สนใจในการรั กษาสิ่ งแวดล้อม การสร้ างสังคมที่ อยู่ดีมีสุข และภู มิปัญญา
มนุษย์ จนส่ งผลกระทบในการประเทศอย่างยัง่ ยืน
Thailand 4.0 จึงเป็ นโมเดลทางเศรษฐกิจที่อาจจะนาพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักทั้ง
สามได้ ซึ่ งเป็ นการเปลี่ ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ ประเทศในโลกที่ หนึ่ ง ตามนโยบายที่ ว่า “มัน่ คง
มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน” โดยมีการน้อมนาพระราชดารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระราชทานใน
เรื่ อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยเป็ นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านกลไกที่เรี ยกว่า “ประชารัฐ” คือ
การทางานร่ วมกันของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ซึ่ งการใช้ Thailand 4.0
จะเน้นการ SME 4.0 ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้ างหรื อใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี ก่อให้เกิ ด
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สร้างมูลค่าในสิ นค้าและบริ การ มีความสามารถทางการค้าขาย สามารถเข้าถึงตลาดในประเทศ ตลาด
อาเซียน และตลาดโลก ทาให้ผปู ้ ระกอบการมีรายได้สูงขึ้น
ดั้ง นั้นจึ ง พบว่า หากประเทศไทยจะต้องพัฒนาประเทศให้มี เศรษฐกิ จที่ มงั่ คัง่ และมัน่ คง
จะต้องมี การใช้แนวทางเศรษฐกิ จสร้ างสรรค์มาประยุก ต์ใ ห้เกิ ดความเหมาะสม เพราะความคิ ด
สร้างสรรค์ สามารถนาพาประเทศหลุดพ้นจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง เนื่องจากการที่ประเทศ
ไทยมีทรัพยากรมนุ ษย์ที่มีความคิ ดสร้ างสรรค์จะมีส่วนร่ วมกับพัฒนาสิ นค้าและบริ การ ตลอดจน
เทคโนโลยีที่มีความทันสมัย ซึ่ งประเทศไทยไม่ตอ้ งจัดหามาบุคลากรจากต่างประเทศ และความคิด
สร้ างสรรค์ยงั ก่ อให้เกิ ดทรั พย์สินทางปั ญญาที่ สามารถสร้ างมู ลค่าให้กบั สิ นค้ามากยิ่งขึ้ น ซึ่ งการ
ร่ วมมือแบบประชารัฐโดยมีการสนับสนุ นด้านเทคโนโลยีและเงินทุน ในส่ วนภาคประชากรจะต้อง
มีหน้าที่ในการระดมสมองในการพัฒนาสิ นค้าและบริ การต่อไปในอนาคต
2.3 นโยบายกรุ งเทพมหานครและกฎระเบียบต่ างๆ
2.3.1 นโยบายและประชาสั มพันธ์ การท่องเทีย่ ว
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็ นแหล่งสร้างรายได้อย่างหนึ่ งและสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ต่อประเทศ นโยบายการท่องเที่ ยวจึ งเป็ นปั จจัยที่ มีความสาคัญในการขับเคลื่ อนเศรษฐกิ จ ทั้งใน
ระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ซึ่ งกรุ งเทพมหานครเป็ นเมืองที่เป็ นเมืองหลวงและศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทย นโยบายการท่องเที่ยวของกรุ งเทพมหานครจะเป็ นตัวชี้ วดั และส่ งเสริ ม
ระบบธุ รกิจ เนื่องจากเป็ นการกระตุน้ การจ้างงาน การลงทุน และการกระจายรายได้จากการใช้จ่าย
ของนักท่องเที่ยวไปยังธุ รกิจต่าง ๆ เช่น ธุ รกิจอาหาร ธุ รกิจโรงแรม ธุ รกิจร้านขายสิ นค้า และธุ รกิ จ
การขนส่ ง เป็ นต้น
นโยบายการท่องเที่ยวจึงเป็ นปั จจัยอย่างหนึ่งที่สาคัญให้การพัฒนาธุ รกิจท่องเที่ยวอย่างหนึ่ ง
ซึ่ ง ภาครั ฐหรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ จ าเป็ นต้องมี แนวทางการร่ ว มมื อกับ ภาคเอกชนในการพัฒ นา
กรุ งเทพมหานครสู่ เมื องแห่ งอาหาร จึงต้องจาเป็ นในการนโยบายการท่องเที่ ยวที่ เน้นการพัฒนา
อุตสาหกรรมท่องเที่ ยวต่างๆ เช่ น การประชาสัมพันธ์ การจัดระเบี ยบผูป้ ระกอบการอาหารให้มี
มาตรฐานตามข้อกาหนด และการสุ ขาภิบาล เป็ นต้น การจัดทานโยบายเหล่านี้ เป็ นการกระตุ น้ และ
เชิญชวนให้นกั เที่ยวท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวยังกรุ งเทพมหานคร ดังเช่น ฮ่องกง หรื อ ประเทศ
ญี่ปุ่น ที่ มีหน่ วยงานของรั ฐให้การสนับสนุ นด้า นการท่ องเที่ ย วและอาหารปลอดภัย อี กด้วย จาก
การศึกษาแผนการบริ หารราชการกรุ งเทพมหานคร พ.ศ.2556-2560 และแผนพัฒนากรุ งเทพมหานคร
ระยะ 12 ปี (พ.ศ. 2552-2563) พบว่า กรุ งเทพมหานครมีนโยบายการท่องเที่ยวด้านอาหารดังนี้
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กรุ งเทพมหานครมีการส่ งเสริ มและพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเป็ นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว
ในภูมิภาค ซึ่ งเป็ นยุทธศาสตร์ ในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยมีเป้ าหมายที่ในการเพิ่มค่าใช้จ่าย
ในแต่ละวันของนักท่องเที่ยวร้อยละ 5 ต่อปี และเพิ่มจานวนนักท่องเที่ยวผูเ้ ยี่ยมเยือนร้อยละ 5 ต่อปี
ใช้ก ารประชาสัม พันธ์ เพื่ อกระตุ ้นความสนใจและสิ่ งดึ ง ดู ดของนัก ท่องเที่ ยว มี ก ารส่ วนร่ วมกับ
ภาคเอกชนในการสร้างเครื อข่ายเพื่อการสร้างมูลค่าของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อการพัฒนา
กรุ งเทพมหานครเป็ นศูนย์กลางการท่ องเที่ ย ว เนื่ องจากกรุ งเทพมหานครมี ปัจจัย ที่สาคัญ ได้แก่
ร้านอาหารที่มีหลากหลายรู ปแบบ ตลอดจนมีสถานท่องเที่ยวที่สาคัญและมีชื่อเสี ยงอีกด้วย
กรุ งเทพมหานครมี นโยบายเกี่ ยวกับการพัฒนาให้เป็ นเมื องแห่ ง อาหารปลอดภัย (Safety
City) ภายในระยะเวลา 5-10 ปี ไม่วา่ จะเกิดภัยพิบตั ิที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ และภัยพิบตั ิที่มนุษย์สร้าง
ขึ้ น โดยปั ญหาด้า นอาหารที่ ไ ม่ มี คุ ณภาพจะต้องมี ก ารปรั บปรุ งและพัฒนาระบบสุ ขาภิ บาลให้มี
มาตรฐาน เพื่อให้ผทู ้ ี่พกั อาศัยในกรุ งเทพมหานครได้บริ โภคอาหารที่ปลอดภัย ถูกสุ ขลักษณะ และมี
การส่ งเสริ มสุ ขภาพให้คนทุกเพศทุยวัย จึงทาให้การใช้ชีวติ ในกรุ งเทพมหานครมีรูปแบบที่มีสุขภาพ
กายและจิตใจที่แข็งแรง ปราศจากโรคคนเมือง
กรอบการพัฒนาระดับเมืองผนวกกับศักยภาพในการพัฒนาของกรุ งเทพฯ ในประเด็นต่างๆ
ซึ่ งจะส่ งเสริ มให้กรุ งเทพฯ และปริ มณฑลเป็ นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชี ย ทาให้เกิดโอกาสการเพิ่ม
ขีดความสามารถของกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลเพื่อพัฒนาเป็ นศูนย์กลางของภูมิภาค ทาให้มี
แนวทางการนโยบายอุตสาหกรรม (Industrial Policy Approach) ซึ่งเป็ นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ
ของกรุ งเทพมหานครและประเทศไทยให้สามารถแข่งขันได้ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ได้ทาการกาหนดกลุ่ม อุตสาหกรรมไทย 5
ประเภทที่รัฐบาลไทยควรสนับสนุ น ได้แก่ 1.การเกษตร 2.การผลิตอาหาร 3.การท่องเที่ยว 4.รถยนต์
และรถบรรทุ ก 5.เทคโนโลยี เช่ น การขนส่ ง พลัง งานทางเลื อ ก เป็ นต้น แนวทางนโยบาย
อุตสาหกรรมจะรวบรวมและการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะกับการลงทุนเหล่านี้ เพื่อเป็ นการกระตุน้
และคุม้ ครองนักลงทุนจนกว่าจะสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้
สรุ ปได้ ว่ า นโยบายการบริ หารการจั ด การถื อ เป็ นปั จจั ย อย่ า งหนึ่ งในการพั ฒ นา
กรุ ง เทพมหานครสู่ เมื องแห่ ง อาหารด้วยแนวคิ ดเศรษฐกิ จสร้ างสรรค์ ดัง นั้นกรุ ง เทพมหานครมี
เอกลักษณ์และความหลากหลายที่เป็ นจุดเด่นในการท่องเที่ยว ไม่วา่ จะเป็ นแหล่งจาหน่ายวัตถุดิบทั้ง
พืชผักและผลไม้ที่มีการนาเข้ามาจากทุกภาคของประเทศ และมีแหล่งบริ การทางท่องเที่ยว ไม่วา่ จะ
เป็ น ธุ รกิจร้านอาหาร และธุ รกิจโรงแรม เป็ นต้น ซึ่ งปั จจัยดังกล่าวมีส่วนส่ งเสริ มในการพัฒนาเมือง
แห่ งอาหารอี กด้วย ซึ่ งสอดคล้องกับแนวความคิดของ เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ ที่ กล่ าวว่า การ
ส่ งเสริ มการท่องเที่ยวชิ มและปรุ งอาหารไทย เป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเนื่ องจาก
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อาหารไทยและผลไม้ได้การยอมรั บในระดับโลกในเรื่ องรสชาติ และผลดี ต่อสุ ขภาพ การสารวจ
ความเห็นของนักท่องเที่ยวจึงพบว่า อาหารไทยเป็ นปั จจัยอันดับ 2 ที่ทาให้นกั ท่องเที่ยวตัดสิ นใจมา
เที่ยวเมืองไทย กรุ งเทพมหานครจึงควรมีนโยบายให้เป็ นศูนย์รวมอาหารทั้ง 4 ภาคของไทยเพื่อเป็ น
ส่ วนหนึ่ ง ชัก ชวนให้ นัก ท่ อ งเที่ ย วมาท่ องเที่ ย วในประเทศ เช่ น การจัดโปรแกรมการท่ องเที่ ย ว
เชิงอาหารและการสาธิ ตการปรุ งอาหารจากร้านทัว่ กรุ งเทพมหานคร เช่น อาหารฮาลาลเพื่อจับกลุ่ม
นักท่องเที่ยวในประเทศมุสลิม ตลอดจนอาหารเพื่อสุ ขภาพเพื่อนักท่องเที่ยวสู งอายุหรื อผูร้ ักสุ ขภาพ
และการจัดหลักสู ตรฝึ กทาอาหารไทยสาหรับนักท่องเที่ยวสุ ภาพสตรี ซึ่ งเป็ นการพัฒนามาตรฐาน
ร้านอาหารไทยและผูป้ รุ งอาหารในอนาคตอีกด้วย
2.3.2 หลักการสุ ขาภิบาลอาหาร และระเบียบข้ อบังคับในการประกอบธุรกิจอาหาร
การสุ ขาภิบาลอาหาร (Food Sanitation) หมายถึง หลักบริ หารจัดการควบคุมสภาพแวดล้อม
ตลอดจนบุ ค คลที่ อยู่ใ นกระบวนการผลิ ต และสั ม ผัส อาหาร ไม่ ว่า จะเป็ นการเตรี ย มอุ ป กรณ์ ใ น
การปรุ ง ขั้นตอนการปรุ ง ตลอดจนการจาหน่ ายอาหาร ให้มีความสะอาดและปลอดภัย ปราศจาก
สารเคมีและสิ่ งปนเปื้ อนต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผูบ้ ริ โภค ดังนั้นอาหารเป็ นสิ่ งหนึ่ งที่สาคัญ
ในการด ารงชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ ซึ่ งการบริ โภคที่ ดี จ ะต้อ งค านึ งถึ ง ความสะอาดและปลอดภัย
เพื่อประโยชน์ต่อสุ ขภาพที่ ดีต่อผูบ้ ริ โภค ซึ่ งจะได้นาสารอาหารเหล่ านี้ ไปใช้สร้ างและซ่ อมแซม
ส่ วนประกอบของร่ างกาย เป็ นพลังงานและช่วยขับเคลื่อนร่ างกายแข็งแรงในการประกอบกิจกรรม
ต่างๆ การจัดการสุ ขาภิบาลอาหารเป็ นกิ จกรรมอย่างหนึ่ งที่สามารถทาได้ทุกภาคส่ วนที่ไม่ได้เพียง
ภายในครัวเรื อนเท่านั้น แต่ยงั เพื่อเป็ นการป้ องกันการเกิ ดโรคติดต่อทางอาหารและน้ าของชุ มชน
รวมถึงการส่ ง เสริ มให้มีการผลิ ตและจาหน่ ายอาหารที่สด สะอาด ปลอดภัย จากสารพิษ สารเคมี
ต่า งๆและมีสิ นค้า คุ ณภาพที่ดีซ่ ึ งสอดคล้องกับคากล่าวของ สง่า ดามาพงษ์ (2560) กล่าวว่า การที่
กรุ งเทพมหานครได้รับเลื อกเป็ นเมื องแห่ งอาหารข้างทาง (Street Food) ที่ดีที่สุดเกิ ดจากตัวชี้ ดังนี้
1.ความหลากหลายของอาหาร 2.จานวนของร้ านอาหาร และ3.สามารถรั บประทานได้ท้ งั วัน ซึ่ ง
ตัวชี้ วดั เหล่านี้ ยงั ไม่ครอบคลุ มมาตรฐานและความสะอาดของอาหาร ดังนั้นการที่ตอ้ งการให้เป็ น
เมื อ งแห่ ง อาหารที่ ดี แ ละมี คุ ณ ภาพจะต้อ งมี ก ารส่ ง เสริ ม ด้ า นสุ ข าภิ บ าลอาหารอี ก ด้ว ย ซึ่ งให้
ความสาคัญกับสิ่ งต่อไปนี้
1. ผู ้ป ระกอบการควรมี ก ารผลิ ต อาหารที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานรั ก ษาคุ ณ ค่ า และ
โภชนาการ
2. ความสะอาดและความปลอดภัยของอาหาร
3. การส่ งเสริ มความรู ้ดา้ นสุ ขอนามัยให้กบั ผูบ้ ริ โภค

58

4. ภาครั ฐควรจะส่ งเสริ มร้ านอาหาร แหล่ งจาหน่ ายวัตถุ ดิบและอาหารให้มีคุณภาพและ
ปลอดภัย เพื่อป้ องกันและควบคุมสารเคมีที่ตกค้างในวัตถุดิบและอาหาร
ดังนั้นการที่ ผูป้ ระกอบการผลิ ตอาหารที่ ไม่สะอาดและปลอดภัยอาจจะไม่เพียงแต่ส่งผล
ภาพลักษณ์ ต่อประเทศ ชุ มชน และตนเอง ตลอดจนยังส่ งผลเสี ยต่อผูบ้ ริ โภคได้อีกด้วย จึงสามารถ
แบ่งผลกระทบออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ
1. ผลกระทางตรง คือ ผลกระทบที่เกิ ดขึ้นกับผูบ้ ริ โภคในด้านสุ ขภาพ เนื่ องจากประเทศ
ไทยตั้งอยูเ่ ขตร้อน ทาให้ประสบปั ญหาโรคอุจจาระร่ วงได้ง่าย และภาครัฐยังต้องมีการเฝ้าระวังโรค
ระบาดจากสัตว์พาหะต่างๆ
2. ผลกระทบทางอ้อม คือ ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่
2.1 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ หมายถึง การที่ผบู ้ ริ โภครับประทานอาหารไม่สะอาด จะมี
ผลส่ งภาครัฐที่ตอ้ งสู ญเสี ยงบประมาณในการรักษาพยาบาลผูป้ ่ วย ตลอดจนต้องเสี ยงบประมาณใน
ด้านเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบและควบคุ มสถานการณ์ อาหารไม่ปลอดภัย ในส่ วนของผูป้ ระกอบการ
ร้านอาหารไม่ถูกสุ ขลักษณ์ และปลอดภัยก็อาจถู กเพิกถอนในอนุ ญาต ซึ่ งอาจทาให้เกิ ดปั ญหาการ
ว่างงานได้
2.2 ผลกระทบต่ อชื่ อเสี ย งประเทศ หมายถึ ง ปั จจุ บ นั การการเผยแพร่ ข ้อมู ล สามารถ
ส่ งผ่านโลกออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ ว ทาให้หากผูป้ ระกอบการอาหารไม่คุณภาพ และมีผลเสี ยต่อ
ผูบ้ ริ โภค ก็จะทาเสี ยโอกาสการชักชวนคนมาท่องเที่ยวและสู ญเสี ยภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอีกด้วย
2.3.2.1 แหล่งปนเปื้ อนของอาหาร
การปนเปื้ อนของอาหารสามารถเกิ ด ได้ใ นทุ ก ขั้น ตอน ตั้ง แต่ ข้ นั ตอนการผลิ ต สถาน
ประกอบการ ตลอดจนผูป้ รุ งอาหาร ดังนั้นผูป้ ระกอบการจึ งจาเป็ นต้องมี การดู แลและตรวจสอบ
คุณภาพให้มีความสะอาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้ องกันสิ่ งปนเปื้ อนจึงต้องมีการควบคุมจุดวิกฤต ดังนี้
1.คน (People) หมายถึ ง บุ ค คลที่ มี ก ารสั ม ผัส อาหารทั้ง ทางตรงและทางอ้อ ม ท าให้ สิ่ ง
ปนเปื้ อนที่สามารถตรวจ ได้แก่ เชื้ อแบคทีเรี ยที่เกิ ดจากร่ างกายมนุ ษย์ เช่ น ผิวหนัง มือ หู ในลาคอ
และเส้นผม เป็ นต้น หรื อการไอและจามโดยไม่มีผา้ ปิ ดจมูกและปากก็ทาให้อาหารเกิดการปนเปื้ อน
ได้อีกด้วย
2. อาหารดิ บ (Raw Food) หมายถึ ง เนื้ อสั ต ว์ ทุ ก ประเภทที่ ไ ม่ มี ก ารเก็ บ รั ก ษาที่ มี
ความถูกต้องตามหลักสุ ขาภิบาลอาหารจะทาให้เกิ ดปนเปื้ อนขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่ งอาจปะปนมา
กับแหล่งผลิตอาหาร หรื อปะปนในช่วงการเก็บรักษาก็อาจก่อให้เกิ ดเชื้ อแบคทีเรี ย ซึ่ งส่ งผลต่ออายุ
ของวัตถุดิบและสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคได้อีกด้วย
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3. สั ตว์ นาโรค (Pests) หมายถึ ง แมลงต่างๆที่ เป็ นพาหนะนาโรคและเชื้ อแบคที เรี ยที่ เป็ น
อัน ตรายได้ เนื่ อ งจากเชื้ อ แบคที เ รี ย สามารถติ ด มากับ ร่ า งกายของสั ต ว์เ หล่ า นี้ ได้ ไม่ ว่า จะเป็ น
ขนสัตว์ มูลสัตว์ และไข่ เป็ นต้น
4. อากาศและฝุ่ นละออง (Dust) หมายถึ ง อากาศตลอดจนฝุ่ นละอองก็ ส ามารถเป็ น
ตัวนาพาสิ่ งปนเปื้ อนต่างๆมาปะปนในอาหาร ไม่วา่ เชื้ อจุลินทรี ย ์ สิ่ งปนเปื้ อน ตลอดจนเศษผิวหนัง
ต่างๆ
5. สิ่ งแปลกปลอม (Soil) หมายถึง สิ่ งสกปรกที่ปะปนมากับวัตถุดิบไม่วา่ จะเป็ นเศษไม้ ก้อน
หิน ก้อนกรวด กระดูกสัตว์ต่างๆและเศษที่ไม่ประสงค์ เป็ นต้น
6. ภาชนะอุปกรณ์ และเครื่ องมือเครื่ องใช้ หมายถึง เป็ นอุปกรณ์ที่สัมผัสอาหารโดยตรงไม่วา่
จะเป็ นกระทะ เขียง จานใส่ อาหาร จะต้องมีการดูแลทาความสะอาดอยูอ่ ย่างสม่าเสมอ เช่น การล้าง
ก่อนและหลังใช้งาน การเก็บรักษาที่ไม่ดีจะทาให้เกิดเป็ นแหล่งที่สะสมของเชื้อแบคทีเรี ย
7. สถานที่ประกอบการ หมายถึง วัตถุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง หากใช้อุปกรณ์ที่การทา
ความสะอาดยากก็จะเป็ นจุดที่สะสมของฝุ่ นละออง และแบคทีเรี ย ทาให้มีโอกาศที่ทาให้เกิดเชื้ อโรค
และแบคทีเรี ยได้ง่าย
2.3.2.2 อันตรายทีเ่ กิดจากการปนเปื้ อนอาหาร
การที่ผบู ้ ริ โภคอาหารที่มีการปนเปื้ อนและไม่ปลอดภัย (Food Hazards) เช่น เชื้อโรค พยาธิ
สารเคมี และสิ่ งปลอมปนต่างๆเข้าไปในร่ างกาย อาจจะก่ อให้เกิ ดการเจ็บป่ วยหรื อเป็ นพิษภัยต่อ
สุ ข ภาพของผู บ้ ริ โ ภคได้ โดยจะมีร ะดับ ความรุ น แรงมากน้อ ยขึ้ น อยู ก่ บั ชนิ ด และปริ ม าณของ
ความอันตรายของสารปนเปื้ อนในอาหาร โดยทัว่ ไปสามารถแบ่งประเภทของอันตรายในอาหาร
ออกได้เป็ น 3 ประเภทได้แก่
1. อันตรายทางกายภาพ (Physical Hazards) หมายถึ ง อันตรายที่ เกิ ดจากการบริ โ ภค
อาหารที่มีวตั ถุ และสิ่ งปลอมปน ที่ก่อให้เกิ ดการบาดเจ็บหรื อเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ เช่ น เศษไม้
กระดาษ แก้ว กรวด ทราย โลหะ พลาสติ กและเศษวัสดุ อื่นๆ เป็ นต้น การปนเปื้ อนของเศษวัส ดุ
เหล่านี้ เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การติดปะปนมากับวัตถุ ดิบ การชารุ ดแตกหักของภาชนะบรรจุ
และวัสดุห่อหุ ้มอาหาร อุปกรณ์และเครื่ องมือต่างๆ ตลอดจนวิธีการผลิตไม่เหมาะสมและการปฏิบตั ิ
ที่ไม่ถูกสุ ขลักษณะของผูส้ ัมผัสอาหาร
2. อันตรายทางเคมี (Chemical Hazards) หมายถึง อันตรายที่เกิดจากการบริ โภคอาหารที่
ปนเปื้ อนสารเคมี ที่เป็ นพิษหรื อเป็ นอันตรายต่อผูบ้ ริ โภค สารเคมี ที่ปนเปื้ อนในอาหารมี ที่มาจาก
แหล่งต่างๆ ซึ่ งสามารถเกิดได้ทุกกระบวนของการผลิตอาหาร นับจากการผลิตวัตถุดิบ การเก็บเกี่ยว
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การเลี้ยงสัตว์ ระบบการขนส่ ง ระบบคลังสิ นค้า ดังนั้นการจัดการให้มีมาตรการ การตรวจสอบและ
การคัดแยกสิ่ งแปลกปลอมควรมีระบบและอุปกรณ์ในการตรวจสารเคมี สิ่ งแปลกปลอม และควบคู่
การฝึ กอบรมให้แก่ผสู ้ ัมผัสอาหาร เป็ นต้น
2.1 พิ ษ ที่ มี อ ยู่ ใ นพื ช และสั ต ว์ต ามธรรมชาติ เนื่ อ งจากพื ช และสั ต ว์บ างชนิ ด อาจมี
ส่ วนประ ก อบที่ มี พิ ษ อยู่ ใ น ตั ว ข อง มั น เ อ ง ต าม ธ ร ร มช าติ บางชนิ ดได้ รั บ พิ ษ ส ะ ส ม
อยู่ ใ นตัว เนื่ อ งมาจากสิ่ ง แวดล้อ มที่ อ ยู่ ห รื ออาหารที่ กิ น เข้า ไป ถ้ า หากคนน าพื ช และสั ต ว์ไ ป
รับประทานก็จะได้รับอันตรายจากพิษที่มีอยูใ่ นพืชและสัตว์เหล่านั้นโดยรู ้เท่าไม่ถึงการณ์ได้
2.2 สารเคมีที่ปนเปื้ อนในอาหารโดยไม่เจตนา หมายถึ ง สารเคมีตกค้างในสิ่ งแวดล้อม
การใช้ภาชนะสัมผัสอาหารไม่เหมาะสมทาให้สารเคมี ที่เป็ นส่ วนประกอบในภาชนะนั้นๆ มีการ
ปนเปื้ อนในอาหารและทาให้เปลี่ยนเป็ นสารก่อมะเร็ งที่เกิ ดจากการให้ความร้ อนแก่อาหาร เป็ นต้น
ซึ่ งสารเคมีเข้าสู่ ร่างกายอาจถูกเปลี่ยนแปลงโดยกระบวนการทางชีวเคมีทาให้เกิดเป็ นพิษมากขึ้นหรื อ
น้อยลงได้ บางส่ วนก็จะถูกขับออกจากร่ างกายแต่ก็มีบางส่ วนที่สามารถเข้าไปสะสมอยูต่ ามอวัยวะ
ต่างๆในร่ างกาย ดังนั้นในกรณี ที่ได้รับสารเคมีจากการบริ โภคเข้าไปปริ มาณครั้งละน้อยๆเป็ นระยะ
เวลานาน สารเคมีเหล่านี้ก็จะเข้าไปสะสมในร่ างกายและก่อให้เกิดอันตรายเรื้ อรังได้หรื ออันตรายถึง
แก่ชีวติ
2.3 สารเคมีที่เติมลงในอาหารโดยเจตนา หมายถึง สารปรุ งรสหรื อวัตถุเจือปนอาหารที่
นามาใช้เพื่อปรุ งแต่งสี กลิ่น รสและคุณสมบัติอื่นๆ ที่ทาให้อาหารมีความน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น
รวมทั้ง ช่วยเพิ่ม อายุและคุณภาพของอาหาร ผูป้ ระกอบการควรใช้สารชนิ ดที่อนุ ญาตในปริ มาณที่
กฎหมายกาหนดก็จะปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค แต่หากใช้ในปริ มาณเกิ นกว่าที่ กฎหมายกาหนด หรื อใช้
สารเคมีชนิดที่ไม่อนุ ญาตให้ใส่ ในอาหาร อาจทาให้เกิดอันตรายที่ต่อผูบ้ ริ โภคได้
3. อัน ตรายทางชี ว ภาพ (Biological Hazards) หมายถึ ง อัน ตรายที่ เ กิ ด จากสิ่ ง มี ชี วิ ต ที่
ก่อให้เกิดโรคหรื อเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพได้ เช่น จุลินทรี ย ์ ไวรัส เป็ นต้น อันตรายเหล่านี้อาจมาจาก
วัตถุดิบหรื อกระบวนการผลิต ซึ่ งเมื่อบริ โภคก็อาจส่ งผลเสี ยต่อสุ ขภาพและร่ างกายของผูบ้ ริ โภคได้
2.3.2.3 การควบคุมและป้ องกันการปนเปื้ อนของอาหาร
การจัดการสุ ขาภิบาลอาหารจะต้องดาเนิ นการควบคุมและป้ องกันการปนเปื้ อนของอาหาร
ในทุ ก ขั้นตอนตั้ง แต่ ก ารผลิ ต การปรุ ง การประกอบและการจาหน่ ายอาหาร ในการดาเนิ นการ
ดังกล่าวจะต้องมีการควบคุมปัจจัยที่เป็ นสาเหตุทาให้อาหารปนเปื้ อนและสกปรกเป็ นสิ่ งสาคัญที่สุด
ได้แก่ การเก็บรักษาอาหาร สุ ขวิทยาส่ วนบุคคลของผูส้ ัมผัสอาหาร และการควบคุมภาชนะอุปกรณ์
สัมผัสอาหาร

61

1. การเก็บรักษาอาหาร คือ ขั้นตอนการเก็บรักษาอาหารก่อนจะนามาปรุ ง เช่ น อาหารสด
อาหารแห้งหรื ออาหารกระป๋ อง ผูบ้ ริ โภคจะต้องเลือกซื้ ออาหารที่ใหม่ สด สะอาดและปลอดภัยจาก
แหล่งผลิ ตและผูผ้ ลิตที่เชื่ อถือได้ ผูป้ รุ งอาหารจะต้องเลื อกใช้วตั ถุ ปรุ งแต่งอาหารที่ถูกต้อง และมี
การรั บ รองความปลอดภัย จากหน่ ว ยงานรั ฐ เช่ น ส านัก งานคณะกรรมการอาหารและยา หรื อ
สานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม นอกจากนี้การปรุ งอาหารและการเก็บอาหารต้องมีการใช้อุณหภูมิใน
การปรุ งและเก็บที่ เหมาะสมและถูกต้อง เพื่อรักษาคุ ณภาพอาหารให้สะอาดและปลอดภัยต่อการ
บริ โภคตลอดเวลา ส่ วนอาหารที่ ปรุ งเสร็ จแล้วควรต้องเก็บรั กษาให้ถูกวิธี เพื่อรักษาคุ ณภาพของ
อาหารและยังสามารถเป็ นการรักษาอายุของอาหารไม่ให้เน่าเสี ยหรื อเสื่ อมคุ ณค่าได้ง่าย ซึ่ งจะต้อง
ควบคุ ม อุ ณหภู มิ ตลอดจนความชื้ น เพื่ อเป็ นการยับ ยั้ง การเกิ ดปฏิ กิ ริย าเคมี และการเจริ ญเติ บ โต
ของเชื้ อโรค เช่ น การปรุ ง อาหารควรอาหารที่มีอุณหภูมิ ค วามร้ อนมากกว่า 73.9 องศาเซลเซี ยส
การเก็บ วัตถุดิ บ ควรไว้ใ นอุณหภูมิที่ 0-7.2 องศาเซลเซี ยส โดยอาหารประเภทแช่ แข็งต้องเก็ บใน
อุณหภูมิที่ 0 ถึง -17.8 องศาเซลเซียส แต่ผปู ้ ระกอบการไม่ควรมีการเก็บอาหารใอุณหภูมิที่ 7.2 - 60.0
องศาเซลเซี ยส เนื่องจากเป็ นอุณหภูมิที่เชื้อโรคสามารถเจริ ญเติบโตได้ดี
2. สุ ขวิทยาส่ วนบุคคลของผูส้ ัมผัสอาหาร คือ ผูส้ ัมผัสอาหารโดยตรงและมีโอกาสในการ
เป็ นพานะของเชื้ อจุ ลิ นทรี ยท์ ี่ ก่อให้เกิ ดโรคของระบบทางเดิ นอาหาร ระบบทางเดิ นหายใจหรื อ
ผิวหนัง ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ สามารถแพร่ กระจายเชื้ อโรคนั้นไปสู่ ผบู ้ ริ โภค โดยการสัมผัสอาหารโดยใช้มือ
อาจทาให้เชื้ อโรคปนเปื้ อนลงสู่ อาหารและภาชนะอุ ปกรณ์ หรื อการไอและจามโดยไม่มีอุปกรณ์
ปิ ดปาก ก็ทาให้สิ่งเหล่ านี้ ตกลงสู่ อาหารในระหว่า งการเตรี ยมการปรุ ง และการเสิ ร์ฟอาหาร ซึ่ ง
สามารถควบคุมการปนเปื้ อนของอาหารในส่ วนของผูส้ ัมผัส ได้ดงั นี้
2.1 การดู แ ลสุ ข วิ ท ยาส่ ว นบุ ค คล ผูส้ ั ม ผัส อาหารจะต้อ งมี ก ารควบคุ ม ดู แ ลและการ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพร่ างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงไม่เป็ นพาหะนาโรคและมีการปฏิบตั ิตนให้อยูใ่ นสภาวะ
ที่สะอาดและปลอดภัย รวมทั้งไม่แพร่ ก ระจายเชื้ อไปสู่ ผูอ้ ื่ น ผูส้ ัมผัสอาหารควรได้รับการตรวจ
สุ ขภาพร่ างกายเป็ นประจา หากผูส้ ัมผัสอาหารมีอาการเจ็บป่ วยจะต้องหยุดปฏิบตั ิงานและไม่มีการ
เกี่ ย วข้องกับ การสั ม ผัส อาหาร จากนั้นควรมี ก ารพบแพทย์เพื่ อท าการรั ก ษาให้ห ายจึ ง มี ก ารเริ่ ม
ปฏิบตั ิงานต่อไป
2.2 การแต่งกายสาหรั บผูส้ ัมผัสอาหารจะต้องสวมเสื้ อผ้าที่สะอาด เปลี่ ยนเครื่ องแบบ
ใหม่ ทุ ก วัน ผูป้ รุ ง อาหาร ผูป้ ระกอบอาหารและผูเ้ สิ ร์ฟอาหารควรมี ผ า้ กันเปื้ อนสาหรั บท าความ
สะอาดอุปกรณ์และคราบความสกปรกในระหว่างปฏิบตั ิงานได้ เพื่อปกป้ องเชื้ อโรคปะปนลงไปใน
อาหาร สาหรับสุ ภาพสตรี ควรมีผา้ คลุมศีรษะเพื่อเป็ นการป้ องกันให้เส้นผมร่ วงหล่นลงไปในอาหาร

62

2.3 พฤติกรรมการปฏิ บตั ิงานของผูส้ ัมผัสอาหารควรมีการปฏิบตั ิงานที่ถูกสุ ขลักษณะ
ดังนี้ เช่น ก่อนปฏิบตั ิงานควรล้างมือด้วยสบู่และน้ าสะอาดทุกครั้ง และควรใช้ชอ้ นหรื ออุปกรณ์หยิบ
ตักอาหารที่ปรุ งเสร็ จแทนการสัมผัสโดยการให้มือ ระหว่างประกอบอาหารควรใช้ผา้ ปิ ดปากเพื่อ
ป้ องกันการไอ การจาม ตลอดจนน้ าลายไม่ให้ลงสู่ อาหาร และไม่สูบบุหรี่ ในขณะปฏิบตั ิงาน
3. การเลือกภาชนะอุปกรณ์สัมผัสอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์สัมผัสอาหารที่ใช้ในการเตรี ยม
การปรุ ง การเก็บและการรับประทานอาหาร จะต้องเลือกใช้ภาชนะอุปกรณ์ให้ถูกต้องเหมาะสมกับ
อาหารแต่ละชนิ ด มีการล้างทาความสะอาดและการเก็บรักษาที่ดี เพื่อเป็ นการควบคุ มและป้ องกัน
การปนเปื้ อนจากเชื้อโรค สารเคมี และสารพิษที่เป็ นอันตรายต่อผูบ้ ริ โภค
3.1 การเลือกใช้ภาชนะอุปกรณ์ คือ การเลือกภาชนะอุปกรณ์ที่เหมาะสม สะดวก และ
ปลอดภัย เป็ นปั จจัย ส าคัญที่ ต้องพิ จารณาเป็ นล าดับแรก โดยทัว่ ไปมี หลัก เกณฑ์ใ นการเลื อกใช้
อุปกรณ์สัมผัสอาหาร ดังนี้
3.1.1 ชนิ ด ของวัส ดุ ค วรเลื อ กภาชนะอุ ป กรณ์ ที่ ท าด้ว ยวัส ดุ ที่ ไ ม่ เ ป็ นพิ ษ หรื อเป็ น
อันตราย มีความแข็งแรงทนต่อการกัดกร่ อนจากสภพความเป็ นกรด ด่างและสารเคมี ไม่สามารถดูด
ซึ มน้ า ไม่แตกร้ าว ไม่กะเทาะหรื อหลุ ดลอกได้ง่าย ไม่มีสีเจื อปนหรื อตกแต่งสี ในบริ เวณที่สัมผัส
อาหารโดยตรง
3.1.2 การออกแบบ ควรมี ก ารป้ อ งกัน ไม่ ใ ห้ มี ก ารเกิ ด การสะสมเศษอาหาร จน
กลายเป็ นแหล่งเพาะเชื้ อโรค ผูป้ ระกอบการจะต้องเลือกภาชนะอุปกรณ์ที่ มีการออกแบบให้ลา้ งทา
ความสะอาดง่าย ปากไม่แคบ ภาชนะไม่เป็ นทรงลึ ก มีลกั ษณะผิวเรี ยบไม่มีมุมที่แหลมคม ภาชนะ
ต้องไม่มีลวดลายและเป็ นร่ องที่ก่อให้เกิดการสะสมของคราบสกปรก
3.1.3 การใช้ง าน คื อ ภาชนะอุ ป กรณ์ ที่ จะนามาใช้สัม ผัสอาหารต้องอยู่ใ นสภาพที่
สะอาดปราศจากการปนเปื้ อน ต้องเป็ นภาชนะไม่เคยใช้บรรจุสิ่งที่ไม่ใช่อาหาร เช่น สารเคมี ปุ๋ ย สาร
กาจัดแมลง เป็ นต้น
3.2 การเก็บภาชนะอุปกรณ์ คือ การล้างภาชนะอุปกรณ์ เป็ นการกาจัดคราบสิ่ งสกปรก
ไขมัน เศษอาหาร ที่ เกิ ดขึ้ นก่ อนหรื อระหว่างการใช้งาน จะต้องล้างภาชนะอุ ปกรณ์ ให้เรี ยบร้ อย
ทุ ก ครั้ งหลัง การใช้ง าน หากมี ก ารเก็ บภาชนะอุ ปกรณ์ จนเกิ ดฝุ่ นละอองหรื อสิ่ งสกปรกติ ดค้างอยู่
ผูป้ ระกอบการก็ควรล้างทาความสะอาดใหม่อีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะนามาใช้งาน ซึ่ งก่อนการล้างภาชนะ
อุปกรณ์ ผูป้ ระกอบควรกวาดเศษอาหารที่ติดอยูก่ บั ภาชนะใส่ ลงในถังใส่ เศษอาหารที่ไม่รั่วซึ มและมี
ฝาปิ ดมิดชิ ด และควรแยกภาชนะอุปกรณ์ ที่จะล้างออกเป็ นกลุ่มๆไม่ควรล้างทาความสะอาดปะปน
กัน โดยเลือกล้างทาความสะอาดแก้วน้ า ภาชนะอุปกรณ์ หรื อกลุ่มที่สะอาดก่อนภาชนะอื่นๆ เมื่อทา
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การล้างภาชนะที่ลา้ งเรี ยบร้อย ควรจะนาไปผึ่งบนตะแกรงหรื อตะกร้า และสู งกว่าจากพื้นไม่นอ้ ยกว่า
60 เซนติเมตร
3.3 การเก็บภาชนะอุปกรณ์ คือ การเก็บภาชนะอุปกรณ์ที่ลา้ งและผึ่งให้แห้งแล้ว จะต้อง
นาไปเก็บไว้ในที่ที่สะอาด เพื่อป้ องกันแมลงและสัตว์นาโรคมารบกวน และเก็บไว้ในที่สูงจากพื้น
ไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร และจะต้องเก็บวางในลักษณะที่ง่ายต่อการหยิบจับโดยมิให้มือไปจับส่ วนที่
จะสัมผัสกับอาหาร
2.3.2.4 การสุ ขาภิบาลสถานทีจ่ าหน่ ายอาหาร
สถานที่จาหน่ายอาหาร เป็ นสถานที่ที่โอกาสต่อการแพร่ กระจายโรคติดต่อทางอาหารและ
น้ า เนื่ องจากเป็ นสถานที่ ที่ ผูบ้ ริ โภคซึ่ ง เป็ นบุ ค คลหลากหลายอาชี พ จานวนมากเข้า ไปใช้บ ริ ก าร
ดังนั้น การจัดสถานที่จาหน่ายอาหารให้ถูกสุ ขลักษณะ บริ การอาหารที่สะอาด รสชาติอร่ อย (Clean
Food Good Taste) จึงนับว่ามีความสาคัญมากเพราะนอกจากจะช่วยส่ งเสริ มสุ ขภาพของประชาชน
แล้ว ยังเป็ นการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวและรายได้ให้แก่ชุมชน
กองสุ ขาภิบาลอาหารและน้ า กรมอนามัยได้มีการกาหนดมาตรฐานด้านสุ ขาภิบาลอาหาร
สาหรับผูป้ ระกอบการร้านอาหารไว้ ดังนี้คือ
1 สถานที่ประกอบการและสถานที่สาหรับ รั บประทานอาหาร ต้องมีความสะอาดเป็ น
ระเบียบ และมีการจัดเป็ นพื้นที่สัดส่ วน โดยพื้นที่การปรุ งอาหารไม่ควรมีกิจกรรมในการปรุ งอาหาร
บนพื้นและบริ เวณหน้าหรื อในห้องน้ า ซึ่ งการปรุ งอาหารควรมีการปรุ งอาหารบนโต๊ะที่มีความสู ง
จากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร
2 วัตถุ ดิบและอาหารสดจะต้องมีการล้างทาความสะอาดก่ อนนามาปรุ งอาหาร ในส่ วน
ภาชนะบรรจุอาหารและเครื่ องดื่มต้องมีสภาพที่ดี ใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพและต้องสามารถปิ ดสนิท มี
การจัดเก็บที่เป็ นระเบียบ ซึ่งต้องการจัดเก็บที่ตอ้ งสู งจากพื้นอย่างน้อย 30 เซนติเมตร
3 การปรุ งอาหารที่ตอ้ งมีการสารปรุ งแต่งอาหารที่ความปลอดภัย ได้รับรองเครื่ องหมายจาก
หน่วยงานอาหารของทางราชการ
4 การเก็บอาหารประเภทต่างๆ ต้องทาการแยกวัตถุ ดิบเป็ นสัดส่ วน เช่ น อาหารประเภท
เนื้ อสัตว์ดิบควรอุณหภูมิที่ต่ากว่า 5 องศาเซลเซี ยส และอาหารที่ปรุ งสาเร็ จแล้ว ควรเก็บในภาชนะที่
สะอาดมีการปกปิ ดที่มิดชิด
5 การเก็บรักษาน้ าแข็ง ต้องเก็บไว้ในภาชนะที่สะอาด มีการใชอุปกรณ์ เช่น ที่คีบหรื อที่
ตักโดยเฉพาะ และไม่ควรเก็บรวมกับเนื้ อสัตว์หรื อวัตถุ ดิบชนิ ดอื่นๆ
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6 การคัดเลือกภาชนะและอุปกรณ์ให้มีความเหมาะสมกับอาหารที่ใช้ เช่น จาน ชาม ช้อน
ส้อม ฯลฯ จะต้องเป็ นอุปกรณ์ที่ผลิตจากวัสดุที่ไม่เป็ นอันตรายต่อผูใ้ ช้หรื อผูบ้ ริ โภค เช่น กระเบื้อง
เคลือบขาว แก้ว อลูมิเนี ยม เมลามีนสี ขาวหรื อสี อ่อน สังกะสี เคลือบขาว สาหรับตะเกียบต้องเป็ นไม้
ไม่มีสีหรื อพลาสติกสี ขาว และภาชนะที่เหมาะสาหรับใส่ น้ าส้มสายชู น้ าปลาและน้ าจิ้มต้องผลิตมาจาก
แก้ว กระเบื้องเคลือบขาว เพื่อป้ องกันการกัดกร่ อน ซึ่ งจะต้องมีฝาปิ ดกันสิ่ งสกปรกต่างๆ และต้องมี
ช้อนสาหรับตักทาผลิตจากกระเบื้องเคลือบสี ขาว
7 การรวบรวมขยะและน้ าโสโครก เป็ นการกาจัดขยะสิ่ งที่เป็ นแหล่งของเชื้ อโรค สถาน
ประกอบการควรมี นโยบายการขจัดขยะและสิ่ ง ปฏิ กูลเพื่ อสิ่ งแวดล้อม การเลื อกใช้ถ ังขยะที่ได้
มาตรฐานในการทิ้งขยะ โดยถังขยะที่นามาใช้ตอ้ งไม่รั่วซึ มและมีฝาปิ ดถังที่มิดชิดไม่มีการส่ งกลิ่นที่
ไม่พึงประสงค์ออกมา และการระบายของเสี ย ต้องการมีการวางท่อหรื อรางระบายน้ าที่มีสภาพดี ไม่
แตกร้าว สามารถระบายน้ าจากห้องครัวและที่ลา้ งภาชนะอุปกรณ์ลงสู่ ท่อระบายหรื อแหล่งบาบัดได้
ดี และต้องไม่ระบายน้ าเสี ยลงสู่ แหล่งน้ าสาธารณะโดยตรง สถานประกอบการจะต้องมีบ่อดักเศษ
อาหารและถังดักไขมันที่อยูใ่ นสภาพที่ดีและสามารถใช้ในการระบายน้ าเสี ยทิ้งลาคลองสาธารณะได้
8 ห้องสุ ขา ต้องมีการล้างความสะอาดเพื่อไม่มีส่งกลิ่นเหม็น มีระบบน้ าใช้ที่เพียงพอและ
อ่างล้างมือที่สามารถใช้งานได้ ต้องมีการแยกสัดส่ วนที่ชดั เจนระหว่างห้องสุ ขากับพื้นที่ให้บริ การ
อื่น ซึ่ งประตูไม่ควรตั้งอยูใ่ กล้บริ เวณที่เตรี ยมและปรุ งอาหาร
9 ผูป้ รุ งอาหาร ผูเ้ สิ ร์ฟ ในการแต่งกายของบุคลากรทางการปรุ งอาหารและบริ การควรมี
ลักษณะดังนี้ มีการสวมเสื้ อผ้าที่มีลกั ษณะตรงตามมาตรฐานและมีความสะอาด เช่น เสื้ อมีแขน มีการ
ผูกผ้ากันเปื้ อนสี ขาว หรื อมี การใช้เครื่ องแบบที่ ทางสถานประกอบการก าหนดให้บุ คลากรทุ กคนใส่
เหมือนกัน และที่สาคัญผูป้ รุ งจะต้องใส่ หมวกหรื อที่คลุมศีรษะเพื่อป้ องกันการปนเปื้ อนของเส้นผมและสิ่ ง
แปลกปลอม ซึ่ งผูส้ ัมผัสอาหารต้องเป็ นผูม้ ีสุขภาพดี ไม่เป็ นโรคติดต่อ ไม่เป็ นโรคผิวหนัง เป็ นต้น
และควรมีสุขนิ สัยที่ดี เช่ น ตัดเล็บให้ส้ ัน ไม่สูบบุหรี่ ในขณะปฏิ บตั ิ งาน และไม่ใช้มือหยิบจับและ
สัมผัสอาหารที่ปรุ งเสร็ จแล้ว
สรุ ปได้วา่ ปั จจัยทั้งหมดที่ได้กล่าวมานั้น เป็ นองค์ประกอบเกี่ยวกับหลักสุ ขาภิบาลที่ส่งผล
ให้ ส ถานประกอบการทุ ก ขนาดมี เ ป็ นมาตรฐานการปฏิ บ ัติ ง านเป็ นแบบเดี ย วกัน แม้ก ระทั่ง
ร้านอาหารทุกประเภท ก็ตอ้ งพึ่งระวังและปฏิ บตั ิตามทุกข้อที่ได้กล่าวมา เนื่ องจากการปรุ งอาหาร
จะต้อ งมี ข้ ัน ตอนและกรรมวิ ธี ที่ จ าเป็ นต้อ งมี ค วามสะอาดและมี ม าตรฐานตามที่ ก องอนามัย
กระทรวงสาธารณสุ ข ได้มีจดั หลักสู ตรการสุ ขาภิบาลอาหาร เช่น การใช้ความร้อนระดับไหนถึงจะ
สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ หรื อ ความเป็ นกรดในน้ าส้มสายชูตอ้ งใช้ภาชนะใดในการใส่ เพื่อให้เกิดความ
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แน่ ใจในความปลอดภัยของผูบ้ ริ โภค ตลอดจนการแต่งกายของผูป้ ระกอบการอาหารต้องมีความ
สะอาดและเรี ยบร้อย
ในส่ วนของบริ เวณที่ใช้ในการปรุ งอาหารหรื อความสะอาดของสถานประกอบการนั้น ควร
มีลกั ษณะที่ถูกต้องตามมาตรฐาน ก็คือห้องน้ าไม่ควรตั้งใกล้กบั บริ เวณโต๊ะรับประทานอาหาร หรื อ
สถานที่ที่ใช้สาหรับการปรุ งอาหาร เพราะอาจส่ งกลิ่ นรบกวนลูกค้าหรื อมี เชื้ อโรคเข้ามาสู่ ภานใน
สถานประกอบการ ซึ่ งสิ่ งหล่านี้ สามารถปะปนลงไปยังวัตถุดิบและอาหารได้ ในส่ วนการกาจัดขยะ
หรื อถังขยะหากมีลกั ษณะที่ไม่ถูกสุ ขลักษณะก็อาจส่ งผลทาให้เกิดการรวมตัวของเชื้ อโรคและแหล่ง
สะสมของสัตว์ที่พาหะนาโรคต่างๆ เช่น แมลงวัน หนู แมงสาบ เป็ นต้น
การปรุ งอาหารการควบคุมให้ถูกสุ ขลักษณะของกระทรวงสาธารณสุ ข ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับ
แบบฟอร์ มของผูข้ ายอาหารแม้กระทัง่ ร้านแผงลอย จนไปถึงโรงแรม ภัตตาคาร ด้วยการแต่งกายให้
มิดชิ ดป้ องกันสิ่ งสกปรกลงไปปนเปื้ อนกับอาหาร ทาให้ปลอดภัยจากเชื้ อโรคและแบคทีเรี ยต่างๆ
และการเลือกอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหารในสถานประกอบการและครัวเรื อนควรใช้ให้ถูก
จุดประสงค์เพื่อการประกอบอาหาร เช่น ไม่ควรใช้หม้อต้มมาเป็ นอุปกรณ์แทนกระทะ เนื่ องจากจุด
การทนความร้อนมีความแตกต่างกัน ซึ่ งอาจทาให้มีสิ่งปนเปื้ อนออกมาได้ อีกทั้งการเก็บรักษาอาหาร
โดยคานึงถึงคุณภาพ และรสชาติเป็ นส่ วนสาคัญเป็ นส่ วนที่ช่วยให้อาหารไม่เสี ยง่าย และคงคุณค่าไว้
ด้วย โดยปั จจัยที่ได้กล่าวมานั้นเป็ นการคานึ งถึงการผลิ ตและการนาอาหารที่มีคุณค่าที่ถูกต้อง ก่อน
ส่ งถึงมือผูบ้ ริ โภค
2.4 พฤติกรรมผู้บริโภค
การดาเนิ นธุ รกิ จยุคปั จจุ บนั สิ่ งที่นักบริ หารจะต้องคานึ งนอกเหนื อสิ นค้าและบริ การก็คือ
ความต้อ งการของผูบ้ ริ โ ภคว่า มี ค วามต้อ งการไม่ ว่า จะรู ป แบบสิ น ค้า ความแตกต่ า งของสิ นค้า
ช่ องทางการหาข้อมูล สิ่ งเหล่านี้ ผผู ้ ลิตสิ นค้าจึงต้องมาศึกษาว่า พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคว่ามีทิศทาง
เดี ยวกับสิ นค้าที่ออกสู่ ทอ้ งตลาด เมื่อสิ นค้าไม่ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค ทางผูผ้ ลิตสิ นค้า
ควรมี การปรั บ เปลี่ ย นให้ส อดคล้องกับ ความต้องการของผูบ้ ริ โภคกลุ่ ม เป้ าหมายของทางบริ ษ ัท
ดังนั้นการศึกษาพฤติกรรมผูผ้ ลิตไม่เพียงเป็ นการเพิ่มผลกาไรให้กบั บริ ษทั แต่ยงั สามารถเพิ่มจานวน
ลูกค้าและความจงรักภักดีของลูกค้ารายเดิมได้ ซึ่ งสอดคล้องที่วา่ รู ้เขารู ้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง
ของ ซุ นวู โดยมีความหมายที่ลึกซึ้ งว่า การรบที่ดีคือการไม่รบ นัน่ คือการที่ผผู ้ ลิตไม่ตอ้ งแข่งขันราคา
กับ คู่ แข่ ง ซึ่ ง ทาให้เกิ ดการเสี ยประโยชน์ กนั ทุ ก ฝ่ าย แต่ บริ ษ ทั รั บ รู ้ ว่า รู ป แบบสิ นค้าและบริ การที่
ผูบ้ ริ โภคต้องการ ทางบริ ษทั ก็ควรนาเสนอสิ นค้าและบริ การกลับไปยังลูกค้า
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บริ ษทั ไม่สามารถตอบสนองความต้องการให้กบั ลูกค้าทุกคน ทาให้ตอ้ งมีการคัดเลือกและ
กาหนดกลุ่มเป้ าหมายที่ชดั เจน และมีการผลิ ตสิ นค้าให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายนั้น
ทาให้ผผู ้ ลิตสิ นค้าต้องเข้าใจว่าผูบ้ ริ โภคมีพฤติกรรมด้านความคิดเห็นและความชื่นชอบที่แตกต่างกัน
ไป ซึ่ งผูบ้ ริ โภคบางกลุ่มสามารถรับรู ้ ถึงความแตกต่างของสิ นค้าและบริ การ หรื อทราบถึ งคุ ณค่าที่
แท้จริ งของผลิ ตภัณฑ์ ดังคากล่าวที่ “สองคนยลตามช่ อง คนหนึ่ งมองเห็ นโคลนตม อีกคนหนึ่ งตา
แหลมคม เห็นดวงดาวอยูพ่ ราวแพรว (ฟ.ฮีแลร์ ) ซึ่ งคาพูดดังกล่าวสามารถแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มบุคคล
คือ กลุ่มผูบ้ ริ โภคว่าผูผ้ ลิตสามารถค้นหากลุ่มเป้ าหมายที่ชดั เจนและถูกต้องตามสิ นค้าและการบริ การ
ที่วางไว้ ก็สามารถกาหนดกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างถูกต้องจึงจะส่ งผลต่อภาพลักษณ์ตลอดจนการสร้าง
ให้ผบู ้ ริ โภคเกิ ดความจงรักภักดี และเกิดผลกาไรของบริ ษทั โดยเป็ นเป้ าหมายหลักของบริ ษทั ส่ วน
ในมุมมองกลุ่มผลิ ตสิ นค้าและบริ การ ซึ่ งอาจเปรี ยบเสมือนบริ ษทั ผลิ ตสิ นค้าและบริ การที่มีคุณค่า
และคุณสมบัติที่แตกต่างจากคู่แข่งขัน แต่ผบู ้ ริ โภคกลับไม่สามารถรับรู ้ถึงคุณค่าในสิ่ งนั้น กลับมอง
ว่าการซื้ อสิ นค้าและบริ การไม่ตรงกับความต้องการและไม่คุม้ ค่ากับเงินที่ใช้จ่ายต่อสิ นค้าและบริ การ
อาจจะทาให้บริ ษทั เสี ยภาพลักษณ์ และเสี ยโอกาสทางการค้าต่อไป
การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคจึงเป็ นหลักการที่ละเอียดอ่อนของระบบการบริ หารการจัดการ
ซึ่ งบริ ษทั จะต้องเข้าใจว่าลูกค้าต้องการสิ นค้าและบริ การรู ปแบบใด โดยต้องมีการรับรู ้ถึงความรู ้ สึก
ของผู บ้ ริ โ ภค ดัง นั้น ผู ผ้ ลิ ต สิ น ค้า และบริ ก าร จ าเป็ นต้อ งศึ ก ษาแขนงวิ ช าต่ า งๆ เช่ น ระบบทาง
เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา จึงได้ออกมาเป็ นพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค จึงสามารถมา
ผนวกกับความรู ้ ด้านการตลาดในเรื่ องทฤษฎี อุปสงค์ (Demand Theory) และในปั จจุบนั การตลาด
ออนไลน์ ก็ มี ส่ วนส าคัญในการตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคเช่ นกัน ซึ่ ง สอดคล้องกับ
แนวคิ ด ของ Powell, Groves & Dimos (2011) ที่ ก ล่ า วว่า สั ง คมออนไลน์ มี ส่ ว นส าคัญ ในการเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพทางการตลาดของบริ ษทั ดังนั้นการจัดการกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคจะเปลี่ยนไปตาม
ยุคสมัย โดยปรับเปลี่ยนและมีความแตกต่างกับไปตามแต่ละเทคโนโลยี ซึ่ งผูผ้ ลิตสิ นค้าและบริ การก็
ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคอีกด้วย
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคอาจจะเป็ นกระบวนในการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคที่ มุ่งต่อการใช้
สิ นค้าและบริ การไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลของการต้องการสิ นค้า การหาข้อมูล การทดลองใช้สินค้า การ
ซื้ อสิ นค้า ตลอดจนความพึงพอใจหลังจากการใช้สินค้าและบริ การซึ่ งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ
Kardes, Cronley and Cline (2011) ที่ กล่ าวถึ งพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภค คื อ กิ จกรรมของผูบ้ ริ โภคที่
เริ่ มต้นการซื้ อสิ นค้าและบริ การ การใช้สินค้าและการกาจัดสิ นค้า ซึ่ งรวมไปถึงลักษณะทางอามรณ์
ของผูบ้ ริ โ ภคในเรื่ อ งการตอบสนองความต้อ งการของผู ้บ ริ โ ภค โดยสามารถแสดงออกเป็ น
กระบวนการพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ได้ดงั ภาพที่ 2.13

67

พฤติกรรมผู้บริโภค

กิจกรรมของผู้บริโภค
• การซื้อ
• การใช้หรื อบริ โภค
• การกาจัด

การตอบสนองของผู้บริโภค
• อามรณ์
• จิตใจ
• พฤติกรรม

ภาพที่ 2.13 กระบวนการพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค (ที่มา : Kardes, Cronley and Cline, 2011)
จากภาพที่ 2.13 พบว่าการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคเป็ นศาสตร์ อย่างหนึ่ งที่ผผู ้ ลิตสิ นค้า
และบริ การ จะต้องเข้าใจถึงความต้องการของผูบ้ ริ โภคว่า กิจกรรมของกลุ่มผูบ้ ริ โภคในเรื่ องการซื้ อ
ปั จจุบนั นอกจากความต้องการในเรื่ องสิ นค้าและบริ การ ยังมีความจาเป็ นต้องการอื่นๆ เช่น บริ การ
หลังการขาย ซึ่ งได้แก่ การบริ การติ ดตั้ง การประกันตลอดชี พ เป็ นต้น ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ ล้วนจะส่ งผล
กระทบต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การ ส่ วนในหมวดเรื่ องการใช้หรื อบริ โภค ซึ่ งเป็ นเรื่ อง
เกี่ยวกับการใช้บริ การโดยจะเกิด ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เมื่อทราบถึงความต้องการผูผ้ ลิตอาจมีการเสนอ
การบริ การเพิ่มเติ ม เช่ น ผูบ้ ริ โภคมี การจองตัว๋ เครื่ องบิ น ผูใ้ ห้บริ การก็อาจเสนอโรงแรม ห้องพัก
ต่ อมาคื อกระบวนการการจากัดซึ่ ง เป็ นกระบวนการของผูบ้ ริ โภคที่ เกี่ ย วข้องกับ พฤติ ก รรมของ
ผูบ้ ริ โภคที่ตอ้ งการเปลี่ยนสิ นค้า หรื อสิ นค้าหมดอายุการใช้งาน โดยผูบ้ ริ โภคอาจนาไปขายต่อเป็ น
สิ นค้ามือสองซึ่ งผูผ้ ลิ ตสิ นค้าสามารถใช้กลยุทธ์ในการรับซื้ อคืนในบางสิ นค้า เช่ น การรับซื้ อตลับ
หมึ กเพื่อให้มาแลกซื้ อตลับหมึ กใหม่ของบริ ษทั ในราคาพิเศษ ทาให้ลูกค้าเกิ ดการใช้สินค้าอย่า ง
ต่อเนื่อง ผูบ้ ริ โภคเกิดความจงรักภักดีต่อสิ นค้าและบริ การมากยิง่ ขึ้นในอนาคต
ส่ ว นในกรอบด้ า นการตอบสนองของผู ้บ ริ โภคในด้ า นการตอบสนองทางอารมณ์
(Emotional Reponses) คื อ การที่ ผู ้บ ริ โ ภคได้ท ดลองใช้ห รื อ การสั ม ผัส สิ น ค้า ครั้ งแรก จะแสดง
ความรู ้ สึกตื่นเต้น พอใจ หรื อสิ่ งอื่นที่แสดงออกมา ส่ วนในเรื่ องการตอบสนองทางจิตใจ หมายถึง
ทัศนคติของผูบ้ ริ โภค ที่เกี่ยวกับความเชื่ อ ความตั้งใจใช้ในสิ นค้าซึ่ งไม่เกี่ยวกับคุณค่าของผลิตภัณฑ์
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หรื อตราของสิ นค้าเพียงอย่างเดียว และในส่ วนของการตอบสนองทางพฤติกรรม คือ กิจกรรมที่อยู่
ในกระบวนการของผูบ้ ริ โภคในช่วงการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การ โดยเป็ นการทดลองใช้ การหา
ข้อมูล การสอบถามจากกลุ่มคนสนิทที่ใกล้ชิดและกลุ่มคนที่เคยใช้สินค้าและบริ การ ดังนั้นการศึกษา
พฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภคจึ ง เป็ นกิ จกรรมในกระบวนการซื้ อสิ นค้า และบริ การ ซึ่ งเป็ นกระบวนการที่
เริ่ มต้นจากผูบ้ ริ โภคมีการหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ การตัดสิ นใจซื้ อ การใช้สินค้า และหลังการใช้สินค้า
กระบวนการเหล่านี้ จะมีพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคแตกต่างกันไป ซึ่ งสามารถการตอบสนองออกเป็ น
พฤติกรรม อารมณ์ และจิตใจ ดังนั้นการบริ หารการจัดการพฤติกรรมของลูกค้า ผูผ้ ลิตบริ การจะต้อง
ทราบถึงความต้องการของลูกค้าว่า มีพฤติกรรมในการข้อมูลและการเปรี ยบเทียบกับสิ นค้าของคู่แข่ง
ก็สามารถจัดทาสื่ อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การตั้งราคาขาย การออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม
สิ่ งเหล่านี้ สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ก็ส่งผลต่อภาพลักษณ์ และผลกาไรของ
บริ ษทั อีกด้วย
การที่ผผู ้ ลิตเข้าใจถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคก็ควรศึกษาและทาความเข้าใจถึงความแตกต่าง
ระหว่างผูบ้ ริ โภคหรื อลูกค้าที่มีความหมายสาคัญเหมือนกันแต่มีความหมายที่แตกต่างกัน โดยลูกค้า
หมายถึงบุคคลที่มีการซื้ อสิ นค้าและบริ การอย่างต่อเนื่อง แต่ในส่ วนผูบ้ ริ โภค หมายถึง กลุ่มบุคคลอยู่
ภายในกระบวนการซื้ อสิ นค้า เช่น การซื้ อ การบอกต่อ ซึ่ งอาจการกลับมาใช้สินค้าซ้ าในอนาคต จึงมี
ความสาคัญที่ สุดในกระบวนการซื้ อสิ นค้าและบริ การ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Loudon and
Bitta (1993) ที่กล่าวว่า ลูกค้า คือบุคคลที่มีการซื้ อสิ นค้าและบริ การอย่างต่อเนื่ อง ส่ วนผูบ้ ริ โภค คือ
บุคคลที่มีความสาคัญและมีความเกี่ยวข้องในกระบวนการซื้ อสิ นค้าและบริ การ เช่น การแนะนาให้
เพื่อนมาใช้สินค้า เป็ นต้น ดังนั้นการจัดการเรื่ องพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคจะต้องคานึ งถึงความต้องการ
สิ นค้าของกลุ่มเป้ าหมายเป็ นหลัก โดยบริ ษทั สามารปรับเปลี่ยนกระบวนการตลาดได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิ ทธิ ภาพ จึงได้มีการศึกษาปั จจัยสิ่ งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค
ซึ่ งสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ปั จจัย ดังนี้
1. ปั จจัยภายนอก (External factors) ซึ่ งเป็ นการศึกษาสภาพแวดล้อมที่ เกิ ดรอบตัว ของ
ผูบ้ ริ โภค เช่นสภาพแวดล้อม สภาพทางครอบครัว สภาพทางเศรษฐกิจ สภาพทางสังคม ตลอดกลุ่ม
คนที่ ผูบ้ ริ โภคให้ความสนใจ ซึ่ งสิ่ งเหล่ านี้ สามารถช่ วยให้การตอบสนองและพัฒนาไปสู่ การซื่ อ
สิ นค้าและบริ การในอนาคต เช่ น การเห็ นบุคคลที่มีชื่อเสี ยงใช้บริ การสิ นค้าชนิ ดหนึ่ ง ผูบ้ ริ โภคก็มี
ความต้องการที่ใช้บริ การสิ นค้าชนิดนั้นด้วย
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2. ปัจจัยภายใน (Internal factors) ซึ่ งเป็ นการศึกษาสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับผูบ้ ริ โภค
โดยตรง เช่ น การศึกษา การเรี ยนรู ้ การตอบสนองต่อสิ่ งเร้ า บุคลิ กภาพ ตลอดจน ทัศนคติและสิ่ ง
เหล่านี้ ก็จะมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล เช่น การที่ผบู ้ ริ โภคมีความสนใจต่อสิ นค้าที่ เป็ น
มิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
2.4.1 แบบจาลองพฤติกรรมของผู้บริโภค
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคมีความต้องการที่แตกต่างกัน แต่เมื่อผูผ้ ลิตทราบถึงปั จจัยที่มีผลกระทบ
ต่อความต้องการก็สามารถออกแบบจาลองพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งมีความหมายว่า กระบวนการ
ของการตัดสิ นใจที่เกิดจากกระบวนการหาข้อมูล ต่อมาเกิดสิ่ งเร้าให้เกิดความต้องการซื้ อสิ นค้าและ
บริ การ และสุ ดท้ายถึงจะเกิดเป็ นกระบวนการตัดสิ นที่จะซื้ อ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Smith and
Taylor (2004) ที่กล่าวว่า แบบจาลองที่เรี ยบง่ าย ซึ่ งเริ่ มจากพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคมาถึ งปั จจัยที่ มี
ส่ วนเกี่ ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ซึ่ งสุ ดท้ายจะนาไปสู่ กระบวนการตัดสิ นใจในการซื้ อสิ นค้า
และบริ การ ซึ่งได้แบบจาลอง ตามภาพที่ 2.14 ดังนี้
ปัจจัยนาเข้ า (Inputs)

กล่ องดา (Black box)

ผลลัพธ์ (Outputs)

ปั จจัยที่เป็ นสิ่ งเร้า

ปั จจัยที่เป็ นสิ่ งเร้า

การตอบสนอง

(Stimulus Variables)

(Stimulus Variables)

(Response Variables)

ภาพที่ 2.14 แบบจาลองกล่องดา (ที่มา: Smith & Taylor, 2004)
• ปั จจัยนาเข้ า (Inputs) หมายถึง ปั จจัยภายนอกที่เกิ ดจากสิ่ งเร้ าหรื อผลกระทบที่เกิ ดขึ้ น
จากภายนอกของผูบ้ ริ โภค เช่น สภาพทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี วัฒนธรรมและ
สังคม ตลอดจนการส่ งเสริ มการตลาดของบริ ษทั ผูผ้ ลิตสิ นค้าและบริ การ
• กล่องดา (Black box) หมายถึง ปัจจัยด้านพฤติกรรมของลูกค้า ซึ่ งเกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพ
ส่ วนตัวของลู กค้า เช่ น วัฒนธรรมทางสังคม ค่านิ ยม ทัศนคติ และความพร้ อมของผูบ้ ริ โภค เช่ น
ฐานะทางสังคม การใช้ชีวติ ประจาวัน การเรี ยนรู ้ การรับรู ้ถึงคุณค่าสิ นค้า ซึ่ งปั จจัยเหล่านี้มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจในการซื้ อสิ นค้าและบริ การ ตลอดจนผูผ้ ลิตสิ นค้ายังทราบถึงช่องทางในการหาข้อมูลและ
ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค ตลอดจนการวางแผนการจัดจาหน่ายสิ นค้าได้ในอนาคต
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• ผลลั พ ธ์ (Outcome) เป็ นกระบวนการซึ่ งเกิ ด หลั ง จากกระบวนการกล่ อ งด าที่ มี
ความเกี่ ย วข้ อ งกั บ พฤติ ก รรมในการใช้ บ ริ การ ไม่ ว่ า จะเป็ นภาพลั ก ษณ์ แ ละตราสิ นค้ า
ของบริ ษทั ตลอดจนความคุ ม้ ค่าในการใช้บริ การและการกาหนดระยะเวลาในการซื้ อสิ นค้า เมื่อมี
การศึ ก ษาและค้น คว้า อย่า งต่ อ เนื่ อ งพบว่า แบบจ าลองของ Schiffman and Kanuk (2010) มี ก าร
นาเสนอรู ปแบบจาลองของสิ่ งกระตุน้ และการตอบสนอง ซึ่ งมีการเสนอรู ปแบบดังนี้
1. อิทธิ พลภายนอก (External influences) จะมีผลก็ต่อเมื่อเกิดปั จจัยนาเข้า (Input) ซึ่ งมี
ปั จจัยของสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อผูบ้ ริ โภค เช่น การที่ผผู ้ ลิตสิ นค้าจัดแสดงสิ นค้าก็
สามารถกระตุ ้นและเกิ ดความต้องการซื้ อสิ นค้า และบริ ก ารของบริ ษ ทั ตลอดจนการรั บรู ้ ความ
ต้องการ โดยมีปัจจัยสภาพแวดล้อมของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ครอบครัว เพื่อน สังคมออนไลน์ ตลอดจน
แหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น วัฒนธรรมและประเพณี
2. ขั้นตอนกระบวนการ (Process) คือปั จจัยภายนอกที่ช่วยในการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค
ซึ่ งสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ปั จจัย คือ 1.ปั จจัยภายนอกไม่ว่าจะเป็ นการหาข้อมูล การประเมิน และ
การเลื อกซื้ อ 2. ปั จจัยภายในซึ่ งจะมีผลกระทบต่อซื้ อสิ นค้าและบริ การ ได้แก่ การสร้ างแรงจูงใจ
(Motivation) การรับรู ้ (Perception) ทัศนคติ (Attitude) เป็ นต้น
3. ขั้นผลลัพธ์ (Output) คือ กระบวนการหลังจากการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การ ซึ่ ง
เป็ นการศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ในแง่มุมความพึงพอใจสิ นค้า การกลับมาใช้บริ การอย่าง
ต่ อเนื่ อง สิ่ ง เหล่ า นี้ จะเป็ นประสบการณ์ ในการใช้สินค้า และบริ ก ารว่าสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าในอนาคต
นอกจากปั จจัย ดังกล่ า ว แนวโน้มการตลาดในอนาคตก็สามารถเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม
ผูบ้ ริ โภคได้ ซึ่ งผูผ้ ลิตจะต้องทาการวางแผนให้เหมาะสมกับกลุ่มผูบ้ ริ โภคในอนาคต โดยสอดคล้อง
กับแนวความคิดของ ปณิ ศา มีจินดา (2553) ที่กล่าวว่า องค์กรที่ตอ้ งการประสบความสาเร็ จจะต้องมี
การพัฒนาปรับปรุ งสิ นค้าและบริ การให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค จึงสามารถ
แบ่งพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคออกเป็ นดังนี้
1. การตลาดมุ่ ง ความส าคัญด้า นคุ ณค่ า ในยุค แรกการผลิ ตสิ นค้า และบริ ก ารจะเน้น ไป
ยังการผลิตรู ปแบบในปริ มาณมากและผลิตออกสู่ ตลาดด้วยความรวดเร็ ว ซึ่ งในอนาคตการผลิต จะ
ปรับเปลี่ยนรู ปแบบที่เรี ยกว่า การผลิตสิ นค้าให้มีคุณค่าเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค
2. การตลาดกลุ่มย่อย คือ การผลิตสิ นค้าให้มีผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย เพื่อตอบสนอง
กับความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่มีความต้องการแตกต่างกันไป
3. ผูบ้ ริ โภคบนสังคมออนไลน์ คือ ผูบ้ ริ โภคที่ใช้เวลาส่ วนใหญ่อยูใ่ นอินเตอร์ เน็ต ไม่วา่ จะ
เป็ นการหาข้อมูล หรื อสั่งซื้ อสิ นค้าทางออนไลน์ (Online shopping)
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4. ผูบ้ ริ โภคมีเวลาจากัด คือ กลุ่มผูบ้ ริ โภคบนสังคมออนไลน์ที่มีการสั่งซื้ อสิ นค้าและบริ การ
โดยนิยมให้มีบริ การส่ งสิ นค้าถึงบ้าน เพื่อประหยัดเวลาในการเดินทางไปซื้ อสิ นค้า
5. ผูบ้ ริ โภคต้องการสิ นค้าและบริ การที่มีลกั ษณะเฉพาะ คือการต้ องการสิ นค้าที่รูปแบบ
เฉพาะตัว โดยไม่เหมือนกับผูบ้ ริ โภครายอื่นๆ
2.4.2 ความต้ องการของผู้บริโภค
ความต้อ งการของผู บ้ ริ โ ภคย่อ มมี ค วามต้อ งการที่ แ ตกต่ า งขึ้ น อยู่ก ับ สถานะทางสั ง คม
สภาพแวดล้อม และสิ่ งแวดล้อมที่ อยู่รอบตัว ตลอดจนคนที่ อยู่รอบตัว ล้วนแต่ส่งผลกระทบต่ อ
การสร้างแรงกระตุน้ ให้เกิ ดความต้องการของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งตรงกับความคิดเห็ นของ Schiffman and
Kanuk (2010) ที่กล่าวว่า ความต้องการปฐมภูมิของผูบ้ ริ โภค (Primary needs) ความต้องการที่ติดตัว
มาตั้งแต่กาเนิ ด (Innate needs) ได้แก่ ความต้องการในการดารงชี วิต เช่ น น้ า อากาศ และอาหาร
เป็ นต้น ส่ วนความต้องการทางทุติยภูมิ (Secondary needs) คือ พฤติกรรมของมนุ ษย์ที่ไม่ได้รับการ
ตอบสนอง จะเป็ นที่สร้างแรงจูงใจให้เกิดพฤติกรรมต่างๆได้ในอนาคต โดยสามารถแบ่งออกเป็ น 5
ประเภท ดังนี้
1. ความต้องการทางสังคม คือ กระบวนการที่เกิ ดขึ้ นระหว่างผูบ้ ริ โภคกับบุคคลอื่น ให้
สามารถมีการตอบสนองความต้องการซึ่ งกันและกัน
2. ความไม่ตอ้ งการข้องแวะกับสังคม (Non-Social need) คือ ความต้องการสิ นค้าโดยไม่
ใส่ ใจต่อสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น คาแนะนาหรื อคาวิจารณ์ต่างๆ
3. ความต้องการในด้านคุ ณลักษณะของสิ นค้า (Functional need) คือ กระบวนการที่ เกิ ด
จากความตั้งใจซื้ อสิ นค้าว่ามีคุณสมบัติที่สนองกับความต้องการของตนเอง
4. ความต้องการด้านสัญลักษณ์ (Symbolic need) คื อการบ่งบอกถึ งตัวตนของผูบ้ ริ โภค
ที่สะท้อนออกมาจากการใช้สินค้าหรื อบริ การ
5. ความต้องการด้า นสุ ข สาราญ (Hedonic need) คื อ ความรู ้ สึ ก ของผูบ้ ริ โภคที่ส ามารถ
สัมผัสได้โดยทางจิ ตใจ ซึ่ งความต้องการด้านนี้ ผูบ้ ริ โภคยินดี ที่จะจ่ายเพื่อตอบสนอง
ความต้องการในเรื่ องนี้ ซึ่ งสอดคล้องกับ Blythe, J.(2008) ที่กล่าว่าความต้องการอาหาร
ที่มีรสชาติที่ดีมากกว่าต้องการด้านสารอาหาร ทาให้เห็นว่าอาหารเป็ นปั จจัยอย่างหนึ่ งที่
มีผลจ่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Maslow ในเรื่ องลาดับ
ขั้นของความต้องการ (Maslow’s hierarchy of need) ที่ว่ามนุ ษย์ทุกคนมีความต้องการ
ทางกายภาพ (Physiological need) ได้แก่ ความต้องการในการดารงชีวิต เช่น อาหาร น้ า
ยารักษาโรค เครื่ องนุ่มห่ม
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2.4.3 การรับรู้ ของผู้บริโภค
การรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคในเรื่ องของอาหาร จะสามารถรับรู ้ ได้จากการรับประทานและการ
สัมผัสโดยตรงจากการใช้จมูกดมกลิ่น ซึ่ งสอดคล้องกับความคิดของ Hoyer and Macinnis (2010) ที่
กล่าวว่า การรับรู ้ จากการสัมผัสคื อการสร้ างจุ ดแตกต่างในด้านรสชาติ ต่อคู่แข่งขัน เช่ น ผูบ้ ริ โภค
อาหารเพื่อสุ ขภาพ จะเน้นรับประทานอาหารที่ปราศจากไขมันและน้ าตาล สิ่ งเหล่านี้ ผบู ้ ริ โภครั บรู ้
โดยการสั ม ผัส และการรั บ ประทาน ซึ่ งหากผู ผ้ ลิ ต สามารถจัด หาสิ น ค้า เหล่ า นี้ มาได้ ก็ ส ามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งจะนาไปสู่ ความคิดของการรับรู ้คุณภาพของ Verma (2012)
ที่กล่าวว่า การชี้ นาจากภายใน (Intrinsic Cues) คือการที่ผูบ้ ริ โภคใช้คุณลักษณะทางกาย (Physical
Characteristics) บ่งบอกถึ งตัวตนและใช้การตัดสิ นถึ งคุ ณภาพสิ นค้า ได้แก่ ขนาด สี กลิ่ น และรส
เป็ นต้น ส่ วนการชี้ วดั จากการภายนอก (Extrinsic Cues) คือ การที่ผบู ้ ริ โภคไม่เคยใช้สินค้าก็สามารถ
จะใช้เกณฑ์ดา้ นราคา และแหล่งกาเนิดสิ นค้ามาเป็ นเกณฑ์ตดั สิ นใจ
ดังนั้นการศึ กษาพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค จึ งเป็ นศาสตร์ อย่างหนึ่ งของการบริ หารซึ่ งต้องรู ้ ถึ ง
หลัก การจัด การ การตลาด มนุ ษ ยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ โดยน าศาสตร์ เ หล่ า นี้ มาวิ เ คราะห์ ถึ ง
ปั จจัยต่างๆที่มีผลต่อการออกแบบสิ นค้าและบริ การสู่ ทอ้ งตลาดในอนาคต ดังนั้นการที่องค์กรหรื อ
บริ ษทั ต้องการประสบความส าเร็ จจาเป็ นต้องมี การวางเป้ าหมายที่ชัดเจน เพื่อเป็ นการประหยัด
งบประมาณใช้การทาตลาดไม่ว่าจะเป็ นการผลิตสิ นค้าและบริ การ การประชาสัมพันธ์ และต้นทุน
ทางทุ นธุ รกิ จอื่ นๆ ซึ่ งหากผูผ้ ลิ ตมีสายผลิตสิ นค้าที่มีความหลายหลาก อาจจะสามารถตอบสนอง
ลู ก ค้า ได้ทุ ก กลุ่ ม แต่ ก็ อ าจจะเสี ย ภาพลัก ษณ์ ใ ห้ ก รณี สิ น ค้า ที่ เ น้น แบรนด์ ใ นระดับ สู ง จึ ง ท าให้
นัก บริ ห ารต้อ งถึ ง ความต้อ งการจองผู ้บ ริ โ ภค จึ ง ค่ อ ยมี ก ารวางแผนและปรั บ ปรุ ง สิ น ค้า ให้ มี
ความเหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย ดังนั้นการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคจึงต้องทราบกิจกรรมของ
ผู ้บ ริ โ ภคว่ า การซื้ อ สิ น ค้า และบริ ก ารเพื่ อ อะไร ที่ ไ หน และมี ก ารหาข้อ มู ล ดัง นั้น การใช้ เ พื่ อ
จุ ด ประสงค์ใ นการตอบสนองความต้อ งการและการก าหนดการของผลิ ต ภัณ ฑ์ เมื่ อ ทราบถึ ง
พฤติ ก รรมเหล่ า นี้ ก็ ส ามารถน ามาวางแผนการจัด การและการตลาดได้อ ย่า งเหมาะสม ซึ่ งยัง
ตอบสนองพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคไม่วา่ จะเป็ นการตอบสนองทางอามรณ์ จิตใจ และพฤติกรรมได้
อีกด้วย โดยความต้องการของผูบ้ ริ โภคในอุ ตสาหกรรมอาหารเกี่ ยวข้องด้านสุ ขสาราญ (Hedonic
Need) ที่สัมผัสได้โดยการรับรู ้โดยการใช้สัมผัสทั้ง 5 ด้าน ซึ่ งผูผ้ ลิตสิ นต้าต้องมีการพัฒนารู ปแบบ
อาหารทั้งรสชาติ การตกแต่ง คุณภาพอาหารให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มผูบ้ ริ โภค ดังนั้นการศึกษา
พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคจึ งเป็ นการเรี ยนรู ้ พฤติ กรรมความต้องการ และการแก้ไขปรั บปรุ งสิ นค้าและ
บริ การโดยใช้ประสบการณ์ ที่สะสม ตลอดจนหลักวิชาการเพื่อมาพัฒนาสิ นค้าให้เหมาะสมกับตลาด
ผูบ้ ริ โภคในอนาคต
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2.5 เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึ ก ษาดู ง านเกี่ ย วกับ เมื องสร้ า งสรรค์แห่ ง อาหารที่ ป ระเทศเกาหลี ใ ต้ใ นปี ค.ศ. 2016
ร่ วมกับการศึ กษาจากเอกสารประกอบ K-Style Hub (2016) พบว่า ประเทศเกาหลี ใต้มีวฒั นธรรม
การรับประทานอาหารที่นิยมใช้วตั ถุ ดิบจากธรรมชาติ แบ่งเป็ นฤดู กาลและมีการใช้วฒั นธรรมมา
ผสมผสานกัน จึงได้เป็ นอาหารที่มีความเป็ นเอกลักษณ์และรสชาติที่ดี ซึ่ งทาให้อาหารของประเทศ
เกาหลี ใต้มีส่วนผสมที่มีความหลากหลายในรู ปแบบของ Hansik โดยมีวิธีการปรุ งอาหารและการ
ถนอมอาหารในรู ปแบบการหมักดอง นัน่ คื อ กิ มจิ (Kimchi) ที่มีวตั ถุ ดิบและรสชาติ ซึ่ งมีการเน้น
อาหารที่ใช้เครื่ องปรุ งที่ใช้ผกั เป็ นหัวใจสาคัญในการประกอบอาหาร เช่ น ในช่ วงฤดูใบไม้ผลิ จะ
นิ ยมรับประทาน “โดดาริ ซุกกุก” ซึ่ งเป็ นอาหารที่ใช้ผกั เป็ นส่ วนประกอบหลักและเนื้ ออาหารเป็ น
ส่ วนประกอบเสริ ม ส่ วนไก่ต๋ ุนโสม จะนิยมรับประทานในฤดูหนาวซึ่ งมีความหมายถึงอาหารเป็ นยา
ประเภทหนึ่งในการช่วยปรับสมดุลในร่ างกายมนุษย์ได้
พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์ (2556) พบว่า เอกลักษณ์ อย่างหนึ่ งในการสร้ างภาพอุ ตสาหกรรม
การท่ องเที่ ย วของประเทศไทย ซึ่ งเป็ นสิ่ ง ที่ นัก ท่ องเที่ ย วชาวต่ า งชาติ เพศหญิ ง ให้ก ารยอมรั บว่า
ปั จจัยที่ทาให้เลื อกมาท่องเที่ยวในประเทศ ก็คือ อาหารไทย ดังนั้นการส่ งเสริ มด้านการท่องเที่ ยว
ด้านอาหารจึงควรมีกิจกรรมการปรุ งอาหาร เพราะเป็ นการเพิ่มคุณค่าให้นกั ท่องเที่ยวเรี ยนรู ้วา่ อาหาร
ไทยมีประโยชน์ต่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค โดยกิจกรรมที่นกั ท่องเที่ยวให้ความสนใจ มี 5 ลาดับดังนี้
1) การชิ มอาหาร 2) การจัดเทศกาลอาหาร 3) การสอนทาอาหาร 4) การสาธิ ตทาอาหาร 5) การจัด
เส้ น ทางของการท่ อ งเที่ ย วด้า นอาหาร ส่ ว นปั ญ หาของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ เ พศหญิ ง ที่ มี
ผลกระทบต่ออาหารไทย คือ 1) เมนูอาหารมีเพียงภาษาไทยและไม่มีภาษาต่างชาติ 2) อาหารไทยที่มี
รสชาติเผ็ดร้อน 3) การนาเสนออาหารท้องถิ่นมีรูปแบบที่ไม่ดึงดู ดนักท่องเที่ยว 4) ความลาบากใน
การหาซื้ ออาหารท้องถิ่ นอาหาร 5) นักท่องเที่ยวไม่กล้าทดลองอาหารที่ไม่เคยรับประทาน 6) การ
ขาดการประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศ 7) การแตกต่างด้านวัฒนธรรมการรับประทาน 8) ความไม่
สะอาดของร้านอาหารและอาหาร 9) ปั ญหาในเรื่ องการอบรมพนักงานร้านอาหารและการบริ การ
10) นัก ท่ องเที่ ย วขาดความเข้า ใจและความรู ้ ด้า นข้อมู ล ของอาหารไทย 11) ปั ญหาในการเข้าถึ ง
วัตถุดิบในการปรุ งอาหาร 12)นักท่องเที่ยวไม่สามารถอ่านชื่อร้านอาหารที่เป็ นภาษาไทย เป็ นต้น
พรพิ ม ล สุ ค ัน ธวณิ ช (2559) การสร้ า งภาพลัก ษณ์ (Brand image) ที่ ส าคัญ ของประเทศ
อิ นเดี ย ที่ มี ก ารเน้นการท างานร่ วมกันระหว่างภาครั ฐกับ เอกชน มี ก ารระดมความคิด และพัฒนา
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาสิ นค้าและบริ การของประเทศได้แก่
1. Incredible India ภายใต้นิยามที่เรี ยกว่า God’s Own Country เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์
ให้นกั ท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวมาในฤดู กาลต่างๆ นอกเหนื อจากฤดู หนาวเช่ นในอดี ต จึงมีการ
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สร้างจุดขายในเรื่ องของวัฒนธรรม เช่น บ้านเรื อนแบบโบราณสไตล์พ้ืนถิ่นของรัฐเกรละที่เรี ยกว่า
Nalukettu House ที่มีความโดดเด่นของหลังคาทรงสู ง ตลอดจนศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่ น ในเรื่ อง
การรักษาแพทย์ทางเลือกและการนวดแบบอยุรเวท
2. Make in India เกิดขึ้นโดยนโยบายนายกรัฐมนตรี Modi เมื่อในปี พ.ศ. 2557 ซึ่ งมีแนวทาง
ลดกระบวนการติดต่อเอกสาร เพื่อความคล่องตัวให้การติ ดต่อกับระบบราชการทาให้ช่วยในการ
ส่ งเสริ มการลงทุนจากชาวต่างชาติ แต่ปัจจุบนั ประเทศยังไม่มีนโยบายในการส่ งเสริ มและช่วยเหลือ
ธุ รกิจ Startup India ในกลุ่มภาคการเกษตร ภาคการผลิตและภาคบริ การทางการแพทย์ แต่มีการเน้น
ในแต่ ก ลุ่ ม เทคโนโลยี ดัง นั้นภาครั ฐและเอกชนควรมี การร่ วมมื อเพื่อพัฒนาศัก ยภาพสิ นค้าและ
บริ การของประเทศ ซึ่งคานึงถึงประโยชน์ของประเทศเป็ นหลัก
Lee, A. H., & Wall, G. (2014) ได้ทางานวิจยั ในเรื่ องการพัฒนากลุ่ มอาหารในชนบทด้วย
แนวคิ ดเศรษฐกิ จสร้ างสรรค์ เป็ นการศึ กษาเมื อง Savour Muskoka ,Ontario, Canada ซึ่ งเป็ นเมื อง
การท่ องเที่ ย วที่ ป ระวัติศ าสตร์ ที่ ย าวนาน ส่ วนในเรื่ องทรั พ ยากรทางการเกษตรถื อ เป็ นจุ ด ด้อ ย
ของเมื อ งนี้ แต่ มี ก ารพัฒ นาการท่ อ งเที่ ย วด้ว ยแนวคิ ด เศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ เพื่ อ ประโยชน์ ใ น
การพัฒ นาการท่ อ งเที่ ย วไม่ ว่ า การตรวจสอบการร่ ว มมื อ กัน ระหว่ า งชุ ม ชน จึ ง ก่ อ เกิ ด เป็ น 4
กระบวนการสร้างสรรค์ คือ
1) การเป็ นมิ ตรกับ สิ่ ง แวดล้อมด้วยกลยุท ธ์ ซ่ ึ ง การร่ วมมื อกับภาคการเกษตรในการผลิ ต
วัตถุดิบที่ปลอดสารพิษ
2) การที่มีผนู ้ าที่มีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่ งจะเป็ นคนกลางในการประสานงานของผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ยในการพัฒนาเรื่ องเศรษฐกิจสร้างสรรค์
3) การทางานร่ วมกันระหว่างผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย จะมีส่วนช่ วยทาให้มีการพัฒนาในด้าน
การผลิตอาหารได้อย่างยัง่ ยืน
4) การใช้สื่อสารและสารสนเทศเป็ นการแบ่งปั นความรู ้ระหว่างกัน ตลอดจนมีการช่วยเหลือ
เทคโนโลยีต่างๆและเงินลงทุนให้แก่ชุมชนเพื่อใช้ไปพัฒนาธุ รกิจของตนเอง
The Korea Foundation (2010) อาหารประจ าชาติ ข องประเทศเกาหลี ใ ต้มี ป ระวัติศ าสตร์
ยาวนานกว่า 5000 ปี โดยมีการพัฒนาเมนู อาหารที่ มีความหลากหลาย สะท้อนถึงสภาพภูมิอากาศ
และวัฒนธรรมที่เป็ นเอกลักษณ์ ของประเทศซึ่ งเน้นความสมดุ ลและสุ ขภาพเป็ นหลัก เช่ น อาหาร
เกาหลีจะมีส่วนประกอบของ คาร์ โบไฮเดรต 70% โปรตีน 14-17% และไขมัน 13% พบว่า อาหาร
เกาหลี ใต้จะไม่สามารถตรวจพบปริ มาณน้ าตาล ซึ่ งเป็ นข้อดี ต่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค และสามารถ
ช่วยทาให้ร่างกายดูดซึ มรับสารอาหารได้อย่างเต็มที่ก็คือ วิธีการปรุ งอาหารโดยเน้นหลัก 5 ประการ
คือ
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1) การปรุ งอาหารด้วยวิธีปราศจากไขมัน เช่น การต้มและการนึ่งเป็ นหลัก
2) ความประณี ตและความใส่ ใจกับการเตรี ยมวัตถุดิบ เช่น การทากิมจิ (Kimchi)
3) การใช้วตั ถุดิบและเครื่ องเทศที่ได้จากธรรมชาติ
4) อาหารเป็ นยารักษาอย่างหนึ่ง
5) การผสมผสานกันระหว่างผักและสมุนไพร ซึ่ งการนากิมจิ (Kimchi) ก็เป็ นส่ วนหนึ่ งใน
การส่ งเสริ มการสร้างภาพลักษณ์ดา้ นการท่องเที่ยวและสามารถสร้างชื่ อเสี ยงให้แก่ประเทศเกาหลีอีก
ด้วย
Brokaj, M.(2014) ได้ศึ ก ษาในบริ บ ทของการเพิ่ ม ขึ้ น ของการบริ โ ภคอาหารท้อ งถิ่ น ใน
วัน หยุด ของเมื อ ง Vlora city ประเทศ Albania ผูบ้ ริ โ ภคที่ มี ค วามต้อ งการในการบริ โ ภคอาหาร
ท้องถิ่นจะมี 5 ปั จจัยที่ช่วยสร้างความประทับใจ คือ
1) ประสบการณ์ดา้ นรสชาติอาหารท้องถิ่นแบบดั้งเดิม
2) การพัฒนาระบบเกษตรกรรมให้มีความปลอดภัย
3) การเรี ยนรู ้และความห่วงใยด้านสุ ขภาพ
4) การสะท้อนภาพลักษณ์ตนเองของท้องถิ่น
5) อาหารแบบดั้งเดิ มของท้องถิ่ นซึ่ งผูป้ ระกอบอาหารท้องถิ่ นควรระบุ ได้ในเมนู อาหาร
ได้แก่ การปรุ งอาหารและวิธีนาเสนอควรเป็ นแบบดั้งเดิม, เมนูอาหารควรที่มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่ น,
ร้านอาหารควรมีตวั อย่างอาหารเพื่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ ออาหาร และการบอกถึงการใช้วตั ถุดิบจาก
ท้องถิ่น
Sormaz, U., Akmese, H., Gunes, Eda., & Aras, S. (2016) กล่าวว่า วัฒนธรรมการทาอาหาร
เป็ นสิ่ งที่เคยถูกละเลยและไม่มีผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความสนใจ ถึงแม้จะเป็ นส่ วนหนึ่งของพื้นที่ที่
ถู กเพิกเฉยของวัฒนธรรมและประเพณี ที่มีความยาวนานในแต่ละพื้นที่ ซึ่ งสามารถแสดงออกถึง
ความแตกต่า งและมี การผสมผสานของสภาพทางสัง คมเข้าไว้ด้วยกัน ทาให้เกิ ดวัฒนธรรมด้า น
อาหารที่ สะท้อนด้านวิถีชีวิตประจาวัน เช่ น ความเชื่ อทางศาสนา ลักษณะนิ สัยและประเพณี การ
เปลี่ ยนแปลงของการกิ นอาหารในแต่ละสัง คม ทาให้เกิ ดขึ้ นการเพิ่ม คุ ณค่ าของการรั บ ประทาน
อาหารในสังคม จึงเป็ นเหตุผลและองค์ประกอบของการพัฒนาในกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านอาหาร
ที่สามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็ ว จากบทความพบว่าประเทศตุรกี หาก
ต้องการพัฒนาการท่องเที่ยวด้านอาหารจาเป็ นต้องปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
1) การวิจยั การศึกษาและโครงการเกี่ยวกับการทาอาหารการท่องเที่ยวด้านการกิ นและการ
พัฒนาในประเทศตุรกีควรจะดาเนินการในระดับประเทศและระหว่างประเทศ
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2) การประชาสัมพันธ์ ด้านการท่องเที่ ยวควรจัดทาทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติเพื่อ
แนะนาจุดหมายปลายทางด้านการทาอาหารในตุรกี
3) มีการจัดสัมมนาการสัมมนาเชิ งปฏิบตั ิการและการสัมมนาให้กบั ผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องเพื่อ
แนะนาและส่ งเสริ มการท่องเที่ยวด้านอาหารการกิน
4) มี ก ารปรุ ง อาหารท้อ งถิ่ น , อาหารประจ าชาติ และอาหารนานาชาติ เพื่ อ แนะน าการ
ท่องเที่ยวด้านอาหารของตุรกีให้กบั นักท่องเที่ยว ดังนั้นธุ รกิจท่องเที่ยวด้านอาหารควรตระหนักถึง
ความสาคัญต่อการท่องเที่ยวด้านการทาอาหารที่กาหนดโดยความสาคัญกับปั จจัยด้านอาหารท้องถิ่น
ที่มีความสะอาดในสถานที่ของพวกเขา เพื่อสร้างความมัน่ ใจให้แก่นกั ท่องเที่ยวต่อไป
5) การฉลองด้วยเทศกาลอาหารเป็ นการแบ่ งปั นและประสบการณ์ ด้วยการรั บ ประทาน
อาหารร่ วมกัน ไม่วา่ จะเป็ นการเฉลิมฉลองผ่านตลาดและอาหาร โดยการส่ งเสริ มวัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยวของท้องถิ่นอีกทางหนึ่ง
Jimenez-Beltran F.J., Lopez-Guzmán T., & Santa Cruz F.G.(2016) ได้ทาการวิจยั ด้านการ
ท่องเที่ยวในเมือง คอร์ โดบา (Cordoba) พบว่า ในปั จจุบนั การท่องเที่ยวด้านอาหารได้เป็ นที่ยอมรับ
ว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งในองค์ประกอบหลักในการเสริ มสร้ างความยัง่ ยืนของการท่องเที่ยว ซึ่ งเป็ นการ
สารวจกับนักท่องเที่ ยวชาวต่างชาติ ที่กาลัง รั บประทานอาหารกลางวันหรื อรั บประทานอาหารที่
ร้ านอาหารต่างๆ โดยใช้แนวคิดของทาปา(Concept of Tapas) ซึ่ งเป็ นเอกลักษณ์ของเมือง Cordoba
นั่นคื อ การใช้อาหารเรี ยกน้ าย่อย หรื ออาหารว่างของสเปนมาใช้ในการสร้ างความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว ผลการศึกษาพบว่า ส่ วนประกอบของอาหารประเภททาปาทามาจากสิ นค้าที่ไ ด้จาก
ท้องถิ่ นที่มีความสด และปลอดภัย จึงทาให้สุขภาพของผูร้ ับประทานมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น เนื่ องจาก
อาหารประเภททาปาจะผลิ ตจากวัตถุ ดิบอาหารสดและสะอาด ซึ่ ง วิธี ก ารปรุ งอาหารสะท้อนให้
เห็ น ถึ ง ส่ ว นหนึ่ งของวัฒ นธรรมของเมื อ ง Cordoba จากการส ารวจระดับ ความพึ ง พอใจด้า น
การรับประทานอาหารทาปาอาหารอยู่ในระดับสู ง ทาให้ทราบว่าการปรุ งอาหารแบบท้องถิ่ นเป็ น
ผลิ ตภัณฑ์ที่ เกี่ ยวข้องกับการท่ องเที่ ยวที่ เกี่ ยวข้องกับการเสริ ม สร้ า งความเข้มแข็งของเศรษฐกิ จ
ในท้องถิ่นมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างภาคการเกษตรท้องถิ่ นกับการท่องเที่ยวอย่างชัดเจน และ
ยังการเสริ มสร้ างสภาพแวดล้อมที่ แตกต่างกัน โดยมีการส่ งเสริ มการใช้และผลิ ตสิ นค้าประเภท
อิ นทรี ยใ์ นท้องถิ่ น ซึ่ งการปรุ งอาหารความเคารพต่ อประเพณี และคุ ณค่า ที่ มีม าตั้ง แต่ อดี ต ทาให้
แนวคิดทาปาสของเมืองคอร์ โดบาเป็ นองค์ประกอบที่มีคุณค่ามากชุมชน เพราะมีการใช้ผลิตภัณฑ์ใน
ท้องถิ่นและสิ นค้าตามฤดูกาล มาส่ งเสริ มธุ รกิจการท่องเที่ยวให้มีความยัง่ ยืน
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Gajic, M. (2012) ได้ศึกษาพบว่า นักท่องเที่ ยวมี ความสนใจด้านการท่ องเที่ ย วเชิ ง อาหาร
(Gastronomic) เพิ่มสู งขึ้น เนื่องจากการเติบโตของวัฒนธรรมที่หลากหลายและกระแสโลกาภิวตั น์
เปลี่ยนแปลงให้ผบู ้ ริ โภคใส่ ใจต่ออาหารที่บริ โภคจะต้องมีความสะอาด ปลอดภัยจากสารเคมี ต่างๆ
และต้องมีความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย ดังนั้นผูบ้ ริ โภคจะมีการเลือกซื้ ออาหารที่ดีต่อสุ ขภาพ แม้จะมี
จ่ายแพงขึ้น จึงทาให้ผบู ้ ริ โภคสามารถปฏิเสธอาหารที่มีลกั ษณะคล้ายกัน (Mass Product) และต้นทุน
ต่า (Low Cost) แต่พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวมีความต้องการวัตถุดิบอาหารที่ความสดใหม่
การประชาสัมพันธ์และสื่ อ อิ นเตอร์ เน็ ตมี ส่วนสาคัญในการให้นักท่องเที่ยวเข้ามาค้นพบ
ข้อมูล ซึ่ งเป็ นการชักจูงใจให้มาใช้บริ การในอนาคต ตลอดจนการใช้ผปู ้ รุ งอาหารก็ช่วยในการสร้าง
ภาพลักษณ์ ที่ดีให้แก่การท่องเที่ยวด้านอาหารอีกทางหนึ่ ง ตัวอย่างกรณี ศึกษาในประเทศสโลวีเนีย
(Slovenian) มีการจัดเทศกาลงานอาหาร"osmice" เป็ นมหกรรมอาหารซึ่ งมีการจาหน่ายที่ปรุ งขึ้นโดย
ผูค้ นในท้องถิ่นที่แตกต่างกันถึง 24 ภูมิภาค ไม่วา่ จะผูผ้ ลิตจากทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน (Mediterranean
Sea), เทือกเขาแอลป์ (Alps) และคาบสมุทรบอลข่าน (Balkans) เป็ นต้น โดยการจัดงานภาครัฐบาล
มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในด้านต่างๆ เช่น สโลเวเนี ยเป็ นเมืองแห่ งไวน์และอาหารเลิ ศรส การ
ประกอบอาหารและไวน์ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตลอดจนผลิตภัณฑ์บ่งชี้ทาภูมิศาสตร์ (Geographical
Indication Products) เป็ นการบ่งบอกถึงความเป็ นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
Turgarini, D., Pridia Rukmini Sari, H.(2016) กล่ าวว่า การท่องเที่ ยวด้า นอาหารกลายเป็ น
ส่ วนประกอบที่สาคัญของการท่องเที่ยวในปั จจุบนั ไม่วา่ จะเป็ น 1)การเดินทางท่องเที่ยวด้านอาหาร
ท้องถิ่ นหรื อภูมิภาคโดยตรง 2)การท่องเที่ยวที่มีจุดประสงค์หลักในการเพลิ ดเพลิ นกับอาหารและ
เครื่ องดื่ม โดยมีการท่องเที่ยวชนิ ดอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น กิจกรรมทาอาหาร ตัวอย่างเช่ นโรงเรี ยน
สอนท าอาหาร ตลอดจนการเยี่ ย มชมตลาดพื้ น บ้า น สถานที่ ผ ลิ ต อาหารหรื อ เครื่ อ งดื่ ม 3)ความ
ต้องการด้านความแปลกใหม่และประสบการณ์ ที่แตกต่างของการกิ นและดื่ ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อกาหนดระดับของการพัฒนาคุณภาพชี วติ และทักษะการปรุ งอาหารที่ดี
ในเมื อง Ternate ประเทศอิ นโดนี เซี ย เพื่ อ เป็ นจุ ดหมายปลายทางการท่ องเที่ ย วด้า นอาหาร มี ผล
ดังต่อไปนี้ สถานที่ท่องเที่ยวด้านการทาอาหารในเมือง Ternate มีศกั ยภาพในการพัฒนาเป็ นเมื อง
แห่ งอาหาร เนื่องจากชุมชนยังคงมีทกั ษะการปรุ งอาหารที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ Garden Food ที่มี
การใช้อาหารจากธรรมชาติ ปลอดภัยจากสารเคมีต่างๆ และอาหารสาหรับผูบ้ ริ โภค (Custom Food)
ที่มีการใช้นกั ท่องเที่ยวสามารถเลือกอาหารได้ตามความต้องการ โดยมีร้านอาหารแบบดั้งเดิมที่ปรุ ง
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อาหารท้องถิ่ นและผูป้ รุ ง อาหาร(Chef) ที่ ส ามารถปรุ งอาหารให้บริ ก ารนักท่ องเที่ ย วได้ แต่ เมื อง
Ternate ยังคงต้องการส่ งเสริ มหลักโภชนาการในสถาบันการศึกษาและโรงเรี ยนสอนทาอาหาร
Mohd Zahari, M. S., Jalis, M. H., Zulkifly, M. I., Radzi, S. M., & Othman, Z .(2009) กล่าว
ว่า ผูเ้ ชี่ยวชาญจากหลายภาคส่ วนของอุตสาหกรรมอาหาร เช่น ผูป้ รุ งอาหาร(Chef), ผูจ้ ดั การโรงแรม,
ผู ้จ ัด การฝ่ ายจัด เลี้ ยง, ผู ้ผ ลิ ต อาหารและนัก การศึ ก ษา, ผู ้ใ ห้ บ ริ ก ารด้า นอาหารของมาเลเซี ย มี
ความพร้ อมและทุ่มเทต่อการให้บริ การแต่ยงั ขาดความรู ้ และความสามารถ เนื่ องจากภาครั ฐและ
ผูม้ ี ส่ วนเกี่ ย วข้องยัง ไม่ มี ก ารพัฒนาทัก ษะและความรู ้ ความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์ อ าหาร
เทคโนโลยีอาหาร การบริ โภคและการปรุ งอาหารให้แก่ผบู ้ ริ หารในทุกภาคส่ วนไม่วา่ จะเป็ นโรงแรม
ร้านอาหาร ผูผ้ ลิตอาหารอาหารและสื่ อ เพื่อให้การทาอาหารสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของลู กค้าได้ ดังนั้นผูม้ ี ส่วนเกี่ ยวข้องด้านการทาอาหารในประเทศมาเลเซี ยได้รับการแนะนาให้
การนาเสนอหรื อแนะนาโปรแกรมและหลักสู ตรด้านอาหารเพื่อให้เกิดคุณค่าด้านธุ รกิจการทาอาหาร
และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอีกด้วย
Correia, A., Moital, M., Costa,C.F.d., & Peres, R.(2008) ได้ ท าการวิ จ ั ย ส ารวจความ
พึงพอใจของนักท่องเที่ยวออกจากสนามบินลิสบอน ประเทศโปรตุเกส ซึ่ งจะต้องเป็ นนักท่องเที่ยว
ชาวสเปน ชาวอังกฤษ ชาวฝรั่งเศส และชาวเยอรมันที่ได้มาเดินท่องเที่ยวต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2 คืน
ในเมืองลิ สบอน และมี การรั บประทานอาหารในประเทศโปรตุ เกส พบว่าการบริ หารจัดการการ
ท่องเที่ยวให้นกั ท่องเที่ยวความพึงพอใจด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วยกัน 3 ปั จจัย ได้แก่ 1)การ
รับประทานอาหาร 2)ราคาและคุณภาพของอาหาร และ 3)บรรยากาศของสถานที่ให้บริ การ
Zakariah,Z.b. , Mohamad,R.K.b. & Mohamad, W.(2012) ได้ทาบทความในเรื่ องวิเคราะห์
แนวทางนโยบายของรัฐบาลในการจัดการประเทศมาเลเซี ยให้เป็ นเมืองแห่ งอาหารซึ่ งมี 5 แนวทาง
ดังนี้ 1)การจัดทาเส้นทางอาหารในแต่ละรัฐ 2)การจัดทาเว็บไซต์ เช่น Fabulous Food Malaysia เป็ น
การแนะนาร้านอาหารที่มีชื่อเสี ยงของมาเลเซี ย 3)รัฐบาลมาเลเซี ยได้มอบใบรับรองมาตรฐานแก่
ร้านอาหารต่างๆ 4)มีการฝึ กอบรมบุคลากรด้านอาหาร และ 5) การมีส่วนร่ วมใจของชุ มชน ปั จจัย
เหล่ านี้ มีส่วนในการเพิ่ม ของนักท่ องเที่ ย วชาวต่างชาติ และยัง เป็ นการพัฒนาธุ รกิ จและชุ ม ชนใน
ท้องถิ่นอีกทางหนึ่ง
Tellström, R., Gustafsson, I.B. & Mossberg, L. (2006) กล่ าวการที่ จะพัฒนาการท่องเที่ ย ว
ของท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง ผูบ้ ริ หารท้องถิ่ นจะต้องทาการเชื่ อมโยงกับแหล่งที่มาที่ถูกเกี่ยวข้อง
ของอาหารท้องถิ่ น หรื อ ภู มิ ภาค เนื่ องจากวัฒนธรรมอาหารเป็ นวิธี ก ารที่ น่ า สนใจในการดึ ง ดู ด
ผูบ้ ริ โภคในเมื อ งหลัก ให้ม าทดลองรั บ ประทานผลิ ตภัณฑ์ อาหารใหม่ ๆ ของท้องถิ่ น นั้น ดัง นั้น

79

วัฒนธรรมอาหารท้องถิ่ นของประเทศผลิตภัณฑ์สวีเดนที่มีจาหน่ ายในตลาดนอร์ ดิก (Nordic) และ
ในต่ า งประเทศ ท าให้ก ารสร้ า งตราสิ นค้า เชิ งบรรทัดฐานของต้องมี ความชัดเจนของผลิ ตภัณฑ์
กล่าวคือ การซื้ อผลิตภัณฑ์แล้วต้องมีการซื้ อซ้ าอย่างต่อเนื่ อง เพราะการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีจะส่ งผล
ให้สินค้าด้านอาหารเป็ นเรื่ องของสิ นทรัพย์อย่างหนึ่งของท้องถิ่น
Shalini, D. & Duggal, S. (2015) กล่ า วว่ า ในปั จจุ บ ั น การท่ อ งเที่ ย วทางอาหารเป็ น
สิ่ ง หลี ก เลี่ ยงไม่ ได้ในจุ ดหมายปลายทางการท่ องเที่ ยว ซึ่ ง การท่ องเที่ ย วด้า นอาหารก าลังเฟื่ องฟู
ในอัต ราที่ เ ติ บ โตมากขึ้ น จุ ด หมายปลายทางสามารถดึ ง ดู ด นัก ท่ อ งเที่ ย วจ านวนมาก จึ ง ท าให้
ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจะต้องมีการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวด้านอาหารให้กบั นักท่องเที่ยว
ได้รับประสบการณ์ใหม่และมีส่วนร่ วมอย่างลึกซึ้ งในวัฒนธรรมและประเพณี ทอ้ งถิ่ น การศึกษายัง
สะท้อนให้เห็นถึงการที่นกั ท่องเที่ยวพิจารณาอาหารในประเด็นเรื่ องคุณภาพของอาหารและวัตถุดิบ
เป็ นประเด็นหนึ่ งว่าส่ งผลกระทบโดยตรงต่อความตั้งใจในการซื้ อสิ นค้าของนักท่องเที่ยว ซึ่ งการ
ท่องเที่ยวด้านอาหารอาหารการกิน (Gastronomic) เป็ นปรากฏการณ์ในระดับสากลที่อยูใ่ นระยะการ
พัฒนาที่ ชัดเจนและมี ผลกระทบในเชิ งบวกอย่างชัดเจนต่อเศรษฐกิ จของประเทศ จะมี ผลต่อการ
จ้า งงานและมรดกทางวัฒนธรรม เนื่ องจากนัก ท่ องเที่ ยวส่ วนใหญ่ พ ยายามที่ จะท าความรู ้ จกั กับ
อาหารท้อ งถิ่ น และยัง เป็ นที่ รู้ จ ัก กัน ว่ า เป็ นแหล่ ง ก าเนิ ด และผลิ ต ผลซึ่ งท าให้ ก ารท่ อ งเที่ ย ว
ทางวัฒนธรรมเพิ่มขึ้ นเรื่ อยๆ ดังนั้นจึ งมี ศกั ยภาพในการขยายตัวและเป็ นการสร้ างแรงจูงใจหลัก
สาหรับการเดินทางท่องเที่ยวต่อไปในอนาคต
Bouty, I. & Gomez, M.L. (2013) ได้ทาสัมภาษณ์ร้านอาหารที่ได้รับรางวัล Michelin จึงถือ
ได้วา่ เป็ นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ พบว่าปั จจัยในการพัฒนาด้านความคิด
สร้ า งสรรค์ป ระกอบด้ว ย 3 ปั จ จัย ได้แ ก่ 1.ความคิ ด ของผูป้ รุ งอาหาร(Chefs’ Idea Work) จึ ง เป็ น
ทัศนคติของผูป้ รุ งอาหารว่าต้องการให้อาหารมีความพิเศษต่อผูบ้ ริ โภค ซึ่ งเกิดจากประสบการณ์และ
ความคิ ดส่ วนบุ ค คล โดยไม่มีส่วนช่ วยจากบุ ค คลรอบข้าง 2. การทางานเป็ นทีมที่ สร้ างสรรค์ใ น
ห้องครัว (Creative teamwork in the kitchen) เป็ นการทางานด้านความคิดสร้างสรรค์ของการทางาน
ด้า นความสร้ า งสรรค์น้ ี โดยมี ตวั แปรด้านเวลาสถานที่ และวัตถุ ดิบ เป็ นตัวแปรสาคัญ ซึ่ ง อาหาร
ทุกจานจะมีการตกแต่งและรสชาติที่แตกต่างกันเล็กน้อย แต่ก็ถือเป็ นความคิดสร้างสรรค์อย่างหนึ่ ง
3.การตั้งชื่ อ (Naming) เป็ นความคิ ดสร้ างสรรค์อย่างหนึ่ งของการดึ งดู ดลู กค้าให้มีความสนใจต่อ
อาหารจานนั้น ๆ โดยการตั้ง ชื่ อ ถื อ เป็ นวาทศิ ล ป์ ที่ มี ค วามส าคัญ เป็ นพิ เ ศษที่ แ สดงตัว ตนของ
ร้านอาหารและผูป้ รุ งอาหาร
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Chen, Q. and Huang, R. (2016) เป็ นการศึกษาในเมืองฉงชิ่ง (Chongqing) ประเทศจีน พบว่า
การพัฒนากลยุทธ์การตลาดที่มีประสิ ทธิภาพของอาหาร จะต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
1.การผลิ ต และประชาสั ม พัน ธ์ สิ นค้ า ของท้ อ งถิ่ น มี ช่ ว ยส่ วนท าให้ ก ารท่ อ งเที่ ย ว
มีศกั ยภาพมากขึ้น
2. การพัฒนาเมืองแห่งอาหารต้องทางานร่ วมกันระหว่างบุคคลที่มีชื่อเสี ยงและเป็ นที่ยอมรับ
ตลอดจนร้านอาหารที่มีคุณภาพที่น่าสนใจและน่าสนใจ
3. พื้นฐานของอาหารท้องถิ่นคือการรวมศูนย์อาหารและร้านอาหารข้างทางไว้ดว้ ยกัน
4. การสร้างบรรยากาศในการรับประทานอาหารที่ เป็ นเอกลักษณ์ และส่ งมอบวัฒนธรรม
ท้องถิ่นผ่านตกแต่งร้านอาหารบนโต๊ะอาหาร และการบริ การตลอดจนรสชาติของอาหาร
5. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ เพื่อนามาพัฒนาสื่ อประชาสัมพันธ์ไม่วา่ นิตยสาร
หนังสื อพิมพ์ เว็บไซต์ (Website) สื่ อทางออนไลน์ต่างๆ และโทรทัศน์ ตลอดจนการจัดงานเทศกาล
อาหารก็มีส่วนช่วยส่ งเสริ มการท่องเที่ยวด้านอาหารที่ดีอีกด้วย
6. การออกแบบของที่ระลึ กในท้องถิ่นเช่ นงานฝี มือต่างๆ อาหารท้องถิ่ นที่มีความแตกต่าง
และหนังสื อเกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้านอาหาร
Kempiak, J., Hollywood, L., Bolan, P., Gilmore, A. (2016) เป็ นการศึ ก ษาการเทคโนโลยี
ดิจิทลั สมัยใหม่มีผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวด้านอาหารอย่างมาก โดยพิจารณาถึงความสาคัญของ
อาหารในการพัฒนาจุดหมายปลายทางบทบาทสาคัญในการประสบการณ์การท่องเที่ยว, การตลาด
และการส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วที่ มี อ ยู่ จึ ง ไม่ น่ า แปลกใจว่า การท่ อ งเที่ ย วด้า นอาหารจะต้อ งมี
การใช้ประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อดิจิทลั ในการขยายตลาดตลาดไปยังในต่างประเทศ เพราะสิ่ งเหล่านี้
เป็ นสิ่ งที่ นักท่องเที่ ยวสามารถเข้าถึ งและมี ส่วนร่ วมกับจุ ดหมายปลายทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
ผูบ้ ริ โภคสมัยใหม่ที่มีการใช้เครื อข่ายทางสังคมเพิ่มมากขึ้น จึงเหตุผลหนึ่งที่สามารถสร้างแรงจูงใจ
ให้นกั ท่องเที่ยวมาเดิ นทางท่องเที่ยวในปลายทางเมื องแห่ งอาหาร ดังนั้นการพัฒนาการท่องเที่ ยว
อาหารเชิ งพาณิ ชย์จึงต้องพัฒนาควบคู่กบั การใช้การจัดการที่การใช้นาสื่ อทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้นกั ท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายยิง่ ขึ้น
Du Rand, GE. & Heath, E. (2006) เป็ นการศึกษาในการส่ งเสริ มการท่องเที่ ยวด้านอาหาร
และการจาหน่ า ยอาหารกับ ไวน์ ใ นแอฟริ ก าใต้ ซึ่ งเป็ นที่ ย อมรั บ ว่า ผลิ ตภัณฑ์ เหล่ า นี้ มี ส่ ว นช่ ว ย
ส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเป็ นอย่างมาก แต่หากต้องการพัฒนาให้สามารถแข่งขันได้อย่างยัง่ ยืนจะต้องมี
องค์ประกอบดังนี้
1) ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ดา้ นการตลาดจะต้องมีค วามเหมาะสมและได้รับความร่ วมมือ
จากผูส้ นับสนุนในท้องถิ่น
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2) ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องมีมาตรฐานในการผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ
3) การใช้อาหารและไวน์เป็ นเครื่ องมือ
4) การปรับปรุ งบรรจุภณ
ั ฑ์และเส้ นทางการท่องเที่ยวด้านอาหาร ซึ่ งสามารถปรับปรุ ง ให้
สามารถเชื่ อ มโยงกับ สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วและกิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วอื่ น ๆ เช่ น ธรรมชาติ กี ฬ า
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
Rinaldi, C. (2017) ได้ท าการศึ ก ษาเรื่ องอาหารและการท าอาหาร ( Food and Gastronomy :
F&G) พบว่า องค์ประกอบเพื่อการพัฒนาที่ ยงั่ ยืนทางเศรษฐกิ จ สังคมและสิ่ งแวดล้อมของท้องถิ่ น
ที่ ส ามารถเพิ่ ม ความน่ า ดึ ง ดู ดใจและความสามารถในการแข่ ง ขัน ก็ คือทรั พ ยากรทางอาหารและ
ทรัพยากรในท้องถิ่ นทั้งหมดที่สนับสนุ นความโดดเด่ นให้กบั สถานที่ท่องเที่ยวด้านอาหาร นัน่ คือ
สภาพแวดล้อ มทางธรรมชาติ แ ละวัฒ นธรรมที่ เ ป็ นเอกลัก ษณ์ ข องท้อ งถิ่ น เช่ น ความรู ้ แ ละ
ความช านาญ ตลอดจนผู ้ป รุ ง อาหารของท้อ งถิ่ น จะต้อ งมี ก ารปรุ ง อาหารที่ มี ค วามสะอาดและ
ปลอดภัย ตลอดจนเข้าใจถึงวัตถุดิบของท้องถิ่น เพราะวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างจึงเป็ นประโยชน์
ในการดึงดูดธุ รกิจนักท่องเที่ยวและประชาชนมาใช้บริ การ ดังนั้นการหลอมเพิ่มมูลค่า (Valorization)
ของผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ นท้ อ งถิ่ น และการสร้ า งตราสิ นค้า ของผลิ ต ภัณ ฑ์ เพื่ อ จะเป็ นเครื่ องมื อ ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพในการกาหนดจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวและเป็ นการกาหนดการวางตาแหน่ง
สิ นค้าต่อไป
Buyuksalvarci, A. Akkaya, A. (2018) กล่ าวว่า เทศกาลการทาอาหารจัดขึ้ นเพื่ อรวบรวม
อาหารท้องถิ่นอาหารโลกและเป็ นการแลกเปลี่ยนข้อมูลในแง่ของการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของ
ประเทศตุ รกี การเพิ่ ม ขึ้ น การท่ องเที่ ย วด้านอาหารที่ มี คุณภาพและผลิ ตภัณฑ์ทางวัฒ นธรรมใน
เทศกาลต่างๆ ดังนั้นจึงเป็ นสิ่ งสาคัญมากสาหรับเทศกาลที่จะมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นในแง่ของความ
คิดเห็นของบุคคลที่เข้าร่ วมในเทศกาลการทาอาหารที่จดั โดยผูจ้ ดั งานจัดเทศกาลการทาอาหารและ
การตอบสนองความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว จากการสัมภาษณ์นกั ท่องเที่ยวในงานเทศกาลอาหาร
พบว่า ราคาของอาหารที่ไม่แพงมากและทุกคนสามารถใช้บริ การได้จึงเป็ นส่ วนสาคัญในการสร้ าง
แรงจูงใจที่ดี ดังนั้นปั จจัยด้านราคาเป็ นสิ่ งที่ผจู ้ ดั เทศกาลอาหารต้องให้ความใส่ ใจเป็ นอย่างมาก นอก
การจาหน่ายอาหารที่มีคุณภาพเพียงอย่างเดียว
Lopez-Guzman, T. Jose, MHM. Elide, DC. (2016) กล่าวว่า การรับประทานอาหารเป็ นอีก
หนึ่ งองค์ประกอบสาคัญในการพัฒนาและส่ งเสริ มการท่องเที่ยวจุดหมายปลายทางยังมีอิทธิ พลใน
เชิ ง บวกต่ อ การเพิ่ ม ขึ้ น ของการพัก ค้า งคื น ในเมื อ ง Caceres ของประเทศสเปนเช่ น กัน ซึ่ งการ
ท่องเที่ยวเชิ งอาหาร (Gastronomic) ถูกกาหนดไว้ในปั จจุบนั ว่าเป็ นวิธีที่ดีที่สุด ในการส่ งเสริ มหรื อ
รวบรวมข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว เนื่ องจากความสาคัญที่มีสาหรับนักท่องเที่ยวที่จะได้รับรู ้ เกี่ยวกับ
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วัฒนธรรมการกินของท้องถิ่นที่พวกเขาเยี่ยมชม ซึ่งนักท่องเที่ยวบางท่านจะมีการพิจารณาว่าต้องไป
ประทานอาหารที่ร้านอาหารท้องถิ่ นนั้นๆอี กด้วย จึงทาให้นักท่องเที่ ยวเกิ ดระดับความพึง พอใจ
เนื่องจากพวกเขามีความต้องการที่ จะเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับวัฒนธรรมการปรุ งอาหารและการรับประทาน
อาหารท้อ งถิ่ น ตลอดจนการบริ ก ารและการต้อ นรั บ และมี ส่ ว นที่ จ ะเสริ ม สร้ า งนวัต กรรมใน
มื้ออาหารให้มีคุณค่ามากยิง่ ขึ้น
Manzo, EV. García, PGCM. Saavedra, MEZ. & Sanabria, BF. (2017) ได้ทาการศึกษาวิจยั
การท่องเที่ยวในเมืองมานตา(Manta) ประเทศเอกวาดอร์ (Ecuador) พบว่า การพัฒนาเศรษฐกิ จการ
ท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวด้านอาหารมีส่วนสาคัญต่อการเติบโตทางด้านเศรษฐกิ จของประเทศ
เนื่ องจากการท่องเที่ยวด้านอาหารสามารถยืนยันโดยใช้เอกลักษณ์การทาอาหารท้องถิ่นและเทคนิ ค
การท าอาหาร ตลอดจนการพัฒนาพื้ นที่ อานวยความสะดวกและเสริ ม สร้ า ง ความเข้มแข็งของ
สิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัยด้านอาหาร จึงทาให้เอกลักษณ์การทาอาหารและช่วยทาให้ประเทศ
เอกวาดอร์ ยงั คงความมีตวั ตนและยังคงยึดมัน่ ในความเป็ นอยูร่ ากฐานจนถึงปั จจุบนั ดังนั้นกลยุทธ์
ทางการตลาดของการท่องเที่ ยวด้านอาหารการกิ นที่เหมาะสมควรปรับให้เหมาะสมกับแรงจูงใจ
ไม่ว่าจะประสบการณ์ และอารมณ์ ของนักท่องเที่ยว ตลอดจนแนวโน้มการทาอาหารที่มีความเป็ น
สากล โดยอาศัย ความเชี่ ยวชาญด้านการตลาดการประกอบธุ รกิ จอาหารที่ เป็ นธรรมและมีการใช้
วัฒนธรรมเป็ นพื้นฐาน ตลอดจนการนาอาหารประจาท้องถิ่นมาประยุกต์ให้เหมาะสม เป็ นต้น
Draskovic, S. (2016) กล่ า วว่า อุ ต สาหกรรมอาหารจัด เป็ นกิ จ กรรมส าคัญ ส าหรั บ ความ
ต้องการรู ปแบบใหม่ของนักท่องเที่ยว ที่มีการเน้นประสบการณ์ทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี และ
เอกลัก ษณ์ ข องท้อ งถิ่ น ดัง นั้น การพัฒ นาขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขัน ของเมื อ งท่ อ งเที่ ย ว
ต้องคานึงถึงส่ วนประกอบผลิตภัณฑ์ดา้ นการทาอาหารของท้องถิ่นนั้น
Sengel, T. Karagoz, A. Cetin, G. Dincer, FI. Ertugral, SM. & Balık, M. (2015) มีการศึกษา
สารวจพฤติกรรมการท่องเที่ยวในบางรู ปแบบ เช่น ผลกระทบการท่องเที่ยวและที่พกั ในเขตเมืองเก่า
ของอิสตันบูล ประเทศตุ รกี พบว่า การวิเคราะห์ ความแปรปรวนพบว่า ความแตกต่างของปั จจัย
สาคัญทางด้านประชากรศาสตร์ ดา้ นเพศจะมีอิทธิ ผลต่ออาหารท้องถิ่น เช่น เพศชายมีแนวโน้มที่จะ
ซื่ อสัตย์มากขึ้นต่ออาหารท้องถิ่น ดังนั้นอาหารท้องถิ่ นจึงกลายเป็ นแรงจูงใจในการเดินทางสาหรับ
ชายและหญิ ง จึ ง ท าให้ผูบ้ ริ ห ารท้อ งถิ่ น จึ ง ควรก าหนดทิ ศ ทางการโฆษณาประชาสั ม พัน ธ์ ใ ห้
เหมาะสมกับกลุ่มนักท่องเที่ยวต่อไป
Jalis, MH. Che, D. Markwell, K. (2014) การเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วไปยัง จุ ด หมายปลายทาง
ด้านอาหาร สามารถทาได้โดยการใช้อาหารท้องถิ่ นที่มีความหลากหลาย, รสชาติของอาหารและ
ส่ วนผสมที่มีสีสันผสมผสานเข้ากับการปรุ งอาหารของพ่อครัวที่มีโดดเด่นอาหารแต่ละประเภทต้อง
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มี การกาหนดอย่างชัดเจน โดยการนาเสนออาหารและอาหารมาเลย์เป็ นหลักด้านการตลาดของ
รัฐบาลมาเลเซียที่เป็ นการส่ งเสริ มจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวด้านอาหาร ดังนั้นการส่ งเสริ มและ
การสร้างภาพลักษณ์ของอาหารท้องถิ่นในประเทศมาเลเซีย จะประกอบขึ้นจากความหลากหลายของ
วัฒนธรรมและเผ่า พันธุ์ เช่ น อาหารท้องถิ่ น, ผลไม้ท ้องถิ่ น และวัตถุ ดิบ ของท้องถิ่ น ตลอดจน
กิ จกรรมที่เกี่ ยวข้องกับอาหารเช่ น การทาอาหาร, สถานที่รับประทานอาหาร และการรับประทาน
อาหาร จะช่ วยเพิ่มเอกลักษณ์ ของอาหารมาเลย์อีกด้วย ดังนั้นภาพลักษณ์ ที่ดีจะสิ่ งที่สามารถดึงดู ด
และการกระตุ ้น ท าให้นัก ท่ องเที่ ย วที่ เดิ นทางท่ องเที่ ย วในประเทศมาเลเซี ย เดิ นทางเพื่ อสั ม ผัส
ประสบการณ์การท่องเที่ยวด้านอาหารในท้องถิ่น ที่สาคัญยิ่งขึ้นก็ช่วยในการสร้างความตระหนักถึง
เอกลักษณ์ของอาหารมาเลเซี ยและเพื่อ เป็ นการสร้างแบรนด์สถานที่ท่องเที่ยว ส่ วนในเรื่ องความเชื่อ
ทางด้านศาสนาเป็ นลักษณะที่มีความพิเศษที่สามารถตอบสนองและผสมผสานความต้องการการ
รับประทานอาหารทางศาสนา เช่น ชาวมุสลิม ชาวฮินดู ชาวยิว เป็ นต้น ดังนั้นการร่ วมมือซึ่ งกันและ
กันระหว่างรัฐบาลมาเลเซี ยและผูป้ ระกอบการด้านการท่องเที่ยวจึงมีส่วนสาคัญในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวด้านอาหารต่อไปในอนาคต
Millan Vazquez de la Torre, G. Hernandez Rojas, R. Navajas Romero, V.(2016) ไ ด้
ท าการศึ ก ษาวิ จยั การท่ องเที่ ย วด้า นอาหารของเมื องคอร์ โ ดบา (Cordoba) ประเทศสเปน พบว่า
ผลิ ตภัณฑ์อาหารของคอร์ โดบา (Cordoba) มี คุณภาพที่ สู ง ซึ่ ง อาจเป็ นพื้ นฐานส าหรั บ การพัฒนา
ผลิ ตภัณฑ์การท่องเที่ยวแต่นักท่องเที่ยวกลับสนใจในคุ ณภาพมากกว่าปั จจัยทางด้านราคา ดังนั้น
อาหารที่ มี ค วามหลากหลายของเมื อ งและคุ ณ ภาพของวัต ถุ ดิ บ ที่ ผ ลิ ต ท าให้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ อ าหาร
ขั้นสุ ดท้าย จึงทาให้นกั ท่องเที่ยวมีความประทับใจและชื่ นชอบในการรับประทานอาหาร ซึ่ งเป็ น
การใช้ยุทธศาสตร์ ที่รวมกันระหว่างร้ านอาหารและผูผ้ ลิ ตวัตถุ ดิบ ที่สามารถทางานร่ วมกันจนเกิ ด
เครื อข่ายด้านอาหารการกิ นและก่อให้เกิ ดคุ ณค่าแก่ผลิ ตภัณฑ์เหล่านี้ จึงทาให้การพัฒนาเมืองแห่ ง
อาหารการกินต้องมีการสนับสนุนและการประสานงานของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกภาคส่ วน
Sahin, G.G. (2015) กล่ า วว่า การท่ อ งเที่ ย วทางด้า นการท าอาหารนอกเหนื อ จากวิ ธี ก าร
ที่ ส าคัญ ที่ สุ ดในการพัฒ นาเศรษฐกิ จ แล้ ว ยัง เป็ นส่ ว นส าคั ญ ที่ สุ ดของตลาดการท่ อ งเที่ ย ว
ทางวัฒนธรรมที่กาลังเติบโตอย่างรวดเร็ ว เมืองจุดหมายปลายทางจึงมีส่วนสาคัญในประสบการณ์
การเดินทางในการสัมผัสกับอาหารและไวน์แปลกใหม่ของนักท่องเที่ยวในประเทศตุรกี ดังนั้นการ
ท่องเที่ยวทางด้านอาหารการกินจึงเป็ นประเภทของการท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่อายุระหว่าง
35-55 ปี และมีรายได้ค่อนข้างสู ง โดยมีความต้องการที่จะเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่มีโอกาส
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ให้เรี ยนรู ้ประสบการณ์ ในเรื่ องวัฒนธรรมอาหารที่มีความแตกต่างกันแต่ละท้องถิ่น เช่น การบริ โภค
อาหารที่ ท ้องถิ่ น ซึ่ ง ผูบ้ ริ โภคสามารถเล่ า ประสบการณ์ ก ับ คนอื่ นให้รับ รู ้ ดัง นั้นการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวด้านอาหารปั จจัยที่สาคัญ ก็คือ คนปรุ งอาหาร ดังนั้นคนปรุ งอาหารจึงควรมีส่วนร่ วมกับ
ประเพณี ทางวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น ไม่วา่ จะเป็ นการผลิตรู ปแบบใหม่และรู ปแบบของ
การทาอาหาร ตลอดจนการปรับปรุ งบรรยากาศของร้านอาหารจากภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ ที่แตกต่าง
กัน ทั่ว ประเทศ ซึ่ งการพัฒ นาการท่ อ งเที่ ย วด้ า นการท าอาหารของประเทศตุ ร กี จ ะต้อ งเน้น
ความหลากหลายวัฒ นธรรมและประเพณี ด้า นการท าอาหารไว้ด้ว ยกัน จึ ง ควรมี กิ จ กรรมด้า น
การท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการทาอาหารของตุรกี ไม่วา่ จะเป็ น กิจกรรมการท่องเที่ยวเกษตร, การซื้ อ
สิ นค้าและวัตถุ ดิบ จากท้องถิ่ นที่ เช่ น การเยี่ยมชมโรงงานชี ส และไวน์ ตลอดจนการร่ วมกันเปิ ด
โรงเรี ยนสอนทาอาหาร เป็ นต้น
Mahachi Chatibura, D., & Saayman, M. (2015) ได้ทาจากการวิจยั การศึกษาการท่องเที่ยวที่
ถู ก ทอดทิ้ ง ในประเทศบอตสวานา (Botswana) โดยท าการศึ ก ษาประเพณี เ ซตวานา (Setswana
cuisine) จากการสัมภาษณ์ ผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยหลักในการพัฒนาการท่ องเที่ ย ว เช่ น องค์การการ
ท่ อ งเที่ ย วบอตสวานา (Botswana Tourism Organization), บอตสวานาอาร์ ต เวิ ร์ ล มาร์ เ ก็ ต ติ้ ง และ
โรงแรมกาโบโรซัน (Botswana Craft Marketing and Gaborone Sun Hotel) โรงแรมคาสิ โนและศูนย์
การประชุ มการศึ กษานี้ ได้ระบุ ว่า อาหารประเภทเนื้ อวัวต้ม (Seswaa) และผลิ ตภัณฑ์เนื้ อวัว แบบ
Biltong เป็ นแหล่งทรัพยากรที่มีศกั ยภาพ การท่องเที่ยวด้านอาหารจะต้องเน้นความปลอดภัยทางด้าน
อาชีวอนามัยเป็ นสิ่ งที่ควรคานึ งถึง ไม่วา่ จะความปลอดภัยของผ้าขี้ริ้ว เพราะเป็ นเครื่ องมืออย่างหนึ่ง
ที่ เป็ นสิ่ ง ที่ ค วบคู่ ก ับ ครั ว ซึ่ ง ทัศ นคติ ของผู ป้ รุ ง อาหารต้อ งมี ความรอบคอบและมี ค วามรู ้ ที่ ดี ต่ อ
ความสะอาดในการประกอบอาหาร แต่การส่ งเสริ มการท่องเที่ยวอาหารท้องถิ่ นควรใช้เครื่ องมื อ
ทางด้านการสื่ อ ไม่ว่าจะเป็ นวิทยุ โทรทัศน์และโบรชัวร์ เป็ นเครื่ องมือสาคัญที่ มีส่วนส่ งเสริ ม ใน
การพัฒนาการท่องเที่ ย ว แต่ พ บว่าปั ญหาด้านภาษาไม่ไ ด้เป็ นอุ ปสรรคด้านการบริ ก ารในเรื่ องที่
เกี่ ยวกับความเข้าใจภาษาท้องถิ่ นของนักท่องเที่ ยว เพราะผูใ้ ห้บริ การด้านอาหารต้องรู ้ วิธีใ นการ
แสดงออกในแบบที่นกั ท่องเที่ยวเข้าใจได้ ไม่วา่ จะเป็ นท่าทางหรื อรู ปภาพประกอบควบคู่กนั
Galvez, J.C.P., Lopez-Guzman, T., Buiza, F.C., & Medina-Viruel, M.J. (2017) ได้การทา
ศึกษาวิจยั การท่องเที่ยวด้านอาหารในเมือง Lima ประเทศ Peru พบว่า การท่องเที่ยวเป็ นภาระผูกพัน
ที่ สาคัญของผูบ้ ริ หารท้องถิ่ นสาหรั บการพัฒนาสถานที่ ท่ องเที่ ย ว เพราะนักท่องเที่ ยวมี การเลื อก
รับประทานอาหารที่มีเฉพาะทางภูมิศาสตร์ ในท้องถิ่ นนั้น ซึ่ งเป็ นแรงจูงใจหลักอย่างหนึ่ งสาหรั บ
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การเดินทางในการค้นพบประสบการณ์ใหม่ของพวกเขา จากผลวิจยั พบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่มาเยือนกรุ งลิมา เนื่ องจากมีวิธีการปรุ งอาหารในท้องถิ่ นที่มีความพิเศษและสามารถดึ งดู ดความ
สนใจได้เป็ นอย่างดี เป็ นปั จจัยจูงใจในการตัดสิ นใจไปท่องเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยว แสดงให้เห็นว่า
ประสบการณ์ ด้ า นอาหารและมิ ติ ด้ า นสั ง คมนิ ย มสมัย ใหม่ ที่ มี ส่ วนสร้ า งความพึ ง พอใจใน
การรับประทานอาหารให้ มากขึ้ น ดังนั้นการพัฒนาการท่องเที่ยวด้านอาหารควรมีการตอบสนอง
ให้กบั นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็ นประสบการณ์ ในด้านการปรุ งอาหาร, การรับประทานอาหารของ
ท้องถิ่ น, การเรี ยนรู ้ ด้า นวัฒนธรรม องค์การภาครั ฐและเอกชนควรมีก ารสนับสนุ นเครื่ องมื อใน
การพัฒนาธุ รกิจไม่วา่ จะเป็ นความรู ้ในการประกอบอาหารและแหล่งเงินทุนต่างๆ
Fojtik, J., & Somogyi, A. ได้ท าการศึ ก ษาการท่ อ งเที่ ย วในเมื อ ง Sarkoz ประเทศฮัง การี
พบว่ า บทบาทการตลาดจุ ด หมายปลายทางจะต้อ งเป็ นการตลาดประเภทพิ เ ศษ ที่ มี ล ัก ษณะ
การบริ หารพื้ นที่ ข นาดเล็ ก และงบประมาณที่ จากัด ดัง นั้น แนวทางในการวางตลาดจึ ง สิ่ ง ส าคัญ
สาหรับสถานที่ดงั กล่าวเพื่อหาเหตุการณ์หรื อสถานที่น่าสนใจเป็ นเขตของความสามารถในการสร้าง
ความแตกต่างในการท่องเที่ยวของพื้นที่แห่งนี้ จึงควรนาประเด็นเรื่ องภูมิภาคของชาติพนั ธุ์เพื่อดึงดูด
ความสนใจของนักท่องเที่ยว ตลอดจนคุณภาพของอาหารที่ รับประทานและความสามารถด้านการ
ปรุ งอาหาร ดังนั้นการท่องเที่ยวของสถานที่ขนาดเล็กในเมือง Sarkoz ก็คือ พื้นที่ขนาดเล็กหมู่บา้ น
และเมืองเล็ก เพราะสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้ที่มีคุณค่าของลูกค้าที่ตอ้ งการแสวงหาประสบการณ์ใหม่
ซึ่ งคนในท้องถิ่ นจะมีความเชี่ ยวชาญในการท่องเที่ยวจึงสามารถนาเสนอคุ ณค่าของการท่องเที่ ยว
ด้านอาหารให้นกั ท่องเที่ยวได้เป็ นอย่างดี โดยการจัดการที่ตอ้ งการสร้างมูลค่าจะต้องมีการบริ การที่
มาตรฐานสู ง ไม่วา่ จะเป็ นคุณภาพของการให้บริ การและการร่ วมมือกันของผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน
Habibah , A., J. Hamzah, A.C.Er., Buang, A., Selvadurai, S., & Mushrifah, I (2013) ได้ท า
การวิ จ ั ย การพัฒ นาการท่ อ งเที่ ย วในเขตช่ อ งแคบมะละกา (The Straits of Malacca) พบว่ า
ความร่ วมมื อระหว่างเมื องต่างๆได้จะกลายเป็ นหนึ่ งในโครงการที่ริเริ่ มในระดับภูมิภาคเพื่อ เป็ น
การพัฒนาส่ งเสริ มความยัง่ ยืนทางเศรษฐกิ จ โดยปั จจัยด้านความสาเร็ จที่มี ความสาคัญในระดับ
มหภาคและระดับจุลภาคของบุคคล ชุ มชนและธุ รกิ จ ได้แก่ 1)การบริ หารแบบธรรมาภิบาลและ
ผูบ้ ริ หารมีภาวะผูน้ า ก็คือความผูกพันและความสามารถในการบริ หารจัดการเป็ นหัวใจสาคัญในการ
สนับสนุนโครงการเหล่านี้ ไม่วา่ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องมีผลประโยชน์ร่วมกันก็มี
ส่ ว นร่ ว มในการพัฒ นากิ จ การเหล่ า นี้ 2)ธุ ร กิ จ การแบ่ ง ปั น ความรู ้ ใ นการสร้ า งธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย ว
3)บริ บทขององค์กรในระดับภูมิภาคของชุมชนเป็ นเสาหลักในพัฒนาการท่องเที่ยวในภูมิภาคต่างๆ
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และ 4)การพัฒนาสภาพเฉพาะพื้นที่ใหม่ทางด้านทรัพยากรชองชุ มชนมาให้บริ การด้านอาหารและ
กิจกรรมอื่นๆให้มากขึ้น
Grodach, Carl (2009) กล่าวว่า การสร้างตราสิ นค้าของท้องถิ่นให้เป็ นที่รู้จกั แก่นกั ท่องเที่ยว
ควรจะมีการนาเทคโนโลยีทนั สมัยมาประยุกต์ใช้ให้มากขึ้ น ซึ่ งการใช้โฮมเพจ (Homepages) เป็ น
วิธีการที่รัฐบาลท้องถิ่ นสามารถทาการตลาดและสร้างตราสิ นค้าได้เมือง เช่ น การโฆษณาท้องถิ่น,
สถานที่บนั เทิงและกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนบรรยากาศโดยรอบ เพื่อเป็ นการสร้างแรงกระตุน้ ให้แก่
นัก เที่ ย วมี ค วามสนใจมาใช้ บ ริ การ โดยมี ก ารเน้ น การสร้ า งภาพลัก ษณ์ ว ัฒ นธรรม, อาคาร
สถาปั ตยกรรมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเป็ นแกนหลัก เพราะสิ่ ง
เหล่านี้สามารถเพิม่ ศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืนต่อไป ดังนั้นความรู ้ความเข้าใจในการ
สร้ างสื่ อประชาสัมพันธ์เป็ นหน้าที่ ที่ตอ้ งร่ วมกันระหว่างรั ฐบาลท้องถิ่ นและผูท้ ี่ ส่วนเกี่ ยวข้องกับ
อาหาร เพื่อให้นกั วางแผนและนักออกแบบเมืองสามารถสร้างตราสิ นค้าของท้องถิ่นมีความโดดเด่น
กว่าแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ
Quan, S. Wang, N. (2004) ได้แสดงความคิดเห็นการท่องเที่ยวด้านอาหาร พบว่า การบริ โภค
อาหารเป็ นเพี ย งส่ วนขยายในด้า นพฤติ กรรมของนัก เที่ ยว จึ งท าให้ก ารบริ โภคอาหารธุ รกิ จการ
ท่องเที่ยวเป็ นหน่วยหนึ่งในการเป็ นปั จจัยสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว แต่การบริ โภคอาหารสามารถ
ได้รับว่าเป็ นประสบการณ์ ของผูบ้ ริ โภคที่สามารถตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานทางร่ างกาย
และมี ความสะดวกสบายในการเดิ นทางท่องเที่ ยว ดังนั้นผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับอาหารในท้องถิ่ น
จาเป็ นต้องพัฒนากลยุทธ์ให้เหมาะสมกับนักท่องเที่ยว ดังต่อไปนี้
1) ควรท าความเข้า ใจทางด้านวัฒนธรรมอาหารของนักท่ องเที่ ยว เช่ น การรั บประทาน
อาหารของพวกเขาว่าอาหารที่ใช้ตอ้ งมีความเหมาะกับนิสัยและประเพณี ของนักท่องเที่ยว
2) ควรทาความเข้าใจนักท่องเที่ยวว่ามีนิสัยการกิ นที่แตกต่างกันและความชอบ ตลอดจน
การเรี ยนรู ้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการกินของนักท่องเที่ยวที่มีความแตกต่างกัน
3) ควรพัฒนาหลักโภชนาการที่มีความปลอดภัยทางด้านอาหารและความสะดวกสบายของ
ที่พกั อาศัย เพราะหากมีผลกระทบจะส่ งผลต่อภาวะทางอามรณ์และนักท่องเที่ยวไม่ยินดีที่ใช้บริ การ
ต่อไป
ดั ง นั้ นอาหารจึ ง เป็ นส่ วนหนึ่ งของจุ ด หมายปลายทางที่ ไ ม่ ใ ช่ แ ต่ ก ารสร้ า งความ
พึงพอใจเพียงอย่างเดียวแต่ทาหน้าที่เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ซึ่งเป็ นการพัฒนาการท่องเที่ยว
ด้านอาหารควรมีประเด็นดังนี้
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1) การปรุ ง อาหารด้ว ยการใช้ว ฒ
ั นธรรมและวัต ถุ ดิ บ ภายในท้อ งถิ่ น ในการพัฒ นาการ
ท่องเที่ยว
2) การสร้างความหลากหลายทางวัฒนธรรมอาหาร
3) การจัดงานเทศกาลอาหารต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของประเทศ, เอกลักษณ์ของชุมชน
ปลายทางและสร้างการมีส่วนร่ วมของชุมชนมากขึ้น
ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลที่อาหารท้องถิ่ นและอาหารแบบดั้งเดิ มจะถูกมองว่าเป็ นเล็กน้อยและ
ละเลยในการพัฒนาการท่องเที่ยว แต่สามารถนามาพัฒนาร่ วมกันอาหารสมัยใหม่ได้
Karagiannis, D., & Metaxas, T. (2017) กล่ า วว่า บทบาทของรั ฐ บาลท้อ งถิ่ น ( The role of
Local Government: LG) ในการพัฒ นาด้า นการท่ อ งเที่ ย วถื อ เป็ นสิ่ ง ส าคัญ อย่ า งยิ่ ง ตัว อย่ า งเช่ น
การบริ หารของเมืองออนตาริ โอ(Ontario) ประเทศแคนาดาซึ่ งได้รับการจัดการด้วยความช่ วยเหลื อ
ของกระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและวัฒ นธรรมและด้ว ยความร่ ว มมื อ ของภาคเอกชน เพื่ อ สร้ า ง
ประสิ ทธิ ภาพโดยการใช้เครื่ องมือการพัฒนาการท่องเที่ยวส่ งเสริ มภูมิภาคผ่านการทาอาหาร ซึ่ งมี
Ontario Culinary Tourism Alliance (OCTA) เป็ นองค์กรที่ไม่มุ่งหวังผลกาไรที่มีหน้าที่ขบั เคลื่อนให้
ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการทาอาหารของจังหวัด โดยเฉพาะในเขตเทศบาลซึ่งกระทรวงและ
วิสาหกิจมอบหมายให้ OCTA มีหน้าที่พฒั นาแผนยุทธศาสตร์ การดาเนินงานที่ครบวงจร และมีการ
ประสานงานร่ วมกันระหว่า งอาหารของผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย ด้า นการท่ องเที่ ย วของเมื องออนตาริ โ อ
ทั้งหมด
ลักษณะการมีส่วนร่ วมในเชิ งความคิดสร้างสรรค์และมีประสิ ทธิ ภาพเพื่อให้เกิดการพัฒนา
ภูมิภาคและประเทศโดยทัว่ ไป ดังนั้นการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนต้องใช้การบริ หารงาน
ร่ วมระหว่างรัฐบาลทั้งสองระดับ คือระดับจังหวัดและเขตในการรับผิดชอบและร่ วมมือกันในวิธีที่ดี
ที่สุดเท่าที่จะทาได้เพื่อบรรลุเป้ าหมายการพัฒนาร่ วมกัน โดยใช้หลักการการสนับสนุนที่ยงั่ ยืน ทาให้
มีความจาเป็ นในการให้ความร่ วมมือกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยหลากหลายสาขา ไม่วา่ จะผูป้ ระกอบการ
และคู่คา้ ทางสังคม ก็ควรมีส่วนร่ วมเพื่อให้สามารถจัดการการท่องเที่ยวได้อย่างยัง่ ยืน ด้วยวิธีน้ ี จะ
สามารถเพิ่ ม ความรั บ ผิ ดชอบให้แ ก่ ผู ป้ ระกอบธุ รกิ จการท่ อ งเที่ ย ว พร้ อมกับ การมี ส่ วนร่ ว มใน
กระบวนการพัฒ นาและการแก้ไ ขปั ญ หาอย่ า งสร้ า งสรรค์ สิ่ ง ส าคัญ คื อ ต้อ งเข้า ใจว่ า กลยุ ท ธ์
ในการพัฒ นาการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยัง่ ยื น ควรมี ค วามชัด เจนและมี ก ารด าเนิ น งานของท้อ งถิ่ น
ที่มีคุณธรรม, เอกลักษณ์และความถูกต้องทางวัฒนธรรมของตน สุ ดท้ายคือการรักษาสภาพแวดล้อม
ให้มีความสะอาดและสวยงาม สิ่ งเหล่านี้จึงเป็ นการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
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Londono, M.del.P.L. (2011) กล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการท่องเที่ยวและการกินอาหาร
มี ส่ ว นร่ ว มในการพัฒ นาท้อ งถิ่ น โดยสามารถอาศัย ผลิ ต ภัณ ฑ์ อ าหารในท้อ งถิ่ น มาเชื่ อ มโยง
ความสัมพันธ์และสามารถส่ งเสริ มประเพณี วัฒนธรรม มรดก และเอกลักษณ์ของท้องถิ่ นให้เกิ ด
ความพึงพอใจของผูเ้ ยี่ยมชมได้ ทาให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยต้องมีส่วนร่ วมในการกาหนดกลยุทธ์การ
กาหนดตาแหน่ งทางการตลาดและในการประเมินผลบทบาทที่การท่องเที่ยวด้านการทาอาหาร ซึ่ ง
สามารถทาการส่ งเสริ มผลิตภัณฑ์อาหารเกษตรในท้องถิ่นควบคู่ไปด้วยกัน ในการกระตุน้ เศรษฐกิจ
ของภูมิภาคก็คือ การสร้างโอกาสและจัดการผลิ ตภัณฑ์การท่องเที่ยวและการสร้ างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
ตลอดจนการรักษาผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมให้คงอยู่ เช่น การท่องเที่ยวทางธรรมชาติไม่วา่ จะเป็ นภูเขา
และทะเล ก็สามารถถูกทาลายและหมดไป แต่การท่องเที่ยวด้านอาหารการกินเป็ นสิ่ งที่จบั ต้องไม่ได้
จึงทาให้ผูว้ างแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจาเป็ นต้องอาศัยสิ่ งที่มีอยู่วิถีชีวิตของตนเองจึ งจะสามารถ
ตอบสนองการทางานของผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุ รกิจอาหาร ไม่วา่ จะเป็ นธุ รกิจภาคการเกษตร ธุ รกิจ
อาหาร และสื่ อต่างๆ เป็ นต้น
Kyriakaki, A., Zagkotsi, S. & Trihas, N. (2016) ได้การศึกษาวิจยั การพัฒนาการท่องเที่ยว
ด้านอาหารเช้าของประเทศกรี ซ พบว่าการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิ จด้านการท่องเที่ยวและสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะของผูช้ ม จาเป็ นต้องมอบโอกาสแก่ทอ้ งถิ่ นและชุ มชนให้มีส่วน
ร่ วมในการสร้ างสรรค์ป ระสบการณ์ เพื่อเป็ นการดึ ง ดู ดนัก ท่องเที่ ยวให้มี ความภัก ดี และมีก ารใช้
บริ การอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็ นส่ งเสริ มการพัฒนาทางเศรษฐกิจและตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะ
ของนักท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน จึงเกิ ดเป็ นโครงการ ‘GREEK BREAKFAST’ ซึ่ งอาหารเช้าแบบกรี ก
เป็ นการรวมกันระหว่างอาหารเมดิเตอร์ เรเนี ยนและอาหารท้องถิ่นที่มีความหลากหลาย ซึ่ งสามารถ
สะท้อนให้เห็นถึงอาหารการกินของกรี ซ การมุ่งเน้นไปที่ประเพณี การทาอาหาร จึงเป็ นการส่ งเสริ ม
ความมั่ง คั่ง และความถู ก ต้อ งของผลิ ต ภัณ ฑ์ ท างการเกษตรในท้อ งถิ่ น ที่ มี ค วามปลอดภัย และ
การท าอาหารที่ มี แนวทางร่ วมกันของโรงแรมตากอากาศและผูผ้ ลิ ตในท้องถิ่ น พบว่า ‘GREEK
BREAKFAST’ มีบทบาทสาคัญในการสร้างเอกลักษณ์และประสบการณ์ให้ แก่นกั ท่องเที่ยวได้ลิ้ม
ลองอาหารแบบดั้งเดิม จึงทาให้พฤติกรรมการทาอาหารของคนในท้องถิ่นว่ามีความรู ้และความใส่ ใจ
เกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์อาหารท้องถิ่ น นักท่องเที่ยวสามารถเรี ยนรู ้ถึงประวัติศาสตร์ และประเพณี ของ
ท้องถิ่นได้ดียงิ่ ขึ้น
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Sandybayev, A. (2018) ได้ท าการศึ ก ษาได้มุ่ ง เน้นไปที่ เทศกาลรถบรรทุ ก ขายอาหารใน
กรุ งอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พบว่า การท่องเที่ยวด้านอาหารเป็ นแนวโน้มแบบใหม่
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของโลก ซึ่ งอาจเป็ นแรงผลักดันสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิ จมรดกทาง
วัฒนธรรมและการเติบโตของการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน ซึ่ งผลการวิจยั ระบุวา่ ความพึงพอใจมี ผลต่อ
พฤติกรรมของผูเ้ ข้าชม ตลอดจนประสบการณ์การประทานอาหารเกิดเป็ นความประจาของผูเ้ ข้าชม
จุดหมายปลายทางแหล่งท่องเที่ยวด้านอาหาร ไม่ว่าจะทุกกลิ่ นและรสชุ่ มชื่ น ตลอดจนบรรยากาศ
ของสถานที่ ดังนั้นอาหารและสถานที่ จึงเชื่ อมโยงเข้าด้วยกันเป็ นพื้นฐานที่ รวมอยู่ในการพัฒนา
สภาพแวดล้อมและเศรษฐกิ จสมัยใหม่ ดังนั้นจุดหมายปลายทางและสถานที่ จะต้องมีองค์ประกอบ
สาคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวด้านการท่องเที่ยว เช่น ความน่าสนใจของอาหารและเทศกาลจะเป็ น
เครื่ องมือในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพที่ดีข้ ึนและสามารถพัฒนาการท่องเที่ยวได้อย่างยัง่ ยืน ดังนั้นการ
พัฒนาควรควบคู่วฒั นธรรมการกินและความพึงพอใจของผูเ้ ข้าชม ไม่ใช่พฒั นาเพียงด้านหนึ่ งเพียง
อย่างเดียว
Kesimoglu, A. (2015) กล่ า วว่ า ความทัน สมัย ของรู ปแบบการท าอาหารเป็ นการเพิ่ ม
สั ญ ลัก ษณ์ (Symbolic Enhancement) และการรวมตัว กั น ของผู ้ที่ ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งการกั บ ธุ รกิ จ
การท่องเที่ยว ในการจัดทานโยบายเรื่ องการจัดการจุดหมายปลายทางและการตลาด ซึ่งการทาอาหาร
เป็ นสิ่ ง หนึ่ ง ที่ ส ามารถปรั บ เปลี่ ยนในเข้า กับ ยุค สมัยและความต้องการของผูบ้ ริ โภคแต่ ต้อ งไม่มี
ผลกระทบต่อ ผลต่อวิถีการรับประทานอาหาร, สังคม, วัฒนธรรมและเศรษฐกิ จ ดังนั้นการปรั บ
แนวความคิดของการทาอาหารควรกาหนดวิธีทาอาหารให้มีมาตรฐานและความถูกต้อง แต่ไม่ควร
กาหนดด้านรสชาติของอาหารเพราะเป็ นวัฒนธรรมการกินที่มีความแตกต่างกัน ซึ่ งถือเป็ นการสร้าง
มูลค่าและประสบการณ์การท่องเที่ยวให้กบั นักท่องเที่ยวได้อีกด้วย
LeHeup, R. (2015) ได้เขียนบทความในการพัฒนาการท่องเที่ยวด้วย 6 ยุทธศาสตร์สาคัญใน
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ได้แก่
ยุทธศาสตร์ ที่ 1. การพิจารณาถึ งความพร้ อมที่จะรับนักท่องเที่ยวด้านอาหาร โดยกลุ่มการ
ท่องเที่ยวด้านการทาอาหารออนตาริ โอ (Ontario Culinary Tourism Alliance) แนะนาชุ ดเกณฑ์ 10
ประการสาหรับใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวด้านอาหารที่ประสบความสาเร็ จ ประกอบด้วย 1)ภาวะ
ผูน้ า 2)ผลิตภัณฑ์ที่พร้อมสาหรับการทาตลาดหรื อความพร้อมของทรัพยากร 3)กลยุทธ์แบบบูรณา
การ 4)ความร่ วมมือระหว่างผูป้ ระกอบการและชุมชน 5)การสนับสนุนทางการเงินและมาตรการด้าน
ประสิ ทธิ ภาพ 6)แหล่งกระจายสิ นค้าที่มีประสิ ทธิ ภาพ 7)มีความเชี่ยวชาญด้านการทาตลาด 8)แหล่ง
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ท่องเที่ยวด้านอาหารที่มีความโดดเด่นในภูมิภาค 9)สื่ อมวลชนที่มีประสบการณ์ การท่องเที่ยวด้าน
การเกษตรและอาหาร 10)องค์กรหรื อบริ ษทั ด้านที่มีประสิ ทธิ ภาพและประสบการณ์ดา้ นการตลาด
จึงจะสามารถสร้ างลักษณะพิเศษให้แก่สถานที่ท่องเที่ยว เพื่อเป็ นสร้ างประสบการณ์ การท่องเที่ยว
ด้านอาหารให้กบั นักท่องเที่ยวได้เป็ นอย่างดี
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 คื อการสร้ างเครื อข่ายการท่ องเที่ ย วทั้งผูท้ ี่ให้การต้อนรับและสนับสนุ น
นักท่องเที่ยว ซึ่ งผูเ้ ข้าร่ วมทุกคนควรมีส่วนร่ วมในการสนับสนุ นผูค้ นในชุ มชนผูผ้ ลิ ตและจัดเตรี ยม
อาหารและเครื่ องดื่มในท้องถิ่ น เครื อข่ายชุ มชนต้องเปิ ดกว้างและพร้ อมสาหรับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 คือ การทางานร่ วมกับเครื อข่ายเพื่อสร้ างประสบการณ์ ดา้ นอาหาร ซึ่ งเป็ น
การหาพันธมิตรที่มีศกั ยภาพที่แตกต่างกัน เช่ น แหล่งวัตถุ ดิบ, การท่องเที่ยว, ที่พกั , การศึกษาและ
ความบันเทิง เป็ นต้น
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 คือ การสร้างกิจกรรมพิเศษและโปรโมชัน่ โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ เป็ นที่
นิยมเนื่องจากสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 คือ การใช้การศึกษาและการหาประสบการณ์ดา้ นวัฒนธรรมท้องถิ่น ไม่จะ
เป็ นวิถีความเป็ นอยูห่ รื อการรับประทานอาหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 คือ การแบ่งบันความรู ้ ระหว่างผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องการท่องเที่ยวด้านอาหาร
เพื่อทนาไปพัฒนาการท่องเที่ยวได้อย่างยัง่ ยืน จึงไม่ควรให้มีการส่ งเสริ มในด้านการแข่งขันของผู ้
ประกอบของท้องถิ่นด้วยกัน แต่เน้นความร่ วมมือของเครื อข่าย
Genc, R. (2016) กล่าวว่าค่านิ ยมในการบริ โภคเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ส่งผลกระทบต่อคุณค่าของ
นัก ท่ องเที่ ย วประสบการณ์ ด้า นอาหารของนัก ท่ องเที่ ย ว จึ ง ไม่ ถื อว่า เป็ นสิ่ ง ที่ ผิดปกติ ที่ จะมี ก าร
เดินทางในระยะทางไกลเพื่อชิ มอาหาร ดังนั้นการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้กบั ธุ รกิ จการท่องเที่ยวจึงควร
มอบประสบการณ์ ที่ดีให้กบั นักท่องเที่ ยวเป็ นสิ่ งสาคัญ โดยประสบการณ์ การกิ นที่ แท้จริ ง ต้องมี
รสชาติที่ดี แต่ยงั มีความสามัคคีของภาคธุ รกิจการให้บริ การอาหารอีกด้วย ทาให้การบริ การและการ
นาเสนอรสชาติ ข องอาหารเป็ นการสร้ า งมู ล ค่ า ทางด้า นวัฒ นธรรมอี ก ทางหนึ่ ง ในปั จจุ บนั การ
รับประทานอาหารอยู่ในยุคที่มีอาหารแบบดั้งเดิ มและแบบปรุ งแต่ง ดังนั้นการทาอาหารจึงมีความ
เจริ ญรุ่ งเรื องเป็ นพื้นที่ของตนเอง ซึ่ งการบริ การอาหารจาเป็ นต้องเพิ่มมูลค่าให้กบั ประสบการณ์ของ
ลูกค้า ทาให้ผูใ้ ห้บริ การจึงควรมีการบริ การที่มีคุณภาพ เช่ น ร้านอาหารควรให้ความสนใจในเรื่ อง
ความปลอดภัยและสุ ขอนามัยทั้งพนักงานและสถานที่ประกอบอาหารเป็ นหลัก เพื่อเป็ นการสร้าง
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แรงจูงใจและประสบการณ์ ที่น่าจดจาซึ่ งเป็ นกุญแจในการพัฒนาการท่องเที่ยวด้านอาหารต่อไปใน
อนาคต
Balteacu, C.A. (2016) กล่ า วว่า การให้บริ ก ารด้านการเดิ นทางเป็ นสิ่ ง จาเป็ นในการสร้ าง
ความน่ าสนใจของจุ ดหมายปลายทางสาหรั บวันหยุด การพัฒนาการท่องเที่ ยวการทาอาหาร โดย
การบู รณาการเมนู แบบดั้งเดิ มในการให้บริ ก ารด้านอาหารหรื อการจัดเทศกาลตามประเพณี ก าร
ทาอาหารของพื้นที่ที่ไปเยือนเป็ นองค์ประกอบที่ เน้นความเฉพาะเจาะจงของท้องถิ่ นและสามารถ
สร้างความแตกต่างในการนาเสนอด้านการท่องเที่ยวในตลาดระดับชาติและนานาชาติ ดังนั้นวิธีการ
ที่เหมาะสมในการพัฒนาและส่ งเสริ มการท่องเที่ยวด้านอาหารควรจะมีการจัดเทศกาลการทาอาหาร
ในท้องถิ่น, การรักษาเอกลักษณ์ของท้องถิ่ นที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของวิธีการทาอาหาร ตลอดจน
วัตถุ ดิบต่างๆ ซึ่ งเป็ นการคุณลักษณะเฉพาะด้านอาหารที่เฉพาะเจาะจงและสามารถสร้ างมูลค่าเพิ่ม
ให้กบั ตัวสิ นค้าได้อีกด้วย
Shandini ,P. & Ramani, N. (2016) พบว่า ภาคเกษตรกรรมอินทรี ยใ์ นประเทศอินเดีย ซึ่งเป็ น
การปฏิบตั ิแบบดั้งเดิมของการทาเกษตรอินทรี ยโ์ ดยเกษตรกรในประเทศ กาลังเป็ นข้อได้เปรี ยบที่จะ
ช่วยให้ประเทศอินเดียกลายเป็ นผูน้ าตลาดระดับโลกในภาคนี้ เพราะประเทศอินเดียมีศกั ยภาพที่จะ
เป็ นผูส้ ่ งออกสิ นค้าเกษตรอินทรี ยท์ ี่สาคัญ ผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมอินทรี ยเ์ ป็ นสิ่ งไม่ตอ้ งใช้ปุ๋ยสารเคมี
และสารกาจัดศัตรู พืช โดยส่ วนใหญ่ผบู ้ ริ โภคชอบอาหารอินทรี ยเ์ นื่องจากความปลอดภัยสุ ขภาพของ
มนุ ษ ย์และความกัง วลเกี่ ย วกับ ระบบนิ เ วศน์ บางครั้ งก็ อาจเป็ นเพราะคุ ณสมบัติ เช่ น คุ ณ ค่ า ทาง
โภชนาการและรสชาติ ทาให้เกิดความคิดริ เริ่ มและภาพลักษณ์ของอาหารอินทรี ย ์ ดังนั้นการขยายตัว
ของเกษตรอิ นทรี ยจ์ ึ งถู กมองว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งของแนวโน้มการส่ งเสริ มการท่องเที่ ยวอีกทางหนึ่ ง
ความต้องการอาหารปลอดภัยจึง ทาให้เกิดสภาวะผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรี ยเ์ กิดการขาดแคลน ซึ่ งทา
ให้ทราบได้สินค้าอินทรี ยม์ ีส่วนในการสร้างพึงพอใจในกับผูบ้ ริ โภค
Cuevas, R.P., Guia, A.de., Demont, M. (2017) กล่าวว่า การแทรกแซงทางหลักโภชนาการ,
การบริ โภคอาหาร,การแนะนาผลิตภัณฑ์อาหาร และส่ วนผสมใหม่ๆแก่ผบู ้ ริ โภค ซึ่ งผูท้ ี่ปรุ งอาหาร
จะต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการเลือกอาหารให้เหมาะสมกับบริ บทและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ผูว้ ิจยั จึงได้ศึกษา "การวิจยั ระบบการกิ นเพื่อการบริ โภค" เพื่อทาความเข้าใจอาหารผูบ้ ริ โภคเฉพาะ
วัฒนธรรม โดยใช้ประชากรเป้ าหมายคือ ผูบ้ ริ โภครายย่อยระดับกลางถึงระดับสู งประเทศฟิ ลิปปิ นส์
เพื่อประเมินหาโอกาสทางการตลาดในประเทศของการท่องเที่ยวอาหารที่ใช้ขา้ วแบบดั้งเดิม พบว่า
วัฒนธรรมในการรับประทานข้าวเป็ นที่สาคัญในอาหารของประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ดังนั้นจึงควรมีการใช้
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หลัก ในเรื่ องส่ วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) เพื่ อช่ วยพัฒนาและจาหน่ า ยพันธุ์ ข ้า วให้
เหมาะสมกับความต้องการ โดยอาศัยผูเ้ ชี่ยวชาญทางโภชนาการและผูเ้ ชี่ยวชาญด้านอาหารมาช่ วยใน
การส่ งเสริ มเกษตรกรให้สามารถผลิตสิ นค้าตามความต้องการของตลาด เช่น 1. ผลิตภัณฑ์ที่แท้จริ ง
จะต้องมีลกั ษณะของเนื้ อสัมผัส,กลิ่ น, รสชาติ และภายนอกคือตราสิ นค้าบรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่เหมาะกับ
ความชอบของผูบ้ ริ โภค 2.กลยุทธ์ การกาหนดราคาขึ้ นอยู่กบั การวางตาแหน่ งข้าวแบบดั้งเดิ ม ใน
ตลาดพรี เมี่ ยมและความยืดหยุ่น ทางด้านราคา 3.โปรโมชั่น มีการใช้โฆษณาการตลาดสื่ อสั งคม
ออนไลน์เพื่อเผยแพร่ ขอ้ มูลที่เกี่ ยวข้องให้กบั ผูบ้ ริ โภคเกี่ ยวกับประเพณี ขา้ วและความแตกต่างจาก
ผลิตภัณฑ์ขา้ วจากท้องถิ่ นอื่นๆ และ 4.สถานที่จาหน่ ายจะวางจาหน่ ายที่ ร้านค้า, ตลาดในประเทศ
หรื อ ตลาดต่างประเทศ เพราะสิ่ งเหล่านี้ จะเป็ นตัวการกาหนดทิศทางการเพิ่มมูลค่าของผลิ ตภัณฑ์
โดยการใช้ห ลัก โภชนาการควบคู่ ก ับ วัฒ นธรรมซึ่ งเป็ นความคิ ด สร้ า งสรรค์ อ ย่า งหนึ่ ง ในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวด้านอาหารได้เป็ นอย่างดี
Dhora, R., & Dionizi, B. (2014) กล่ า วว่า องค์ประกอบสาคัญในการพัฒนาการท่ องเที่ ยว
ด้านอาหาร คือ การส่ งเสริ มอาหารท้องถิ่น ซึ่ งเป็ นแนวทางที่สาคัญของการส่ งเสริ มอาหารท้องถิ่น
รวมทั้งการสร้ างความสัมพันธ์ที่ทางานร่ วมกันของผูผ้ ลิตในท้องถิ่ น จากการศึกษาการพัฒนาเมือง
ปลายทางการท่องเที่ยวด้านอาหารของเมืองชโคดรา (Shkodran) พบว่าการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิ ง
อาหารการกิ นเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที่ มีความสาคัญในด้า นเทคนิ คอาหารและการผลิ ตอาหาร
ท้องถิ่ นที่มีความหลากหลายของทรัพยากร เนื่ องจากผูจ้ ดั การร้ านอาหารและพ่อครัวของท้องถิ่นมี
ส่ วนในการรักษาประเพณี และทรัพยากรของท้องถิ่น ตลอดจนการใช้วตั ถุดิบตามฤดูกาลและวัตถุดิบ
ต่างถิ่ นก็มีส่วนทาให้เกิ ดความหลากหลายของอาหารที่มีศกั ยภาพและสามารถสร้างประสบการณ์
และมีส่วนร่ วมของผูเ้ ข้าชมในการสร้ างตราสิ นค้าของท้องถิ่ นได้ ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ สามารถสร้างความ
ประทับใจอันยาวนานและยัง่ ยืน เพราะอาหารเป็ นสิ่ งเกี่ยวข้องกับความรู ้สึกทั้งห้าของมนุ ษย์ ได้แก่
การมองเห็น,กลิ่นของอาหาร,รสชาติ, การสัมผัส และเสี ยง แต่ยงั คงมีอุปสรรคในการพัฒนารู ปแบบ
การท่องเที่ยวของเมืองชโคดรา เนื่องจากนักท่องเที่ยวขาดประสบการณ์และความรู ้ เกี่ยวกับอาหาร
ท้องถิ่น, มารยาทในการเยี่ยมชม ซึ่ งภาครัฐและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องควรให้ความเข้าใจลักษณะอาหาร
ท้องถิ่น สิ่ งเป็ นสาคัญในการประเมินผลเกี่ยวกับผลิ ตภัณฑ์ดา้ นอาหารและความพึงพอใจผูม้ าเยือน
ซึ่งมีคุณค่าหรื อไม่มีคุณค่าก็ข้ ึนอยูก่ บั ทักษะของผูผ้ ลิตและชุมชนท้องถิ่น
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Sopi, X. (2017) ได้ท าแบบสอบถามส ารวจความรู ้ ด้า นคุ ณ ภาพและความปลอดภัย ของ
ผูบ้ ริ โภคในเมืองโคโซโวที่มาใช้บริ การที่ Viva Fresh Store พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีถึง 90% ที่มี
ความสับสนระหว่างอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย ดังนั้นความสับสนในทางแนวคิด จะมีผลต่อ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและการประเมินคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของอาหาร ซึ่งมีผลที่ตรงกันข้าม
กับนโยบายที่ มีการให้ความรู ้ ด้านความปลอดภัยของอาหาร ดังนั้นควรมี การรณรงค์การรั บ รู ้ ก ับ
ลูกค้าเพื่อชี้ แจงความแตกต่างระหว่างมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย ตลอดจนความอันตราย
จากอาหารที่ไม่ปลอดภัย จึงทาให้การบริ หารจัดการของผูผ้ ลิ ตอาหารต้องเพิ่มความปลอดภัยของ
อาหาร โดยการใช้วตั ถุดิบที่มีมาตรฐานและปลอดภัยอี กด้วย ดังนั้นการตรวจสอบและให้ความรู ้
ความปลอดภัยจึงควรเป็ นหน้าที่ร่วมกันระหว่าง ผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์,สมาคมที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค, สถาบันระดับมืออาชีพในการจัดกิจกรรมการรับรู ้เกี่ยวกับอาหารให้แก่ลูกค้าต่อไป
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2.6 กรอบแนวคิดการวิจัย และคาอธิบายกรอบแนวคิดการวิจัย
2.6.1 กรอบแนวคิดการวิจัย

การขยายตลาดสาหรับ
อาหารท้ องถิ่น มุ่งเน้ นที่
ผู้มาเยือนทุกกลุ่ม

การพัฒนาธุรกิจอาหาร
และเครื อข่ ายธุรกิจที่
เกีย่ วข้ อง

การกากับดูแลกิจการ,
ภาวะผู้นา และการ
สนับสนุน

วัฒนธรรมอาหาร
การกิน

กรุงเทพมหานคร
เมืองแห่ ง
อาหารการกินอย่ าง
สร้ างสรรค์
(Bangkok : Creative
Gastronomic City
การให้ การศึกษาและเพิม่
ความตระหนักรู้ ด้าน
สุ ขาภิบาลอาหารและ
โภชนาการให้ แก่สังคม

ภาพที่ 2.15 กรอบแนวคิดการวิจยั (ที่มา : ผูว้ จิ ยั )

การทะนุบารุ งรักษา
ภาคการเกษตร

โครงสร้ างพืน้ ฐานที่มี
ขนาดเหมาะสม

ความร่ วมมือในการวิจัย
ฝึ กอบรม การทดสอบ และ
อื่นๆ เกีย่ วกับอาหาร
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2.6.2 คาอธิบายกรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิดผูว้ ิจยั ได้มีการศึกษาหนังสื อ เอกสาร และการวิจยั ต่างๆพบว่ามีหลายปั จจัยที่
สามารถนามาเอาเป็ นแนวทางในการพัฒนากรุ งเทพมหานครสู่ เมืองแห่ งอาหารการกินด้วยแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จึงได้นากรอบแนวความคิด Southern Melbourne RDA (2014) ซึ่งได้นาแนวคิด
ด้านเมืองแห่ งอาหารการกินมาใช้ในการพัฒนาเมืองเมลเบิร์น (Melbourne) ประเทศออสเตรเลียด้วย
ซึ่ งประกอบ 7 ปั จจั ย ได้ แ ก่ 1.โครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ ข นาดเหมาะสม(Appropriate Scale &
Infrastructure) 2.การร่ วมมือของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง (Food Cluster) 3.วิจยั และความร่ วมมือ (Research
& Collaborations 4.การเพิ่มจานวนตลาด(Increased markets) 5.การให้การศึกษาและการสร้างความ
ตระหนัก (Education and awareness-raising) 6.ภาคเกษตร(Farmland) 7.การก ากับ ดู แ ลกิ จ การ
(Governance) จากนั้นผูว้ ิจยั ได้มีการศึกษาเอกสารเพิ่มเติมพบว่าปั จจัยหนึ่ งที่เป็ นเอกลักษณ์ในด้าน
วัฒ นธรรมอาหารการกิ น (Gastronomy Culture) ก็ เ ป็ นสิ่ ง หนึ่ ง ที่ ส ามารถดึ ง ดู ด นัก ท่ อ งเที่ ย วให้
เดินทางมายังท่องเที่ยวในกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้มีการอธิ บายกรอบแนวคิดการวิจยั มี แนวคิด
ดังต่อไปนี้
1. วัฒนธรรมอาหารการกิน (Gastronomy Culture) หมายถึง วัฒนธรรมอาหารการกิ นที่
เป็ นเอกลักษณ์วฒั นธรรมด้านอาหารของกรุ งเทพมหานครที่มีมาตั้งแต่ด้ งั เดิมและมีการนาประยุกต์
ให้เข้ากับชี วิตประจาวันจนนาไปสู่ การพัฒนากรุ งเทพมหานครไปสู่ เมื องแห่ งอาหารการกิ นด้วย
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เน้นด้านความคิดสร้างสรรค์ในเรื่ องความต้องการของผูบ้ ริ โภคควบคู่
กับการส่ งเสริ มสุ ขภาพไปพร้อมกัน
2. การทะนุ บารุ งรั กษาภาคการเกษตร (Farm Life Preservation) หมายถึง การพัฒนาและ
รั ก ษาบุ ค ลากรทางการเกษตรให้มีค วามมัน่ คงทางอาชี พ รายได้ และเกิ ดความภาคภู มิใ จในการ
ประกอบอาชี พ ตลอดจนการเก็บรักษาและการควบคุ มวัตถุ ดา้ นการเกษตรให้มีความปลอดภัยจาก
สารเคมีและสารปนเปื้ อน
3. โครงสร้ างพื้ น ฐานที่ ข นาดเหมาะสม (Appropriate Scale Infrastructure) หมายถึ ง
สถานที่สาหรับใช้ในการบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีความเหมาะสมและที่มีความทันสมัย ระบบการขนส่ งสิ นค้า
ที่สะดวกสบาย ตลอดจนระบบศูนย์การกระจายสิ นค้าที่ มีผลต่อ คุ ณภาพของปั จจัยการผลิ ตอาหาร
และการบริ หารคลังสิ นค้า ตลอดจนการเก็บรักษาว่ามีลกั ษณะที่ถูกตามหลักสุ ขาภิบาล
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4. ความร่ วมมื อในการวิจั ย ฝึ กอบรม การทดสอบ และอื่นๆที่เกี่ยวกับอาหาร (Research
Collaborations Training, Testing, etc. Reading to Food) หมายถึง การพัฒนาเครื อข่ายทางธุ รกิ จ
ของภาครัฐ และเอกชน ซึ่ งมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้เพื่อพัฒนาบุคลากรและผูป้ ระกอบการด้าน
อาหารมีความรู ้ในด้านหลักสุ ขาภิบาลและหลักโภชนาการเพื่อใช้การพัฒนาสิ นค้า และบริ ก ารไป
พร้อมๆกัน
5. การให้ การศึ กษาและเพิ่มความตระหนั ก รู้ ด้า นสุ ขาภิบ าลอาหารและโภชนาการให้ แก่
สั งคม (Education and Awareness-raising of Food Hygiene & Nutrition for Society) หมายถึง
การฝึ กอบรม การให้ความรู ้เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์แก่ผูม้ ีส่วนร่ วมในชุ มชนตั้งแต่วยั เด็กจนถึ ง
ผูใ้ หญ่ ในเรื่ องกระบวนการการจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขาภิบาลอาหาร การสาธารณสุ ข หลักโภชนาการ
แก่ผปู ้ ระกอบการและชุมชน เพื่อสามารถนาไปพัฒนาสิ นค้าให้ตรงกับหลักข้อกาหนดด้านกฎหมาย
ของกรุ งเทพมหานคร จึงเป็ นการส่ งเสริ มให้กรุ งเทพมหานครเป็ นเมืองแห่งอาหารหารกินอย่างยัง่ ยืน
ต่อไป
6. การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การ, ภาวะผู้ น า และการสนั บ สนุ น (Governance, leadership &
support) หมายถึ ง ความเป็ นผูน้ าและได้การสนับสนุ นผูท้ ี่มีความเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอาหาร
เพื่อจัดทามาตรฐานสิ นค้าและบริ การอาหารที่ปลอดภัย ตลอดมาตรฐานที่ยตุ ิธรรมไม่กีดกั้นบุคคลใด
บุ คคลหนึ่ ง ในส่ วนของภาครั ฐการจัดระเบี ยบกรุ งเทพมหานคร เป็ นการศึ กษาในด้านการเตรี ยม
ความพร้อมในการปฏิ บตั ิหน้าที่ของหน่ วยงานของกรุ งเทพมหานครในเรื่ องความปลอดภัย ความ
สะอาด และการกาจัดสิ่ ง ปฏิ กูล ต่ างๆในพื้ นที่ ก รุ ง เทพมหานคร ตลอดจนการบังคับกฎหมายต่ อ
ผูป้ ระกอบการอาหารในเรื่ องสาธารณสุ ขด้านความสะอาดและความปลอดภัยด้านอาหารต่อชุ มชน
ในส่ ว นภาคเอกชนเก็ บ ข้อ มู ล ในด้า นความปลอดภัย ด้านสุ ขภาพของผูบ้ ริ โ ภคและชุ น ชม เป็ น
การศึ ก ษาถึ ง ขั้น ตอนการปรุ ง อาหาร วิ ธี ก ารปรุ ง อาหาร ตลอดจนบุ ค ลากรที่ ถู ก ต้อ งตามหลัก
สุ ขาภิบาล
7. การพัฒนาธุรกิจอาหารและเครื อข่ ายธุรกิจที่เกีย่ วข้ อง (Food Cluster Development and
Business Network) หมายถึง การมีสร้างความร่ วมมือและมีส่วนร่ วมระหว่างภาครัฐ ภาคผูป้ ระกอบ
อาหาร และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองแห่ งอาหารการกินด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ในกรุ งเทพมหานคร
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8. การขยายตลาดสาหรั บอาหารท้ องถิ่น มุ่งเน้ นที่ผ้ ูมาเยื อนทุกกลุ่ม (Market Expansion
for Local Food Targeting for Visitors) หมายถึง การสนับสนุนและส่ งเสริ มให้มีการใช้เทคโนโลยี
ในการประชาสัมพันธ์ ดา้ นการท่องเที่ยว และการใช้เทคโนโลยีทางด้านเงิ นเพื่ออานวยสะดวกแก่
ผูป้ ระกอบการและนักท่องเที่ยว ซึ่ งทาให้สินค้าเป็ นที่ยอมรับในตลาด จนผูบ้ ริ โภคมีความต้องการ
สิ นค้าและบริ การ จึงสามารถกระจายสิ นค้าในตลาดได้มากขึ้น

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ยั
การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis)โดยใช้วิธีการ 1.
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเอกสาร(Document Analysis) เป็ นการนาทฤษฎีและเอกสารเกี่ยวกับแนวคิดเรื่ อง
เศรษฐกิ จสร้ างสรรค์ (Creative Economy) กรณี ศึกษาเมืองแห่ งอาหารการกิ น และเอกสารต่ างๆที่
เกี่ ยวข้อง 2.วิธีการสัมภาษณ์ (Interview) เป็ นการนาข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์ เชิ งลึก (In Depth
Interview) 3.การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Action Research)โดยผูว้ จิ ยั จะเก็บ
รวบรวมข้อมูลทั้ง 3 ส่ วนมาคัดกรองและจัดกลุ่มความสาคัญ จากนั้นนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อนามา
ตีความและนาเสนอเนื้ อหาในเชิ งพรรณนา(Descriptive Analysis) เพื่อเป็ นแนวทางการสังเคราะห์
เรื่ องการพัฒนาเมืองแห่ งอาหารการกิ นด้วยแนวคิ ดเศรษฐกิ จสร้ างสรรค์ในกรุ งเทพมหานคร โดย
เนื้ อหาในบทนี้ ประกอบด้วย รู ปแบบของงานวิจยั ประชากรและ กลุ่มตัวอย่าง เครื่ องมือในการวิจยั
การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังต่อไปนี้
3.1 รู ปแบบและขั้นตอนการวิจยั
3.2 การกาหนดผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ (Key informants)
3.3 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.1 รู ปแบบและขั้นตอนการวิจัย
“ต้น แบบการพัฒ นาเมื อ งแห่ ง อาหารการกิ น ด้ ว ยแนวคิ ด เศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ ใ น
กรุ งเทพมหานคร” เป็ นงานวิจยั ที่ศึกษาโดยใช้การวิจยั เอกสารร่ วมกับวิจยั โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิ ง
คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) ซึ่ งการวิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพเป็ นกระบวนการหรื อวิ ธี ก ารศึ ก ษา
ปรากฏการณ์ของสังคมหรื อพฤติกรรมของมนุ ษย์ในสังคมตามสภาพแวดล้อมที่เป็ นอยู่ในขณะนั้น
โดยใช้ขอ้ มูลด้านความรู ้สึกนึกคิด การให้ความหมายหรื อนิ ยามปรากฏการณ์ต่างๆ ตลอดจนค่านิยม
และอุดมการณ์ ของบุคคลที่เกี่ ยวข้องกับปรากฏการณ์ น้ นั การวิจยั เชิ งคุ ณภาพนี้ เป็ นการศึกษาระยะ
ยาวและใช้วิธีวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบตีความ แล้วสร้างข้อสรุ ปแบบอุปนัยเป็ นผลของการวิจยั (สุ ภางค์
จันทวานิช, 2561) โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาและวิจยั จากเอกสาร หนังสื อวารสาร นิ ตยสาร เอกสาร
วิชาการ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ บทความ วารสาร หนังสื อพิมพ์ และข้อมูลจากอินเตอร์ เน็ต รวมถึง
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งานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับเรื่ องที่ วิจยั ได้แก่ แนวคิดเศรษฐกิ จสร้ างสรรค์ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค การจัด
การเมืองแห่งอาหาร นโยบายสาธารณสุ ข การตลาดสมัยใหม่ เพื่อนาจัดทากรอบแนวความคิดในการ
เขียนดุษฎีนิพนธ์ต่อไป
ขั้นตอนที่ 2 ผูว้ ิจยั จะใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิ งคุ ณภาพ โดยการใช้วิธีสัมภาษณ์ ก่ ึ งโครงสร้ าง
(Semi Structures Interview Form) เพื่อนาไปสัมภาษณ์เชิ งลึกกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ (Key Informants)
ซึ่ งก่อนสัมภาษณ์ผวู ้ ิจยั จะมีการให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบเพื่อความถูกต้องและความแม่นยาให้
การสัมภาษณ์
3.2 การกาหนดผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ (Key Informants)
การวิจยั เชิงคุณภาพเรื่ อง “ต้นแบบการพัฒนาเมืองแห่ งอาหารการกิ นด้วยแนวคิดเศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์ในกรุ งเทพมหานคร” ผูว้ จิ ยั ได้มีการคัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาและวิจยั จากเอกสาร หนังสื อวารสาร นิ ตยสาร เอกสาร
วิชาการ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ บทความ วารสาร หนังสื อพิมพ์ และข้อมูลจากอินเตอร์ เน็ต รวมถึง
งานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับเรื่ องที่วิจยั เพื่อเป็ นการคัดเลื อกผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ ไม่ว่าจะเป็ น หน่ วยงานรัฐ
ผูป้ ระกอบการภาคเอกชน เป็ นต้น
ขั้นตอนที่ 2 ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 เรี ยบร้อย ผูว้ ิจยั ได้ทาการสุ่ มตัวอย่างแบบ
เจาะจง(Purposive Sampling) คือ การคัดเลือกและเจาะจงประชากรมาจานวนหนึ่ ง แต่กลุ่มที่มีการ
เจาะจงเลือกมาต้องเป็ นกลุ่มที่แน่ใจว่ามีประเด็นที่มีความน่าสนใจต่อเรื่ องที่ตอ้ งการจะศึกษาวิจยั ด้วย
ซึ่ งจะทาให้มนั่ ใจว่าข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลสาคัญมีความน่ าเชื่ อถือมากยิ่งขึ้น (ชาย โพธิ สิตา,
2552) ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่างดังนี้
1. ภาครัฐ: หน่วยงานที่ทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
• ผูบ้ ริ หารของกรุ งเทพมหานครจานวน 30 เขต เขตละ 1 ท่าน
• ผูบ้ ริ หารของกระทรวงสาธารณสุ ข กรมอนามัย 2 ท่าน
• นักสาธารณสุ ขของกรุ งเทพมหานคร 15 ท่าน
2. ภาคเอกชน
• ผูป้ ระกอบการธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารในกรุ งเทพมหานครจานวน 25 ท่าน
• ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านอาหาร 5 ท่าน
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3.3 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ เป็ นแบบเชิ ง คุ ณภาพ ดัง นั้น เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จ ัย ประกอบด้ว ยการ
สัมภาษณ์ ก่ ึ งโครงสร้ าง (Semi structures interview form) โดยให้ตวั ของนักผูว้ ิจยั จะมีหน้าที่ในการ
เข้าไปสารวจและศึกษา สังเกตการณ์โดยตรงเนื่ องจากนักวิจยั จะสามารถอธิ บายปรากฏการณ์และ
พฤติกรรมหรื อข้อมูลที่พบเจอได้ดว้ ยตัวตนเอง เป็ นการเก็บข้อมูลเชิ งคุ ณภาพและนาประมวลผลที่
ช่วยให้การเก็บข้อมูลโดยใช้เครื่ องบันทึกข้อมูล เครื่ องบันทึกเสี ยง เครื่ องถ่ายภาพ และกล้องบันทึก
ถ่ า ย รวมถึ ง เอกสารการวิจยั บทความ หนัง สื อทางราชการ วารสาร ตาราและเอกสารที่ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องกับงานวิจยั และเครื่ องมือในส่ วนในการเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์ เพื่อให้ผถู ้ ูกสัมภาษณ์ให้
ข้อมู ลที่ เป็ นประโยชน์และสามารถแสดงความคิ ดเห็ นได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนข้อเสนอแนะ และ
แนวทางในการพัฒ นาที่ มี ค วามเหมาะสม ซึ่ งสามารถปฏิ บ ัติ ไ ด้ โดยการสั ม ภาษณ์ แ บบไม่ มี
โครงสร้าง (Non Structures Interview Form) จะเป็ นการสัมภาษณ์เชิงที่คุณภาพเป็ นแบบที่ควบคู่ไป
กับการสังเกตแบบมีส่วนร่ วม จึงทาให้การสัมภาษณ์ แบบไม่เป็ นทางการ(Informal Interview) เป็ น
การสัมภาษณ์แบบเปิ ดกว้างไม่จากัดคาตอบ ซึ่ งการสัมภาษณ์ในรู ปแบบนี้ จะมีความยึดหยุน่ เพราะมี
ความต้องการให้ผสู ้ ัมภาษณ์มีอิสระในการอธิบายความคิดของตนเอง 2.การสัมภาษณ์แบบมีจุดความ
สนใจเฉพาะ (Focus Interview) เป็ นการสัมภาษณ์ ที่ ผูส้ ัม ภาษณ์ มี จุดสนใจอยู่แล้ว เพราะบางครั้ ง
ผูว้ ิจยั ไม่ได้ตอ้ งการทราบเหตุผลและข้อเท็จจริ งในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งทุกขั้นตอน ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงเลือก
สัมภาษณ์เอาแต่เนื้ อหาที่ตอ้ งการและผูถ้ ูกสัมภาษณ์พูดนอกประเด็นจากจุดที่สนใจก็พยายามโยงเข้า
ประเด็นที่ตอ้ งการสัมภาษณ์ 3. การตะล่อมกล่อมเกลา (Probe) เป็ นการซักถามที่ลว้ งเอาส่ วนลึกของ
ความคิดออกมา คือการสัมภาษณ์ที่ตอ้ งล้วงเอาความจริ งจากผูถ้ ูกสัมภาษณ์ให้มากที่สุดเท่าที่มากได้
4.การสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key Informant Interview) คือ การสัมภาษณ์โดยกาหนดตัวบางคน
เป็ นการเฉพาะเจาะจงเป็ นเพราะผูต้ อบคาถามนั้น เป็ นผูท้ ี่รู้ถึงข้อมูลที่ดี ลึ กซึ้ ง และกว้างเป็ นพิเศษ
เหมาะสมกับความต้องการของผูว้ ิจยั จึงเรี ยกกลุ่มเหล่านี้ วา่ “ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ” (สุ ภางค์ จันทวานิช,
2561) จึงทาให้การสัมภาษณ์เชิงคุณภาพจะต้องมี วางแผนการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้าและเป็ นขั้นเป็ น
ตอน ซึ่ งต้องมีการระบุคาถามว่าจะซักถามในประเด็นใด และมีคาถามทีตายตัวเพื่อให้ขอ้ มูลครบทุก
ประเด็น แต่ผูว้ ิจยั สามารถปรับเปลี่ ยนได้ตามความเหมาะสม เพื่อใช้สาหรับควบคุ มทิศทางในการ
สัมภาษณ์ให้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลสัมภาษณ์สามารถบอกข้อมูลตามที่ที่ผวู ้ จิ ยั ต้องการ โดยมีข้ นั ตอนดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ผูว้ จิ ยั สร้างแนวคาถามสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างจากกรอบการวิจยั โดยเป็ น 2
มิติใหญ่คือ 1.มิติปัจจัยเชิ งนโยบายของภาครัฐ มีมิติย่อย ดังนี้ 1.1 นโยบายและประชาสัมพันธ์การ
ท่ อ งเที่ ย ว 1.2 หลัก สุ ข าภิ บ าลอาหาร และ1.3 ระเบี ย บข้อ บัง คับ มิ ติ ที่ 2 ปั จ จัย เชิ ง บริ ห ารของ
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ภาคเอกชน มีมิติยอ่ ย ดังนี้ 2.1 การสร้างคุณค่าตราสิ นค้า 2.2 หลักโภชนาการ 2.3 การตลาดสมัยใหม่
2.4 พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ขั้นตอนที่ 2 ผูว้ ิจยั มีการจัดทาแบบสัมภาษณ์ในประเด็นนโยบายการบริ หารจัดการกรุ งเทพ
ไปสู่ เมืองแห่งอาหาร นโยบายสาธารณสุ ข และการบริ หารการจัดการธุ รกิจ และระบบโภชนาการให้
กรุ งเทพไปสู่ เมืองแห่งอาหาร
ขั้นตอนที่ 3 ผูว้ จิ ยั มีการนาแนวคาถามแบบกึ่งโครงสร้างที่จดั ทาขึ้น เพื่อใช้สาหรับการตรวจ
ความถูกต้องเชิ งเนื้ อหา โดยมีการทดลองสัมภาษณ์กบั ผูท้ รงวุฒิต่างๆ เพื่อมานาเป็ นแนวทางในการ
ปรับปรุ งแบบสอบถามต่อในครั้งต่อไป
ขั้นตอนที่ 4 ผูว้ จิ ยั นาได้แก้ไขคาสัมภาษณ์เพื่อเสนอให้อาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องอีกครั้ง ก่อนการสัมภาษณ์จริ งในครั้งต่อๆไป
3.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมู ลในการวิจยั ครั้ งนี้ โดยผูว้ ิจยั ได้ลงไปสารวจ สังเกต และสอบถาม
ภาคสนาม เพื่อสัมภาษณ์ ดว้ ยแบบสัมภาษณ์ ที่ได้สร้ างไว้ กับกลุ่มตัวอย่างเพื่อข้อมูลและเหมาะสม
ด้วยตนเอง เป็ นการสารวจโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ ซึ่ งมีข้ นั ตอนดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ศึกษาหนังสื อ เอกสาร และงานวิจยั ต่างๆที่เกี่ยวกับการ
บริ หารจัดการ (Management) จากแหล่ งข้อมู ล คื อ เอกสารเผยแพร่ เช่ น เอกสาร หนังสื อวารสาร
นิ ตยสาร เอกสารวิชาการ วิทยานิ พนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ บทความ วารสาร หนังสื อพิมพ์ และข้อมูลจาก
อินเตอร์ เน็ต รวมถึงงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่วจิ ยั ได้แก่ แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภค การจัดการเมืองแห่งอาหาร นโยบายสาธารณสุ ข การตลาดสมัยใหม่
2. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็ นการเก็บข้อมูลจากบุคคลที่มีบทบาทต่อการจัดการการ
พัฒนากรุ งเทพมหานครสู่ เมืองแห่งอาหารการกินด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตามขั้นตอนดังนี้
2.1 ผูว้ ิจยั มีการทาหนังสื อเพื่อขอความอนุ เคราะห์ไปยังหน่วยงานหรื อบริ ษทั ของผูท้ รง
วุฒิ เพื่ อแจ้ง ความประสงค์ใ นการนัดสั ม ภาษณ์ ใ นหัวข้อ ที่ ก าหนดพร้ อ มกับ ส่ ว นแบบประเมิ น
ต้นแบบให้กบั ผูท้ รงวุฒิแต่ละท่านให้ทราบถึงหัวข้อสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า
2.2 ผูว้ ิจยั จะทาการนัดการสัมภาษณ์ ตามวันเวลา และสถานที่ตามที่ ได้แจ้งไว้กบั ผูใ้ ห้
ข้อมูลสาคัญ
2.3 ผูว้ ิจยั มีการเตรี ยมความพร้ อมของอุปกรณ์ ในการสัมภาษณ์ เช่ น เครื่ องบันทึกเสี ยง
อุปกรณ์ถ่ายนิ่ง เพื่อเป็ นการบันทึกและรวบรวมข้อมูลที่สาคัญจากการสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ
2.4 ผูว้ จิ ยั ได้ทาการแปลคาสัมภาษณ์ เพื่อใช้ในการสรุ ปผลในการวิจยั ครั้งนี้
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3.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ เนื้ อหา เป็ นการดาเนิ นการกับ ข้อมู ลที่ ได้มาการเก็บ รวบรวมเอกสารต่ า งๆ
ตลอดข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ผใู ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ เพื่อนาสิ่ งเหล่านี้ มาตอบโจทย์วิจยั ซึ่ งเป็ นการ
ดาเนิ นงานในขั้นตอนนี้ จะกระทาโดยวิเคราะห์ผลข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ที่เรี ยกว่าการวิเคราะห์
เนื้ อหา (Content analysis) หมายถึง การที่ผวู ้ ิจยั ค้นคว้า ค้นหาความรู ้ที่เป็ นจริ งจากผูใ้ ห้ขอ้ มูล เพื่อที่
ผูว้ ิจยั จะได้นาข้อมู ลเหล่ านี้ มาใช้ในการสร้ างข้อสรุ ป (สุ ภางค์ จันทวานิ ช , 2561) โดยแยกเป็ น 1.
ข้อมู ล ที่ ไ ด้รับ จากการศึ ก ษาเอกสาร เช่ น เอกสารทางวิช าการ วรรณกรรม ตลอดจนงานวิจ ัย ที่
เกี่ ยวข้อง ผูว้ ิจยั จะดาเนิ นรวบรวม คัดกรองและวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อนาไปปรับใช้เป็ นข้อมูลในการ
วิเคราะห์ 2.การให้เหตุผลแบบอุปนัย โดยการสร้างข้อสรุ ปเป็ นชุ ดย่อยๆ จากกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ
ในมิ ติ ที่ ไ ด้ศึ ก ษา จากนั้น ประมวลข้อ สรุ ป ใหญ่ เพื่ อ น ามาวิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ เ พื่ อ พัฒ นา
คุ ณ ลั ก ษณะของการพัฒ นาเมื อ งแห่ ง อาหารการกิ น ด้ ว ยแนวคิ ด เศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ ใ น
กรุ งเทพมหานครต่อไป

บทที่ 4
ผลการวิจยั
ผลการศึกษาวิจยั เรื่ อง “การพัฒนาเมืองแห่ งอาหารการกินด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ในกรุ งเทพมหานคร” เป็ นการวิจยั ประเภทการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยการวิจยั ในรู ปแบบการรวบรวม
ข้อมู ล เอกสาร งานวิจยั ที่ เกี่ ย วข้องและเพื่ อให้เกิ ดความลึ กซึ้ งในการได้มาซึ่ ง ข้อมู ล ผูว้ ิจยั ได้ใช้
เทคนิ คของการวิจยั ด้วยวิธีสังเกตแบบมีส่วนร่ วมและการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม ตลอดจนการ
สัมภาษณ์ ขอ้ มูลเชิ งลึ กและสัมภาษณ์ แบบกลุ่ มกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญที่ มีความรู ้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในสายด้านอาหารต่างๆ ซึ่ งบุคคลเหล่านี้ เป็ นผูท้ ี่ปฏิบตั ิหน้าที่ในภาพรวมและรั บรู ้ ถึง
ปั ญหาต่างๆ ในด้านการบริ หารอย่างลึ กซึ้ ง นอกจากการสัมภาษณ์ทางลึกแล้วผูว้ ิจยั ได้มีการศึกษา
ข้อมูลจากเอกสารต่างๆที่เกี่ ยวข้องกับการวิจยั และผูว้ ิจยั มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยตีความซึ่ งอาศัย
หลักเหตุและผลรวมทั้งเทคนิคต่างๆ ที่เหมาะสมต่อการวิจยั ในครั้งนี้ เพื่อสามารถสรุ ปข้อค้นพบที่ได้
ตรงกับความจริ งและมีความน่าเชื่ อถือ โดยแบ่งการนาเสนอผลการศึกษาวิจยั ตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจยั ดังนี้
4.1 คุ ณลัก ษณะการพัฒ นาเมื องแห่ งอาหารการกินด้ วยแนวคิ ด เศรษฐกิจ สร้ า งสรรค์ ใน
กรุ ง เทพมหานครมี อ งค์ ป ระกอบทั้ง สิ้ น 8 ประการ ที่ ส ามารถพัฒ นาเศรษฐกิ จ ในรู ปแบบ
อุตสาหกรรมไปสู่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ดา้ นอาหาร ประกอบด้วย
1. วัฒนธรรมอาหารการกิน (Gastronomy Culture) หมายถึง วัฒนธรรมอาหารการกิ น
ที่เป็ นเอกลักษณ์วฒั นธรรมด้านอาหารของกรุ งเทพมหานครที่มีมาตั้งแต่ด้ งั เดิมและมีการนาประยุกต์
ให้เข้ากับชี วิตประจาวันจนนาไปสู่ การพัฒนากรุ งเทพมหานครไปสู่ เมื องแห่ งอาหารการกิ นด้วย
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เน้นด้านความคิดสร้างสรรค์ในเรื่ องความต้องการของผูบ้ ริ โภคควบคู่
กับการส่ งเสริ มสุ ขภาพไปพร้อมกัน
2. การทะนุ บารุ งรั กษาภาคการเกษตร (Farm Life Preservation: Farm Life) หมายถึง
การพัฒ นาและรั ก ษาบุ ค ลากรทางการเกษตรให้มี ค วามมั่นคงทางอาชี พ รายได้ และเกิ ด ความ
ภาคภู มิใจในการประกอบอาชี พ ตลอดจนการเก็บรั กษาและการควบคุ มวัตถุ ด้านการเกษตรให้มี
ความปลอดภัยจากสารเคมีและสารปนเปื้ อน
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3. โครงสร้ างพื้ น ฐานที่ ข นาดเหมาะสม (Appropriate Scale Infrastructure: Scale
Infrastructure) หมายถึ ง สถานที่ ส าหรั บ ใช้ ใ นการบรรจุ ภ ัณ ฑ์ ที่ มี ค วามเหมาะสมและที่ มี
ความทันสมัย ระบบการขนส่ งสิ นค้าที่สะดวกสบาย ตลอดจนระบบศูนย์การกระจายสิ นค้าที่มีผลต่อ
คุณภาพของปั จจัยการผลิตอาหารและการบริ หารคลังสิ นค้า ตลอดจนการเก็บรักษาว่ามีลกั ษณะที่ถูก
ตามหลักสุ ขาภิบาล
4. ความร่ วมมือในการวิจัย ฝึ กอบรม การทดสอบ และอื่นๆที่เกี่ยวกับอาหาร (Research
Collaborations Training, Testing, etc. Reading to Food: Research Collaborations) หมายถึ ง
การพัฒนาเครื อข่ายทางธุ รกิ จของภาครั ฐ และเอกชน ซึ่ งมี การแลกเปลี่ ยนองค์ความรู ้ เพื่อพัฒนา
บุคลากรและผูป้ ระกอบการด้านอาหารมีความรู ้ในด้านหลักสุ ขาภิบาลและหลักโภชนาการเพื่อใช้
การพัฒนาสิ นค้าและบริ การไปพร้อมๆกัน
5. การให้ การศึกษาและเพิ่มความตระหนักรู้ ด้านสุ ขาภิบาลอาหารและโภชนาการให้ แก่
สั ง ค ม ( Education and Awareness-raising of Food Hygiene & Nutrition for Society:
Education) หมายถึ ง การฝึ กอบรม การให้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกับ ความคิ ด สร้ า งสรรค์แ ก่ ผู ม้ ี ส่ ว นร่ ว ม
ในชุ มชนตั้งแต่วยั เด็ก จนถึ ง ผูใ้ หญ่ ในเรื่ องกระบวนการการจัดการความรู ้ ด้านสุ ขาภิบาลอาหาร
การสาธารณสุ ข หลักโภชนาการแก่ผูป้ ระกอบการและชุ มชน เพื่อสามารถนาไปพัฒนาสิ นค้าและ
ปฏิ บ ตั ิ ตนให้ตรงกับ หลัก ข้อก าหนดด้า นกฎหมายของกรุ ง เทพมหานคร จึ งเป็ นการส่ ง เสริ ม ให้
กรุ งเทพมหานครเป็ นเมืองแห่งอาหารหารกินอย่างยัน่ ยืนต่อไป
6. การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การ, ภาวะผู้ น า และการสนั บ สนุ น (Governance, leadership &
support: Governance) หมายถึ ง ความเป็ นผู ้น าและได้ก ารสนั บ สนุ น ผู ้ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งใน
อุ ตสาหกรรมอาหารเพื่ อจัดท ามาตรฐานสิ นค้าและบริ ก ารอาหารที่ ปลอดภัย ตลอดมาตรฐานที่
ยุติธรรมไม่กีดกั้นบุ คคลใดบุ คคลหนึ่ ง ในส่ วนของภาครั ฐการจัดระเบี ยบกรุ ง เทพมหานคร เป็ น
การศึกษาในด้านการเตรี ยมความพร้ อมในการปฏิบตั ิหน้าที่ของหน่ วยงานของกรุ งเทพมหานครใน
เรื่ องความปลอดภัย ความสะอาด และการกาจัดสิ่ งปฏิกูลต่างๆในพื้นที่กรุ งเทพมหานคร ตลอดจน
การบังคับกฎหมายต่อผูป้ ระกอบการอาหารในเรื่ องสาธารณสุ ขด้านความสะอาดและความปลอดภัย
ด้านอาหารต่อชุ มชน ในส่ วนภาคเอกชนเก็บข้อมูลในด้านความปลอดภัยด้านสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค
และชุ นชม เป็ นการศึกษาถึงขั้นตอนการปรุ งอาหาร วิธีการปรุ งอาหาร ตลอดจนบุคลากรที่ถูกต้อง
ตามหลักสุ ขาภิบาล
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7. การพัฒนาธุ รกิจอาหารและเครื อข่ ายธุ รกิจที่เกี่ยวข้ อง (Food Cluster Development
and Business Network: Food Cluster) หมายถึ ง การมี สร้ างความร่ วมมือและมีส่วนร่ วมระหว่าง
ภาครัฐ ภาคผูป้ ระกอบอาหาร และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองแห่งอาหารการกินด้วยแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในกรุ งเทพมหานคร
8. การขยายตลาดสาหรับอาหารท้ องถิ่น มุ่งเน้ นทีผ่ ้ ูมาเยือนทุกกลุ่ม (Market Expansion
for Local Food Targeting for Visitors: Market Expansion) หมายถึง การสนับสนุ นและส่ งเสริ ม
ในการใช้เทคโนโลยีในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวด้าน และการใช้เทคโนโลยีทางด้านเงินเพื่อ
อานวยสะดวกแก่ผูป้ ระกอบการและนักท่องเที่ยว ซึ่ งทาให้สินค้าเป็ นที่ยอมรับในตลาด จนตลาด
ผูบ้ ริ โภคมีความต้องการสิ นค้าและบริ การ จึงสามารถกระจายสิ นค้าในตลาดได้มากขึ้น
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การขยายตลาดสาหรับ
อาหารท้ องถิ่น มุ่งเน้ นที่

วัฒนธรรมอาหาร
การกิน

การทะนุบารุ งรักษา
ภาคการเกษตร

ผู้มาเยือนทุกกลุ่ม

กรุงเทพมหานคร
การพัฒนาธุรกิจอาหาร
และเครื อข่ ายธุรกิจที่
เกีย่ วข้ อง

เมืองแห่ ง

โครงสร้ างพืน้ ฐานที่มี

อาหารการกินอย่ าง

ขนาดเหมาะสม

สร้ างสรรค์
(Bangkok : Creative

การกากับดูแลกิจการ,

Gastronomic City

ภาวะผู้นา และการ

การให้ การศึกษาและเพิม่

สนับสนุน

ความตระหนักรู้ ด้าน

ความร่ วมมือในการวิจัย
ฝึ กอบรม การทดสอบ และ
อื่นๆ เกีย่ วกับอาหาร

สุ ขาภิบาลอาหารและ
โภชนาการให้ แก่สังคม

ภาพที่ 4.1 ต้ น แบบกรุ งเทพมหานคร: เมื อ งแห่ ง อาหารการกิ น อย่ า งสร้ า งสรรค์
(Bangkok : Creative Gastronomic City , ที่มา : ผูว้ จิ ยั )
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ภาพที่ 4.2 ต้ น แบบกรุ งเทพมหานคร: เมื อ งแห่ ง อาหารการกิ น อย่ า งสร้ า งสรรค์
(Bangkok : Creative Gastronomic City , ที่มา : ผูว้ จิ ยั )
จากภาพที่ 4.1,4.2 ผู ้วิ จ ัย ได้มี ก ารพัฒ นาต้น แบบเศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ ด้า นอาหารของ
Southern Melbourne RDA มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริ บทของกรุ งเทพมหานคร โดยการเพิ่มปั จจัย
ด้านวัฒนธรรมอาหารการกินของกรุ งเทพมหานคร เพราะจากการศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณ์
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ พบว่า วัฒนธรรมอาหารกินเป็ นสิ่ งหนึ่ งที่ไม่สามารถลอกเลียบแบบได้ง่ายและสิ่ ง
เป็ นหนึ่งที่สร้างแรงจูงใจให้นกั ท่องเที่ยวตัดสิ นใจเดินมาทางมายังจุดหมายปลายทางอีกด้วย
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การศึกษาวิจยั เรื่ อง การพัฒนาเมืองแห่ งอาหารการกิ นด้วยแนวคิดเศรษฐกิ จสร้ างสรรค์ใน
กรุ งเทพมหานครเป็ นการวิจยั เชิ ง คุ ณภาพ (Qualitative Research) ซึ่ งมีการศึกษาผลการวิจยั ให้มี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
1. เพื่อศึ กษาแนวการพัฒนาเมื องแห่ งอาหารการกิ นด้วยแนวคิ ดเศรษฐกิ จสร้ างสรรค์ใน
กรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาบริ บทของกรุ งเทพมหานครต่อการพัฒนาเมืองแห่ งอาหารการกิ นด้วยแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในกรุ งเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาปั ญหาและอุปสรรคในการพัฒนาเมืองแห่งอาหารการกินด้วยแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ในกรุ งเทพมหานคร
4. เพื่ อ เสนอแนะแนวทางการพัฒ นาเมื อ งแห่ ง อาหารการกิ น ด้ ว ยแนวคิ ด เศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์ในกรุ งเทพมหานคร
4.2 ต้ น แบบการพั ฒ นาเมื อ งแห่ ง อาหารการกิ น ด้ ว ยแนวคิ ด เศรษฐกิ จ สร้ างสรรค์ ใ น
กรุ งเทพมหานคร
1.1. วัฒนธรรมอาหารการกิน (Food Culture) ถือเป็ นปั จจัยหนึ่ งในการของส่ งเสริ มการ
ท่ องเที่ ย วให้ เป็ นที่ ก ารกระตุ ้น ความน่ า สนใจของนัก ท่ องเที่ ย ว สิ่ ง เหล่ า นี้ เป็ นการแรงดึ ง ดู ด ใจ
ให้เกิ ดความน่ าสนใจให้มาใช้บ ริ การได้ม ากขึ้ น ซึ่ งสิ่ งเหล่ านี้ ผูว้ ิจยั ได้นาเอาหลักสุ ขาภิ บาลและ
การสาธารณสุ ข เป็ นการศึกษาในด้านการเตรี ยมความพร้อมในการปฏิบตั ิหน้าที่ของหน่วยงานของ
กรุ งเทพมหานคร ต่อนโยบายสาธารณสุ ขว่า มีแนวทางการปฏิบตั ิงานในเรื่ องโภชนาการที่เหมาะสม
ต่ อ ชุ ม ชนอย่ า งไร ตลอดจนการบัง คับ กฎหมายต่ อ ผู ้ป ระกอบการอาหารในเรื่ อ งสาธารณสุ ข
ด้า นความสะอาดและความปลอดภัย ด้า นอาหารต่ อ ชุ ม ชน ซึ่ งถื อ เป็ นความคิ ด สร้ า งสรรค์และ
การสร้ า งคุ ณ ค่ า ถื อ เป็ นการประกอบธุ ร กิ จ สมัย ใหม่ ที่ ผู ป้ ระกอบการธุ ร กิ จ จะต้อ งมี ก ารศึ ก ษา
พฤติกรรมของลูกค้าว่ามีตอ้ งการบริ โภคสิ นค้าในอนาคต เพื่อนาไปศึกษาแนวทางการประกอบธุ รกิจ
ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและกลับมาใช้บริ การอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งจากการสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญจึงได้
ทราบถึงปั จจัยความคิดสร้างสรรค์และการสร้างคุณค่า มีดงั ต่อไปนี้
1.วัฒ นธรรมไทย ถื อ เป็ นเอกลั ก ษณ์ อ ย่ า งหนึ่ งของประเทศไทยที่ ต่ า งชาติ ย ากที่
จะลอกเลียนแบบ ดังนั้นวัฒนธรรมเหล่านี้ ลว้ นเป็ นเอกลักษณ์ของความเป็ นไทยที่ยงั สามารถคงอยู่
ต่อไปอย่างยัง่ ยืน เนื่ องจากการท่องเที่ยวของประเทศขึ้นอยูก่ บั สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และ
ธรรมชาติเป็ นหลัก แต่ในปั จจุบนั การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติประสบปั ญหาต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นจานวน
นักท่องเที่ยวที่เพิ่มจานวนสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ อง แต่กลับไม่มีคุณภาพ จึงทาให้ธรรมชาติหลายแหล่ง
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ของประเทศไทยถู กทาลายความสวยงามลงเรื่ อย จนในบางสถานที่ ไม่สามารถบู รณะให้กลับมา
สมบูรณ์ดงั่ เดิม ดังนั้นความคิดสร้างสรรค์และการสร้างคุณค่าจึงควรเริ่ มต้นจากรากฐานของกลุ่มคน
ในท้องถิ่น เพราะมีการรับรู ้ถึงปั ญหาและมีตน้ ทุนด้านวัฒนธรรมจึงสามารถนาไปพัฒนาสิ นค้าและ
บริ การที่ ดีต่อนัก ท่ องเที่ ยวและชุ ม ชนได้ จากการสัมภาษณ์ ผูใ้ ห้ข้อมูลส าคัญซึ่ งมี ความคิด เห็ นที่
สอดคล้องในเรื่ องการบริ การดังนี้
“บริ การด้วยใจหรื อที่เรี ยกว่า Service Mild จึงถือเป็ นจุดแข็งหลักของความ
เป็ นไทย เพราะเป็ นวัฒนธรรมไทยที่ ยงั เป็ นที่ ต้องการของตลาด คุ ณก็ลองดู ทาไม
พยาบาลไทยจึงเป็ นที่ตอ้ งการของตลาดโลก ผลิตเท่าไหร่ ก็ไม่พอ แต่โรงพยาบาลใน
ไทยกลับขาดแคลน” ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านอาหารท่านที่ 2
“การบริ การอาหารของคนไทย มีความไม่เหมือนกันกับต่างประเทศ คือมี
การใส่ ใจลู กค้า เหมือนกับญาติ หรื อคนที่เรานับถื อ ซึ่ งมันเป็ นสิ่ งที่ปลูกฝั งมาตั้งแต่
รุ่ นก่อนๆ” ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ภาคเอกชนท่านที่ 12
“วัฒนธรรมอาหารของกรุ งเทพก็คือความเป็ นไทยในแบบรัตนโกสิ นทร์ ที่
มีอายุมากกว่า 200 ปี ซึ่ งเป็ นเอกลักษณ์ที่สืบต่อกันมาทั้งทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี
ไม่ ว่ า จะเป็ นวัฒ นธรรมการรั บ ประทานอาหาร การแต่ ง กาย ตลอดจนการใช้
ชี วิตประจาวัน ก็ลว้ นเริ่ มต้นมาจากกรุ งเทพมหานครเป็ นหลัก เช่ น สมัยรัชกาลที่ 4
ชาวสยามที่ มี ฐ านะดี เริ่ ม รั บ วัฒ นธรรมการใช้ช้ อ นส้ อ มและมี ด เข้า มาเป็ นแบบ
แผนการกินอาหาร และวัฒนธรรมการปรุ งอาหารที่เป็ นเอกลักษณ์ ไม่วา่ จะเป็ นแกง
มัส มั่น ต้ม ย า และผัด ไท ซึ่ งเหล่ า นี้ ก็ มี จุ ด ก าเนิ ด มาจากวัฒ นธรรมอาหารของ
กรุ งเทพมหานคร ตลอดจนการแต่งกายแบบรัตนโกสิ นทร์ ก็แบบมาตรฐานที่ยอมรับ
มาจนถึงปัจจุบนั ” ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านอาหารท่านที่ 3
การสร้ า งความคิ ด สร้ า งสรรค์ ที่ ดี จึ ง ร่ ว มกัน ทั้ง ภาครั ฐ และเอกชนในการสร้ า งคุ ณ ค่ า
ในด้านวัฒนธรรมการรั บประทานอาหารในกรุ งเทพ โดยการปรับปรุ งการจัดอาหารสะท้อ นให้
เห็นถึ งวัฒนธรรมที่มีกนั มาอย่างยาวนาน ซึ่ งการศึกษาดู งานเรื่ องวัฒนธรรมด้านอาหารของผูว้ ิจยั
พบว่า วัฒนธรรมสามารถสร้ า งคุ ณค่ า ด้า นการตลาดอย่า งยัง่ ยืน ตัวอย่า ง คื อ การท่ องเที่ ย วของ
ประเทศญี่ปุ่นที่มีการใช้วฒั นธรรมการรับประทานอาหารแบบปิ่ นโต พร้อมการแสดงฟ้ อนราแบบ
ญี่ปุ่น นอกจากสร้างความเพลินเพลิดยังสร้างความประทับใจให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้อีกด้วย ซึ่ งสอดคล้อง
กับ การท่ องเที่ ย วของประเทศเกาหลี ใ ต้ ที่ เน้นการใช้ว ฒ
ั นธรรมการรั บ ประทานประเภท กิ ม จิ
(Kimchi) และไก่ต๋ ุนโสม (Samgyetang) โดยอาหารทั้งสองอย่างเป็ นอาหารประจาชาติของเกาหลีใต้
อีกด้วย ทาให้ทราบได้วา่ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีตอ้ งสร้างจากสิ่ งที่จบั ต้องได้ คือ รสชาติของอาหาร
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และสิ่ ง ที่ จบั ต้องไม่ ไ ด้ ได้แก่ ความปลอดภัย ความสะอาดของอาหาร ตลอดจนวัฒนธรรมการ
รั บ ประทานอาหาร ซึ่ งเป็ นการพัฒ นากรุ ง เทพมหานครสู่ เ มื อ งแห่ ง อาหารการกิ น ด้ว ยแนวคิ ด
เศรษฐกิ จสร้ างสรรค์จึงต้องสร้ างมีจุดแข็งในการแข่งขันด้านวัฒนธรรมการปรุ งอาหารในมี เสน่ ห์
ที่ เป็ นเอกลัก ษณ์ ข องท้องถิ่ น ได้แก่ การนาวัตถุ ดิบ จากต่ า งประเทศมาใช้ป ระยุก ต์ใ ห้เกิ ด ความ
เหมาะสม วัฒนธรรมด้านการบริ การที่ใส่ ใจผูบ้ ริ โภคและการแต่งกายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น
ดังนั้นความคิ ดสร้ างสรรค์และการสร้ า งคุ ณค่าทางด้า นวัฒนธรรม ควรสร้ างวัฒนธรรม
การรับประทานอาหารที่ปลอดภัย ปราศจากสารเคมีต่างๆ และถูกต้องตามหลักโภชนาการ ตลอดจน
การบริ การที่ดี ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ ทาให้ภาครัฐสามารถนาไปบริ หารการจัดการได้อย่างเหมาะสมกับทุกผู ้
ประกอบอาหารในกรุ งเทพมหานคร เพราะผูป้ ระกอบอาหารมี ความหลากหลายจึงไม่สามารถใช้
วัฒนธรรมของไทยมาปรับปรุ งและพัฒนาให้เหมาะสมได้ท้ งั หมด แต่นามาเป็ นเพียงส่ วนประกอบ
ในการสร้างมูลค่าในมากขึ้น เช่น วัฒนธรรมการฟ้ อนรา การแสดงต่างๆ ตลอดจน การแต่งชุ ดไทย
ในการเสิ ร์ฟอาหาร เป็ นต้น แสดงให้เห็ นว่าวัฒนธรรมเป็ นจุดอย่างหนึ่ งในระบบการท่องเที่ยว แต่
การสร้ างการท่องเที่ยวด้านอาหารต้องมี เสน่ ห์ดา้ นวัฒนธรรมด้านรสชาติ อาหารที่ เป็ นเอกลักษณ์
ตลอดจนความสะอาดและปลอดภัยอีกด้วย
2. การเรี ยนรู ้ดา้ นวัตถุดิบ ถือเป็ นรากฐานอย่างหนึ่ งของวัฒนธรรมการปรุ งอาหาร ซึ่ งจากการ
สัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ พบว่า
“การที่ ผูป้ ระกอบการอาหารรู ้ ว่า สามารถบอกที่ มาของแหล่ งวัตถุ ดิบมา
จากไหน มันก็มีเรื่ องที่รู้กบั ลูกค้า เป็ นการชวนคุยอย่างหนึ่ ง เพราะเราก็ไม่รู้จะเริ่ มคุย
ไง ก็เริ่ มจากอาหารนี้ แหละ มันก็ช่วยทาให้พ่อครั วดู ดี มี ความรู ้ ด้วย” ผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ทางด้านอาหารท่านที่ 1
การที่ ผูป้ ระกอบการอาหารสามารถบอกที่ มาของแหล่ งวัตถุ ดิบ (Ingredient Sources) เป็ น
การให้ความสาคัญกับการคัดเลือกวัตถุดิบต้นทาง ตลอดจนขั้นตอนต่างๆไม่วา่ จะเป็ นการเก็บรักษา
การปรุ ง อาหาร ก็ ส ามารถสร้ า งภาพลัก ษณ์ ที่ ข องร้ า นอาหารได้อี ก ด้ว ย โดยสิ่ ง เหล่ า นี้ เกิ ด จาก
การสะสมประสบการณ์ในเรื่ องวัตถุดิบตลอดจากปรุ งอาหาร จึงจะสร้างความเชื่ อมัน่ ให้กบั ผูบ้ ริ โภค
ดังนั้นการที่ จะทาให้ผูบ้ ริ โภคมี ความมัน่ ใจในสิ นค้าของตน ผูป้ ระกอบการควรมี การศึ กษาหลัก
สุ ข าภิ บ าลอาหาร ตลอดจนแหล่ ง ที่ ม าของวัต ถุ ดิ บ ให้ มี ค วามชัด เจน จึ ง สามารถอธิ บ ายโดย
ใช้ความคิดสร้ างสรรค์และการสร้ างคุณค่า เพื่อมาเพิ่มมูลค่าให้กบั สิ นค้าของตนเอง เช่ น วันนี้ ทาง
ร้านมีการนาผักปลอดสารพิษ ที่สดๆใหม่ๆ จากฟาร์ มระบบปิ ด จึงทาให้ผกั มีรสที่หวานกรอบและดี
ต่ อ สุ ข ภาพ ท าให้ ว่า ผู ป้ ระกอบการมี ค วามเอาใส่ ใ จในเรื่ อ งของสุ ข ภาพของลู ก ค้า ซึ่ งลู ก ค้า มี
การทดลองรั บ ประทานก็จะเกิ ดความประทับใจและมี ก ารมาใช้บ ริ การอย่างต่ อเนื่ อง โดยท าให้
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การค้นหาความรู ้ ด้านวัตถุดิบจากเอกสาร หนังสื อด้านการปรุ งอาหารและการประสบการณ์ ดา้ น
อาหารของผูว้ ิจยั พบว่าองค์ความรู ้ ด้านอาหารถื อเป็ นปั จจัยใหม่ในเรื่ องความคิ ดสร้ างสรรค์และ
การสร้ า งคุ ณค่า เพราะเป็ นการสร้ างมู ลค่ าในกับผูป้ ระกอบการ ตลอดจนความรู ้ ถึ งการเลื อกใช้
วัตถุ ดิบที่สามารถจับคู่กนั ได้ หรื อไม่ควรนามาจับคู่กนั เช่ น น้ าส้ มสายชู ไม่ควรรั บประทานคู่กบั
ผัก ที่ ส ารแคโรที น (Carotene) เป็ นสารเคมี ที่ พ บมากในผัก ผลไม้ที่ มี สี แ ดง ส้ ม เหลื อง และเขี ย ว
ตัวอย่างเช่น แครอท มะเขือเทศ มะละกอ ซึ่ งไม่รับประทานควรกับน้ าส้มสายชู หรื อการรับอาหารที่
มีธาตุเหล็ก และอาจมีผลต่อการดู ดซึ มของแคลเซี ยมก็ไม่ควรรับประทานพร้ อมกัน ตลอดจนการ
รับประทานอาหารประเภทน้ าแกงสาหร่ ายในปริ มาณที่มากก็ส่งผลทาให้ผูร้ ับประทานเกิ ดอาการ
หน้ามืดหรื อเป็ นลมได้ แต่ก็มีวตั ถุ ดิบที่ควรรับประทานคู่กบั เช่ น กุยช่ ายมีคุณสมบัติช่วยลดระดับ
คอเลสเตอรอลในเลื อดและสารอัลลิ ซิน(Alllicin) ยังมี ส่วนช่ วยในดู ดซึ มวิตามิ นบี ที่ ดีอีก ด้วย จึง
ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ดา้ นวัตถุดิบมีโอกาสในด้านการสร้างสรรค์อาหารที่มีประโยชน์ต่อผูบ้ ริ โภคได้
ในอนาคต ซึ่ ง เรี ย กว่า อาหารรั ก ษาโรคเพราะผูบ้ ริ โภคมี ก ารรั บ ประทานอาหารที่ ดีมี ป ระโยชน์
สะอาดและปลอดภัย ก็ทาให้เกิดความประทับใจจนสร้างเอกลักษณ์ที่ดีกรุ งเทพมหานครให้สามารถ
เป็ นเมืองแห่งที่มีความสร้างสรรค์ได้อย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นผูป้ ระกอบการร้ านอาหารและผูป้ รุ งอาหารจึ งควรมีการศึกษาหาความรู ้ ในคุ ณสมบัติ
ของวัตถุ ดิบต่างๆ ว่าควรปรุ งอาหารให้มีความเหมาะสมต่อผูบ้ ริ โภค เพราะหากรั บประทานแล้ว
เกิ ด อัน ตรายต่ อ ผู ้รั บ ประทานอาหารก็ ส่ ง ผลเสี ย ต่ อ ภาพลัก ษณ์ ที่ ดี ข องกรุ ง เทพมหานครและ
ผูป้ ระกอบการ จึงทาให้ควรมีการให้ความรู ้ แก่ ผูส้ ัมผัสอาหารว่า อาหารที่ ดีควรปรุ งด้วยวัตถุ ดิบ
ที่ ปลอดภัยทั้งสารเคมี และสิ่ งที่ ห้ามปรุ งร่ วมกัน เช่ น ประเทศจี นมี การนาหลักหยินหยาง (Yin –
Yang) ซึ่ งแบ่งอาหารออกตามฤทธิ์ ร้อนและเย็นได้ เช่น พริ กกระเทียม ขนุนสุ ก ผักคะน้า ต้นกระชาย
และข้าวเหนี ยว เป็ นต้น อาหารประเภทหยิน จะมี ฤทธิ์ เย็น และมี รสชาติ ที่มีค วามหวานและฉุ น
ส่ วนหยาง จะมีฤทธิ์ ร้อน และมีรสชาติที่เปรี้ ยวและเค็ม เช่น แตงกวา แตงโม สาลี่ ผักบุง้ ผักกาดหอม
และตาลึ ง เป็ นต้น หรื อการรั บประทานอาหารตามฤดู กาล เช่ น ฤดู หนาว ควรรั บประทานอาหาร
ประเภท น้ าพริ ก แกงเลี ยง หรื ออาหารที่ส่วนผสมของพริ กไทย กระเทียม เพื่อทาให้ร่างกายอบอุ่น
ในส่ วนฤดูร้อน ควรรับประทานอาหารประเภทฟักเขียว แตงกวา เพราะสามารถช่วยรักษาน้ าภายใน
ร่ างกายดังนั้นวิธีการเลือกใช้วตั ถุจึงเป็ นศาสตร์ ของผูป้ รุ งอาหารควรนาวิชาความรู ้ที่เป็ นพื้นฐานทาง
วัฒนธรรมมาปรับปรุ งให้เหมาะสมกับการปรุ งอาหารของตนเอง การนาความรู ้ก็มีส่วนในการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์และสร้างคุณค่าในเกิดขึ้น
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ปั จจุบนั ผูป้ ระกอบการมีการพัฒนารู ปแบบของการปรุ งอาหารให้มีรสชาติและตรงกับความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภค ดังนั้นจึงมีการสอบถามผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญพบว่า
“อาหารในปั จจุบนั มีการเปลี่ ยนรสชาติที่แตกต่างไปกับในอดี ต ซึ่ งมีท้ งั ข้อดี
และข้อเสี ยที่ แตกต่างกันเช่ น ในอดี ตประเภทอาหารจี นจะมี รสชาติ ที่เค็ม และมัน
ตลอดจนอาหารญี่ ปุ่นก็มีการนาเอาวัตถุ ดิบของประเทศไทยมาประยุกต์ในเข้า กับ
วัฒนธรรมของชาติอื่น เช่น พริ ก ผักชี เครื่ องเทศต่างๆ ซึ่ งทั้งอาหารทั้งจีนและญี่ปุ่น
ก็มีการปรับเปลี่ยนโดยเป็ นการตอบสนองความต้องการด้านรสชาติของผูบ้ ริ โภคที่มี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง แต่ขอ้ เสี ยก็คือการทาให้วฒั นธรรมการรั บ ประทานแบบ
ดั้งเดิมสู ญหายไป” ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านอาหารท่านที่ 5
ดังนั้นจึงวิเคราะห์ได้วา่ ผูป้ ระกอบอาหารควรมีการประยุกต์ให้มีเอกลักษณ์ของความไทยให้
มากยิ่งขึ้น ซึ่ งสะท้อนออกมาในการปรุ งอาหารและการตกแต่งอาหารให้มีความน่ารับประทานและ
ยังเป็ นคงเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย เช่นการตกแต่งอาหารให้มีขนาดที่พอดีกบั ผูบ้ ริ โภค เพราะ
ในปั จจุบนั การถ่ายรู ปถื อเป็ นวิถีชีวิตของคนในยุคปั จจุบนั ดังนั้นการประยุกต์การตกแต่งภาชนะ
อาหารในมี ค วามทันสมัย และน่ า รั บ ประทานก็ ถื อเป็ นเอกลัก ษณ์ ข องทางร้ า น ส่ ง เสริ ม เป็ นการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์อีกช่องทางหนึ่ง
จากการสัมภาษณ์ ผูป้ ระกอบการก็ได้มีการประยุกต์การจัดการธุ รกิ จสมัยใหม่เข้ามาใช้ใน
การปรุ ง อาหารมากขึ้ น ได้แก่ การปรั บ รสชาติ ใ นเหมาะสมกับ ความต้องการของผูบ้ ริ โภค เช่ น
รสชาติ ข องอาหารไทยที่ มี รสค่ อนข้า งจัดจ้า นก็ ปรั บ ให้มี ความเหมาะสมกับ ชาวต่ า งชาติ มากขึ้ น
ตลอดจนการนาเข้าวัตถุดิบเนื้ อสัตว์จากต่างประเทศไม่วา่ จะเนื้ อวัวจากสหรัฐอเมริ กาหรื อญี่ปุ่น เนื้ อ
แกะจากออสเตรเลี ย เป็ นต้น เนื่ องจากวัฒนธรรมการกิ นของผูบ้ ริ โภคปรับเปลี่ ยนไปตามแต่ละยุค
สมัย จึงไม่สามารถใช้เพียงแต่วตั ถุ ดิบท้องถิ่นมาพัฒนากรุ งเทพมหานครให้เป็ นแห่ งเมืองอาหารที่
ยัง่ ยืนได้ โดยผูป้ ระกอบการร้านอาหารควรจะประยุกต์การปรุ งอาหารโดยใช้วตั ถุดิบจากทัว่ โลกมา
ปรั บ ปรุ ง เพื่ อให้ เหมาะสมกับ วัฒ นธรรมอาหารและความถนัดของผูป้ รุ ง อาหาร ซึ่ ง ในปั จจุ บ ัน
กรุ งเทพมหานครได้ชื่อว่าเป็ นแหล่งอาหารที่สาคัญของประเทศ เนื่ องจากเป็ นแหล่งศู นย์รวมของ
วัตถุดิบและเครื่ องปรุ งรสต่างๆ ทาให้เกิดประโยชน์ต่อกรุ งเทพมหานครในเรื่ องรู ปแบบอาหารที่มี
ความหลากหลาย ตลอดจนมีร้านอาหารจานวนมากจึงส่ งผลให้ผปู ้ ระกอบการมีการพัฒนาตนเองอยู่
ตลอดเวลา เพื่ อสามารถต่ อสู ้ ก ับ คู่ แข่ ง ขันและความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ ซึ่ งมี ความคิ ดเห็ น
ไม่ ส อดคล้ อ งกับ ผู ้เ ชี่ ย วชาญด้ า นอาหารในประเด็ น การประยุ ก ต์ ก ารปรุ งอาหาร เนื่ อ งจาก
การตอบสนองกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่ มากเกิ นไป อาจส่ งผลเสี ยต่อระบบการการพัฒนา
เมื อ งแห่ ง อาหารการกิ น ด้ว ยแนวคิ ด เศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ เพราะหากผูป้ รุ ง อาหารตอบสนอง
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ด้านอาหารที่ไม่ปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค เช่ น อาหารที่มีความหวานและอาหารที่มีไขมันค่อนข้างสู ง
สิ่ งเหล่าก็ส่งผลต่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค ทาให้อาหารในกรุ งเทพมหานครไม่ถูกหลักการโภชนาการ
ที่ดี ดังนั้นภาคผูป้ ระกอบการด้านอาหารควรประยุกต์ดา้ นการปรุ งอาหารและด้านการบริ การให้มี
ลักษณะที่เหมาะสมและแตกต่างดังนี้
1.ลักษณะการปรุ งอาหาร ซึ่ งจากการสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญพบว่า
“คนในปั จจุบนั เริ่ มหันมากิ นอาหารเพื่อสุ ขภาพ มี่เน้นการต้ม นึ่ ง ย่างมากขึ้น
และเน้นรสสัมผัสที่เป็ นธรรมชาติ แบบอาหารญี่ปุ่น ปรุ งน้อยมาก อาจเป็ นเหตุผลที่
ทาไมคนญี่ปุ่นอายุยืน เพราะชี วิตดั้งเดิ มกิ นแต่ปลา แถมปรุ งก็น้อย เน้นรสชาติจาก
ของสดๆ แทนการปรุ ง แต่ ง แบบสมัย นี้ ที่ เอะอะโดยใช้ผ งชู รส ผงปรุ ง รส พวกนี้
ผลเสี ยต่อคนกินล้วน” ผูป้ ระกอบการอาหารท่านที่ 10
“ประเทศไทยสมัยอยุธยา คนไทยยังไม่รู้จกั ใช้เครื่ องปรุ งเลย ง่ายๆพริ กไทย
ชื่อไทยใช่ไหม แต่บอกเลยไม่ใช่ของพื้นเมืองเลย ของพวกคนยุโรปนาเข้า พวกซี อิ๊วก็
คนจีน พวกน้ าปลาก็ได้คนจีนมาสอนทาให้ เพราะคนไทยปรุ งอาหารแบบต้ม ย่าง นึ่ง
มาแต่อดีต พวกแกงก็ได้มาจากคนอินเดีย เห็นไหม ยังพื้นฐานของอาหารไทยก็ยงั คือ
พวกแกงจืด ต้ม นึ่งอยูด่ ี” ผูท้ ี่มีความเชี่ยวชาญด้านอาหารท่านที่ 1
จากการสัมภาษณ์ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับอาหารและการศึกษาดูงานของผูว้ ิจยั พบว่า การปรุ ง
อาหารควรเป็ นลักษณะที่ไม่เน้นการปรุ งที่ใช้วสั ดุปรุ งแต่งรส เช่น การปรุ งแบบวิถีธรรมชาติ เรี ยกว่า
Slow Food ที่ เป็ นการเน้นรสสั ม ผัส ของอาหารให้ก ับ ผูบ้ ริ โภค เพราะการปรุ ง แบบวิถี ธ รรมชาติ
ค่ อ นข้า งเหมาะสมกับ วัฒ นธรรมอาหารของไทย เนื่ อ งจากวัฒ นธรรมการกิ น ของท้อ งถิ่ นจะมี
การปรุ งอาหารที่มีการใช้วตั ถุ ดิบที่นามาธรรมชาติท้ งั สิ น จึงทาให้เป็ นเสน่ห์อย่างหนึ่ งของการปรุ ง
อาหาร ซึ่ งในปั จจุ บนั การปรุ งแบบนิ ยมในต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศญี่ ปุ่นซึ่ งมี การปรุ ง
ในรู ปแบบนี้ จนได้รับการเป็ นเมืองแห่ งอาหารอีกด้วย ดังนั้นการพัฒนาเมืองแห่ งอาหารการกิ นด้วย
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในกรุ งเทพมหานครควรเริ่ มต้นจากวัฒนธรรมการปรุ งอาหารที่เรี ยบง่าย
แต่ มี คุ ณค่ า ทางโภชนาการเหมาะสมกับ ทุ ก เพศทุ ก วัย โดยอาจมี ก ารนาวัตถุ ดิบ จากต่ า งประเทศ
การผสมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค แต่ผปู ้ ระกอบควรคานึงถึงรสชาติที่เหมาะสม
ตลอดจนการปรุ งอาหารที่ตอ้ งสะอาดและปลอดภัย เพราะสิ่ งเหล่านี้ จะทาให้มุ่งการเป็ นเมืองแห่ ง
อาหารอย่างยัง่ ยืน เนื่ องจากกรุ งเทพมหานครไม่เป็ นแหล่งผลิตของวัตถุดิบ แต่เป็ นเพียงจุดศูนย์รวม
ของวัตถุ ดิบที่ หลายหลาก ดังนั้นภาครั ฐและผูป้ ระกอบการควรจะมี การตรวจสอบและพิ จารณา
วัตถุดิบที่นาเข้ามาจาหน่ายในพื้นที่ ซึ่ งภาครัฐควรลงพื้นที่ในการตรวจสอบว่าวัตถุดิบ ตลอดจนการ
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ปรุ งอาหารของผูป้ ระกอบการอาหารว่ามาตรฐานตามข้อกฎหมายสาธารณสุ ข เพื่อเป็ นการสร้ าง
มาตรฐานให้กรุ งเทพมหานครเป็ นเมืองอาหารอย่างแท้จริ ง
2. การปรุ งอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ โดยการสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญพบว่า
“คนกินในสมัยนี้ เริ่ มใส่ ใจต่อการกินมากขึ้น ไม่กินหวาน มัน เค็ม กินเนื้อที่ไม่
มัน คุ ณก็ตอ้ งปรับตัวให้ลูกค้าดีๆ จะได้รู้ว่าต้องการอะไร” ผูป้ ระกอบการอาหาร
ท่านที่ 12
“เดี๋ ยวนี้ การสอนทาอาหาร หรื อทาอาหารให้ เปลี่ ยนไปนะ ต้องใส่ ใจต่อคน
กินมากขึ้น บางคนแพ้แป้ ง อาหารทะเล ก็ตอ้ งถามให้รู้ก่อนนะ ถ้าคนกินแพ้ข้ ึนมา
ซวยแน่ๆยิง่ เป็ นเมืองนอก สั่งปิ ดร้านได้ง่ายๆ” ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านอาหารท่านที่ 2
จากการสัมภาษณ์ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาหารและการศึกษาเอกสารด้านโภชนาการ พบว่า
การปรุ งอาหารให้ถูกหลักโภชนาการถื อได้เป็ นโอกาสที่สร้ างภาพลักษณ์ ที่ดีของผูป้ ระกอบการ
เนื่ อ งจากผู ้บ ริ โ ภคมี ก ารใส่ ใ จดู แ ลต่ อ สุ ข ภาพมากขึ้ น ดัง นั้น การที่ ผู ้ป รุ ง อาหารมี ก ารน าหลัก
ธงโภชนาการของกระทรวงสาธารณสุ ขมาปรั บปรุ งให้เหมาะสมกับผูบ้ ริ โภค โดยมี การแจกแจง
รายละเอี ย ดของวัต ถุ ดิ บ ตลอดจนจ านวนแคลอรี่ (Calories) ซึ่ งเป็ นการบ่ ง บอกถึ ง คุ ณ ค่ า
ทางโภชนาการ ประกอบด้วย พลังงาน น้ าตาล ไขมัน และโซเดี ยม เป็ นต้น โดยสิ่ งเหล่านี้ จะเป็ น
อันตรายต่อผูบ้ ริ โภคหากมีการรับประทานมากกว่าความจาเป็ นต่อร่ างกายในแต่ละวัน จึงควรเป็ น
หน้ า ที่ ข องผู ้ป ระกอบการธุ ร กิ จ ที่ แ สดงถึ ง ความห่ ว งใยต่ อ สุ ข ภาพของผู ้บ ริ โ ภค เช่ น เดี ย วกับ
อุ ตสาหกรรมอาหารที่ มาบ่ง บอกสิ่ ง เหล่ านี้ ตามมาตรฐานอุ ตสาหกรรมและกฎหมายที่ภาครั ฐได้
กาหนดไว้ ดังนั้นผูใ้ ห้บริ การอาหารศึกษาหลักสุ ขาภิบาลและการสาธารณสุ ขและแสดงถึงวัตถุ ดิบ
ต่างๆ เพื่อป้ องกันผูบ้ ริ โภคจากการแก้แพ้วตั ถุ ดิบบางชนิ ด เช่น นม ไข่ แป้ ง ซึ่ งวัตถุดิบเหล่านี้ เริ่ มมี
ผูแ้ พ้มากขึ้ นเรื่ อยๆ ดังนั้นการบ่งบอกไม่มีแต่การรั กษาสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค แต่ยงั เป็ นการสร้ าง
ลักษณ์ที่ดีต่อผูป้ ระกอบการ ตลอดจนป้ องกันการฟ้องร้องที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
หลัก สุ ข าภิ บ าลและการสาธารณสุ ขถื อเป็ นการจัดการและควบคุ ม ดู แลชุ มชนให้มี ค วาม
สะอาดและความปลอดภัย โดยมีการจัดการความรู ้ข้ นั พื้นฐานทั้งทางร่ างกาย จิตใจ และการควบคุม
โรคติ ดต่ อต่ า งๆ เพื่ อป้ องกันความปลอดภัย ให้แก่ ชุ ม ชนโดยรอบ ไม่ ว่า เป็ นโรคอาหารเป็ นพิ ษ
โรคจากสัตว์นาโรคต่างๆ ซึ่ งการให้ความรู ้ และบังคับใช้ทางด้านกฎหมายต้องมีภาคประชาชนใน
ท้องถิ่นมีส่วนร่ วมในการพัฒนาที่มีความยัง่ ยืนและมีประสิ ทธิ ภาพ ตลอดจนสร้างความตระหนักรู ้
ของภาคประชาชนและภาคผูป้ ระกอบการให้เห็นถึงความสาคัญของการจัดการที่ดีดา้ นสุ ขอนามัย
ซึ่ งการรณรงค์จากภาครัฐอาจไม่มีความสาคัญเท่ากับสิ่ งที่ประชาชนสามารถสัมผัสได้จากการบริ การ
หรื อสิ่ งที่พบเห็นในชีวิตประจาวัน จากการสัมภาษณ์บุคลากรกรุ งเทพมหานคร พบว่า การจะพัฒนา
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ให้ ก รุ งเทพมหานครมุ่ ง ไปสู่ เ มื อ งอาหารด้ ว ยแนวคิ ด เศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ ภาครั ฐ ควรจะมี
การวางแผนนโยบายในการกาหนดทิศทางของอาหารสร้างสรรค์ โดยเป็ นกาหนดระบบการจัดการ
ธุ รกิ จด้า นอาหารที่ มี ส่วนส่ งเสริ ม การท่ องเที่ ย วเป็ นอย่างมาก ท าให้ก ารรั บ ประทานอาหารเป็ น
องค์ประกอบการท่องเที่ยวที่สาคัญประการหนึ่ งที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยว
ในกรุ งเทพมหานคร เนื่องจากอาหารสามารถบอกถึงเอกลักษณ์ของพื้นที่ วิถีชีวติ และวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น รวมทั้งสามารถนาเสนอประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้กบั นักท่องเที่ยว จึงทาให้การท่องเที่ยว
เชิ งอาหารซึ่ งเป็ นรู ปแบบการท่องเที่ยวที่มีลกั ษณะที่มุง้ เน้นความสนใจพิเศษของนักท่องเที่ยว โดย
ใช้อาหารเป็ นปั จจัยหลักในการสร้ างประสบการณ์ การของนักท่องเที่ ยวที่สามารถทาได้โดยผ่าน
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ รู ป รส กลิ่น เสี ยง สัมผัส โดยการสัมภาษณ์ผใู ้ ห้สัมภาษณ์ หน่วยงานรั ฐ
ท่านที่ 31 ได้มีการแนะนาการวางแนวทางให้ผูป้ ระกอบการอาหารเป็ นแนวทางในการปรุ งอาหาร
ดังต่อไปนี้
1. อาหารสะอาดและปลอดภัย เป็ นมาตรฐานหลักของกรุ งเทพหานครในการส่ งเสริ มให้
ผู ป้ ระกอบการมี ก ารปรุ ง อาหารให้ ถู ก หลัก สุ ข าภิ บ าลอาหาร โดยเน้น ดู แ ลความสะอาดตั้ง แต่
กระบวนการเตรี ยมวัตถุดิบที่ใช้ทาอาหาร ต้องมีคุณภาพดี มีความสะอาดและปราศจากจากสารเคมีที่
เป็ นอันตรายต่ อผูบ้ ริ โภค มาจากแหล่ ง ผลิ ตที่ เชื่ อถื อได้ หรื อต้องมี ก ระบวนการท าความสะอาด
สารเคมีที่อาจปนเปื้ อนมาตั้งแต่การเพาะปลู กและการขนส่ ง ซึ่ งการสร้างพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
ตระหนักรู ้ถึงการบริ โภคอาหารไม่ดีต่อสุ ขภาพจะส่ งผลเสี ยต่อไปในการอนาคต
2. อาหารตามหลักโภชนาการ คือ อาหารปรุ งอาหารด้วยการยา ต้ม นึ่ง ลดอาหารประเภท
ด้วยวิธีการผัดหรื อทอด และอาหารที่มีรสหวานจัด เค็มจัด เป็ นต้น เลื อกรับประทานตามหลักธง
โภชนาการ และมีการเลือกรับประทานผัก และผลไม้หลากสี หรื อให้ครบ 5 สี เพื่อให้ได้คุณค่าทาง
โภชนาการที่ตรงกับความต้องการของร่ างกาย
3. อาหารตามวัฒนธรรม คือ อาหารประจาเมืองที่นิยมรับประทานจนเกิ ดเป็ นเอกลักษณ์
ของท้องถิ่น ซึ่ งอาจมีการปรุ งตามแบบดั้งเดิมหรื อมีการปรับปรุ งให้เข้ากับยุคสมัย และเหมาะสมกับ
ผูบ้ ริ โภค เช่น ต้มยากุง้ ผัดไท ส้มตา เป็ นต้น
4. อาหารเป็ นยา คือ การปรุ งอาหารเพื่อให้เหมาะสมกับผูบ้ ริ โภค ซึ่ งเป็ นการใช้สมุนไพร
เข้ามามีวตั ถุ ดิบในการประกอบอาหาร ทาให้เกิ ดอัตลักษณ์ และคุ ม้ ค่าของอาหาร ที่สามารถทาให้
ผูบ้ ริ โภคเพลิ ดเพลิ นกับสัมผัสทั้ง 5 ยังช่ วยให้เสริ มสร้ างสมรรถภาพทางร่ างกายของผูบ้ ริ โภคให้มี
ความแข็งแรงขึ้น ซึ่ งอาจทาให้สามารถลดใช้ยาปฏิชีวนะะบางชนิดที่เป็ นอันตรายลงได้
ดังนั้นหลักสุ ขาภิ บาลและการสาธารณสุ ขถื อเป็ นการจัดการและควบคุ มดู แลชุ มชนให้มี
ความสะอาดและความปลอดภัย โดยมีการจัดการความรู ้ ข้ นั พื้นฐานทั้งทางร่ างกาย จิตใจ และการ

116

ควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ต่ า งๆเพื่ อ ป้ อ งกัน ความปลอดภัย ให้ แ ก่ ชุ ม ชนโดยรอบ ซึ่ งแนวคิ ด เรื่ อ งวาง
ยุทธศาสตร์ กรุ งเทพมหานครเมืองอาหารปลอดภัย เป็ นแนวทางด้านพัฒนาหลักสุ ขาภิบาลอาหาร
และหลักโภชนาการซึ่ งการปรุ งอาหารให้ถูกกับหลักโภชนาการอาหารและอาหารตามวัฒนธรรม
ตลอดจนอาหารที่เป็ นยา เป็ นแนวทางในความคิดสร้ างสรรค์ดา้ นอาหารต่อไปในอนาคต โดยการ
ร่ วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ควรทางานร่ วมกันให้การถ่ายทอดองค์ความรู ้ดา้ น
หลักการสาธารณสุ ขเพื่อเป็ นการพัฒนาความรู ้ของผูป้ ระอบการอาหารและผูบ้ ริ โภค ให้มีการปรุ ง
อาหารและรับประทานอาหารที่ดี ตลอดจนปลอดภัยจากสารเคมีและสิ่ งปนเปื้ อนต่างๆ
1.2. การทะนุบารุ งรั กษาภาคการเกษตร (Farm Life Preservation) หมายถึง การเก็บรักษา
และการควบคุ ม วัตถุ ด้า นการเกษตรให้มี ค วามปลอดภัย จากสารเคมี และสารปนเปื้ อน จากการ
สอบถามผูใ้ ห้บริ การอาหารพบว่า พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคต่อคุณภาพวัตถุดิบที่ปลอดภัยต่อสารเคมี
และสั ต ว์ร บกวนต่ า งๆ เพราะมี ก ระแสรั ก สุ ข ภาพในปั จ จุ บ ัน ซึ่ งสอดคล้อ งกับ การสั ม ภาษณ์
ผูป้ ระกอบการว่าพฤติกรรมความต้องการของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั ปรับเปลี่ ยนไปมากกว่าในอดี ต
เช่น ความสะอาดภายในพื้นที่ตลาด ความสะดวกในการจับจ่าย สิ นค้าต้องมีมาตรฐานทั้งด้านราคา
คื อ ไม่ มี ก ารโกงน้ า หนัก และราคาเหมาะสม โดยสิ น ค้า ที่ ผู ้บ ริ โ ภคเลื อ กส่ ว นมากคื อ สิ น ค้า ที่
ปลอดภัยจากสารเคมีทุกประเภท ซึ่ งเป็ นสิ นค้าที่ มีสิ่งที่ ห่อหุ ้มเพื่อป้ องกันการปนเปื้ อนต่างๆ ซึ่ ง
ผูป้ ระกอบการจะได้รับรองมาตรฐานด้านความรักษาจากหน่วยงานของรัฐที่เข้ามาควบคุมมาตรฐาน
ด้านความสะอาดอี กขั้นตอนหนึ่ ง โดยจะตรวจสอบมาตรฐานด้านต่างๆเช่ น มาตรฐานด้านความ
สะอาดทั้งในพื้นที่ และรอบบริ เวณตลาด ผูป้ ระกอบการจึงต้องมีระยะกาหนดเวลาทาการที่เหมาะสม
กับพื้นที่น้ นั ซึ่ งต้องมีการกาหนดให้มีการทาความสะอาดในพื้นที่ขายของตนเองทุกวัน เพื่อป้ องกัน
สัตว์พานะต่างๆ และมีการกาหนดมาตรฐานให้ผคู ้ า้ ผลิตตลอดจนจัดหาสิ นค้าหรื อวัตถุ ดิบ ต้องเป็ น
สิ นค้าที่ปลอดภัยจากสารเคมีต่างๆ เช่น สารฟอร์ มาลีน สารกันรา สารบอแรกซ์ สารเร่ งเนื้ อแดง และ
ยาฆ่าแมลง เป็ นต้น นอกจากนี้ ผูป้ ระกอบการในตลาดจะมี การแบ่ง จาหน่ ายสิ นค้า และวัตถุ ดิบ ก็
จะต้องมีมาตรฐานในเรื่ องเครื่ องชัง่ และมีการบรรจุสินค้าที่เป็ นมาตรฐาน เพื่อนาส่ งไปยังผูบ้ ริ โภคใน
ขั้นตอนต่อไป
“ผูป้ ระกอบการอาหารควรจะใส่ ใจต่อการคัดเลือกวัตถุดิบให้มีความปลอดภัย
เช่ นกัน ซึ่ งในปั จจุบนั พบว่า ร้ านอาหารที่ให้บริ การอาหารเพื่อสุ ขภาพมีแนวโน้มที่
เพิ่ ม ปริ ม าณขึ้ น โดยร้ า นเหล่ า นี้ จะมี ก ารสั่ ง ซื้ อผัก จากผูผ้ ลิ ตสิ นค้า ที่ มี คุ ณภาพ จึ ง
อาจจะมี ราคาที่ สูงกว่าผักแบบปกติ แต่ผูบ้ ริ โภคที่ มีกาลังก็จะหาซื้ อมาบริ โภคเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการส่ วนตัวและกระแสรักษาสุ ขภาพในปั จจุบนั ซึ่ งสอดคล้อง
กับการสัมภาษณ์ผผู ้ ลิตผักปลอดภัยพิษ” ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านอาหารท่านที่ 2
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พบว่า ในปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคมีความต้องการผักปลอดสารพิษมากยิ่งขึ้น จึงทาให้ยอดสั่งซื้ อ
ในแต่ละวันไม่สามารถผลิ ตได้เพียงพอกับความต้องการ ทาให้ตอ้ งขยายกิ จการโดยมีความร่ วมมื อ
กันภายในเครื อข่ายผูผ้ ลิต และสร้างองค์ความรู ้แก่ผทู ้ ี่มีความสนใจ เข้ามาร่ วมธุ รกิจผักปลอดสารเคมี
ซึ่ งผักเหล่านี้ จะมีการควบคุมการผลิตที่ทนั สมัย ไม่วา่ จะเป็ นใช้ระบบปิ ดในการปลูก มีระยะเวลาใน
เก็บ ตลอดจนการควบคุมสภาพอากาศ อาหารและน้ า เพื่อเป็ นการป้ องกันโรคและแมลงต่างๆที่มีผล
ต่อการเจริ ญเติ บโตของผักและผลไม้ โดยในปั จจุ บนั บริ ษทั ของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ มีการส่ งผัก วันละ
มากกว่ า 100 กิ โ ลกรั ม ไม่ ว่ า เป็ น ผัก บุ ้ง ผัก กาด ผัก คะน้ า ให้ แ ก่ ผู ้ค ้า วัต ถุ ดิ บ และร้ า นค้า ใน
กรุ งเทพมหานคร ดังนั้นถ้าภาครัฐต้องการพัฒนาคุ ณภาพด้านการจัดการบริ หารกรุ งเทพมหานคร
ควรจะมีนโยบายส่ งเสริ มให้ภาคประชาชนตลอดจนผูป้ ระกอบการรับรู ้ถึงความปลอดภัยในเรื่ องผัก
และผลไม้ ตลอดจนเครื่ องปรุ งรสต่างๆ เช่นมีการประกาศร้านค้ามีที่การให้วตั ถุ ดิบที่ปลอดสารพิษ
และร้ านอาหารที่มีความสะอาด ตลอดจนร้ านอาหารมีที่มาตรฐาน มิใช่ ให้รางวัลเพื่อสร้ างลักษณ์
ให้แก่ทอ้ งถิ่นเพียงอย่างเดียว เพื่อสิ่ งเหล่าจะเป็ นตัวส่ งเสริ มคุณค่าในแง่การผลิตสิ นค้าให้มีความคิด
สร้างสรรค์ และยังส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ ที่ดีให้แก่ภาคผูบ้ ริ โภคได้อีกด้วย
จากการสัมภาษณ์สนทนากลุ่ม (Focus Group)ในเรื่ องความปลอดภัยด้านวัตถุดิบ พบว่า
“คนกินก็มีหลายประเภท สุ ขภาพจ้าก็มี ไม่ห่วงใยอะไรเลยก็มี” ผูใ้ ห้สัมภาษณ์
ภาคเอกชนท่านที่ 2
“แต่ในปั จจุบนั กระแสสุ ขภาพมาแรงนะ เดี๋ยวนี้ร้านขายผักปลอดพิษนิยมมาก
ขึ้นนะ เราก็ควรหาของแบบนี้ มาขายบ้าง ถึงมันจะมีราคาแพง ก็เหอะ ผมว่าคนกิ นก็
พร้อมจ่าย ถ้าของมันดีจริ ง” ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ภาคเอกชนท่านที่ 4
“เคยสั่งมาใช้ที่ร้านนะ แพงไหม ก็ไม่นะ ผักบุง้ กวางตุง้ ต้นก็จะเล็กหน่อย มัน
ต่างกับพวกปลู กแบบทัว่ ไปเลย ที่ตน้ จะใหญ่ๆอวบๆ ดู น่าทาน แต่คนขายผักปลอด
สารพิษเคยบอกว่า อร่ อย หวานกว่า ผักทัว่ ไป เออ…จริ งมันก็จริ งอร่ อยกว่าจริ งๆ”
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ภาคเอกชนท่านที่ 1
ผูบ้ ริ โภคจึงควรมีความต้องการวัตถุ ดิบมีความปลอดภัยต่อตนเอง ซึ่ งกลุ่มเหล่านี้ ตระหนัก
ถึ ง คุ ณภาพชี วิต จึ ง ท าให้ย อมจ่ ายเงิ นในราคาที่ สูง เพื่อแลกกับ อาหารที่ ดีมี คุณภาพ ซึ่ งจะมี ความ
แตกต่างกันระหว่างวัตถุดิบที่ปลูกแบบวิธีธรรมชาติกบั วัตถุดิบที่ปลูกวิธีพาณิ ชย์ โดยวัตถุดิบที่ปลูก
โดยวิธีธรรมชาติจะมีความสด มีรสชาติที่หวานกรอบและกรอบ ถึ งแม้จะมีขนาดที่เล็กกว่ามากแต่
เป็ นการบริ โภคเพื่อคุณภาพชีวิต ผูบ้ ริ โภคจะมักเลือกผักเหล่านี้ มารับประทาน ดังนั้นผูป้ ระกอบควร
จะใส่ ใจต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่มีการเปลี่ยนไปในการเลือกวัตถุดิบให้มากขึ้น
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ในปั จจุบนั พบว่าพื้นที่เพาะปลูกทางเกษตรกรรมทั้งในกรุ งเทพมหานครและประเทศไทยมี
จานวนพื้ นที่ เพาะปลู กที่ น้อยลง เนื่ องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิ จและสังคมไปสู่ ท ้องถิ่ นตาม
ชนบทมากขึ้น จึงทาให้พ้ืนที่เพาะปลูกส่ วนใหญ่ได้ถูกปรับเปลี่ยนไปเป็ นอุตสาหกรรม แหล่งธุ รกิจ
และที่พกั อาศัย จึงทาให้ภาครัฐจึงมีมาตรฐานในการรักษาและทะนุ รักษาในอาชีพทางเกษตรกรรม
คงอยูค่ ู่กบั สังคมไทยต่อไป จากการศึกษาเอกสารแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560-2564
พบว่า การเกษตรในประเทศไทยนอกจากยังประสบกับปั ญหาทางภัยธรรมชาติ ยังประสบปัญหาใน
การจัดการด้านโดยเฉพาะด้านประสิ ทธิ ภาพการผลิต (Productivity) ซึ่ งทาให้เกษตรกรมีค่าใช้จ่าย
ต่ อไร่ ค่ อนสู ง แต่ ไ ด้ผ ลผลิ ตและรายได้ที่ ล ดลง เนื่ องจากเกษตรกรขาดองค์ขาดรู ้ ใ นการจัด การ
ด้านผลิต ขาดความรู ้ดา้ นการศึกษา ค้นคว้าและวิจยั ในการประกอบอาชีพแบบสมัยใหม่ จึงทาให้เกิด
การวางแผนที่ ผิดพลาดไม่ว่าจะเป็ นความต้องการของตลาด การวางแผนกาลังผลิ ต และขาดองค์
ความรู ้ ใ นการผลิ ตสิ นค้า การเกษตรที่ ป ลอดภัย ต่ อสิ่ ง แวดล้อมและผูบ้ ริ โ ภค ไม่ ว่า จะการใช้ปุ๋ ย
สารเคมี หรื อสารเคมี เพื่อฆ่าศัตรู พืชที่เกิ นมาตรฐาน แสดงให้เห็ นว่าเกษตรกรของไทยยังขาดการ
พัฒนาที่ มีความยัง่ ยืน จึ งควรให้ภาครั ฐ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง และกรุ งเทพมหานครควรมีการให้
ความรู ้และเกษตรกรไม่ว่าเป็ นการศึกษาปั ญหา การอบรม ถ่ายทอดองค์ความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีทาง
การเกษตรสมัยใหม่ ซึ่ งพบว่าปั ญหาที่เกษตรกรประสบปั ญหาต่างๆมีดงั นี้
1. เกษตรกรขาดความรู ้ในด้านการผลิต กล่าวคือ เกษตรกรยังไม่มีการศึกษาว่าปริ มาณความ
ต้องการของตลาด แต่คานึงแต่ราคาของผลผลิตว่าสิ นค้าการเกษตรที่มีราคาสู งก็จะนิยมปลูกกันอย่าง
แพร่ หลาย โดยไม่คานึ งถึงจานวนที่ออกมาในภายหลัง ซึ่ งส่ งผลให้ราคาของวัตถุดิบทางการเกษตร
เหล่านี้มีราคาที่ตกต่าลงเรื่ อยๆ เพราะปริ มาณของผลผลิตที่มีมากเกินกว่าความต้องการของตลาดและ
คุ ณ ภาพไม่ ไ ด้ม าตรฐาน เนื่ อ งจากเกษตรกรขาดความรู ้ ใ นด้า นการคัด เลื อ กพัน ธุ์ ความรู ้ ด้า น
ทรัพยากรด้านดิน ความรู ้ในการักษาและการใช้ปุ๋ย สารเคมีต่างๆ ดังนั้นภาครัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรให้องค์ความรู ้และเทคโนโลยีต่างๆแก่เกษตรกร โดยเป็ นการร่ วมมือกับภาคเอกชนในการจัดการ
เครื่ องมื อและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อสามารถพัฒนาการเกษตรกรรมของประเทศในมี ความยัง่ ยืน
ต่อไป
2. เกษตรกรขาดความรู ้ดา้ นการสร้างมูลค่าให้กบั สิ นค้า กล่าวคือ เกษตรกรยังมีการประกอบ
อาชี พแบบที่มีการใช้ปุ๋ยและสารเคมีในการเพาะปลู ก ก็ยิ่งทาให้ส่งผลผลเสี ยต่อภาพลักษณ์ อาชี พ
เกษตรกรรมของไทย แต่ในปั จจุบนั ความต้องการของผูบ้ ริ โภคมีความต้องการในการบริ โภคสิ นค้าที่
ปลอดภัยจากสารเคมีและสิ่ งปนเปื้ อนต่างๆ ซึ่ งถึ งเป็ นการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้กบั สิ นค้าอีกทางหนึ่ ง
เพราะสิ น ค้า เหล่ า นี้ สามารถสร้ า งรายได้ใ ห้ แ ก่ เ กษตรกรได้อี ก แนวทางหนึ่ ง ตลอดจนการน า
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ผลิ ตภัณฑ์ม าแปรรู ป ก็ เป็ นอี ก แนวทางที่ ภาครั ฐและภาคเอกชนก็ ต้องให้ค วามรู ้ และเทคโนโลยี
ผลผลิตทางเกษตรสามารถแปรรู ปเป็ นสิ นค้าที่มีความต้องการของตลาดได้ต่อไป
3.เกษตรกรขาดความรู ้ ด้านการเปลี่ ยนแปลงเทคโนโลยี กว่าคื อ การเกษตรมี การพัฒ นา
เทคโนโลยีท้ งั ด้านการสื่ อโฆษณาในการชวนเชื่ อให้ใช้สินค้าทั้งปุ๋ ย สารเคมี เมล็ดพันธุ์ ที่ไม่มีได้
มาตรฐาน ทาให้เกษตรกรสู ญเสี ยทั้งเงินและไม่ได้สินค้าที่มีมาตรฐาน จนทาให้การเพาะปลูกพืชผล
ทางการเกษตรด้อยคุณภาพ ตลอดจนการเข้ามาของปุ๋ ยและสารเคมีที่มีความสะดวกและสามารถ
จากัดศัตรู พืชได้อย่างรวดเร็ ว จนทาให้เกษตรกรลืมการเพาะปลูกแบบดั้งเดิมที่เป็ นมิตรกับธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมทั้งด้านดิ นและน้ า ซึ่ งทาให้เกิ ดแหล่งดิ นเสื่ อมโทรมมากขึ้ นในประเทศ จนทาให้
เกษตรกรต้องมีการใช้ปุ๋ยและสารเคมีที่เพิ่มมากขึ้น จนบางพื้นที่ไม่สามารถเพาะปลูกได้ด้ งั เดิม เพื่อ
ความอยู่ร อดของเกษตรกรท าให้ เ กิ ด ปั ญ หาการบุ ก รุ ก ไปยัง เขตสงวนต่ า งๆ ดัง นั้น ภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนควรมีนโยบายและส่ งการทาเกษตรอินทรี ยท์ ี่ประสบความสาเร็ จจะต้องมีการใช้หลักการ
จัดการทางด้านระบบนิ เวศโดยสารชี วภัณฑ์และจุลินทรี ย ์ที่มีประโยชน์ในการจัดระบบการผลิ ต
เกษตร โดยนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์กบั การให้ความรู ้ โทษของการใช้สารเคมี ไม่วา่
เป็ นผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ ร่ า งกายของตนเองและผู ้โ ภค ตลอดจนเป็ นการเพิ่ ม ต้น การผลิ ต
เกษตรกรรมอีกด้วย
4. เกษตรกรขาดความรู ้ด้านการบริ หารจัดการ กล่าวคือ เกษตรกรของไทยส่ วนใหญ่ยงั ขาด
ความรู ้ในด้านวางแผนการผลิตที่อยูใ่ นรู ปการจัดสรรการใช้ที่ดิน และการใช้ทรัพยากรการผลิตที่ทา
ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประโยชน์ ตลอดจนได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพ ซึ่ งเป็ นการบริ การจัดการยังช่วย
ในการลดต้นทุนการผลิตได้อีกด้วย เพื่อทาให้เกษตรกรมีรายได้และความเป็ นอยู่ที่ดี สามารถลด
ภาระหนี้ สินต่ างๆ โดยให้ความรู ้ เกษตรกรในการจัดทาบัญชี ค รั วเรื อน เพื่อให้รับ รู ้ ถึง รายได้ก ับ
ค่าใช้จ่ายควรมีความสัมพันธ์กนั จึงทาให้เกษตรมีความตระหนักในการใช้จ่ายและลดการใช้จ่ายที่ไม่
จาเป็ น ซึ่ งทาให้ลดภาระการก่อหนี้ของเกษตรอีกทางหนึ่ง
5. ภาคเกษตรขาดแคลนบุคลากร กล่าวคือ ประชาชนชาวไทยรุ่ นใหม่จะมีแนวโน้มในการ
ประกอบอาชี พ เกษตรกรน้อยลงมี จานวนลดลง เนื่ องจากค่ า นิ ย มของประชาชนไม่ นิย มและไม่
ส่ งเสริ มให้ลูกหลานประกอบอาชี พเกษตรกรเรื่ องจากเป็ นอาชี พที่ตอ้ งทางานหนัก และมีการพึ่งพา
ธรรมชาติที่ไม่มีความแน่นอนในปั จจุบนั ทาให้เกษตรกรที่ประกอบอาชี พมีแนวโน้มมีอายุที่สูงขึ้ น
ทาให้ประเทศไทยกาลังประสบปั ญหาการขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร หากเป็ นเช่ นนี้ ต่อไป
ภาคการเกษตรก็จะผลิตสิ นค้าได้นอ้ ยลงและไม่เพียงพอต่อการบริ โภคในประเทศได้

120

ดังนั้นภาครัฐและกรุ งเทพมหานครควรมีการส่ งเสริ ม การพัฒนา การรักษาอาชี พให้คงอยู่
กับสังคมไทยต่อไป โดยเป็ นการส่ งเสริ ม การให้องค์ความรู ้ และการคุ ม้ ครองสิ ทธิ เกษตรกรให้ มี
สามารถประกอบอาชีพของตนเองได้อย่างยัง่ ยืน โดยใช้แนวทางต่างๆดังต่อไปนี้
1. ภาครัฐควรการจัดสรรที่ดินให้การทากินอย่างเหมาะสม เนื่องจากพบว่าเกษตรกรไทยบาง
รายไม่ มี พ้ื น ที่ ที่ เ พี ย งพอหรื อพื้ น ที่ ท ากิ น เป็ นของตนเอง เนื่ อ งจากการภาระหนี้ สิ น และ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เช่น ปั ญหาดินเสื่ อมภาพ ปั ญหาน้ าท่วม เป็ นต้น ดังนั้นภาครัฐจึงควรมี
การจัดสรรที่ดินในการทามากิ นไม่ว่าจะเป็ นการเช่ าในระยะยาวเพื่อ การใช้สิทธิ ในที่ดิน เพื่อเป็ น
บรรเทาการขาดแคลนที่ดินทากินของภาคเกษตรกรรม
2. ภาครัฐควรมี การพัฒนาแหล่ งน้ า และจัดระบบชลประทานเพื่ อเกษตรกรรม เนื่ องจาก
อาชี พทางเกษตรกรรมต้องอาศัยปั จจัยทางธรรมชาติเป็ นหลัก ไม่วา่ จะเป็ นดิ น ฟ้ า อากาศ แต่พบว่า
ประเทศไทยประสบปั ญหาทั้ง ภัย แล้ง และน้ า ท่ ว ม เนื่ องจากภาครั ฐขาดโครงสร้ า งพื้ นฐานด้า น
การชลประทานที่ดีและขาดการบริ หารจัดการน้ าที่มีประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้นภาครัฐควรมีการจัดสรร
งบประมาณในการสร้างฝายทดน้ า ประตูกกั เก็บน้ า คลองส่ งน้ า ควรมีการซ่ อมแซมเพื่อสามารถใช้
งานได้เต็มที่ ตลอดจนการสร้างและซ่ อมแซ่ มแหล่งเก็บน้ าตามธรรมชาติ ห้วย หนอง คลอง บึง ให้
พร้อมใช้งานซึ่ งต้องเพียงพอกับความต้องการของแหล่งเกษตรและชุมชน
3.ภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคเกษตร ควรมี ก ารร่ วมมื อในการพัฒนาธุ รกิ จเพื่ อควบคุ ม
คุ ณภาพของสิ นค้าให้มีความปลอดภัยจากสารเคมี และสิ่ งปนเปื้ อน ภาครั ฐสามารถควบคุ มราคา
ที่เป็ นธรรมให้ท้ งั เกษตรและผูป้ ระกอบการอาหาร โดยที่การสร้างศูนย์ตลาดค้าส่ งวัตถุดิบและพืชผล
ทางการเกษตรซึ่ งไม่ผา่ นพ่อค้าคนกลาง จึงจะทาให้เกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนภาครัฐ
สามารถกาหนดราคาได้อย่างแน่นอน จากนั้นควรสร้างความเชื่ อมัน่ ในการประกอบอาชีพเกษตรกร
ว่าเป็ นมี ความมัน่ คงทางรายได้ โดยมีการจัด องค์ความรู ้ ใ นด้านกระบวนการผลิ ตสิ นค้าทางการ
เกษตร การแลกเปลี่ ยนความรู ้ ท้ งั ด้านการผลิตและเทคโนโลยีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นการสร้ างศูนย์การ
เรี ยนรู ้ต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรได้
1.3. โครงสร้ างพื้นฐานที่ขนาดเหมาะสม (Appropriate Scale Infrastructure) หมายถึ ง
สถานที่ ส าหรั บ ใช้ใ นการบรรจุ ภ ัณ ฑ์ที่ มี ค วามเหมาะสมและมี ค วามทัน สมัย ระบบการขนส่ ง
ตลอดจนระบบศูนย์การกระจายสิ นค้า คุณภาพของปั จจัยการผลิตอาหารและการบริ หารคลังสิ นค้า
เป็ นการศึกษาถึ งวัตถุ ดิบในการประกอบอาหาร ตลอดจนการเก็บรักษาว่ามีลกั ษณะที่ถูกตามหลัก
สุ ขาภิ บาล ซึ่ งผูใ้ ห้ขอ้ มู ลสาคัญและการศึ กษาจากเอกสารด้า นหลักสุ ขาภิ บ าลอาหาร พบว่า การ
คัดเลื อกวัตถุ ดิบ เป็ นสิ่ งสาคัญในกระบวนการผลิ ตอาหาร โดยผูป้ ระกอบการอาหารมีส่วนหน้าที่
ในการรับผิดชอบต่อสังคม ไม่วา่ จะเป็ นคัดสรรวัตถุ ดิบที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภคซึ่ งไม่ควร
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คานึ งถึงต้นทุนเพียงอย่างเดียว แต่มีหลากหลายวิธีในการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เช่น การสั่งซื้ อ
วัตถุ ดิบ จากผูผ้ ลิ ตสิ นค้า ที่ รับ รองมาตรฐานหรื อผูผ้ ลิ ตสิ น ค้า โดยตรง ไม่ ว่า จะเป็ นเนื้ อสั ตว์ ผัก
ปลอดภัย สารเคมี เป็ นต้น ถึ ง แม้ผู ส้ ่ ง วัต ถุ ดิ บ จะมี ม าตรฐานแต่ อ าจมี สิ่ ง ปนเปื้ อนที่ เ กิ ด ขึ้ นจาก
ธรรมชาติ หรื อขั้นตอนการผลิ ตวัตถุ ดิบ ซึ่ งผูป้ ระกอบอาหารจะมี เป็ นหน้าที่ คดั แยกตลอดจนล้าง
ความสะอาดโดยวิธีทางธรรมชาติ เช่ นการล้างน้ าสะอาด หรื อ สารจาพวก ด่างทับทิมใน ผักและ
ผลไม้ ที่ อาจมี ค ราบดิ น ตลอดจนสารเคมี บ างชนิ ดปะปนมากับ วัตถุ ดิบ เหล่ า นี้ ซึ่ ง การเก็ บ รั กษา
วัตถุ ดิบ จาพวกผัก และผลไม้ จะมีวิธีการเก็บรักษาวิธีที่ต่างๆกันไปตามแต่ละวัตถุ ดิบ เช่ น ผักใบ
เขียว เป็ นผักที่ทนสภาพอากาศได้น้อยที่สุด ได้แก่ ผักกาดแก้ว ผักบุง้ คะน้า กะหล่ า เป็ นต้น ดังนั้น
การเก็บรักษาต้องใช้การควบคุ มด้วยการแช่ในอุณหภูมิความเย็นที่ประมาณ 6-8°C และไม่ควรเก็บ
เกิ น 3-5 วัน ซึ่ งวัตถุ ดิบเหล่ านี้ ควรการล้างและนาไปใช้งานทันที เพราะอาจเกิ ดการเน่ า เสี ย หรื อ
สู ญเสี ยวิตามิ นที่สาคัญได้ ซึ่ งแตกต่างจากพืชจาพวกไม้เลื้ อยที่ ความทนทานสู งกว่า เช่ น แตงกวา
ฟั ก ทอง มะเขื อบางชนิ ด ท าให้ก ารเก็ บ รั ก ษาสามารถวางไว้น อกตู ้เย็นได้ แต่ ต้องมี ห้องระบาย
ความร้อนที่มีสามารถลมพัดผ่าน ส่ วนพืชจาพวกพริ กแห้ง กระเทียม หอมแดง พริ กไทยแบบต่างๆ
ซึ่ งเป็ นวัตถุดิบหลักในการประกอบอาหารเกือบทุกชนิดในอาหารไทยหรื ออาหารนานาชาติ มีวธิ ีการ
เก็บรักษาที่สะดวกที่สุดในวัตถุดิบในการปรุ งอาหาร ก็คือการเก็บรักษาไว้ในที่แห้ง ไม่ควรเก็บไว้ใน
ที่เย็นและชื้ น แต่ในกรณี มีการล้างควรเก็บไว้ในตูเ้ ย็น ซึ่ งจะทาให้เกิดการเน่าเสี ยได้ง่ายๆ ดังนั้นควร
มีการใช้งานที่พอเหมาะต่อการปรุ งอาหารในมื้อนั้นๆ
ในส่ วนวัตถุดิบจาพวกเนื้อสัตว์บก จากการสอบถามผูป้ ระกอบการอาหาร พบว่า
“ที่ร้านจะสั่งสิ นค้าการเขียงหมู หรื อบริ ษทั รายใหญ่ที่มีมาตรฐาน GMP หรื อ
ได้ใบรับรองการสาธารณสุ ข เพราะมัน่ ใจว่าของมีคุณภาพ สะอาด และถ้ามีปัญหาจะ
ได้ตรวจสอบได้ง่าย มีวิธีการคัดเลือกจากผูผ้ ลิตวัตถุดิบที่ได้รับรองมาตรฐาน GMP
เพื่อรับรองมาตรฐานการผลิตว่าปลอดภัยสาหรับผูบ้ ริ โภค” ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ภาคเอกชน
ท่านที่ 21
“ปั จจุบนั การผลิ ตเนื้ อสัตว์ ไม่ว่าจะหมู ไก่ เนื้ อวัว ก็แบบอุตสาหกรรมเกื อบ
หมด ไม่ใช่ แบบครัวเรื อนแบบในอดี ต ไม่ง้ นั ผลิ ตไม่ทนั แน่ ๆ ทาให้ตอ้ งมีการเลี้ ยง
สั ตว์ที่ ใ ช้วิธี ส มัยใหม่ โรงเลี้ ย ง ก็ เป็ นแบบปิ ดนะ ไม่ ว่า ให้ย า ให้น้ า อาหารก็ ต้อง
ควบคุมนะ มากไปก็อว้ น เนื้ อไม่แน่น ราคาก็ตก ผอมมากก็ไม่ดี เลยต้องควบคุ มเลย
ว่าเลี้ยงกี่วนั แล้วส่ งไปเชื อด มันเลยไม่เหมือนชาวบ้านเลี้ยง ที่ปล่อยแบบไล่ทุ่ง ดีก็ดี
ไป แต่ตายมาก็ หมดตัว” ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ภาคเอกชนท่านที่ 22
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จากการสัมภาษณ์พบว่า การผลิตเนื้อสัตว์เป็ นแบบอุตสาหกรรมไม่ใช่แบบครัวเรื อนแบบใน
อดีต ซึ่ งทาให้การเลี้ยงสัตว์มีวธิ ี การที่ทนั สมัย โดยมีการควบคุมตั้งแต่ข้ นั ตอนการเลี้ยง การให้อาหาร
และยา ตลอดจนจนการควบคุมอากาศที่เหมาะสม หรื อที่เรี ยกว่าการควบคุมแบบระบบเปิ ด จึงทาให้
สิ นค้าเหล่านี้ มีรูปแบบการแช่ แข็ง (Freezing) การแช่แข็งเป็ นการเก็บอาหารไว้ในอุณหภูมิที่ต่ ากว่า
จุดเยือกแข็งหรื อต่ากว่า 0°C ซึ่ งการแช่แข็งเป็ นการถนอมอาหารระยะยาวที่หากปฏิบตั ิอย่างถู กต้อง
จะสามารถรั กษาสี กลิ่ น รส และคุ ณค่าทางอาหารอย่างมี ป ระสิ ทธิ ภาพ แต่จะสามารถรั กษาเนื้ อ
สัมผัสได้ในระดับหนึ่ งเท่านั้น จึงทาให้มีวิธีการเก็บรักษาที่แตกต่างจากการฆ่าสัตว์แบบครัวเรื อน
โดยมีวิธีการชาแหละเมื่อมีคาสั่งจากลูกค้า ซึ่ งจากการลงพื้นที่สารวจธุ รกิจนของผูว้ ิจยั ในย่านชุ มชน
ของกรุ งเทพมหานคร พบว่ามีวิธีการชาแหละโดยวิธีแบบโบราณ ซึ่ งมีความสะอาดและปลอดภัยต่อ
ผูบ้ ริ โภค เนื่ องจากกิ จการเหล่ า นี้ ไ ด้รั บ ใบอนุ ญาตการประกอบธุ รกิ จ และมี ก ารตรวจสอบจาก
หน่วยงานของรัฐ การชาแหละเนื้อสัตว์เหล่านี้ ผูบ้ ริ โภคสามารถนามาใช้ในการปรุ งอาหารทันทีและ
ยังสามารถใช้การเก็บรักษาโดยใช้น้ าแข็งเป็ นตัวรักษาและยึดอายุเนื้ อสัตว์เหล่านี้ ซึ่ งการได้มาของ
วัตถุดิบจะมีคุณค่าทางโภชนาการและความสดที่ดีกว่าแบบอุสาหกรรม แต่ในปั จจุบนั ธุ รกิจเหล่านี้มี
แนวที่มีจานวนลดลง เนื่ องจากมีตน้ ทุนที่สูงกว่าแบบอุ ตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็ นต้นทุนของสัตว์ที่
เพิ่มสู งขึ้น จานวนของสัตว์ที่นามาส่ งมี จานวนลดลง เนื่ องจากเกษตรกรรมที่ประกอบอาชี พ เลี้ ยว
สัตว์นิยมนาส่ งในแก่ผคู ้ า้ รายใหญ่ ตลอดจนค่าอาหารและยา ซึ่ งในบางครั้งตรวจพบสัตว์เกิดการติด
เชื้ อก็ตอ้ งกาจัดทิ้งทั้งเล้า ทาให้เกิดภาวะขาดทุน จนผูค้ า้ บางรายต้องเลิกกิจการ และสิ่ งที่ทาให้ธุรกิจ
รู ปแบบนี้ เกิ ดการลดความนิ ยมเนื่ องจากการที่ผบู ้ ริ โภคมีทางเลื อกในการเลื อกสิ นค้าในแหล่งอื่นๆ
มากขึ้น ตลอดจนการทรมานสัตว์เป็ นผลกระทบต่อสภาพจิตใจของผูบ้ ริ โภคที่เกิดความสงสารและ
ไม่อยากรับประทานเนื้อสัตว์ในรู ปแบบนี้
ผูช้ านาญด้านอาหารท่านที่ 1 เล่าว่ายังมีการเก็บรักษาอีกหลากหลายรู ปแบบของเนื้ อสัตว์
จาพวกหมู สัตว์ปีกบางชนิ ด แต่นิยมในเนื้ อวัว มากกว่าเนื้ อสัตว์ประเภทอื่ นๆนั่นก็คือการชิ ล เนื้ อ
หรื อ การบ่ ม เนื้ อ สั ต ว์โ ดยวิ ธี ก ารบ่ ม แบบแห้ง (Dry aging) ซึ่ งเป็ นวิ ธี ก ารเก็ บ เนื้ อ สั ต ว์ห ลัง การ
ชาแหละในห้องเย็นที่อุณหภูมิประมาณ 1-4°C ใช้ระยะเวลาบ่มประมาณ 2 - 4 สัปดาห์ ข้อดีคือ มี
ส่ วนช่วยเพิ่มความนุ่ มของเนื้ อสัตว์ (Meat Tenderness) โดยทาให้เอนไซม์โปรตีเอส (Protease) ที่มี
อยู่ในเนื้ อสัตว์ย่อย เส้นใยโปรตีนกล้ามเนื้ อ (Myofibril) และโปรตีนที่เป็ นเนื้ อเยื่อทาให้มีความนุ่ม
และมีรสชาติที่เพิ่มขึ้น ตามระยะเวลาการเก็บรักษา ซึ่ งนิ ยมในอาหารจาพวกเนื้ อสเต๊ก เนื้ อในแบบ
ปิ้ งย่าง เป็ นต้น ส่ วนอีกวิธีเรี ยกว่าแบบการบ่มแบบเปี ยก (Wet Aging) ทาโดยการบรรจุเนื้ อสัตว์ใน
บรรจุภณ
ั ฑ์รูปแบบสุ ญญากาศ (Vacuum Packaging) หรื อจัดจาหน่ ายโดยควบคุ มอุณหภูมิระหว่าง
การเก็ บ รั ก ษา เพื่ อให้เกิ ดการบ่ ม ภายในบรรจุ ภณ
ั ฑ์ การบ่ ม วิธี น้ ี จะช่ วยการป้ องกันการสู ญ เสี ย
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ความชื้ นออกจากเนื้ อสัตว์ ทาให้สามารถรักษาน้ าภายในเนื้ อ ซึ่ งทาให้เนื้ อมีความนุ่มเพิ่มขึ้น และลด
การปนเปื้ อนจากเชื้ อจุลินทรี ยต์ ่างๆ ทาให้การเก็บรักษาเนื้ อสัตว์มีอายุที่ยาวนานขึ้น แต่ยงั นิ ยมใช้
ถนอมอาหารจาพวกผัก เช่น ผักดอง แตงกวาดอง กิมจิ และซอสปรุ งรสบางชนิด เป็ นต้น
จากการสัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบการในการคัดเลือกวัต ถุดิบจาพวกผักและผลไม้ พบว่าทางร้าน
จะมีการคัดเลือกและสั่งซื้ อวัตถุเหล่านี้ ให้เหมาะสมในการใช้ในแต่ละวัน โดยให้ผคู ้ า้ ส่ งวัตถุดิบที่มี
มาตรฐานเป็ นผู ค้ ัด เลื อ กวัต ถุ ดิ บ ในขั้น ตอน ซึ่ งวัต ถุ ดิ บ เหล่ า นี้ จะถู ก ตกแต่ ง หรื อ คัด เลื อ กให้ มี
ความปลอดภัยจากสิ่ งปนเปื้ อนจากธรรมชาติ เช่ น คราบดิ น สัตว์และแมลงต่างๆ โดยก่ อนนาส่ ง
วัตถุดิบ ซึ่ งผูค้ า้ ส่ งจะต้องมีการบรรจุในซองพลาสติก หรื อกล่องบรรจุที่มิดชิ ด เพื่อป้ องกันจากการ
ปนเปื้ อนระหว่างการขนส่ ง จากการลงพื้นที่ตรวจสอบตามแหล่งจาหน่ายวัตถุดิบที่สาคัญหลักๆของ
กรุ งเทพมหานคร พบว่า การประกอบกิ จการประเภทตลาด จะต้องได้รับอนุ ญาตจากสานัก งาน
สุ ขาภิบาลอาหารและน้ า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ขเสี ยก่อน ซึ่ งจะมีมาตรฐานที่ลกั ษณะที่
คล้ายกับการประกอบกิจการอาหารทัว่ ไป คือ ความสะอาด และปลอดภัยของสิ นค้าทุกประเภท ซึ่ ง
จะต้อ งมี ค วามสด ปราศจากสารเคมี ไม่ มี สั ต ว์ห รื อ แมลงต่ า งๆ จากการส ารวจในครั้ งนี้ พบว่า
มาตรฐานการประกอบกิจการประเภทตลาดของแต่พ้ืนที่มีมาตรฐานที่แตกต่างๆ ซึ่ งเกิดจากปั จจัยแต่
ละพื้ น ที่ เช่ น โครงสร้ า งของอาคารต้อ งมี ล ัก ษณะที่ ถู ก ต้อ งตามพระราชบัญ ญัติ ค วบคุ ม อาคาร
พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 จึงสามารถจะดาเนิ นกิ จการได้อย่างถู ก
กฎหมาย ซึ่ งจากการสารวจจะพบว่ามี ตลาดในกรุ งเทพมหานครบางแห่ ง ไม่สามารถปฏิ บตั ิ ตาม
กฎหมายในเรื่ องความพร้ อมของสิ่ งอานวยความสะดวก เช่ น สถานที่ จอดรถไม่เพียงพอ จานวน
ร้านค้ามีจานวนมาก ตลอดจนห้องน้ าไม่มีการให้บริ การที่ดี เป็ นต้น ซึ่ งยังพบตลาดสดบางแห่ งไม่มี
ความพร้อมทั้งด้านสะอาดในด้านพื้นที่มีขยะมูลฝอยที่เป็ นแหล่งเพาะเชื้อโรค และสัตว์พาหนะต่างๆ
ตลอดจนมีน้ าเน่าเสี ยอยูใ่ นบริ เวณตลาด จึงอาจทาให้ปัญหาในส่ วนนี้ จะมีผลต่อการพัฒนาเป็ นเมือง
อาหารของกรุ งเทพมหานครในอนาคต จึงทาให้หน่วยงานของรัฐและผูป้ ระกอบการภาคเอกชนควร
จะให้ความสาคัญต่อปั ญหามาตรฐานความสะอาดของตลาด ซึ่ งเป็ นหัวใจหลักในการนาพาวัตถุ ดิบ
ไปสู่ ผปู ้ ระกอบการด้านอาหารต่อไป
ในเรื่ องการจัดเก็บวัตถุ ดิบประเภทอาหารทะเล ซึ่ งมี วิธีการที่ ตอ้ งระวังเป็ นพิเศษ เพราะ
วัตถุ ดิบที่ จะต้องนาเข้ามาจากนอกพื้นที่ และพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคมีความต้องการที่จะบริ โภค
วัตถุดิบที่มีความสดใหม่อยูเ่ สมอ จากการสัมภาษณ์ผคู ้ า้ ส่ งอาหารทะเลและการลงพื้นที่โดยใช้วิธีการ
สังเกตพบว่า วิธีการเก็บรักษามีหลากหลายแบบ เช่ นการแช่ ความเย็นเพื่อคงรักษาสุ ขภาพเนื้ อสัตว์
เหล่านี้ แต่สามารถคงคุณภาพไว้ได้ในระดับหนึ่ ง ซึ่ งเหมาะสมกับทุกประเภทร้ านอาหาร เพราะไม่
ต้องควบคุมด้านความสะอาดในเรื่ องตูเ้ ก็บวัตถุดิบ ตูแ้ ช่และน้ าเสี ย แต่วิธีการนี้ มีขอ้ เสี ยในเรื่ องการ
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ควบคุ มการใช้สารฟอร์ มาลี นที่มกั พบว่ามีผูส้ ่ งวัตถุดิบบางรายมีการใส่ สารเหล่านี้ เพื่อคงความสด
ของวัตถุ ดิบ แต่ส่งผลต่อผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างมาก ดังนั้นผูป้ ระกอบการธุ รกิ จอาหารต้องร่ วมมื อกับ
ภาครั ฐในการช่ วยตรวจสอบวัตถุ ดิบให้ปลอดภัย จากสารเคมี ทุกประเภท ต่อมาคื อ วิธีการนามา
ทั้งมีชีวิต แต่วิธีน้ ี จะมีความเสี่ ยงค่อนข้างสู ง เนื่ องจากสัตว์ที่ไม่แข็งแรงหรื อมีขนาดใหญ่ อาจจะเกิด
ภาวะขาดออกซิ เจนได้ ซึ่ งทาให้สัตว์เน่าเกิดการเสี ยชีวิต จึงทาให้เกิดต้นทุนที่สูงขึ้น หรื อส่ งผลทาให้
วัตถุดิบในส่ วนที่เหลือเกิดการติดเชื้อโรคได้และเสี ยชีวติ ต่อกันไป และยังมีวธิ ี ที่นิยมใช้ก็ คือ การวาง
ยาสลบในปลาที่มีขนาดใหญ่ ซึ่ งวิธีน้ ี ช่วยลดความหวาดกลัวในสัตว์ ทาให้การขนส่ งมีความสะดวก
ยิ่งขึ้ น สามารถรั กษาคุ ณภาพวัตถุ ดิบได้ดี ลดอาการบาดเจ็บของสัตว์ แต่ท้ งั สองวิธีขา้ งต้น ทางผู ้
ประกอบจะต้องมี ตูเ้ ก็บวัตถุ ดิบ สาหรั บแสดงสิ นค้าให้ลูกค้าได้รับรู ้ ถึงคุ ณภาพของวัตถุ ดิบที่ทาง
ผูป้ ระกอบการได้เลือกมาเป็ นอย่างดี ซึ่ งมีขอ้ เสี ยคือน้ าเสี ยที่เกิดจากสัตว์เหล่านี้ ไม่วา่ จะน้ าเค็มและ
คราบมูลต่างๆ ตลอดจนไข่ของสัตว์น้ าชนิ ด ก็ส่งผลต่อระบบน้ าเสี ยในกรุ งเทพมหานครเป็ นอย่าง
มาก ดังนั้นผูป้ ระกอบการต้องตระหนักถึงการรักษาทั้งคุณภาพวัตถุดิบและผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
ไปด้วยกัน ซึ่ งในปั จจุ บนั มี เครื่ องในการช่ วยการกรองน้ าในมี คุณภาพดี ข้ ึ นในระดับหนึ่ ง ซึ่ งควร
นามาเป็ นมาตรฐานในการควบคุมน้ าเสี ยภายในสถานประกอบการในอนาคต เพราะเป็ นสิ่ งหนึ่ งใน
ด้านความคิดสร้างสรรค์เรื่ องการรักษาวัตถุดิบให้มีคุณภาพที่ดีและสามารถรักษาสภาวะแวดล้อม
ควบคุมกันอย่างยัง่ ยืนได้อีกด้วย
ส่ วนการจัดการคลังสิ นค้าถือเป็ นการบริ หารอีกรู ปแบบหนึ่ ง ซึ่ งผูป้ ระกอบธุ รกิจอาหารให้
สัมภาษณ์วา่
“การจัดการคลังสิ นค้าถื อการควบคุ มต้นทุ นว่าที่ ร้านจะกาไร หรื อขาดทุ นก็
ขึ้นกับการให้คนของเรามีการควบคุมแบบไหน ไม่ใช่สั่งมาอย่างเดียว พอของใหม่ก็
ไม่ใช้ ใช้ของใหม่ก่อนเพราะมันหยิบง่ าย พอเน่ าเสี ยก็ทาให้ cost เพิ่ม เราก็ขาดทุ น
เห็ นบางคนสนแต่เรื่ องแต่งร้ าน แต่งจาน ดู คู่แข่งขันว่าขายไร เราจะขาย โดยไม่ใส่
หลังร้าน ก็เห็นขาดทุนทุกราย” ผูท้ ี่มีความเชี่ยวชาญด้านอาหารท่านที่ 14
“ร้ านอาหารควรระบุเลยว่าวันหนึ่ งวันหนึ่ งจะใช้อะไร ไม่ควรสั่งเยอะ สั่งให้
พอดีดี ต้องไปคิดเองว่าจะใช้เท่าไหร่ ไม่ใช้เหลือบานเบอะ เงินทั้งนั้น อีกอย่างๆพวก
ของเน่ าเสี ย หมดอายุก็ตอ้ งทิ้ง นะ อย่าไปเสี ยดาย อันตรายต่อคนกิ นทั้งนั้น” ส่ วน
ผูเ้ ชี่ยวชาญอาหารท่านที่ 5
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ในส่ วนการสนทนากลุ่มพบว่าผูร้ ่ วมประชุ มมีการแสดงความเห็ นคิดเช่ น “ที่
ร้ านจะบอกเลยให้บรรลุ วนั ที่หมดอายุให้ชดั เจน ไม่ใช้แต่ของใหม่อย่างเดี ยว มีการ
วางของเป็ นชั้นแยกประเภทไปเลย คนจะได้หยิบใช้งานได้ง่าย” ผูท้ ี่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านอาหารท่านที่ 1
“มันควรแยกนะ ที่โรงแรมมีการแยกเลยนะว่าของกินของใช้ ต้องแยกกับพวก
น้ า ยาล้า งจาน แฟ้ บ ไบกอน ก็ ต้องแยกออกจากกัน เพราะมันจะพวกสารระเหย
ออกมาเนี่ยแหละ อีกอย่างพวกสาธารณสุ ขเคยมาตรวจ เคยโดนติเรื่ องแยกของใช้จาก
สารเคมี เนี่ ยแหละ ทาได้ก็ดีมนั จะได้ปลอดภัยต่อคนกิ นและคนงานเราด้วย” ผูท้ ี่มี
ความเชี่ยวชาญด้านอาหารท่านที่ 3
การเก็ บ ข้อมู ล จาการสั ม ภาษณ์ และการศึ ก ษาจากเอกสารด้า นงานสุ ข าภิ บ าลอาหารใน
ด้านการจัดการคลังสิ นค้าพบว่า ผูป้ ระกอบการด้านอาหารควรให้ความสาคัญกับเรื่ องนี้ เนื่ องจาก
เป็ นจุดเริ่ มต้นในการรับวัตถุดิบประเภท เพื่อนามาใช้ประกอบอาหารให้ผบู ้ ริ โภค ซึ่ งต้องดูแลเรื่ อง
ความสะอาดและปลอดภัย ดังนั้นการจัดการที่ดีควรมีการจัดลาดับว่าวัตถุดิบควรใช้ก่อนหรื อหลัง จึง
ควรมีการระบุเวลาหมดอายุที่มีความชัดเจน เพื่อประโยชน์ต่อการสั่งซื้ อตลอดจนวัตถุ ดิบชนิ ดใด
หมดอายุ ก็ควรกาจัดทิ้งเพื่อมิ ให้หลุ ดไปยังกระบวนการผลิ ตอาหาร นอกจากนี้ ควรแยกประเภท
วัตถุดิบให้มีความชัดเจน เช่น วัตถุดิบประเภทแป้ งควรเก็บในห้องที่มิดชิ ด ยกสู งจากหรื อมีภาชนะ
ห่ อหุ ้ม ตลอดจนไม่ควรเก็บควนกับวัตถุดิบชนิ ดอื่นๆ เนื่ องจากมีโอกาสที่วตั ถุดิบประเภทเป็ นจะถูก
ปนเปื้ อนได้โดยง่าย ส่ วนประเภทของแห้งก็ควรเก็บไว้ให้ห่างจากแสงแดด ตลอดจนในบริ เวณที่มี
ความชื้ นและน้ าไหลผ่าน และที่สาคัญก็ คือ สารเคมีประเภทต่างๆ เช่น น้ ายาทาความสะอาด ยาฆ่า
แมลง ตลอดจนอุ ปกรณ์ ทาความสะอาด ก็ไม่ควรนามาปะปนกับวัตถุ ดิบ ที่ ใช้ใ นการปรุ งอาหาร
พบว่า วัตถุ ดิบ สารเคมี เหล่ า นี้ จะมี ไ อระเหยที่ เป็ นสารพิ ษ ปะปนออกมา หากมี ก ารปนเปื้ อนกับ
วัตถุ ดิบชนิ ดอื่ นๆ ก็เป็ นอันตรายต่อผูบ้ ริ โภคต่อไปได้ ดังนั้นผูป้ ระกอบการด้านอาหารจึ งควรมี
การจัดระเบียบวัตถุดิบให้มีความเรี ยบร้อยเหมาะกับการใช้งาน แยกชนิดการใช้งานให้มีความชัดเจน
แต่ควรมีการอบรมบุคลากรที่มีการสัมผัสสารเคมีควรมีการล้างทาความสะอาดร่ างกายเพื่อป้ องกัน
สารพิษต่างๆ ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อทั้งผูบ้ ริ โภคและการจัดการบริ หารด้านอาหารต่อไปในอนาคต
คุ ณภาพของปั จจัยการผลิ ตอาหารและการเก็บรักษา เป็ นหน้าที่ของผูส้ ัมผัสอาหารในการ
ประกอบอาหาร ซึ่ งความรับผิดชอบที่สาคัญต่อสังคมและผูบ้ ริ โภค จึงทาให้ผูป้ ระกอบการต้องมี
การคัดเลื อกคุ ณภาพวัตถุ ดิบที่มีคุณภาพปลอดภัยต่อสารเคมี และสัตว์รบกวนต่างๆจากผูจ้ าหน่ าย
วัต ถุ ดิ บ มี ค วามปลอดภั ย และได้ รั บ รองมาตรฐานด้ า นความสะอาดจากหน่ ว ยงานของ
กรุ งเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งในปั จจุบนั วัตถุดิบที่ปลอดสารพิษเป็ นการเลือกหนึ่งที่
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กาลังได้รับความนิ ยมจากผูบ้ ริ โภคเพิ่มมากขึ้น ในส่ วนการเก็บรักษาควรเก็บให้ห่างจากสารเคมีและ
สัตว์ต่างๆ ตลอดจนควรมีการระบบการคงคลังที่มีมาตรฐาน ไม่วา่ จะเป็ นการกาหนดจานวนวัตถุ ดิบ
ให้เพียงพอในแต่ละรอบการสั่งสิ นค้า การบริ หารด้านคงคลังที่มีคุณภาพจะช่วยลดปริ มาณวัตถุ ดิบ
เหลื อใช้และเน่ า เสี ย ซึ่ ง อาจท าให้ก ารรั บ ประทานอาหารเกิ ด ความไม่ ป ลอดภัย ต่ อสุ ข ภาพของ
ผูบ้ ริ โภค
การสั ม ภาษณ์ ผู ้ใ ห้ ข ้อ มู ล และการสั ง เกตของผู ้วิ จ ัย พบปั ญ หา อุ ป สรรคต่ อ การพัฒ นา
กรุ ง เทพมหานครสู่ เ มื อ งแห่ ง อาหารการกิ น ด้ว ยแนวคิ ด เศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ก็ คื อ ปั ญ หาด้า น
การจราจรในกรุ ง เทพมหานคร เพราะในปั จจุ บ นั จุ ดที่ นัก ท่ องเที่ ย วมาเยื อ นที่ ป ระเทศ นั่นก็ คื อ
กรุ งเทพมหานครมากที่สุด เนื่ องจากมีสนามบิน 2 แหล่ งก็คือสนามบินสุ วรรณภู มิ และสนามบิน
ดอนเมือง ตลอดจนแหล่งขนส่ งมวลชนอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็ นรถไฟ รถบัส และรถตู ้ เป็ นต้น ถื อได้ว่า
กรุ งเทพมหานครเป็ นหัวใจหลักในเรื่ องขนส่ งมวลชนของประเทศไทย แต่การจราจรในใจกลางเมือง
ของกรุ งเทพมหานครกลับประสบปั ญหาการจราจรที่หนาแน่น ถ้าเดินทางไม่สะดวกมากนัก ก็ทาให้
นักท่องเที่ยวไม่เกิดความประทับใจตลอดจนเกิดความเบื่อหน่าย จนในบางครั้งอาจมีการยกเลิกการ
ใช้บริ การได้ทนั ที ซึ่ งสอดคล้องกับผูเ้ ชี่ยวชาญด้านอาหารให้สัมภาษณ์วา่
“คุ ณรู ้ ไหมการจราจรเปรี ยบเสมื อนเส้ นเลื อดที่ ไ ปหล่ อเลี้ ยงส่ วนต่า งๆของ
ร่ างกาย ถ้ามันเกิ ดการติดขัด คุ ณหงุ ดหงิ ดไหม หงุ ดหงิ ดดิ ก็พลังลมปราณหรื อพลัง
หรื อ ชี่ ( 氣) นั่น แหละถ้า ปลอดโปร่ ง คุ ณ ก็ จ ะแจ่ ม ใส ไม่ ห งุ ด หงิ ด ก็ คิ ด ดู เ รา คน
กรุ ง เทพเรายัง หงุ ดหงิ ด เรื่ องนี้ แล้วนัก ท่ องเที่ ย วเขาจะไม่ หงุ ดหงิ ดยิ่ ง กว่า เหรอ”
สาหรับผูใ้ ห้สัมภาษณ์อีกท่านหนึ่ งกล่าวว่า “ตอนนี้ ผมพักแถบชานเมือง จะเข้ามากิน
อาหารในใจกลางเมือง ใช้รถไฟฟ้ าดี กว่า หรื อจะขับรถก็มาวันหยุด วันเสาร์ อาทิตย์
มากกว่า บางทีเข้ามาติด 2-3 ชัว่ โมงก็ไม่อยากกินแล้ว” ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านอาหารท่านที่ 2
“การจราจรในเวลาเร่ ง ด่ ว นในกรุ ง เทพมหานครค่ อ นข้า งจะมี ปั ญ หาต่ อ
โปรแกรมท่องเที่ยว จึงทาให้ตอ้ งมีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว เช่น ร้านอาหาร
ที่สะดวกในเวลานั้น ก็อาจทาให้นกั เที่ยวเกิดความไม่ประทับใจ เนื่ องจากไม่ถูกต้อง
ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม หรื อการบริ การของอาหารเกิดความไม่ประทับใจ ไม่วา่ จะ
เป็ นด้านรสชาติ หรื อสถานที่ เป็ นต้น” ผูป้ ระกอบการธุ รกิจท่านที่ 8
ภาครัฐต้องมีความใจใส่ ต่อการแก้ไขปั ญหาด้านการจราจรที่ทวีความรุ นแรงขึ้นมาก การ
เดินทางที่ไม่มีความสะดวกและความปลอดภัยจะส่ งต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่จะตัดสิ นใจมา
ท่องเที่ยวยังเมืองแห่งอาหารการกินซึ่ งจะส่ งผลเสี ยต่อการท่องเที่ยวในระยะยาวได้อีกด้วย
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1.4. ความร่ วมมือในการวิจัย ฝึ กอบรม การทดสอบ และอื่นๆที่เกี่ยวกับอาหาร (Research
Collaborations training, Testing, etc. Reading to Food) หมายถึ ง การฝึ กอบรมให้เกิ ดความคิ ด
สร้างสรรค์ และมีการทดสอบให้มีการพัฒนาสิ นค้าที่ความคิดสร้างสรรค์ซ่ ึ งทาให้กรุ งเทพมหานคร
เ ป็ น เ มื อ ง แ ห่ ง อ า ห า ร ก า ร กิ น น อ ก จ า ก ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก า ร ด้ า น อ า ห า ร จ ะ ต้ อ ง ค า นึ ง ถึ ง
การบริ การให้เป็ นที่ตอ้ งการตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค ไม่วา่ จะเป็ นด้านรสชาติ หรื อการตกแต่ง
รู ป อาหาร ผู ป้ ระกอบกิ จ การอาหารยัง ต้อ งมี ค วามร่ ว มมื อ กับ ภาครั ฐ ในการปฏิ บ ัติ ติ ต ามหลัก
สุ ขาภิบาล และหลักโภชนาการอีกด้วย
การให้ความรู ้ในเรื่ องหลักสุ ขาภิบาลและการสาธารณะสุ ข เป็ นการศึกษาในด้านการเตรี ยม
ความพร้ อมในการปฏิ บตั ิหน้าที่ของหน่ วยงานของกรุ งเทพมหานคร ต่อนโยบายสาธารณสุ ขว่ามี
แนวทางการปฏิบตั ิงานในเรื่ องโภชนาการที่เหมาะสมต่อชุมชนอย่างไร ตลอดจนการบังคับกฎหมาย
ต่อผูป้ ระกอบการอาหารในเรื่ องสาธารณสุ ขด้า นความสะอาดและความปลอดภัย ด้านอาหารต่ อ
ชุมชน
หลักสุ ขาภิบาลและการสาธารณสุ ขถื อเป็ นการจัดการและควบคุ มดู แลชุ มชนให้มี ค วาม
สะอาดและความปลอดภัย โดยมีการจัดการความรู ้ข้ นั พื้นฐานทั้งทางร่ างกาย จิตใจ และการควบคุม
โรคติ ดต่ อต่ า งๆ เพื่ อป้ องกันความปลอดภัย ให้แก่ ชุ ม ชนโดยรอบ ไม่ ว่า เป็ นโรคอาหารเป็ นพิ ษ
โรคจากสัตว์นาโรคต่างๆ ซึ่ งการให้ความรู ้ และบังคับใช้ทางด้านกฎหมายต้องมีภาคประชาชนใน
ท้องถิ่นมีส่วนร่ วมในการพัฒนาที่มีความยัง่ ยืนและมีประสิ ทธิ ภาพ ตลอดจนสร้ างความตระหนักรู ้
ของภาคประชาชนและภาคผูป้ ระกอบการให้เห็นถึงความสาคัญของการจัดการที่ดีดา้ นสุ ขอนามัย
ซึ่ งการรณรงค์จากภาครัฐอาจไม่มีความสาคัญเท่ากับสิ่ งที่ประชาชนสามารถสัมผัสได้จากการบริ การ
หรื อสิ่ งที่พบเห็นในชีวติ ประจาวัน จากการสัมภาษณ์บุคลากรกรุ งเทพมหานครพบว่า
“กรุ งเทพมหานคร มี ก ารให้ ค วามส าคัญ กับ การดู แ ลสุ ข อนามัย ของ
ประชาชนของชุ มชนในพื้นที่กรุ งเทพมหานครเป็ นอันมาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
สานักอนามัย สานักสิ่ งแวดล้อม สานักพัฒนาสังคม สานักงานเขตต่างๆ ก็มีโครงการ
ที่ให้การดู แลสุ ขอนามัยของประชาชน ทั้งในเรื่ องของการให้ความรู ้ เรื่ องสุ ขาภิบาล
สิ่ งแวดล้อมภายในชุมชน ให้แก่เยาวชน ซึ่ งควรปลูกฝังที่สถานศึกษาในระดับปฐมวัย
เพื่อให้เกิ ดการนาไปปฏิ บตั ิ จนเป็ นนิ สัย จะสามารถช่ วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่าง
ยัง่ ยืน และช่วยลดภาระการจัดการกับปั ญหาด้านสุ ขาภิบาลสิ่ งแวดล้อม ให้แก่ภาครัฐ
ได้ในอนาคต” ผูใ้ ห้สัมภาษณ์หน่วยงานรัฐท่านที่ 4
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ดัง นั้นภาครั ฐจึ ง ควรมี ก ารส่ ง เสริ ม องค์ค วามรู ้ และให้ค วามรู ้ แก่ ผูป้ ระกอบการและภาค
ประชาชน ซึ่ ง ควรเป็ นหลัก สู ตรในระดับ ประถมศึ ก ษา และมัธ ยมศึ ก ษา เช่ น การให้นัก เรี ย นมี
การปฏิบตั ิในการประกอบอาหารที่สะอาดและปลอดภัย ตลอดจนถูกหลักโภชนาการ เพื่อใช้เป็ น
รากฐานที่สาคัญในการพัฒนาบุคลากรของประเทศในการผลิตอาหารให้ถูกต้องตามหลักสุ ขาภิบาล
อาหารและเป็ นอาหารที่ดีต่อสุ ขภาพ จึงควรมีทิศทางของการดาเนินการที่ชดั เจน โดยใช้พลังจากภาค
ประชาชนเป็ นหลักเพื่อช่ วยกันเสริ มและรณรงค์ให้ผูป้ ระกอบการอาหารมีการประกอบอาหารที่ดี
และปลอดภัย เนื่องจากภาครัฐไม่สามารถกากับดูแลให้สัมฤทธิ์ ผลได้เพียงฝ่ ายเดียว
เมืองแห่งอาหารปลอดภัยภายใต้การดาเนิ นการและการกากับดูแลของกรุ งเทพมหานคร โดย
มี วิสัย ทัศ น์ คื อ กรุ ง เทพมหานครจะเป็ นเมื องอาหารปลอดภัย อาหารปลอดโรค ปลอดสารพิ ษ
บริ โภคได้อย่างมัน่ ใจ จากการสัมภาษณ์บุคลากรของกรุ งเทพมหานครพบว่านโยบายดังกล่าวทาให้
กรุ ง เทพมหานครได้ด าเนิ น กิ จ กรรมต่ า งๆ โดยมุ่ ง เน้น กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม องค์ค วามรู ้ ใ ห้ แ ก่ ภ าค
ผูป้ ระกอบการอาหารและภาคประชาชน เพื่ อ ท าให้ก รุ ง เทพมหานครเป็ นเขตอาหารปลอดภัย
กิ จกรรมการสร้ างเครื อข่ายความร่ วมมื อกรุ งเทพมหานครเป็ นเมืองอาหารปลอดภัย โดยเป็ นการ
สร้างเครื อข่ายข้อมูลข่าวสารด้านอาหารปลอดภัย การจัดอบรมสัมมนาให้กบั ชมรมและสมาคมด้าน
อาหารปลอดภัย และริ เริ่ มให้มีอาสาสมัครด้านอาหารปลอดภัย ตลอดจนผูป้ ระกอบการได้รับการ
อบรมด้านสุ ขาภิบาลอาหารตามหลักสู ตรที่กรุ งเทพมหานครกาหนด ไม่วา่ จะเป็ น อาหารปลอดภัย
ในโรงเรี ยน ซู เปอร์ มาร์ เก็ต มินิมาร์ ท และห้างสรรพสิ นค้า เป็ นต้น
กรุ งเทพมหานครมีศกั ยภาพในด้านสาธารณสุ ข ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องหลักสุ ขาภิบาล สุ ขอนามัย
และการกาจัดสิ่ งปฏิกูลต่างๆ แต่ปัญหาที่พบในการบริ หารจัดการในด้านประชากรทั้งที่เป็ นคนไทย
และชาวต่างชาติ จากการสัมภาษณ์บุคลากรของกรุ งเทพมหานครพบว่า
“กรุ งเทพมหานครได้มีการจัดการเรื่ องสุ ขอนามัย หลักสุ ขาภิบาล และการ
กาจัดสิ่ งปฏิ กูลต่างอยู่แล้ว แต่เนื่ องจากกรุ งเทพมหานครมีประชากรแฝงทั้งคนไทย
และชาวต่างชาติเป็ นจานวนมาก ซึ่ งเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี อาจทาให้โรคที่เคยหมดไป
กลับมาระบาดอีกครั้งถ้าไม่มีการจัดการ รวมทั้งโรคอุบตั ิใหม่ ทาให้เจ้าหน้าที่ตอ้ งมี
การใส่ ความรู ้ในการปฏิบตั ิตวั ของทั้งประชาชนและผูป้ ระกอบการ ในเรื่ องสุ ขาภิบาล
อาหารอย่างใกล้ชิด” ผูใ้ ห้สัมภาษณ์หน่วยงานรัฐท่านที่ 22
จากการสัมภาษณ์ พบว่ากรุ งเทพมหานครประสบปั ญหาในด้านความรู ้ ด้านการประกอบ
อาชี พที่ มีความเกี่ ยวข้องกับการประกอบอาหาร เพราะการย้ายถิ่ นฐานของผูป้ ระกอบการธุ รกิ จ
อาหารมีแนวโน้มที่ จะมีจานวนเพิ่มขึ้น ซึ่ งทาให้ธุรกิ จอาหารของกรุ งเทพมหานครมีศกั ยภาพและ
ความหลากหลายมากขึ้น แต่ก็นามาพามาสิ่ งไม่พ่ ึงประสงค์ต่างๆเช่น โรคภัยไข้เจ็บ เชื้ อโรคที่ปะปน
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มากับอาหาร ซึ่ งบางอย่างไม่พบว่าเกิ ดขึ้นในประเทศ ทาให้กรุ งเทพมหานครต้องมีการร่ วมมือกับ
ภาครัฐอื่นๆในการควบคุมและปราบปรามวัตถุดิบจากต่างถิ่น จะต้องมีการควบคุมโรคต่างๆ ไม่ให้
เข้ามาสู่ กระบวนการผลิ ตอาหาร ดังนั้นการรณรงค์และสร้างเครื อข่ายกับภาคผูป้ ระกอบการอาหาร
และภาคประชาชน โดยการให้ความรู ้ เรื่ องสุ ขาภิบาลจึงมี ร่วมสาคัญให้การสร้ างสุ ขอนามัยที่ ดีต่อ
ผูบ้ ริ โภค จากการสัมภาษณ์บุคลากรกรุ งเทพมหานครในเรื่ องสุ ขาภิบาลพบว่า
“ควรมีการจัดหลักสู ตรอบรมหัวข้อการบริ หารจัดการดาเนิ นธุ รกิจสาหรับ
เจ้า สถานประกอบการอาหาร เพื่ อนาไปปรั บปรุ งอาหารท าอาหารของตน” ผูใ้ ห้
สัมภาษณ์หน่วยงานรัฐท่านที่ 27
“ต้องพัฒนาที่ ผูป้ ระกอบอาหาร ผูส้ ัมผัสอาหารทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ
ก่อนทั้งในเรื่ องการพัฒนาตนเอง ให้มีความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค ลูกค้าคือพระเจ้า
จุดมุ่งหมายหลักของการทาธุ รกิ จอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ใส่ ใจตั้งแต่การคัดเลื อก
วัต ถุ ดิ บ การปรุ ง จนถึ ง ผู บ้ ริ โ ภคแล้ว มาเป็ นโรคที่ เ กิ ด จากอาหารเป็ นสื่ อ ” ผูใ้ ห้
สัมภาษณ์หน่วยงานรัฐท่านที่ 31
และในการสัมภาษณ์บุคลากรของกรุ งเทพมหานครกล่าวว่า
“ในปั จจุบนั มีแต่การบังคับให้ผูป้ ระกอบการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว
แต่รัฐก็ยงั ไม่มีการส่ งเสริ มให้ความรู ้ต่อแรงงานเหล่านี้ อย่างเต็มที่ ถึงแม้เป็ นแรงงาน
หลักก็ตาม หากต้องการให้อาหารที่ ความปลอดภัยมากขึ้ นก็ค วรให้ค วามรู ้ ก ับ คน
เหล่านี้ดว้ ย” ผูใ้ ห้สัมภาษณ์หน่วยงานรัฐท่านที่ 8
จากการสัมภาษณ์พบว่าการประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้กบั ผูป้ ระกอบอาหารจะมีส่วนช่ วยทา
ให้ผบู ้ ริ โภคห่ างไกลจากอาหารที่ไม่ปลอดภัย ในทางกลับกันการส่ งเสริ มความรู ้ดา้ นสาธารณสุ ขต่อ
แรงงานชาวต่างชาติ ก็มีส่ วนสาคัญเช่ นกัน ในการพัฒนากรุ ง เทพมหานครไปสู่ เมื องแห่ ง อาหาร
การกิ นด้วยแนวคิ ดเศรษฐกิ จสร้ างสรรค์ซ่ ึ งควรมี หลักปฏิ บตั ิ ในการรั บการอบรมผูส้ ัมผัส อาหาร
ชาวต่างชาติ เช่ นเดี ยวกับผูส้ ัมผัสอาหารชาวไทยนั่นก็คื อ การอบรมหลักสู ตรผูส้ ัมผัสอาหารและ
การประมวลความรู ้ดา้ นการสาธารณสุ ข เป็ นต้น จึงทาให้กรุ งเทพมหานครควรมีแผนในอนาคต คือ
การสร้ างเครื อข่ายหรื อองค์กรในการศึกษาสภาพด้านสุ ขอนามัย การสุ ขาภิบาล และการจากัดสิ่ ง
ปฏิ กูลต่างๆ เพื่อเป็ นการจัดเก็บข้อมูลและปั ญหาต่างๆที่ เกิ ดขึ้นในชุ มชนจะได้นามาวางแผนและ
บริ หารจัดการข้อบกพร่ องที่เกิ ดขึ้น ซึ่ งทาให้กรุ งเทพมหานครสามารถกาหนดนโยบายในการจัด
องค์ค วามรู ้ แ ละชุ ม ชนต้น แบบเพื่ อ น ามาซึ่ ง มาตรฐานในการพัฒ นาตามที่ ไ ด้ก าหนดไว้ ดัง นั้น
หน่ ว ยราชการของกรุ ง เทพมหานครควรมี ค วามร่ ว มมื อ กับ ภาครั ฐ ภาคเอกชน และชุ ม ชนที่ มี
ส่ วนเกี่ ย วข้องเพื่ อเป็ นการกระตุ ้นสั ง คมให้มี ก ารตื่ นตัว ประชาชนมี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจ มี ค วาม
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รับผิดชอบเรื่ องความปลอดภัยในการบริ โภคอาหาร เพื่อปลุกพลังความร่ วมมือในภาคประชาชนให้
ร่ วมมือขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ กรุ งเทพมหานครเมื องแห่ งอาหารปลอดภัย มุ่งส่ งเสริ มสุ ขภาพและ
คุณภาพชีวติ ของผูบ้ ริ โภค ทาให้ภาพลักษณ์ของกรุ งเทพมหานครเป็ นเมืองแห่งอาหารปลอดภัยอย่าง
ยัง่ ยืน ส่ งผลต่อเศรษฐกิ จ สังคม และบรรยากาศท่องเที่ยวที่ดีของกรุ งเทพมหานครอีกด้วย จึงควร
ส่ งเสริ มด้านการรับประทานอาหารที่สะอาดและปลอดภัย เพื่อเป็ นการสร้างภูมิคุม้ กันสุ ขภาพที่ดีท้ งั
ผูบ้ ริ โภคชาวไทยและชาวต่างชาติในระยะยาวต่อไป
สภาพแวดล้อมของสังคมปั จจุบนั ที่ผูค้ นต้องเผชิ ญกับมลภาวะต่างๆรายรอบตัวโดยเฉพาะ
กรุ งเทพมหานครที่เป็ นเมืองหลวงของประเทศไทย ซึ่ งต้องประสบปั ญหาหลากหลายรู ปแบบ ทาให้
ทางหน่ วยงานภาครั ฐตระหนักดี ว่าในการบริ หารจัดการกรุ งเทพมหานครเป็ นหน้าที่ที่รับผิดชอบ
โดยตรง จากการสัมภาษณ์บุคลากรกรุ งเทพมหานครพบว่า
“กรุ ง เทพเป็ นพื้ นที่ เสี่ ย งในการรั บ วัตถุ จากแหล่ ง ต่ า งๆจากทั้ง ในและนอก
ประเทศ การที่กรุ งเทพมีร้านมาก ก็ทาให้มีการปะปนของสารเคมีมากขึ้นเรื่ อย ทาให้
ภาครัฐมีการตรวจสอบแหล่งจาหน่ ายวัตถุต่างๆ มีท้ งั ตรวจพบในเกณฑ์ที่รับได้และ
รับไม่ได้ หากไม่มีการเข้มงวดก็ทาให้ไปสู่ ผบู ้ ริ โภคได้” ผูใ้ ห้สัมภาษณ์หน่วยงานรัฐ
ท่านที่ 28
“ควรมีการประชาสัมพันธ์และการเข้าไปให้ความรู ้ แก่ผูป้ ระกอบอาหารและ
ประชาชน และการเสริ มสร้างให้มีการมีส่วนร่ วมในเรื่ องอาหารปลอดภัย โดยที่หาก
พบเจออาหารที่ ไ ม่ ส ะอาดก็ ส ามารถแจ้ง ให้ รั ฐ เข้า มาตรวจสอบได้ท ัน ที ” ผู ้ใ ห้
สัมภาษณ์หน่วยงานรัฐท่านที่ 5
จากการสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญพบว่าภาครัฐควรพัฒนาและปรับปรุ งมาตรการเพื่อเป็ น
การคุ ม้ ครองคุ ณภาพชี วิตของชาวกรุ งเทพมหานคร และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ไม่ให้ตกอยูใ่ นภาวะความไม่ปลอดภัยทางอาหาร เช่น การที่มีปนเปื้ อนสารพิษและสารปนเปื้ อนที่อยู่
ในอาหาร จึ ง ถื อเป็ นปั ญหาเร่ ง ด่ วนของกรุ ง เทพมหานครที่ ใ ห้ค วามส าคัญและเป็ นภารกิ จ หนึ่ ง
ในการควบคุมสุ ขลักษณะของวัตถุดิบอาหาร สถานประกอบอาหารและผูป้ ระกอบการอาหารที่มี
ส่ วนเกี่ ยวข้อง เพื่อทาให้กรุ งเทพมหานครเป็ นเมืองแห่ งอาหารปลอดภัย ปลอดโรค ปลอดสารพิษ
สามารถบริ โภคได้อย่างมัน่ ใจ ที่สาคัญคือการส่ งเสริ มให้ผบู ้ ริ โภคมีสุขภาพที่ดีจากการบริ โภคอาหาร
ที่สะอาดและปลอดภัย
แนวคิดเรื่ องยุทธศาสตร์ กรุ งเทพมหานครเมืองอาหารปลอดภัย หรื อ Bangkok Food Safety
City Strategic Plan โดยการสอบถามบุคลากรของกรุ งเทพมหานครและการศึกษาจากเอกสารของ
ผูว้ ิจยั พบว่า ยุทธศาสตร์ ในระยะที่ 1 จะถู กริ เริ่ มตั้งแต่ปี 2548 เพื่อสอดคล้องและสามารถแก้ไ ข
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ปั ญหาในปั จจุบนั ได้อย่างครอบคลุม ซึ่ งกรุ งเทพมหานครได้จดั ทาแผนแม่บทอาหารปลอดภัยของ
กรุ งเทพมหานครขึ้นโดยบูรณาการความร่ วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่ วนทั้งภาครัฐ
และเอกชน โดยกาหนดยุทธศาสตร์ ไว้ 3 ยุทธศาสตร์ สาคัญ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การปรับเปลี่ยนวิธีการทางาน เน้นการใช้วิทยาศาสตร์ และการวางระบบ
การตรวจสอบ และการเฝ้าระวังการปนเปื้ อนของอาหาร โดยมีมาตรการคือ เพิม่ การตรวจสุ ขลักษณะ
ของอาหารโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์ เป็ นการตรวจหาทั้งด้านจุลชี ววิทยา และพิษวิทยา ตลอดจนการ
เฝ้าระวังและประเมินความเสี่ ยงของโรคระบบทางเดินอาหาร โดยการสุ่ มตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์
ทางระบาดวิทยาทุกปี และมีการศึกษาวิจยั เพื่อให้ได้ขอ้ มูลหรื อสารสนเทศทางลึก การจัดให้มีระบบ
การตรวจสอบการรับรองด้านสุ ขลักษณะด้านสถานที่และสุ ขลักษณะด้านอาหารโดยหน่วยงานรัฐ
หรื อเอกชนที่ได้มาตรฐานที่กรุ งเทพมหานครให้การรับรองขึ้นทะเบียนไว้อย่างเป็ นทางการ
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การสร้ างหลักประกันเพื่อความเชื่ อมัน่ ของผูบ้ ริ โภค มี มาตรการโดยการ
จัด ตั้ง องค์ ก รท าหน้ า ที่ ต รวจประเมิ น และการให้ ก ารรั บ รองมาตรฐานอาหารในร้ า นอาหาร
โรงอาหาร แผงลอยจาหน่ ายอาหาร ตลาด และซู เปอร์ มาร์ เก็ต ซึ่ งมีการมอบป้ ายรับรองมาตรฐาน
อาหารปลอดภัยให้แก่สถานประกอบการอาหารที่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐานด้านสุ ขลักษณะของสถานที่
และสุ ขลักษณะอาหาร เพื่อเป็ นการรับรองว่าผูป้ ระกอบการมีมาตรฐานในการประกอบอาหารที่มี
ความปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภคและไม่มีผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การเปิ ดระบบให้ประชาชนมีส่วนร่ วมอย่างกว้างขวาง โดยมีมาตรการ คือ
การปรั บ เปลี่ ย นทัศ นคติ ข องเจ้า หน้า ที่ ท้ งั ระดับ บริ หาร หัวหน้า หน่ วยงานทุ ก ระดับ และระดับ
ผูป้ ฏิ บตั ิงานที่มีหน้า ที่ รับ ผิดชอบเรื่ องสุ ขาภิบาลอาหาร เพื่อให้เห็ นความส าคัญของยุทธศาสตร์
การมีส่วนร่ วมของภาคประชาชน จึงเปิ ดช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการนาแผนยุทธศาสตร์
ไปสู่ การปฏิ บตั ิ เช่ น การเป็ นคณะกรรมการทั้งในระดับกรุ งเทพมหานครและระดับสานักงานเขต
หรื อการประชุ มสัมมนารับฟั งความคิดเห็น การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าถึงการรับรู ้ขอ้ มูล
ข่าวสารด้านอาหารปลอดภัยอย่างต่อเนื่ อง โดยอาศัยภาคสื่ อสารมวลชน และสื่ อรู ปแบบอื่ นๆที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และการจัด ท าสารสนเทศด้า นอาหารปลอดภัย (Food Safety Information) และมี
ฐานข้อมูลที่ทนั สมัยและเป็ นปั จจุบนั ส่ วนการดาเนิ นงานด้านอาหารปลอดภัยของหน่ วยงานต่างๆ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จะได้มีการตื่นตัวและตระหนักถึงความสาคัญในเรื่ องความปลอดภัยของ
อาหาร รวมไปถึงการจัดทาฐานข้อมูลจากสถานประกอบการทุกกลุ่มเป้ าหมายจากทุกสานักงานเขต
เพื่อก่อประโยชน์ต่อประชาชนชาวกรุ งเทพมหานคร นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้า
มาใช้บ ริ ก ารอาหารในกรุ ง เทพมหานครต้องได้รับรองความปลอดภัย ในด้านการรั บประทานที่
ปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดี
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ความเป็ นมหานครของเมื อ งหลวงแบบกรุ ง เทพมหานครซึ่ ง เป็ นแหล่ ง รวมวัฒ นธรรมที่
หลากหลาย และผูป้ ระกอบการอาหาร จึงทาให้เกิดความเชื่ อและการปรุ งอาหารที่แตกต่างกัน จึงทา
ให้ภาครัฐควรมีการวิจยั และความร่ วมมือกับภาคผูป้ ระกอบการอาหาร เพื่อให้ความรู ้และความเข้าใจ
ต่ อ ทิ ศ ทางการปรุ งอาหารให้ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก สุ ขาภิ บ าลอาหารและหลั ก โภชนาการของ
กรุ งเทพมหานคร จากการสัมภาษณ์บุคลากรของรัฐพบว่า
“การที่กรุ งเทพมหานครเป็ นเมืองหลวงของประเทศไทย จึงทาให้เป็ นศูนย์รวม
ของความเจริ ญทางด้านธุ รกิ จ เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ซึ่ งส่ งผลต่อความเจริ ญและ
มัง่ คัง่ ตลอดจนการอพยพจากแรงงานชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่ งเกิ ดเป็ นชุ มชน
ต่างๆมากขึ้น ประกอบด้วยบ้านเรื อน แหล่งธุ รกิ จ แหล่งอาหาร และแหล่งจาหน่ าย
วัตถุ ดิบ ทาให้กรุ งเทพมีรายได้จากภาษีมากขึ้น แต่ทาให้กรุ งเทพมหานครพบกลับ
ปั ญหาต่างๆ เช่ น ปั ญหาด้านความการกาจัดขยะมูลฝอย ปั ญหาของแรงงานต่างด้าว
และปั ญหาโรคติดต่อต่างๆ เป็ นต้น” สัมภาษณ์หน่วยงานรัฐท่านที่ 31
จากการสัมภาษณ์พบว่าหน่วยงานของกรุ งเทพมหานครต้องมีการออกมาตรฐานการให้ความรู ้
และความร่ วมมือเพื่อใช้สาหรับการแก้ปัญหาต่างๆให้ออกมาแบบรู ปธรรมโดยอยู่ภายใต้กฎหมาย
ตามเหมาะสมอีกด้วย จึงสามารถแบ่งออกเป็ นประเด็นต่างๆได้ดงั นี้
• ความรู ้ของผูป้ ระกอบกิจการอาหาร ถือเป็ นปั ญหาสาคัญในการพัฒนากรุ งเทพมหานคร
ไปสู่ เ มื อ งแห่ ง อาหารการกิ นด้ว ยแนวคิ ดเศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ จากการสั ม ภาษณ์ บุ ค ลากรของ
กรุ งเทพมหานครท่านที่ 10 พบว่า “ผูป้ ระกอบการอาหารบางรายมีทศั นคติ ที่ไม่ดีต่อการปรั บปรุ ง
มาตรฐาน และมองเป็ นภาระที่ จะต้องทาตามกฎหมาย เพราะคิดว่าตนเองทาเป็ นอาชี พเสริ ม ทาไม
ต้องมาใส่ ใจกับเรื่ องพวกนี้” เนื่องจากผูส้ ัมผัสอาหารส่ วนใหญ่ไม่มีความรู ้ในการทาอาหารให้สะอาด
และปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภคตามหลักสุ ขาภิบาลอาหาร ประเด็นในด้านความรู ้ ของผูป้ ระกอบกิ จการ
อาหาร มักเกิ ดจากการที่ไม่มีความรู ้ ทางด้านประกอบธุ รกิ จอาหารอย่างถ่ องแท้ เนื่ องจากผูส้ ั มผัส
อาหารต้องการทาเป็ นรายได้เสริ มหรื อรายได้หลักจากการจากว่างงาน จึงทาให้ไม่ได้สนใจกับปั ญหา
ด้านความสะอาดของวัตถุ ดิบ เพราะใส่ ใจแต่เพียงผลกาไรจากการจาหน่ ายสิ นค้าและบริ การอย่าง
เดียว ซึ่ งสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ ดา้ นสาธารณสุ ขของกรุ งเทพมหานครในการลงสุ่ มตัวอย่างตามแหล่ง
จาหน่ายวัตถุดิบในกรุ งเทพมหานครกลับพบว่า มีการปนเปื้ อนของสารเคมีในวัตถุดิบบางรายการ ซึ่ง
พบในปริ มาณที่นอ้ ยแต่ก็ได้รับการปรับปรุ งและแก้ไขจากผูป้ ระกอบการอาหาร นอกจากนี้ การปรุ ง
อาหารของผูส้ ัมผัสอาหารพวกหาบเร่ บางรายก็ยงั ไม่ถูกต้องตามหลักปรุ งอาหารของหลักสุ ขาภิบาล
อาหาร เนื่ องจากความกาจัดทางด้านพื้นที่ และความสะดวกสบายในการใช้วตั ถุ ดิบเช่น น้ า น้ ามัน
และเครื่ องปรุ งอาหาร เนื่ องจากน้ าเป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับการล้างทาความสะอาด แต่กลับพบว่ามีการ
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น้ าใช้ในการหมุนเวียนจึงทาให้อาหารมีการปนเปื้ อนจากฝุ่ นละอองและสารเคมีต่างๆ ในส่ วนของ
น้ ามันก็พบเช่นกันว่ามีผปู ้ ระกอบการใช้น้ ามันหมุนเวียนก็จะทาให้เกิดอันตรายต่อผูบ้ ริ โภค และการ
กาจัดขยะของผูป้ รุ งอาหารหาบเร่ ยงั มีขอ้ บกพร่ องและต้องรี บทาการแก้ไขอย่างถูกต้อง เนื่ องจากพบ
เห็ นการทิ้งน้ าทิ้งจากกระบวนการผลิ ตอาหารลงสู่ แหล่งท่อระบายน้ าสาธารณะโดยไม่ผ่านท่ อดัก
ไขมัน ซึ่ งทาให้มีคราบไขมันและเศษอาหารลงสู่ ตามแหล่งน้ าต่างๆ จึงอาจทาให้เกิดการอุดตันของ
ท่อน้ าสาธารณะและเป็ นแหล่งสะสมของพาหะนาโรคต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นหนู แมลงสาบ หรื อสัตว์มี
พิษต่างๆทาให้เป็ นกระทบต่อภาพลักษณ์ ของการท่องเที่ยวด้านอาหารในอนาคตอี กด้วย ในส่ วน
สุ ดท้ายก็คือแหล่งจาหน่ายวัตถุดิบในกรุ งเทพมหานคร มีท้ งั รู ปแบบตลาดสดตามแหล่งชุมชน ตลาด
สดในห้างสรรพสิ นค้า หรื อที่เรี ยกว่าซู เปอร์ มาร์ เก็ต (Supermarket) ซึ่ งพบว่าผูป้ ระกอบการตลาดสด
ตามแหล่งชุ มชนมีท้ งั มีมาตรฐานและไม่มีมาตรฐาน ซึ่ งทั้งปฏิ บตั ิตามกฎหมายและไม่ปฏิ บ ตั ิ ตาม
กฎหมาย และยังมีปัญหาในด้านความสะอาดของพื้นที่การจาหน่ ายวัตถุดิบ โดยบางแห่ งไม่การจัด
ระเบียบอย่างถู กต้องตามหลักสุ ขาภิบาล จึงพบเห็ นสิ่ งแปลกปลอมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นขยะ น้ าเสี ย
และสัตว์พาหะต่างๆ ตลอดจนวัตถุดิบปนเปื้ อนสารเคมีต่างๆ ทาให้เจ้าหน้าที่รัฐต้องมีการตักเตือนอยู่
ตลอดเวลา เนื่ องจากผูจ้ าหน่ายวัตถุดิบมักมีการจาหน่ายวัตถุดิบจากนอกพื้นที่ของกรุ งเทพมหานคร
ซึ่ งต้องใช้อานาจหน้าที่ จากหน่ วยเพื่อตรวจสอบต้นทางของวัตถุ ดิบ เพราะเจ้าที่สาธารณสุ ขของ
กรุ งเทพมหานครจะมีอานาจเพียงตรวจสอบ ควบคุ มวัตถุ ดิบต้องสงสัยและวัตถุ ดิบที่ไม่ถูกต้องได้
เท่านั้น ดังนั้นการร่ วมมือกันทั้งการทางานร่ วมกันของหน่วยงานภาครัฐร่ วมมือกับภาคเอกชนในการ
ขอใบรับรองคุณภาพของวัตถุดิบจากต้นทางผลิต จึงเป็ นทางเลือกหนึ่งในการตรวจสอบคุณภาพของ
วัตถุดิบอีกทางหนึ่ง
• ทัศนคติของผูป้ ระกอบการ ถื อเป็ นปั ญหาของภาครั ฐที่มีต่อผูป้ ระกอบการบางรายที่ มี
ทัศนคติที่ไม่ดีต่อการปรับปรุ งมาตรฐาน และยังคงว่าการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆของ
สาธารณสุ ข หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็ นสิ่ งที่เป็ นภาระในการประกอบธุ รกิจของตนเอง เนื่องจาก
ปั ญหาทางด้านเศรษฐกิ จและปั ญหาที่ทามาหากิ น ในปั จจุบนั การประกอบธุ รกิ จต้องมีการแข่งขัน
ทางธุ รกิ จให้มีความได้เปรี ยบทางการธุ รกิ จ ซึ่ งบางครั้งเป็ นการกระทาที่ผิดข้อกฎหมาย ไม่ว่าเป็ น
การตั้งร้านแผงลอยในบริ เวณที่ไม่ได้รับอนุ ญาต จึงทาให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและชุมชนโดยรวม
ไม่วา่ ปั ญหาด้านการจราจร และปั ญหาด้านความสะอาด เป็ นต้น โดยปั ญหาด้านการขยายที่จาหน่าย
อาหารนอกพื้นที่ก็เป็ นปั ญหาต่อการควบคุ มมาตรฐานตามหลักสุ ขาภิบาลอาหารของหน่ วยงานรัฐ
เช่นกัน เนื่ องจากผูป้ ระกอบการอาหารไม่ใส่ ใจต่อกฎระเบียบที่ภาครัฐให้ไว้ แต่จะใส่ ใจเรื่ องการทา
มาหากินของตนเอง โดนไม่สนใจว่าชุ มชนจะเดือดร้ อนต่อการกระทาของตนเอง แต่เมื่อภาครัฐเข้า
ไปจัดการและควบคุ ม กลับโดนต่อต้านจากผูป้ ระกอบการและกล่ าวหาว่าเจ้า หน้าที่ รัฐรั ง แกคน
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ยากจน ซึ่ งปั ญหาดังกล่ าวไม่ใช่ เกิ ดจากการใช้อานาจรั ฐในทางที่ มิ ชอบ แต่เกิ ดจากการไม่เข้า ใจ
กฎหมายของภาคประชาชน ดังนั้นภาครัฐต้องวางตัวเป็ นผูป้ ฏิบตั ิตามกฎหมายอย่างเคร่ งครัดและไม่
เข้าข้างผูก้ ระทาความผิด แต่สามารถใช้ความช่ วยเหลื อด้านการให้ความรู ้ ด้านกฎหมาย และการ
จัดหาพื้นที่ชวั่ คราวให้ผปู ้ ระกอบการอาหารที่เดือดร้อนแต่ตอ้ งไม่สร้างความเดือดร้ อนให้แก่ชุมชน
โดยรอบ
• ความรู ้ เรื่ องกฎหมายของผูป้ ระกอบการ ถื อเป็ นปั ญหาของหน่ วยงานรัฐของหน่ วยงาน
กรุ งเทพมหานคร เนื่ องจากผูป้ ระกอบการอาหารยังไม่มีความรู ้ ในการขออนุ ญาตประกอบในการ
ประกอบธุ รกิ จ อาจเป็ นเพราะความจงใจในการไม่ปฏิ บตั ิตามกฎหมายหรื อความไม่เข้าใจในด้า น
กฎหมายที่มีระเบียบและเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ซึ่ งเกิดความปั ญหาและซับซ้อนในการขอจด
ทะเบียนธุ รกิจด้านการอาหาร ตลอดจนการสร้างสถานที่ประกอบอาหารก็พบว่ามีการสร้างที่ไม่ตรง
กับแบบที่ขออนุ ญาตหรื อการสร้างที่ไม่ถูกต้องตามหลักสุ ขาภิบาลอาหารอีกด้วย ไม่วา่ จะเป็ นระบบ
บาบัดน้ าเสี ย การกาจัดขยะ ห้องน้ าที่ตอ้ งมีจานวนให้พอเพียงกับลูกค้า ตลอดจนพื้นที่บริ การต้องมี
ความสะอาดและปลอดภัยทั้งด้านเชื้ อโรค สิ่ งปนเปื้ อนหรื ออัคคีภยั โดยปั ญหาเหล่ านี้ ตอ้ งทาการ
แก้ไขและดาเนิ นการก่อนจะขออนุ ญาตให้การจดทะเบียนการค้า แต่พบว่าผูป้ ระกอบการจะมีการ
อนุ ญาตก่อนเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบล่วงหน้าและขออนุ ญาตแก้ไขในภายหลัง จึงเป็ นสิ่ งที่ไม่
ควรมีในการพัฒนากรุ งเทพมหานครสู่ เมืองแห่ งอาหารการกิ นด้วยแนวคิดเศรษฐกิ จสร้างสรรค์ ซึ่ ง
การที่ไม่สามารถปฏิบตั ิได้ตามกฎหมาย เนื่ องจากปั ญหาด้านพื้นที่ที่มีอยูจ่ ากัดและความต้องการใน
การประหยัดงบประมาณในการดาเนิ นธุ รกิ จ ดังนั้นเจ้าหน้าที่ ของกรุ งเทพมหานครควรมี การให้
ความรู ้ แก่ เจ้า ของกิ จการในด้า นกฎหมายเพื่ อ ที่ ส ามารถปฏิ บ ตั ิ ไ ด้อย่า งถู ก ต้องและ ในกรณี ที่ ผู ้
ประกอบไม่สามารถปฏิบตั ิตามกฎหมายก็ไม่ควรอนุ ญาตให้เปิ ดกิจการได้ ภาคกรุ งเทพมหานครควร
มีการปรับปรุ งกฎหมายให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายด้านการ
สาธารณสุ ข ต้องมุ่งเน้นต่อความใส่ ใจต่อการบริ โภคของประชาชน และวางแผนผังเมืองต้องมีความ
สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนและความต้องการดาเนินธุ รกิจด้านอาหารในอนาคต
• ความรู ้ ด้ า นสาธารณสุ ขของผู ้ บ ริ โภค ถื อ เป็ นปั ญหาของหน่ วยงานรั ฐของ
กรุ งเทพมหานคร เนื่องจากพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มีเปลี่ยนตามไปแต่ละยุคสมัย ซึ่ งในปั จจุบนั การ
ใช้ชีวิตของคนในกรุ งเทพมหานครมีการรับประทานอาหารนอกบ้านมากขึ้ น จึ งอาจทาให้มีการ
บริ โภคอาหารไม่ได้เป็ นไปตามหลักโภชนาการและมีการบริ โภคอาหารประเภทอาหารฟาสต์ฟู้ ด
(Fast Food) มากขึ้ น จึ ง ท าให้ ป ระชาชนบางส่ ว นเป็ นโรคขาดสารอาหาร โรคไขมัน ในเส้ น
(Cholesterol) หรื อโรคเบาหวาน เป็ นต้น สาเหตุเกิดจากการขาดการรับรู ้ขอ้ มูลด้านสาธารณสุ ขและ
สื่ อโฆษณามีส่วนให้เกิดการกระตุน้ ในการอยากรับประทานอาหารเหล่านี้ ซึ่ งจากภาครัฐได้ใช้การ
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เก็บภาษีความหวาน หรื อภาษีที่ได้รับจากผูผ้ ลิ ตเครื่ องดื่ มที่มีการใช้น้ าตาลเป็ นส่ วนประกอบหลัก
เพราะภาครัฐมีความเชื่ อว่ามาตรฐานด้านภาษีจะส่ งผลต่อการรับรู ้ ของผูบ้ ริ โภคให้มีความเข้าใจว่า
โทษของการบริ โ ภคน้ า ตาลมากเกิ น วัน ละ 6 ช้ อ นชาจะส่ ง ผลเสี ย กับ ร่ า งกาย ตลอดจนการที่
ประชาชนมีการซื้ ออาหารตามแหล่งจาหน่ ายอาหารควรมีหลักปฏิ บตั ิในการเลื อกซื้ อวัตถุ ดิบหรื อ
อาหารให้มีความปลอดภัยแก่ตนเอง ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ ตอ้ งมีการฝึ กอบรมตั้งแต่เยาวชนเพื่อจะเป็ นกาลัง
สาคัญในการพัฒนาเมืองอาหารของกรุ งเทพมหานครต่อไป แต่สิ่งที่สาคัญที่ภาครัฐควรจะขอความ
ร่ วมมื อกับประชาชนและท้องถิ่ นในประเด็นต่างๆดัง นี้ 1)ผูบ้ ริ โภคควรซื้ อสิ นค้าที่ ปลอดภัย จาก
สารเคมีและสิ่ งปนเปื้ อน 2)อาหารต้องถูกตามหลักโภชนาการ ไม่ควรสนใจแต่เพียงรสชาติหรื อราคา
เพียงอย่างเดียว 3)ผูบ้ ริ โภคไม่ควรสนับสนุ นผูป้ ระกอบการอาหารที่ไม่มีมาตรฐานหรื อมีการกระทา
ผิดกฎหมายที่รัฐบาลได้กาหนดไว้
กระบวนการการจัดการความรู ้ หลักสุ ขาภิบาลและการสาธารณสุ ขแก่ผูป้ ระกอบการและ
ชุมชน ซึ่ งเป็ นการถ่ายทอดองค์ความรู ้เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการและชุมชนนาไปพัฒนาการปฏิบตั ิกิจการ
ให้ตรงกับหลักข้อกาหนดด้านกฎหมายของกรุ งเทพมหานครในการส่ งเสริ มให้กรุ งเทพมหานครเป็ น
เมืองแห่งอาหารการกินต่อไป
กรุ ง เทพมหานครได้มี ม าตรการในการพัฒนาและเสริ มสร้ างพฤติ ก รรมของผูป้ ระกอบ
อาหาร โดยเป็ นการมุ่งเน้นให้ผปู ้ ระกอบการอาหารตระหนักถึงความปลอดภัยของอาหารเป็ นหลัก
ซึ่ งมีท้ งั มาตรการทางสังคม เช่น การมอบป้ ายรับรองอาหารปลอดภัยแก่ผปู ้ ระกอบการอาหาร ที่ผา่ น
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานอาหารปลอดภัย จึงได้มีการมอบป้ ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย
แก่สถานประกอบการอาหารต้องผ่านเกณฑ์องค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ คือ 1)องค์ประกอบด้าน
สถานประกอบการ 2)องค์ประกอบด้านความปลอกภัยของอาหาร และ 3)องค์ประกอบด้านผูส้ ัมผัส
อาหาร การให้รางวัลเป็ นการส่ งเสริ มและกระตุน้ ให้ผปู ้ ระกอบการอาหารมีมาตรฐานและเป็ นการ
ยกระดับมาตรฐานของผูป้ ระกอบการในกรุ งเทพมหานครสามารถได้รับใบรับรองมาตรฐานเพื่อเป็ น
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ผบู ้ ริ โภคให้มีความมัน่ ใจในการรับประทานอาหารของกรุ งเทพมหานคร
มากยิ่ ง ขึ้ น นอกจากนั้ นยัง มี ม าตรทางกฎหมายเข้ า ควบคุ ม ไม่ ว่ า จะเป็ นพระราชบั ญ ญั ติ
การสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535, พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 และข้อบัญญัติกรุ งเทพมหานคร เรื่ อง
สถานที่จาหน่ ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
พ.ศ. 2522 ดังนั้นการพัฒนาและการเสริ มสร้ า งพฤติ ก รรมความรั บผิดชอบในการกากับ ดู แลการ
บริ หารจัดการดาเนิ นธุ รกิ จการประกอบอาหารต้องมีการดาเนิ นในทุกภาคส่ วน เพื่อเป็ นการสร้ าง
ความตระหนักถึงพิษภัยที่เกิ ดขึ้นจากใช้วตั ถุ ดิบที่ปนเปื้ อนจากเคมีและสิ่ งปนเปื้ อนต่างๆ ตลอดจน
การปรุ ง อาหารที่ ไ ม่ ถู ก ตามหลัก สุ ข าภิ บ าล เพราะอาจท าให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ ภาพลัก ษณ์ ก าร
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ท่องเที่ยวของกรุ งเทพมหานคร และหากผูป้ รุ งอาหารมีการกระทาผิดกฎหมายหรื อมีการผลิตอาหาร
ที่ไม่สะอาดและปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค ภาครัฐควรมีบทลงโทษผูป้ ระกอบการอาหารอย่างจริ งจังเพื่อ
ไม่มีการกระทาผิดซ้ า
การพัฒนาและการส่ งเสริ มการสร้างพฤติกรรม ความรับผิดชอบในเรื่ องหลักสุ ขาภิบาลต่อ
การบริ หารจัดการการดาเนินธุ รกิจอาหาร จากการสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญของภาครัฐพบว่า
“กรุ งเทพมหานครสามารถควบคุมความสะอาดของสถานที่จาหน่ายอาหารได้
ตามอานาจในระดับหนึ่ง แต่จะต้องยอมรับว่าความพึงพอใจของประชาชนบางส่ วน
คานึงความพึงพอใจในเรื่ องรสชาติอาหารและราคามาเป็ นอันดับต้นๆ อาหารที่ราคา
ถูก รสชาติอร่ อยหลายแห่ งอาจไม่มีความปลอดภัยทางด้านหลักสาธารสุ ข ซึ่ งรัฐต้อง
มีการให้ความรู ้สิ่งเหล่านี้ กบั ประชาชนตั้งแต่เด็ก จนถึงผูป้ ระกอบการให้มีการใส่ ใจ
ต่อผูบ้ ริ โภคมากขึ้น” ผูใ้ ห้สัมภาษณ์หน่วยงานรัฐท่านที่ 8
ดังนั้นภาครั ฐร่ วมมื อกับภาคชุ มชนในการริ เริ่ มพัฒนาและให้ความรู ้ ด้า นหลักสุ ขาภิ บ าล
อาหารและหลัก โภชนาการตั้ง แต่ ย งั เป็ นเด็ ก เพื่ อ เป็ นการสร้ า งรากฐานทางจิ ต ส านึ ก เมื่ อ เป็ น
ผูป้ ระกอบการอาหารก็สามารถเป็ นนักธุ รกิ จที่มีความรั บผิดชอบต่อสังคมได้ อี กทั้งการบังคับใช้
กฎหมายอย่า งจริ ง จัง เพื่ อ เป็ นมาตรการท าให้ เ กิ ด พฤติ ก รรมที่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมมากขึ้ น ซึ่ ง
มาตรการทางสังคมก็มีส่วนช่วยส่ งเสริ มในการสร้างพฤติกรรมของภาคเอกชนให้มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมได้เช่ นกัน เพราะหากประชาชนมี การบริ โภคอาหารที่ สะอาด ถู กหลักอนามัย และหลัก
โภชนาการ ตลอดจนมี ก ารใส่ ใ จต่ อ สภาพแวดล้อ มของชุ ม ชน ก็ ส ามารถเป็ นแรงผลัก ดัน ให้
ผูป้ ระกอบการมีการพัฒนาให้มีมาตรฐานด้านสุ ขาภิบาลและใส่ ใจต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนให้มี
ความสะอาดและปลอดภัย ต่ อ สั ต ว์น าโรคต่ า งๆ ตลอดจนสิ่ ง ปนเปื้ อนทางด้า นสารเคมี แ ละ
สิ่ งปนเปื้ อนต่างๆได้อีกด้วย
1.5. การให้ การศึกษาและเพิ่มความตระหนักรู้ ด้านสุ ขาภิบาลอาหารและโภชนาการให้ แก่
สั ง คม (Education and awareness-raising of food Hygiene & Nutrition for Society) หมายถึ ง
การฝึ กอบรม การให้ความรู ้เกี่ยวกับความคิดสร้ างสรรค์แก่ผมู ้ ีส่วนร่ วมในชุ มชนตั้งแต่วยั เด็กจนถึ ง
ผูใ้ หญ่ เพื่อนาไปพัฒนาสิ นค้าได้ต่อไปในอนาคต จากการสัมภาษณ์บุคลากรของกรุ งเทพมหานคร
ในเรื่ องการรณรงค์ดา้ นความปลอดภัยต่ออาหารพบว่า
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“การดาเนิ นการที่ ผ่านมาในพื้นที่พบว่าประชาชนส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจ
และรู ้ สึกพึงพอใจต่ออาหารที่มีความปลอดภัย ซึ่ งทาให้มนั่ ใจในการบริ โภคอาหาร
จากร้ า นอาหารที่ ไ ด้รั บ การตรวจประเมิ น จากเจ้า หน้า ที่ ม ากยิ่ง ขึ้ น รวมถึ ง สถาน
ประกอบการอาหารก็มีความใส่ ใจที่ปฏิ บตั ิ ตามคาแนะนามากขึ้น จึงมีแนวโน้ม ใน
ทิศทางที่ดีมากขึ้น เช่ น การรณรงค์ให้ผูป้ ระกอบการหาบเร่ แผงลอยจาหน่ ายอาหาร
ให้พ้ืนที่ที่กาหนด ตลอดจนการปฏิ บตั ิตามข้อบัญญัติ 10 ประการ คือ การใส่ หมวก
เพื่อป้ องกันเศษผม การใส่ ผา้ กันเปื้ อนสี ขาวเพื่อความสะอาด การล้างมือก่อนสัมผัส
อาหาร เป็ นต้น” ผูใ้ ห้สัมภาษณ์หน่วยงานรัฐท่านที่ 18
จากการสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญของภาครัฐ พบว่า ภาครัฐได้รับความร่ วมมือจากผูส้ ัมผัส
อาหารเป็ นอย่างดี แต่เจ้าหน้าที่ตอ้ งมีการเฝ้าระวัง การเน้นย้ าและตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ เพื่อเป็ น
มาตรฐานให้แก่ผปู ้ ระกอบการอาหารและเป็ นการบริ หารจัดการกรุ งเทพมหานครสู่ เมืองแห่ งอาหาร
การกินด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยัง่ ยืน
การจัดการธุ รกิจด้านอาหารซึ่ งเป็ นบริ การด้านสาธารณะอย่างหนึ่ ง ภาคธุ รกิจอาหารจึงต้อง
พัฒนาเรื่ องจรรยาบรรณของผูป้ ระสัมผัสอาหารทุกคนต้องปฏิบตั ิให้ถูกสุ ขวิทยาส่ วนบุคคลที่ตอ้ งมี
ความตระหนักถึงความปลอดภัยของอาหารที่มีการจาหน่ ายให้แก่ผูบ้ ริ โภครับประทาน ผูป้ ระกอบ
ธุ รกิจอาหารจาเป็ นต้องเข้ารับการอบรมหลักสู ตรการสุ ขาภิบาลอาหารของกรุ งเทพมหานครและผู ้
สั ม ผัส อาหารต้อ งผ่ า นการตรวจประเมิ น ด้ า นสุ ข ลัก ษณะที่ ดี จ ากเจ้า หน้ า ที่ ส านั ก งานเขตที่
ผูป้ ระกอบการสังกัดอยู่ ซึ่ งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์บุคลากรพบว่า
“การสร้ างการรั บรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับประโยชน์จากการกากับการบริ การ
จัดการด้านสาธารณะสุ ขที่ดี และผลกระทบที่อาจจะได้รับหากไม่มีการกากับบริ หาร
จัดการดังกล่าว รัฐอาจจะใช้วิธีการอบรม ประชุ มชี้ แจง ร่ วมกับการใช้สื่อที่ทนั สมัย
มาใช้ ควบคู่ ก ั บ การตรวจติ ด ตามผล เพื่ อ น าไปประเมิ น ในการให้ ร างวัล กับ
ผูป้ ระกอบการต่อไป” ผูใ้ ห้สัมภาษณ์หน่วยงานรัฐท่านที่ 1
ดังนั้นเป็ นการได้รับมาตรฐานด้านอาหารปลอดภัยเป็ นการสร้างความมัน่ ใจให้แก่ผบู ้ ริ โภค
และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและธุ รกิจการท่องเที่ยวที่ดีข้ ึนอีกด้วย จึงทา
ให้ ภ าครั ฐ ควรมี ม าตรการการบัง คับ ใช้ก ฎหมายที่ เ ป็ นรู ป ธรรมควบคู่ ไ ปกับ การเพิ่ ม ช่ อ งทาง
ประชาสัมพันธ์ให้กบั ผูป้ ระกอบการอาหารได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็ นปั จจุ บนั อย่างต่อเนื่ อง
เช่น การถ่ายทอดองค์ความรู ้ผา่ นสื่ อออนไลน์ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น Website, E-mail, Video Conference
เป็ นต้น
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ภาครั ฐ ควรมี ก ารถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู ้ ด้า นหลัก สุ ข าภิ บ าลและหลัก โภชนาการให้ แ ก่
ผูป้ ระกอบการอาหาร เพื่อนาไปพัฒนาสถานประกอบการ และผูส้ ัมผัสอาหารให้มีความรับผิดชอบ
ต่อผูบ้ ริ โภค โดยมีจุดเป้ าหมายหลักก็คือการผลิตและปรุ งอาหารที่มีความสด สะอาด ปลอดภัย ซึ่ ง
เป็ นการใส่ ใจตั้งแต่การคัดเลือดและการเก็บรักษาวัตถุดิบ การประกอบอาหาร ตลอดกระบวนการ
จนถึงผูบ้ ริ โภคต้องมีความปลอดภัยต่อเชื้ อโรคที่เป็ นพาหะนาไปสู่ โรคทางเดินอาหารต่างๆ จากการ
สอบถามบุ ค ลากรหน่ วยภาครั ฐและการวิเคราะห์ ข องผูว้ ิจยั ว่า ควรให้ก รุ ง เทพมหานครก าหนด
แนวทางให้ผปู ้ ระกอบการอาหารปฏิบตั ิตามได้ดงั นี้
1. กรุ งเทพมหานครควรมีพฒั นาองค์ความรู ้สาหรับภาคผูป้ ระกอบการและภาคชุ มชนให้
สามารถเข้า ใจและเข้า ถึ ง ได้ง่ า ย เพื่ อ ที่ ใ ห้ ผู ้ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งสามารถน าไปปฏิ บ ัติ ต ามหลัก
สาธารณสุ ขได้อย่างถู กต้อง เพราะหากองค์ความรู ้ เป็ นสิ่ งที่ไกลตัวหรื อเป็ นสิ่ งที่เข้าใจได้ยาก เช่ น
การใช้คาศัพท์ดา้ นวิชาการที่ตอ้ งใช้ความชานาญเฉพาะด้านก็อาจทาให้ผมู ้ ีส่วนเกี่ ยวข้องกับอาหาร
เพิ ก เฉยต่ อการเรี ย นรู ้ ด้านอาหารปลอดภัย ดัง นั้นการสร้ า งองค์ความรู ้ ค วรเป็ นสิ่ ง ที่ จดจาได้ง่าย
เหมาะสมกับวัยเด็กจนถึงผูป้ ระกอบการธุ รกิจขนาดใหญ่ มีหลากหลายวิธีในการเข้าถึงข้อมูล ไม่วา่
เป็ นทางด้านเอกสาร หนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-book) ตลอดจนเว็บไซต์ต่างๆ จึงเป็ นการถ่ายทอด
องค์ความรู ้เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการและชุมชนนาไปพัฒนาการปฏิบตั ิให้กรุ งเทพมหานครสามารถเป็ น
เมืองแห่งอาหารการกินด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อไปได้อย่างยัง่ ยืน
2. กรุ งเทพมหานครควรมีการปลูกจิตสานึ กให้ผูป้ ระกอบการอาหารในเรื่ องความสาคัญ
ของการปฏิ บ ัติ ต ามหลัก สุ ข าภิ บ าลอาหาร ให้ มี ก ารปรุ ง อาหารที่ ถู ก ตามหลัก สุ ข าภิ บ าลและ
หลัก โภชนาการ ดัง นั้นภาครั ฐจาเป็ นต้องส่ งเสริ ม ให้ผูป้ ระกอบการอาหารใส่ ใจต่ อสุ ข ภาพของ
ผูบ้ ริ โภค ใช้วตั ถุดิบและการเก็บรักษาวัตถุ ดิบ ตลอดจนวิธีการปรุ งรสที่ปลอดภัยจากสารเคมี ต่างๆ
ซึ่ งไม่ควรมุ่งเน้นในเรื่ องผลกาไรหรื อรสชาติอาหาร ตลอดจนสี สันของอาหารแต่เพียงอย่างเดียว แต่
ต้ อ งมี ก ารสร้ า งภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ใ นเรื่ องอาหารสะอาดและปลอดภั ย เพื่ อ สามารถพัฒ นา
กรุ งเทพมหานครไปสู่ เมืองแห่งอาหารการกินด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้
3. กรุ งเทพมหานครควรร่ วมมือและพัฒนาผูป้ ระกอบการอาหารสามารถปฏิบตั ิตามเกณฑ์
ของหลักสุ ขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการอาหาร ซึ่ งภาครัฐจาเป็ นต้องสร้างองค์ความรู ้เพื่อให้
ผูป้ ระกอบการอาหารสามารถปฏิ บตั ิได้ตามหลักการสาธารณสุ ข เพราะสิ่ งเหล่านี้ ลว้ นแต่พ้ื นฐาน
เบื้องต้นของผูส้ ัมผัสอาหารที่ ตอ้ งปฏิ บตั ิ โดยในช่ วงแรกภาครั ฐควรมีการแนะนาและตักเตื อนให้
ทราบถึงสัมผัสจากการปรุ งอาหารที่ไม่ถูกต้องตามหลักสุ ขาภิบาลอาหาร ซึ่ งภาครัฐพบการกระทาผิด
ของผูส้ ัมผัสอาหารยังไม่ควรลงโทษที่ รุนแรง เพราะอาจจะยิ่งเกิ ดการต่อต้านจากพฤติ กรรมและ
ทัศ นคติ ที่ ไ ม่ ดี ต่ อ หน่ ว ยงานรั ฐ ในด้า นการปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ที่ มี ส องมาตรฐานโดยมี ก ารรั ง แกแต่
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ผูป้ ระกอบการรายย่อยแต่เพียงฝ่ ายเดียว ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐต้องเริ่ มต้นการจากรับฟังปั ญหาของ
ชุ มชน และผูป้ ระกอบอาหาร จากนั้นมีการระดมสมองร่ วมกันในพัฒนากรุ งเทพมหานครไปสู่ เมือง
แห่ งอาหารการกิน แต่สิ่งเหล่านี้ ตอ้ งอยูภ่ ายใต้ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหาร และไม่สร้างความ
เดื อดร้ อนในแก่ ชุมชน ตลอดจนต้องสร้ างภาพลักษณ์ ที่ดีใ นด้า นอาหารสะอาดและปลอดภัย จึ ง
เรี ยกว่าการพัฒนาแบบมีความคิดสร้างสรรค์
4. การปฏิ บตั ิตามหลักความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ ทัศนคติ และการปฏิ บตั ิ (KAP) เป็ น
แนวคิดที่เกี่ ยวข้องกับพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ ของมนุ ษย์ โดยเป็ นการสัมภาษณ์ ผูท้ ี่ส่วนเกี่ ยวข้องและ
การศึกษาจากเอกสารของผูว้ ิจยั พบว่าการปฏิบตั ิตามหลักความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ ทัศนคติ และ
การปฏิ บตั ิสามารถแบ่งตัวแปรที่สาคัญออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ ตัวแปรต้น คือ การสื่ อสารหรื อตัวแปร
อิสระ ในส่ วนตัวแปรตามคือความรู ้ (Knowledge) ทัศนคติ (Attitude) และพฤติกรรม (Practice) ซึ่ ง
เป็ นการวัดความสาเร็ จของการสื่ อสารเพื่อการพัฒนาการสื่ อสารหรื อรู ปแบบการสื่ อสารว่าส่ งผลต่อ
พฤติกรรมของผูร้ ับสารมีการเปลี่ยนแปลงไปยังทิศทางในทางบวกหรื อไม่มีการเปลี่ยนแปลง จึงมา
เป็ นอุปสรรคของการเรี ยนรู ้ ร่วมกัน เพราะหลักการความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ ทัศนคติ และการ
ปฏิบตั ิ (KAP) เจ้าหน้าที่เปรี ยบเสมือนตัวแปรต้น ส่ วนผูป้ ระกอบการอาหารเปรี ยบเสมือนตัวแปร
ตาม ดังนั้นทั้งสองฝ่ ายต้องเริ่ มต้นเรี ยนรู ้ ไปด้วยกัน เพื่อสามารถพัฒนาองค์ความรู ้ ดา้ นสุ ขาภิ บาล
อาหารไปสู่ ทศั นคติที่ดีในการปรุ งอาหารที่สะอาดและปลอดภัย และจะกลายเป็ นพฤติกรรมที่ติดตัว
ต่อไปในอนาคต จึงสามารถนาหลักการ KAP การดาเนิ นพัฒนากรุ งเทพมหานครไปสู่ เมื องแห่ ง
อาหารการกินด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้ดงั ต่อไปนี้
• ความรู ้ (Knowledge) หมายถึง องค์ความรู ้ที่เกิดขึ้นจาก 1)ความรู ้ที่เกิดประสบการณ์ 2)
ความรู ้ ที่ อยู่ใ นรู ป แบบสื่ อหรื อเอกสาร เช่ น การเรี ย นรู ้ จากตารา เอกสาร หรื อผูช้ านาญการตาม
สาขาวิชานั้น ซึ่ งความรู ้เป็ นการศึกษาในเรื่ องข้อเท็จจริ ง ความคิดเห็น หลักการ รู ปแบบ หรื อข้อมูล
อื่นๆซึ่ งอาจจะรวมไปถึงความสามารถในการนาสิ่ งนั้นๆไปใช้เพื่อไปพัฒนากรุ งเทพมหานครต่อไป
ดังนั้นหลักการเรี ยนรู ้ ในด้านหลักสุ ขาภิบาลอาหาร จึงควรมีวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู ้ ให้ถูกต้อง
และเหมาะสม ตลอดจนสามารถเข้าใจได้ง่าย ซึ่ งผูส้ ัมผัสอาหารทุกคนสามารถปฏิบตั ิได้ จึงจะเป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาผูป้ ระกอบการอาหารอย่างยัง่ ยืน โดยสาหรับการปรับวิธีการถ่ายทอดองค์
ความรู ้ดา้ นหลักสุ ขาภิบาลอาหารได้ดงั นี้
1. การคานึ งถึงผูส้ ัมผัสอาหาร เพราะความสามารถและพื้นฐานในการเรี ยนรู ้แต่ละคนมี
ความแตกต่างกัน ดังนั้นในการศึกษาด้านสุ ขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการอาหาร หน่วยงานรัฐ
ยังจาเป็ นที่จะต้องคานึงถึงลักษณะของกลุ่มเป้ าหมายโดยการสร้างการเรี ยนที่เป็ นสิ่ งที่ใกล้ตวั ของผูท้ ี่
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เกี่ ยวข้อง เพื่อสามารถเข้าใจและปฏิ บตั ิ ได้ง่ าย ซึ่ งทาให้ผูส้ ัมผัสอาหารไม่เกิ ดการเบื่ อหน่ า ยและ
ต่อต้านกับการเรี ยนรู ้สิ่งใหม่
2. การเรี ยนรู ้ไปพร้อมกันระหว่างภาครัฐและผูป้ ระกอบการ เป็ นการสร้างความสัมพันธ์
กับการตอบสนองทางอารมณ์ ดังนั้นการเรี ยนรู ้ ควรใช้วิธีการชมเชยและการยกย่องสรรเสริ ญ เพื่อ
เป็ นการกระตุน้ จะให้การเรี ย นรู ้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้ น จึงไม่ควรใช้บทลงโทษของการเรี ยนรู ้
ร่ วมกันระหว่างภาครัฐและภาคผูป้ ระกอบการอาหาร ดังนั้นการฝึ กอบรมด้านสาธารณสุ ขควรเป็ น
หลักสู ตรที่มุ่งเน้นให้ผปู ้ ระกอบการอาหารสามารถนาไปใช้ไปจริ ง และเป็ นการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน
เพราะทั้งสองฝ่ ายอาจมีองค์ความรู ้ที่ทนั สมัย ก็สามารถนามาพัฒนากรุ งเทพมหานครร่ วมกันได้
3. การแนะนา เป็ นการแสดงให้เห็ นว่าหน่ วยงานภาครัฐใส่ ใจและรับฟั งความคิ ดเห็ น
ของอีกฝ่ ายหนึ่ ง เพราะผูป้ ระกอบการอาหารบางคน ยังไม่มีพ้ืนฐานทางด้านหลักสุ ขาภิบาลอาหาร
ดังนั้นการแนะนาจึ งถื อเป็ นแนวทางในการแก้ไขปั ญหาด้านทัศนคติที่ผูป้ ระกอบการอาหารมอง
เจ้าหน้าที่รัฐในแง่ลบ หากภาครัฐมีการบอกกล่าวและแนะนาให้ผปู ้ ระกอบการอาหารปฏิบตั ิตามข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหารอาจจะได้รับความร่ วมมือที่ดีกว่าการลงโทษโดยวิธีทางกฎหมายเพียง
อย่างเดียว
4. การนาเสนอด้วยวิธีที่แปลกใหม่ และเข้าถึ งผูป้ ระกอบอาหาร โดยใช้วิธีที่เป็ นการ
กระตุน้ ให้เกิดการตอบสนองการเรี ยนรู ้ทาให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยนรู ้และพัฒนามากกว่าการ
นาเสนอด้วยวิธีแบบธรรมดา ดังนั้นเจ้าหน้าที่รัฐควรมีการปรับปรุ งสื่ อการสอนในมีความทันสมัย
และเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นภายในชี วิตประจาวัน เพื่อทาให้ผปู ้ ระกอบการอาหารเข้าใจและสามารถนาไป
ปฏิบตั ิตามได้ทนั ที
• ทัศนคติ(Attitude) หมายถึ ง ความรู ้ สึกความคิดเห็ นของบุคคลที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ซึ่ ง
อาจจะเป็ นสิ่ งของ เหตุ การณ์ บุ คคล เป็ นต้น ซึ่ งทัศนคติ สามารถเกิ ดทั้งในทิศทางที่ย อมรั บหรื อ
ปฏิ เสธ ทาให้เกิ ดผลทางด้านพฤติ ก รรมและทัศ นคติ ข องบุ คคลที่ แสดงปฏิ กิ ริยาตอบสนองด้วย
พ ฤ ติ ก ร ร ม ที่ แ ต ก ต่ า ง กั น อ อ ก ไ ป โ ด ย ขึ้ น อ ยู่ กั บ ค ว า ม เ ชื่ อ ข อ ง บุ ค ค ล เ กี่ ย ว กั บ
สิ่ งต่างๆที่แสดงออกมาว่าชอบและไม่ชอบ ซึ่ งมีผลแตกต่างกันไปตามบุคลิกภาพของบุคคล ไม่วา่ จะ
เป็ นความรู ้ ความคิดและความรู ้สึกนึ กคิด ที่เป็ นพฤติกรรมและค่านิ ยมของแต่ละบุคคล ดังนั้นการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติของผูป้ ระกอบการอาหารควรริ เริ่ มเปลี่ยนแปลงจากทัศนคติและความคิดเห็นที่
มีกระบวนการอยูด่ ว้ ยกัน 2 ประการ คือ
1. การยินยอม (Compliance) คือ กระบวนการที่ผูป้ ระกอบการยอมรับในการปฏิ บตั ิ
ตามคาแนะนาของหน่ วยงานราชการที่มีความรู ้ ทางด้านหลักสุ ขาภิบาลอาหารและอานาจทางด้าน
กฎหมาย ทาให้ผปู ้ ระกอบการอาหารที่มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาความรู ้และความสามารถให้เกิดความ
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พึ ง พอใจและถู ก ต้อ งตามหลัก ทางกฎหมายของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ ไ ด้ก าหนดไว้ เนื่ อ งจาก
ผูป้ ระกอบการอาหารมีความคาดหวังที่จะได้รับรางวัลร้านอาหารปลอดภัยหรื อการยอมรับจากสังคม
2. การเลียนแบบ (Identification) คือกระบวนการที่ผปู ้ ระกอบการยอมรับสิ่ งเร้าหรื อสิ่ ง
กระตุน้ นัน่ ก็คือการฝึ กอบรมจากหน่ วยงานรั ฐ ซึ่ งเกิ ดจากผลมาจากการที่ผูป้ ระกอบการต้องการ
สร้ า งความสั ม พันธ์ ที่ ดีระหว่า งกับ สั ง คมหรื อบุ ค คลที่ เกี่ ย วข้อง ทัศ นคติ ข องผูส้ ั ม ผัส อาหารจะ
เปลี่ยนไปก็ข้ ึนอยูก่ บั สภาพทางแวดล้อมทางสังคมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทาให้เกิดการเลียนแบบ
ผูป้ ระกอบการที่ ถูก ตามกฎระเบี ย บนั้นๆ กล่ าวคื อ การเลี ยนแบบเป็ นกระบวนการเปลี่ ย นแปลง
ทัศนคติ ซึ่ งสามารถผลักดันให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงจะทาให้เลียนแบบตามสังคมซึ่ งขึ้นอยู่กบั การ
ดึงดูดใจของสิ่ งเร้าที่มีต่อบุคคลนั้น การเลียนแบบจึงขึ้นอยูก่ บั พลังของสังคม เมื่อบุคคลยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงก็จะทาให้เกิดกระบวนการเลียนแบบ ดังนั้นทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปส่ วนใหญ่ข้ ึนอยู่
กับความต้องการและสัมพันธภาพของสังคมโดยต้องสอดคล้องกับค่านิยมที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั
• พฤติกรรม (Practice) คือ กระบวนการแสดงออกของผูป้ ระกอบการอาหารซึ่งสามารถ
สังเกตเห็นได้ภายนอก โดยปกติมกั จะแสดงออกตามทัศนคติของตน จึงถือเป็ นเครื่ องควบคุมการ
กระทาของบุคคลต่อบุคคล โดยการโน้มน้าวให้บุคคลเปลี่ยนพฤติกรรมไปทางที่หน่วยงานต้องการ
ซึ่ งสามารถผ่านวิธีการสื่ อสารต่างๆ อาจทาได้โดยอาศัยวิธีการดังนี้
1. การกระตุน้ ทางความคิด คือ การกระตุน้ ทางอามรณ์ เพื่อให้เกิดความตื่นเต้นและมีการใช้
ความคิดสร้างสรรค์ดา้ นการสุ ขาภิบาลอาหาร เพื่อให้ผูส้ ัมผัสอาหารมีความสนใจที่ติดตามเนื้ อหา
ต่างๆ โดยเป็ นการใช้สื่อภาพและเสี ยงที่ทนั สมัย ตลอดจนเป็ นสิ่ งที่ใกล้ตวั มาประยุกต์อย่างเหมาะสม
จึงสามารถกระตุน้ ให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความสนใจและเข้าใจในเรื่ องหลักสุ ขาภิบาลมากขึ้น
2. การเข้าใจปั ญหา คือ การแสดงความเห็ นอกเห็ นใจต่อปั ญหาของผูป้ ระกอบการอาหาร
ซึ่ งทาให้ภาพลักษณ์ ของหน่ วยงานภาครัฐเป็ นผูเ้ สี ยสละและมีความเมตตากรุ ณาต่อผูป้ ระกอบการ
อาหาร โดยอาจทาให้บุคคลเหล่านั้นเกิดทัศนคติที่ดีต่อระบบกฎหมายของกรุ งเทพมหานครและยอม
ปฏิบตั ิตามคาเรี ยกร้องของหน่วยงานภาครัฐ เพราะการยอมรับฟั งปั ญหาและการหาทางออกร่ วมกัน
จะเป็ นแนวทางการบริ หารจัดการเพื่อการพัฒนากรุ ง เทพมหานครสู่ เมื องแห่ งอาหารการกิ นด้วย
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์มหานครไปสู่ เมืองแห่งอาหารการกินได้อย่างยัง่ ยืน
3. การให้รางวัล คื อ การมอบรางวัล ให้แก่ ส ถานประกอบการหรื อผูป้ ระกอบอาหารที่
สามารถปฏิบตั ิได้ตามหลักสุ ขาภิบาลอาหารที่ทางหน่วยงานกรุ งเทพมหานครได้กาหนดขึ้นมา จึง
เป็ นการจูงใจให้ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่ได้บญั ญัติไว้
ผลของการโน้มน้าวใจด้วยวิธีการข้างต้น อาจเป็ นวิธีที่ปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมพื้นฐานของ
ผูป้ ระกอบการอาหารไปสู่ พฤติ กรรมที่ กฎหมายและสังคมยอมรั บ ซึ่ งสิ่ งเหล่ านี้ จะถู กพัฒนาเป็ น
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พฤติ ก รรมของความรู ้ แ ละประสบการณ์ ที่ ติ ด ตัว ของคนในสั ง คม และมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นเป็ น
พฤติกรรมของสังคมที่มุ่งเน้นในด้านการบริ โภคและปรุ งอาหารที่สะอาดและปลอดภัยได้ในอนาคต
ต่อไป
การดาเนิ นการของภาครั ฐซึ่ ง ในบางสถานการณ์ ที่ ภาคธุ รกิ จและภาคประชาชนปฏิ บ ัติ
ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายที่บญั ญัติไว้ ก็เปรี ยบเสมือนแมวไล่จบั หนู ซึ่ งเป็ นการวิง่ ตามปั ญหาเพราะ
หากเจ้าหน้าที่รัฐมีการควบคุ ม และดู แลที่ หย่อนยานลง ก็จะทาให้ปัญหากลับทวีความรุ นแรงขึ้ น
ดัง นั้น การน าภาคประชาชนและธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้อ งจะเป็ นกลไกในการก ากับ ดู แ ลให้ เ กิ ด หลัก
สุ ขอนามัยและความปลอดภัยอาหารอย่างยัง่ ยืน จึ งควรให้ภาคธุ รกิ จด้า นอาหารของเอกชนและ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการดูแลรับผิดชอบต่อสาธารณะและการดาเนินธุ รกิจอาหารของตนเองให้
มีคุณภาพ ดังนั้นการให้ความร่ วมมือกับภาครัฐในเรื่ องการปฏิ บตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่ น การ
ปฏิบตั ิถูกตามหลักสุ ขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ ตลอดจนไม่สร้างความเดือดร้อนและเป็ น
ภาระของชุ มชนโดยรอบ ภาครัฐจึงต้องทาให้ภาคผูป้ ระกอบการอาหารของเอกชนและชุ มชนให้มี
ส่ วนร่ วมในการช่ วยกันในเรื่ องประชาสัมพันธ์ ดา้ นสุ ขาภิ บาล โดยเฉพาะภาคธุ รกิ จต้องประกอบ
ธุ รกิจด้วยความใส่ ใจต่อคุณภาพวัตถุดิบและอาหารที่ปรุ งเสร็ จ ยังต้องใส่ ใจต้องสภาพแวดล้อมของ
ชุ มชน ซึ่ งภาคชุ มชนต้องช่ วยประชาสัมพันธ์และกาลังสาคัญในการช่ วยตรวจสอบผูป้ ระกอบการ
อาหารให้ปรุ งอาหารที่ดีมีคุณภาพ ถูกสุ ขลักษณะ และไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม จาก
การวิเคราะห์ และการศึกษาของผูว้ ิจยั พบว่าภารกิ จของภาครั ฐ ภารเอกชน และภาคเอกชน ควรมี
แนวทางปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
1. ประชาสัมพันธ์ดา้ นกฎหมาย คือ การรณรงค์ในด้านกฎระเบียบต่างๆ และหลักสุ ขาภิบาล
อาหาร ตลอดจนหลักสุ ขาภิบาลอาหารให้แก่ภาคเอกชนได้ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบที่ได้วางไว้ ซึ่ งภาค
ชุมชนจึงมีหน้าที่ควรร่ วมมือกันเป็ นเครื อข่ายในด้านสาธารณสุ ข โดยต้องได้รับการอบรมและตั้งแต่
จากหน่ วยของกรุ ง เทพมหานคร เพื่อใช้สาหรั บการตรวจสอบการท างานหน้า ที่ ข องภาครั ฐ และ
เอกชนเมื่ อพบข้อบกพร่ อง ก็สามารแจ้งให้เจ้าหน้าที่ ภาครั ฐเข้าบังคับใช้กฎหมายให้การทางานมี
ประสิ ทธิ ภาพการตรวจสอบที่ดียงิ่ ขึ้น
2. การส่ งเสริ มการประกอบอาหารปลอดภัย คือ การรณรงค์ในด้านความร่ วมมือในด้านการ
สร้ างจิตสานึ กในด้านการผลิ ตอาหารให้มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค โดยการปรุ ง
อาหารที่ไม่ใช้วตั ถุดิบที่ไม่ปลอดภัยจากการปนเปื้ อนจากสารเคมีและฝุ่ นละออง ตลอดจนวัตถุดิบที่
ไม่มีคุณภาพ เนื่ องจากผูป้ ระกอบอาหารการต้องการผลกาไรที่มากขึ้น เพราะสิ่ งเหล่านี้ จะส่ งผลต่อ
ผูบ้ ริ โภคที่อาจทาให้เกิ ดโรคที่ เกิ ดจากระบบทางเดิ นอาหารต่างๆ ซึ่ งส่ งผลเสี ยต่อภาพลักษณ์ ข อง
กรุ ง เทพมหานครและทาให้ภาครั ฐต้องสู ญงบประมาณในการรั ก ษาพยาบาลอี ก ด้วย ดัง นั้นการ
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ส่ งเสริ มให้ผปู ้ ระกอบอาหารที่ดีและมีคุณภาพ จึงส่ งผลดีต่อทั้งภาพลักษณ์และสามารถพัฒนาไปสู่
เมืองแห่งอาหารการกินที่ดีอีกด้วย
3. การส่ งเสริ มการรับประทานอาหารที่ปลอดภัย คือ การรณรงค์ให้ความรู ้ ต่อผูบ้ ริ โภคว่า
การรั บ ประทานอาหารควรมี แ นวทางในการเลื อ กให้ถู ก ตามหลัก สุ ข าภิ บ าลอาหารและหลัก
โภชนาการ ซึ่ งควรซื้ ออาหารจากร้ านอาหารที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร ทาให้ภาครัฐ
ต้องมีการประชาสัมพันธ์ในการรับประทานที่ ปลอดภัย ไม่ว่าเป็ นวิธีการเลื อกซื้ ออาหาร การเก็บ
รั กษาอาหาร เป็ นต้น เพราะสิ่ งเหล่านี้ เป็ นพื้นฐานของหลักสุ ขาภิ บาลที่ ประชาชนควรปฏิ บตั ิตาม
ดังนั้นหลักสุ ขาภิบาลอาหารไม่ใช่ เป็ นการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายของภาคผูป้ ระกอบการอาหารเป็ น
เพียงฝ่ ายเดียว แต่ตอ้ งเป็ นสิ่ งที่เรี ยนรู ้ร่วมกันไม่วา่ จะเป็ น ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชากร เพื่อ
สามารถพัฒนากรุ งเทพมหานครไปสู่ เมืองแห่งอาหารการกินด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่ งทั้ง
สามฝ่ ายต้องมีความร่ วมมือและพัฒนาไปพร้อมกัน
ดังนั้นการร่ วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุ มชน ในการสร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
ในเรื่ องสุ ขาภิบาลและหลักโภชนาการ จึงเป็ นหนทางของการพัฒนากรุ งเทพมหานครไปสู่ เมืองแห่ ง
อาหารการกิ น ไม่ ว่า จะเป็ นการแลกเปลี่ ย นข้อ มู ล ด้า นสาธารณสุ ข ร่ ว มกัน เช่ น การฝึ กอบรม
สุ ขลักษณะในการประกอบอาหาร การตรวจสถานที่แหล่งวัตถุดิบ สถานที่จาหน่ายอาหาร และแหล่ง
ระบายน้ าต่างๆ เพื่อนามาเป็ นข้อมูลและหาแนวทางในการแก้ไขปั ญหา จึงทาให้ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ต้องรับฟั งปั ญหาซึ่ งกันและกัน เพราะจะทาให้หาวิธีแก้ไขได้อย่างยัง่ ยืนแต่ตอ้ งอยูภ่ ายใต้กฎหมายที่
บัญญัติไว้ โดยเจ้าหน้าที่ ข องกรุ ง เทพมหานครต้องมี การส่ ง เสริ ม ภาคผูป้ ระกอบการให้สามารถ
ปฏิ บตั ิได้ตามกฎหมายด้านอาหารที่เกี่ ยวข้อง ซึ่ งยึดหลักในหลักการความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้
ทัศนคติ และการปฏิบตั ิ (KAP) และหลักธรรมาภิบาล เพราะแนวทางจะเป็ นการเรี ยนรู ้ปัญหาของแต่
ละฝ่ าย ทาให้เกิ ดการปรั บตัวและเรี ยนรู ้ ของภาคเอกชนได้รวดเร็ วขึ้ น ตลอดจนการถ่ ายทอดองค์
ความรู ้ให้ผปู ้ ระกอบการและภาคชุมชนมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
“ในปัจจุบนั มีการปรับปรุ งเครื่ องมือให้ทนั สมัยตามแต่ละยุคสมัย ซึ่งมีขอ้ ดีคือ
สามารถปรับเปลี่ ยนระยะเวลาในการปรุ งอาหารสั้นลงแต่ละครั้ง โดยยังคงรสชาติ
และเนื้ อสั ม ผัส ที่ ดี แ บบต้ น ฉบั บ แต่ สิ่ งที่ น่ า เป็ นห่ ว งก็ คื อ พฤติ ก รรมของ
ผูป้ ระกอบการบางรายจะใช้วิธีที่เป็ นอันตรายต่อผูบ้ ริ โภคมาปรุ งอาหาร ไม่วา่ จะเป็ น
เครื่ องปรุ งรส สี กลิ่น เพื่อสนองต่อความต้องการของผูโ้ ภคบางคนที่ตอ้ งการรสชาติ
ของอาหารที่ ต นเองต้อ งการ โดยไม่ ค านึ ง ถึ ง สุ ข ภาพของตนเอง” ผูใ้ ห้สัมภาษณ์
ภาคเอกชนท่านที่ 13 ซึ่ งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญที่กล่าวว่า
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“คนสมัย นี้ มัก ง่ า ยในการปรุ งอาหารขึ้ น เมื่ อ ก่ อ นว่ า ได้ น้ าซุ ป ที ต้อ งต้ม
กระดู ก หมู ก ระดู ก ไก่ เป็ นวัน สมัย นี้ ผ งปรุ ง รส ยากง่ า ย สะดวก แล้วเคยพลิ ก ซอง
ด้านหลังไหม เขาเขียนว่าใส่ ไรบ้าง การที่จะเป็ นพ่อครัวไม่ใส่ สักแต่ทา สักใส่ คนใส่
บ้าง สนใจคนกินบ้าง ว่าใส่ ได้มนั ดีต่อเขาไหม” ผูเ้ ชี่ยวชาญอาหารท่านที่ 1
ดังนั้นภาครั ฐและผูป้ ระกอบการควรสร้ างด้านการรับรู ้ ในการรับประทานที่ถูกต้องคือ
อาหารที่ดีควรรับประทานตามหลักโภชนาการและมีความปลอดภัยแก่ผูบ้ ริ โภค แต่ผปู ้ ระกอบการ
ควรมี ก ารรวมกลุ่ ม ในการปฏิ บ ัติ ตามหลัก โภชนาการที่ ถู ก ต้อ ง เนื่ องจากเป็ นผูป้ รุ ง อาหารต้อ ง
คานึ งถึงคุณภาพผูบ้ ริ โภคเป็ นหลัก ไม่ใช่เห็นความสาคัญด้านรายได้ของตนเป็ นหลัก ดังนั้นจากการ
วิเคราะห์เอกสารและประสบการณ์ของผูว้ ิจยั พบว่าควรมีการกาหนดมาตรฐานการปรุ งอาหารซึ่ งจะ
มีแนวการปฏิ บตั ิร่วมกัน เช่ น การใช้วตั ถุ ดิบให้เหมาะสมกับการปรุ งอาหาร เช่ น การใช้น้ ามันปรุ ง
อาหาร ถึงแม้น้ ามันจะมีหลากหลายรู ปแบบ เช่น น้ ามันถัว่ เหลือง เนื่ องจากมีจุดเดือดที่ต่า แต่ไม่เป็ น
ไข เหมาะสาหรับอาหารจานวนผัด น้ ามันปาล์ม จุดเดือดที่สูงแต่เป็ นไข เหมาะสาหรับอาหารเหมาะ
ทอด และน้ า มันหมู ถื อเป็ นภู มิ ปั ญญาตั้ง แต่ โบราณที่ นาหนัง หมู ม าเจี ย วจนได้เ อามาเป็ นน้ า มัน
คุ ณสมบัติคือจะมีความหอมกว่าน้ ามันชนิ ดอื่ น แต่ขอ้ เสี ย ยังไม่เป็ นที่แน่ นชัด ส่ วนน้ ามันมะกอก
เหมาะกับอาหารที่ไม่ตอ้ งผ่านความร้ อน เช่น สลัดผักควรใช้น้ ามันแบบสกัดเย็นในการปรุ งอาหาร
เป็ นต้น แต่น้ ามันเหล่านี้ ก็ไม่ควรนากลับมาใช้ซ้ า เพราะน้ ามันที่ผา่ นการใช้งานจะมีสารที่ก่อมะเร็ ง
ซึ่ งเป็ นภัยต่อผูบ้ ริ โภค
1.6. การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การ, ภาวะผู้ น า และการสนั บ สนุ น (Governance, Leadership &
Support) หมายถึง ความเป็ นผูน้ าและให้การสนับสนุนแก่ผทู ้ ี่มีเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อ
จัดทามาตรฐานสิ นค้าและบริ การอาหารที่ ปลอดภัย ตลอดมาตรฐานที่ ยุติธรรมไม่กีดกั้นบุ คคลใด
บุ ค คลหนึ่ ง ในส่ ว นการก ากับ ดู แ ลกิ จ การสามารถแบ่ ง ออกเป็ น 2 ภาคส่ ว นก็ คื อ ภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน
การกากับดูแลกิ จการ(Governance) ในส่ วนของภาครัฐและหน่ วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
ด้านงานสาธารณสุ ขของกรุ งเทพมหานครและงานด้านการท่องเที่ยวของกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งปฏิบตั ิ
หน้าที่ความรับผิดงานในแผนงานต่างๆ เช่น การขอใบอนุ ญาตประกอบกิจการอาหาร กลุ่มงานหลัก
สุ ข าภิ บ าลอาหาร กลุ่ ม งานเฝ้ า ระวัง และควบคุ ม พาหะนาโรค กลุ่ ม งานบ าบัดและก าจัดมู ล ฝอย
เป็ นต้น จึงเป็ นการศึกษาถึงวิธีการปฏิบตั ิหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐในสังกัดกรุ งเทพมหานครจะมี
วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู ้ การแนะนา การใช้กฎระเบียบข้อบังคับเพื่อให้ผปู ้ ระกอบอาหารสามารถ
พัฒนาตนเองให้เข้าสู่ หลักสุ ขาภิบาลและหลักโภชนาการเพื่อสามารถบริ หารการกรุ งเทพมหานคร
ไปสู่ เมืองแห่งอาหารการกินด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้
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กฎระเบี ย บข้อ บัง คับ เป็ นสิ่ ง หนึ่ ง ในการวิ เคราะห์ ค วามสามารถของการจัดระเบี ย บด้า น
กฎหมายของกรุ งเทพมหานคร เพื่ อ เป็ นแนวทางปฏิ บ ัติ แ ละการแก้ไ ขปั ญ หาต่ อ การพัฒ นา
กรุ งเทพมหานครสู่ เมื องแห่ งอาหารการกิ นด้วยแนวคิ ดเศรษฐกิ จซึ่ งจะเน้นในเรื่ องกฎหมายและ
ข้อปฏิบตั ิของหน่วยงานภาครัฐต่อผูป้ ระกอบการ
การจัดระเบียบกรุ งเทพมหานคร เป็ นการศึกษาในด้านการเตรี ยมความพร้อมด้านการปฏิบตั ิ
หน้า ที่ ข องหน่ วยงานของกรุ ง เทพมหานครในเรื่ องความปลอดภัย ความสะอาด และการก าจัด
สิ่ งปฏิ กูลต่างๆในพื้นที่ กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งจากการสัมภาษณ์ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญได้มีการให้ข้อมูล
ดังนี้
“ในปั จจุบนั การจัดระเบียบพื้นที่ร้านค้าของกทม. ยังไม่เป็ นระเบียบ ไม่ได้จดั
แบ่งเป็ นกลุ่มโซนหรื อเป็ นแหล่งศูนย์อาหาร การตั้งร้านค้ามีลกั ษณะเป็ นการกระจาย
อยูเ่ ต็มพื้นที่กทม. ทาให้ไม่เป็ นระเบียบและควบคุมยาก มีปัญหาการร้องเรี ยนการปรุ ง
อาหาร การจราจรที่ติดขัด เพราะมีการวางแผงค้ากีดขวางทางสัญจร” ผูใ้ ห้สัมภาษณ์
หน่วยงานรัฐท่านที่ 3
การจัดระบบและการจัดระเบียบพื้นที่ร้านอาหารในกรุ งเทพมหานครควรมีการดาเนิ นการ
จัด การที่ มี ร ะเบี ย บแบบแผน ส าหรั บ การจัด สรรพื้ น ที่ ใ ห้ มี ค วามเหมาะสมการอนุ ญ าติ ใ ห้
ผูป้ ระกอบการสามารถจาหน่ายอาหารได้ ทั้งนี้ โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อการควบคุมความสะอาด
ให้เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ดังนั้นการควบคุ มสุ ขลักษณะอนามัยของผูส้ ัมผัสอาหารเพื่อประโยชน์ที่
เกิดแก่ผบู ้ ริ โภค ลดอัตราความเสี่ ยงต่อการเป็ นแหล่งกระจายและก่อโรคในระบบทางเดินอาหารเพื่อ
สุ ขภาวะที่ดีต่อในองค์ประกอบรวม จึงควรมีการจัดระเบียบพื้นที่ควบคุมในการจาหน่ายอาหารให้มี
รู ปแบบอาคารที่มีศูนย์อาหารเฉพาะ ซึ่ งเป็ นการสร้างเครื อข่ายรวมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนทั้ง
ผู ้ป ระกอบการให้ เ ช่ า อาคาร ผู ้ป ระกอบการอาหาร และประชาชนเข้า มามี ส่ ว นร่ ว มในการ
บริ หารธุ รกิจร่ วมกัน ทั้งด้านบริ หารการจัดการระบบการเช่าอาคาร มีการควบคุมการปรุ งอาหารที่มี
คุณภาพ สะอาด ราคาประหยัด มีการจัดการความสะอาดในพื้นที่การให้บริ การ ภาชนะต้องมีความ
ปลอดภัย และมีระบบบาบัดน้ าเสี ย คราบไขมันและสิ่ งปฏิกูลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ธุ รกิจด้านอาหารในกรุ งเทพมหานครจะมีการเจริ ญเติบโตอย่างมากในอนาคต เนื่องจากเป็ น
ศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวและเป็ นศูนย์รวมของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ จึงทาให้วฒั นธรรมการ
กินอาหารที่มีความหลากหลายทั้งอาหารคาว อาหารหวานและขนมต่างๆ ส่ งผลให้เกิดร้านจาหน่าย
อาหารจานวนมาก ไม่ว่าจะเป็ นร้ านอาหารตลอดจนแผงลอยต่างๆ (Street food) จากการสัมภาษณ์
บุคลากรของกรุ งเทพมหานครได้มีการให้ขอ้ มูลดังนี้

146

“ร้ า นจ าหน่ า ยอาหารในกรุ ง เทพมหานคร ถู ก ควบคุ ม ด้ว ยข้อ บัญ ญัติ
กรุ งเทพมหานครเรื่ องสถานที่ จาหน่ ายอาหารและสถานที่ สะสมอาหาร พ.ศ. 2545
และพระราชบัญญัติอาหาร 2522 ซึ่ งกระบวนการในการพิจารณาการอนุ ญาตให้จดั
สถานที่จาหน่ายอาหารจะควบคุมทั้งในเรื่ องของสุ ขลักษณะสถานที่จาหน่ ายอาหาร
และควบคุ มสุ ขวิทยาส่ วนบุ คคล กระบวนการการจัดระเบี ยบพื้นที่ ร้านคาจาหน่ าย
อาหารก็ควรอยูภ่ ายใต้ระเบียบข้างต้น” ผูใ้ ห้สัมภาษณ์หน่วยงานรัฐท่านที่ 4
“การจัดระเบี ยบพื้นที่ ร้านค้าอาหารของกรุ งเทพในปั จจุ บ นั ใช้เงื่ อนไขตาม
กฎหมายที่ เกี่ ย วข้องอย่า งน้อย 3 ฉบับ พรบ.ผังเมื อง พ.ศ. 2518 พรบ.การควบคุ ม
อาคาร พ.ศ. 2522 พรบ.สาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 ซึ่ งอาจพิจารณาแยกเป็ นหลักการได้
ดังนี้ ไม่ขดั ผังเมือง อาคารใช้ประกอบการได้ และสามารถปฏิบตั ิมาตรฐานของพรบ.
สาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 ประกอบข้อบัญญัติกรุ งเทพมหานคร เรื่ องสถานที่จาหน่ าย
อาหารและสถานที่ ส ะสมอาหาร พ.ศ. 2544 ทั้ ง นี้ ระบบการจั ด ระเบี ย บและ
กระบวนการที่เหมาะสม มีการพิจารณาอยู่ 2 ประการคือ 1.ปรังปรุ งให้ได้มาตรฐาน
ก่อนอนุ ญาตให้ดาเนิ นกิ จการ กับ 2.อนุ ญาตก่อนตามเกณฑ์ข้ นั ต่ าแล้วค่อยปรับปรุ ง
ให้ได้มาตรฐาน แต่เมื่อพิจารณาในมุมของผูบ้ ริ โภคก็ควรเลือกที่จะเลือกระบบการจัด
ระเบียบในข้อที่ 1” ผูใ้ ห้สัมภาษณ์หน่วยงานรัฐท่านที่ 2
เมื่ อนาบทสัมภาษณ์ ของบุ คลากรกรุ งเทพมหานครมาวิเคราะห์ พบว่าผูป้ ระกอบการควร
จะต้องมีการขออนุ ญาตการประกอบกิ จกรรมให้ถูกต้องตามเงื่ อนไขของกฎหมายที่เกี่ ยวข้องอย่าง
น้อย 3 ฉบับ ซึ่ งประกอบด้วย พระราชบัญญัติผงั เมือง พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 สามารถพิจารณาแยกเป็ นหลักการได้ดงั นี้ คือ
การประกอบกิจการต้องไม่ขดั ต่อแผนผังเมือง โครงสร้างและตัวอาคารถูกต้องตามหลักวิศวกรรมที่
สามารถใช้งานได้จริ ง และผูป้ ระกอบกิ จการสามารถปฏิ บตั ิตามมาตรฐานที่ได้กาหนดไว้ ซึ่ งต้อง
ครอบคลุมถึงบัญญัติกรุ งเทพมหานคร เรื่ องสถานที่จาหน่ ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.
2545 ที่ ว่า ด้วยสถานที่ จาหน่ า ยอาหารต้องมี ค วามสะอาดและปลอดภัย สถานที่ ต้องตั้ง ห่ า งจาก
สถานที่ ที่เป็ นอันตรายต่ อสุ ขภาพอย่างน้อย 100 เมตร เช่ น สถานที่ ฝังหรื อเผาศพ สถานที่ ที่มีสิ่ ง
ปฏิ กูลต่างๆ แต่หากมีการปรับปรุ งให้ถูกต้องตามหลักสุ ขลักษณะ เจ้าหน้าที่ก็สามารถอนุ ญาตให้
ดาเนิ นกิ จการได้ แต่การขออนุ ญาตควรให้ผูป้ ระกอบกิ จการธุ รกิ จอาหารมีการปรับปรุ งให้ได้ตาม
มาตรฐานก่อนดาเนิ นกิ จการ ไม่ควรให้ผปู ้ ระกอบกิจการอาหารมาขออนุ ญาตก่อนตามเกณฑ์ข้ นั ต่ า
แล้วค่อยปรับปรุ งให้ได้มาตรฐาน เพราะส่ วนใหญ่ผูป้ ระกอบกิ จการอาหารมักไม่ปรับปรุ งให้ตรง
ตามเงื่อนไขตามที่เจ้าหน้าที่มีการบอกกล่าว จึงทาให้สถานประกอบการอาหารบางแห่ งไม่ตรงตาม

147

มาตรฐาน ก่อให้เกิดผลเสี ยทางด้านมลพิษทางน้ าและอากาศต่อสังคมและชุ มชนโดยรอบ เนื่องจาก
การขอออกใบอนุญาตไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ตามที่ระบุไว้อีกด้วย
ระบบและกระบวนการที่ เ หมาะสมตามข้อบัญ ญัติก รุ ง เทพมหานคร จากการสอบถาม
สัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญพบว่าจะสามารถมีการแบ่งประเภทสถานประกอบการออกเป็ น ดังนี้
“สถานประกอบการที่ อ นุ ญ าตให้ ข ายอาหาร สามารถแบ่ ง ออกเป็ นดัง นี้
1.สถานที่จาหน่ายอาหาร 2.สถานที่สะสมอาหาร โดยสามารถแบ่งออกแบ่งตามขนาด
ของพื้นที่ ดังนี้ 1.หนังสื อรับรองการแจ้ง ใช้ในกรณี พ้นื ที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร และ
2.ใบอนุ ญาต จะใช้ในกรณี ที่มีพ้ืนที่ เกิ น 200 ตารางเมตร โดยการขออนุ ญาตทั้ง 2
ประเภทจะมีหลักการและระเบียบที่ชดั เจน ตลอดจนการจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมที่
ต่ า งกัน ไป ตามแต่ ส ถานประกอบการอาหารที่ มี ท้ งั สิ้ น 6 ประเภทคื อ 1.สถานที่
จ าหน่ า ยอาหาร 2.ซู เ ปอร์ ม าร์ เ ก็ ต 3.มิ นิ ม าร์ ท 4.ตลาด 5.โรงอาหารในโรงเรี ย น/
สถานศึกษา 6.แผงลอยจาหน่ ายอาหาร ซึ่ งแต่ละสถานประกอบการจะมีแบบฟอร์ ม
การตรวจประเมิ นด้า นสุ ข ลัก ษณะทางกายภาพที่ แตกต่ า งกันไป” ผูใ้ ห้สัมภาษณ์
หน่วยงานรัฐท่านที่ 9
“ควรกาหนดจุดที่จะให้มีการขายอาหารประเภทแผงลอยอย่างชัดเจน ให้แต่ละ
เขตบริ หารงานขึ้นทะเบียนผูค้ า้ ไว้ เช่น เขต ก ใช้เบอร์ 1 เขต ข ใช้เบอร์ 2 เอาพ่อค้ามา
ลงทะเบียน จะได้รู้คนขายว่ามีจานวนเท่าไหร่ ในเขตนั้นๆ ปั ญหาของจุดผ่อนผันก็คือ
การทาให้เกิดปั ญหาการจราจรติดขัด แต่ในส่ วนที่ไม่อนุญาตก็ตอ้ งมีการกวดขันอย่าง
เข้มงวด” ผูใ้ ห้สัมภาษณ์หน่วยงานรัฐท่านที่ 11
“ปั ญหาด้า นสาธารณสุ ขของกทม.เป็ นปั ญหาที่ สะสมมาอย่างยาวนานมาก
เพราะการออกกฎหมายยังไม่มีการปรับปรุ งให้เข้ากับการใช้ชีวิตของคนกรุ งเทพใน
ปั จจุบนั เคยให้เจ้าหน้าที่ ออกไปตรวจก็พบว่าร้ านค้าบางร้ านไม่มีบา้ นเลขที่ พ่อค้า
บางเจ้าก็ต้ งั ไม่เป็ นหลักแหล่ง เช่น หาบเร่ แผงลอย ก็มีการย้ายที่ขายอยูบ่ ่อยๆ เดี๋ยวก็มี
รถจาหน่ า ยอาหาร ที่ เรี ย กว่า Food Truck มาด้วย พวกนี้ ท างรั ฐก็ ไ ม่ ส ามารถออก
ใบอนุ ญาตจาหน่ ายอาหารได้ ทาให้การตรวจเมื่อเกิ ดปั ญหาก็เป็ นไปได้ยาก จะเรี ยก
มาอบรมด้านสุ ขาภิบาลก็ทาไม่ได้ เพราะไม่มีสถานที่ติดต่อ ทาให้การส่ งเจ้าหน้าที่ไป
ตรวจก็ทาไม่ได้อย่างเต็มที่” ผูใ้ ห้สัมภาษณ์หน่วยงานรัฐท่านที่ 19
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จากการวิ เ คราะห์ ค าสั ม ภาษณ์ ข องผู ้ใ ห้ ข้อ มู ล ส าคัญ พบว่ า กระบวนการท างานของ
หน่วยงานกรุ งเทพมหานครอาจจะทาให้เกิดปั ญหาที่สะสมมาอย่างยาวนานในระบบสาธารณสุ ขและ
สุ ขาภิบาลของกรุ งเทพมหานครที่มีความรุ นแรงขึ้น เนื่ องจากข้อกาหนดของกระบวนกฎหมายไม่
สอดคล้องกับสภาพดาเนิ นชี วิตของประชาชน เช่น การใช้ชีวติ อย่างเร่ งรี บของประชาชนจึงมีการซื้ อ
อาหารสาเร็ จรู ปจากร้านข้างถนนมากขึ้น แต่กลับพบว่าสถานประกอบการอาหารบางแห่ งไม่มีเลขที่
อาคาร บางผูป้ ระกอบการขายสิ นค้าไม่ประจาที่ เช่น รถบรรทุกขายอาหาร(Food Truck) หรื อรถเข็น
ตลอดหาบเร่ ต่างๆ จึงทาให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐไม่สามารถออกใบอนุ ญาตประกอบกิจการได้ ทาให้ไม่มี
ฐานข้อมูลของผูป้ ระกอบการและภาครัฐไม่สามารถนาบุคคลเหล่านี้ มาเข้าสู่ การพัฒนาองค์ความรู ้
เช่น การเชิ ญมาประชุ มด้านการพัฒนาสุ ขาภิบาล การแนะนาด้านข้อกฎระเบียบต่างๆเป็ นไปได้ยาก
ตลอดจนการควบคุ มของภาครั ฐก็ไม่สามารถกวดขันได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพเช่ นกัน ซึ่ งจากการ
สอบถามบุ ค ลากรของกรุ ง เทพมหานครได้มี ก ารเสนอให้มี ปรั บ ปรุ ง ระบบและกระบวนการที่
เหมาะสม ดังนี้
1. การปรับเปลี่ยนกฎระเบียบของกฎหมาย ให้มีความสอดคล้องกับสภาพการดาเนิ นชี วิต
จริ งของประชาชนกล่าว คือ ผูป้ ระกอบการอาหารต้องมีใบอนุ ญาตประกอบอาหาร ซึ่ งผูป้ ระกอบ
ธุ รกิ จอาหารที่มีจะมีเลขประจาตัวผูป้ ระกอบอาหารแทนที่สถานที่ต้ งั อาคาร ซึ่ งกรุ งเทพมหานครมี
จานวน 50 เขต ให้แต่ ล ะเขตก าหนดหมายเลขด้า นหน้าที่ ไ ม่ซ้ า กัน และตามด้วยเลขประจาตัวผู ้
ประกอบ เช่น 1-1234 หมายถึงผูป้ ระกอบกิจการอาหารอยู่เขตที่ 1 รหัสประจาตัวผูป้ ระกอบอาหาร
คือ 1234 ซึ่ งผูป้ ระกอบกิจการอาหารจะไม่สามารถจาหน่ายอาหารข้ามเขตได้ แต่หากต้องการเปลี่ยน
เขตในการจาหน่ายสิ นค้า ต้องมีการแจ้งเปลี่ยนกับภาครัฐหรื อเป็ นการใช้เลขประจาตัวตนประชาชน
ในการขออนุ ญาตได้เช่ นกัน เพราะหากเกิดการร้องเรี ยนการกระทาผิดในการผลิ ตอาหารก็สามารถ
ดาเนิ นการได้อย่างทันที่ ซึ่ งในปั จจุบนั ไม่สามารถร้องเรี ยนกับผูป้ ระกอบการที่เป็ นแบบเคลื่อนที่ได้
ทาให้เกิดปั ญหาด้านสาธารณสุ ขตามมาเช่นกัน
2. การขอใบอนุญาตของผูป้ ระกอบการควรแบ่งการขออนุ ญาตดังนี้
2.1. การขอใบอนุ ญาตยังควรแบ่งตามพื้นที่ คือ ใบอนุ ญาตจะมีพ้ืนที่ให้บริ การที่มีขนาด
เกิ น 200 ตารางเมตร แต่ในส่ วนหนังสื อรับรองการแจ้งจะมีพ้ืนที่การให้บริ การไม่เกิ น 200 ตาราง
เมตร
2.2. ใบอนุ ญาตทั้ง 2 ประเภทในข้างต้นควรแบ่งเป็ น 2 ประเภทได้แก่ ประเภท 1 คือ
ผูป้ ระกอบการที่สามารถปฏิบตั ิได้ตามข้อกาหนดของหน่ วยงานราชการ จึงควรให้มีการตรวจสอบ
สถานประกอบ 1 ต่อปี และมีการเสี ยค่าธรรมเนี ยมในอัตราที่ต่ากว่าประเภท 2 ที่ผปู ้ ระกอบการยังไม่
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สามารถปฏิ บตั ิได้อย่างครบถ้วน จึงควรให้มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน 2 ครั้งต่อปี เพื่อเป็ นการ
สร้ า งพฤติ ก รรมและการใส่ ใ จในการปรั บ ปรุ ง สถานประกอบการและวิ ธี ก ารปรุ ง อาหารอย่า ง
เหมาะสม
3. การพัฒนาระบบราชการสู่ การบริ หารจัดการสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อให้สอดคล้อง
กับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่ งเป็ นการพัฒนาการทางานในระบบราชการไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องร้องเรี ยน
ต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการขอจดทะเบียนก็สามารถขออนุ ญาตผ่านระบบออนไลน์ได้
เพื่ อ เป็ นการอ านวยความสะดวกให้ แ ก่ ป ระชาชนและการท างานของราชการมี ค วามรวดเร็ ว
ประหยัดเวลาและมีประสิ ทธิ ภาพ ยังสามารถลดขั้นตอนการเตรี ยมเอกสารได้อีกด้วย
4. การพัฒนาหลักสุ ขาภิบาลในสถานประกอบการควรพัฒนาควบคู่กบั การจูงใจให้สถาน
ประกอบการ มี ก ารด าเนิ น การให้ ถู ก ต้อ งตามกฎหมายไม่ ว่า จะเป็ น กฎหมายด้า นสาธารณสุ ข
ตลอดจนกฎหมายแรงงาน เป็ นต้น
เนื่ องจากในปั จจุบนั ธุ รกิ จด้านอาหารของกรุ งเทพมหานคร มีการจ้างแรงงานต่างด้าวเป็ น
จานวนมาก ดังนั้นผูว้ ิจยั ได้มีการสัมภาษณ์ บุคลากรของกรุ งเทพมหานคร พบว่าได้มีการให้ขอ้ มูล
ดังนี้
“จากการที่ธุรกิ จอาหารมีการเติบโตขึ้น ทาให้แรงงานเป็ นที่ขาดแคลนเป็ น
อย่างมาก ทาให้ผปู ้ ระกอบการเอง ก็ตอ้ งหาแหล่งแรงงานใหม่ ไม่วา่ เป็ นชาวพม่า ชาว
ลาว เข้ามาทดแทนแรงงานชาวไทย ที่หนั ไปทาอาชี พอื่นๆ แต่มนั ก็มีปัญหาก็แรงงาน
เหล่านี้ยงั ไม่มีความรู ้ดา้ นสาธารณสุ ขที่ดีพอ ทาให้ปลอดภัยบางที่ไม่มีความปลอดภัย
การแก้ปัญหาก็คือ ทาอย่างไรให้คนเหล่านี้มีความรู ้เพิ่มขึ้น ก็ตอ้ งให้เจ้าหน้าที่ออกไป
อบรมคนเหล่านี้ให้มากขึ้น” ผูใ้ ห้สัมภาษณ์หน่วยงานรัฐท่านที่ 1
“การย้ายฐานของแรงงานต่างด้าว หน่ วยสาธารณสุ ขของไทย จะพบปั ญหา
ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นโรคไข้มาเลเรี ย โรคเท้าช้าง หรื อโรคที่ไม่เคยพบในไทย ก็สามารถ
พบเคย เพราะการย้ายถิ่นของหน่วยงานเหล่านี้ ซึ่ งภาครัฐก็ได้มีมาตรฐานให้แรงงาน
ทุกคนมีการตรวจโรคก่อนเข้ามาทางาน และต้องให้เจ้าของกิจการส่ งแรงงานทุกคน
เพื่อไม่ให้เกิดโรคติดต่อได้ในอนาคต” ผูใ้ ห้สัมภาษณ์หน่วยงานรัฐท่านที่ 8
“ภายใน 1-2 ปี ข้ า งหน้ า หน่ ว ยงานสาธารสุ ขจะมี ม าตรการใหม่ ซึ่ ง
ผูป้ ระกอบการจะต้องส่ งพนักงานทุกคน ไม่วา่ จะเป็ นคนไทยและคนต่างด้าวให้มีการ
เข้า อบรมหลัก สุ ข าภิ บ าลอาหาร ซึ่ งให้ ทุ ก คนเข้า อบรมที่ ส่ ว นกลางแทน โดยมี
ระยะเวลาอบรม 2 ถึง 3วัน เมื่ออบรมแล้วจะมีการมอบใบผูส้ ัมผัสอาหารให้ แก่ผผู ้ า่ น
การอบรมด้วย” ผูใ้ ห้สัมภาษณ์หน่วยงานรัฐท่านที่ 20

150

การสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญทาให้ทราบว่าสภาพความเป็ นจริ งในการขาดแคลนแรงงาน
ชาวไทยซึ่ งหน่วยภาครัฐและผูป้ ระกอบการต้องยอมรับและปฏิบตั ิตามกฎหมายอย่างเคร่ งครัด จึงทา
ให้กรุ งเทพมหานครต้องมีนโยบายเพื่อเป็ นการรับรองแรงงานต่างด้าวให้มีความชัดเจน เพื่อเป็ นการ
คุม้ ครองสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภค โดยภาครัฐควรมีการวางหลักเกณฑ์ให้ผปู ้ ระกอบการธุ รกิจอาหารจะต้อง
มีการดาเนิ นการนาแรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียนเป็ นลูกจ้างในธุ รกิจอาหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ที่ได้บญั ญัติไว้ ตลอดจนผูป้ ระกอบการธุ รกิ จอาหารจะต้องนาแรงงานต่างด้าวไปตรวจโรคตามที่
กฎหมายได้กาหนดไว้ ซึ่ งต้องมีการอบรมและทดสอบความรู ้ดา้ นสุ ขอนามัยเช่นเดียวกับแรงงานชาว
ไทย เนื่องจากผูบ้ ริ โภคอาหารในอนาคตของกรุ งเทพมหานครจะมีแนวโน้มที่จะรับประทานอาหาร
ที่ดีต่อสุ ขภาพมากขึ้น กล่าวคือ การรับประทานอาหารที่ดีตอ้ งปลอดภัยจากสารเคมีและสิ่ งปนเปื้ อน
ต่างๆ ตลอดจนการปรุ งอาหารจะต้องมีมาตรฐานด้านความสะอาด ถูกหลักอนามัย จากการสัมภาษณ์
บุคลากรของกรุ งเทพมหานครได้มีการให้ขอ้ มูลดังต่อไปนี้
“ในอนาคตธุ รกิ จที่ จะสามารถเติ บโตต่อไปได้ ควรมี มาตรฐานที่ สูงขึ้ นกว่า
ปั จจุบนั เนื่ องจากกรุ งเทพมหานครเป็ นเมื องแห่ งการท่องเที่ยวและกาลังพัฒนาให้
เป็ นศูนย์กลางการขนส่ งของภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉี ยงใต้ ดังนั้นธุ รกิจที่ช่วยส่ งเสริ ม
ก็คือธุ รกิจอาหาร ซึ่ งในปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคมีการเลือกอาหารที่มีประโยชน์ร่างกายมาก
ขึ้ น ไม่ ว่ า จะเป็ นอาหารที่ ผ ัก และผลไม้ที่ ป ลอดสารเคมี ห ลัก ” ผู ้ใ ห้ สั ม ภาษณ์
หน่วยงานรัฐท่านที่ 11
“หากกรุ งเทพต้องการสร้ างภาพลักษณ์ ที่ดีให้แก่ธุรกิ จอาหาร ภาครัฐก็ควรมี
หน้าที่ส่งเสริ มให้ผปู ้ ระกอบการและประชาชนรู ้จกั โทษของการรับประทานอาหารที่
ไม่ ดีต่อร่ า งกาย เช่ นอาหารหวาน มัน เค็ม อาจมี ก ารให้เจ้าหน้าที่ แนะนาการปรุ ง
อาหารคลีนให้แก่ประชาชน เป็ นการส่ งเสริ มให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีอีกด้วย” ผูใ้ ห้
สัมภาษณ์หน่วยงานรัฐท่านที่ 17
“อาหารที่ดีตอ้ งมีการคัดเลื อกวัตถุ ดิบที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย สามารถ
สอบต้นทางการผลิตได้ และที่สาคัญภาชนะที่ใส่ ไม่ควรใช้โฟม เพราะมันมีอนั ตราย
ต่ อ ผู บ้ ริ โ ภค ดัง นั้น ผู ป้ ระกอบก็ ค วรมี ก ารหาวัต ถุ ดิ บ ทดแทนไม่ ว่า สิ่ ง ที่ ม าจาก
ธรรมชาติ หรื อกระดาษ พลาสติ ก ที่ ได้รับ การรั บรองว่าปลอดภัย” ผูใ้ ห้สัมภาษณ์
หน่วยงานรัฐท่านที่ 21
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จากการสั ม ภาษณ์ ผู ้ใ ห้ ข ้ อ มู ล ส าคัญ พบว่ า กรุ งเทพมหานครควรมี ก ารส่ ง เสริ มให้
ผูป้ ระกอบการอาหารมีการบริ การอาหารเพื่อสุ ขภาพอย่างง่ายหรื ออาหารคลีน ตลอดจนการรณรงค์
ให้มี ก ารใช้หรื อออกแบบบรรจุ ภณ
ั ฑ์อาหารที่ ผ ลิ ต จากธรรมชาติ และสามารถใช้ง านได้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ เพราะหากภาคผูป้ ระกอบการและผูบ้ ริ โภคให้ความใส่ ใจต่อการรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ สด สะอาด และปลอดภัย นอกเป็ นแรงผลักดันให้ผูป้ ระกอบอาหารต้องพัฒนารู ปแบบ
การปรุ งอาหารให้ถูกต้องตามหลักสุ ขาภิบาลอาหาร ก็ยงั ส่ งผลต่อการการพัฒนาเมืองแห่ งอาหารการ
กิ น ด้ ว ยแนวคิ ด เศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ ใ นกรุ งเทพมหานครได้ อี ก ด้ ว ย ซึ่ งหน่ ว ยงานของ
กรุ งเทพมหานครจะต้องมีการกากับดูแลทั้งผูป้ ระกอบการที่มีที่อยูช่ ดั เจนและผูป้ ระกอบอาหารแบบ
เคลื่ อนที่ ไ ด้ โดยธุ รกิ จเหล่ า นี้ มี แนวโน้ม ที่ เติ บ โตอย่า งต่ อเนื่ องจึ งท าให้ควรมี การจัดระเบี ยบให้
มาตรฐานเช่นกัน
ธุ รกิ จด้า นอาหารในกรุ ง เทพมหานครควรจะมี ก ารใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศเข้า มาใช้ใ น
การบริ หารงานเพื่อสามารถตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งขัน
ทางการตลาดได้ จึ ง ท าให้ รู ป แบบการชี วิ ต ของผู บ้ ริ โ ภคเปลี่ ย นแปลงไปจากในอดี ต กล่ า วคื อ
ผูบ้ ริ โภคจะมีพฤติกรรมในการซื้ อวัตถุดิบมาปรุ งอาหารด้วยตนเอง หรื อผูบ้ ริ โภคมีการเดินทางไปซื้ อ
อาหารที่ ร้านอาหารและนากลับมารั บประทานที่ พกั อาศัยหรื อที่ ทางาน แต่ในปั จจุ บนั พฤติ กรรม
ผูบ้ ริ โภคปรับเปลี่ ยนตามยุคสมัย เพราะการเข้ามาของเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็ นระบบอิ นเตอร์ เน็ ต
และโทรศัพ ท์เคลื่ อนที่ ซึ่ ง ท าให้เกิ ดธุ รกิ จอาหารแบบสั่ง ออนไลน์ ตลอดจนรถบรรทุ กจาหน่ าย
อาหาร(Food Truck) มีบทบาทในธุ รกิจอาหารและสังคมไทยมากยิง่ ขึ้น ดังนั้นธุ รกิจอาหารต้องสร้ าง
จุดขายของตนเองให้มีความแตกต่างจากคู่แข่งขัน เพื่อให้ผูบ้ ริ โภคสนใจในสิ นค้าและบริ การของ
ตนเอง ไม่ว่าจะเป็ นรายการส่ งเสริ มการขายต่างๆ และการชาระเงิ นผ่านระบบออนไลน์ (Internet
Banking) สิ่ งเหล่านี้ กระท้อนให้เห็นถึงการที่ประเทศไทยเริ่ มเข้าสู่ เทคโนโลยี 4.0 ตามนโยบายของ
ภาครัฐ ซึ่ งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ของบุคลากรท่านหนึ่งที่กล่าวว่า
“ธุ รกิจด้านอาหารในกรุ งเทพมหานครมีแนวโน้มดี ข้ ึน เนื่ องจากนักธุ รกิ จ
รุ่ นใหม่ๆเข้ามาทาธุ รกิจประเภทอาหารมากขึ้น ซึ่ งกลุ่มนี้จะมีแนวคิดและการวางแผน
ทางธุ รกิจที่ดี ทาให้ประสิ ทธิ ภาพและเพิม่ ศักยภาพให้ธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็ ว ไม่วา่
เป็ นการน าระบบสั่ ง อาหารและช าระเงิ น ทางออนไลน์ ม าใช้ ” ผู ้ใ ห้ สั ม ภาษณ์
หน่วยงานรัฐท่านที่ 1
การสั ม ภาษณ์ แ ละการศึ ก ษาเอกสารพบว่ า ธุ รกิ จ ด้ า นอาหารแบบสั่ ง ออนไลน์ ใ น
กรุ ง เทพมหานครมี แ นวโน้ม ที่ มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตขึ้ น ท าให้ ก ารปฏิ บ ัติ เ จ้า หน้า ที่ ข องหน่ ว ยงาน
กรุ งเทพมหานครจะต้องมีหน้าที่ในตรวจสถานประกอบการและผูส้ ัมผัสอาหารจะต้องมีมาตรฐาน
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ตามหลัก สุ ข าภิ บ าล จากการสอบถามเจ้า หน้า ที่ จ ะควรต้อ งมี ก ารตรวจมาตรฐานต่ า งๆในการ
ตรวจสอบธุ รกิจรับส่ งอาหาร(Delivery) ดังต่อไปนี้ 1.รถขนส่ งอาหารจะต้องมีลกั ษณะที่มีสิ่งปกคลุม
อาหารอย่างมิ ดชิ ด 2.ภาชนะบรรจุ อาหารควรมี ลกั ษณะที่ไม่ใช่ วสั ดุ ที่ทาจากโฟม หรื อวัตถุ ที่เป็ น
อัน ตรายต่ อ สิ่ ง แวดล้อ มและผู บ้ ริ โ ภค แต่ ต้อ งเป็ นภาชนะที่ มี ก ารปิ ดทึ บ เพื่ อ ป้ อ งกัน ฝุ่ นละออง
3.ภาครัฐควรมีการสุ่ มตรวจตัวอย่างอาหาร เพื่อทาให้ผูบ้ ริ โภคมี ความเชื่ อมัน่ ในการรั บประทาน
อาหารในกรุ ง เทพมหานครมี ค วามสะอาดและปลอดภัย เช่ น เดี ย วกัน เพราะหากภาครั ฐ ไม่ มี
การควบคุมมาตรฐานที่ดี ปั ญหาเหล่านี้ ก็จะส่ งผลเช่นเดียวกับผูป้ ระกอบการค้าหาบเร่ แผงลอยที่มี
การเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถควบคุมมาตรฐานให้ไปในทิศทางเดียวกันได้
ซึ่ งเป็ นการทาลายภาพลักษณ์ดา้ นแหล่งท่องเที่ยวและความปลอดภัยด้านสาธารณสุ ข ดังนั้นภาครัฐ
ควรมี การควบคุ มโดยการส่ งเสริ มและให้ความรู ้ แก่ ผูป้ ระกอบการอาหารทุ กประเภทให้สามารถ
ประกอบอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ถูกตามหลักโภชนาการและหลักการสาธารณสุ ขที่ดีอีกด้วย
ในปั จจุบนั การจัดระเบียบพื้นที่จาหน่ายอาหารของกรุ งเทพมหานครประสบกับปั ญหาความ
ไม่เป็ นระเบียบของผูป้ ระกอบกิ จการอาหาร เช่น การสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามที่จดคาร้ อง การตั้ง
จุ ด จ าหน่ า ยไม่ ต รงกับ จุ ด ผ่ อ นผัน และไม่ มี ก ารจุ ด จ าหน่ า ยอาหารที่ มี ค วามชัด เจน ส่ ง ผลให้
กรุ ง เทพมหานครมี ล ัก ษณะการจ าหน่ า ยอาหารแบบกระจายตัว ท าให้เจ้า หน้า ที่ ข องภาครั ฐ ไม่
สามารถจัดเรี ย บและการควบคุ ม ผูป้ ระกอบการเป็ นไปได้ยาก จึ ง ท าให้เกิ ดปั ญหาร้ องเรี ย นจาก
ประชาชน ไม่ว่าเป็ นการปรุ งอาหารที่ ไม่สะอาดตามหลักอนามัย การตั้งแผงลอยล้ ากี ดขวางทาง
สัญจรและทาให้การจราจรที่ติดขัด ซึ่ งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์บุคลากรของกรุ งเทพมหานครได้
มีการให้ขอ้ มูลดังนี้
“การจัดระเบียบร้านอาหารโดยเฉพาะอาหารริ มทางเท้าเป็ นสิ่ งที่ช่วยให้มีความ
เป็ นระเบียบทาให้ประชาชนโดยส่ วนร่ วมได้รับประโยชน์ แต่ปัจจุบนั พบว่าอาหาร
ริ มทางที่เป็ นเสน่ ห์อย่างหนึ่ งของการท่องเที่ยวในกทม. และเป็ นสิ่ งที่นกั ท่องเที่ ยว
อยากมาสัมผัส กลับเป็ นต้นเหตุของปั ญหาในหลายด้าน ทั้งด้านการจราจร การกี ด
ขวางทางเดิ น ซึ่ งกทม.ก็มีการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่ อง” ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ หน่ วยงานรั ฐ
ท่านที่ 8
“ธุ รกิจขายอาหารขายอาหารในกรุ งเทพมหานครมีแนวโน้มจะควบคุมได้ยาก
มากขึ้น เนื่ องจากมีรูปแบบการขายแบบใหม่จากต่างประเทศ เช่ นการขายและการ
ปรุ งในรถเปิ ดข้าง และการขายอาหารที่พร้อมรับประทานในรถที่เร่ ขายตามหมู่บา้ น
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ซึ่ งบางรายมี ก ารปรุ ง ที่ ไ ม่ ถู ก ต้อ ง และยัง ไม่ ส ามารถออกใบอนุ ญ าตได้” ผู ้ใ ห้
สัมภาษณ์หน่วยงานรัฐท่านที่ 10
จากการสั ม ภาษณ์ ผู ้ใ ห้ ข ้อ มู ล ส าคัญ พบว่ า การจ าหน่ า ยอาหารในกรุ ง เทพมหานครมี
หลากหลายรู ปแบบ จึงทาให้ภาครัฐควรมีการเตรี ยมความพร้อมต่อการเติบโตด้านธุ รกิจอาหาร จาก
การสัมภาษณ์หน่วยงานภาครัฐได้ขอ้ มูลว่า
“กรุ งเทพมหานครนอกจากเป็ นเมืองหลวงและยังเป็ นองค์กรส่ วนท้องถิ่ นที่มี
ศัก ยภาพทางด้า นทรั พ ยากรบุ ค คลและอ านาจการบริ ห าร จึ ง ควรมี ร ะบบการจัด
ระเบียบพื้นที่ผูป้ ระกอบการอาหาร และการให้ความรู ้ ความเข้าใจด้านกฎหมายแก่
ประชาชนทุกคน” ผูใ้ ห้สัมภาษณ์หน่วยงานรัฐท่านที่ 31
โดยการสัมภาษณ์บุคลากรของกรุ งเทพมหานครพบว่าการจัดระเบียบพื้นที่จาหน่ ายอาหาร
ของกรุ งเทพมหานครควรมีแนวทางในการดาเนินการดังต่อไปนี้
1. การสารวจความพร้อมพื้นที่ในการจาหน่ายสิ นค้าเป็ นการทางานร่ วมกันระหว่างภาครัฐ
ภาคเอกชน และชุ มชน เพื่อเป็ นการวางแผนในการพัฒนาจุดจาหน่ ายอาหารของชุ มชน ให้มีความ
พร้อมในการปรุ งอาหารที่ถูกต้องตามหลักสุ ขาภิบาล ภาครัฐมีการวางแผนให้เหมาะสมกับชุ มชน
โดยรอบ แต่ตอ้ งไม่กระทบต่อการวางแผนผังเมืองและกฎหมายด้านสาธารณสุ ขฉบับอื่นๆ ตลอดจน
มี การควบคุ มเรื่ องขยะมู ลฝอยต่างๆและการบาบัดน้ าเสี ยที่ ถูกต้องตามหลักกฎหมาย เพื่อนาเป็ น
ต้น แบบการจัด การเพื่ อ เป็ นการพัฒ นากรุ ง เทพมหานครสู่ เ มื อ งแห่ ง อาหารการกิ น ด้ว ยแนวคิ ด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
2. อาหารการกิ น ด้วยแนวคิ ดเศรษฐกิ จสร้ า งสรรค์ เป็ นการศึ ก ษาความพร้ อมของภาค
ผูป้ ระกอบการว่ามีความต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือในด้านการประกอบอาชี พ ความรู ้ทางด้านการ
สาธารณสุ ข ความรู ้ ทางด้านความปลอดภัย หรื อการจัดการที่ ทากิ นแต่ตอ้ งอยู่ในขอบเขตตามข้อ
กฎหมายที่ได้บญั ญัติไว้ ซึ่ งภาครัฐไม่ควรส่ งเสริ มให้มีการกระทาผิด เนื่ องจากภาคผูป้ ระกอบการมี
ข้ออ้างในเรื่ องการประกอบอาชี พที่ สุจริ ตไม่ไ ด้เบี ยดเบี ย น แต่เป็ นการทาลายภาพลักษณ์ ใ นการ
ท่องเที่ยว ดังนั้นภาครัฐควรมีการส่ งเสริ มให้ความรู ้ในด้านกฎหมาย สิ ทธิ และหน้าที่ของผูป้ ระกอบ
เช่ น การกาหนดพื้นที่ในการประกอบอาชี พ การผลิ ตอาหารให้มีมาตรฐานด้านความสะอาดและ
ปลอดภัย การใส่ ใจต่อสิ่ งแวดล้อมของชุ มชนโดยรอบ เพราะเป็ นหน้า ที่ ของผูป้ ระกอบการต้อง
ร่ วมมือกับภาครัฐในการปฏิ บตั ิตามกฎหมายและการรักษาความสะอาดของชุ มชน ไม่ใช่ ใส่ ใจแต่
การประกอบการธุ รกิจของตนเพียงอย่างเดียว
3. การสารวจความต้องการของภาคชุมชน เป็ นการศึกษาความต้องการต่อแหล่งอาหาร เพื่อ
ใช้สาหรั บวางแผนในการจัดสรรพื้ นที่ ส าหรั บแหล่ ง จาหน่ ายอาหารให้มีค วามเพียงพอกับ ความ

154

ต้องการของชุ มชนในพื้นที่ เนื่ องจากการประกอบธุ รกิจอาหารสาหรับชุ มชน ควรมุ่งสนองต่อความ
ต้องการของชุ มชน ไม่ใช่ ความต้องการของผูป้ ระกอบการอาหารเพียงอย่างเดี ยว ซึ่ งยังส่ งผลให้
ภาครั ฐยังสามารถควบคุ มผูป้ ระกอบการอาหารที่ จาหน่ ายอาหารในพื้นที่ที่กาหนดให้ปฏิ บตั ิ ตาม
กฎระเบียบที่ได้วางไว้ เช่ น การควบคุมอาหารให้มีความสะอาดและปลอดภัย ตลอดจนการบาบัด
น้ าเสี ยและขยะต่างๆ เพราะสิ่ งเหล่านี้ส่งผลความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบ
4. การสร้างเครื อข่ายเป็ นการระดมความคิดและเก็บข้อมูลจาก 3 ภาคส่ วน คือ ภาครัฐ ภาค
ผูป้ ระกอบการธุ รกิจอาหาร และภาคประชาชน เพื่อช่วยกันในการพัฒนาเมืองแห่งอาหารการกินเพื่อ
ตอบสนองกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค เช่ น รสชาติของอาหารที่ ดี อาหารมีความปลอดภัยและ
สะอาด ซึ่ ง ต้องถื อเป็ นมาตรฐานที่ ค วรส่ ง เสริ ม ส าหรั บ การประกอบอาหารของผูป้ ระกอบการ
ตลอดจนมีการตรวจสอบเพื่อไม่ให้มีการกระทาผิดทางด้านกฎหมาย เช่ น การจาหน่ ายอาหารควร
จาหน่ ายในที่ที่กฎหมายกาหนด ซึ่ งต้องพยายามปลูกฝั งทั้งทางด้านประชาชนให้ใส่ ใจต่อกฎหมาย
ไม่ ใ ช่ ส นใจเรื่ อ งความสะดวกสบายเพี ย งอย่ า ง ซึ่ งจะส่ ง ผลกระทบต่ อ ภาพลัก ษณะและหลัก
สุ ขอนามัยของการผลิตอาหารที่ดี ตลอดจนควรมีการตรวจการผลิตอาหารต้องไม่มีการใส่ วตั ถุที่เป็ น
อันตรายต่อร่ างกายมนุ ษย์และกรรมวิธีการผลิ ตอาหารต้องถู กหลักสุ ขาภิบาล ตลอดจนการรักษา
ความสะอาดในแหล่งจาหน่ายอาหาร หากมีการกระทาควรมีบทลงโทษทั้งทางกฎหมายอย่างจริ งจัง
ไม่ใช่ การตักเตือนเพียงอย่างเดียว เพราะสิ่ งเหล่าจะส่ งผลความสะอาดของแหล่งชุ มชน ดังนั้นภาค
ชุ มชนจึงควรมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ เพื่อหาแหล่งจาหน่ายอาหารที่เหมาะสมกับชุมชน จึงทาให้
การสร้างเมืองแห่งอาหารที่ดี จะต้องมีมาตรฐานในด้านความสะอาดทั้งวัตถุดิบ การปรุ งอาหาร และ
การกาจัดของเสี ยต่างๆ ตลอดจนต้องไม่กระทบต่อการใช้ชีวติ ความเป็ นอยูข่ องภาคชุมชนอีกด้วย
ดังนั้นการจัดระเบียบกรุ งเทพมหานครในด้านการเตรี ยมความพร้ อมของการปฏิบตั ิ หน้าที่
หน่วยงานของกรุ งเทพมหานครในเรื่ องความปลอดภัย ความสะอาด และการกาจัดสิ่ งปฏิกูลต่างๆใน
พื้ น ที่ ก รุ งเทพมหานคร โดยเป็ นการมุ่ ง เน้ น ไปยัง การก ากับ ดู แ ลผู ้ป ระกอบการหรื อสถาน
ประกอบการอาหารให้มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย ไม่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค จึง
ทาให้ภาครัฐควรจะมีปรับเปลี่ยนกฎระเบียบให้มีความทันสมัยและเหมาะกับสังคมไทยในปั จจุบนั
ตลอดจนการใช้ชีวิตของผูบ้ ริ โภคมีการเปลี่ยนแปลงไปยุคสังคม 4.0 ทาให้ภาครัฐควรมีบทบาทใน
การส่ งเสริ มการให้มีการใช้เทคโนโลยีค วบคู่ก ับการปฏิ บ ตั ิ เจ้า หน้า ที่ แต่ตอ้ งอยู่ภายใต้กฎหมาย
ด้านอาหารและหลักสุ ขาภิบาล ภาครัฐจึงควรมีระบบการจัดระเบียบพื้นที่ผปู ้ ระกอบการอาหาร และ
การให้ความรู ้ ความเข้าใจด้านกฎหมายแก่ประชาชนทุกคน ตลอดจนการสร้ างเครื อข่ายการทางาน
ร่ วมกันระหว่า งภาครั ฐ ภาคผูป้ ระกอบการด้า นอาหารและผูบ้ ริ โ ภค เพื่ อช่ วยกันในการพัฒ นา
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กรุ ง เทพมหานครให้เป็ นเมื องแห่ ง อาหารการกิ นและสามารถตอบสนองกับ ความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคไปต่อในอนาคต
“ในความคิดเห็ นของดิ ฉันคิ ดว่าปั จจุบนั กรุ งเทพมหานครให้ความสาคัญกับ
การดาเนินการด้านอาหารปลอดภัย โดยได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ กรุ งเทพ เมือง
อาหารปลอดภัย ซึ่ ง มี ก ารดาเนิ นการมาตั้ง แต่ ปี 2549 จนปั จจุ บนั ในภาพรวมของ
กรุ งเทพมหานคร ยังพบว่า สถานการณ์ ยงั มีความเสี่ ยงลดลง พบเจอเรื่ องร้ องเรี ยน
ความปลอดภัยด้านอาหารน้อยลง และพบอัตราป่ วยด้วยโรคอุ จจาระเฉี ยบพลันต่ อ
ประชากรแสนคนมีแนวโน้มลดลง และการจัดระเบียบสถานประกอบการด้านอาหาร
ในพื้นที่กรุ งเทพมหานครนั้น ต้องมี 3 ภาคส่ วนที่เกี่ ยวข้อง คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน
และประชาชน หากทุกภาคส่ วนร่ วมมือกันดาเนิ นการตามแนวนโยบายที่วางแผนไว้
แล้วก็จะประสบความสาเร็ จได้โดยง่าย” ผูใ้ ห้สัมภาษณ์หน่วยงานรัฐท่านที่ 5
จากการสัมภาษณ์ ผูใ้ ห้ขอ้ มู ลสาคัญของหน่ วยรั ฐพบว่าภาครั ฐควรจะมี การจัดการและการ
ควบคุม โดยเป็ นการมุ่งเน้นไปยังการกากับดูแลผูป้ ระกอบการหรื อสถานที่ปรุ งอาหารให้มีความเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อยและสะอาด ไม่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค กล่าวคือ กรุ งเทพมหานคร
จะมีการกากับ ควบคุ มและดู แลให้ผูป้ ระกอบการด้านอาหารทุกรายจะต้องมีการปฏิ บตั ิให้เป็ นไป
ตามหลักการสุ ขาภิบาล (Food Sanitation) คือ การบริ หารจัดการควบคุมสิ่ งแวดล้อมรวมทั้งบุคคลที่
เกี่ ยวข้องกับกิ จกรรมอาหารเพื่อทาให้อาหารปรุ งเสร็ จมีความสะอาด ปลอดภัย ปราศจากเชื้ อโรค
หนอนพยาธิ และสารเคมี ต่า งๆ ซึ่ ง เป็ นอันตรายหรื ออาจะเป็ นอันตรายต่ อการเจริ ญเติ บ โตของ
ร่ า งกาย จากการสั ม ภาษณ์ บุ ค คลภาครั ฐ และการศึ ก ษาเอกสารต่ า งๆของผูว้ ิ จ ัย พบว่า หลัก การ
สุ ขาภิบาล (Food Sanitation) จะมีประกอบ 3 ด้านดังนี้
1. ด้านสุ ขลักษณะที่ดีของสถานที่ประกอบการ คือ สถานที่จาหน่ายอาหารหรื อร้านอาหาร
ต้องมีความสะอาดถู กหลักสุ ขาภิบาล สถานที่ต้ งั ต้องเหมาะสม เช่ น สถานประกอบการจะต้องไม่
ตั้งอยูใ่ นบริ เวณที่ทิ้งหรื อโรงงานกาจัด และคอกสัตว์เลี้ยง ตลอดจนผูป้ ระกอบการจะต้องมีการติดตั้ง
ระบบบาบัดน้ าเสี ยหรื อถังดักไขมันเพื่อไม่ให้ไขมันเหล่านี้ไหลลงสู่ ลาคลองสาธารณต่อไป
2. ด้า นคุ ณ ภาพอาหาร คื อ อาหารที่ จ าหน่ า ยอาหารต้อ งมี ค วามสะอาด ปลอดภัย ไม่ มี
เชื้ อโรค สิ่ ง ปนเปื้ อน สารเคมี ที่ เป็ นอันตรายต่ า งๆ เช่ น สารบอแรกซ์ สารฟอร์ ม าลี น สารกันรา
เป็ นต้น โดยวัตถุ ดิบอาหารที่นามาประกอบการปรุ งอาหารควรจะนามาจากแหล่งที่น่าเชื่ อถื อและ
ตรวจสอบที่มาของวัตถุดิบได้
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3. ด้า นสุ ข าวิ ท ยาส่ ว นบุ ค คลของผู ้สั ม ผัส อาหาร คื อ ผู ้สั ม ผัส อาหารทุ ก คนจะต้ อ งมี
สุ ขวิทยาส่ วนบุคคลที่ดี เช่น ไม่เป็ นโรคที่น่ารังเกียจที่สามารถติดต่อไปยังผูบ้ ริ โภคได้โดยมีอาหาร
เป็ นสื่ อตามที่กฎหมายกาหนดไว้ ตลอดการประกอบการปรุ งอาหารต้องมีความสะอาดและปลอดภัย
เพื่อป้ องกันการเจ็บป่ วยต้อผูบ้ ริ โภค เช่น อาหารเป็ นพิษ ท้องร่ วง ท้องเสี ย เป็ นต้น
การบังคับกฎหมายต่อผูป้ ระกอบการอาหารในเรื่ องสาธารณสุ ขด้านความสะอาดและความ
ปลอดภัยด้านอาหาร มีส่วนส่ งเสริ มในการพัฒนาธุ รกิ จท่องเที่ยวด้านอาหารอย่างมาก เพราะหาก
ผูป้ ระกอบการสามารถปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายที่ ภาครั ฐได้บญั ญัติ ก็สามารถสร้ างภาพลักษณ์ ที่ดีและ
ท าให้ นัก ท่ อ งเที่ ย วเกิ ด ความปลอดภัย ในการรั บ ประทานอาหาร จนเกิ ด การบอกต่ อ ของกลุ่ ม
นักท่องเที่ยวทาให้สามารถดึ งดู ดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่เข้ามาท่องเที่ยวในกรุ งเทพมหานครเพิ่มขึ้ น
อย่างต่อเนื่ อง นอกจากการควบคุมอาหารต้องมีความสะอาดและปลอดภัย ยังผูป้ ระกอบการอาหาร
ต้องมีการแสดงราคาที่ชดั เจน และไม่ควรให้มีการกาหนดราคาสาหรับนักท่องเที่ยว เพราะสิ่ งเหล่านี้
ถือเป็ นการทาลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่ดีอีกด้วย จากการสัมภาษณ์บุคลากรจากภาครัฐพบว่า
“การปฏิ บ ัติ ง านของหน่ ว ยงานกรุ งเทพมหานครควรน าหลัก การ Good
Governance มาปรับปรุ งให้เหมาะสม ในการไปดูแลประชาชนและผูป้ ระกอบการ
ให้มีความความเท่าเทียมกัน แบบที่เกิดในเขตสวนหลวง เห็นได้วา่ ภาครัฐไม่มีหลัก
Governance ที่ดีก็ต่อทาให้เกิดผลเสี ยได้” ผูใ้ ห้สัมภาษณ์หน่วยงานรัฐท่านที่ 31
ดังนั้นภาครัฐต้องเป็ นผูบ้ งั คับกฎหมายที่ดี กล่าวคือ ภาครัฐจะต้องมีหลักธรรมาภิบาล(Good
Governance) หมายถึงระบบบริ หารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยเป็ นแนวทางในการจัดระเบียบเพื่อให้
สังคมของประเทศทั้งภาครัฐ ภาคธุ รกิจเอกชนและภาคประชาชน สามารถอยูร่ ่ วมกันได้อย่างสงบสุ ข
และตั้งอยูใ่ นความถูกต้องเป็ นธรรม ดังนั้นภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการด้านอาหาร
ต้องปฏิบตั ิตามหลักธรรมาภิบาล(Good Governance) ดังต่อไปนี้
1. หลัก นิ ติ ธ รรม (The Rule of Law) คื อ การปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมาย การบัญ ญัติ ก ฎหมาย
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆให้มีความทันสมัย โดยถื อว่าเป็ นการปกครองภายใต้กฎหมายไม่ใช่
ปฏิบตั ิตามความพอใจหรื ออานาจของตัวบุคคล ตลอดจนการกดดันให้มีการใช้อานาจในทางที่ผิด
ซึ่ งจะต้องคานึงถึงความเป็ นธรรมและความยุติธรรม รวมทั้งมีเสมอภาคและธรรมอีกด้วย
2. หลักคุณธรรม (Morality) หมายถึง การยึดมัน่ ในความถูกต้อง และการณรงค์เพื่อเป็ นการ
สร้ างค่านิ ยมที่ ดีงามให้แก่เจ้าหน้าที่ รัฐได้ปฏิ บตั ิ ได้แก่ ความซื่ อสัตย์ การเสี ยสละเพื่อประชาชน
ความอดทนขยันหมัน่ เพียร และมีระเบียบวินยั ในการปฏิบตั ิหน้าที่ ซึ่ งควรการส่ งเสริ มให้บุคลากร
พัฒนาตนเองไปพร้อมกัน
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3. หลัก ความโปร่ ง ใส (Accountability) หมายถึ ง การปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ด้ว ยความโปร่ ง ใส
ปราศจากการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน โดยการปรับปรุ งระบบและกลไกการทางานของหน่วยงานของ
กรุ งเทพมหานครต้องมี ความโปร่ งใส และสามารถเปิ ดเผยแพร่ ข ้อมู ลข่า วสารให้ภาคประชาชน
สามารถรับรู ้และเข้าถึงข่าวสารได้ ตลอดจนควรมีระบบในการตรวจสอบการทางานของภาครัฐ เพื่อ
สร้างมาตรฐานในการทางานของภาครัฐให้มีความเข้มแข็งและปราศจากการทุจริ ต
4. หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การตระหนักในสิ ทธิ และหน้าที่ความ
สานึ กในความรับผิดชอบต่อสังคม เป็ นการใส่ ใจปั ญหาการบริ หารจัดการด้านความปลอดภัยทาง
อาหาร ซึ่ งผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องต้องมีการกระตือรื อร้ นในการแก้ปัญหาที่เกิ ดขึ้น และยอมรับต่อความ
ความคิดเห็นที่แตกต่าง โดยให้ขอ้ กฎหมายเป็ นบรรทัดฐานในการตัดสิ นใจ แต่หากเกิดข้อผิดพลาด
ในระหว่างปฏิบตั ิหน้าที่ก็พร้อมที่ปรับปรุ งแก้ไขได้อย่างรวดเร็ ว จึงทาให้การทางานเป็ นระบบและ
ระเบียบควรปฏิบตั ิหน้าที่ให้มีความใส่ ใจทั้งต่อหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม
5. หลักความคุม้ ค่า (Value for Money) หมายถึง การบริ หารจัดการและการใช้ทรัพยากรที่มี
จ ากัด เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด แก่ ส่ ว นรวม กล่ า วคื อ หน่ ว ยงานต้อ งมี ก ารใช้เ ครื่ อ งมื อ ทาง
วิทยาศาสตร์ ในการช่ วยตรวจสอบมาตรฐานอาหารและนาข้อมู ลมาจัดเก็บ เพื่อใช้ในการจัดเก็บ
ฐานข้อมูลสาหรับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของผูป้ ระกอบการให้มีความทันสมัย ซึ่ งเป็ นการใช้
ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพอย่างยัง่ ยืน
ในส่ วนศัก ยภาพของเจ้า หน้า ที่ ข องกรุ ง เทพมหานคร ซึ่ ง ในการสั ม ภาษณ์ บุ ค ลากรของ
กรุ ง เทพมหานครพบว่ า ภาครั ฐ ควรมี เ ตรี ย มความพร้ อ มของเจ้า หน้ า ที่ ใ นการให้ บ ริ ก ารด้ า น
สาธารณสุ ข จึงพบว่าองค์ประกอบด้วยของหน่วยงานภาครัฐควรมีลกั ษณะงาน ดังนี้
1. การอนุ ญาต เป็ นหน้าที่ในการรับจดทะเบีย นผูป้ ระกอบการอาหาร ซึ่ งผูป้ ระกอบการ
อาหารต้องเข้ามาติดต่อเป็ นหน่วยงานแรก ไม่วา่ จะเป็ นการยืน่ คาร้อง เอกสารต่างๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ไปตรวจยังสถานที่ประกอบหากมีความพร้ อมตามหลักการสาธารณสุ ขก็สามารถอนุ มตั ิให้เปิ ดการ
ใช้สถานที่ได้ ซึ่ งใบขออนุญาตยังเป็ นการใช้เอกสารในรู ปแบบกระดาษซึ่ งต้องใช้พ้ืนที่เก็บเอกสาร
ค่ อนข้า งมาก ดัง นั้นหน่ วยงานรั ฐ ควรจะพัฒ นาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศให้ผูป้ ระกอบการ
สามารถยืน่ เอกสารทางอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็ นการลดปริ มาณการใช้กระดาษและสามารถตรวจเอกสาร
ให้มี ค วามถู ก ต้องตามหลัก กฎหมาย ซึ่ งเป็ นการลดภาระของบุ คลากรของหน่ วยงานรั ฐและลด
ระยะเวลาการดาเนินเรื่ องของผูป้ ระกอบการได้อีกด้วย
2. การส่ งเสริ ม เป็ นหน้ า ที่ ส่ งเสริ มให้ ผู ้ป ระกอบการอาหารและผู ้บ ริ โภคได้ รั บ
องค์ความรู ้ดา้ นหลักโภชนาการและหลักสุ ขาภิบาลในการประกอบอาหาร เพื่อให้ผูส้ ัมผัสอาหาร
สามารถดาเนิ นกิ จการได้ตรงกับมาตรฐานที่ ภาครั ฐได้วางเอาไว้ เช่ น การฝึ กอบรมบุ คลากรด้าน
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อาหารที่ภาครัฐได้ส่งเจ้าหน้าที่ได้ให้การอบรมตามประกอบการอาหาร และผูบ้ ริ โภคจะมีการใช้สื่อ
โฆษณาเพื่อเป็ นการรณรงค์ให้รับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ ตลอดการให้คาปรึ กษาแก่
ผูป้ ระกอบการที่ยงั ไม่มีความรู ้ทางด้านกฎหมาย เพื่อเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาสถานประกอบการ
ให้มีมาตรฐานและถูกต้องตามกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวกับธุ รกิจอาหารต่อไป
3. การสร้างระเบียบและตรวจสอบ เป็ นหน้าที่ของหน่ วยงานภาครัฐในส่ วนงานการสร้ าง
ระเบียบเป็ นการจัดระบบการทางานในด้านระบบสาธารณู ปโภคต่างๆ ไม่วา่ เป็ นการเก็บขยะมูลฝอย
และระบบบาบัดน้ าเสี ยให้มีความพร้ อมใช้งาน ตลอดจนการจัดระเบียบหาบเร่ และผูค้ า้ ในตลาดให้
อยูใ่ นบริ เวณที่กาหนดและถูกต้องตามกฎหมาย ส่ วนงานในการตรวจสอบการประกอบธุ รกิจอาหาร
ให้สามารถปฏิบตั ิตามกฎหมายที่ได้รับไว้ ไม่ว่าจะเป็ นสถานที่ประกอบการจะต้องมีมาตรฐานทั้ง
ด้านกายภาพ คื อ ความสะอาดของพื้นที่ ให้บริ การ ความสะอาดจองพื้นที่ ภายในห้องครั ว และมี
ระบบกาจัดของเสี ยที่มีมาตรฐาน เช่น การกาจัดขยะมูลฝอยและมีบ่อดักไขมันที่เป็ นตามข้อกาหนด
ของหลักสาธารณสุ ข
4. การรับเรื่ องร้ องเรี ยน เป็ นหน้าที่ของหน่ วยงานภาครัฐในการรับเรื่ องร้ องจากผูบ้ ริ โภค
หรื อชุ มชนต่อความผิดของผูร้ ับประกอบการอาหาร ซึ่ งเป็ นการกระทาผิดตามกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง
กับการประกอบอาหาร ไม่ว่าจะเป็ นปั ญหาด้านความสะอาดของอาหารและสถานที่ประกอบการ
ตลอดจนการวางจาหน่ า ยสิ นค้า ในจุ ดที่ ไ ม่ ไ ด้ผ่อนผัน โดยปั ญหาต้องดาเนิ นการแก้ไ ขตามร้ อ ง
เรี ยกร้องแต่จะต้องอยูภ่ ายใต้ของกฎหมายที่กาหนด จากการสัมภาษณ์บุคลากรภาครัฐได้แสดงความ
คิดเห็นดังต่อไปนี้
“ปัจจุบนั คนรู ้จกั แต่รักษาสิ ทธิ แต่ไม่รู้หน้าที่ ไม่รู้วา่ อะไรจริ งหรื อไม่จริ ง เชื่อว่าตนเอง
มีสิทธิ ที่จะฟ้ องร้านค้าโดยไม่รู้วา่ ร้านค้าผิดจริ งหรื อไม่ ทาให้เจ้าหน้าที่ตอ้ งมีวิจารณญาณใน
การตรวจให้ดี ไม่ใช้จะเอาใจแต่ประชาชนอย่างเดียว” ผูใ้ ห้สัมภาษณ์หน่วยงานรัฐท่านที่ 31
ดังนั้นภาครัฐต้องมีการแจ้งให้ประชาชนทราบถึ งสิ ทธิ และหน้าที่ที่พึงจะมีการร้ องเรี ย น
เพราะภาคประชาชนมีการร้ องเรี ยนในสิ่ งที่ไม่ถูกต้องหรื อไม่มีมูลความจริ ง เช่ น การตัดต่อภาพก็
สามารถทาลายภาพลักษณ์ของผูป้ ระกอบการอาหาร เนื่องจากในปั จจุบนั การร้องเรี ยนสามารถทาได้
ง่ า ยขึ้ น แต่ ก็ จ ะพบบางเรื่ อ งไม่ มี มู ล ความจริ ง เพราะเป็ นกระท าเพื่ อ ความสนุ ก สนาน จึ ง ท าให้
เจ้าหน้าที่จึงควรมีหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้ในการตรวจและลงโทษผูก้ ระทาที่จริ ง ไม่ใช่เป็ นการใช้
กฎหมายเพื่อเป็ นการกลัน่ แกล้งซึ่ งกันและกัน
กรุ งเทพมหานครยังคงเผชิญกับสภาพปั ญหาความไม่ปลอดภัยด้านอาหาร แม้วา่ สถานการณ์
โดยรวมจะดี ข้ ึนตามลาดับ ทั้งนี้ เนื่ องจากกรุ งเทพมหานครเป็ นแหล่งศูนย์รวมวัตถุ ดิบอาหาร เป็ น
แหล่ ง การกระจายสิ น ค้า แหล่ ง วัตถุ ดิ บ อาหารส่ ว นใหญ่ มี ก ารนาเข้า มาจากต่ า งจัง หวัด ซึ่ ง มี อยู่
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หลากหลายช่องทางการผลิ ตวัตถุ ดิบอาหารซึ่ งคือต้นน้ าของอาหาร การผลิตวัตถุดิบจึงเป็ นขั้นตอน
การผลิ ตที่อยู่นอกเหนื อการควบคุ มกากับดู แลของกรุ งเทพมหานครส่ งผลให้แหล่งจาหน่ ายอาหาร
ซึ่ งก็คือปลายทางของอาหารก่อนที่จะถึงมือผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร พบว่าแหล่งจาหน่ายอาหาร
บางแหล่ งของกรุ งเทพมหานครยังคงพบความเสี่ ยงต่อการปนเปื้ อนของสารเคมี ต่างๆในวัตถุ ดิบ
อาหาร ซึ่ งสถานการณ์ ในเรื่ องความไม่ปลอดภัยด้านอาหารในกรุ งเทพมหานครมี ความเกี่ ยวข้อง
เชื่ องโยงในหลายปั จจัย ทั้งในส่ วนของภาครั ฐ ภาคผูป้ ระกอบการอาหารและผูบ้ ริ โภค จากการ
สัมภาษณ์ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องและการศึกษาเอกสารต่างๆของผูว้ ิจยั พบว่า กรุ งเทพมหานครควรจะมี
การกาหนดมาตรการและแนวทางอื่นๆ เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการคุม้ ครองและรักษาสิ ทธิของ
ผูบ้ ริ โภค ดังต่อไปนี้
1. ภาครัฐต้องส่ งเสริ มการอบรมผูส้ ัมผัสอาหารให้ครบทุกรายและทุกกลุ่มเป้ าหมายไม่วา่
จะเป็ นชาวไทยหรื อชาวต่างชาติ โดยเฉพาะการส่ งเสริ มให้มีการศึกษาเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองอย่างต่อเนื่ อง
และมีการประเมินผลความรู ้ดา้ นสุ ขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการอาหารอย่างต่อเนื่ อง เป็ นต้น
ดัง นั้น การสร้ า งองค์ค วามรู ้ ใ นด้า นหลัก โภชนาการควรเริ่ ม ต้น ตั้ง แต่ ว ยั เด็ ก เพื่ อ เป็ นการสร้ า ง
พฤติกรรมในการบริ โภคอาหารที่มีสะอาด ปลอดภัยและเป็ นประโยชน์ต่อสังคม เพราะเป็ นการสร้าง
นิ สั ย ในการปรุ ง อาหารที่ ถู ก ต้อ งตามหลัก สุ ข าภิ บ าลอาหารต่ อ ไป ซึ่ งภาครั ฐ ควรมี ส่ ว นในการ
ฝึ กอบรมผูป้ รุ งอาหารให้มีทกั ษะในการประกอบอาหารและมีการบังคับให้มีการขออนุญาตการปรุ ง
อาหาร เพื่อเป็ นการวางมาตรฐานเมืองแห่งอาหารการกินด้วยแนวคิดสร้างสรรค์ต่อไป
2. ภาครัฐต้องส่ งเสริ มบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุ ขและ
กฎหมายว่าด้วยการประกอบอาหาร เพื่อให้ผูป้ ระกอบการเกิ ดความตระหนัก ไม่ให้มีการกระทา
ความผิดและการฝ่ าฝื นกฎหมาย ซึ่ งภาครัฐควรมีการควบคุมและเฝ้าระวังคุณภาพของวัตถุดิบจาก
แหล่ งต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศๆ ให้มีความสะอาดและปลอดภัยจากสิ่ งปนเปื้ อนและ
สารเคมีต่างๆ เป็ นต้น
3. ภาครัฐต้องพัฒนาศักยภาพบุคลากรเจ้าหน้าที่ผูป้ ฏิ บตั ิงานทั้งด้านวิชาการ ด้านบริ หาร
จัด การและด้า นการบัง คับ ใช้ก ฎหมายให้ มี ห ลัก ธรรมาภิ บ าล ตลอดจนการใช้ เ ครื่ องมื อ ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพราะในปัจจุบนั รัฐบาลมีความต้องการให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ ยคุ 4.0
จึงทาให้มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทางานของบุคลากรภาครัฐที่มีจานวนจากัด ดังนั้นการ
ฝึ กอบรมและการใช้ระบบเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบตั ิงาน แต่ยงั สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพใน
การถ่ายทอดองค์ความรู ้ทางด้านหลักสุ ขาภิบาลและหลักโภชนาการไปสู่ ประชาชนได้อย่างรวดเร็ ว
สามารถช่วยภาครัฐในการประหยัดงบประมาณในการจัดเตรี ยมเอกสารต่างๆได้อีกด้วย
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4. การพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริ โภคด้านอาหารปลอดภัยอย่างเป็ นระบบโดยการสร้ างความ
ตระหนักให้กบั ผูบ้ ริ โภค โดยการเพิ่มช่องทางการให้บริ การรับเรื่ องร้ องเรี ยน และการพัฒนาระบบ
การให้บริ การข้อมู ลและการเข้าถึ งข้อมู ลต่างๆให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้ น ไม่ว่าเป็ นการใช้สื่ อ
สารสนเทศต่างๆ ตลอดจนเปิ ดหลักอบรมให้ผูบ้ ริ โภคเรี ยนรู ้ ถึงวิธีการซื้ ออาหารให้ปลอดภัย แก่
ตนเอง เพราะหากประชาชนมีความปลอดภัยจากการบริ โภคอาหาร ก็จึงถือได้วา่ กรุ งเทพมหานครมี
คุณค่าสู่ การเป็ นเมืองแห่งอาหารการกินอย่างสมบูรณ์และยัง่ ยืน
5. การสร้ างการมีส่วนร่ วมของประชาชนทุกภาคส่ วน โดยเป็ นการเปิ ดโอกาสให้เข้ามามี
ส่ วนร่ วมในรู ป แบบต่า งๆอย่า งยัง่ ยืนและเป็ นระบบ ในการดาเนิ นงานด้านอาหารปลอดภัย ของ
กรุ งเทพมหานคร โดยการให้ภาคเอกชนมีส่วนร่ วมในการตรวจสอบมาตรฐานความสะอาด เพื่อเป็ น
การลดการทางานบางขั้นตอนของหน่ วยงานราชการ และเป็ นการยกระดับมาตรฐานเช่ นเดี ยว กับ
การตรวจสอบการขออนุ ญาตมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ (Goods Manufacturing Practice : GMP)
เป็ นเกณฑ์ควบคุ มการผลิ ตอุ ตสาหกรรมอาหารขนาดใหญ่ ที่ ในปั จจุ บนั ภาครั ฐได้มอบหน้าที่ ใ ห้
ภาคเอกชนในการตรวจสอบ เพื่อลดปั ญหาการร้องเรี ยนเรื่ องการกระทามิชอบของบุคลาการ และ
เป็ นการลดงบประมาณในการส่ งบุ คลากรไปอบรมหลักสู ตรยังต่างประเทศอีกด้วย ดังนั้นการใช้
ภาคเอกชนมาช่ ว ยในการตรวจสอบจึ ง อาจเป็ นทางเลื อ กในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ก ารท างานของ
หน่วยงานภาครัฐ
6. ส่ งเสริ มการปรับเปลี่ ยนทัศนคติของผูผ้ ลิ ตของผูผ้ ลิตและผูจ้ าหน่ ายอาหาร โดยมุ่งเน้น
การผลิ ตและจาหน่ ายอาหารที่สะอาดและปลอดภัย ต่อผูบ้ ริ โภคมากกว่าการผลิ ตและการจาหน่ าย
อาหารที่ มุ่ ง เน้นแต่ ก ารแสวงหาผลก าไรเพี ย งอย่า งเดี ย ว ภาครั ฐควรมี ก ารกระตุ ้นให้ผูผ้ ลิ ต และ
จาหน่ ายอาหารให้มีความตระหนักและจิตสานึ กต่อผูบ้ ริ โภค ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ต่อไป
ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของระบบสาธารณสุ ขของกรุ งเทพมหานคร เป็ น
หน้าที่ ของหน่ วยงานภาครั ฐในสัง กัดกรุ ง เทพมหานคร ไม่ว่า จะเป็ นขอการอนุ ญาตใบประกอบ
กิ จการ การส่ งเสริ มผูป้ ระกอบการให้สามารถประกอบอาหารตามหลักสุ ขาภิ บาลอาหาร ทาให้
ภาครัฐต้องมีระบบพัฒนาศักยภาพความรู ้ของผูบ้ ริ โภคด้านอาหารปลอดภัยอย่างเป็ นระบบ เพราะจะ
เป็ นรากฐานที่ ส าคัญ ในการบริ โภคอาหารที่ ถู ก ตามหลัก โภชนาการ ตลอดจนภาครั ฐ จะมี
การตรวจสอบระบบสาธารณสุ ขต่างๆไม่ระบบบาบัดน้ าเสี ยหรื อการกาจัดมูลฝอยของภาครัฐและ
ภาคเอกชนให้ เ หมาะสมกับ ชุ ม ชน ซึ่ งการน าหลัก การด้า นสาธารณสุ ข จึ ง เป็ นหลัก ส าคัญ ใน
การพัฒนากรุ งเทพมหานครไปสู่ เมืองแห่ งอาหารการกิ นด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ดีต่อไป
ในอนาคต
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การวิ เ คราะห์ ค วามสามารถในการพัฒ นาและเตรี ยมความพร้ อ มของบุ ค ลากรของ
กรุ ง เทพมหานคร เพื่ อวิเคราะห์ สิ่ ง ที่ เป็ นประโยชน์ และปั ญหาต่ อการพัฒนากรุ ง เทพมหานครสู่
เมืองแห่ งอาหารการกินด้วยแนวคิดเศรษฐกิจ ดังนั้นศักยภาพและความพร้อมของระบบสาธารณสุ ข
ของกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งเป็ นการศึกษาในการปั ญหาด้านอุปสรรคและการเตรี ยมความพร้ อมใน
การปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานของด้า นสาธารณสุ ข ในกรุ ง เทพมหานคร จากการสั ม ภาษณ์
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญของภาครัฐ พบว่า
“ระบบสาธารณสุ ขของกรุ งเทพมหานครเป็ นกระจายอานาจจากส่ วนกลางจึง
ทาให้มีศกั ยภาพในการบริ หารมากกว่าองค์การบริ หารส่ วนตาบาลที่มีมากกว่า 7000
แห่ ง และเทศบาล 2000 แห่ ง เนื่ องจากกรุ งเทพมหานคร มีโรงพยาบาล กรมควบคุ ม
โรค กองบาบัดน้ าเสี ย เป็ นต้น ภายใต้สังกัดทาให้เปรี ยบเสมือนกระทรวงสาธารณสุ ข
ดังนั้นการบริ หารระบบสาธารณสุ ขของกรุ งเทพมหานครจึงสามารถนาเอาไปเป็ น
ต้นแบบในการบริ หารเองของจังหวัดอื่นๆต่อไปได้” ผูใ้ ห้สัมภาษณ์หน่วยงานรัฐท่าน
ที่ 31
“ปั ญหาด้านขาดแคลนบุคลากรด้านสาธารณสุ ขของกทม. ทาให้เกิ ดการงาน
ล้นคน เจ้า หน้า ที่ ไ ม่ ส ามารถท างานได้ต่า งเต็ม ที่ เพราะในเขตก็ ต้องท าหน้า ที่ จ ด
ทะเบียน รับเรื่ องร้องเรี ยน ออกตรวจพื้นที่ อบรมต่างๆ บางครั้งก็ทากันไม่ทนั เพราะ
ปั จจัย ด้า นงบประมาณและการจ้า งงานถึ ง แม้จะมี เครื่ องมื อมาช่ วยท างานก็ ย งั ไม่
เพียงพอ” ผูใ้ ห้สัมภาษณ์หน่วยงานรัฐท่านที่ 2
“การแต่งตั้งและการโยกย้ายมีความล่าช้า บางครั้งพนักงานชัว่ คราวต้องรอการ
แต่งตั้ง 1-2 ปี ขึ้นอยูก่ บั จะมีการสอบคัดเลือก หรื องบประมาณในปี นั้นๆ ทาให้คนไม่
เพียงพอกับงาน ถึ งแม้จะให้คนในเขตมาช่ วย ก็ทาได้เพียงครั้ งคราวเท่า นั้น” ผูใ้ ห้
สัมภาษณ์หน่วยงานรัฐท่านที่ 8
“ส่ วนงานสาธารณสุ ขของเขต มีเจ้าหน้าที่ 5-6 คน แต่ตอ้ งดูแลทั้งเขต ไม่วา่ จะ
ธุ รกิ จร้ านอาหาร ตลาดสด หาบเร่ แผงลอย ซึ่ งรวมๆกับ ไม่ต่ าว่า 1000 ร้านค้า และ
ยังมีการตรวจสอบร้านอาหารที่มีเรื่ องร้ องของผูบ้ ริ โภค บางครั้งก็โดนร้องเรี ยนและ
ตาหนิ จากประชาชนว่าทาไมไม่มีใครอยู่ที่ห้องทางาน เพราะในบางครั้งเจ้าหน้าที่ก็
ประชุ มเขตที่กทม. ออกตรวจตามสถานที่ ต่างๆ จึ งทาให้บางเวลาไม่มีใครประจา
ถึ ง แม้มี ก็ เ ป็ นพนัก งานชั่ว คราวที่ ท าได้แ ต่ แ นะน าแต่ ไ ม่ มี อ านาจตัด สิ น ใจ” ผูใ้ ห้
สัมภาษณ์หน่วยงานรัฐท่านที่ 12
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จึงทาให้ทราบว่ากรุ งเทพมหานครมีองค์ความรู ้ดา้ นสาธารณสุ ข แต่มีปัญหาด้านบุคลากรที่
มี ศกั ยภาพแต่ขาดแคลนกาลังคน ซึ่ งทาให้อาจเกิ ดปั ญหาในการพัฒนาในกรุ ง เทพมหานครไปสู่
เมืองแห่งอาหารที่ความปลอดภัยในด้านสุ ขาภิบาลต่อไปได้ในอนาคต
ปั จจุบนั ธุ รกิจอาหารมีการแข่งขันค่อนข้างสู ง และนับวันจะทวีความรุ นแรงมากขึ้น จากการ
สัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญของภาครัฐ พบว่า
“ธุ รกิ จอาหารของกรุ งเทพมหานครมี หลากหลายขนาด ทั้งขนาดเล็ก ขนาด
กลาง ขนาดใหญ่ อาหารที่มีหลากหลายประเภท ผูป้ ระกอบการบางรายยังขาดความรู ้
ด้า นการสุ ข าภิ บ าลอาหาร และจิ ต ส านึ ก ในการรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมท าให้ เ กิ ด
ปั ญหาต่างๆมา ดังนั้นจึ งควรปลู กจิ ตสานึ กของผูป้ ระกอบการให้มีความรั บ ผิดต่ อ
สังคมให้มากขึ้น” สัมภาษณ์หน่วยงานรัฐท่านที่ 19
ดังนั้นความสาเร็ จของธุ รกิจจึงขึ้นอยูก่ บั ความสามารถของผูป้ ระกอบธุ รกิจอาหารแต่ละราย
ที่จะมีกลยุทธ์ออกมาแข่งขันกับคู่แข่งขันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพอย่างต่อเนื่ อง ถึ งแม้ว่าผูป้ ระกอบ
ธุ รกิจอาหารจะรับภาระในการแข่งขันทางการธุ รกิ จ แต่ผูป้ ระกอบการก็จะต้องมีความตระหนักใน
การประกอบอาหารเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งมีคุณธรรมต่อสังคมและผูบ้ ริ โภค ภาครัฐจะต้องมีการอบรมให้
ผูป้ ระกอบการรู ้สึกว่าการดาเนิ นการด้านสุ ขอนามัยด้านอาหารเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งกระทาประการหนึ่ งใน
เรื่ อ งการท าอาหารที่ ดี ต่ อ ผู บ้ ริ โ ภค แต่ ก ารบริ ห ารของผู ป้ ระกอบธุ ร กิ จ อาหารบางรายยัง ไม่ มี
การปฏิ บ ัติ ที่ ถู ก ต้อ งตามกฎหมายที่ ไ ด้บ ัญ ญัติ ไ ว้ท าให้ เ จ้า หน้า ที่ รั ฐ ต้อ งประสบกับ ปั ญ หาและ
การจัดระเบียบกับผูป้ ระกอบการอาหารที่ไม่มีมาตรฐาน จึงทาให้ภาครัฐต้องมีแนวทางในการแก้ไข
ปั ญหาให้ถูกต้องตามข้อกฎหมายต่างๆอีกด้วย
จากนั้น ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาการกากับดูแลกิ จการ(Governance)ของผูป้ ระกอบการอาหาร
พบว่ า หน้ า ที่ ข องผู ้ป ระกอบการอาหารนอกจากการปรุ ง อาหารที่ ดี ยัง จะต้อ งมี 1.ปั จ จัย ด้า น
ความพร้ อ มสถานประกอบ 2.ปั จ จัย ด้า นบทบาทความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของผูป้ ระกอบการ
3.ปั จ จัย ด้า นคิ ด สร้ า งสรรค์แ ละการสร้ า งคุ ณ ค่ า ซึ่ งแสดงถึ ง คุ ณ ลัก ษณะการจัด การการพัฒ นา
กรุ งเทพมหานครสู่ เมืองแห่ งอาหารการกินด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภาคเอกชน ซึ่ งผูว้ จิ ยั
เก็บข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ 3 กลุ่ม ได้แก่ ผูท้ ี่มีความชานาญด้านอาหาร ผูใ้ ห้บริ การด้านอาหาร
และประสบการณ์ของผูท้ าการวิจยั
1.ปั จจัยความพร้ อมสถานประกอบการ เป็ นการศึกษาลักษณะของสถานประกอบการที่มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม จึงทาการศึกษาถึ งวิธีการประกอบกิ จการด้านอาหารของผูป้ ระกอบการ
อาหารว่าสถานประกอบการ ต้องมีมาตรฐานในเรื่ องต่างๆเช่ น การออกแบบอาคาร ความสะอาด
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ความปลอดภัย และการกาจัดสิ่ งปฏิกูลต่างๆที่ถูกต้องตามข้อกฎหมายด้านสุ ขาภิบาล ซึ่ งผูใ้ ห้ขอ้ มูล
สาคัญให้ขอ้ มูลว่า
“การตกแต่ง ร้ า นถื อเป็ นสิ่ งที่ ส าคัญอย่างหนึ่ ง โดยแสดงถึ งภาพลัก ษณ์ ข อง
ผูใ้ ห้บริ การ ซึ่ งต้องคานึ งถึ งความสะดวกในการให้บริ ก ารและความต้องการของ
ลูกค้าเป็ นหลัก ทาให้การตกแต่งมันเลยไม่มีกฎเกณฑ์ที่แน่นนอน แต่ความสาคัญขึ้น
ความจาเป็ นในการใช้งานมากกว่า ถึ งจะสะท้อนว่าเราขายอาหารอะไรบ้าง แต่สิ่งที่
ควรสาคัญก็คือความสะอาดทั้งภายในและภายนอก ก็คือ โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์เครื่ องใช้
ต่างๆ พื้นระหว่างทางเดิ น ตลอดจนห้องสุ ขา และความสะอาดในส่ วนห้องครัว ซึ่ ง
เป็ นพื้นส่ วนที่สะอาดและปลอดภัยที่สุด เนื่ องจากเป็ นส่ วนที่มีหน้าที่ในการเตรี ยม
วัตถุดิบและปรุ งอาหารในขั้นตอนสุ ดท้าย” ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ภาคเอกชนท่านที่ 11
ในปั จ จุ บ ัน พฤติ ก รรมผู บ้ ริ โ ภคในความคาดหวัง ต่ อ การบริ ก ารด้า นอาหารค่ อ นข้า งสู ง
เพราะว่าผูใ้ ห้บริ การต้องมีการบริ การสถานที่ที่สะอาดและปลอดภัยแก่ตนเอง โดยพื้นที่ตอ้ งสะอาด
และปลอดภัยจากสิ่ งต่างๆไม่วา่ จะเป็ นแมลง สารเคมี และสิ่ งแปลกปลอมอื่นๆ ดังนั้นทางร้านจึงควร
ให้ความสาคัญต่อความพื้นที่การบริ การ เพราะเป็ นสิ่ งที่ผูบ้ ริ โภคพบเห็ นตั้งแต่เข้ามาใช้บริ การจน
สิ้ นสุ ดการใช้บริ การ หากพบเห็นสิ่ งแปลกปลอม ก็ทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความไม่สบายใจและเกิดความ
ไม่พอใจกับการบริ การอื่นของทางร้าน ซึ่ งผูใ้ ห้ขอ้ มูลอีกท่านหนึ่งกล่าวว่า
“การตกแต่งนอกจากต้องคานึ งถึ งปั จจัยการใช้สอยและความสะอาด ยังต้อง
คานึงถึงความแปลกและทันสมัย แต่ยงั สามารถบ่งบอกถึงความเป็ นตัวตนของตนเอง
ได้อีกด้วย” ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ภาคเอกชนท่านที่ 6
เนื่ องจากพฤติกรรมของลู กค้าเน้นที่บรรยากาศของร้ าน เพื่อสาหรับส่ งต่อให้บุคคลอื่นใน
สังคมออนไลน์ ว่าตนเองเป็ นคนที่ ทนั สมัย ซึ่ งทางผูใ้ ห้บริ การอาจได้ลูกค้าเพิ่มเติ มหรื ออาจเป็ น
เพียงชัว่ คราว ดังนั้นการบริ การด้านอาหารผูป้ ระกอบการควรก็ยงั ควรเน้นเรื่ องสะอาดสถานที่เป็ น
อันดับแรก การเตรี ยมความพร้ อมด้านความสะอาดของทางร้ าน ซึ่ งผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญแสดงความ
คิดเห็นว่า
“ทางร้านมีการจัดเตรี ยมอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน ไม่วา่ จะเป็ น ถ้วย ชาม ช้อน
ส้ อ ม จะมี ก ารล้า งความสะอาดหลัง จากใช้ง าน และจัด เก็ บ ไว้ใ นสถานที่ มิ ด ชิ ด
ปราศจากแมงต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า เมื่อนามาใช้ก็จะมีการล้างอีกครั้งๆ
ก่อนนามาให้กบั ลูกค้า โดยจะมีการอบรมและแบ่งหน้าที่ให้พนักงานดูแลรับผิดชอบ
อุปกรณ์ และส่ วนต่างๆของพื้นที่ให้บริ การไม่ว่าจะเป็ นพื้นทางเดิ น โต๊ะ เก้าอี้ หรื อ
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บริ เวณจุ ดต่างๆ เพื่อความพร้ อมสาหรั บการให้บ ริ การตลอดเวลา” ผูใ้ ห้สัมภาษณ์
ภาคเอกชนท่านที่ 8
“การที่ คนกิ นจะเลื อกเป็ นสิ่ งแรกๆ ก็คือความสะอาดก่อนเลย เพราะมันเจอ
ทันที ทั้งหน้าร้ าน มีกองขยะ ก็หมดอามรณ์ กินแล้ว ก็ไม่แปลกใจหรอกที่คนกิ นจะ
เลือกทานอาหาร จากร้านที่ความสะอาดของสถานที่ ” ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ภาคเอกชนท่าน
ที่ 10
จากการสัมภาษณ์ พบว่าสิ่ งที่ผูใ้ ห้บริ การควรจะใส่ ใจต่อการให้บริ การเป็ นลาดับแรกก็คื อ
ปั จจัยด้านความสะอาดของพื้นที่ เพราะหากอาหารจะมีรสชาติที่ยอดเยี่ยม หรื อมีบรรยากาศร้านที่ดี
แต่พบว่ามีสิ่งแปลกปลอมต่างๆ ก็ทาให้การรับประทานในมื้อนั้นหมดความหมายได้ โดยในปัจจุบนั
ผูบ้ ริ โภคมีพฤติกรรมในการถ่ายรู ปบรรยากาศหรื อรู ปภาพอาหาร เพื่อให้เป็ นข้อมูลการรับประทาน
อาหารส าหรั บ เพื่ อ นหรื อ บุ ค คลอื่ น ในสั ง คมออนไลน์ ซึ่ งหากทางร้ า นมี ค วามพร้ อ มในเรื่ อ ง
ความสะอาดของสถานที่ให้บริ การ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆก็จะส่ งผลดีต่อการใช้บริ การของลูกค้าต่อ
ในอนาคต
ทั้ง นี้ ผู ใ้ ห้ ข ้อ มู ล ส าคัญ ยัง ให้ ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ ความพร้ อ มของด้า นสถานประกอบการ ที่
นอกเหนื อจากความสะอาดด้า นสถานประกอบการก็คื อ ความปลอดภัย ด้า นสถานที่ เพราะเป็ น
มาตรฐานแบบหนึ่งในการให้บริ การ แต่สิ่งเหล่านี้ ไม่ลกั ษณะการออกแบบเพื่อเหมาะกับการใช้งาน
แต่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นการธรรมชาติหรื อระบบไฟฟ้ าที่ทาให้เกิดไฟไหม้ ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ ร้านไม่สามารถ
มองข้ามไปได้ จึ งมี การฝึ กอบรมพนักงานทุ กคนให้สามารถเตรี ยมพร้ อมการรั บมื อกับเหตุ การณ์
เหล่ านี้ ไม่ว่าจะเป็ นการใช้อุปกรณ์ ต่างๆ แนะนาลู กค้าให้ทางออกต่างๆเพื่ อความปลอดภัย โดย
สิ่ งเหล่ านี้ ทางร้ า นควรมี การร่ วมมื อกับผูท้ ี่ ความช านาญด้านการดับเพลิ ง เป็ นผูแ้ นะนาในการใช้
อุ ป กรณ์ ต่า งๆ และมี ก ารฝึ กอบรมทุ กปี เพื่ อความชานาญของพนักงานทุ ก คน จากปั ญหาอัคคี ภยั
ดังกล่าวทางร้านจึงมีการให้ขอ้ มูลโดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญว่า
“ทางร้ านมี การทาตรวจสอบอุ ปกรณ์ ภายในร้ า นไม่ว่า จะเป็ นอุ ปกรณ์ ไ ฟฟ้ า
ต่างๆให้พร้ อมใช้งานอยู่เสมอ ตลอดจนพื้นที่ บริ เวณห้องครั วซึ่ งเป็ นบริ เวณที่ เป็ น
ต้นเหตุ ของปั ญหาอัคคี จึ งทาให้ทางร้ านมี การทาความสะอาดคราบน้ ามันหรื อสิ่ ง
ต่างๆที่เป็ นสาเหตุของปั ญหา โดยการมีกาชับให้พนักงานมีการล้างบริ เวณหน้าเตา
และบริ เวณปล่ องดู ดควัน เพราะบริ เวณนี้ เป็ นแหล่ งที่ สะสมคราบน้ า มัน ยังเป็ นที่
สะสมของครบแบคที เ รี ย และกลิ่ น ต่ า งที่ เ ป็ นแหล่ ง รวมของเชื้ อ โรคหรื อ แหล่ ง
เพาะพันธุ์ของสัตว์พาหนะต่างๆเช่นแมลงสาบ หนู และสัตว์ที่เป็ นภัยต่อความสะอาด
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เป็ นต้น เพราะหากห้องครัวเป็ นแหล่งสะสมสิ่ งเหล่านี้ ก็จะเป็ นอันตรายต่อผูบ้ ริ โภค
อีกด้วย” ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ภาคเอกชนท่านที่ 12
“บางครั้ งเราก็ เข้าใจผิด ในการดับไฟว่า จะดับแบบไหน เช่ นการดับไฟ ใน
กระทะที่ไฟลุก ควรใช้ไร น้ าหรื อน้ ามัน ง่ะจะตอบน้ ามันใช่ไหม บอกเลยผิด ต้องใช้
น้ ามันที่มนั ไม่ร้อน เพราะใช้น้ าเนี่ ยนะ ไฟจะลุกทันที เนี่ ยแหละถ้าเราไม่อบรมก็ไม่รู้
เลยว่าแบบไหน คือผิดหรื อถูก” ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ภาคเอกชนท่านที่ 7
ดังนั้นผูป้ ระกอบการด้านอาหารจึ งได้มีมาตรฐานรั กษาความสะอาดเพราะภายใน
ห้องครัว โดยการให้พนักงานทาความสะอาดบริ เวณพื้น พร้อมจนอุปกรณ์ต่างๆทุกวัน เพื่อ
ความสะอาดแต่ยงั เป็ นการตรวจสอบความพร้ อมใช้งานของอุปกรณ์ อีกด้วย ส่ วนปล่องดู ด
ควันเนื่ องจากพนัก งานไม่ ส ามารถท าความสะอาดได้ด้วยตนเอง ทางร้ านจึ งมี ก ารจ้า ง
เจ้าหน้าที่ที่มีความชานาญมาล้างความสะอาดทุกๆ 6 เดือน และมีการฝึ กอบรมพนักงานให้มี
ความรู ้ ใ นการใช้อุ ป กรณ์ ดับ เพลิ ง และวิ ธี ก ารดับ เพลิ ง ในสถานการณ์ ต่ า งๆ เพื่ อ ความ
ปลอดภัยในเกิดอัคคีและการใช้งานต่อไปในอนาคต
ผู ้ใ ห้ สั ม ภาษณ์ ภ าคเอกชนให้ ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การออกแบบและความปลอดภัย สถาน
ประกอบการอีกรู ปแบบหนึ่ง ก็คือ
“หากต้องการส่ ง เสริ ม ให้ ผูป้ ระกอบการอาหารในกรุ ง เทพมหานครมี ก าร
จัดการที่ดียิ่งขึ้นนะ ควรเลยการปรับปรุ งสถานประกอบการให้สามารถรับรองคนได้
ทุกเพศทุกวัย ไม่วา่ จะเป็ นคนสู งอายุจนถึงวัยเด็ก ก็สามารถมาใช้บริ การได้ทุกคนโดย
ไม่อาศัยคนมาช่วย” ผูท้ ี่มีความเชี่ยวชาญด้านอาหารท่านที่ 8
ผูป้ ระกอบการให้ความคิ ดเห็ นว่า “บางครั้งการออกแบบร้ านอาหารยากนะ
มันมีท้ งั ความสวยงาม และต้องถูกตามข้อกฎหมาย แต่บางทีมนั ก็ทาไม่ได้เต็ม 100%
หรอก ดูพวกร้านบางอาหารห้องน้ ามีเดียว มันก็แก้ไขไรไม่ แต่มนั ต้องมีตวั ช่วยบ้าง
เช่ นพวกทางลาด ทางเดิ นต้องไม่ สู ง เกิ นไป คนแก่ จะได้เ ดิ น ได้ส ะดวกมา” ผูใ้ ห้
สัมภาษณ์ภาคเอกชนท่านที่ 10
“การออกแบบที่ ดี ม ันต้อ งค านึ ง ถึ ง ความปลอดภัย ด้ว ย ร้ า นต้อ งพร้ อมกัน
เพราะร้านอาหารมีท้ งั ของที่ติดไฟง่าย ทั้งก๊าซ พวกไม้ต่าง ติดไฟง่ายมาก ซึ่ งร้านต้อง
มีการจัดโต๊ะให้ดีดี เป็ นระเบียบ อย่าให้มีอะไรมาขวางทางออก ก็รู้กนั ว่าประตูร้าน
ชอบออกแบบให้มีประตู ยิง่ มีไรขวาง ลาบากเลย และควรมีพวกถังดับเพลิงติดไว้บา้ ง
มีไรขึ้น จะได้หยิบมาใช้ได้” ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ภาคเอกชนท่านที่ 15
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การจากสัมภาษณ์ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาหารพบว่าการออกแบบสถานที่จาหน่ ายอาหาร
ต้อ งจะมี ก ารปรั บ ปรุ ง หรื อ เปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งให้ มี ค วามเหมาะสมกับ การให้ บ ริ ก ารและ
การใช้งานของผูจ้ าหน่ ายอาหาร แต่กลับพบว่าผูใ้ ช้บริ การอาหารส่ วนใหญ่มีพ้ื นที่ ที่กาจัด จึ งไม่
สามารถปฏิ บ ตั ิ ก ฎหมายหรื อหลักทางสากลได้ ซึ่ ง ผูป้ ระกอบการอาหารก็ ไ ม่ ส ามารถสร้ า งตาม
กฎหมายที่ระบุว่าประตูเข้าออกต้องมีขนาดเพียงใด อุปกรณ์ ดบั เพลิ ง ตลอดอุปกรณ์ ส่องสว่าง ซึ่ ง
สิ่ งเหล่านี้ผใู ้ ช้บริ การอาจมีการบริ การที่ให้มีพนักงานช่วยนาไปส่ งยังจุดหมายของลูกค้า ไม่วา่ จะเป็ น
ห้องน้ า หรื อโต๊ะอาหารโดยจะเป็ นแบ่งพื้ นที่ รับ รองผูส้ ู งอายุไว้ใกล้ทางเดิ น ตลอดจนราวจับ ใน
บริ เวณพื้นลาดชันและเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้มีการประดิ ษฐ์เก้าอี้ไฟฟ้ าเพื่อให้คนสู งอายุ หรื อคน
พิการใช้สาหรับขึ้นลงระหว่างชั้น ซึ่ งสามารถให้ผปู ้ ระกอบการสามารถออกแบบสถานที่ให้มีความ
ปลอดภัยมากยิง่ ขึ้นอีกด้วย
การออกแบบห้องครัวซึ่ งเป็ นสถานที่สาคัญที่ใช้สาหรับจัดเตรี ยมและปรุ งอาหาร จึงเป็ น
สถานที่ผปู ้ ระกอบควรมีมาตรฐานในการรักษาความสะอาดและมีความปลอดภัยในการปรุ งอาหาร
จากการสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ พบว่า
“การสร้ า งห้ อ งครั ว ส าคัญ นะ เผลอส าคัญ ว่า การออกด้า นนอกอี ก อาหาร
สะอาดดีไม่ดี ก็อยูต่ รงครัวแหละ ถึงคนกินจะไม่เห็น แต่เราก็ตอ้ งทาให้สะอาด จะได้
ไม่มีปัญหา ก็ดูดิ ทาร้านญี่ปุ่น ชอบจึง ครัวเปิ ด เพราะจะได้เห็นไง ว่าครัวสะอาด …
กินได้ปลอดภัย ไม่ตอ้ งกลัว” ผูป้ ระกอบการอาหารท่านที่ 8
ดังนั้นจากสัมภาษณ์ ผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องกับประสบการณ์ ของผูว้ ิจยั ทาให้วิเคราะห์ได้ว่าการ
สร้างห้องครัวเปิ ดมีขอ้ ดีในการที่ผูบ้ ริ โภคสามารถเห็นกระบวนการปรุ งอาหารเป็ นสิ่ งหนึ่ งที่ ทาให้
ผูบ้ ริ โภคสามารถสัมผัสถึ งความสะอาดและความปลอดภัยของการปรุ งอาหาร โดยผูป้ รุ งอาหาร
สามารถสร้างความมิตรหรื อความเพลิดเพลินตลอดการบริ การ ตลอดจนเกิดความประทับใจในการ
ใช้บริ การ ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ เป็ นการข้อได้เปรี ยบในการแข่งขัน สามารถสร้ างมูลค่าของการบริ ก ารได้
อย่างต่อเนื่อง แต่สิ่งเหล่านี้ผปู ้ ระกอบการยังต้องคานึงถึงความสะอาดและความปลอดภัยของวัตถุดิบ
ตลอดจนผู ป้ รุ ง อาหารจะต้อ งเป็ นบุ ค คลที่ มี บุ ค ลิ ก ภาพที่ ดี ปลอดภัย จากโรคภัย ต่ า งๆ ยัง ต้อ งมี
การแต่งกายที่ถูกต้องตามหลักสุ ขาภิบาลเบื้องต้น จึงจะสามารถสร้างมูลค่าทางการค้าได้อย่างแท้จริ ง
ดังนั้นการพัฒนากรุ งเทพมหานครเป็ นเมืองแห่งอาหารการกินด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นอก
การปรุ งอาหารให้มี รสชาติ ที่ถูกกับ ความต้องการของผูบ้ ริ โภค สิ นค้าจะต้องมี ความสะอาดและ
ปลอดภัย จึงทาให้การปรุ งอาหารที่มีเอกลักษณ์ เป็ นของตนเอง อาจทาให้เป็ นการสร้ างมูลค่ าของ
ผูป้ ระกอบการอาหารอีกทางหนึ่ ง โดยเปรี ยบได้กบั ร้านอาหารญี่ปุ่นประเภทเทปั งยากิ หรื อร้านซู ซิ ที่
มี ก ารบริ ก ารอาหารในลัก ษณะครั วแบบเปิ ด ท าให้ผูบ้ ริ โภคพึ ง พอใจกับ ความสด ความสะอาด
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ตลอดจนความปลอดภัย จึ งสามารถสร้ างภาพลักษณ์ ที่ดีต่ออาหารเพื่อสุ ขภาพและสามารถสร้ าง
มูลค่าทางการตลอดได้อีกด้วย
ในเรื่ องการกาจัดสิ่ งปฏิกูลต่างๆ เป็ นปั จจัยความสาคัญอีกปั จจัยหนึ่งของธุ รกิจ เนื่องจากการ
สิ่ งปฏิกูลไม่วา่ เป็ นวัตถุดิบที่เน่าเสี ย หรื อสิ่ งเหลือใช้จากการให้บริ การ ตลอดจนคราบไขมันต่างๆ ซึ่ ง
แต่ละขั้นตอนก็จะวิธีที่แตกต่างกันไป เช่ น การกาจัดวัตถุ ดิบเป็ นการลดสิ่ งปฏิกูลภายในพื้นที่ เพื่อ
ป้ องกันสัตว์พาหนะนาโรคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นหนู แมลงสาบ แมลงวัน เป็ นต้น อาจส่ งผลต่อความ
สะอาดภายในพื้นที่ให้บริ การ ซึ่ งผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญให้ขอ้ มูลว่า
“ทางร้านจะมีแบ่งหน้าที่การทาความสะอาดสิ่ งปฏิกูลต่างโดยแยกประเภท
ให้มี ค วามชัดเจน เพื่ อง่ า ยต่ อการจาหน่ า ยต่ อไป เพราะสิ่ ง เหลื อใช้บ างประเภท
สามารถนาส่ วนหนึ่งไปจาหน่ายเพื่อให้แปรรู ปและนากลับมาใช้ใหม่ เช่น ขวดแก้ว
กระดาษชนิ ดต่างๆ ตลอดจนน้ ามันเหลื อใช้ก็สามารถนาไปแปรรู ปเป็ นน้ ามันเตา
หรื อน้ ามันไบโอดีเซล จึงสามารถส่ วนลดมลพิษด้านขยะได้ต่อไป แต่ในส่ วนเหลื อ
จากวัตถุดิบจาพวกเนื้ อสัตว์ หรื อผักผลไม้ชนิ ดต่างๆ สามารถนาส่ งไปแปรรู ปเป็ น
อาหารสัตว์หรื อปุ๋ ยต่อไปได้” ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ภาคเอกชนท่านที่ 11
แต่การบริ หารที่ทางผูป้ ระกอบควรมีการควบคุ มตั้งแต่ข้ นั ตอนการการสั่งซื้ อวัตถุ ดิบ เช่ น
การสั่งซื้ อให้พอเพียงในการให้บริ การในแต่ละวันหรื อต่อรอบการสั่งสิ นค้า มีการกาหนดการใช้
สิ น ค้า ที่ เ หมาะสมกับ การให้ บ ริ การ สิ่ ง เหล่ า นี้ เป็ นวิ ธี ใ นการบริ หารจัด การอาหารเพื่ อ ให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพทั้งด้านวัตถุดิบและการควบคุมสิ นค้าคงคลังอีกด้วย
ผูใ้ ห้บริ การด้านอาหารมีการให้ขอ้ มูลส่ วนการจากัดปฏิกูลด้านคราบไขมัน ดังต่อไปนี้
“ทางร้ านจะมีการสร้ างบ่อดักไขมันทั้งในส่ วนห้องครัว และบ่อดักไขมันซึ่ ง
เป็ นบ่อขนาดใหญ่ที่ต้ งั ภายนอกพื้นที่การให้บริ การ มันเป็ นข้อบังคับของกฎหมายที่
ต้อ งท าเลยนะ มัน ช่ ว ยกัน ไม่ ค ราบไขมัน ลงสู่ ท่ อ น้ า สาธารณะ” ผู ้ใ ห้ สั ม ภาษณ์
ภาคเอกชนท่านที่ 12
“ทางร้ านจะมีการตรวจสอบและซ่ อมบารุ งบ่อพักไขมัน ให้พร้ อมใช้งานอยู่
เสมอ โดยจะมีลา้ งบ่อดักไขมันทุกสัปดาห์เพื่อป้ องกันแมลงต่างๆ และมีการใช้วธิ ี เติม
สารจุ ลิ น ทรี ย ์เ พื่ อ ลดกลิ่ น และท าให้ ไ ขมัน ย่อ ยสยายได้ง่ า ยขึ้ น ” ผูใ้ ห้สั ม ภาษณ์
ภาคเอกชนท่านที่ 15
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จากประสบการณ์ ข องผู ้วิ จ ัย พบว่า การที่ ไ ม่ มี ก ารจ ากัด ปฏิ กู ล ด้า นคราบไขมัน ที่ ไ ม่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ จะพบท่อระบายน้ าของสาธารณะมี คราบไขมันที่จบั ตัวกันเป็ นก้อน ทาให้เกิ ดการ
ระบายน้ าไม่เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ จนทาให้เกิ ดน้ าท่วมขังในบริ เวณนั้นได้ ซึ่ งสอดคล้องผูท้ ี่ให้ขอ้ มู ล
สาคัญว่า
“ผมว่านะ มันก็สาคัญ ถ้าเรื่ องการกาจัดไขมันร้านยังดูแลให้ดีไม่ได้ ภาครัฐก็
ไม่ควรให้เปิ ดด้วยซ้ า เพราะพวกก่อผลเสี ยอย่างมากเลย ไขมันไปอุดตัน เศษอาหารก็
ลอยเต็มท่อไปหมด พวกนี้ตวั เลี้ยงหนู แมลงสาบเลย คุณไปดูแล้วกัน พวกหาบเร่ แผง
ลอย มีที่ไหน ที่มาสนเรื่ องพวกนี้ ใครเดื อดร้ อน ก็ชาวบ้านกับรัฐนัน่ แหละ ถ้ารัฐยิ่ง
ไม่มาดูนะ เผลอกรุ งเทพไม่รางวัลเมืองแห่ งอาหารข้างทางแน่นๆ ที่เขาให้เพราะมันมี
ความหลากหลาย หากินง่าย ถ้าดูความสะอาด บอกเลยสอบตก” ผูท้ ี่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านอาหารท่านที่ 1
จากการสัมภาษณ์ผทู ้ ี่ให้ขอ้ มูลสาคัญพบว่าการจากัดปฏิกูลซึ่ งเป็ นสิ่ งสาคัญต่อการบริ การที่ดี
ก็ทาให้เป็ นผลต่อภาพลักษณ์ของสถานบริ การ เช่น การกาจัดสิ่ งปฏิกูลไม่ควรทาในเวลาให้บริ การ
สถานที่ทิ้งสิ่ งปฏิกูลต้องมีลกั ษณะที่ปกปิ ดทและมิดชิ ด เป็ นต้น โดยให้ความเป็ นห่วงต่อธุ รกิจหาบเร่
หรื อ Street food เพราะธุ รกิจเหล่านี้ไม่มีการจากัดกับสิ่ งปฏิกูลที่ดีเพียงพอ เนื่องจากปั ญหาด้านพื้นที่
ใช้สอยที่จากัด ตลอดจนอุปกรณ์สาธารณู ปโภค และการกาจัดน้ าเสี ยที่มกั พบเห็นว่ามีการทิ้งน้ าเสี ย
ลงสู่ ท่อระบายน้ าสาธารณะ ซึ่ งอาจทาให้เกิดปั ญหาสิ่ งแวดล้อมและมลพิษได้ต่อไปในอนาคต
ดัง นั้น ความพร้ อ มสถานประกอบการและสถานที่ ป รุ ง อาหารควรต้อ งมี ม าตรฐานใน
เรื่ องต่างๆเช่ น การออกแบบอาคาร ความสะอาด ความปลอดภัย และการกาจัดสิ่ งปฏิ กูลต่างๆที่
ถูกต้องตามข้อกฎหมายด้านสุ ขาภิบาล เช่น การตกแต่งร้านถือเป็ นสิ่ งที่สาคัญอย่างหนึ่งโดยแสดงถึง
ภาพลักษณ์ของผูใ้ ห้บริ การอาหาร ซึ่ ง ต้องคานึงถึงความสะดวกในการให้บริ การและความต้องการ
ของลู กค้า แต่ในการออกแบบสถานประกอบอาหารซึ่ งผูข้ ออนุ ญาตบางรายไม่สามารถปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ดา้ นกฎหมายด้านสาธารณสุ ข และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แต่อาจจะ
จัดให้มีการบริ การเสริ มโดยในการช่วยเหลือให้ลูกค้ามีความสะดวกในการพื้นที่ให้มากขึ้น ซึ่ งการ
ออกแบบควรมีการใช้หลักการด้านความสะดวกในการใช้สอย ตลอดจนความปลอดภัยจากสารเคมี
หรื อปลอดภัยจากอัคคี ซึ่ งผูป้ ระกอบการจะต้องมีการฝึ กอบรมบุคคลากรให้สามารถใช้เครื่ องมื อ
ดับเพลิงและการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ส่ วนปั จจัยด้านการกาจัดสิ่ งปฏิกูลเป็ นสิ่ งสาคัญที่มี
ผลต่อประกอบต่อความพึงพอใจของภาครัฐและชุ มชนโดยรอบ ซึ่ งเป็ นหน้าที่ของผูป้ ระกอบอาหาร
ต้องปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามหลักสุ ขาภิบาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุ ขอีกด้วย จึงเป็ นการ
พัฒนากรุ งเทพมหานครไปสู่ เมืองแห่งอาหารการกินที่สาคัญอีกด้วย

169

2.ปั จ จั ย ด้ า นบทบาทความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู้ บ ริ โ ภคและสั ง คมของผู้ ป ระกอบการ เป็ น
การศึ ก ษาถึ ง ขั้น ตอนการปรุ ง อาหาร วิ ธี ก ารปรุ ง อาหาร ตลอดจนบุ ค ลากรที่ ถู ก ต้อ งตามหลัก
สุ ขาภิบาล ซึ่ งสามารถสรุ ปผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญให้ขอ้ มูลดังนี้ การปรุ งอาหารเป็ นวิธีที่ใช้สืบต่อกันมา
ระหว่างรุ่ นต่อรุ่ น ซึ่ งมีการพัฒนารู ปแบบตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั จึงมีหลากหลายวิธี เช่น ย่าง ต้ม ผัด
นึ่ง วิธีเหล่านี้ทาให้มีอาหารได้หลากหลายรู ปแบบ และรสชาติที่แตกต่างกันไปตามแต่ละวัฒนธรรม
ท้องถิ่ น โดยเป็ นผลดี ที่ต่อธุ รกิ จการจาหน่ ายอาหาร แต่สิ่งที่ ขาดไม่ได้ ก็คือขั้นตอนอาหารต้องมี
ความพิถีพิถนั ในการเลือกวัตถุดิบแล้ว ยังต้องมีผลต่อในเรื่ องความสะอาดของวัตถุดิบและสุ ขอนามัย
ส่ วนตัวที่ ดี ซึ่ ง มี หลากหลายรู ป แบบ ดัง นั้นการประกอบธุ รกิ จด้า นอาหารจึ ง ต้องมี ก ารคัดเลื อ ก
ผูป้ รุ งอาหารที่มีความสามารถในการปรุ งอาหารให้มีรสชาติที่ชื่นชอบของผูบ้ ริ โภคแล้ว แต่ยงั ถูกต้อง
ตามหลักสุ ขาภิบาลอีกด้วย
การพัฒนาเมื องแห่ งอาหารการกิ นด้วยแนวคิ ดเศรษฐกิ จสร้ างสรรค์ในกรุ งเทพมหานคร
จาเป็ นที่ภาครัฐและภาคเอกชนต้องวางแผนในการพัฒนาบุคลากรด้านอาหารให้มีความรู ้ความเข้าใจ
ในการประกอบอาหารให้มีสุขลักษณะที่ดี โดยมีการฝึ กบุคลากรให้มีความรู ้ความสามารถในการ
ปรุ งอาหาร ตลอดจนเข้าลักษณะการปฏิบตั ิงานที่ดีและถูกต้องตามหลักวิชาการด้านสาธารณสุ ข ซึ่ ง
สอดคล้องผูป้ ระกอบด้านอาหารของเอกชนที่ให้สั มภาษณ์ ว่าทางร้ านจะมีการอบรมให้บุคลากรที่
ต้องสัมผัสกับอาหารทุกคน ต้องมีได้รับความรู ้เบื้องต้นก่อนจะปฏิบตั ิงานทุกครั้ง เพื่อเป็ นการรับรอง
มาตรฐานของตนเอง จึงให้บุคลากรเข้ารับอบรมการสุ ขาภิบาลอาหาร โดยการอบรมจะเน้น 5 เรื่ อง
ด้วยกัน คือ 1.การจัดสถานที่ 2.การจัดการอาหาร 3.ภาชนะอุปกรณ์ 4.สุ ขวิทยาส่ วนบุคคล และ 5.การ
ควบคุ มสัตว์และแมงนาโรคต่างๆ เพื่อมุ่งหวังให้ผูท้ ี่ประกอบอาหารและสัมผัสอาหารได้ประกอบ
อาหารที่มีความสะอาดและปลอดภัยในทุกขั้นตอนก่อนถึ งมื อผูบ้ ริ โภค ซึ่ งอาจทาให้ลดอัตราการ
เจ็บป่ วยด้วยโรคที่ มากับอาหารได้อีกด้วย หลังจากการฝึ กอบรมและผ่านการสอบแล้ว จึ งได้รับ
การรับรองโดยได้รับบัตรประจาตัวผูส้ ัมผัสอาหาร ที่ได้รับการรับรองจากสานักอนามัย เพื่อเป็ นการ
ยืนยันว่าบุคลากรมีความรู ้ความสามารถในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีคุณภาพ โดยการอบรมจะจัดขึ้น
ในทุกปี ทาให้ผูป้ ระกอบการสามารถส่ งบุคลากรเข้ารั บการอบรมได้อย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งถื อเป็ นการ
ถ่ายทอดองค์ความให้แก่ประชาชนทุกคนได้อีกทางหนึ่ง
“อุปกรณ์ ประกอบอาหารก็ถือเป็ นการปรุ งอาหารในรู ปแบบหนึ่ งที่จะต้องมี
การปฏิบตั ิให้อย่างถูกต้อง เช่น เขียงหัน่ ของควรดูแลรักษาความสะอาดอยูเ่ สมอ ควร
แยกเขี ย งระหว่า งหั่นเนื้ อและหั่นผัก ผล เพราะเวลาหั่นมันจะมี เชื้ อแบคที เรี ยและ
สารเคมีที่ปนเปื้ อนอยู่ ถึ งแม้อาจใช้ความร้ อนก็ทาลายเชื้ อแบคทีเรี ยได้บางส่ วน ซึ่ ง
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พ่อครัวควรมีการหมัน่ ล้างทาความสะอาดอุปกรณ์เหล่านี้ให้พร้อมใช้งานอยูเ่ สมอ” ผู ้
ที่มีความเชี่ยวชาญด้านอาหารท่านที่ 2
“การหั่นวัตถุ ดิบ ในอดี ตมัก จะใช้เขี ย งไม้ เนื่ องจากเป็ นวัตถุ ดิบ ที่ มี ตาม
ธรรมชาติ ทนทาน หาซื้ อได้ง่าย และมีราคาที่ถูกกว่าเขียงรู ปแบบอื่ นๆ แต่เขียงไม้
อาจจะพบแบคทีเรี ยและเชื้ อราที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจานวนมาก และยังมีโอกาสพบ
เศษไม้ เนื่ องจากวิธีทาความสะอาดเบื้องต้นจะใช้น้ าทาความสะอาดและใช้มีดขูดทา
ความสะอาดเพื่อเอาคราบสกปรกและน้ าออกไป เพราะเหล่านี้ ไม่สามารถเช็ดเพื่อให้
แห้งได้ จึ งต้องใช้วิธีการตากแดด ทาให้ไม่เหมาะกับการใช้ง านในอนาคต ซึ่ งใน
ปั จจุบนั มีการใช้เขียงพลาสติกมาใช้แทน ข้อดีคือสามารถทาความสะอาดได้โดยง่าย
มี ค วามสวยงาม และน้ า หนัก เบา แต่ ย งั มี ร าคาที่ ค่ อ นข้า งแพง” ผู ้ใ ห้ สั ม ภาษณ์
ภาคเอกชนท่านที่ 9
การพัฒนากรุ งเทพมหานครเป็ นเมืองแห่งอาหารด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์วา่ การใช้
อุปกรณ์ประกอบควรใช้เขียงพลาสติกและไม่ควรเขียงให้การหั่นเนื้ อสัตว์และผักผลไม้ร่วมกัน ซึ่ ง
ควรเป็ นมาตรฐานหนึ่งในการประกอบธุ รกิจอีกด้วย เพราะสิ่ งเหล่านี้ถือเป็ นหน้าตาของการประกอบ
อาชี พ หากอุ ป กรณ์ ก ารปรุ ง อาหารไม่ ส ะอาด หรื อไม่ มี ม าตรฐานก็ จะส่ ง ผลต่ อความมัน่ ใจของ
ผูบ้ ริ โภคได้ในอนาคตได้ดงั ต่อไปนี้
1. การใช้ อุปกรณ์ ปรุ งอาหาร โดยการสัมภาษณ์ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญจากการสนทนากลุ่ม
พบว่า
“บางครั้งการใช้ของไม่จาเป็ นหรอก ที่ตอ้ งใส่ ตามที่ อาจารย์สอนมา และไม่
เห็ นต้องใช้ตามเชฟดังๆที่ เขาใช้กนั หรอก มี ดที่ อยู่ในครั ว หรื อขายในร้ านทัว่ ไปก็
ใช้ได้แล้ว ไม่เห็นต้องใช้ของแพงเลย เอาที่ตนเองถนัดมาใช้ แต่ตอ้ งหมัน่ มีดลับใช้คม
ทาความสะอาดบ้างๆ ลูกค้าไม่มาดูหรอก คุณใช้อะไร เขาดูความสะอาดมากกว่า คุณ
เจอไหมมี ด ด า เขี ย งสกปรกๆ กิ น ของไหม ผมยัง กิ น ไม่ ล งเลย” ผู ้ใ ห้ สั ม ภาษณ์
ภาคเอกชนท่านที่ 1
“ไม่เห็นจาเป็ น ที่พอ่ ครัวจะต้องใช้ของแพงเลย เอาที่ทนๆมาใช้ ราคาไม่แพง มี
เยอะแยะ เดี๋ยวนี้ ของที่ดีที่ทาจากจีน ฮ่องกงเยอะแยะ ของไทยก็มี แต่…ต้องบอกคน
ของแกให้ทาความสะอาดที่ดีแล้วกัน ยิง่ เป็ นครัวเปิ ดแบบนี้ คนกินเห็นง่าย ไม่สะอาด
ก็โดนด่าแล้ว” ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ภาคเอกชนท่านที่ 4
“ปวดหัวมากกับเรื่ องนี้ เคยทะเลาะกับแม่ครัวคนใหม่ พวกนี้ หวั สมัยใหม่ จบ
ใหม่ก็ไฟแรง ต้องใช้ของที่คนดังใช้ ตลก... ความจริ งการเป็ นคนทาอาหาร ต้องใช้
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ของทุกอย่างได้ แกก็รู้คนไทยคนจีน ใช้มีดเล่นเดียวก็ทาอาหารได้ พวกฝรั่งมีดเยอะ
เกิน มันก็สร้างให้คนตื่นเต้นได้ แต่ดูดีสิ่งที่เขาต้องการคือ ความสะอาดของมีด ที่ไม่
ใช้ร่วมกัน เนี่ ยแหละที่การสร้างภาพลักษณ์ให้แก่คนทาอาหารแหละ” ผูใ้ ห้สัมภาษณ์
ภาคเอกชนท่านที่ 5
จากการสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญพบว่าความสะอาดของอุปกรณ์เป็ นความน่าเชื่ อถืออย่าง
หนึ่ งของผูป้ รุ งอาหาร เพราะหากอุปกรณ์ มีความสะอาดและปลอดภัย ก็สามารถสร้ างความเชื่ อมัน่
ให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้ ซึ่ งผูป้ ระกอบการอาหารจึ งจาเป็ นต้องมีองค์ความรู ้ ด้านการเลื อกอุ ปกรณ์ ให้มี
ความเหมาะสมกับการใช้งาน โดยอุปกรณ์ไม่จาเป็ นต้องเป็ นอุปกรณ์ที่ทนั สมัยหรื อราคาแพง แต่เป็ น
การเลือกใช้อุปกรณ์ ที่เหมาะสมกับการรับประทานอาหารก็สร้ างภาพลักษณ์ ที่ดีในการปรุ งอาหาร
ให้แก่ผปู ้ ระกอบการอีกด้วย เช่น การจัดจานอาหารก่อนเสิ ร์ฟถึงเป็ นจุดที่สามารถสร้างเอกลักษณ์ให้
มี ค วามโดดเด่ น และสามารถสร้ า งมู ล ค่ า ในแก่ สิ นค้า ได้ โดยสามารถการตกแต่ ง จานอาหารให้
เหมาะสมกับขนาดของอาหารหรื อผูบ้ ริ โภค จึ งถื อเป็ นศิ ลปะอย่างหนึ่ งก็การปรุ งอาหาร สามารถ
สร้ างความประทับใจต่อผูบ้ ริ โภคได้อย่างชัดเจน เพราะปั จจุ บนั พฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคนิ ยมการ
ถ่ า ยภาพเป็ นหลัก หากท าให้ ผู ้บ ริ โ ภคสนใจในการจัด จานอาหารก็ ส ามารถสร้ า งสื่ อ โฆษณา
ประชาสัมพันธ์อย่างง่ายซึ่ งผูป้ ระกอบไม่ตอ้ งใช้งบให้สื่อโฆษณาอีกด้วย โดยอุปกรณ์ ในการปรุ ง
อาหารไม่ใช่ อุปกรณ์ ในครั วเพียงอย่างเดี ยวแต่สามารถรวมถึ งการแต่งกายของผูป้ รุ งอาหารหรื อ
ผูส้ ัม ผัส อาหาร เพราะเป็ นบ่ ง บอกถึ ง ความใส่ ใ จในการให้ บ ริ ก าร ตลอดจนมาตรฐานการั ก ษา
สุ ขอนามัยส่ วนบุคคลอีกด้วย เพราะสิ่ งเหล่านี้จะรากฐานที่มนั่ คงต่อการพัฒนากรุ งเทพมหานครไปสู่
เมืองแห่งอาหารด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์อีกด้วย
2. การปรุ งอาหาร จึงถือได้วา่ เป็ นทั้งศาสตร์ และศิลป์ ในการประกอบธุ รกิจอาหาร ซึ่ งทา
ให้ความสาคัญในการปรุ งอาหารถือเป็ นปั จจัยหนึ่งในการจัดการพัฒนากรุ งเทพมหานครให้เป็ นเมือง
แห่งอาหารด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จึงทาให้ผปู ้ รุ งอาหารควรมีการใส่ ใจและพัฒนารู ปแบบ
การปรุ งอาหารให้เหมาะสมกับวัตถุ ดิบ อุ ปกรณ์ ที่ในการปรุ งอาหาร การจัดจานอาหาร ตลอดจน
เครื่ องกายของผูป้ รุ งอาหารซึ่ งเป็ นการสร้ างลักษณ์ ที่ดีต่อสถานประกอบการ อีกทั้งสามารถสร้ าง
ความเชื่ อมัน่ ในเรื่ องความสะอาดและปลอดภัยของอาหาร เพราะในปั จจุบนั การรับประทานอาหาร
ของผูบ้ ริ โภคมีแนวโน้มต่อการใส่ ใจการปรุ งอาหารที่มีความปลอดภัยในด้านวิธีการปรุ งอาหารและ
ความปลอดภัยด้านอุปกรณ์ ตลอดจนการเสิ ร์ฟอาหาร จึงถือเป็ นปัจจัยหลักในด้านการสร้างพึงพอใจ
ต่อผูบ้ ริ โภค ซึ่ งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ โภคพบว่า การปรุ งอาหารถือว่าสามารถสร้างความ
ประทับใจการและความบันเทิงอย่างหนึ่งที่มีต่อผูบ้ ริ โภค ซึ่ งผูบ้ ริ โภคจะทราบถึงวิธีการปรุ งอาหารที่
มีความปลอดภัยและสะอาดต่อตนเอง จึงทาให้มีแนวโน้มที่จะเลือกรับประทานอาหารที่มีการปรุ ง
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อาหารที่มีความพิถีพิถนั โดยสิ่ งเหล่านี้จดั ได้วา่ เป็ นการสร้างเอกลักษณ์และความคิดสร้างสรรค์อย่าง
หนึ่งของผูป้ ระกอบการอาหาร
3.การแต่ งกาย นอกจากความรู ้ ด้านการประกอบอาหารบุ คลากรยังต้อ งมี ก ารรั ก ษา
ภาพลักษณ์ ของตนเอง จึงมีรูปแบบที่ต่างๆกันแต่ละลักษณะของการทางาน ซึ่ งการสัมภาษณ์ผูใ้ ห้
ข้อมูลสาคัญของภาคเอกชนให้ขอ้ มูลดังนี้
“การแต่งกายของพนักงานเป็ นบอกถึงตาแหน่งหน้าที่ เพราะคนทาอาหาร
จะใส่ ชุดขาว หรื อสี พ้ืนที่มีสีเดี ยวอื่นๆ เพราะมันจะดู ดีเมื่อออกไปเจอลู กค้า แต่ทาง
ร้ า นมี ก ารบัง คับ เลยว่า ชุ ดต้องซัก ทุ ก วัน เวลาท างานก็ ต้องใส่ หมวก ผ้า กันเปื้ อน
เพราะมันแสดงถึ งหน้าตาร้ าน ที่ต้องสะอาด หากพ่อครัวไม่ทาตามข้อตกลง ไม่จะ
เป็ นการเปลี่ยนเสื้ อ ต้องเปลี่ยนที่ร้านจัดไว้ให้ ต้องใส่ หมวกเพื่อป้ องกันเส้นผม” ผูใ้ ห้
สัมภาษณ์ภาคเอกชนท่านที่ 6
จากการสัมภาษณ์ ทาให้พบว่าการแต่งกายของผูป้ รุ งอาหารจะต้องสวมใส่ ให้ถูกต้องตาม
หลักสุ ขาภิ บาลอาหา ก็แต่หากไม่ถูกต้องก็อาจแสดงถึ งความไม่รับผิดชอบต่อการปฏิ บตั ิ งาน ซึ่ ง
อาหารที่ปรุ งอาจจะไม่ถูกสุ ขลักษณะ จึงมีความคิดเห็นสอดคล้องกับการสอบถามความคิดเห็นของ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญว่า
“ร้านอาหารที่มีคนทาอาหารแต่งตัวดูดี ดูสะอาด ทาให้ตนเองมัน่ ใจต่อคุณภาพ
ของอาหารว่ามีความปลอดภัยมากขึ้น” ผูท้ ี่มีความเชี่ยวชาญด้านอาหารท่านที่ 3
ซึ่ งการจากวิเคราะห์เอกสารด้านสุ ขาภิบาลอาหารและประสบการณ์ของผูว้ ิจยั พบว่า ควรมี
หลักการปฏิบตั ิผปู ้ ระกอบสัมผัสอาหารมีขอ้ กาหนดการปฏิบตั ิงานภายในครัว คือ 1.ผูส้ ัมผัสอาหาร
จะต้องมีการแต่งกายและมี ผา้ กันเปื้ อนที่สะอาด ตลอดจนผ้าปิ ดปากเพื่อป้ องกันสารคัดคลัง่ ต่ างๆ
2.บุคลากรที่สัมผัสอาหารจะต้องมีการรักษาบุคลิกภาพที่ดี คือ ห้ามมีการไว้เล็บและทาสี เล็บ และ
ทรงผมควรมี ล ัก ษณะที่ ส้ ั นหรื อ สามารถมัด ผมไว้ด้ว ยกัน ได้ ซึ่ งสิ่ ง เหล่ า ถื อ เป็ นมาตรฐานใน
การประกอบอาหาร หากสามารถปฏิบตั ิได้ตามมาตรฐาน ก็สามารถลดสิ่ งแปลกปลอมที่ไม่ตอ้ งการ
ในกระบวนการผลิตอาหารได้ 3.บุคลากรต้องมีการเปลี่ ยนชุ ดภายในพื้นที่ที่ผปู ้ ระกอบการกาหนด
โดยเป็ นชุดที่พร้อมปฏิบตั ิหน้าที่ต้ งั แต่หมวก เสื้ อ กางเกง และรองเท้าหุ ม้ ส้น เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นนโยบาย
เพื่อป้ องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิหน้าที่ และยังส่ งผลต่อมาตรฐานความสะอาดอีกด้วย
4.ห้ามมิให้ผูส้ ัมผัสอาหารมีการสวมใส่ ชุดผูป้ รุ งอาหาร ในการทาธุ ระส่ วนตัวเพื่อป้ องกันเชื้ อโรค
ต่างๆที่ปะปนเข้ามาสู่ กรบวนการผลิ ตอาหาร 5.ผูส้ ัมผัสอาหารจะต้องมีการล้างมือก่อนปฏิ บตั ิงาน
ทุกครั้ง สิ่ งเหล่านี้เป็ นมาตรฐานซึ่ งพบเห็นในผูป้ ระกอบการรายใหญ่ ได้แก่โรงแรม ห้องอาหาร และ
ศูนย์อาหารต่างๆ เป็ นต้น
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การลงพื้ น ที่ ส ารวจผู ป้ ระกอบธุ ร กิ จ ร้ า นอาหารข้า งทาง(Street Food) ของผู ว้ ิ จ ัย พบว่า
มาตรฐานการแต่ ง กายมี ล ัก ษณะที่ มี รูป แบบเฉพาะของแต่ ล ะพื้ นที่ ซึ่ ง อาจมี ก ารการแต่ ง กายใน
รู ปแบบคล้ายกัน ถื อเป็ นเอกลักษณ์ ของท้องถิ่ น ทาให้ส่งเสริ มภาพลักษณ์ ของการท่องเที่ ยวด้าน
อาหารมี ค วามน่ า เชื่ อถื อมากยิ่ง ขึ้ น แต่ ผูป้ ระกอบการบางรายก็ ย งั ไม่ ใ ห้ค วามร่ วมมื อกับ ภาครั ฐ
ในการแต่งกายในถูกตามหลักสุ ขาภิบาลอาหาร ซึ่ งภาครัฐควรดาเนิ นการแก้ต่อไขต่อไป เนื่ องจาก
ร้านอาหารข้างทาง(Street Food) เป็ นสิ่ งหนึ่ งที่กระตุ น้ การท่องเที่ยวในอีกรู ปแบบหนึ่ ง ภาครัฐจึง
ควรมี มาตรฐานการควบคุ ม อาหารเหล่ า นี้ ใ ห้มี มาตรฐาน และไม่ควรให้ร้า นอาหารข้างอาหารมี
การกระจายตามแหล่ ง ชุ ม ชนต่ า งๆ ควรมี พ้ื น ที่ จ าหน่ า ยที่ ชัด เจนซึ่ งอาจเป็ นพื้ น ที่ ที่ ภ าครั ฐ กับ
ภาคเอกชนร่ วมมือกันจะจัดสร้างขึ้นมา เพื่อเป็ นต้นแบบการประกอบธุ รกิจอาหารให้ถูกสุ ขลักษณะ
ตามหลักสุ ขาภิบาล โดยการที่มาประกอบธุ รกิจจะต้องผ่านการรับรองหลักสุ ขาภิบาลอาหารเบื้องต้น
จึงจะมีโอกาสเข้ามาทาธุ รกิ จภายในโครงการร่ วมทุนนี้ ซึ่ งประโยชน์ของโครงการคือสร้ างรายได้
ให้แก่ผปู ้ ระกอบการอาหาร ตลอดจนสามารถจัดระเบียบความเรี ยบร้อยให้แก่เมืองแห่ งอาหารได้อีก
ด้วย จึงสอดคล้องกับความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญด้านอาหารว่า
“ร้านอาหารข้างทาง หรื อที่ กนั ว่า Street Food ส่ วนใหญ่มกั ไม่มีมาตรฐานทั้ง
ทางการปรุ งอาหารสุ ขลักษณะส่ วนบุคคล ไม่วา่ จะ การปรุ งอาหารไม่มีมาตรฐานใส่
ตามใจฉัน แบบใส่ ตามสัญชาตญาณเลย มันเลยไม่มีมาตรฐาน รสชาติมนั ก็เพี้ยนบ้าง
แล้วบางทีก็ตอ้ งเกะกะถนนไปทัว่ ไป ถ้ารัฐยังไม่ควบคุมให้ดี ก็ก่อความเดือดร้อนใน
ชุมชนมากเลย” ผูท้ ี่มีความเชี่ยวชาญด้านอาหารท่านที่ 1
“ไม่ รู้ น ะการแต่ ง กาย สมัย นี้ มัน แปลกๆ พ่ อ ร้ า นแม่ ร้ า นบางคนจะต้อง
แต่งตัวยัว่ ยวนมาเรี ยกคนมากิน มันตลก มันเป็ นสิ่ งที่ไม่ควร พ่อครัวมันต้องแต่งตัวดู
ดี ดู ส ะอาด มันถึ ง ภู มิ ฐาน คนมากิ นจะรู ้ สึ ก ดี ม ากกว่า เออพ่อครั วแต่ ง ตัวสะอาด
อาหารก็ตอ้ งสะอาดแน่ นๆ อย่าเลยอย่าเอาการตัวโป๊ ๆยัว่ ยวน แล้วมาลดศักดิ์ ศรี คน
ทาอาหารเลย” ผูท้ ี่มีความเชี่ยวชาญด้านอาหารท่านที่ 2
“ชุ ดพ่อครัวในสมัยก่อนจะใช้แต่สีขาวนะ เพราะแสดงถึงว่าความสะอาด แต่
สมัยนี้ในโรงแรมหรื อกุ๊กบางที่ ชุดหลากสี เลย แดงบ้าง เขียวบ้าง ดาบ้าง มันขึ้นกับยุค
หรื อความชอบของคนครัวเลย ไม่มีใครมาบังคับ แต่มนั ก็ดูดีและถูกต้องนะ ไม่วา่ ต้อง
มีหมวก ผ้ากันเปื้ อน ต้องแต่งให้ครบ ไม่วา่ ผม หนวดที่รุงรังต้องตัดให้ดูดี เรี ยบร้ อย
มันแสดงถึงการเป็ นกุ๊กที่ดี” ผูท้ ี่มีความเชี่ยวชาญด้านอาหารท่านที่ 4
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จากการสั ม ภาษณ์ พ บว่า การแต่ ง กายของผูป้ รุ ง อาหารควรมี ม าตรฐานไม่ ใ ช่ แต่ ง ตัวตาม
ค่านิ ยม เช่น การแต่งตัวที่ลกั ษณะยัว่ ยวน ถึงแม้จะไม่ผิดตามหลักสุ ขาภิบาลอาหาร แต่สิ่งเหล่านี้ จึง
เป็ นการทาลายภาพลักษณ์ ที่ดีของผูป้ ระกอบการอาหาร ซึ่ งควรแข่งขันด้านความสะอาด การปรุ ง
อาหารที่ ถูกสุ ขลักษณะและมี รสชาติ ที่ผูบ้ ริ โภคพึงพอใจมากกว่าการแต่งกายที่ ลกั ษณะที่ ย วั่ ยวน
เพราะสิ่ ง เหล่ านี้ การโฆษณาด้า นประชาสัมพันธ์ ตลาดรู ป แบบหนึ่ ง ซึ่ ง อาจจะไม่ย งั่ ยืนต่ อไปใน
อนาคต ผูป้ ระกอบการควรจะพัฒนาและแข่ ง ขันด้า นการปรุ ง อาหารให้เป็ นที่ ยอมรั บ เนื่ องจาก
ชาวต่ า งชาติ หรื อนัก ชิ ม อาหารที่ แท้จริ ง ควรจะให้ความสนใจในฝี มื อของผูป้ รุ ง อาหารมากกว่า
รู ปลักษณ์ ภายนอก ดังนั้นการแต่งกายของผูป้ รุ งอาหารนอกจากถู กสุ ขลักษณ์ ตามหลักโภชนาการ
แล้วยังต้องแต่งกายให้เหมาะสมกับอาชี พของตน เพื่อเป็ นการสร้ างเอกลักษณ์ และภาพพจน์ที่ดีต่อ
ธุ รกิจอาหารของกรุ งเทพมหานครต่อไป
4. การเก็บรั กษาอาหารที่ปรุ งเสร็ จ ได้มีการสอบถามสัมภาษณ์ ผูใ้ ห้ข้อมูลสาคัญของ
เอกชนในผูป้ ระกอบผลิตบรรจุภณั ฑ์สาหรับอาหารพบว่า
“ปั จจุบนั มีการผลิ ตสิ นค้าที่สามารถช่ วยให้ผูป้ ระกอบสะดวกมากขึ้ น
ในการใส่ อาหารให้ลูกค้า ไม่วา่ เป็ นกล่องพลาสติก ถุงร้อน พวกนี้มีตน้ ทุนที่ไม่
แพง แต่ตอ้ งเหลื อให้ถูกต้องตามการใช้งานนะ เพราะผูผ้ ลิ ตบางคนก็มกั ง่ าย
เน้นจะผลิตของให้มีราคาถูก ก็เอาพลาสติกมาหลอมแล้วผลิตต่อ อันตรายมาก
ซึ่ งมันจะมีสัญลักษณ์ บอกเลยว่า ของเป็ นแบบ Food Grade แบบ Recycle จะ
เห็นเยอะตามชายแดนนะ เพราะราคาถูก แต่ตามในเมืองหรื อร้านค้าใหญ่ไม่สั่ง
เพราะมัน มี ก ารตรวจสอบที่ เ ข้ม งวดจากรั ฐ ” ผู ้ใ ห้ สั ม ภาษณ์ ภ าคเอกชน
ท่านที่ 13
จากการสัมภาษณ์ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องและศึกษาดูงานในโรงงานผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร พบว่า
การเก็บรักษาคือกระบวนสุ ดท้ายที่บริ การให้แก่ลูกค้าหมายถึงตูแ้ สดงสิ นค้า หรื อถาดใส่ อาหาร โดย
สิ่ ง เหล่ า นี้ ค วรมี ภาชนะที่ ปิ ดอย่า งมิ ดชิ ดเพื่ อป้ องกันสิ่ ง ปนเปื้ อนที่ ล งสู่ อาหาร แต่ สิ่ ง เหล่ า นี้ ต้อง
ปลอดภัยสาหรั บผูบ้ ริ โภคด้วย เช่ น ไม่ควรใช้ภาชนะจาพวกที่ ไม่ทนต่อความร้ อน หรื อกรดบาง
ชนิดๆ ตัวอย่าง คือ สังกะสี มีโอกาสเกิดสนิทได้ง่าย จึงควรใส่ ถาดอูมิเนี่ ยม หรื อสแตนเลส ตลอดจน
พลาสติ ก บางที่ ช นิ ด ที่ ไ ด้รับ รองมาตรฐานที่ ปลอดภัย ส าหรั บ อาหารและเครื่ องดื่ ม (Food Grade
Plastics) ซึ่งควรเป็ นมาตรฐานดีงต่อไปนี้
• พอลิ โพรไพลี น (Polypropylene :PP) ใช้ในการบรรจุอาหารเพราะเป็ นพลาสติ ก ชนิ ด
หนึ่งที่มีความหนาแน่นค่อนข้างต่า โดยมีจุดหลอมเหลวอยูท่ ี่ 160-170 องศาเซลเซี ยส จึงทนต่อความ
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ร้อนและสารเคมี ทาให้สามารถบรรจุอาหารที่ร้อนและอุ่นในเตาไมโครเวฟได้เช่นกัน แต่พอลิโพร
ไพลีนจะมีคุณสมบัติที่สามารถป้ องกันการผ่านของความชื้นได้ดีแต่ไม่ทนต่อความเย็น
• พอลิ เ อทิ ลี น ความหนาแน่ น ต่ า (Low density polyethylene : LDPE) หรื อเรี ยกว่ า
ถุงเย็น เนื่ องจากผลิตภัณฑ์น้ ี จะไม่ทนต่อความร้อน แต่เป็ นพลาสติกที่ปลอดภัยจากสารเคมีอนั ตราย
มี ล ัก ษณะที่ ใ ส มี แต่ มี ค วามความยืดหยุ่นสู ง ท าให้มี เนื้ อสั ม ผัส ที่ นุ่ม เหนี ย ว สามารถทนทานต่ อ
สารเคมีและความเย็นได้ดี แต่ไม่ค่อยทนต่อความร้อนและความชื้ นได้ดี ส่ วนมากใช้ใส่ หรื อห่ อของ
เช่น ฟิ ล์มห่ ออาหาร ถุงเย็น ถุงใส่ อาหารแช่แข็ง เป็ น ซึ่ งผลิตภัณฑ์สามารถใช้ซ้ าได้ แต่นิยมแบบใช้
ครั้งเดียว
• ผลิตภัณฑ์ที่ควรห้ามนาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารก็คือ ผลิ ตภัณฑ์ที่มีสารพอลิ สไตรี น
(Polystyrene : PS) เป็ นพวกประกอบเนื่องจากลักษณะเป็ นพลาสติกพอลิสไตรี นเมื่อโดนความร้อน
อาจจะปล่อยสารสไตรี น (Styrene) ซึ่ งเป็ นตัวทาละลายอินทรี ยก์ ลุ่มอโรมาติกชนิดหนึ่งที่มีการใช้ใน
อุตสาหกรรมต่างๆ จึงเป็ นสารพิษที่สามารถส่ งผลกระทบต่อการทางานของต่อมไร้ท่อและฮอร์ โมน
ต่างๆ ได้ และยังเป็ นสารก่อมะเร็ งอีกด้วย แต่สามารถนามาผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์ หลากหลายรู ปแบบ
และผูบ้ ริ โภคสามารถพบเห็ นในชี วิตประจาวัน เช่ น อุปกรณ์ แบบใช้ครั้งเดี ยว ถาดใส่ ขนม (Blister
Pack) ช้อนส้อมชนิ ดใช้ครั้งเดียวบางผลิตภัณฑ์ ซึ่ งต้องโดนความร้อนในระดับและช่วงเวลาหนึ่ งถึง
จะสามารถปล่อยสารสไตรี น (Styrene)ได้ แต่ยงั มีภาชนะจาพวกกล่ องโฟมที่ ยงั พบเห็ นการใช้ใ น
ชีวติ ประจาวันเป็ นจานวนมาก นอกจากยังไม่ปลอดภัยต้อผูบ้ ริ โภคแล้วยังเป็ นมลพิษต่อประเทศและ
ชุมชน เนื่องจากเป็ นขยะพิษที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ดว้ ยตนเอง และนาไปทาลายวิธีเผายังส่ งผลต่อ
มลพิษทางอากาศอีก ดังนั้นภาครัฐและภาคเอกชนควรมีการร่ วมมือในการรณรงค์งดใช้กล่องโฟม
ส าหรั บ บรรจุ อาหารในกรุ ง เทพมหานคร เพื่ อเป็ นยกระดับ เมื องแห่ ง อาหารการกิ นด้วยแนวคิ ด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อไป
จากการลงพื้นที่สารวจจากผูว้ จิ ยั พบว่าผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่ใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ใส่ อาหารยัง
ไม่มีปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค ไม่วา่ จะเป็ นโฟม ถุงร้อน พลาสติกที่ไม่ทนร้อนความร้อน ซึ่ งเหล่าสิ่ งเป็ น
ต่อผูบ้ ริ โภคเป็ นอันมาก โดยพบเห็ นผูป้ ระกอบการประเภทอาหารข้างทาง (Street food) มักจะใช้
วัตถุ เหล่ านี้ เนื่ องจากการประหยัดต้นทุน สะดวกต่อการเก็บรั กษา แต่ก็ยงั พบว่ามี ผูป้ ระกอบการ
หันมาใช้ภาชนะที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติมากประเภทซังข้าวโพดมากขึ้น นอกจากยังปลอดภัยต่อ
ผูบ้ ริ โภค ยังมีการส่ งเสริ มอาชี พเกษตรกรให้มีรายได้อีกด้วย เนื่ องจากภาชนะที่ผลิตจากซังข้าวโพด
ยังมีราคาสู ง ดังนั้นภาครัฐควรมีการส่ งเสริ มการผลิ ตประเภทนี้ ในมากยิ่งขึ้น ซึ่ งจะเป็ นการส่ งเสริ ม
อุตสาหกรรมการเกษตรและภาคอาหารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทาให้ภาชนะที่ทาจากวัตถุดิบธรรมชาติ
มีคุณค่ามากยิง่ ขึ้น
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การจัดการบริ หารด้านอาหารควรจะมีทิศทางในการนาวัตถุดิบจากธรรมชาติมาเป็ นภาชนะ
ให้มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็ น ใบตอง ใบบัว และวัตถุ ที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติ เป็ นต้น นอกจากยัง
ส่ งเสริ มภาพลักษณ์ที่ดี ยังส่ งผลต่อการรักษาสภาพแวดล้อมและลดใช้พลังงานประเภทน้ ามันเพราะ
เป็ นวัตถุดิบต้นในการผลิตสิ นค้าประเภท โฟม และพลาสติกได้อีกด้วย ในส่ วนของตูโ้ ชว์อาหารทาง
ผูป้ ระกอบการก็มีการปฏิ บตั ิได้อย่างถู กต้องตามหลักสุ ขาภิบาล คือ เป็ นตูก้ ระจกที่ลกั ษณ์ ที่คลอบ
คลุ มอาหาร ซึ่ งสามารถป้ องกันสิ่ งปนเปื้ อนต่างๆตลอดจนแมลงพาหนะต่างๆได้อีกด้วย โดยบางผู ้
ประกอบจะเป็ นตู ค้ วบคุ มอุ ณหภู มิความร้ อนเพื่อเป็ นการอุ่นอาหารในพร้ อมบริ การและยังท าให้
อาหารมีความน่ารับประทานอยูอ่ ย่างเสมอ
ดัง นั้นวิธี ก ารปรุ ง อาหารของบุ คลากรที่ ถู ก ต้องตามหลัก สุ ขาภิ บาลความปลอดภัย ด้า น
สุ ข ภาพของผูบ้ ริ โ ภคและชุ น ชม จะต้อ งมี ก ารปฏิ บ ัติ ข องผู ส้ ั ม ผัส อาหารดัง นี้ การใช้ว ตั ถุ ดิบ ให้
เหมาะสมกับการปรุ งอาหาร การจัดสถานที่ การจัดการอาหาร ภาชนะอุปกรณ์ สุ ขวิทยาส่ วนบุคคล
และการควบคุมสัตว์และแมลงนาโรค โดยผูส้ ัมผัสอาหารจะต้องได้รับการอบรมและผ่านตามเกณฑ์
มาตรฐานจากหน่วยงานของกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งการแต่งกายของผูส้ ัมผัสอาหารต้องเป็ นชุ ดที่สร้าง
ภาพลักษณ์ และความน่ าเชื่ อถื อในการประกอบอาหาร ตลอดจนสามารถปกป้ องสิ่ งปนเปื้ อนตาม
ร่ างกาย เช่ น เส้ นผม และเหงื่ อ เป็ นต้น ต่อมาคื อการบรรจุ อาหารที่ ควรเสร็ จควรใช้ผลิ ตภัณฑ์ที่
ปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค ไม่ควรใช้วตั ถุประเภทโฟม หรื อ พลาสติกที่ทนไม่ความร้อน โดยสิ่ งเหล่านี้ ผู ้
สัมผัสอาหารต้องใส่ ใจในการคัดเลื อกบรรจุภณ
ั ฑ์ให้เหมาะสมกับอาหารและผูบ้ ริ โภค เช่น การใช้
วัตถุดิบจากธรรมชาติ ไม่วา่ จะเป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ทาจากซังข้าวโพด หรื อบรรจุภณ
ั ฑ์ทดแทนอื่นๆ ซึ่ ง
เป็ นการทาให้อาหารปรุ งเสร็ จมีความปลอดภัยจากสารเคมีและสิ่ งปนเปื้ อนต่างๆ จึงเป็ นการพัฒนา
กรุ งเทพมหานครไปสู่ เมืองแห่งอาหารการกินด้วยแนวคิดเศรษฐกิจที่ยงั่ ยืนอีกด้วย
5.การมอบรางวัลรางวัลอาหารยอดเยี่ยม เป็ นการให้รางวัลร้านอาหารที่มีมาตรฐานและ
แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนมีความเหมาะสมกับคุณสมบัติต่อการเป็ นผูป้ ระกอบการ
ด้านเศรษฐกิ จสร้ างสรรค์ของกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งการสื บค้นเอกสาร พบว่ามาตรฐานมิชลินสตาร์
(Michelin Star) ที่มีการให้รางวัลจาก 1. คุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้ 2. ความโดดเด่นของรสชาติ และ
เทคนิคการทาอาหาร 3. เอกลักษณ์เฉพาะตัวของเชฟที่สะท้อนออกมาในอาหารและประสบการณ์ 4.
ความคุ ้ม ค่ า คุ ้ม ราคา 5. ความสม่ า เสมอ (ที่ มา Michelin Guide,2017) อาจไม่ เหมาะสมกับ การให้
รางวัล กับ ผู ้ป ระกอบการในประเทศที่ มี ค วามหลากหลายทางด้า นวัฒ นธรรมและอาหารที่ มี
ความหลากหลาย ตลอดจนการคัดเลือกกรรมการที่เป็ นชาวต่างชาติอาจไม่แยกแยะความแตกต่างกัน
ที่แท้จริ งของอาหารในกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งจากการสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านอาหาร พบว่า
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“รางวัลนี้ เหรอ เป็ นคิดที่บา้ มาก และเฮง…มาก ไม่รู้ภาครัฐคิดได้ไง ที่เอาคน
ต่างชาติมาชิ มอาหารของคนไทย แล้ววิจารณ์ ว่าอาหารดี ไม่ดี พวกนี้ กินเผ็ดก็ไม่ได้
คุ ณก็เห็ นร้ านที่ได้รางวัลมีร้านที่มีคนไทยเป็ นพ่อครัวกี่ ร้าน แล้วร้ านในกรุ งเทพมีกี่
ร้าน ไปกินหมดยัง ถ้าให้ผมเป็ นให้รางวัลนะ ดูเลยว่าให้ของดีไหม สะอาดไหม ไม่ใช่
ปรุ งรสให้ถูกปากแต่ชาวต่างชาติ ที่ทาต้มยาจนกลายเป็ นต้มจืดอยู่แล้ว” ผูท้ ี่มีความ
เชี่ยวชาญด้านอาหารท่านที่ 1
“นักเรี ยนชาวไทยจะชอบปฏิ บตั ิ ตามคาสั่งอย่างเคร่ งครัด ทุกอย่างจะทาตาม
สู ตร บางครั้งมีปัญหาก็ตอ้ งถามอาจารย์หรื อหัวหน้า ปรับปรุ งเองไม่ได้ แต่มีขอ้ ดีคือมี
ฝี มือที่ดีและความใส่ ใจในการปรุ งอาหาร แต่นกั เรี ยนชาวต่างชาติจะมีลกั ษณะในการ
สนใจในการปรุ งอาหารที่มีผสมผสานกัน และวัตถุ ดิบท้องถิ่ นที่เป็ นปั จจัยหลักของ
การปรุ งอาหาร บางครั้ งมี การถามเลยว่าทาไมอาหารไทยจึ งเน้นใส่ กระเทียม ราก
ผักชี พริ กไทย กันนัก ในฐานะอาจารย์ที่สอบการปรุ งอาหาร ก็ตอ้ งตอบได้ว่า ก็มนั
เป็ นสมุนไพรไทยคู่ครัวตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ เลยทาให้อาจารย์ตอ้ งสอยให้คนปรุ งอาหาร
ต้องรู ้ถึงรากวัฒนธรรม และคุณสมบัติของวัตถุดิบ ไม่ใช่ให้แต่สูตรแต่ไม่บอกเลยว่า
ท าไมต้องใช้ ก็ ไ ม่ ส ามารถท าให้ลู ก ศิ ษ ย์ส ามารถพัฒนาความคิ ดสร้ างสรรค์ด้า น
อาหาร” ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ภาคเอกชนท่านที่ 2
ดัง นั้นรางวัล ร้ า นอาหารที่ ดี ควรจะประกอบขึ้ นมาจากมาตรฐานด้านความสะอาดของ
อาหาร คุ ณภาพของวัตถุ ดิบ ความอร่ อย และการบริ ก ารที่ ดี ตลอดจนควรมี ก ารให้ค ะแนนด้า น
ความคิดสร้างสรรค์ที่ดีอีกด้วย ซึ่ งผูเ้ ชี่ยวชาญมีความสนใจในด้านความคิดสร้างสรรค์ เนื่องจากใน
ปั จจุบนั ผูป้ รุ งอาหารเริ่ มไม่มีความคิดสร้างสรรค์เป็ นของตนเอง จะปฏิบตั ิตามหนังสื อหรื ออาจารย์ที่
สอบการปรุ งอาหาร แต่ในการปฏิบตั ิไม่สามารถยึดถือตามข้อมูลที่ได้รับมาจากอดีต แต่ตอ้ งสามารถ
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์และความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคได้อีกด้วย
3. ปั จ จั ยด้ า นคิ ด สร้ า งสรรค์ และการสร้ า งคุ ณค่ า คื อ การพัฒนาบุ คลากรด้านอาหารให้มี
ความคิดริ เริ่ มในการพัฒนาอาหารการกินให้มีความเหมาะสมกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งไม่ควร
มีการกาหนดหลักเกณฑ์และสู ตรอาหารที่เป็ นมาตรฐานของสังคม ซึ่ งสอดคล้องกับผูเ้ ชี่ ยวชาญด้าน
อาหาร ดังนี้
“คุ ณ คงได้ยิ น ข่ า วที รั ฐ บาลเคยมี ก ารน าเสนอสู ต รผัด กะเพราให้ ใ ช้ก ับ ทุ ก
ร้านอาหาร ต้องใส่ น้ าตาลกี่ชอ้ น น้ าปลากี่ชอ้ น เป็ นความคิดที่…เขลามาก มันไม่ควร
เกิดขึ้นในธุ รกิจอาหาร เพราะวัฒนธรรมท้องถิ่นและพฤติกรรมการบริ โภคที่แตกต่าง
กัน ไป ทางเหนื อ ก็ อ าจใส่ ห วานหน่ อ ย ใต้ก็ พ ริ ก มากหน่ อ ย การมาควบคุ ม มัน
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เหมาะสมกับสอนตามโรงเรี ย นให้คนต่ า งชาติ มาเรี ย น” ผูท้ ี่ มี ความเชี่ ย วชาญด้า น
อาหารท่านที่ 1
การก าหนดด้า นรสชาติ ข องอาหารเป็ นสิ่ ง ที่ ไ ม่ ค วรมี ก ารก าหนดมาตรฐานควรขึ้ นกับ
ความคิดสร้างสรรค์ของผูป้ รุ งอาหารและผูบ้ ริ โภค แต่อาจกาหนดส่ วนประกอบหลักของอาหาร ซึ่ ง
สามารถให้ผปู ้ รุ งอาหารสามารถเพิ่มเติมส่ วนประกอบเสริ มลงไปในอาหาร เพื่อทาให้เกิ ดความคิ ด
สร้างสรรค์และเพิ่มคุ ณค่าของอาหารได้อีกด้วย แต่ตอ้ งอยูใ่ นมาตรฐานความปลอดภัย และถูกต้อง
ตามหลักโภชนาการ ตลอดจนไม่ใช้วตั ถุดิบที่ผิดกฎหมาย จึงทาให้เป็ นการพัฒนากรุ งเทพมหานคร
ไปสู่ เมืองแห่ งอาหารสร้างสรรค์อย่างยัง่ ยืน ดังนั้นการปรุ งอาการจึงสามารถแสดงลักษณะเฉพาะตัว
ของผูป้ รุ งอาหาร ถ้าหากมีการกาหนดรู ปแบบและรสชาติของอาหารจะส่ งผลต่อการสร้ างความคิ ด
สร้างสรรค์ที่ดีของการประกอบการ แต่สามารถมีการกาหนดรสชาติให้มีความเหมาะสมกับผูบ้ ริ โภค
ที่มีความต้องการเฉพาะได้ เช่น ผูท้ ี่มีอาการแพ้อาหาร ผูท้ ี่ตอ้ งการควบคุ มปริ มาณอาหาร ตลอดจน
ความต้องการรสชาติ เฉพาะตัว ซึ่ งความรู ้ ด้านสู ตรการประกอบอาหารจึ งเป็ นเพี ย งแนวทางให้
ผูเ้ ริ่ มต้นในการปรุ งอาหารเท่านั้น แต่ผปู ้ รุ งอาหารที่มีตอ้ งมีทกั ษะในการเลือกวัตถุดิบที่เหมาะสม มี
ความสะอาดและปลอดภัย ตลอดจนลักษณะการปรุ งอาหารและการจัดจานอาหารที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว จึงสามารถพัฒนากรุ งเทพมหานครไปสู่ เมืองแห่ งอาหารด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
อย่างแท้จริ ง
ในส่ วนการมอบรางวัลยอดเยี่ยมควรเน้นด้านการจัดการด้านวัตถุดิบและการปรุ งอาหารที่มี
สะอาดและปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภคซึ่ งต้องตรงกับหลักโภชนาการอาหารและหลักสุ ขาภิบาลอาหาร
โดยภาครั ฐไม่ มี ค วรก าหนดสู ตรและรสชาติ อาหารที่ เหมื อนกัน เพราะเป็ นการท าลายความคิ ด
สร้ างสรรค์ของผูป้ รุ ง อาหาร แต่สามารถกาหนดเพียงเป็ นแนวทางในการพัฒนาต่ อไป ซึ่ งผูป้ รุ ง
อาหารต้องนาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมไม่วา่ เป็ นด้านรสชาติ วัฒนธรรม และสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค
ขึ้น ส่ วนปั ญหาวัตถุดิบปลอมที่พบเห็นในต่างประเทศ พบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญกล่าวว่า
“ผมว่าในไทยไม่ค่อยห่ วงหรอก ว่าจะมีของปลอมมาขาย มันยังไม่หลักฐาน
เลย เจอแต่รูปถ่าย คลิปที่ส่งๆกัน เลยไม่รู้วา่ จริ งปลอม คนก็แชร์ กนั แล้ว แบบนี้มนั น่า
กลัวอาหารปลอมอีก ในกรุ งเทพเคยเจอเหรอ ขาดแคลนวัตถุดิบไม่เคย ขนาดน้ าท่วม
ยังไม่เห็นมีใครเดื อดร้ อน ขอให้ร้านค้า ห้างอย่าปิ ดแล้วกัน ที่ควรห่ วง ควรเป็ นพวก
สารปรุ งแต่งมากกว่า ใส่ กนั จัง อะไรต่อมิอะไร ผงซุ ปบ้างอะไร สี ไม่เข้มก็ใส่ สี อย่า
เอาแต่ง่าย คงลืมไปหมดจากต้มน้ าซุ ป การทาอาหารสมัยพ่อแม่ แบบนี้ คนกินจะตาย
ก่อน แล้วคุณจะไปขายใคร” ผูท้ ี่มีความเชี่ยวชาญด้านอาหารท่านที่ 4
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จากการสัมภาษณ์พบว่าวัตถุดิบจะไม่เป็ นปั ญหาสาหรับการพัฒนาเมืองอาหารแห่ งอาหาร
การกิ นของกรุ งเทพมหานคร เนื่ องจากมี ความเชื่ อมัน่ ใจต่อภาครั ฐที่ จะจัดการปั ญหาเหล่านี้ และ
ประเทศไทยยังไม่มีปัญหาด้านการขาดแคลนวัตถุดิบ เพราะเป็ นศูนย์ท้ งั อุตสาหกรรมอาหารไทยและ
เกษตรกรรม ซึ่ งสามารถส่ งออกไปยังต่างประเทศสร้ างรายได้ให้ประเทศเป็ นอย่างมาก แต่สิ่งที่
ภาครัฐและผูป้ ระกอบการควรให้ค วามส าคัญ ก็คือ การให้สารปรุ ง แต่ งทั้ง ทางด้า นสี กลิ่ น และ
รสชาติ ที่ในประเทศต่างประเทศสามารถการเลียนแบบให้มีรสใกล้เคียงกับ เนื้ อสัตว์ ผักและผลไม้
ซึ่ งสิ่ ง เหล่ า นี้ อาจไม่ ผ ลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู บ้ ริ โ ภคมากนัก แต่ ท าให้ ผู บ้ ริ โ ภคไม่ ส ามารถรั บ
สารอาหารที่มีในธรรมชาติเช่นเดียวกับวัตถุดิบที่มีในธรรมชาติได้ โดยสารปรุ งอาหารจะมีตน้ ทุนที่มี
ราคาพบที่ถูกกว่ามาก ถึ งแม้ในปริ มาณน้อยก็สามารถปรุ งแต่งรสชาติให้มีความใกล้เคียงกับแบบ
ธรรมชาติได้ ซึ่ งสารปรุ งรสมักจะพบใน เครื่ องปรุ งรสในรู ปแบบต่างๆ เช่น ซอสปรุ งรส ผงปรุ งแต่ง
อาหาร เป็ นต้น
ภาครั ฐ ควรมี ก ารควบคุ ม การผลิ ตเครื่ องปรุ ง รสต่ า งๆ ให้มี ม าตรฐานเรื่ องความสะอาด
ตลอดจนการควบคุ มปริ มาณการใช้สารปรุ งแต่งในเกณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานในต่างประเทศ ใน
ส่ วนของผูป้ ระกอบก็ควรใช้วิธีปรุ งรสแบบสมัยดั้งเดิ ม เช่น การต้มน้ าซุ ปควรใช้กระดูกสัตว์มาต้ม
แทนการใช้ส ารปรุ ง อาหาร ถึ ง แม้จ ะใช้เ วลานานและต้น ทุ น ที่ สู ง กว่า เพราะสิ่ ง เปล่ า นี้ จะเป็ น
ประโยชน์ต่อผูบ้ ริ โภคและเป็ นการสร้างลักษณ์ที่ดีวา่ มีความคิดสร้างสรรค์ในการประกอบอาหารอีก
ด้วย ส่ วนผูบ้ ริ โภคควรจะเลือกซื้ ออาหารที่ปลอดภัยจากสารปรุ งแต่ง โดยไม่ควรเลือกซื้ ออาหารที่มี
สี สันรสชาติที่ผดิ ไปจากธรรมชาติ ดังนั้นการสร้างรับรู ้ในเรื่ องอาหารที่มีคุณภาพ และการปรุ งอาหาร
ให้ปลอดภัย จึงเป็ นทางเลื อกหนึ่ งในสร้ างคุ ณภาพชี วิตและการสร้ างเมืองแห่ งอาหารให้มีความคิด
สร้างสรรค์อีกด้วย
1.รางวัลด้ านความสะอาด เป็ นรางวัลที่เน้นเรื่ องความคิดสร้ างสรรค์ของกรุ งเทพมหานคร
จากการสื บค้นเอกสารและถ่ ายภาพใบรั บรองร้ านอาหารปลอดภัยของผูว้ ิจยั พบว่าเป็ นการมอบ
รางวัล ให้ ก ับ ผู ้ป ระกอบการร้ า นอาหารปลอดภัย จากหน่ ว ยงานอนามัย ซึ่ งเรี ย กว่ า โครงการ
กรุ ง เทพมหานครเมื อ งอาหารปลอดภัย (Bangkok Food Safety) ที่ ต้อ งผ่า นหลัก เกณฑ์ ข องกรม
อนามัยดังนี้ 1.ผูส้ ัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมหลักสู ตรการสุ ขาภิบาลอาหาร 2.ผูส้ ัมผัสอาหารต้อง
มีผ่านเกณฑ์การตรวจสุ ขภาพทั้ง 9 โรคตามข้อกาหนดของกรุ งเทพมหานคร 3.อาหารต้องมีความ
ปลอดภัยตามกฎเกณฑ์ที่กรุ งเทพมหานครกาหนด จึงถื อเป็ นมาตรฐานที่ผูป้ ระกอบการอาหารต้อง
ผ่า นเกณฑ์ แต่ สิ่ ง เหล่ า นี้ ควรมี ก ารประชาสั ม พัน ธ์ จ ากภาครั ฐ เฉพาะควรส่ ง เสริ ม ให้ ผู บ้ ริ โ ภค
ตระหนักถึงการรับประทานอาหารที่มีความปลอดภัยมีผลมีต่อสุ ขภาพของตนเองและผูอ้ ื่นอีกด้วย
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ภาครั ฐได้มี ก ารจัดท าโครงการลัก ษณ์ ด้านความปลอดภัย มาอย่างต่ อเนื่ อง ไม่ ว่า จะเป็ น
โครงการร้านอาหารของกรุ งเทพมหานครในปี พ.ศ. 2542 ตลอดจนในปี พ.ศ. 2546 โครงการอาหาร
สะอาดรสชาติอร่ อย (Green food good taste) เพื่อให้สถานที่จาหน่ ายอาหาร ได้มีการปรับปรุ งการ
บริ ก ารอาหารที่ ส ะอาดปลอดภัย อย่า งต่ อเนื่ อง และเป็ นที่ รู้จกั ของนัก ท่ องเที่ ย วให้ราชการส่ ว น
ท้องถิ่ นดาเนิ นการตาม และประสานกับการใช้กฎหมายสาธารณสุ ขเพื่อการส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
และสุ ขภาพของประชาชน ซึ่ งถื อเป็ นโครงการที่ดี แต่การบริ หารจัดการมีปัญหาเนื่ องจากการเป็ น
การให้รางวัลโดยบุคลาการจากหน่วยงานของรัฐบาลที่มีความด้านหลักวิชาการในด้านสาธารณสุ ข
แต่อาจขาดประสบการณ์ให้ดา้ นประกอบอาหาร ดังนั้นภาครัฐและภาคเอกชนจึงควรร่ วมมือในการ
พัฒนาระบบให้การคัดเลือกร้านอาหารในกรุ งเทพมหานครที่มีความสะอาดของสด ความปลอดภัย
และมีรสชาติที่ดี เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการท่องเที่ยว ควรจะมีการประชาสัมพันธ์ให้กบั ประชาชนได้
ทราบถึงคุณสมบัติของร้านอาหารที่ได้รับรางวัลอาหารปลอดภัยและรสชาติที่ดี เพื่อเป็ นการพัฒนา
ให้ร้านอาหารของกรุ งเทพมหานครปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเหล่านี้
ในปั จจุ บนั ผูบ้ ริ โภคจานวนมากยังไม่ทราบว่ากรุ งเทพมหานครได้มีการมอบรางวัล ด้าน
ร้ า นอาหารสะอาดให้ แ ก่ ผู ้ป ระกอบการอาหาร และพบว่ า ผู ้ป ระกอบการอาหารก็ ย ัง ไม่ เ ห็ น
ความสาคัญเท่าที่ควร ดังนั้นหากต้องการพัฒนาผูป้ ระกอบการธุ รกิจอาหารให้มีความตระหนักและ
รับผิดชอบมากยิง่ ขึ้น ภาครัฐต้องการมอบรางวัลแก่ผปู ้ ระกอบการให้สังคมได้รับรู ้ และภาครัฐควรมี
การกาหนดระยะเวลาที่แน่นอนชัดเจน เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการที่มีคุณสมบัติผา่ นและไม่ผา่ นเกณฑ์มี
การพัฒ นาตัว อย่า งสม่ า เสมอ ในส่ ว นรางวัล อาหารที่ มี ร สชาติ ที่ ค วรเป็ นการร่ ว มกับ การผู ้ที่ มี
ประสบการณ์ ในภาคอาหารโดยตรง เช่ น คณาจารย์ที่มีการสอนหลักสู ตรอาหาร ผูเ้ ชี่ ยวอาหารจาก
ภาคเอกชน และผูบ้ ริ โภคอาหาร เพราะยังสามารถแบ่งภาระของบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐแต่ยงั
มี ม าตรฐานที่ ดีจากผูท้ ี่ มี ป ระสบการณ์ อีก ด้วย ดัง นั้นการพัฒนากรุ ง เทพมหานครไปสู่ เมื องแห่ ง
อาหารจะต้องมอบรางวัลด้านความสะอาดเพื่อเป็ นมาตรฐานให้ผปู ้ ระกอบอาหารยึ ดเป็ นทางปฏิบตั ิ
อย่างเคร่ งครัด ยังเป็ นการส่ งเสริ มและการเพิ่มมูลค่าให้กบั การบริ การของตนเองอีกด้วย
ดังนั้นการที่หน่ วยงานกรุ งเทพมหานครมีการมอบรางวัลด้านความสะอาดและร้ านอาหาร
ปลอดภัยเป็ นการสร้างความภูมิใจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี แต่ภาครัฐควรมีการปรับปรุ งมาตรฐานให้
มีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคสังคม ซึ่ งควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ผบู ้ ริ โภค
ได้ทราบถึงข้อมูลว่าผูป้ ระกอบด้านอาหารที่สามารถปฏิ บตั ิตามข้อกาหนดของภาครัฐ จึงเป็ นช่ วย
สร้ างภาพลักษณ์ และขวัญกาลังใจผูป้ ระกอบธุ รกิ จอาหารมีการพัฒนาให้ธุรกิ จให้มีมาตรฐานเช่ น
เดี ยวคู่แข่งขันรายอื่ นๆในเขตกรุ งเทพมหานคร ทาให้เกิ ดการพัฒนาเมื องแห่ งอาหารการกิ นด้วย
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์อีกด้วย
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1.7. การพัฒนาธุรกิจอาหารและเครื อข่ ายธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้ อง (Food Cluster Development and
Business Network)หมายถึ ง การพัฒนาเครื อข่ายทางธุ รกิ จให้มีการแลกเปลี่ ยนองค์ความรู ้ ใ นการ
พัฒ นาสิ นค้ า ร่ วมกั น ซึ่ งเป็ นการพัฒ นาระบบการท างานร่ วมกั น ระหว่ า งภาครั ฐ และภาค
ผูป้ ระกอบการอาหาร และผูท้ ี่ มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่ตน้ ทางการวัตถุดิบในการผลิตสิ นค้าจนถึงระบบ
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ตลอดจนการตรวจสอบและควบคุ มโดยใช้หลักข้อกฎหมายและ
ข้อบังคับกับสถานประกอบการอาหารต่างๆ
ระบบการจัดการธุ รกิ จด้านอาหารมี ส่วนส่ ง เสริ ม การท่ องเที่ ยวอย่างมาก จึ ง ท าให้ภาครั ฐ
สมควรอย่างยิ่งที่ ตอ้ งมี การส่ งเสริ มเชื่ อมโยงทางธุ รกิ จด้านอาหารให้สอดคล้องกับการท่องเที่ยว
เนื่ องจากอาหาร เปรี ยบเสมือนอัตลักษณ์ที่สะท้อนวัฒนธรรมความเป็ นอยู่ของคนในชาติ เป็ นสิ่ งที่
ทาให้นกั ท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในกรุ งเทพมหานครต้องมีการใช้บริ การอาหารในชีวิตประจาวัน
ดังนั้นสิ่ งที่นกั ท่องเที่ยวได้รับประทานคือการได้เรี ยนรู ้วฒั นธรรมด้านอาหารของกรุ งเทพมหานคร
ไม่ว่าจะเป็ นรสชาติของอาหาร การใช้วตั ถุ ดิบที่มีคุณภาพ การปรุ งอาหารที่ตอ้ งมีความสะอาดและ
ปลอดภัย ตลอดจนสุ ขาอนามัยของผูป้ รุ งอาหารไม่ว่าจะเป็ นการแต่งกายหรื อบุ คลิ กภาพที่ ดีและ
ปลอดภัยจากโรคติ ดต่ อ ซึ่ งหากผูป้ ระกอบการได้ปฏิ บตั ิ ตามที่ ก ฎหมายได้ระบุ ไว้ก็สามารถช่ วย
ภาครัฐในการส่ งเสริ มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ ง จึงทาให้กระบวนการผลิตอาหารให้มี
คุ ณ ภาพและปลอดภัย จะต้อ งค านึ ง ในทุ ก ขั้น ตอนการผลิ ต อาหาร ซึ่ งเป็ นการผู ้ใ ห้ สั ม ภาษณ์
หน่ วยงานรัฐท่านที่ 6 และการศึกษาเอกสารของผูว้ ิจยั พบว่าการในส่ วนการปฏิ บตั ิงานของภาครัฐ
ควรมีดงั ต่อไปนี้
1. ระดับต้นน้ า คื อ การถ่ ายองค์ความรู ้ ในด้านสุ ขาภิ บาลอาหารและหลักโภชนาการ
ให้แก่ผปู ้ ระกอบการอาหารทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ประชาชนตั้งแต่ยงั เด็ก เพื่อให้บุคคลเหล่าเป็ น
กาลังสาคัญในการพัฒนาอาหารของกรุ งเทพมหานครที่มุ่งเน้นให้อาหารมีความคิ ดสร้ างสรรค์ใน
ด้ายความสะอาดและมีความปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค ตลอดจนมีประโยชน์ต่อผูบ้ ริ โภค ไม่ใช่การผลิ ต
อาหารเพียงมุ่งหากาไรเพียงอย่างเดียวแบบในสมัยก่อน
2. ระดับ กลางน้ า คื อ การปฏิ บ ตั ิ หน้า ที่ ข องภาครั ฐในการตรวจสอบแหล่ ง จาหน่ า ย
วัตถุดิบ สถานประกอบการปรุ งอาหาร ผูส้ ัมผัสอาหาร ตลอดจนการกาจัดของเสี ยต่างๆ ให้ถูกต้อง
ตามพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522 จึงเป็ นมาตรการบังคับที่ผปู ้ ระกอบการอาหารที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
จะต้องปฏิบตั ิตาม ซึ่ งภาครัฐต้องใช้อานาจในทางที่เหมาะสมและไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ที่เข้าข้างผูก้ ระทา
ผิดกฎหมาย โดยการปฏิบตั ิของหน่วยงานกากับดูแลอาจจะต้องมีการร่ วมงานกับหน่วยงานอื่น เช่น
กรมอนามัย กรมปศุสัตว์ เป็ นต้น
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3. ระดับปลายน้ า คือ การส่ งเสริ มการท่องเที่ยวจากการใช้วธิ ี การโฆษณาประชาสัมพันธ์
รณรงค์ในด้านการท่ องเที่ ยวเชิ ง อาหารปลอดภัยในกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งเป็ นการรั บประกัน จาก
หน่วยงานรัฐว่า การรับประทานอาหารในกรุ งเทพมหานครมีความสะอาดและปลอดภัยจากสารเคมี
ต่างๆ จึงควรใช้พลังจากภาคผูป้ ระกอบการและชุ นชม ตลอดจนการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ ไม่วา่ จะ
เป็ นสื่ อทางโทรทัศน์ สื่ อทางออนไลน์ เป็ นต้น เพื่อสามารถทาให้นักท่องเที่ยวรั บรู ้ ถึงข้อมู ลเพื่อ
นาไปการขับเคลื่อนภารกิจด้านอาหารปลอดภัยไปพร้อมกัน
ดังนั้นการสร้างเครื อข่ายเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวด้านอาหารของกรุ งเทพมหานครให้มี
ความยัง่ ยืนนั้น จะต้องมีความร่ วมมือจากทุกภาคส่ วนทุกหน่วยงานของภาครัฐ ไม่วา่ จะเป็ นการออก
มาตรการการให้ความรู ้แก่ผปู ้ ระกอบอาหารและชุมชนเพื่อให้เกิดความตระหนักในการรับประทาน
อาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อตนเอง ในส่ วนผูป้ ระกอบด้านอาหารก็จะต้องให้ความร่ วมกันมือในการ
สร้ า งภาพลัก ษณ์ ที่ ดี ไม่ ว่า จะเป็ นการปรุ ง อาหารที่ ป ลอดภัย ต่ อ ผู บ้ ริ โ ภค และถู ก ต้อ งตามหลัก
สุ ขาภิบาลอาหารและหลัก โภชนาการเพื่อให้นกั ท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาใช้บริ การ
เพิ่มมากขึ้น
ในส่ วนของภาคผูป้ ระกอบธุ รกิจอาหารของภาคเอกชนของกรุ งเทพมหานครยังไม่สามารถ
รวมตัวอันได้อย่างยัง่ ยืน เนื่องจากปั ญหาหลายหลากด้าน เพราะการประกอบธุ รกิจที่มีความแตกต่าง
กันและผลประโยชน์การค้า เช่น สู ตรอาหาร ตลอดจนสภาวะการเปลี่ยนงานของบุคลากรทางอาหาร
ถึ ง แม้ จ ะเกิ ด การรวมตัว ของสมาคมผู ้ป ระกอบการธุ ร กิ จ อาหารก็ ไ ม่ ส ามารถรวมตั ว ของ
ผูป้ ระกอบการธุ รกิจอาหารได้ท้ งั หมด ปั จจุบนั การประกอบธุ รกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ พบว่า การ
สร้างกลุ่มธุ รกิจ (Cluster) จึงพบว่าการพัฒนากลุ่มอาหารอาจเป็ นวิธีหนึ่ งในการแก้ไขปั ญหาต่างๆใน
การประกอบธุ รกิ จในอุ ตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็ นปั ญหาการร่ วมทุ น การหาทรั พยากรและแหล่ ง
เงิ นทุ นต่างๆ ดังนั้นการสร้ างกลุ่ มอาหารจึ งอาจมี ส่วนช่ วยในการพัฒนาเศรษฐกิ จสร้ างสรรค์ใ น
ท้องถิ่น ไม่วา่ จะการส่ งเสริ มผูป้ ระกอบการให้มีรายได้และความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน ดังนั้น
การศึกษาเอกสารการพัฒนาธุ รกิจอาหาร พบว่า การร่ วมมือภาครัฐกับภาคเอกชนควรมีลกั ษณะ ดังนี้
1. ปั จจัยการผลิต คือการรวมกลุ่มของผูผ้ ลิตวัตถุดิบอาหาร เป็ นการรวมตัวของกลุ่มภาค
การเกษตร แต่กลับพบว่าภาคการเกษตรของกรุ งเทพมหานครกลับไม่รับความสนใจและการส่ งเสริ ม
เท่าที่ในอดี ต ดังนั้นภาครัฐจึงควรมีการส่ งเสริ มและการพัฒนาเกษตรกรรมของกรุ งเทพมหานคร
ควบคู่ไปท้องถิ่ นอื่นๆ จึงยังจะช่ วยสามารถพัฒนาศัลยภาพอาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้
อย่ า งสร้ า งสรรค์ ซึ่ งภาครั ฐ จะมี ส่ ว นช่ ว ยส่ ง เสริ ม การให้ ค วามรู ้ แ ก่ ภ าคเกษตรกรรมในเรื่ อง
การเพาะปลู กพืชให้มีความปลอดภัยจากสารเคมีและสิ่ งปนเปื้ อนต่างๆ จึงเป็ นการสร้ างมูลค่าเพิ่ม
ให้กบั ผลิ ตภัณฑ์และวัฒนธรรมทางอาหารของกรุ งเทพอีกทางหนึ่ ง ตลอดจนการพัฒนาศูนย์กลาง
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ขนส่ งเพื่อเป็ นการควบคุ มคุ ณภาพให้มีความสดใหม่สาหรับการผลิ ตอาหาร และสามารถควบคุ ม
คุ ณภาพให้มีความปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค ดังนั้นวัตถุ ดิบที่ มีการร่ วมมื อในการพัฒนาธุ รกิ จอาหาร
(Food Cluster) จึงเป็ นการควบคุมและจัดสรรวัตถุดิบที่มีความสดใหม่และมีคุณภาพที่ ดี ตลอดจน
ภาครัฐและกรุ งเทพมหานครสามารถควบคุม การปรุ งอาหารอาหารของผูป้ ระกอบการธุ รกิจอาหาร
ได้อีกด้วย
2. กระบวนการ คือ การที่ภาครัฐและกรุ งเทพมหานครควรมีการอานวยความสะดวกของ
ผูป้ ระกอบธุ รกิจอาหารมีกระบวนการในความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้นกระบวนการสร้างสรรค์จะต้อง
เกิ ดขึ้ นเพื่ อมาสร้ า งความสัม พันธ์ที่ เป็ นประโยชน์ และสนับ สนุ นต่ อธุ รกิ จที่ มี ค วามเกี่ ยวข้องกับ
อาหารผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย จะต้องการมีทางานและมีการสื่ อสารข้อมูลร่ วมกัน ดังนั้นการจัดองค์กร
เพื่อเป็ นการระดมความคิดเพื่อสามารถผลักดันความคิดสร้างสรรค์เพื่อใช้ในการพัฒนากลุ่มอาหาร
ของกรุ งเทพมหานคร จึงควรเริ่ มต้นการสร้ างวัฒนธรรมอาหารของกรุ งเทพมหานครที่มีการปรุ ง
อาหารที่มีความปลอดภัยและถูกหลักโภชนาการของผูบ้ ริ โภค ดังนั้นการพัฒนาให้กรุ งเทพมหานคร
เป็ นเมืองแห่ งอาหารการกินที่ความคิดสร้ างสรรค์ได้น้ นั ภาครัฐ กรุ งเทพมหานคร และภาคเอกชน
จาต้องมีการกระตุน้ ความคิด การวิจยั และการพัฒนา ตลอดจนการร่ วมมือทางธุ รกิ จที่เกี่ ยวข้องจน
ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ซึ่ งในปั จจุบนั การสร้างเศรษฐกิ จสร้ างสรรค์ดา้ นอาหารจาเป็ นต้องมีการ
สร้ างห่ วงโซ่ อุปทานและการผลิ ตอาหารในรู ปแบบต่างที่ เหมาะสมกับผูบ้ ริ โภค เพราะผูบ้ ริ โภคมี
ความสนใจในการบริ โภคอาหารที่มีคุณภาพสู งและผลิตโดยการเกษตรกรที่รับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
ไม่ว่าจะเป็ นการปลู กแบบอินทรี ยแ์ ละไม่ใช้สารเคมีในอุ ตสาหกรรม นอกจากการการพัฒนากลุ่ ม
ธุ รกิ จอาหาร (Food Cluster) จะต้องมีการพัฒนาการผูป้ ระกอบธุ รกิ จอาหารและผูป้ รุ งอาหารให้มี
ความช านาญความในการประกอบอาหาร มี ก ารแลกเปลี่ ยนความรู ้ ซ่ ึ งกันและกัน ตลอดจนการ
ร่ ว มมื อ จากผู ม้ ี ส่ ว นได้เสี ย ต่ า งๆ ไม่ ว่า เป็ นนัก การตลาดการ สื่ อ โฆษณาต่ า งๆไม่ ว่า จะเป็ นทาง
ออนไลน์หรื อออฟไลน์เป็ นต้น ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็ นส่ วนหนึ่ งในการพัฒนา
กรุ งเทพมหานครไปสู่ เมืองแห่งอาหารการกินด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อีกด้วย
3. ผลิตภัณฑ์ คือ การที่ ภาครั ฐและภาคเอกชนมี การร่ วมมื อทางธุ รกิ จจนได้ออกมาเป็ น
ผลิ ตภัณฑ์ท างด้า นอาหารการกิ นของกรุ ง เทพมหานคร ที่ เรี ย กว่า วัฒนธรรมอาหารการกิ น ซึ่ ง
นอกจากกรุ งเทพมหานครจะมีผูป้ ระกอบการอาหารที่ความหลากหลายและมีรูปแบบที่ พิเศษกว่า
ท้องถิ่นอื่นๆ จึงทาให้ภาครัฐควรมีการพัฒนากระบวนการในผูป้ ระกอบการมีความคิดสร้างสรรค์ใน
การปรุ ง อาหารที่ ได้จากอุ ตสาหกรรมที่ ความปลอดภัย ต่ อผูบ้ ริ โภคพร้ อมทั้งยังมี การส่ งเสริ มให้
ภาคเกษตรและอุ ต สาหกรรมที่ เ กี่ ย วข้อ งมี โ อกาสในการพัฒ นาตนเองและธุ ร กิ จ ต่ อ ไป ดัง นั้น
การท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมอาหารของกรุ งเทพมหานครยังส่ วนส่ งเสริ มในกับอุตสาหกรรมการ
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ท่ องเที่ ย วอื่ นๆอี ก ด้วย ไม่ ว่า จะเป็ นการงานเทศกาลงานประจาปี การท่ องเที่ ย วเชิ ง อนุ รัก ษ์และ
วัฒนธรรม เป็ นต้น
จากการศึ ก ษากรณี ตวั อย่า งคลัส เตอร์ ที่ เกิ ดในประเทศไทยและต่ า งประเทศ พบว่า การ
รวมกลุ่มการพัฒนากลุ่มธุ รกิจอาหาร (Food Cluster) จะมีส่วนช่วยในการส่ งเสริ มศักยภาพของธุ รกิ จ
อาหารในกรุ งเทพให้มีเข้มแข็ง เนื่องการเกิดการระดมความคิดจากทัง่ ส่ วนภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่ ง
จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ ดังต่อไปนี้
3.1 การพัฒนากลุ่มธุรกิจอาหาร (Food Cluster) ส่ งเสริ มให้ผปู ้ ระกอบการธุ รกิจอาหาร
และผู ้ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งสามารถก่ อ ตั้ง เป็ นองค์ ก ร สมาคม และกลุ่ ม ที่ มี ค วามสามารถในการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู ้และข้อมูลร่ วมกัน เพื่อให้ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องสามารถช่วยกันระดมสมอง พัฒนา
บุคลากรทุกคนจะได้รับรู ้ ความทักษะการคัดเลือกวัตถุดิบ การปรุ งอาหารที่ถูกหลัก โภชนาการและ
หลักสุ ขาภิบาล ซึ่ งจะบุคลลเหล่าเข้าใจปั ญหาของการปรุ งอาหารที่ไม่ปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค เมื่อผูท้ ี่มี
ส่ วนเกี่ ยวข้องสามารถเข้าใจถึงปั ญหาก็จะสามารถค้นพบแนวทางที่ใช้ในการแก้ไขร่ วมกันได้ ซึ่ ง
การสร้างกลุ่มพัฒนาทางธุ รกิจได้น้ นั ภาครัฐและภาคเอกชนต้องจะมีความไว้วางใจซึ่ งกันและกัน ไม่
ว่าจะเป็ นผูป้ ระกอบธุ รกิจอาหารที่เกี่ยวข้องทั้งรายใหญ่และรายย่อย ซึ่งจะต้องมีการทาข้อสัญญาและ
ข้อตกลงว่าผูป้ ระกอบการอาหารจะไม่เสี ยผลประโยชน์ในการดาเนิ นธุ รกิจ ซึ่ งภาครัฐจะมีหน้าที่ใน
การจะก าหนดนโยบายและการสนับ สนุ น ในเรื่ ององค์ ค วามรู ้ ที่ เ กี่ ย วกับ การประกอบธุ ร กิ จ
ข้อกฎหมาย หลักการสาธารณสุ ข หลักสุ ขาภิบาลอาหาร ข้อมูลทางด้านวัตถุดิบ การพัฒนาบุคลกร
ตลอดจนข่าวสารด้านเทคโนโลยีการผลิต และกลยุทธ์ดา้ นการตลาดเท่านั้น
3.2 การพัฒนากลุ่มธุรกิจอาหาร (Food Cluster) จะมีส่วนช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
สั่งซื้ อวัตถุดิบ ซึ่ งภาครัฐและภาคเอกชนสามารถควบคุมคุณภาพและราคาของวัตถุดิบได้ เพราะการ
รวมกลุ่มการพัฒนาธุ รกิจอาหารจะทาให้ทราบถึงความต้องการทางด้านวัตถุดิบที่เป็ นความต้องการ
ขั้นพื้นฐาน เช่ นวัตถุ ดิบจาพวกผัก ผลไม้ และเนื้ อสัตว์ เป็ นต้น เพื่อทาให้มีอานาจการต่อรองกับ
ผูผ้ ลิ ต วัต ถุ ดิ บ ให้ผ ลิ ต สิ น ค้า ที่ มี คุ ณ ภาพและราคาที่ เ ป็ นธรรม ในส่ ว นด้า นการวิ จ ัย และพัฒ นา
เนื่องจากการเป็ นโครงการที่จาเป็ นต้องใช้งบประมาณที่สูง จึงจาเป็ นต้องเป็ นการร่ วมมือกันระหว่าง
ภาครั ฐ ภาคเอกชน และผูผ้ ลิ ตวัตถุ ดิบและสิ นค้าทั้งผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่และรายเล็ก ในการ
ส่ งเสริ มและการลงทุนด้านการวิจยั และพัฒนาในสามารถผลิตวัตถุดิบได้ตรงตามความต้องการของ
ตลาด เช่น เนื้อสัตว์และผักปลอดสารเคมีต่างๆ พฤติกรรมความต้องการของผูบ้ ริ โภค เป็ นต้น
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3.3 การพัฒนากลุ่มธุ รกิจอาหาร (Food Cluster) จะมีช่วยส่ วนในพัฒนาด้านบุคลากรของ
อุตสาหกรรมให้มีความพร้ อมและตรงกับความต้องการของผูป้ ระกอบการกอาหาร ซึ่ ง ภาครัฐและ
ภาคเอกชนควรมีการร่ วมมือในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ ความสามารถในการประกอบธุ รกิ จ
อาหารให้ตรงกับกฎหมายสาธารณสุ ข หลักสุ ขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ เพื่อนาบุคลากรเข้า
สู่ ธุรกิจด้านอาหารเพื่อนากรุ งเทพมหานครสู่ เมืองแห่งอาหารการกินด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
แต่ ข ้อก าจัดด้า นองค์ค วามรู ้ และงบประมาณที่ ใ ช้ใ นการฝึ กอบรมและพัฒนาบุ ค ลากร ซึ่ ง ท าให้
ผูป้ ระกอบการบางรายไม่มีการอบรมบุคลากรให้มีทกั ษะในการปรุ งอาหารให้มีความปลอดภัย จึงทา
ให้ภาครัฐ กรุ งเทพมหานคร และสถานการศึกษาควรร่ วมมือในจัดหาผูเ้ ชี่ ยวชาญมาจัดเตรี ยมความ
พร้ อมและจัดอบรมหลักสู ตรในการผลิ ตอาหารและรับรองคุ ณภาพของบุคลากร เพื่อการสร้ างผู ้
ประกอบธุ รกิ จอาหารที่มีคุณภาพและสามารถพัฒนาธุ รกิ จอาหารของกรุ งเทพมหานครให้มี ความ
ปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภคต่อไป
3.4 การพัฒนากลุ่มธุ รกิจอาหาร (Food Cluster) จะมีช่วยส่ วนในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานส่ วนใหญ่จะเป็ นหน้าที่หลักของกรุ งเทพมหานครในการพัฒนาระบบการขนส่ งให้มีความ
สะดวกต่อการขนส่ งสิ นค้าและการท่องเที่ ยว ตลอดจนการพัฒนาศู นย์กระจายสิ นค้าที่ เป็ นความ
ร่ วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนให้สามารถเป็ นแหล่งกระจายสิ นค้าให้แก่ผปู ้ ระกอบการอาหารใน
กรุ งเทพมหานครและยังสามารถพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางด้านอาหาร เช่ นเดี ยวกับตลาดปลา
ตลาดปลาซึ กิจิ (Tsukiji Shijo) ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่ งเป็ นทั้งตลาดค้าส่ งปลาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
และยังเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทั้งเชิ งวัฒนธรรมและอาหารอีกด้วย ดังนั้นการพัฒนากรุ งเทพมหานคร
ไปสู่ มืองแห่ งอาหารการกิ น ภาครัฐและภาคเอกชนจึงควรมีการร่ วมมือในการทางธุ รกิ จศูนย์กลาง
จาหน่ า ยวัตถุ ดิบ เพื่ อเป็ นการสร้ า งภาพลัก ษณ์ ว่า เป็ นแหล่ ง วัตถุ ดิบ ที่ มี คุ ณ ภาพและปลอดภัย ต่ อ
ผูบ้ ริ โภค
3.5 การพั ฒ นากลุ่ ม ธุ ร กิ จ อาหาร (Food Cluster) จะมี ช่ ว ยส่ ว นในพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์
อาหารให้มีความหลากหลายมากยิง่ ขึ้น ซึ่ งเกิดมาจากการร่ วมกลุ่มของผูป้ ระกอบการทางธุ รกิจมีการ
แลกเปลี่ ยนข้อมูลและองค์ความรู ้ ระหว่างกันอยู่เสมอ ซึ่ งทาให้ผูป้ ระกอบการอาหารมีองค์ความรู ้
และประสบการณ์ ในการต่อยอดสิ นค้าและนาไปพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมต่อรู ป แบบ
ของธุ รกิจและผูบ้ ริ โภคของตนเอง จึงทาให้การร่ วมมือของธุ รกิ จอาหารเป็ นการแลกเปลี่ยนเทคนิ ค
ขั้นพื้นฐานในการปรุ งอาหารไม่ใช่การเลียนแบบเพียงอย่างเดียว
ดังนั้นการพัฒนากลุ่ มธุ รกิ จอาหาร (Food Cluster) ไม่ใช่ เป็ นการส่ งเสริ มการให้เกิ ดความ
ร่ วมมื อระหว่างภาครั ฐ ผูป้ ระกอบธุ รกิ จอาหารและผูม้ ี ส่วนเกี่ ย วข้อง แต่ตอ้ งส่ งเสริ มให้เกิ ดการ

186

แข่งขันซึ่ งกันและกัน เพื่อเป็ นการพัฒนาศักยภาพของผูป้ ระกอบอาหารให้มีความรู ้ ความสามารถ
ในการประกอบธุ รกิจต่อไปได้ กล่าวคือการพัฒนากลุ่มธุ รกิจอาหาร คือการที่ภาครัฐและภาคเอกชน
มีการร่ วมมือกันและสร้ างแรงกระตุ น้ ในผูป้ ระกอบการธุ รกิ จอาหารให้มีการแข่งขันในทางธุ รกิ จ
โดยจะต้อ งมี ก ารก าหนดทิ ศ ทางและเป้ า หมายและกลยุ ท ธ์ ก ารพัฒ นาร่ ว มกัน ในการพัฒ นา
กรุ งเทพมหานครไปสู่ เมืองอาหารการกินด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จึงทาให้กรุ งเทพมหานคร
ควรมีการกาหนดนโยบายให้กรุ งเทพมหานครเป็ นเมืองที่ความปลอดภัยทั้งอาหารที่ปรุ งเสร็ จและ
วัตถุ ดิบอาหาร เช่ นเดี ยวกับประเทศเดนมาร์ กที่มีการนากลุ่มธุ รกิ จมาประยุกต์ในเกิ ดประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิ จของประเทศ โดยเป็ นตั้งนโยบายที่ ช่วยเกิ ดประสิ ทธิ ภาพในการแข่งขันด้านอาหารก็คื อ
1.การจัดหาและการเก็บรักษาวัตถุ ดิบต้องมีมาตรฐานตามที่กาหนด 2. ผูบ้ ริ โภคเป็ นศูนย์กลางของ
ระบบอาหารจึงต้องผลิตอาหารให้เป็ นที่ยอมรับ 3.วัตถุดิบและอาหารจะต้องมีความปลอดภัย จาก
สารเคมีและสิ่ งปนเปื้ อนต่างๆ ซึ่ งแสดงในเห็ นว่าการพัฒนากลุ่มธุ รกิ จอาหารเป็ นการรวมตัวธุ รกิจ
ตั้งแต่ตน้ น้ าถึ งปลายน้ า เพื่อเป็ นการวางแผนบริ หารห่ วงโซ่ อุปทาน (Supply Chain Management)
เพื่อทาให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการผลิตและจาหน่ายสิ นค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสู ง ซึ่ งผูป้ ระกอบการอาหาร
สามารถปรุ งอาหารในรู ปแบบต่างที่เป็ นยอมรับต่อผูบ้ ริ โภค ก็มีช่วยส่ งเสริ มการพัฒนากลุ่มธุ รกิ จ
อาหารของกรุ งเทพมหานคร ทาให้เกิดการแข่งขันกันระหว่างธุ รกิจของกรุ งเทพมหานครจนสามารถ
พัฒนาธุ รกิจ ผูป้ ระกอบการอาหาร และธุ รกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้สามารถพัฒนากรุ งเทพมหานคร
ไปสู่ เมืองแห่งอาหารการกินด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้
1.8. การขยายตลาดสาหรั บอาหารท้ องถิ่น มุ่งที่เน้ นผู้มาเยือนทุกกลุ่ม (Market Expansion
for Local Food Targeting for Visitors) หมายถึง มีการสนับสนุนและส่ งเสริ มในการใช้เทคโนโลยี
ใช้ในการประชาสัมพันธ์ การใช้เพื่ออานวยสะดวกแก่ ผูป้ ระกอบการและนักท่องเที่ ยว ซึ่ งทาให้
สิ นค้าเป็ นที่ยอมรับในตลาด จนตลาดผูบ้ ริ โภคมีความต้องการสิ นค้าและบริ การ จึงสามารถกระจาย
สิ นค้าในตลาดได้มากขึ้น
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นการสร้างมูลค่าโดยในหลักการตลาดควบรวมกับแนวคิด
สร้างสรรค์ ซึ่ งเป็ นการใช้สื่อในการสร้างสิ นค้าและบริ การให้เป็ นที่รู้จกั ให้มากขึ้น ทั้งนี้สามารถแบ่ง
ประเภทของการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆได้ดงั นี้
1. การโฆษณา คื อ การใช้สื่ อเพื่ อประชาสั ม พันธ์ ธุ รกิ จอาหารให้เป็ นที่ รู้จกั และสร้ า ง
ภาพลักษณ์ที่ดีอีกด้วย ซึ่ งในปั จจุบนั มีการใช้สื่อที่ หลากหลายมากขึ้ น ทั้งในแบบสื่ อโฆษณาแบบ
ดั้งเดิ มก็คือ สื่ อทางโทรทัศน์ สื่ อทางวิทยุ และหนังสื อต่างๆ เป็ นต้น แต่ความนิ ยมจากสื่ อเหล่านี้ มี
จานวนลดลง เนื่ องจากจานวนช่ องรายการที่มีจานวนมากขึ้น ทาให้มีการแข่งขันเพื่อแย่งฐานของผู ้
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รั บ ชม แต่ ก ลับ มี รายการที่ มีลกั ษณะที่ คล้า ยกันจานวนมาก ไม่ ว่า จะเป็ นรายการพาเที่ ยวหรื อชิ ม
อาหารก็ลว้ นแต่ไม่มีความคิดสร้ างสรรค์เป็ นของตนเอง จึงทาให้สื่อออนไลน์สมัยใหม่ ที่เน้นการ
เข้าถึงการชิ มอาหารที่ มีความชัดเจน และทาให้ผูท้ าสื่ อออนไลน์พฒั นาสู่ การผูจ้ ดั บนสื่ อหลัก ของ
สถานี โทรทัศน์ต่อไปในอนาคต แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เป็ นแนวทางที่สาคัญ
ในการพัฒนาธุ รกิ จเกื อบทุกประเภท ดังนั้นการโฆษณาในปั จจุบนั จะต้องสามารถสนองกับความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ชัดเจน เช่ น การแสดงวิธีทาอาหารที่ ความสด สะอาด และใช้วตั ถุ ดิบ ที่
ปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค ตลอดจนบรรยากาศของร้านต้องมีความสะอาดเช่นกัน ซึ่ งในปั จจุบนั ทั้งผูจ้ ดั
รายการ ผูป้ ระกอบการ และผูบ้ ริ โภค ก็สามารถใช้สื่อเพื่อช่ วยโฆษณาประชาสัมพันธ์ และสร้ า ง
ชื่อเสี ยงได้เช่นกัน ซึ่ งสอดคล้องกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญที่ กล่าวว่า
“จานวนผูบ้ ริ โภคจานวน 80% มีการเชื่ อมัน่ ใจต่อผูจ้ ดั รายการอาหารและใช้
บริ การสิ นค้าประเภทอาหารที่มีการโฆษณาผ่านสิ่ งนั้น” ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าการใช้สื่อ
โฆษณาก็มีส่วนช่วยในการสร้างชื่ อเสี ยงของร้านอาหารอีกด้วย แต่ผใู ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ
กล่ า วต่ อ อี ก ว่า “ทางภาครั ฐ และภาคเอกชน ควรมี ก ารตั้ง หน่ ว ยงานมาช่ ว ยการ
ตรวจสอบในการใช้สื่อต่างๆที่ปัจจุบนั ไม่มีใครบอกว่าจริ งเท็จ ผิดหรื อไม่ เพราะสื่ อ
น่ากลัวมาก จะใช้มาโจมตีหรื อเป็ นการแกล้งต่อผูแ้ ข่งขัน หรื อคนที่ไม่ชอบ ก็สามารถ
ทาลายร้ านที่ มีชื่อเสี ยงที่ อายุมาอย่า งยาวนานได้เลยนะ” ผูท้ ี่มีความเชี่ ยวชาญด้าน
อาหารท่านที่ 5
จากการสัมภาษณ์ พบว่าในปั จจุ บนั มี การตัดต่อรู ปภาพว่าพบสิ่ งแปลกปลอมในอาหาร ก็
สามารถท าลายภาพลัก ษณ์ ข องธุ ร กิ จ อาหารได้เ ช่ น กัน ดัง นั้น ควรมี ก ารใช้สื่ อ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความ
คิ ดสร้ า งสรรค์ และนาไปพัฒนากรุ ง เทพมหานครสู่ เมื องแห่ ง อาหารต่ อไปในอนาคต ซึ่ ง ควรมี
การตรวจสอบว่าการใช้สื่อควรเพื่อเป็ นการโฆษณาธุ รกิจของตนเอง ไม่ใช้เพื่อการโจมตี และหากมี
การฟ้ องร้ องคดี ที่ เกิ ดจากความสะอาด ก็ ค วรมี ก ารตรวจสอบจากสื่ อกลางที่ ใ ห้ก ารยอมรั บ จาก
ทุกภาคส่ วน และควรมีการลงโทษผูก้ ระทาผิดอย่างจริ งจัง จึงสรุ ปได้วา่ การใช้สื่อโฆษณามีส่วนช่ วย
ประชาสัมพันธ์ธุรกิ จอาหารให้มีชื่อเสี ยงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ งต้องมีการศึกษาความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคว่าต้องการข้อมูลสิ นค้าและบริ การ เพื่อนาไปพัฒนาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
ในการผลิ ตสิ นค้าและบริ การต่อไป แต่ไม่ควรใช้สื่อเหล่านั้นเพื่อโจมตีคู่แข่งขัน เพราะจะเป็ นการ
ทาลายภาพลักษณ์ดา้ นการท่องเที่ยวที่ดีอีกด้วย
2. การจาหน่ ายสิ นค้ าและบริ การ คือ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเป็ นตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคและลดค่าใช้จ่ายของผูป้ ระกอบการ ซึ่ งในการสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญพบว่า
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“ในการชี วิตของคนกิ นมี ค วามเร่ ง รี บ มากขึ้ น ไม่ ว่า ต้องมี ป ระชุ ม ช่ วงเที่ ยง
บางครั้งก็มีการสั่งอาหารช่วงดึกๆ ทางร้านก็ตอ้ งมีการบริ การส่ งอาหารให้ มันก็ดีทาง
ร้ านก็ได้เงิ นเพิ่ม แต่ก็ตอ้ งหาคนงานมารับโทรศัพท์ หาคนงานมช่ วยส่ ง บางทีก็เก็บ
เงินผิดก็มี แต่ก็ตอ้ งอบรมพัฒนาให้ระวังมากขึ้น” ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ภาคเอกชนท่านที่ 8
จึงสรุ ปได้ว่าปั จจุ บนั พฤติกรรมการบริ โภคมีการเปลี่ ยนแปลงไป เช่ น ชี วิตการทางานใน
ปั จจุบนั การประทานอาหารต้องเร่ งรี บหรื อมีการประชุ มที่ใช้เวลาที่ยาวนาน การสั่งอาหารเพื่อมา
รั บประทานที่ สานักงานจึ งเป็ นทางเลื อกหนึ่ งในการใช้บริ การร้ านอาหารสมัยใหม่ ดังนั้นการใช้
เทคโนโลยีจึงมีช่วยในการส่ งเสริ มธุ รกิจร้านอาหารที่แตกต่างจากเมื่อก่อนจากในอดีต เช่น
• การสั่ งอาหารผ่ านโปรแกรม (Application Software) เป็ นโปรแกรมสาเร็ จที่พฒั นาขึ้ น
มา เพื่อใช้สาหรับการสั่งอาหารและใช้บริ การต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการอาหาร ซึ่ งลู กค้าจะได้
เห็นราคาและหน้าตาของอาหาร ตลอดจนส่ วนลดต่างๆ ทาให้การตัดสิ นใจในการเลือกซื้ อสิ นค้าและ
บริ การง่ายขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลท่านหนึ่งว่า
“การใช้เทคโนโลยีมีผลส่ งการใช้บริ การและสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค เนื่ องจาก
ผูบ้ ริ โภคจะได้เห็นรู ปภาพ ราคา และส่ วนลดพิเศษของอาหารที่ชดั เจน ตลอดจนเห็น
จากแสดงความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริ การรายอื่นๆ จึงทาให้การสั่งอาหารมีความถูกต้อง
มากยิ่งขึ้น แต่ยงั คงความสามารถในการสนทนาระหว่างผูใ้ ห้บริ การและผูใ้ ช้บริ การ
ได้ สิ่ งเหล่านี้ทาให้ทราบถึงพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค เพื่อนาไปพัฒนาด้านการบริ การไม่วา่
จะเป็ นคุณภาพ ราคา ส่ วนลดทางการด้านตลาดได้” ผูใ้ ห้เชี่ยวชาญทางอาหารท่านที่ 4
ดังนั้นผูป้ ระกอบควรมีการศึกษาข้อมูลเพื่อนามาพัฒนาธุ รกิจอาหารของตนเอง แต่สิ่งสาคัญ
ในการบริ การอาหารส่ งถึงบ้าน (Delivery) คือความสด ความสะอาด รสชาติของอาหาร ต้องมีความ
เหมื อนกับการรั บประทานเหมื อนที่ ร้า นอาหาร ตลอดจนภาชนะหี บห่ อ (Packaging) จะต้องเป็ น
ภาชนะที่บรรจุอาหารโดยตรง มีความปลอดภัยจากการสารเคมีต่างๆและ การสัมผัสอาหารโดยตรง
จึ ง ท าให้ ส ร้ า งความน่ า เชื่ อ ถื อ และภาพลัก ษณ์ ซึ่ งท าให้ เ กิ ด ความคิ ด สร้ า งสรรค์ใ นการพัฒ นา
กรุ งเทพมหานครเป็ นเมืองแห่งอาหารต่อไป
• การธนาคารอินเทอร์ เน็ต (Internet Banking) เป็ นการทาธุ รกรรมทางการเงิ นผ่านระบบ
อิ นเตอร์ เน็ ตโดยสามารถใช้ผ่า นทั้ง ระบบคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มื อถื อ ซึ่ งในปั จจุ บนั สั ง คม
ผูบ้ ริ โภคมี ก้า วสู่ ยุค เทคโนโลยี 4.0 โดยนัก ท่ องเที่ ย วชาวจี นซึ่ ง มี พ ฤติ ก รรมที่ ใ ช้จ่า ยผ่า นระบบ
อินเตอร์ เน็ ต โดยนักท่องเที่ยวชาวจี นสู งสุ ดในแถบทวีปเอเชี ย ทาให้ทางผูป้ ระกอบการควรมี การ
ปรั บ ตัว ให้ เ หมาะกับ พฤติ ก รรมของผู ้บ ริ โ ภคที่ เ ปลี่ ย นไป ซึ่ งระบบการธนาคารอิ น เทอร์ เ น็ ต
ประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบการโดยตรง เช่ น ผูป้ ระกอบการสามรถได้รับเงิ นจากค่าบริ การไม่เกิ น 2-3
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วันหรื อทันทีเมื่อชาระการสิ นค้า จึงทาให้ผูป้ ระกอบการมีเงิ นสดหมุนเวียนเพื่อนาไปพัฒนาธุ รกิ จ
และบริ การได้ทนั ที ซึ่ งยังเป็ นช่องทางโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ดีท้ งั ลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติที่
ดีอีกด้วย เนื่ องจากผูใ้ ห้บริ การด้านการธนาคารอินเทอร์ เน็ต ก็มีการโฆษณาร้ านอาหารเพื่อเป็ นการ
ขยายฐานลูกค้าของตนเองให้มาใช้บริ การเพิ่มขึ้นเช่นกัน
การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศของผู ้ป ระกอบการด้ า นอาหารจึ ง เป็ นการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์และเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ที่ต่อผูบ้ ริ โภค ซึ่ งทาให้การรับรู ้เพิ่มมากขึ้นไม่วา่ จะเป็ น
การจ าหน่ า ยสิ นค้ า และบริ การที่ พ ัฒ นารู ปแบบให้ มี ก ารสื่ อสารแบบสองทาง(Two-way
Communication) ทาให้ผูป้ ระกอบการด้านอาหารจึ งสามารถการตอบสนองกับความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคได้อย่า งทันที ไม่ ว่า จะเป็ นระบบการสั่ ง อาหารและระบบการช าระเงิ นที่ ใ ช้ระบบการ
ธนาคารอินเทอร์ เน็ต (Internet Banking) มาเป็ นศูนย์กลางการชาระเงิ น ซึ่ งเพิ่มความสะดวกสบาย
ให้แก่ ผูป้ ระกอบการอาหารและผูบ้ ริ โภคอี กด้วย ซึ่ งภาครัฐต้องออกมาตรการในควบคุ มใช้ก าร
เทคโนโลยีสารสนเทศในทางที่ผิด เช่น การสร้างข่าวสารที่ไม่มีมูลความจริ งเพื่อเป็ นการทาลายสร้าง
ภาพลักษณ์ผปู ้ ระกอบการอาหาร และการโจรกรรมข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น
3. การสร้ างแบรนด์ แหล่ งท่ องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรม ในการสร้ างแบรนด์แหล่งท่องเที่ยวนั้น
สามารถพิจารณาจากองค์ประกอบ 2 ประการ คือ เอกลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว (Destination Identity)
ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว (Destination Image) ซึ่ งสามารถสรุ ปได้ ดังนี้
3.1 เอกลักษณ์ แหล่ งท่องเที่ยว จากการวิเคราะห์ พบว่า เอกลักษณ์ ที่โดดเด่ นของเมื อง
แห่ งอาหารของกรุ งเทพมหานคร คือ การที่ชุมชนอาศัยอยู่รวมกันจนพัฒนาเป็ นเมืองก่ อเกิ ดเป็ น
วัฒ นธรรมอาหารที่ มี ค วามหลากหลายและโดดเด่ น จึ ง เป็ นการส่ ง เสริ ม องค์ค วามรู ้ ท างด้า น
วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ชุ มชน คือ การปรุ งอาหารแบบธรรมชาติวิถีและมีการรับประทานอาหารที่
เป็ นวัฒนธรรมของกรุ งเทพมหานคร ดังนั้น จากเอกลักษณ์วฒั นธรรมอาหาร จึงเป็ นควรนาปั จจัยใน
ด้า นวัฒนธรรมอาหารมาเป็ นจุ ด โฆษณาประสั มพันธ์ ใ นการสื่ อสารการตลาดเพื่ อส่ ง เสริ ม การ
ท่องเที่ยวเชิงอาหารการกินของกรุ งเทพมหานครได้เป็ นอย่างดี
3.2 ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว จากการวิเคราะห์ พบว่า กลุ่มนักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่มีการ
รั บ รู ้ เ กี่ ย วกับ การท่ อ งเที่ ย วในด้า นกายภาพ (Physical) ว่า กรุ ง เทพมหานครเป็ นเมื อ งหลวงที่ มี
วัฒนธรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม เช่ น วัด วัง และการแสดงของไทย ตลอดแหล่งชอปปิ้ ง
ต่างๆ ดังนั้นภาครัฐและหน่วยงานกรุ งเทพมหานครจึงควรมีการสร้างภาพลักษณ์ให้นกั ท่องเที่ยวได้
เกิ ดการรั บ รู ้ ใ นอี ก มุ ม หนึ่ ง ของกรุ ง เทพมหานครในเรื่ องอาหารการกิ นให้ นัก ท่ อ งเที่ ย วได้รั บ รู ้
(Accessibility) พว่า กรุ งเทพมหานคร เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถมีความโด่ดเด่นเรื่ องวัฒนธรรม
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อาหารการกิ น และสร้ า งความรู ้ สึ ก (Affective) ว่า การรั บ ประทานอาหารในกรุ ง เทพมหานคร
นักท่องเที่ยวจะได้รับรู ้วา่ มีความปลอดภัย ถูกหลักโภชนาการและสุ ขาภิบาลอีกด้วย
4. การสร้ างกิจกรรมทางการตลาดกับ ทุกกลุ่มนักท่ องเที่ยว เช่น กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ตอ้ งการ
สั ม ผัส กับ วัฒ นธรรมอาหารและเรี ย นรู ้ วิ ถี ชี วิ ต ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น เนื่ อ งจากความต้อ งการของ
นักท่องเที่ยวมีความแตกต่างกัน จึงทาให้การพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวจึงควรหลากลายมิติเพื่อเป็ น
การกระตุน้ และชักชวนให้นกั ท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวจากสิ่ งที่ตอ้ งการ ภาครัฐและภาคเอกชนจึง
ค่อยๆสอดแทรกวัฒนธรรมอาหารเข้าไปในโปรแกรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ดังนั้นภาครัฐ
และกรุ งเทพมหานครจึ ง ควรมี ก ารจัด เทศกาลอาหาร ไม่ ว่ า จะเป็ น อาหารวัฒ นธรรมของ
กรุ งเทพมหานคร ตลอดจนวัตถุดิบ จาพวกผักและผลไม้ปลอดสารเคมี เพื่อเป็ นการสร้างภาพลักษณ์
ให้ก ับ กรุ ง เทพมหานครว่า เป็ นเมื องอาหารปลอดภัย ได้อีก ด้วย เพื่ อให้นัก ท่ องเที่ ย วที่ มี ท้ งั แบบ
ทางตรงและทางอ้อมเป็ นสื่ อโฆษณาให้แก่การท่องเที่ยวด้านอาหารของกรุ งเทพมหานคร โดยการใช้
การสื่ อสารระหว่างบุคคลในรู ปแบบปากต่อปาก (Word of Mouth) ซึ่งการใช้สื่อบุคคลในการสื่ อสาร
การตลาดที่เป็ นที่นิยมและยอมรับอีกด้วย ดังนั้นการสร้างความไว้วางใจให้นกั ท่องเที่ยวด้านอาหาร
จึงควรสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจให้แก่นกั ท่องเที่ยวกลุ่มเหล่านี้ เพื่อให้นกั ท่องเที่ยวเกิด
การเชิ ญชวนให้นกั ท่องเที่ยวกลุ่มต่างๆเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวด้านอาหารของกรุ งเทพมหานครได้
อีกด้วย

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาวิจยั เรื่ อง ต้นแบบการบริ หารจัดการเพื่อการพัฒนากรุ งเทพมหานครสู่ เมืองแห่ ง
อาหารการกินด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมี
วัตถุประสงค์การวิจยั คือ
1. เพื่อศึกษาแนวทางการบริ หารจัดการเพื่อพัฒนากรุ งเทพมหานครสู่ เมืองแห่ งอาหารการ
กินด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
2. เพื่อศึกษาบริ บทของกรุ งเทพมหานครต่อการบริ หารจัดการเพื่อพัฒนากรุ งเทพมหานครสู่
เมืองแห่งอาหารการกินด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
3. เพื่อศึกษาปั ญหาและอุปสรรคในการบริ หารจัดการเพื่อพัฒนากรุ งเทพมหานครสู่ เมือง
แห่งอาหารการกินด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
4. เพื่อเสนอแนะแนวทางการบริ หารจัดการเพื่อพัฒนากรุ งเทพมหานครสู่ เมืองแห่ งอาหาร
การกินด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
โดยใช้วิธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้อมู ล โดยการศึ ก ษาเอกสาร สั ม ภาษณ์ การสั ง เกต และการ
สนทนากลุ่ม จากเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้ ผูว้ ิจยั จึงดาเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ซึ่ งสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั ต่อไปนี้
5.1 สรุ ปผลการวิจัย
ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั เลื อกให้ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญที่ใช้ในการวิจยั ด้วยการสุ่ มตัวอย่าง
ด้วยวิธีการเลื อกแบบเฉพาะเจาะจงที่มีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ในสายอาชี พด้าน
อาหารต่างๆ ได้แก่
1. ภาครัฐ: หน่วยงานที่ทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
1.1 ผูบ้ ริ หารของกรุ งเทพมหานครจานวน 30 เขต เขตละ 1 ท่าน
1.2 ผูบ้ ริ หารของกระทรวงสาธารณสุ ข กรมอนามัย 2 ท่าน
1.3 นักสาธารณะสุ ข จากกรุ งเทพมหานคร 15 ท่าน
2. ภาคเอกชน
2.1 ผูป้ ระกอบการธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารในกรุ งเทพมหานครจานวน 25 ท่าน
2.2 ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านอาหาร 5 ท่าน
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ผูว้ ิจยั มีการใช้เครื่ องมือในการวิจยั คือ การใช้เทคนิ คของการวิจยั ด้วยวิธีสังเกตแบบมีส่วน
ร่ วมภาคเอกชน การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม ตลอดจนการสัมภาษณ์ขอ้ มูลเชิงลึกและสัมภาษณ์แบบ
กลุ่มกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ ควบคู่กบั เครื่ องบันทึกเสี ยง เครื่ องมือจดบันทึกข้อมูล กล้องถ่ายภาพ และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ ซึ่ งใช้การวิเคราะห์แนวความคิดและการวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้รับ
จากผูใ้ ห้ข ้อมู ล ส าคัญทั้ง ภาครั ฐและภาคเอกชน เพื่ อนามาอธิ บ ายผลการวิจยั เชิ ง คุ ณภาพและใช้
ประกอบการอภิปรายผลการวิจยั โดยผูว้ จิ ยั ได้แบ่งเนื้อหาผลการวิจยั ออกเป็ นส่ วนต่างๆดังนี้
5.1.1 การสรุ ปผลข้ อมู ลเกี่ยวกับต้ นแบบการบริ หารจัดการเพื่อ พัฒนากรุ งเทพมหานครสู่
เมื อ งแห่ ง อาหารการกิน ด้ ว ยแนวคิ ด เศรษฐกิจ สร้ า งสรรค์ พบว่า การพัฒ นาด้า นการท่ อ งเที่ ย ว
ด้านอาหารของกรุ งเทพมหานครที่ ตอ้ งสร้ างความแตกต่างกับตลาดการท่องเที่ ยวด้านอาหารของ
ประเทศอื่นๆ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่จบั ต้องไม่ได้และไม่สามารถเลียนแบบได้ง่าย นัน่ ก็คือวัฒนธรรมอาหาร
ของกรุ งเทพมหานครที่ศิลปะและวัฒนธรรมมาอย่างยาวนาน โดยอาหารทางด้านวัฒนธรรมการปรุ ง
แบบดั้งเดิ ม (Slow Food) คือ การปรุ งแบบที่เน้นการปรุ งโดยใช้วตั ถุ ดิบจากธรรมชาติ ปราศจาก
สารเคมีและสารปรุ งแต่งชนิ ดอื่นๆ ดังนั้นการท่องเที่ยวด้านอาหารจึงเป็ นการร่ วมมือซึ่ งกันและกัน
ระหว่าง ภาครัฐและภาคเอกชนให้การทางานร่ วมกันพัฒนาการวัฒนธรรมด้านอาหารการกินจัดเป็ น
ความคิดสร้างสรรค์และการสร้างคุณค่ารู ปแบบหนึ่งในการพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งเป็ นการประกอบ
ธุ รกิ จส มั ย ใ หม่ ที่ ผู ้ ป ระ ก อบก า รธุ รกิ จ จะ ต้ อ ง มี ก า รศึ ก ษ าพฤ ติ ก ร รมข องลู ก ค้ า ว่ า มี
ความต้อ งการและตอบสนองบริ โภคสิ นค้ า ในอนาคต ผู ้วิ จ ัย จึ ง ได้ น าต้ น แบบการพัฒ นา
กรุ ง เทพมหานครสู่ เมื องแห่ ง อาหารการกิ นด้วยแนวคิ ดเศรษฐกิ จสร้ า งสรรค์มาวิเคราะห์ ศึ ก ษา
แนวทาง การกาหนดนโยบายภาครัฐ กรุ งเทพมหานคร และการประกอบธุ รกิ จให้ลูกค้าเกิ ดความ
พึงพอใจและมีการกลับมาใช้บริ การอย่างต่อเนื่องดังต่อไปนี้
1. วั ฒ นธรรมอาหารการกิ น ( Gastronomy Culture) เป็ นสิ่ งหนึ่ งที่ ภ าครั ฐ แล ะ
ผูป้ ระกอบการอาหารควรให้การอนุ รักษ์และส่ งเสริ มให้นกั ท่องเที่ยวรู ้จกั วัฒนธรรมการรับประทาน
อาหารที่เป็ นเอกลักษณ์ที่มีความโดดเด่น ไม่วา่ เป็ นการผสมผสานทางด้านวัฒนธรรมทั้งด้านวัตถุ ดิบ
และการปรุ งอาหาร ซึ่ งผูป้ ระกอบการด้านอาหารควรมีการพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์และการ
สร้างสรรค์อาหารเพื่อให้ตรงกับความพฤติกรรมและความต้องการของลู กค้า ซึ่ งควรนาสิ่ งที่ เป็ น
พื้นฐานของกรุ งเทพมหานครมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการบริ การนั้นก็คือ การบริ การแบบ
วัฒ นธรรมไทยซึ่ งเป็ นการบริ ก ารที่ ด้ว ยหั ว ใจ (Service Mild) และแต่ ง กายแบบไทยๆ ท าให้
นัก ท่ อ งเที่ ย วทั้ง ชาวไทยและชาวต่ า งชาติ ส ามารถเรี ย นวัฒ นธรรมและประเพณี ที่ มี ค วามเป็ น
เอกลักษณ์และยังสามารถสื บต่อมาจนถึงปั จจุบนั แต่การพัฒนากรุ งเทพมหานครควรจะพัฒนาด้าน
ความปลอดภัย ความสะอาดของอาหารเป็ นหลัก จึงทาให้ผปู ้ ระกอบการควรมีการเรี ยนรู ้ดา้ นวัตถุดิบ
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ของวัฒนธรรมนั้น จะเป็ นสิ่ งที่สามารถส่ งเสริ มให้เกิดความเชื่ อมัน่ และเป็ นการดึงดูดและกระตุน้ ให้
นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจในการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมอาหารมากยิ่งขึ้น ตลอดจนความรู ้ทาง
หลัก โภชนาการและการรั บ ประทานอาหารเพื่ อ รั ก ษาโรคต่ า งๆ ก็ เป็ นสิ่ ง ที่ ส ามารถส่ ง เสริ ม ให้
ผูบ้ ริ โภคมีการรับประทานอาหารที่ดีมีป ระโยชน์ สะอาดและปลอดภัยต่อตนเอง ตลอดจนสร้ าง
ความประทับใจแก่นกั ท่องเที่ยวจนสร้างเอกลักษณ์ที่ดีกรุ งเทพมหานครในการพัฒนาเป็ นเมืองแห่ งที่
มีความสร้างสรรค์ได้อย่างยัง่ ยืน
การปรุ งอาหารเป็ นทั้งศาสตร์ และศิลป์ ของผูป้ รุ งอาหาร ซึ่ งบุคคลเหล่านี้ตอ้ งมีความสามารถ
ในการปรับปรุ งรสชาติให้มีรสชาติที่ดี มีความเหมาะสมและตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค ซึ่ ง
ควรมี ก ารประยุก ต์ใ ห้มี เอกลัก ษณ์ และวัฒนธรรมท้องถิ่ นของความกรุ ง เทพมหานคร ตลอดจน
สะท้อนตัวตนของผูป้ ระกอบอาหารออกมาด้านทางปรุ งอาหารและการตกแต่งอาหารให้มีความน่ า
ประทาน ซึ่ งลักษณะการปรุ งอาหารควรเป็ นลักษณะที่ไม่เน้นการปรุ งที่ใช้วสั ดุปรุ งแต่งรส เช่น การ
ปรุ งแบบวิถีธรรมชาติ หรื อเรี ยกว่า Slow Food ที่ เป็ นการเน้นรสสัมผัสของอาหารให้กบั ผูบ้ ริ โภค
เพราะการปรุ งแบบวิถีธรรมชาติเป็ นวัฒนธรรมอาหารที่เหมาะสมในการพัฒนาเมืองแห่ งอาหารการ
กิ นของกรุ งเทพมหานคร เนื่ องจากวัฒนธรรมการกิ นของท้องถิ่ นจะมีการปรุ งที่ใช้วตั ถุ ดิบที่ นามา
ธรรมชาติท้ งั สิ้ น จึงทาให้เป็ นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการปรุ งอาหาร แต่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน
ถื อได้เป็ นโอกาสในการสร้ า งภาพลักษณ์ ที่ ดีของผูป้ ระกอบการ เนื่ องจากในปั จจุ บนั ผูบ้ ริ โ ภคมี
ความใส่ ใ จที่ จ ะดู แ ลสุ ข ภาพมากขึ้ น ดัง นั้ น การที่ ผู ้ป รุ งอาหารมี ก ารน าหลัก ธงโภชนาการ
ของกระทรวงสาธารณสุ ข มาปรั บปรุ งให้เหมาะสมกับผูบ้ ริ โภคทุ กเพศทุ กวัย โดยมี การแจกแจง
รายละเอี ย ดของวัต ถุ ดิ บ ตลอดจนจ านวนแคลอรี่ (Calories) ซึ่ งเป็ นการบ่ ง บอกถึ ง คุ ณ ค่ า ทาง
โภชนาการ ประกอบด้วย พลังงาน น้ าตาล ไขมัน และโซเดียม เป็ นต้น แต่ผปู ้ ระกอบการอาหารควร
คานึงถึงรสชาติที่เหมาะสม ตลอดจนการปรุ งอาหารที่ตอ้ งสะอาดและปลอดภัย โดยผูป้ รุ งอาหารอาจ
มีการนาวัตถุดิบจากในประเทศและต่างประเทศการผสมกัน เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคและเป็ นการสร้างมาตรฐานให้กรุ งเทพมหานครสู่ เมืองแห่งอาหารการกินอย่างแท้จริ ง
ภาครัฐควรส่ งเสริ มให้ผปู ้ ระกอบการมีความคิดสร้างสรรค์ในการประกอบอาหารที่สะอาด
และปลอดภัย หรื ออาหารหลักโภชนาการและอาหารตามวัฒนธรรม ตลอดจนอาหารเป็ นยา ซึ่ งถือ
เป็ นวัฒ นธรรมอาหารการกิ น ที่ เ ป็ นเอกลัก ษณ์ ข องกรุ ง เทพมหานคร จึ ง เป็ นการศึ ก ษารู ป แบบ
วัฒ นธรรมอาหารของกรุ งเทพมหานครที่ มี ม าตั้ง แต่ ด้ ั ง เดิ ม และการน าประยุ ก ต์ ใ ห้ เ ข้า กับ
ชี วิตประจาวันจนนาไปสู่ ก ารพัฒนากรุ ง เทพมหานครไปสู่ เมื องแห่ ง อาหารการกิ นด้วยแนวคิ ด
เศรษฐกิ จสร้ า งสรรค์ที่เน้นด้า นความคิ ดสร้ า งสรรค์ในเรื่ องความต้องการควบคู่ก ับการส่ ง เสริ ม
สุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคไปพร้ อมกัน ดังนั้นหลักสุ ขาภิ บาลและการสาธารณสุ ขถื อเป็ นยุทธศาสตร์
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กรุ งเทพมหานครเมืองอาหารปลอดภัย ได้มีรูปแบบในการจัดการและควบคุมดูแลชุมชนให้มีความ
สะอาดและความปลอดภัย โดยมีการจัดการความรู ้ข้ นั พื้นฐานทั้งทางร่ างกาย จิตใจ และการควบคุม
โรคติ ดต่อต่างๆ เพื่อป้ องกันความปลอดภัยให้แก่ ชุม ชนโดยรอบ ซึ่ งเน้นการให้ความรู ้ แก่ ภ าคผู ้
ประกอบธุ รกิจอาหารเพื่อนาไปปรุ งอาหารที่ตรงกับแนวทางด้านพัฒนาหลักสุ ขาภิบาลอาหารและ
หลักโภชนาการ ตลอดจนอาหารที่เป็ นยาได้ต่อไป
ในปั จจุบนั การใช้สารเคมีและปุ๋ ยเคมีต่างๆในการเพาะปลูก ผักและผลไม้แล้ว สิ่ งที่จะส่ งผล
เสี ยต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ไม่วา่ จะเป็ น สภาพดินเสื่ อม สภาพดินที่เป็ นกรด มลพิษทางน้ า
ตลอดจนส่ งผลต่อสภาพร่ างกายและสุ ขภาพของเกษตรกร ซึ่ งการที่เกษตรมีการเพาะปลูกแบบดั้งเดิม
ซึ่ งปราศจากสารเคมี ก็ส่งผลดีแก่สภาพแวดล้อม สังคมและตนเอง จึงทาให้วฒั นธรรมอาหารการกิน
แบบดั้งเดิ ม เช่ น การเพาะปลู กวัตถุ ดิบแบบดั้ง เดิ ม จากท้องถิ่ น ก็อาจมี ช่วยส่ วยในการลดการใช้
สารเคมีในการเพาะปลูกและกาจัดศัตรู พืช ซึ่ งการเพาะปลูกในรู แปบบนี้ จะเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
และสามารถนาไปใช้ในการพัฒนากรุ งเทพมหานครไปสู่ เมืองแห่งอาหารการกินไปได้ต่อไป
2. การทะนุ บารุ งรั กษาวิถีการเกษตร (Farm Life Preservation) กล่าวคือ ภาคการเกษตร
ถือเป็ นรากฐานทางวัฒนธรรมของสังคม ซึ่ งการเป็ นปั จจัยอย่างหนึ่ งในการพัฒนาสู่ เป็ นเมืองแห่ ง
อาหารการกิ นที่ความมัน่ คงทางด้านวัตถุดิบและวัฒนธรรมด้านอาหารการกิ น ดังนั้นการเป็ นเมือง
แห่งอาหารจะต้องมีแหล่งทางการเกษตรที่อยูใ่ นพื้นที่และบริ เวณโดยรอบ ซึ่ งมีวฒั นธรรมการกินที่มี
ลักษณะที่ใกล้เคียงกัน ในปั จจุบนั ภาคกรุ งเทพมหานครมี พ้ืนที่เพาะปลู กทางด้านเกษตรกรรมที่มี
จานวนไม่มาก จึงทาให้เกษตรกรไม่สามารถผลิตสิ นค้าและวัตถุดิบให้เพียงพอกับความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคในท้องถิ่น จึงทาให้ภาครัฐและกรุ งเทพมหานครควรมีการในการสนับสนุ นภาคเกษตรทั้ง
ในกรุ งเทพมหานครและท้องถิ่นอื่นๆให้เกษตรกรหันมาปลูกวัตถุดิบจาพวกผักและผลไม้ที่ปราศจาก
สารเคมี เพราะในปั จจุบนั ผักและผลไม้ที่ปลอดสารพิษเป็ นที่ตอ้ งการของผูบ้ ริ โภคสมัยใหม่ จึงเป็ น
ช่ องทางหนึ่ งในการสร้ างรายได้ให้แก่ ภาคเกษตรและเป็ นการพัฒนาเครื อข่ายทางธุ รกิ จอาหารที่
ความสะอาดและปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภคได้อีกด้วย
การที่รัฐบาลไทยมีความต้องเป็ นให้ประเทศไทยเป็ นครัวของโลก ก็ตอ้ งมีการส่ งเสริ มภาค
การเกษตรให้มีความความมัง่ คง เช่ น การสร้ างความภาคภูมิใจในอาชี พ การสร้ างความมัน่ คงทาง
รายได้ การให้องค์ความรู ้ในด้านเทคโนโลยีการเพาะปลูกและเครื่ องที่ทนั สมัย การบริ หารจัดการการ
จาหน่ายสิ นค้า การร่ วมมือกันระหว่างภาคเกษตรและภาคผูป้ ระกอบการอาหาร เพื่อเป็ นการกาหนด
มาตรฐานทางด้านคุณภาพและราคา สาหรับการพัฒนาเมืองแห่งอาหารการกินที่ตอ้ งมีความปลอดภัย
ตั้งแต่ตน้ ทางของการผลิตวัตถุดิบ
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ภาครั ฐ ควรมี ก ารพัฒ นาทรั พ ยากรทางดิ น แหล่ ง น้ าและจัด ระบบชลประทานเพื่ อ
เกษตรกรรม เนื่ องจากอาชี พทางเกษตรกรรมต้องอาศัยปั จจัย ทางธรรมชาติเป็ นหลัก แต่ก็พบว่า
ประเทศไทยยังคงประสบกับปั ญหาภัยธรรมชาติ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นอุทกภัย วาตภัยและดิ นถล่ ม
ดังนั้นภาครัฐควรมีการจัดสรรงบประมาณในการสร้างสิ่ งอานวยความสะดวกในการประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม ไม่วา่ จะเป็ นที่ดิน เงินทุน เครื่ องมือและอุปกรณ์ในการประกอบอาชี พ เช่น เครื่ องจักรที่
ทันสมัย ระบบชลประทานที่มีมาตรฐาน เพื่อเป็ นการสนับสนุ นและลดปั ญหาการประกอบอาชี พ
ของภาคเกษตรในประเทศ ไม่วา่ จะเป็ นปั ญหาด้านการบุกรุ กพื้นที่ป่าสงวนต่างๆ ปั ญหาหนี้ สินของ
เกษตรกร เป็ นต้น
3. โครงสร้ างพื้นฐานที่มี ขนาดเหมาะสม (Appropriate Scale Infrastructure) กล่ าวคื อ
การที่ ก รุ ง เทพมหานครไม่ มี แ หล่ ง ในการผลิ ต วัต ถุ ดิ บ ที่ เ พี ย งพอในการประกอบธุ ร กิ จ อาหาร
ท าให้ ก รุ ง เทพมหานครเป็ นแหล่ ง ในการซื้ อ ขาย แลกเปลี่ ย นสิ น ค้า และวัต ถุ ดิ บ เพื่ อ น ามาใช้
ในพื้นที่ของกรุ งเทพมหานครและเตรี ยมนาส่ งจาหน่ายไปยังต่างพื้นที่ ซึ่ งทาให้กรุ งเทพมหานครมี
ความเสี่ ยงต่อการปนเปื้ อนต่อสารเคมี พาหะและสัตว์นาโรคต่างๆ จึงทาให้เจ้าหน้าที่ของกรุ งเทพหา
นครต้องมีหน้าที่ในการวางมาตราการของการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่กรุ งเทพมหานครต่อไป
กระบวนการบัง คับ ใช้ก ฎหมายและกฎระเบี ย บของหน่ วยงานกรุ ง เทพมหานครในการ
ควบคุ มผูผ้ ลิ ตและผูจ้ าหน่ ายวัตถุ ดิบให้แก่ ผูป้ ระกอบอาหาร จะต้องมีความสะอาดและปลอดภัย
ปราศจากสารเคมีและสิ่ งปนเปื้ อนต่างๆ ตลอดจนการให้ความรู ้แก่ผูป้ ระกอบการอาหารให้มีความ
ตระหนักและเข้าใจถึงองค์ความรู ้ในเรื่ องข้อกฎหมาย กฎระเบียบ และองค์ความรู ้ที่มีความเกี่ยวข้อง
ในการปรุ งอาหาร วิธีการเก็บรักษาวัตถุดิบที่ถูกต้องตามหลักสุ ขาภิบาลอาหาร ซึ่ งควรมีการบริ หาร
จัดการสิ นค้าคงคลังที่มีถูกตามหลักการสุ ขาภิบาลอาหาร ได้แก่ วิธีการเก็บรักษาและการคัดแยก ซึ่ ง
ระยะเวลาในการเก็บรักษาของวัตถุดิบก็จะมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยูป่ ระเภทและอุณหภูมิใน
การจัดเก็บ ตลอดจนกรุ งเทพมหานครควรให้ความรู ้ในเรื่ องคัดแยกระหว่างวัตถุดิบที่ใช้สาหรับการ
ปรุ งอาหารออกจากวัตถุดิบชนิดอื่น เช่น สารเคมีที่นามาใช้เพื่อทาความสะอาด สารเคมีที่ช่วยสาหรับ
ปรุ งอาหาร เป็ นต้น เพราะการบริ หารสิ นค้าคงคลังเป็ นสิ่ งหนึ่ งที่ ผูป้ ระกอบธุ รกิ จอาหารจะต้อง
ปฏิบตั ิติตามกฎหมายและกฎระเบียบตามหลักสุ ขาภิบาลอาหาร
คุณภาพของวัตถุดิบในการผลิตอาหารเป็ นการบริ หารจัดการด้านการเก็บรักษาให้ถูกต้อง
ตามหลักสุ ขาภิบาล ซึ่ งเป็ นการคัดสรรวัตถุ ดิบที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค ซึ่ งไม่แสวงหา
กาไรเพียงอย่างเดี ยว จึงทาให้ผูป้ ระกอบการควรมีจากผูผ้ ลิตสิ นค้าที่รับรองมาตรฐานหรื อผูผ้ ลิต
สิ นค้าโดยตรง เพื่อทาให้ภาครัฐและผูป้ ระกอบการสามารถทราบแหล่งที่มาของวัตถุดิบได้ ไม่วา่ จะ
เป็ นเนื้อสัตว์ ผักปลอดสารเคมี ซึ่งเป็ นทางเลือกหนึ่งของผูบ้ ริ โภคในยุคปั จจุบนั ดังนั้นการเก็บรักษา
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จึ งมี วิธีที่ต่างๆกันไปตามแต่ละวัตถุ ดิบ ทาให้ผูป้ ระกอบอาหารต้องมี การประยุกต์ใช้อุปกรณ์ ใ ห้
เหมาะสมกับวัตถุ ดิบ เช่ น การปรับอุณหภูมิ การรักษาอุณหภูมิห้องเก็บวัตถุ ดิบ ซึ่ งมีผลกระทบต่อ
คุ ณภาพและอายุของวัตถุ ดิบอีกด้วย แต่ผูป้ ระกอบการอาหารควรมีการเลือกซื้ อวัตถุดิบที่ปลอดภัย
จากสารเคมีและสิ่ งปนเปื้ อนตามธรรมชาติเพื่อสามารถความตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่
มีความนิยมในการรับประทานอาหารเพื่อสุ ขภาพมากยิง่ ขึ้น
ภาครัฐและผูป้ ระกอบการอาหารควรมีการร่ วมมือกับผูค้ า้ ส่ งวัตถุ ดิบให้มีการพัฒนาระบบ
การขนส่ งวั ต ถุ ดิ บใ ห้ มี ค วามสะ ดวกสบาย และ มี ค วามรวดเร็ วใ นการขนส่ ง เพราะ
การขนส่ งที่ใช้ระยะเวลาที่ส้ ันก็จะทาให้การใช้สารเคมีในการรักษาคุณภาพลดน้อยลงและสามารถ
ควบคุ มคุ ณภาพในการห่ อหุ ้มวัตถุ ดิบให้มีความปลอดภัยจากการสัมผัสโดยไม่จาเป็ น ตลอดการ
รักษาคุณภาพของวัตถุดิบให้มีความสดอยูเ่ สมอ เช่น การแช่แข็งวัตถุดิบและการบ่มเนื้ อ เป็ นต้น สิ่ ง
เหล่านี้ จะเป็ นมาตรฐานความปลอดภัยของแหล่งจาหน่ายวัตถุดิบที่ตอ้ งมีมาตรฐานและถูกต้องตาม
หลักสุ ขาภิบาลน้ าและอาหารถู กตามหลักกฎหมายของภาครั ฐ จึงทาให้กรุ งเทพมหานครสามารถ
พัฒนาไปสู่ เมืองแห่งอาหารการกินด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้อีกด้วย
4. ความร่ วมมื อในการวิจัย ฝึ กอบรม การทดสอบ และอื่นๆที่เกี่ยวกับอาหาร (Research
Collaborations Training, Testing, etc. Reading to Food) กล่ าวคื อ ความร่ วมมื อระหว่า งภาครั ฐ
และภาคเอกชนในการให้ความรู ้ แก่ ผูป้ ระกอบธุ รกิ จอาหารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในทุ กๆปี
ตลอดจนการในความรู ้ แ ก่ ชุ ม ชนตั้ง แต่ ว ยั เด็ ก ในเรื่ อ งหลัก สุ ข าภิ บ าลและหลัก โภชนาการตาม
ยุทธศาสตร์กรุ งเทพมหานครเมืองอาหารปลอดภัย หรื อ Bangkok Food Safety City Strategic Plan ที่
มุ่งเน้นให้พ้ืนที่ของกรุ งเทพมหานครควรได้บริ โภคอาหารที่ปลอดภัยจากสารเคมีในรู ปแบบต่างๆ
ซึ่ งเป็ นปฏิบตั ิงานร่ วมกันระหว่างกรุ งเทพมหานคร ภาคผูป้ ระกอบการธุ รกิจอาหาร และภาคชุมชน
ในการพัฒนาองค์ความรู ้ให้อยูใ่ นรู ปแบบที่มีความทันสมัย สามารถเข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย ในส่ วน
ของกรุ งเทพมหานครควรมีการปฏิบตั ิงานโดยใช้เครื่ องมือทางวิทยาศาสตร์ ที่มีความถูกต้องและ
แม่นยา เพื่อนามาเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบชนิ ดต่างๆ ตลอดจนอาหาร
ที่ปรุ งเสร็ จ โดยเป็ นการรับรองมาตรฐานให้สินค้าเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความมัน่ ใจในการรับประทาน
อาหารในกรุ งเทพมหานคร
ดังนั้นภาครัฐร่ วมมือกับภาคชุ มชนในการริ เริ่ มพัฒนาและให้ความรู ้ดา้ นหลักสุ ขาภิบาล
อาหารและหลักโภชนาการตั้งแต่ยงั เป็ นเด็ก เพื่อเป็ นการสร้ างรากฐานทางจิตสานึ กที่ดี เมื่อเติบโต
เป็ นผู ป้ ระกอบการอาหารก็ ส ามารถเป็ นนัก ธุ ร กิ จ ที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมได้ เพราะหาก
ประชาชนมีการบริ โภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัยถูกหลักอนามัยและหลักโภชนาการ ตลอดจนมีการ
ใส่ ใจต่อสภาพแวดล้อมของชุ มชน ก็สามารถเป็ นแรงผลักดันให้ผูป้ ระกอบการมี การพัฒนาให้มี
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มาตรฐานด้านสุ ขาภิบาลและใส่ ใจต่อสภาพแวดล้อมของชุ มชนให้มีความสะอาดและปลอดภัยต่อ
สัตว์นาโรค ตลอดจนสิ่ งปนเปื้ อนทางด้านสารเคมีและสิ่ งปนเปื้ อนต่างๆได้อีกด้วย
5. การให้ การศึ กษาและเพิ่มความตระหนั ก รู้ ด้านสุ ขาภิบาลอาหารและโภชนาการให้ แก่
สั งคม (Education and Awareness-Raising of Food Hygiene & Nutrition for Society) กล่าวคือ
การที่กรุ งเทพมหานครมีการฝึ กอบรม การให้ความรู ้เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์แก่ผมู ้ ีส่วนร่ วมใน
สังคมตั้งแต่วยั เด็กจนถึงผูใ้ หญ่ เพื่อนาไปพัฒนาสิ นค้าได้ต่อไปในอนาคต กระบวนการการจัดการ
ความรู ้ หลักสุ ขาภิบาลและการสาธารณสุ ขแก่ผูป้ ระกอบการและสังคม เพื่อเป็ นการถ่ายทอดองค์
ความรู ้เพื่อนาไปเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิและพัฒนากิ จการในตรงกับหลักข้อกาหนดด้านกฎหมาย
ของกรุ งเทพมหานครเพื่อส่ งเสริ มให้กรุ งเทพมหานครเป็ นเมืองแห่งอาหารการกินต่อไป
การปฏิ บ ัติ ต ามหลัก ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งความรู ้ ทัศ นคติ และการปฏิ บตั ิ (KAP) เป็ น
แนวคิดที่เกี่ ยวข้องกับพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ ของมนุ ษย์ โดยการพัฒนาความรู ้ (Knowledge) คือ การ
ถ่ายทอดองค์ความรู ้ไปยังผูป้ ระกอบธุ รกิ จอาหาร ซึ่ งกรุ งเทพมหานครจะต้องมีหน้าที่ให้การเรี ยนรู ้
ไปพร้อมๆกันกับผูป้ ระกอบธุ รกิจอาหาร เพราะหน่วยงานของกรุ งเทพมหานครจะได้มีความเข้าใจ
พฤติ กรรมการเรี ยนรู ้ ของผูป้ ระกอบธุ รกิ จว่ามี การขาดองค์ความรู ้ และประสบการณ์ ในเรื่ องหลัก
โภชนาการและหลักสุ ขาภิบาลอาหารในรายประเด็นต่างๆ ซึ่ งการนาเสนอด้วยวิธีที่แปลกใหม่และ
เข้า ถึ ง ผู ป้ ระกอบอาหารไม่ ว่า เป็ นการให้ เ ทคโนโลยีส ารสนเทศ ตลอดจนการใช้ห ลัก การทาง
วิทยาศาสตร์ ที่สามารถเข้าใจได้ง่ายก็ลว้ นเป็ นการส่ งเสริ มให้เกิ ดการเรี ยนของผูป้ ระกอบการธุ รกิ จ
อาหารอีกด้วย
กรุ งเทพมหานครควรมี บ ทบาทที่ ส าคัญ ในการปรั บ เปลี่ ย นและแนะน าที่ ถู ก ต้ อ ง
ในการประกอบธุ รกิ จให้ถูกต้องตามหลักกฎหมายและกฎระเบียบของกรุ งเทพมหานคร เนื่ องจาก
การการเข้าใจปั ญหาของเจ้าหน้าที่ของกรุ งเทพมหานครที่มีต่อผูป้ ระกอบอาหารจะมีส่วนช่ วยให้
ปรับทัศนคติไปในทางทีดี่อีกด้วย เพราะเจ้าหน้าที่ของกรุ งเทพมหานครสามารถปรับทัศนติของ
ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จอาหารให้สามารถเกิดการยินยอมและยอมรับข้อกฎหมายและกฎระเบียบของ
กรุ งเทพมหานคร โดยสิ่ งกระตุน้ ให้เกิดมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูป้ ระกอบอาหารก็คือการที่
หน่วยงานของกรุ งเทพมหานครได้มีการเข้าใจปั ญหาของผูป้ ระกอบอาหาร และมีการใช้สื่อการสอน
ที่มีกระตุน้ ความคิดและเข้าใจได้ง่าย เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ จากการการให้
รางวัล เป็ นการตอบแทน เช่ น ร้ า นอาหารสะอาด ร้ า นอาหารปลอดภัย ร้ า นอาหารที่ มี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์ เป็ นต้น สิ่ งเหล่านี้ลว้ นเป็ นการแรงจูงใจให้แก่ผปู ้ ระกอบการธุ รกิจอาหารที่ดีอีกด้วย
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6. การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การ, ภาวะผู้ น า และการสนั บ สนุ น (Governance, Leadership &
Support) กล่ าวคื อ ภาครัฐควรจะมีการจัดการและการควบคุ มผูป้ ระกอบการด้านอาหารทุ ก ราย
จะต้องมีการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักการสุ ขาภิบาล (Food Sanitation) เพื่อทาให้การปรุ งอาหารมี
ความสะอาด ปลอดภัย ปราศจากเชื้ อโรค หนอนพยาธิ และสารเคมีต่างๆ ซึ่ งเป็ นอันตรายหรื ออาจะ
เป็ นอันตรายต่อการเจริ ญเติ บโตของร่ างกาย โดยประกอบ 3 ด้านดังนี้ 1.ด้านสุ ขลักษณะที่ดีของ
สถานที่ประกอบการจะต้องตั้งอยู่ในบริ เวณที่สะอาดและปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค ตลอดจนจะต้องมี
การติดตั้งระบบบาบัดน้ าเสี ยหรื อถังดักไขมันเพื่อไม่ให้ไขมันเหล่านี้ ไหลลงสู่ ลาคลองสาธารณ 2.
ด้านคุณภาพอาหาร คือ อาหารที่พร้อมทานต้องมีความสะอาดและปลอดภัยต่อสารเคมีที่เป็ นอันตราย
ต่างๆ โดยวัตถุ ดิบอาหารที่ นามาประกอบการปรุ ง อาหารควรจะนามาจากแหล่ งที่ น่า เชื่ อถื อ และ
ตรวจสอบที่มาของวัตถุดิบได้ 3.ด้านสุ ขาวิทยาส่ วนบุคคลของผูส้ ัมผัสอาหาร ต้องไม่เป็ นโรคที่น่า
รังเกี ยจ และการปรุ งอาหารต้องมีความสะอาดและปลอดภัย ในส่ วนการทางานของภาครัฐควรจะ
มี ก ารปรั บ ปรุ งดั ง ต่ อ ไปนี้ 1.การปรั บ ปรุ งกฎระเบี ย บให้ เ หมาะสมและสามารถตรวจสอบ
ผู ้ป ระกอบการด้ า นอาหารได้ 2.การขอใบอนุ ญ าตควรได้ จ ากตรวจสอบจากหน่ ว ยงานรั ฐ
เพื่อเป็ นการสร้างพฤติกรรมและการใส่ ใจในการปรับปรุ งสถานประกอบการและวิธีการปรุ งอาหาร
อย่างเหมาะสม 3. การพัฒนาระบบเทคโนโลยี 4.0 ให้เหมาะสมกับการทางานของหน่ วยงานด้าน
สุ ขาภิบาลอาหารของกรุ งเทพมหานคร ไม่วา่ จะเปิ ดการขอใบอนุญาตการประกอบกิจการด้านอาหาร
และการร้ องเรี ยนต่างๆ 4. การฝึ กอบรมด้านสุ ขาภิบาลอาหารควรให้ความรู ้ ท้ งั ผูส้ ัมผัสอาหารชาว
ไทยและชาวต่างชาติเพื่อเตรี ยมความพร้อมในการพัฒนากรุ งเทพมหานครไปสู่ เมืองแห่ งอาหารการ
กินด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อไป
การจัดระเบียบพื้นที่จาหน่ ายอาหารของกรุ งเทพมหานครกาลังประสบกับปั ญหาความไม่
เป็ นระเบียบของผูป้ ระกอบกิจการอาหาร ดังนั้นหน่วยงานของกรุ งเทพมหานครควรมีระบบการจัด
ระเบียบพื้นที่ผูป้ ระกอบการอาหารและการให้ความรู ้ ความเข้าใจด้านกฎหมายแก่ประชาชนทุกคน
โดยมีแนวทางในการดาเนินการดังต่อไปนี้
1. การส ารวจความพร้ อ มพื้ น ที่ ใ นการจัด จ าหน่ า ยสิ นค้า เพื่ อ เป็ นต้น แบบในการตั้ง
จุดจาหน่ายอาหารของชุมชนที่มีความพร้อมในการปรุ งอาหารที่ถูกต้องตามหลักสุ ขาภิบาล
2. การสารวจและเตรี ยมความรู ้ดา้ นการสาธารณสุ ขและปลอดภัย ด้านอาหาร ตลอดจน
ข้อกฎหมายที่ได้บญั ญัติไว้ให้แก่ความพร้อมของผูป้ ระกอบการที่ตอ้ งมีการปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด
3. การส ารวจความต้อ งการของภาคชุ ม ชน เป็ นการเตรี ย มความพร้ อ มของสถานที่
จาหน่ายอาหารให้มีความเหมาะสมกับชุ มชน และผูป้ ระกอบการอาหารมีจิตสานึ กต่อชุ มชนในเรื่ อง
การปรุ งอาหารที่มีความสะอาด และมีความปลอดภัย
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4. การสร้างเครื อข่ายระหว่างภาครัฐ ภาคผูป้ ระกอบการธุ รกิจอาหาร และภาคประชาชน
เพื่อช่วยกันในการตรวจสอบและพัฒนาเมืองแห่งอาหารการกินเพื่อตอบสนองกับความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค เช่น รสชาติของอาหารที่ดี อาหารที่มีความปลอดภัยและสะอาด ซึ่งต้องถือเป็ นมาตรฐานที่
ควรส่ งเสริ มสาหรับการประกอบอาหารของผูป้ ระกอบการ
การเตรี ยมความพร้ อ มในการปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานของด้ า นสาธารณสุ ข ใน
กรุ งเทพมหานคร โดยสถานการณ์ปัจจุบนั มีการแข่งขันรุ นแรงจึงทาให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิจอาหารบาง
รายขาดจิตสานึ กในการปรุ งอาหาร ซึ่ งไม่ปฏิ บตั ิ ตามหลักสุ ขาภิ บาลอาหารและหลักโภชนาการ
อาหาร เนื่องจากการที่กรุ งเทพมหานครเป็ นเมืองหลวงและมีความหลากหลายทางด้านอาหารทาให้มี
ผูส้ ัมผัสอาหารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ขาดทักษะ ความรู ้และความเข้าใจในด้านการปรุ งอาหาร
ที่ถูกหลักสุ ขาภิบาลอาหาร และทัศนคติของผูป้ ระกอบการที่ยึดถื อเอาประโยชน์ส่วนตัวเป็ นสาคัญ
โดยไม่คานึ งสิ ท ธิ ข องผูบ้ ริ โภคและชุ มชนโดยรอบ ไม่ว่าเป็ นการตั้ง จาหน่ ายอาหารบนทางเดิ น
สาธารณะหรื อปั ญหาด้านความสะอาดของชุ มชน ซึ่ งผูป้ ระกอบอาหารบางรายยัง ขาดความรู ้ เรื่ อง
กฎหมายของการประกอบธุ รกิ จ เช่ น การขอเปิ ดสถานประกอบการที่ ยงั ไม่สร้ างไม่ถูกแบบและ
มาตรฐานตามหลักสุ ขาภิ บาลน้ าและอาหารที่ได้ระบุเอาไว้ สถานประกอบการมีการติ ดตั้งระบบ
บาบัดน้ าเสี ยที่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นต้น
ประชาชนขาดความรู ้ และความเข้าใจต่อหลักการสาธารณสุ ข เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคบางรายมี
การบริ โภคอาหารไม่ได้เป็ นไปตามหลักสุ ขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ จึงทาให้ประชาชน
บางส่ วนเป็ นโรคขาดสารอาหาร มีความเสี่ ยงในการเกิ ดโรคภัยต่างๆ ยังส่ งผลเสี ยต่อสุ ขภาพและ
จิตใจ ดังนั้นภาครัฐควรจะขอความร่ วมมือกับประชาชนให้เป็ นกาลังสาคัญในการเป็ นผูบ้ ริ โภคที่มี
ความใส่ ใ จในบริ โภคอาหารที่ ดี แ ละมี คุ ณ ภาพมากขึ้ น เพื่ อ เป็ นการสร้ า งภาพลัก ษณ์ ที่ ดี ต่ อ
กรุ งเทพมหานครในการพัฒนาเมืองแห่งอาหารการกินต่อไป
ในส่ วนพัฒนาศัก ยภาพของเจ้า หน้าที่ ข องกรุ ง เทพมหานครซึ่ งควรนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ควบคู่กบั การปฏิ บตั ิหน้าในส่ วนการขออนุ ญาต การส่ งเสริ มผูป้ ระกอบ และการ
ตรวจสอบ ตลอดจนการรับเรื่ องร้องเรี ยนต่างๆที่มีผบู ้ ริ โภคมีการร้องเรี ยนต่อผูป้ ระกอบธุ รกิจปฏิบตั ิ
ไม่สามารถปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้องตามหลักกฎหมายได้เอาระบุไว้ โดยหน่ วยของกรุ งเทพมหานคร
ต้องมีการส่ งเสริ มและการอบรมผูส้ ัมผัสทั้งเป็ นชาวไทยหรื อชาวต่างชาติ เพื่อเป็ นมาตรฐานในการ
ประกอบธุ รกิ จอาหารให้ถูกต้องตามสุ ขาภิบาลอาหาร และต้องให้ความรู ้ความใจต่อประชาชนใน
การเลื อ กรั บ ประทานอาหารที่ ดี แ ละถู ก หลัก โภชนาการ ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ ต ลอดจนสร้ า ง
ภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองแห่งอาหารการกินของกรุ งเทพมหานครต่อไป
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ความพร้ อมสถานประกอบการเป็ นความรับผิดชอบของผูป้ ระกอบการด้านอาหารที่ มีต่อ
ผูบ้ ริ โภคและสังคม ซึ่ งสถานประกอบการต้องมีมาตรฐานในเรื่ องต่างๆ เช่ น การออกแบบอาคาร
ตลอดจนความสะอาด ความปลอดภัย การก าจัด สิ่ ง ปฏิ กู ล ต่ า งๆที่ ถู ก ต้อ งตามข้อ กฎหมายด้า น
สุ ข าภิ บ าล แต่ ปั จจัย ที่ ส าคัญก็ คื อความสะอาดในพื้ นที่ ใ ห้บริ ก ารและความสะอาดในพื้ นที่ ส่ วน
ห้องครัว เพราะเป็ นปั จจัยที่ทาให้การปรุ งอาหารมีความสะอาดและปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค ดังนั้นผู ้
สัมผัสอาหารต้องมีการทาความสะอาดทั้งสถานที่ให้บริ การและอุปกรณ์ ต่างๆให้มีความพร้ อมใช้
งานอยูอ่ ย่างเสมอ ตลอดจนการให้ความรู ้แก่บุคลากร ในวิธีการใช้อุปกรณ์ดบั เพลิงและการช่วยเหลือ
ลูกค้าในกรณี ที่เกิ ดปั ญหาด้านอัคคีภยั หรื อภัยพิบตั ิต่างๆ โดยการออกแบบสถานประกอบการควร
คานึงถึงความสะดวกสบายในการใช้สอยของผูป้ ระกอบการและผูบ้ ริ โภคเป็ นหลัก แต่ยงั ต้องมีการ
ปฏิบตั ิตามข้อกฎหมายที่ได้บญั ญัติไว้
ผูใ้ ห้บ ริ ก ารด้า นอาหารควรมี ค วามพร้ อมในเรื่ อ งการก าจัดสิ่ ง ปฏิ กู ล ต่ า งๆ เช่ น การคัด
แยกแยะเพื่อนาไปแปรรู ปเป็ นสิ นค้าอื่นๆต่อไป เช่น การเศษวัตถุดิบสามารถนาไปเป็ นปุ๋ ยหมัก หรื อ
แปรรู ปเป็ นอาหารเลี้ยวสัตว์ ส่ วนน้ ามันที่ใช้แล้วสามารถพัฒนาไปสู่ น้ ามันเตาและน้ ามันไบโอดีเซล
ซึ่ งสามารถลดปริ มาณขยะและรักษาสิ่ งแวดล้อมได้อีกด้วย ตลอดจนการจากัดปฏิกูลต่างๆ เช่น คราบ
ไขมันควรจะมี บ่อดักไขมันในส่ วนห้องครั ว และบ่อดักไขมันซึ่ งเป็ นบ่อขนาดใหญ่ที่ต้ งั ภายนอก
พื้นที่ การให้บริ การ เพื่อเป็ นการป้ องกันไขมันไหลลงสู่ ท่อระบายน้ าตลอดจนแม่น้ าลาคลอง ซึ่ ง
ภาครัฐควรจะมีการตรวจสอบผูป้ ระกอบการอาหารทุกประเภท โดยเฉพาะผูค้ า้ หาบเร่ ซ่ ึ งไม่มีการ
กาจัดขยะมูลฝอยและมีการปล่อยน้ าเสี ยลงสู่ ท่อน้ าสาธารณะซึ่ งเป็ นปั ญหาหลักทางด้านมลพิษด้าน
สิ่ งแวดล้อมและน้ ามันท่วมขังตามแหล่งชุ มชนของกรุ งเทพมหานครอีกด้วย จึงทาให้ผปู ้ ระกอบการ
อาหารควรมีการปฏิบตั ิตามหลักกฎเกณฑ์ของกฎหมายซึ่ งเป็ นการร่ วมมือกับภาคที่เหมาะสมในการ
พัฒนากรุ งเทพมหานครไปสู่ เมืองแห่งอาหารการกินด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อไป
ความปลอดภัยด้านสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคและชุ มชนเป็ นขั้นตอนการปรุ งอาหาร และวิธีการ
ปรุ งอาหารที่ถูกต้องตามหลักสุ ขาภิบาล ซึ่ งทาให้ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จอาหารต้องมีการส่ งบุคลากร
เข้ารับอบรมการสุ ขาภิบาลอาหารใน 5 ประเด็นด้วยกัน คือ 1.การจัดสถานที่ 2.การจัดการอาหาร 3.
ภาชนะอุปกรณ์ 4.สุ ขวิทยาส่ วนบุคคล และ 5.การควบคุมสัตว์และแมงนาโรคต่างๆ การอบรมเหล่านี้
เพื่อเป็ นการพัฒนาผูส้ ัมผัสอาหารให้สามารถประกอบอาหารที่มีความสะอาดและปลอดภัยในทุก
ขั้นตอนก่อนถึ งมือผูบ้ ริ โภค แต่ภาครัฐยังควรให้ความรู ้ แก่ผปู ้ ระกอบการอาหารไม่ควรปรุ งอาหาร
เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคเพียงอย่างเดียว แต่ตอ้ งคานึ งถึงคุณภาพผูบ้ ริ โภคเป็ นหลัก
โดยการใช้วตั ถุดิบและเครื่ องปรุ งรสที่เหมาะสมกับการปรุ งอาหารในแต่ละประเภท จึงทาให้การ
ปรุ ง อาหารไม่ ส ามารถใช้ วิ ธี แ ละเครื่ อ งปรุ ง เดี ย วกัน เพื่ อ ใช้ใ นการปรุ ง อาหาร เพราะอาจเกิ ด
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ผลกระทบต่ อสุ ข ภาพของผู บ้ ริ โภค ดัง นั้นผูป้ รุ ง อาหารควรมี ค วามรู ้ และความเข้า ใจในการใช้
เครื่ องปรุ งและวัตถุดิบทุกชนิดเพื่อสามารถพัฒนาการปรุ งอาหารให้ถูกต้องตามหลักสุ ขาภิบาลและ
หลักโภชนาการ
การแต่งตัวของผูส้ ัมผัสอาหารต้องมีการปฏิบตั ิตามหลักสุ ขาภิบาลอาหาร ซึ่งผูส้ ัมผัสอาหาร
ต้อ งมี ค วามรั ด กุ ม เพื่ อ ป้ อ งกัน เส้ น ผมและไม่ มี ก ารสวมใส่ เ ครื่ อ งประดับ ต่ า งๆ เพื่ อ เป็ นลดการ
ปนเปื้ อนควรให้ส ถานบริ ก ารอาหารมี สถานที่ ที่ ช้าสาหรั บ ในการเปลี่ ย นชุ ดท างานของผูส้ ัมผัส
อาหาร ส่ วนการเก็บรักษาอาหารที่ปรุ งเสร็ จควรมีภาชนะปิ ดอย่างมิดชิ ดเพื่อป้ องกันสิ่ งปนเปื้ อนที่ลง
สู่ อาหาร เช่ น ถาดอู มิเนี่ ยมหรื อสแตนเลส ตลอดจนพลาสติ กบางที่ ชนิ ดที่ ไ ด้รับ รองมาตรฐานที่
ปลอดภัย ส าหรั บ อาหารและเครื่ องดื่ ม (Food Grade Plastics) เช่ น มาตรฐานพอลิ โ พรไพลี น
(Polypropylene :PP) เพราะเป็ นพลาสติกชนิ ดหนึ่ งที่ สามารถทนต่อความร้ อนและสารเคมี ดังนั้น
ภาครัฐและภาคเอกชนร่ วมมี การร่ วมมื อในการรณรงค์เพื่อเป็ นลดการใช้กล่ องโฟมสาหรับ บรรจุ
อาหารในกรุ ง เทพมหานคร เพื่ อ เป็ นยกระดับ เมื อ งแห่ ง อาหารการกิ น ด้ว ยแนวคิ ด เศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์ต่อไป
7. การพัฒนาธุ รกิจ อาหารและเครื อ ธุ รกิจ ที่ส่ว นเกี่ยวข้ อง (Food Cluster Development
and Business Network) กล่ า วคื อ การพัฒ นาเครื อ ข่ า ยทางธุ ร กิ จ ระหว่า งกรุ ง เทพมหานครและ
ผูป้ ระกอบธุ รกิจอาหารที่มีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มให้ผปู ้ ระกอบการธุ รกิจอาหารและผูม้ ีส่วน
เ กี่ ย ว ข้ อ ง ส า ม า ร ถ ก่ อ ตั้ ง เ ป็ น อ ง ค์ ก ร ส ม า ค ม แ ล ะ ก ลุ่ ม ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ ห้ ส า ม า ร ถ มี
การแลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู ้ ใ นการพั ฒ นาสิ นค้ า ร่ วมกั น แต่ พ บว่ า ยัง ประสบปั ญหาใน
การรวมกลุ่ ม ธุ ร กิ จ เนื่ อ งจากการที่ มี ผ ลประโยชน์ ท างธุ ร กิ จ เข้า มาเกี่ ย วข้อ ง ซึ่ งภาครั ฐ ต้ อ ง
มีการสร้างความเข้าใจแก่ผปู ้ ระกอบการในเข้าใจถึงหลักการพัฒนากลุ่มธุ รกิจอาหาร คือ การร่ วมมือ
ในการพัฒนาศักยภาพทางธุ รกิ จไปพร้ อมๆกัน การประกอบธุ รกิ จจะต้องไม่มีการกี ดกั้นทางการ
ประกอบธุ รกิจแต่ตอ้ งมีความเคราพซึ่ งกันและกัน เพื่อเป็ นการพัฒนาผูป้ ระกอบการธุ รกิจอาหารใน
ทุกระดับให้มีศกั ยภาพในการประกอบธุ รกิจอย่างเท่าเทียมกัน
การรวมกลุ่มของการพัฒนาธุ รกิจอาหารต้องเกิ ดการการพัฒนาเครื อข่ายทางธุ รกิ จให้มีการ
แลกเปลี่ ยนองค์ความรู ้ เพื่อนาไปพัฒนากรุ งเทพมหานครสู่ เมืองแห่ งอาหารการกิ นได้อย่างยัง่ ยืน
เนื่ องจากการท่องเที่ยวด้านอาหารการกินมีส่วนสาคัญต่อกรุ งเทพมหานครที่มีผูม้ ีที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
จากหลายภาคส่ วนไม่ ว่า จะเป็ นภาครั ฐ ภาคเอกชน และชุ ม ชนในการร่ วมมื อกันแก้ไ ขปั ญหาที่
เกี่ ยวข้องกับหลักสุ ขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการอาหาร เช่ นเดี ยวกับภาคอุตสาหกรรมผลิ ต
อาหารที่มีการวางมาตรฐานความปลอดภัยไม่วา่ เป็ น มาตรฐานระบบบริ หารงานคุณภาพ (ISO) และ
มาตรฐานการผลิ ตผลิ ตภั ณ ฑ์ (Good Manufacturing Practice: GMP) เป็ นต้ น ในปั จจุ บ ั น
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ภาคอุตสาหกรรมได้มีการมอบหมายงานให้ตวั แทนภาคเอกชนเข้า ช่วยในการดาเนินงานตรวจสอบ
และประเมินผล เมื่อผูป้ ระกอบการสามารถผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด หน่วยงานภาครัฐจึงดาเนิ นการ
ต่อเรื่ องการต่อใบอนุญาตในการประกอบกิจการต่อไป
การโฆษณาในการประชาสัมพันธ์ ซ่ ึ งจัดเป็ นเครื อข่ ายในการสร้ างภาพลักษณ์ ที่ ดีให้กบั
กรุ งเทพมหานคร ดังนั้นหน่วยงานกรุ งเทพมหานครและภาคผูป้ ระกอบการอาหารควรมีการใช้สื่อ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวด้านอาหารการกินของกรุ งเทพมหานครมีความโดดเด่นในด้านอาหาร
ตามวัฒนธรรมที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการและหลักสุ ขาภิบาลอาหารที่สะอาดและปลอดภัยจาก
สารเคมีต่างๆ เพื่อสามารถทาให้นกั ท่องเที่ยวรับรู ้ ถึงข้อมูลเพื่อนาไปการขับเคลื่อนภารกิ จด้านการ
ท่องเที่ยวด้านอาหารไปพร้อมกัน
8. การขยายตลาดสาหรั บอาหารท้ องถิ่น มุ่งที่เน้ นผู้มาเยือนทุกกลุ่ม (Market Expansion
for Local Food Targeting for Visitors) กล่ า วคื อ ภาครั ฐและภาคเอกชนควรมี ก ารส่ ง เสริ ม และ
ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศไทยหรื อกรุ งเทพมหานครใน
การท่องเที่ยวรู ปแบบกิจกรรมต่างๆ ไม่วา่ เป็ น ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา และชอปปิ้ ง เป็ นต้น โดยมีการ
แนะนาว่าอาหารของกรุ งเทพมหานครจะมีรูปแบบเป็ นวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นที่มีลกั ษณะโดดเด่น
ด้านหลักสาธารณสุ ข ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ทาให้เป็ นอาหารเพื่อสุ ขภาพและเป็ นยารักษาโรค
ได้ ซึ่ งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็ นการมูลค่าทางการตลาดตลอดจนการสร้ างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่สินค้าและบริ การของธุ รกิ จอาหารให้เป็ นที่รับรู ้มากยิ่งขึ้น เช่น การใช้สื่อโฆษณาต่างๆ ไม่วา่
สื่ อทางโทรทัศน์ สื่ อทางวิทยุ และนิ ตยสารท่องเที่ยวต่างๆ ตลอดจนการใช้สื่อออนไลน์เพื่อ เป็ นสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ในแนวทางการแสดงวิธีทาอาหารที่ความสด สะอาด และใช้วตั ถุ ดิบที่ปลอดภัยต่อ
ผูบ้ ริ โภค มีผปู ้ รุ งอาหารตามหลักโภชนาการและหลักสุ ขาภิบาลอาหาร ตลอดจนบรรยากาศของร้าน
ต้องที่มีความสะอาดเรี ยบร้อย เพราะสิ่ งเหล่านี้ เป็ นการสร้ างภาพลักษณ์ ที่ดีให้แก่กรุ งเทพมหานคร
และธุ รกิจอาหาร
การใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งของการจาหน่ายสิ นค้าและบริ การ ไม่วา่ จะเป็ น
การสั่ ง อาหารผ่ า นโปรแกรม (Application Software) และการธนาคารอิ น เทอร์ เ น็ ต (Internet
Banking) ตลอดจนการใช้ บ ั ต รเครดิ ต พบว่ า การใช้ Master Card ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วใน
กรุ ง เทพมหานครอยู่เป็ นอันดับหนึ่ ง ของโลก เพราะมี ค วามสะดวกสบายในการจับ จ่ า ยและการ
แลกเปลี่ยนเงินตรา จึงเป็ นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคสู่ ยคุ เทคโนโลยี 4.0 ดังนั้นภาครัฐ
จะต้องมีการกาหนดนโยบายและข้อกฎหมายต่างๆมาเพื่อเป็ นรับรองมาตรฐานการให้บริ การ ไม่วา่
จะเป็ นการตรวจสอบและมี การควบคุ ม รถขนส่ งอาหารให้มีค วามสะอาด ความปลอดภัย ต่ อสิ่ ง
ปนเปื้ อน และการควบคุมอุณหภูมิที่ความเหมาะสมกับแต่ละชนิดสิ นค้า ตลอดจนการออกมาตรฐาน
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ควบคุมการใช้ธนาคารอินเทอร์ เน็ต (Internet Banking) และบัตรเครดิตให้มีความปลอดภัยต่อการ
โจรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็ นการสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั นักท่องเที่ยวในการบริ โภคอาหาร
ได้อีกด้วย
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
การอภิปรายผลการวิจยั “ต้นแบบการพัฒนาเมืองแห่ งอาหารการกินด้วยแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ในกรุ งเทพมหานคร” ผูว้ จิ ยั ได้นาผลมาสรุ ปจากการวิเคราะห์ของการวิจยั เชิงคุณภาพ โดย
ใช้ขอ้ มูลการสัมภาษณ์ บุคลากรของหน่ วยงานภาครัฐที่ทาหน้าที่เกี่ ยวข้องกรุ งเทพมหานคร ได้แก่
1.ผูบ้ ริ หารของกรุ งเทพมหานคร จานวน 30 เขต เขตละ 1 ท่าน 2.ผูบ้ ริ หารของกระทรวงสาธารณสุ ข
กรมอนามัย 2 ท่าน 3.นักสาธารณะสุ ข จากกรุ งเทพมหานคร 15 ท่าน ในส่ วนภาคเอกชนผูว้ ิจยั ได้ทา
การสัมภาษณ์ 1.ผูป้ ระกอบการธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารในกรุ งเทพมหานคร จานวน 25 ท่าน และ
2.ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านอาหาร 5 ท่าน จากผลการวิจยั ที่ได้รับผูว้ ิจยั ได้นามาวิเคราะห์และอภิปรายผล เพื่อ
นาเปรี ยบเทียบสิ่ งที่งานของผูว้ จิ ยั ค้นพบกับความรู ้ในเชิงวิชาการที่ผคู ้ น้ คว้ามาก่อนหน้านี้ ว่ามีความ
สอดคล้องหรื อขัดแย้งกันอย่างไร เพื่อประโยชน์ต่อความรู ้ ทางวิชาการ ซึ่ งผูว้ ิจยั นาผลจาการวิจยั
เชิ ง คุ ณ ภาพในบทที่ 4 และมี ส าระส าคัญ เพื่ อ น ามาอภิ ป รายผลในเรื่ องการบริ หารจั ด การ
กรุ งเทพมหานครสู่ เมืองแห่งอาหารการกินด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดงั ต่อไปนี้
1. วัฒนธรรมอาหารการกิน (Gastronomy Culture) พบว่า ในปั จจุบนั กรุ งเทพมหานครมี
ลักษณะที่มีความโดดเด่นในด้านวัฒนธรรมอาหารการกิ น ซึ่ งเป็ นปั จจัยอย่างหนึ่ งที่สามารถสร้ าง
ชื่ อ เสี ย งในแก่ ก รุ งเทพมหานครที่ มี ค วามสามารถในการดึ ง ดู ด และชัก ชวนนัก ท่ อ งเที่ ย วได้
นอกเหนื อจากการท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรมเช่ น ศิ ลปะ การแสดงได้อีกด้วย ซึ่ งวัฒนธรรมอาหาร
การกิ นของกรุ ง เทพมหานครจะเป็ นวัฒ นธรรมอาหารที่ มี รูป แบบที่ ผ สมผสานจากหลากหลาย
วัฒนธรรม ไม่ ว่า จะเป็ นวัฒนธรรมจากประเทศไทย ประเทศจี น ประเทศอิ นเดี ย และชาวมอญ
เป็ นต้น โดยสิ่ ง เหล่ า นี้ สามารถสร้ า งความแตกต่ า งให้ ก ับ นัก ท่ อ งเที่ ย วได้ ซึ่ งเป็ นการพัฒ นา
การท่องเที่ ยวเชิ งอาหารการกิ นให้เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที่ มีความโดดเด่ นและเป็ นเอกลักษณ์
ต่ อวัฒนธรรมอาหารการกิ น ของกรุ ง เทพมหานคร ซึ่ ง สอดคล้องกับ การวิจยั ของ Tellstrom, R.,
Gustafsson, I.B. & Mossberg, L. (2006) ที่ ก ล่ า วว่า วัฒ นธรรมอาหารเป็ นวิ ธี ก ารที่ น่ า สนใจที่ ใ ช้
ในการดึ งดู ดผูบ้ ริ โภคที่ท่องเที่ยวในตัวเมืองให้มาทดลองรับประทานอาหารใหม่ตามท้องถิ่นนั้นๆ
ดังนั้นการสร้ างภาพลักษณ์ สินค้าทางด้านอาหารจึ งเป็ นเรื่ องของสิ นทรัพย์อย่างหนึ่ งของท้องถิ่ น,
Shalini, D. & Duggal, S. (2015) กล่าวว่า การท่องเที่ยวจะต้องมีการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวด้านอาหาร
ให้กบั นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ ใหม่และมีส่วนร่ วมอย่างลึ กซึ้ งในวัฒนธรรมและประเพณี
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ท้องถิ่ นที่ มีความชัดเจนและมีผลกระทบในเชิ งบวกอย่างชัดเจนต่อเศรษฐกิ จของประเทศที่มีการ
พัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่ งมีผลต่อการจ้างงานและมรดกทางวัฒนธรรม, Draskovic, S.(2016) กล่าวว่า
การพัฒนาขี ดความสามารถในการแข่ ง ขันของเมื องปลายทางอาหารต้องค านึ ง ถึ ง ผูบ้ ริ โภคและ
ส่ วนประกอบผลิตภัณฑ์ดา้ นการทาอาหารของท้องถิ่น ที่มีการเน้นประสบการณ์ทางด้านวัฒนธรรม
ประเพณี และเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เป็ นต้น
ประเทศไทยจัดเป็ นได้เมืองท่าที่มีการทาการค้าขายกับต่างประเทศ ไม่วา่ จะเป็ นทวีปเอเชี ย
และยุโรป จึงทาให้ประเทศไทยได้รับวัฒนธรรมจากหลากหลายประเทศเข้ามารวมศูนย์ พร้อมกับ
การย้ายเมืองหลวงตั้งแต่ยุคอยุธยา มากรุ งธนบุรี มาสู่ ยคุ รัตนโกสิ นทร์ ซึ่ งเป็ นการสื บสานวัฒนธรรม
อาหารการกินทั้งวัตถุดิบ เครื่ องปรุ ง และวิธีการปรุ ง เช่น พริ กขี้หนู และของหวาน จาพวกฝอยทอง
ก็ได้รับอิทธิ พลมาจากฝั่งยุโรป ส่ วนอาหารจาพวกเครื่ องเทศและพวกแกง เช่น มัสมัน่ แกงกะทิก็ได้
อิทธิ พลมาจากชาวอินเดีย ในส่ วนอาหารจาพวกผัดหรื อทอดก็ได้รับอิทธิ พลมาจากประเทศจีน ตั้งแต่
อดีตการปรุ งอาหารในกรุ งเทพมหานครเป็ นการประยุกต์ขอ้ ดีของแต่ละวัตถุดิบในแต่ละท้องถิ่ นมา
เป็ นอาหารตามวัฒนธรรมของตนเอง ซึ่ งสอดคล้องกับการวิจยั ของ Dhora, R., & Dionizi, B. (2014)
กล่าวว่า การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิ งอาหารการกิ นเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีความสาคัญในด้าน
เทคนิ คอาหารและการผลิ ตอาหารท้องถิ่ นที่ มี ความหลากหลายของทรั พยากร เนื่ องจากผูจ้ ดั การ
ร้านอาหารและพ่อครัวของท้องถิ่นมีส่วนในการรักษาประเพณี และทรัพยากรของท้องถิ่น ตลอดจน
การใช้วตั ถุ ดิบ ตามฤดู ก าลและวัตถุ ดิบ ต่างถิ่ นก็มีส่ วนทาให้เกิ ดความหลากหลายของอาหารที่ มี
ศักยภาพและสามารถสร้ างประสบการณ์ และมี ส่ วนร่ วมของผูเ้ ข้าชมในการสร้ างตราสิ นค้า ของ
ท้องถิ่นได้
การพัฒนาวัฒนธรรมอาหารการกิ นของกรุ งเทพมหานครให้มีความยัง่ ยืน จะต้องมีความ
หลากหลายของทรั พยากรและวัตถุ ดิบที่ มีความปลอดภัยจากสารเคมี และสิ่ งปนเปื้ อนต่าง เพราะ
ในปั จจุบนั เทคโนโลยีการเกษตรของโลกมี การเจริ ญโตไปอย่างมาก ซึ่ งเป็ นการใช้เทคโนโลยีท้ งั
ในทางเพิ่มผลผลิตและการกาจัดศัตรู พืช แต่บางเทคโนโลยีก็ส่งผลดีในแก่ทรัพยากรทางธรรมชาติ
และเป็ นอันตรายต่อผูบ้ ริ โภค โดยเฉพาะการกาจัดศัตรู พืชบางชนิดเป็ นสารที่ตอ้ งห้าม และถูกห้ามใช้
ในหลายประเทศทัว่ โลก แต่ประเทศไทยก็ยงั ไม่ให้ความใส่ ใจต่อการขึ้นบัญชีวา่ สารต้องห้าม จึงอาจ
เป็ นการทาลายภาพลักษณ์ดา้ นวัฒนธรรมอาหารการอีกด้วย ซึ่ งสอดคล้องกับการวิจยั ของ Manzo,
EV. García, PGCM. Saavedra, MEZ. & Sanabria, BF. (2017) การท่ อ งเที่ ย วด้ า นอาหารในเมื อ ง
มานตา (Manta) ประเทศเอกวาดอร์ (Ecuador) สามารถยืนยันโดยใช้เอกลักษณ์การทาอาหารท้องถิ่น
และการใช้เทคนิ คการปรุ งอาหาร ตลอดจนการพัฒนาพื้นที่ให้มีความสะดวก จึงเป็ นการสร้างความ
เข้ม แข็ ง และความปลอดภัย ด้า นสิ่ ง แวดล้อ มและอาหาร จึ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด เป็ นเอกลัก ษณ์ ด้า นการ
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ปรุ งอาหาร และมีช่วยทาให้ประเทศเอกวาดอร์ ยงั คงรักษาความเป็ นตัวเองและยังคงยึดมัน่ ในความ
เป็ นอยูแ่ บบดั้งเดิมจนมาถึงปั จจุบนั
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิ งอาหารการกินให้เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที่เน้นความสาคัญใน
เรื่ องด้านเทคนิ คการปรุ งอาหารที่มีความหลากหลายของทรัพยากรและวัตถุ ดิบที่มีท้ งั แบบท้องถิ่น
และแบบตามฤดูกาล ที่สามารถสร้างประสบการณ์และการมีส่วนร่ วมของนักท่องเที่ยวในการสร้าง
ภาพลักษณ์ดา้ นวัฒนธรรมและความประทับใจที่ยงั่ ยืนของนักท่องเที่ยวทั้งในรู ป รส กลิ่น เสี ยง และ
การรับประทานอาหาร ซึ่ งเป็ นการพัฒนารู ปแบบการปรุ งอาหารตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ให้มีความ
เหมาะสมกับผูบ้ ริ โภค จึงมีหลากหลายวิธี เช่น ย่าง ต้ม ผัด นึ่ง วิธีเหล่านี้ทาให้มีอาหารได้หลากหลาย
รู ปแบบ และรสชาติที่แตกต่างกันไป ซึ่ งสอดคล้องกับการวิจยั ของ Lopez-Guzman, T. Jose, MHM.
Elide, DC. (2016) กล่ า วว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วเกิ ด ระดับ ความพึ ง พอใจที่ ไ ด้ เ รี ยนรู ้ ว ัฒ นธรรมการ
ปรุ งอาหารและการรั บประทานอาหารท้องถิ่ น ตลอดจนการบริ การและการต้อนรั บจะมีส่วนช่ วย
ส่ งเสริ มการสร้ างนวัตกรรมของอาหารให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้ น, Gálvez, J.C.P., Lopez-Guzman, T.,
Buiza, F.C., & Medina-Viruel, M.J. (2017) ได้การทาศึกษาวิจยั การท่องเที่ยวด้านอาหารในเมืองลิมา
(Lima) ประเทศเปรู (Peru) พบว่า การท่องเที่ ยวด้านอาหารเป็ นภาระผูกพันที่ สาคัญของผูบ้ ริ หาร
ท้องถิ่นที่สาคัญสาหรับการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวด้านอาหารและร้านอาหาร เพราะนักท่องเที่ยวมี
การเลือกรับประทานอาหารที่มีเฉพาะทางภูมิศาสตร์ ในท้องถิ่น และมีวธิ ี การปรุ งอาหารในท้องถิ่นที่
มีความพิเศษ จึงสามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้เป็ นอย่างดี
วัฒนธรรมการรั บ ประทานอาหารในกรุ งเทพมหานครมี ความพิ ถี พิ ถ ันและความรู ้ ใ น
การเลือกใช้วตั ถุดิบและเครื่ องปรุ งรสอาหาร เพื่อให้มีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมอาหารการกินที่
เน้ น ในด้ า นความสะอาดของวัต ถุ ดิ บ และหลัก สุ ข าภิ บ าลอาหารเป็ นหลัก ซึ่ งสอดคล้ อ งกับ
แนวความคิดของ สิ ริพนั ธุ์ จุลกรังคะ และอัญชนีย ์ อุทยั พัฒนาชีพ (2556) ได้เสนอแนวคิดเรื่ องหลัก
โภชนาการของมวลมนุ ษยชาติ ว่า “มนุ ษย์ตอ้ งการพลังงาน แหล่ งที่ จะให้พลังงานแก่มนุ ษย์ก็คือ
อาหาร ผูบ้ ริ โภคจะต้องบริ โภคอาหารจะต้องถูกสุ ขลักษณะ สะอาดและปลอดภัยจากสารพิษและ
สิ่ งเจือปนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นเชื้ อจุลินทรี ยห์ รื อพยาธิ จึงทาให้หลักโภชนาการเป็ นแนวทางในการ
รับประทานอาหารในแต่ละวัน เพื่อเป็ นการปกป้ องและลดความเสี่ ยงบริ โภคไม่มากหรื อน้อย จนทา
ให้ร่างกายของผูบ้ ริ โภคเกิ ดเป็ นโรคขาดสารอาหารหรื อโรคอ้วน จนก่ อให้โรคต่ างๆ ควรมี ก าร
บริ โภคอาหารเพื่อให้ประโยชน์ต่อสุ ขภาพ ประกอบด้วย 3 ปั จจัย คือ 1.ความหลากหลาย (Variety)
2.ความสมดุล (Balance) และ 3.ความพอเหมาะ (Moderation) จึงทาให้การบริ โภคอาหารคานึ งถึ ง
ชนิ ดและปริ มาณที่เหมาะสมกับเพศ วัย และภาวะโภชนาการ ซึ่ งเป็ นการควบคุมปริ มาณพลังงาน
และสารอาหารที่ควรไม่วา่ จะเป็ นโรคไขมันโลหิ ตสู ง โรคอ้วน โรคเบาหวาน เป็ นต้น
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หลักสุ ขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการและไม่วา่ จะเป็ น อาหารตามหลักโภชนาการ และ
อาหารเป็ นยา ถือเป็ นปั จจัยหนึ่ งการในพัฒนาเมืองอาหารสร้างสรรค์ของกรุ งเทพมหานคร ดังนั้น
การใส่ ใจในด้านความปลอดภัยการปรุ งอาหารให้แก่ผบู ้ ริ โภค เนื่องจากผูบ้ ริ โภคมีการเดินทางมาจาก
ต่างท้องถิ่น จึงทาให้เกิดความไม่ไว้วางใจในการรับประทานอาหาร ซึ่ งควรนาหลักโภชนาการและ
หลัก สุ ข าภิ บ าลอาหารมาตรฐานของวัฒ นธรรมอาหารของกรุ ง เทพมหานคร โดยเป็ นการให้
นักท่องเที่ยวสามารถรับประทานอาหารที่ปลอดภัย ปราศจากสารเคมีต่างๆ เนื่ องจากปั จจุบนั มีการ
ระบาดของโรคทั้งในสัตว์และพืช ตลอดจนภัยพิบตั ิต่างๆ ส่ งผลต่อความเชื่อมัน่ ในการท่องเที่ยวและ
การรับประทานที่มีการใช้วตั ถุดิบที่ไม่ปลอดภัย เช่น โรควัวบ้า ไข้หวัดนก ตลอดจนการระเบิดของ
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เหตุการณ์เหล่านี้ก็ส่งผลต่อการท่องเที่ยวและการจาหน่ายวัตถุดิบมีจานวนลดลง
ซึ่ งการมีกฎหมายและมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภคก็เป็ นแนวทางหนึ่ งในการ
พัฒนากรุ งเทพมหานครไปสู่ เมืองแห่ งอาหารการกินได้อีกด้วย จึงทาให้การพัฒนากรุ งเทพมหานคร
ควรมีเน้นอาหารทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
1.1. อาหารที่มีความสะอาดและปลอดภัย เป็ นมาตรฐานหลักของกรุ งเทพหานครซึ่งเป็ นการ
ส่ งเสริ มให้ผูป้ ระกอบการมีการปรุ งอาหารให้ถูกหลักสุ ขาภิบาลอาหาร โดยเน้นดูแลความสะอาด
ตั้งแต่กระบวนการเตรี ยมวัตถุ ดิบที่ใช้ทาอาหาร ต้องมีคุณภาพที่ดีมีความสะอาดและปราศจากจาก
สารเคมีที่เป็ นอันตรายต่อผูบ้ ริ โภค มาจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ หรื อต้องมีการทาความสะอาด และ
การล้างสารเคมีที่อาจปนเปื้ อนมาตั้งแต่การเพาะปลูก ซึ่ งเป็ นการสร้างพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคให้มี
ตระหนักรู ้ถึงการบริ โภคอาหารที่ไม่ดีต่อสุ ขภาพจะส่ งผลเสี ยต่อไปในการอนาคต ซึ่ งสอดคล้องกับ
แนวความคิดของ นฤดล บุญหลง และ กล้าณรงค์ ศรี รอด (2556) ที่กล่าวว่า มนุ ษย์มีความต้องการ
คุณภาพและความต้องการแตกต่างกัน ไม่วา่ จะเป็ น 1.ความปลอดภัยในการบริ โภคและความบริ สุทธิ์
ของอาหาร 2.ลักษณะเฉพาะของคุณภาพอาหาร 3.ความสะดวกในการบริ โภค การเก็บรักษา และการ
ใช้ประโยชน์ 4.ประโยชน์ที่จะได้รับจากอาหารทั้งจากทางตรงและทางอ้อม
1.2. อาหารหลักโภชนาการ คือ อาหารปรุ งอาหารด้วยการยา ต้ม นึ่ง ลดอาหารประเภทที่มี
การใช้กระบวนการผัดหรื อทอด และอาหารที่มีรสหวานจัด เค็มจัด เป็ นต้น การเลือกรับประทาน
ตามหลักธงโภชนาการและมีการเลือกรับประทานผักและผลไม้หลากสี หรื อให้ครบ 5 สี เพื่อให้ได้
คุ ณค่ า ทางโภชนาการที่ ตรงกับ ความต้องการของร่ า งกาย ซึ่ ง สอดคล้องกับ Cuevas, R.P., Guia,
A.de., Demont, M. (2017) กล่าวว่า การแทรกแซงหลักโภชนาการ, การบริ โภคอาหาร, การแนะนา
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ผลิ ตภัณฑ์อาหาร และส่ วนผสมใหม่ๆ เป็ นสิ่ งที่ผูท้ ี่ปรุ งอาหารจะต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ใน
การเลือกอาหารให้เหมาะสมกับบริ บทและวัฒนธรรมท้องถิ่น
1.3.อาหารตามวัฒนธรรม คือ อาหารประจาเมืองที่นิยมรับประทานจนเกิ ดเป็ นเอกลักษณ์
ของท้องถิ่น ซึ่ งอาจมีการปรุ งตามแบบดั้งเดิมหรื อมีการปรับปรุ งให้เข้ากับยุคสมัย และเหมาะสมกับ
ผูบ้ ริ โภค เช่ น ต้มยากุ้ง ผัดไท ส้ มตา เป็ นต้น สอดคล้องกับ Londono, M.del.P.L. (2011) กล่ าวว่า
ความสัมพันธ์สามารถส่ งเสริ มประเพณี วัฒนธรรม มรดก และเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้เกิดความพึง
พอใจของผูเ้ ยี่ยมชมได้ ทาให้ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยต้องมีส่วนร่ วมในการกาหนดกลยุทธ์การกาหนด
ตาแหน่งทางการตลาดและในการประเมินผลบทบาทที่การท่องเที่ยวด้านการทาอาหาร
1.4.อาหารเป็ นยา คื อ การปรุ ง อาหารเพื่ อ ให้ เ หมาะสมกับ ผู บ้ ริ โ ภค ซึ่ งเป็ นการใช้ พื ช
สมุนไพรเข้ามาเป็ นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ทาให้เกิดอัตลักษณ์ของอาหาร ที่สามารถทาให้
ผูบ้ ริ โภคเพลิ ดเพลิ นกับสัมผัสทั้ง 5 ยังช่ วยให้เสริ มสร้ างสมรรถภาพทางร่ างกายของผูบ้ ริ โภคให้มี
ความแข็งแรงขึ้น ซึ่ งอาจทาให้สามารถลดใช้ยาประติชีวนะบางชนิดที่เป็ นอันตรายต่อผูบ้ ริ โภคลงได้
ซึ่ งสอดคล้องกับ Shalini, D. & Duggal, S. (2015) กล่าวว่า นักท่องเที่ยวพิจารณาอาหารในประเด็น
เรื่ องคุณภาพของอาหารและวัตถุดิบเป็ นประเด็นหนึ่ งในการส่ งผลกระทบโดยตรงต่อความตั้งใจใน
การซื้ อของนักท่องเที่ยวว่ามีวตั ถุดิบหลักที่เป็ นสมุนไพรที่มีประโยชน์ไม่วา่ จะเป็ นสรรพคุณทางยา
และมีส่วนช่วยส่ งเสริ มสรรถภาพต่อสุ ขภาพและร่ างกายของผูบ้ ริ โภคได้อีกด้วย
วัฒนธรรมอาหารการกินของกรุ งเทพมหานคร เป็ นสิ่ งที่ควรส่ งเสริ มให้เป็ นมาตรฐานและ
เป็ นเอกลักษณ์ ของท้องถิ่ น ไม่ว่าจะเป็ นมาตรฐานในการปรุ งอาหารและการใช้วตั ถุ ดิบที่มีความ
ปลอดภัย ต่ อผูบ้ ริ โภค ไม่ ว่า จะเป็ นอาหารที่ มี ความสะอาดและปลอดภัย ซึ่ งถื อเป็ นมาตรฐานที่
ผูป้ ระกอบการธุ รกิจอาหารจะต้องคานึ งถึงเป็ นปั จจัยแรกในการประกอบธุ รกิจอาหาร โดยการปรุ ง
อาหารให้ถูกตามหลักโภชนาการ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ต่างๆดังนี้ Du Rand, GE. & Heath, E.
(2006) เป็ นการศึ กษาในการส่ งเสริ มการท่องเที่ ยวด้านอาหารและการจาหน่ ายอาหารกับไวน์ ใ น
แอฟริ กาใต้ ซึ่ งผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้องจะต้องมีมาตรฐานในการผลิ ตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและปลอดภัย ,
Rinaldi, C. (2017) ได้ท าการศึ ก ษาเรื่ อ งอาหารและการท าอาหาร(Food and Gastronomy : F&G)
พบว่า องค์ประกอบเพื่ อการพัฒนาที่ ยงั่ ยืนทางเศรษฐกิ จ สังคมและสิ่ งแวดล้อมของท้องถิ่ น คื อ
ความรู ้และความชานาญ ตลอดจนผูป้ รุ งอาหารของท้องถิ่ นที่ตอ้ งมีการปรุ งอาหารที่มีความสะอาด
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และปลอดภัย ตลอดจนเข้า ใจถึ ง วัตถุ ดิบ ของท้องถิ่ น , Millan Vazquez de la Torre, G. Hernandez
Rojas, R. Navajas Romero, V. (2016) ได้ทาการศึกษาวิจยั การท่องเที่ยวด้านอาหารของเมืองคอร์ โด
บา (Cordoba) ประเทศสเปน พบว่า ผลิ ตภัณฑ์อาหารของคอร์ โดบา (Cordoba) มีคุณภาพที่สูงซึ่ ง
อาจจะเป็ นพื้ นฐานส าหรั บ การพัฒ นาผลิ ต ภัณฑ์ก ารท่ อ งเที่ ย วแต่ นัก ท่ องเที่ ย วกลับ มาสนใจใน
คุณภาพมากกว่าปั จจัยทางด้านราคา, Quan, S. Wang, N. (2004) ได้แสดงความคิดเห็นการท่องเที่ยว
ด้านอาหาร ควรพัฒนาหลักโภชนาการที่มีความปลอดภัยทางด้านอาหารและความสะดวกสบายของ
ที่พกั อาศัย เพราะหากมีผลกระทบจะส่ งผลต่อภาวะทางอามรณ์ และนักท่องเที่ยวไม่ความยินดี ที่ใช้
บริ การต่อไป, Genc, R. (2016) กล่าวว่าค่านิยมในการบริ โภคเป็ นปั จจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อคุณค่า
ด้านประสบการณ์การรับประทานอาหารของนักท่องเที่ยว
ดังนั้นวัฒนธรรมอาหารการกิ นตามแนวคิ ดเศรษฐกิ จสร้ างสรรค์สามารถสร้ างมู ลค่าเพิ่ม
ให้กบั ธุ รกิจการท่องเที่ยวจึงควรให้ความสนใจในเรื่ องวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นที่มีการใช้วตั ถุดิบที่
ความสะอาดและปลอดภัย มี ก ารปรุ งอาหารที่ มี ห ลั ก โภชนาการและการบริ โภคอาหาร
เพื่ อใช้รัก ษาโรค ซึ่ ง ตรงกับ อาหารตามวัฒนธรรมท้องถิ่ นนั้นๆ เพื่ อเป็ นการสร้ างแรงจู งใจและ
ประสบการณ์ที่น่าจดจาแก่นกั ท่องเที่ยว ซึ่ งเป็ นกุญแจในการพัฒนาการท่องเที่ยวด้านอาหารต่อไป
ในอนาคต ดังนั้นการตรวจสอบและให้ความรู ้ความปลอดภัยจึงควรเป็ นหน้าที่ร่วมกันระหว่าง ผูผ้ ลิต
ผลิตภัณฑ์,สมาคมที่เกี่ ยวข้องกับการคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภค, สถาบันระดับมืออาชี พในการจัดกิ จกรรม
การรั บ รู ้ เ กี่ ย วกับ อาหารให้ แ ก่ ลู ก ค้า ต่ อ ไป, สิ่ ง เหล่ า นี้ ล้ว นเป็ นการส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วทาง
ด้านวัฒนธรรมไม่ว่าจะคุ ณค่าทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่ไม่สามารถเลียบแบบได้ ซึ่ งนับได้วา่
อาหารตามวัฒนธรรมของกรุ งเทพมหานครสามารถนาเอาประเด็นเหล่านี้ ไปพัฒนาและปรับปรุ งให้
ตรงกับความต้องการของพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคได้
2. การทะนุบารุ งรักษาวิถีการเกษตร (Farm Life Preservation) พบว่า การพัฒนาเมืองแห่ ง
อาหารการกินให้มีประสิ ทธิ ภาพต้องมีความเข้มแข็งจากภาคการเกษตรเป็ นหลัก ดังนั้นเกษตรกรจึงมี
ส่ วนช่วยในการส่ งเสริ มศักยภาพให้กรุ งเทพมหานครเป็ นเมืองแห่ งอาหารการกินอีกด้วย โดยการที่
เกษตรกรมีองค์ความรู ้ในเรื่ องการผลิตวัตถุดิบที่ความปลอดภัยจากสารเคมีต่างๆ ก็มีส่วนช่วยทาให้
ภาครัฐสามารถควบคุ มคุ ณภาพของสิ นค้ามีมาตรฐานขึ้ นและได้รับการไว้วางใจจากผูบ้ ริ โภคมาก
ยิง่ ขึ้น ในปัจจุบนั ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็ นครัวของโลก ไม่วา่ ปัจจัยด้านสิ นค้าทางการเกษตรจาพวก
ข้าวหอมมะลิ ข้าวโพด ผักและผลไม้ชนิ ดต่างๆ ซึ่ งทาให้การส่ งเสริ มภาคการเกษตรให้มีความมัง่ คง
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ในการเป็ นรากฐานต่อการพัฒนาบริ หารกรุ งเทพมหานครให้เป็ นเมืองแห่งอาหารต่อไป การส่ งเสริ ม
ภาคเกษตรให้มีความมัน่ คงทางรายได้คือการรวมกลุ่มทางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการเกษตรใน
การสนับสนุนเงินทุน เทคโนโลยี องค์ความรู ้ การกาหนดมาตรฐานและราคา เพื่อทาให้เกิดสิ นค้าที่มี
คุ ณ ภาพและความมั่ง คงของอาชี พ เกษตรกรมากยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ งสอดคล้อ งกับ งานวิ จ ัย ของ Brokaj,
M.(2014) เป็ นการศึกษาในบริ บทของการเพิ่มขึ้นของการบริ โภคอาหารท้องถิ่นในวันหยุด ผูบ้ ริ โภค
ที่มีความต้องการในการบริ โภคอาหารท้องถิ่ นจะมีปัจจัยหนึ่ งที่ช่วยสร้างความประทับให้ผบู ้ ริ โภค
ของเมืองวโลเรอ(Vlora city) ประเทศแอลเบเนียน (Albania) คือ การพัฒนาระบบเกษตรกรรมให้มี
ความปลอดภัย Shandini ,P. & Ramani, N. (2016) พบว่าการขยายตัวของเกษตรอินทรี ยจ์ ึงถูกมองว่า
เป็ นส่ วนหนึ่ งของความคิดริ เริ่ มและภาพลักษณ์ ของอาหารอินทรี ยใ์ นการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวอีก
ทางหนึ่ ง , ส่ วน Gajic, M.(2012) พบว่า ปั จจุ บ นั นัก ท่ องเที่ ย วมี ค วามสนใจด้า นการท่ องเที่ ย วเชิ ง
อาหาร(Gastronomic) ผูบ้ ริ โภคใส่ ใจต่ออาหารที่บริ โภคจะต้องมีความสะอาด ปลอดภัยจากสารเคมี
ต่างๆ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์ (2556) พบว่า เอกลักษณ์อย่างหนึ่งในการ
สร้ างอุ ตสาหกรรมการท่องเที่ ยวของประเทศไทย แต่ปัญหาความไม่สะอาดของร้ านอาหารและ
อาหารเป็ นปั จจัยอย่างหนึ่ งในการเลือกรับประทานอาหาร และงานวิจยั ของ Shandini ,P. & Ramani,
N. (2016) พบว่าการขยายตัวของเกษตรอิ นทรี ยจ์ ึ งถู กมองว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งของความคิ ดริ เริ่ มและ
ภาพลักษณ์ของอาหารอินทรี ยใ์ นการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง
3. โครงสร้ างพืน้ ฐานทีม่ ีขนาดเหมาะสม(Appropriate Scale Infrastructure) พบว่า ระบบ
การขนส่ ง เป็ นสิ่ งหนึ่ งที่ เ พิ่ ม ความสะดวกในการขนส่ ง สิ นค้า มายัง จุ ด หมายปลายทาง ซึ่ ง
กรุ งเทพมหานครไม่ มี พ้ื น ที่ เ พาะปลู ก ที่ เ พี ย งพอกั บ ความต้ อ งการของผู ้ บ ริ โภค ท าให้
กรุ งเทพมหานครเป็ นแหล่งซื้ อและแหล่งจาหน่ายวัตถุดิบที่สาคัญ ดังนั้นการพัฒนาระบบขนส่ งให้มี
ประสิ ท ธิ ภาพก็ ส ามารถช่ วยในด้า นการประหยัดเวลาในการขนส่ ง และการเก็ บ รั ก ษาวัต ถุ ดิ บ มี
มาตรฐาน เช่น วิธีการจัดเก็บและระยะเวลาการเก็บวัตถุดิบ ทาให้ผจู ้ าหน่ายสิ นค้าและภาคการเกษตร
ไม่ตอ้ งพึ่งพาสารเคมีในขั้นตอนการส่ งขนสิ นค้าอีกด้วย
การให้ความรู ้ความเข้าใจแก่ผปู ้ ระกอบการอาหารเป็ นสิ่ งหนึ่งในการส่ งเสริ มเรื่ องมาตรฐาน
การคัดเลือกและการเก็บรักษาวัตถุดิบ เพราะการประกอบธุ รกิจด้านอาหารต้องมีการคานึ งถึงความ
ปลอดภัยของผูบ้ ริ โภค ดังนั้นการสร้างจิตสานึกของผูป้ ระกอบการธุ รกิจอาหารให้มีส่วนร่ วมในการ
จัดการคุ ณภาพของวัตถุ ดิบ ไม่ ว่า จะเป็ นการพัฒนาคุ ณภาพของวัตถุ ดิบ ให้มี ค วามปลอดภัยจาก
สารเคมีและสิ่ งปนเปื้ อนต่างๆ มีการวางมาตรฐานคุณภาพของวัตถุดิบแต่ละประเภท ในเรื่ องการเก็บ
รั ก ษาวัต ถุ ดิ บ ควรส่ ง เสริ ม ในเรื่ อ งความตระหนัก ของคุ ณ ภาพวัต ถุ ดิ บ วิ ธี ก ารเก็ บ รั ก ษา และ
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ระยะเวลาในการเก็บรักษา จึงทาให้การบริ หารงานสิ นค้าคงคลังมีช่วยส่ วนส่ งเสริ มระบบโครงสร้าง
พื้นฐานให้สามารถทาให้งานไปพร้อมๆกันได้
มาตรฐานสิ น ค้า ที่ มี ค วามปลอดภั ย ต่ อ ผู ้บ ริ โภคมี ส่ ว นส าคัญ ในการเป็ นส่ ง เสริ มให้
กรุ งเทพมหานครสามารถพัฒนาเป็ นเมืองอาหารการกิ นที่มีความปลอดภัย เพราะกรุ งเทพมหานคร
ไม่มีพ้ืนที่เพาะปลูกที่เพียงพอกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค เนื่ องจากการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ส่ งผลให้พ้ืนที่ เพาะปลู กทางการเกษตรถู กปรั บไปเป็ นพื้นที่ อุตสาหกรรมมากขึ้ น จึ งทาให้ตอ้ งมี
การพึ่ ง พาวัตถุ ดิบ จากในประเทศและต่ า งประเทศเข้า มาในพื้ นที่ เพื่ อใช้ใ นการบริ โภคและจัด
จาหน่ายไปยังท้องถิ่นอื่นๆ ดังนั้นการบริ หารจัดการด้านสิ นค้าคงคลัง และระบบการส่ งจัดสิ นค้าและ
วัต ถุ ดิ บ จึ ง มี ส่ วนส าคัญ ในการช่ ว ยส่ งเสริ มต่ อ การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วด้ า นอาหารของ
กรุ งเทพมหานครเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากระบบการขนส่ งที่มีประสิ ทธิ ภาพจะส่ งผลต่อคุณภาพและ
ความปลอดภัยของวัตถุดิบ การจัดระบบโครงสร้ างพื้นฐานในเรื่ องการคมนาคมและการขนส่ ง จึง
เป็ นควรให้ความสาคัญในเรื่ องการขนส่ งวัตถุ ดิบ ซึ่ งการพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานควรเป็ นกระจาย
ตัวตามแหล่งสาคัญของเมือง ไม่ควรกระจุกตัวอยูเ่ พียงพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง เพื่อเป็ นกระจายวัตถุ ดิบได้
อย่างรวดเร็ วมากยิง่ ขึ้น
การตั้งมาตรฐานคุ ณภาพของวัตถุ ดิบที่นาเข้ามาจากทั้งในและนอกพื้นที่ให้มีความสะอาด
และปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค เป็ นการลดความสุ่ มเสี่ ยงที่จะเป็ นได้รับวัตถุ ดิบที่ปนเปื้ อนสารเคมี หรื อ
สารพิษต่างๆ ซึ่ งจะต้องมีการดูแลและใส่ ใจการนาเข้าและเก็บรักษาวัตถุ ดิบเหล่านี้ เพื่อไม่ให้มีการ
ปะปนกับสิ่ งปนเปื้ อนต่างๆไม่วา่ จะเป็ นสารเคมี สารพิษ เศษวัสดุต่างๆ เป็ นต้น เพราะสิ่ งเหล่านี้ จะ
เป็ นการทาลายสร้ างลักษณ์การท่องเที่ยวด้านอาหารของกรุ งเทพมหานครต่อไปในอนาคต ซึ่ งเป็ น
การตั้งมาตรฐานในการคัดเลือกวัตถุดิบจะต้องมีความปลอดภัยทั้งด้านสารเคมีและสิ่ งปนเปื้ อนต่างๆ
เช่ น การใช้ผ กั และเนื้ อสั ตว์ป ลอดสารพิ ษ มาเป็ นวัตถุ ดิบ หลัก ในการประกอบอาหาร ตลอดจน
การเก็บรั กษาวัตถุ ดิบควรเก็บตามหลักสุ ขาภิ บาลอาหารเช่ น 1.อาหารเมื่อปรุ งเสร็ จควรมีภาชนะ
ปกปิ ดอย่างมิดชิด 2.วัตถุดิบและเครื่ องปรุ งควรเก็บแยกย้ายสารเคมี 3.วัตถุดิบควรมีการระบุวิธีการ
เก็บรักษาและระยะยาวในการจัดเก็บ เป็ นต้น ซึ่ งสอดคล้องกับการวิจยั ของ Sopi, X. (2017) กล่าวว่า
การบริ หารจัดการของผูผ้ ลิตอาหารต้องเพิ่มความปลอดภัยของอาหาร โดยผูป้ ระกอบการมี การใช้
วัตถุดิบที่มีมาตรฐานและปลอดภัยได้อีกด้วย
4. ความร่ ว มมื อ ในการวิจัย ฝึ กอบรม การทดสอบ และอื่ นๆ เกี่ยวกับ อาหาร (Research
Collaborations training, Testing, etc. Reading to Food) พบว่า กรุ ง เทพมหานครเป็ นศู นย์กลาง
ของประเทศไทยในการเป็ นแหล่ ง จ าหน่ า ยวัต ถุ ดิ บ หลากหลายประเภท จึ ง ท าให้ ป ระสบกับ
ปั ญหาต่างๆ ทั้งด้านความไม่ปลอดภัยของวัตถุ ดิบและการประกอบอาหาร ดังนั้นการร่ วมมื อใน
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การวิจยั ฝึ กอบรม การทดสอบ จึงจัดเป็ นแนวทางอย่างหนึ่งที่เป็ นการกาหนดมาตรฐานและแนวทาง
ในการทางานร่ วมกันภาครัฐและเอกชน ซึ่ งเป็ นปั จจัยหนึ่ งของการบริ หารพัฒนากรุ งเทพมหานคร
ไปสู่ เมืองแห่ งอาหารการกิ น ดังนั้นการความร่ วมมือระหว่างหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องทุกภาคส่ วนทั้ง
ภาครัฐและเอกชนจึงเป็ นการปรับเปลี่ยนวิธีการทางาน เน้นการใช้วิทยาศาสตร์ และการวางระบบ
การตรวจสอบ และการเฝ้าระวังการปนเปื้ อนของอาหาร เพื่อเป็ นการสร้างความเชื่ อมัน่ ของผูบ้ ริ โภค
ซึ่ ง เป็ นการตรวจประเมิน และการรั บรองมาตรฐานอาหารของร้ านอาหาร โรงอาหาร แผงลอย
จาหน่ายอาหาร ตลาด และซู เปอร์ มาร์ เก็ต ซึ่ งมีการมอบป้ ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยให้แก่
สถานประกอบการอาหารที่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐานด้านสุ ขลักษณะ
การที่ ก รุ ง เทพมหานครเป็ นแหล่ ง รวมธุ รกิ จอาหาร ท าให้เกิ ดปั ญหาความไม่ พ ร้ อมของ
บุคลากรทางธุ รกิจอาหาร ไม่วา่ จะปั ญหาในด้านการปรุ งอาหารและการเก็บรักษาวัตถุดิบที่ไม่มีความ
ปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค ดังนั้นการให้ความรู ้แก่บุคลากรของกรุ งเทพมหานครในเรื่ องหลักสุ ขาภิบาล
อาหารและการสาธารณะสุ ข จึงถือเป็ นการให้ความรู ้ที่มุ่งเน้นเรื่ องความปลอดภัยทางด้านอาหารและ
การมีส่วนร่ วมของภาคประชาชน ซึ่งการส่ งเสริ มและให้ความรู ้แก่ผปู ้ ระกอบการและภาคประชาชน
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้ ในการพัฒนาสิ นค้าร่ วมกัน หมายถึง การร่ วมมือภาครัฐกับภาคชุ มชนใน
การริ เริ่ มพัฒนาและให้ความรู ้ดา้ นหลักสุ ขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการตั้งแต่ยงั วัยเด็ก เพื่อเป็ น
การสร้ า งรากฐานทางจิ ต ส านึ ก ที่ ม ั่น คง เมื่ อ เติ บ โตเป็ นผู ้ป ระกอบการอาหารก็ ส ามารถเป็ น
นักธุ รกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมได้
การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริ งจังเพื่อเป็ นมาตรการทาให้เกิ ดพฤติ กรรมที่ รับผิดชอบต่ อ
สังคมมากขึ้น ซึ่ งมาตรการทางสังคมก็มีส่วนช่วยส่ งเสริ มในการสร้างพฤติกรรมของภาคเอกชนให้มี
ความรั บผิดชอบต่อสังคมได้เช่ นกัน เพราะหากประชาชนมี การบริ โภคอาหารที่ สะอาด ถู กหลัก
อนามัย และหลัก โภชนาการ ตลอดจนมี ก ารใส่ ใ จต่ อสภาพแวดล้อมของชุ ม ชน ก็ ส ามารถเป็ น
แรงผลักดันให้ผปู ้ ระกอบการมีการพัฒนาให้มีมาตรฐานด้านสุ ขาภิบาลและใส่ ใจต่อสภาพแวดล้อม
ของชุ ม ชนให้มี ค วามสะอาดและปลอดภัย ต่ อสั ตว์หานะน าโรค ตลอดจนสิ่ ง ปนเปื้ อนทางด้า น
สารเคมีและสิ่ งปนเปื้ อนต่างๆได้อีกด้วย ดังนั้นความรู ้หลักโภชนาการ ข้อกฎหมายด้านสาธารณสุ ข
จึงมีส่วนสาคัญในการประกอบธุ รกิจอาหารเพื่อให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิจอาหารสามารถนาไปพัฒนาและ
ปรับปรุ งตนเองต่อไป เนื่องจากการเข้าถึงองค์ความรู ้ที่มีในสถานบันการศึกษา สถานที่ราชการ และ
สถานพยาบาลบางแห่ งเท่านั้น ดังนั้นการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้ความรู ้ ดา้ นสุ ขาภิบาลแก่
ผูบ้ ริ โภคที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับ Mohd Zahari, M. S., Jalis, M. H., Zulkifly,
M. I., Radzi, S. M., & Othman, Z .(2009) ที่กล่าวว่าภาครัฐและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในประเทศมาเลเซี ย
ยังไม่มีการพัฒนาทักษะและความรู ้ ความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์ อาหารเทคโนโลยีอาหาร
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การบริ โภคและการปรุ งอาหารให้แก่ผูป้ ระกอบการอาหาร เพื่อให้การปรุ งอาหารสามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของลูกค้าได้ ดังนั้นผูม้ ี ส่วนเกี่ ยวข้องด้านการทาอาหารในประเทศมาเลเซี ย ควร
ได้รับการแนะนา มีการนาเสนอหรื อแนะนาโปรแกรมและหลักสู ตรด้านอาหารเพื่อให้เกิดการสร้าง
คุ ณ ค่ า ด้า นธุ ร กิ จ การท าอาหารและอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วอี ก ด้ว ย และ Karagiannis, D., &
Metaxas, T. (2017) กล่ า วว่า การพัฒนาด้า นการท่ องเที่ ยวอย่า งยัง่ ยืนต้องใช้การบริ หารงานร่ วม
ระหว่างรัฐบาลทั้งสองระดับ คือ ระดับจังหวัดและเขตในการรับผิดชอบและร่ วมมือกัน เพื่อสามารถ
บรรลุเป้ าหมายในการพัฒนาเมืองร่ วมกัน โดยภาครัฐให้การสนับสนุนที่และให้ความร่ วมมือกับผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ยจากหลากหลายสาขา
5. การให้ การศึ กษาและเพิ่มความตระหนั ก รู้ ด้านสุ ขาภิบาลอาหารและโภชนาการให้ แก่
สั ง คม (Education and Awareness-Raising of Food Hygiene & Nutrition for Society ) พบว่ า
การให้ความรู ้ เกี่ ยวกับความคิ ดสร้ างสรรค์แก่ผูม้ ี ส่วนร่ วมในชุ มชนตั้งแต่วยั เด็กจนถึ งผูใ้ หญ่ เพื่อ
นาไปพัฒนาสิ นค้า ได้ต่อไปในอนาคต เพราะภาคประชาชนและชุ ม ชนถื อเป็ นก าลัง ที่ ส าคัญใน
การพัฒนาการท่องเที่ยวด้านอาหารของกรุ งเทพมหานคร ดังนั้นการส่ งเสริ มองค์ความรู ้ ด้านหลัก
สุ ขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการอาหารให้สามารถเข้าถึ งและเข้าใจได้ง่าย ซึ่ งสอดคล้องกับ
City of Melbourne มีการกาหนดนโยบายที่จะพัฒนาเมืองให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและความเป็ นอยู่
ที่ดีดว้ ยการใช้ระบบอาหารที่มีความปลอดภัย โดยมีแนวทางดังนี้ 1.สร้างชุมชนให้มีความมัน่ คงและ
เข้มแข็ง ให้สามารถเข้าถึ งอาหารที่ ถูกต้องตามหลักโภชนาและปลอดภัย 2.เป็ นอาหารปลอดภัย
สาหรับทุกคน ซึ่งเป็ นการสร้างและส่ งต่อองค์ความรู ้ในเรื่ องอาหารปลอดภัยแก่ผปู ้ ระกอบการ
การใช้ปัจจุบนั เทคโนโลยีมีการพัฒนาเข้าสู่ ยุค 4.0 ทาให้ประชาชนไม่จาเป็ นต้องหาความรู ้
จากตาราและเอกสารเพียงอย่างเดี ยว แต่สามารถหาองค์ความรู ้ จากสื่ อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นโทรทัศน์
สื่ อทางอินเตอร์ เน็ต เช่น เว็บไซต์ และ E-book เป็ นต้น ดังนั้นการแลกเปลี่ยนความรู ้ไม่จาเป็ นต้องอยู่
ในรู ปแบบสมัยดั้งเดิม จึงต้องมีการพัฒนารู ปแบบองค์ความรู ้ให้เหมาะสมกับความต้องการในสังคม
ออนไลน์ได้ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวความคิดของ Kardes, Cronley and Cline(2011) ในเรื่ องพฤติกรรม
ของผูบ้ ริ โภคอาจที่กล่าวว่า การรับรู ้และการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคที่มุ่งต่อการใช้สินค้าและบริ การ
ไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลของการต้องการสิ นค้า การหาข้อมูล การทดลองใช้สินค้า การซื้ อสิ นค้า ตลอดจน
ความพึงพอใจหลังจากการใช้สินค้าและบริ การ
6. การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การ, ภาวะผู้ น า และการสนั บ สนุ น (Governance, leadership &
support) พบว่า ผูส้ นับสนุ นผูท้ ี่มีเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อเป็ นการจัดทามาตรฐานสิ นค้า
และบริ การอาหารที่มีความสะอาดและปลอดภัย ตลอดจนมีความยุติธรรมไม่กีดกั้นบุคคลใดบุคคล
หนึ่ ง การบริ หารของภาครัฐที่ดีนอกจาการนาหลักธรรมาภิบาล(Good Governance) มาประยุกต์ให้
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เหมาะสมตามแต่ละหน่ วย ซึ่ งการจะพัฒนาให้กรุ งเทพมหานครมุ่ งไปสู่ เมื องอาหารด้วยแนวคิ ด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็ นการวางแผนนโยบายในการกาหนดทิศทางของอาหารสร้างสรรค์ โดยเป็ น
กาหนดระบบการจัดการธุ รกิ จด้านอาหารที่ มีส่วนส่ งเสริ มการท่องเที่ ยวเป็ นอย่างมาก ทาให้การ
รับประทานอาหารเป็ นองค์ประกอบการท่องเที่ยวที่สาคัญประการหนึ่ งที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว
ให้เดินทางมาท่องเที่ยวในกรุ งเทพมหานคร เนื่ องจากอาหารสามารถบอกถึงเอกลักษณ์ของพื้นที่ วิถี
ชี วิ ต และวัฒ นธรรมของท้อ งถิ่ น รวมทั้ง สามารถน าเสนอประสบการณ์ ที่ แ ปลกใหม่ ใ ห้ ก ับ
นักท่องเที่ยว จึงทาให้การท่องเที่ยวเชิงอาหารซึ่ งเป็ นรู ปแบบการท่องเที่ยวที่มีลกั ษณะที่มุ่งเน้นความ
สนใจพิ เ ศษของนัก ท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ งสอดคล้อ งกับ การวิ จ ัย ของ Habibah , A., J. Hamzah, A.C.Er.,
Buang, A., Selvadurai, S., & Mushrifah, I. (2013) ได้ทาการวิจยั การพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตช่อง
แคบมะละกา the Straits of Malacca พบว่า การบริ หารแบบธรรมาภิบาลและผูบ้ ริ หารมีภาวะผูน้ า ก็
คือความผูกพันและความสามารถในการบริ หารจัดการเป็ นหัวใจสาคัญในการสนับสนุ นโครงการ
เหล่านี้ ไม่ว่าผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยของรั ฐบาลที่เกี่ ยวข้องมีผลประโยชน์ร่วมกันก็มีส่วนร่ วมในการ
พัฒนากิจการเหล่านี้ , Fojtik, J., & Somogyi, A. (2008) ได้ทาการศึกษาการท่องเที่ยวในเมือง Sarkoz
ประเทศฮังการี พบว่าการจัดการท่องเที่ยวด้านอาหารที่ ตอ้ งการสร้ างมู ลค่าจะต้องมีการบริ การที่
มาตรฐานสู ง ไม่วา่ จะเป็ นคุณภาพของการให้บริ การและการร่ วมมือกันของผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน
, Sopi, X. (2017) พบว่า การบริ หารจัดการของผูผ้ ลิ ตอาหารต้องเพิ่มความปลอดภัยของอาหาร โดย
การใช้วตั ถุ ดิบที่มีมาตรฐานและปลอดภัยอีก ด้วย ดังนั้นหลักธรรมาภิ บาลไม่เพียงมาตรฐานการ
บริ หารงานของหน่วยงานราชการ แต่ผปู ้ ระกอบการอาหารควรนาหลักธรรมาภิบาลมาปรับปรุ งให้มี
ความเหมาะสมกับการทางานในธุ รกิ จอาหาร เพื่อเป็ นการพัฒนากรุ งเทพมหานครเป็ นเมื องแห่ ง
อาหารการกิ น ได้อ ย่า งยัง่ ยื น และ Mahachi-Chatibura, D., & Saayman, M. (2015) ได้ท าการวิจ ัย
พบว่าการท่องเที่ยวขนาดใหญ่ควรให้ความสาคัญในด้านปลอดภัยทางด้านอาชี วอนามัย ไม่ว่าจะ
ความปลอดภัยของผ้าขี้ริ้ว เพราะเป็ นเครื่ องมืออย่างหนึ่ งที่เป็ นสิ่ งที่ควบคู่กบั ครัว ซึ่ งทัศนคติของผู ้
ปรุ งอาหารต้องมีความรอบคอบและมีความรู ้ที่ดีต่อความสะอาดในการประกอบอาหาร
7. การพัฒนาธุรกิจอาหารและเครื อข่ ายธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้ อง (Food Cluster Development and
Business Network) พบว่า การพัฒนาธุ รกิ จอาหารและเครื อข่ายธุ รกิ จที่ มีส่วนเกี่ ยวข้อง เป็ นการ
เชื่อมโยงของกลุ่มทางธุ รกิจมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันที่จะมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้และมีการประกอบ
ธุ รกิจร่ วมกัน ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบร่ วมกันซึ่ งต้องให้ความเคราพซึ่ งกันและกัน และไม่มี
การกีดกั้นทางการประกอบธุ รกิจ เพื่อเป็ นการพัฒนาผูป้ ระกอบการธุ รกิจอาหารให้มีศกั ยภาพให้การ
ประกอบธุ รกิจให้มากขึ้น จึงเป็ นการรวมทางธุ รกิจจากการประกอบธุ รกิจที่ลกั ษณะที่คล้ายกันและ
ประสบปัญหาในการประกอบธุ รกิจเหมือนๆกัน เพื่อเข้ามารวมกลุ่มทางเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและ
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ประสบการณ์ ตลอดจนการแก้ปัญหาร่ วมกัน ดังนั้นการรวมกลุ่มทางธุ รกิ จจึงเป็ นการเพิ่มศักยภาพ
ในการประกอบธุ รกิจให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น จะต้องมีจานวนผูป้ ระกอบธุ รกิจจากหลากหลาย
ด้านมาอยูร่ วมกันเป็ นกลุ่มผูป้ ระกอบการ ซึ่ งทาให้เกิดศักยภาพในการเจรจาต่อรองมากยิง่ ขึ้น
การพัฒนาธุ รกิจอาหารและเครื อข่ายธุ รกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็ นการสร้างศักยภาพในกาน
พัฒนากลุ่มธุ รกิจและตนเองให้มีศกั ยภาพในการผลิตสิ นค้าให้มาตรฐานและคุณภาพ เป็ นที่ตอ้ งการ
ของผูบ้ ริ โภค เพราะการสามารถตรวจกระบวนการผลิ ตตั้ง แต่ ต้นทางก็เปรี ย บเสมื อนทางสร้ าง
ภาพลักษณ์ ให้แก่กลุ่มธุ รกิ จของตนเอง ซึ่ งสอดคล้องกับแนวความคิดของชู ศกั ดิ์ เดชเกรี ยงไกรกุล
(2553) ที่กล่าวว่า การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรให้การได้รับมาตรฐานการรับรองจากองค์กรที่
เป็ นที่ ยอมรั บ ตลอดจนมี การทากิ จกรรมเพื่อสังคม ซึ่ งเป็ นการบ่งบอกถึ งศักยภาพขององค์กรว่า
สามารถปฏิบตั ิตามพันธะสัญญาต่อผูบ้ ริ โภคว่าสามารถไว้ใจสิ นค้าและการบริ การที่แตกต่างจากคู่
แข่งขันได้ และ Sopi, X. (2017) กล่ าวว่า การตรวจสอบและให้ความรู ้ ค วามปลอดภัย จึ งควรเป็ น
หน้าที่ร่วมกันระหว่าง ผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์, สมาคมที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค, สถาบันระดับ
มืออาชีพในการจัดกิจกรรมการรับรู ้เกี่ยวกับอาหารให้แก่ลูกค้าต่อไป
8. การขยายตลาดสาหรั บอาหารท้ องถิ่น มุ่งที่เน้ นผู้มาเยือนทุกกลุ่ม (Market Expansion
for Local Food Targeting for Visitors) พบว่า ปั จจุ บนั การท่องเที่ ยวด้านอาหารการกิ นจะต้องมี
การสร้ างคุ ณค่าและภาพลักษณ์ ที่ดีจนเป็ นเอกลักษณ์ประจาท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่ งเป็ นการใช้สื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็ นสื่ อทางอินเตอร์ เน็ต โทรทัศน์ และหนังสื อการท่องเที่ยวต่างๆ เป็ นต้น
สื่ อโฆษณาประชาสัมพันธ์เหล่านี้ เป็ นช่องทางอย่างหนึ่ งที่สามารถเข้าได้ถึงนักท่องเที่ยวจากทุกมุม
โลกให้ เ ดิ น ทางเข้า มาท่ อ งเที่ ย วในท้อ งถิ่ นของตนเอง และการใช้เ ทคโนโลยีด้า นการธนาคาร
อิ น เทอร์ เ น็ ต (Internet Banking) และ พบว่า นัก ท่ อ งเที่ ย วมี ก ารใช้บ ัต รเครดิ ต ส าหรั บ ใช้จ่ า ยใน
กรุ งเทพมหานครที่อตั ราการเติบโตขึ้นอย่างมาก ดังนั้นการสร้ างคุ ณค่าด้านวัฒนธรรมอาหารของ
กรุ งเทพมหานคร จึงถือเป็ นการสร้างตราสิ นค้าอย่างหนึ่ งที่ทาให้เกิ ดนักท่องเที่ยวเกิดความประทับ
และสนใจเข้ามารั บประทานอาหารมากยิ่งขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับแนวความคิดของ กิ ตติ สิ ริพลั ลภ
(2542) ในเรื่ องการสร้ างปั จจัยเชื่ อมโยงกับตรายี่ห้อ (Brand Association) หมายถึ ง การจัดจาหน่ าย
ผลิตภัณฑ์ที่ผบู ้ ริ โภคมีความต้องการ ซึ่ งจะทาให้เกิดภาพลักษณ์ (Image) ของผลิตภัณฑ์ และสามารถ
วางตาแหน่งของสิ นค้าและบริ การ(Brand Position) ของผลิตภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมกับตลาด ซึ่ ง
การสร้ างตราสิ นค้ายังมีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Grodach, Carl. (2009) กล่าวว่า การสร้ าง
ตราสิ นค้าของท้องถิ่ นเป็ นที่รู้จกั แก่นกั ท่องเที่ยว ควรจะมีการนาเทคโนโลยีทนั สมัย เช่ น โฮมเพจ
(Homepages) มาประยุกต์ใช้ให้มากขึ้น ซึ่ งเป็ นวิธีการที่รัฐบาลท้องถิ่นสามารถทาการตลาดและสร้าง
ตราสิ นค้าได้เมือง เช่น การโฆษณาท้องถิ่น,สถานที่บนั เทิงและกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนบรรยากาศ

215

โดยรอบ เพื่อเป็ นการสร้ างแรงกระตุน้ ให้แก่นกั เที่ยวมีความสนใจมาใช้บริ การ โดยมีการเน้นการ
สร้างภาพลักษณ์วฒั นธรรม, อาคาร สถาปั ตยกรรมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และสภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติ เ ป็ นแกนหลัก และ Chen, Q. and Huang, R. (2016) เป็ นการศึ ก ษาในเมื อ งฉงชิ่ ง
(Chongqing) ประเทศจี น พบว่ า การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศสมัย ใหม่ เพื่ อ น ามาพัฒ นาสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ไม่วา่ นิตยสาร หนังสื อพิมพ์ เว็บไซต์ (Website) สื่ อทางออนไลน์ต่างๆ และโทรทัศน์
ตลอดจนการจัดงานเทศกาลอาหารก็มีส่วนช่วยส่ งเสริ มการท่องเที่ยวด้านอาหารที่ดีอีกทางหนึ่ง
5.3 ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
จากผลการวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้พฒั นาข้อเสนอแนะจากการวิจยั โดยแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน
คือข้อเสนอแนะทางวิชาการ ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย และ ข้อเสนอแนะในการนาไปปฏิบตั ิ และ
ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจยั ครั้งต่อไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
5.3.1 ข้ อเสนอแนะทางวิชาการ
1. แนวทางในการศึกษาเชิ งวิชาการ ได้มีการปรับปรุ งกรอบความคิดเศรษฐกิ จสร้างสรรค์
ด้า นอาหารของ Southern Melbourne RDA (2014) จากเดิ ม 7 ปั จ จัย เป็ น 8 ปั จ จัย โดยได้ เ พิ่ ม
วัฒนธรรมอาหารมาเป็ นปั จจัยแรก เพราะวัฒนธรรมอาหารของชุ มชนถื อเป็ นการแสดงความเป็ น
ตัวตน ทั้งด้านวัฒนธรรมและประเพณี แบบดั้งเดิ ม จึงเป็ นสิ่ งที่ นักท่องเที่ ยวมี ตอ้ งการที่ จะศึ ก ษา
เรี ยนรู ้เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ซึ่ งทาให้วฒั นธรรมอาหารการกินสามารถนามาประยุกต์ให้
เกิดความเหมาะสมตามวัฒนธรรมและผูป้ ระกอบการธุ รกิจอาหารของท้องถิ่นนั้นๆได้
2. ผูว้ ิจยั ได้มีการเปลี่ยนนิ ยาม Farm Land Preservation มาเป็ น Farm Life Preservation ซึ่ ง
เป็ นปั จจัยลาดับที่สอง เนื่ องวัฒนธรรมอาหารการกินจาเป็ นต้องมีรากฐานทางเกษตรกรรมที่มีความ
เข็มแข็ง ดังนั้นการทะนุ บารุ งรั กษาวิถีการเกษตรไม่เพียงให้เกษตรกรอยู่ได้ แต่ตอ้ งให้เกิ ดความ
ภาคภูมิใจต่ออาชีพและเป็ นส่ วนหนึ่งในการพัฒนาวัฒนธรรมการกินของสังคมอีกด้วย
3. โครงสร้ างพื้ นฐานที่ มีข นาดเหมาะสม(Appropriate Scale Infrastructure) ระบบขนส่ ง
สิ นค้ามีความสาคัญต่อภาคเกษตรและภาคผูป้ ระกอบการอาหาร สะดวกและรวดเร็ ว ตลอดจนวิธีการ
จัดเก็ บ รั ก ษาที่ มี ค วามถู ก ต้อง จะช่ วยผูป้ ระกอบการได้สิ นค้า ที่ มี คุ ณภาพทั้ง ความสดและความ
ปลอดภัยจากสารเคมีต่างๆ
4. ความร่ วมมื อในการวิจยั ฝึ กอบรม การทดสอบ และอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวกับอาหาร (Research
Collaborations Training, Testing, etc. Reading to Food) ผูส้ ัมผัสอาหารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ต้องได้รับการฝึ กอบรมและการทดสอบทุกคน เพื่อเป็ นการรับรองว่าผูป้ รุ งอาหารมีความรู ้ ท้ งั ด้าน
หลักโภชนาการและสุ ขาภิบาลในการประกอบอาหาร
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5. การให้การศึ กษาและเพิ่มความตระหนักรู ้ ด้านสุ ขาภิบาลอาหารและโภชนาการให้แก่
สังคม (Education and Awareness-Raising of Food Hygiene & Nutrition for Society) การให้ความรู ้
ในด้านสุ ขาภิบาลอาหารและโภชนาการให้แก่สังคม เพื่อให้เด็กจนถึงผูใ้ หญ่สามารถเลือกซื้ ออาหาร
ได้ปลอดภัยและถู กหลักโภชนาการ เป็ นการสร้ างความเข้มแข็งให้แก่ภาพลักษณ์ เมืองแห่ งอาหาร
การกินที่ดีอีกด้วย
6. การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การ, ภาวะผู ้น า และการสนั บ สนุ น (Governance, Leadership &
Support) การที่ ภาครั ฐ มี ก ารปฏิ บ ัติ แ บบธรรมาภิ บ าล ซึ่ ง มุ่ ง เน้นในสั ง คมมี ก ารบริ โ ภคอาหารที่
ปลอดภัย และถู ก หลัก โภชนาการ และการสนับสนุ นภาคผูป้ ระกอบการให้ ส ามารถปฏิ บ ัติ ต าม
กฎหมายและมาตรการที่ได้กาหนดขึ้น จะมีส่วนช่วยในการบริ หารการจัดการเพื่อกรุ งเทพมหานคร
ให้เป็ นเมืองแห่งอาหารต่อไป
7. การพัฒนาธุ รกิ จอาหารและเครื อข่ายธุ รกิ จที่ เกี่ ยวข้อง (Food Cluster Development and
Business Network) เป็ นการรวมกลุ่มระหว่างภาครัฐ และเอกชน หรื อ เอกชนและเอกชน จึงเป็ นการ
รวมทางธุ รกิ จตั้ง แต่ ธุ รกิ จ ต้น น้ า จนถึ ง ปลายน้ า ที่ ล ัก ษณะคล้า ยคลึ ง และเกี่ ย วข้องกัน โดยมี ก าร
ช่วยเหลือ การสนับสนุนและพัฒนาธุ รกิจไปพร้อมกัน โดยไม่มีการกีดกั้นซึ่ งกันและกัน
8. การขยายตลาดสาหรับอาหารท้องถิ่น มุ่งที่เน้นผูม้ าเยือนทุกกลุ่ม (Market Expansion for
Local Food Targeting for Visitors) มี การปรั บปรุ งมาจากการขยายตลาดทั้งทางตรงและทางอ้อม
(Direct and Intermediate for Local Food) แต่ ว ัฒ นธรรมอาหารท้ อ งถิ่ น เป็ นสิ่ งหนึ่ งที่ มี ค วาม
เหมาะสมกับการขยายตลาดไปยังผูม้ าเยือนได้ทุกกลุ่ม เช่น วัฒนธรรม ศิลปะ กีฬา เป็ นต้น เพราะการ
รั บ ประทานอาหารซึ่ ง เป็ นสิ่ ง หนึ่ ง ในการดารงชี วิตประจาวัน ดัง นั้นการประชาสั ม พันธ์ ในด้าน
เอกลักษณ์และคุณประโยชน์ของอาหารท้องถิ่นเป็ นหลัก
5.3.2 ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ภาครั ฐควรมี การศึ กษาเพื่อเป็ นการปรั บปรุ ง ข้อกฎหมายและข้อระเบี ยบต่างๆในการ
บริ หารจัดการหน่ วยงานที่ ค วามเกี่ ย วข้องกับธุ รกิ จการท่องเที่ ย วด้า นอาหาร เช่ น หน่ วยงานด้า น
สาธารณสุ ข สานักอนามัย และสานักงานเขต เป็ นต้น ในการที่จะช่วยส่ งเสริ มการบริ หารการจัดการ
สู่ การเป็ นองค์การที่มีผลการปฏิ บตั ิงานที่เป็ นเลิศ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ ปรับปรุ งเกี่ ยว
ระเบียบในปฏิบตั ิงานการคัดเลื อก การคัดสรร การแต่งตั้ง การโยกย้าย เพื่อบรรจุมาเป็ นข้าราชการ
ประจา เป็ นต้น เพื่อทาให้เกิดความคล่องตัวและเอื้อเฟื้ อต่อการบริ หารการจัดการในการพัฒนาธุ รกิจ
การท่องเที่ยวด้านอาหารในปั จจุบนั ซึ่ งมีความเปลี่ยนแปลงทั้งในแง่มุมของการให้บริ การแก่ภาคผู ้
ประกอบและภาคประชาชน ไม่วา่ จะเป็ น การใช้เทคโนโลยีในด้านการทาธุ รกรรมและการติดต่อกับ
หน่ วยงานราชการ การพัฒนาธุ รกิ จการท่องเที่ยวด้านอาหารในแนวเศรษฐกิ จสร้ างสรรค์ การให้
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ความรู ้ เ รื่ อ งความหลัก สุ ข าภิ บ าลอาหารและหลัก โภชนาการซึ่ งถื อ เป็ นวัฒ นธรรมอาหารของ
กรุ งเทพมหานคร เป็ นต้น
2. ภาครั ฐ ควรมี ก ารศึ ก ษาเพื่ อ เป็ นการทบทวนบทบาทในภาพรวมของการพัฒ นา
ผูป้ ระกอบธุ รกิจอาหาร เช่น เจ้าของธุ รกิจอาหาร ผูป้ รุ งอาหาร และบุคลากรที่มีความเกี่ยวกับธุ รกิ จ
อาหาร ให้มีองค์ความรู ้ ในด้านหลักสุ ขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการอาหาร เป็ นต้น ในส่ วน
ภาครัฐควรมีการปรับปรุ งระเบียบในการจัดจ้างพนักงานชัว่ คราว และการปรับปรุ งโครงสร้ างการ
ท างาน เพื่ อ ให้ มี ค วามเหมาะสมกับ จ านวนงานในด้า นการท่ อ งเที่ ย วด้า นอาหาร ไม่ ว่า จะเป็ น
การตรวจสอบธุ รกิ จอาหาร การรับเรื่ องร้ อง และการขอจดทะเบียนประกอบกิ จการอาหาร ดังนั้น
ภาครั ฐควรมี การศึ กษาเพื่ อพิจารณาปรั บปรุ งกฎหมายและกฎระเบี ยบที่ มีความเกี่ ยวข้อง รวมถึ ง
ขอความร่ ว มมื อ กับ หน่ ว ยงานภาคเอกชนในการผลิ ต บุ ค ลากรเพื่ อ น าไปช่ ว ยในการลงพื้ น ที่
ในการตรวจสอบมาตรฐานและคุณภาพของผูป้ ระกอบการธุ รกิจอาหาร เพื่อให้มีความสอดคล้องกับ
จานวนธุ รกิจร้านอาหารกับจานวนบุคลากร เพื่อสามารถรองรับการท่องเที่ยวจากทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึ่ งจะส่ งผลต่อจานวนนักท่องเที่ยวและจานวนผูป้ ระกอบการด้านอาหารที่จะเพิ่มขึ้นใน
อนาคต เป็ นต้น
3. ภาครั ฐควรมี นโยบายที่ มี ความชัดเจนและเป็ นรู ปธรรมในการสนับสนุ นการสร้ า ง
เครื อข่ายพันธมิตรทางด้านการบริ การของทุกหน่ วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เป็ นการสร้างและ
พัฒนาเครื อข่ายความคิดสร้างสรรค์ในธุ รกิจการท่องเที่ยวด้านอาหาร ทาให้เกิดเป็ นเครื อข่ายในการ
เสริ มสร้างและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้ของธุ รกิจการท่องเที่ยวด้านอาหารให้มีประสิ ทธิ ภาพและ
ความคิ ดสร้ างสรรค์ ทาให้เกิ ดการเชื่ อมต่ อระหว่างธุ รกิ จการท่ องเที่ ย วด้า นอาหาร ไม่ว่าจะเป็ น
หน่วยงานรัฐ ผูใ้ ห้บริ การด้านอาหาร ผูส้ นับสนุน และนักท่องเที่ยว เป็ นต้น
4. ภาครัฐควรมีนโยบายในการพัฒนาและการทะนุ บารุ งในภาคเกษตรให้สามารถอยู่ควร
กั บ สั ง คมไทยต่ อ ไป เพราะหากประไทยต้ อ งการเป็ นครั ว ของโลกและต้ อ งการพั ฒ นา
กรุ งเทพมหานครไปสู่ เมื องแห่ งอาหารการกิ นแล้ว จะต้องมี การส่ งเสริ มให้มีเอกลักษณ์ ทางด้าน
วัตถุดิบและวัฒนธรรมอขงอาหารควบคู่กบั ดังนั้นการส่ งเสริ มในเกษตรกรมีที่ดินในการเพาะปลูก
และการให้องค์ความรู ้ในด้านเทคโนโลยีการเพาะปลูก การใช้เครื่ องมือที่ทนั สมัย และการทาบัญชี
ครัวเรื อน
5. กรุ งเทพมหานครควรมีการศึกษาและพัฒนาเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการในการพัฒนาและ
การส่ งเสริ มให้เกิดการท่องเที่ยวด้านอาหารที่มีความคิดสร้างสรรค์ จึงเป็ นการพัฒนาและส่ งเสริ ม
วัฒนธรรมด้านอาหารของกรุ งเทพมหานครที่ถูกต้องตามหลักสุ ขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ
ที่มีความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยวซึ่ งถือเป็ นการท่องเที่ยวแนวเศรษฐกิ จสร้ างสรรค์ ซึ่ งการแต่งตั้ง
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คณะการทางานร่ วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีการกาหนดการกรอบการทางานที่ มี
ความชัดเจน
6. กรุ งเทพมหานครควรมีการปรับปรุ งแก้ไขกระบวนการขั้นตอนและรายละเอียดต่างๆ ที่
อยู่ภายใต้อานาจของหน่ วยงานในสังกัดกรุ งเทพมหานครในการแต่งตั้ง สรรหา และการโยกย้าย
ตลอดจนการแต่งตั้งหน่วยงานจากภาคเอกชนมาร่ วมกันพัฒนากรุ งเทพมหานคร ภายใต้หลักการและ
เงื่ อ นไขที่ เ กี่ ย วกับ โครงสร้ า งหน้ า ที่ ก ารท างานของบุ ค ลากรในสั ง กัด กรุ ง เทพมหานคร อาทิ
งบประมาณ วัสดุภณั ฑ์ เครื่ องมือทางด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ ปั จจุ บ ัน และความเปลี่ ย นแปลงทางด้า นเทคโนโลยีใ นปั จ จุ บ ัน ตลอดจนเกิ ด ความ
คล่องตัวในการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานกรุ งเทพมหานครต่อไป
5.3.3 ข้ อเสนอแนะในการนาไปปฏิบัติ
1. ภาครัฐและภาคผูป้ ระกอบธุ รกิ จอาหารในภาคเอกชนควรส่ งเสริ มและกระบวนการมี
ส่ วนร่ วมที่เกี่ ยวข้องในการพัฒนาเมื องแห่ งอาหารการกิ นด้วยแนวคิ ดเศรษฐกิ จสร้ างสรรค์ภายใต้
ความร่ วมมื อระหว่า งภาครั ฐและภาคเอกชน ซึ่ ง หมายถึ ง การผลัก ดันส่ ง เสริ ม ให้ทุ ก ภาคส่ ว นที่
เกี่ ย วข้ อ งและมี ส่ วนร่ วมในการจั ด การและพัฒ นาการท่ อ งเที่ ย วด้ า นอาหารการกิ น ของ
กรุ งเทพมหานคร อาทิ การแลกเปลี่ ยนองค์ความรู ้ การสื่ อสารเพื่อทาความเข้าใจร่ วมกันในสร้ าง
ความเข้าใจและส่ งเสริ มสนับสนุนการท่องเที่ยวด้านอาหารการกินต่อไป
2. กรุ งเทพมหานครควรให้ความสาคัญในการจัดการความรู ้ดา้ นหลักสุ ขาภิบาลอาหารและ
หลักโภชนาการอย่างเป็ นระบบ มีลกั ษณะของการจัดเก็บองค์ความรู ้ในภาพรวมที่สามารถให้ผูท้ ี่มี
ส่ วนเกี่ยวข้องสามารถเข้าใจและเข้าถึงได้ง่าย โดยจะต้องมีการพัฒนารู ปแบบองค์ความรู ้ให้มีความ
ทันสมัย ซึ่ งเป็ นการร่ วมมือกับพัฒนาองค์ความรู ้ใหม่ๆอยูอ่ ย่างเสมอ ควบคู่กบั การเตรี ยมความพร้ อม
ทางด้านทัศนคติ ด้านอามรณ์ ด้านความรู ้ในการปรุ งอาหารที่ปลอดภัย จึงการเป็ นพัฒนาเมืองแห่ ง
อาหารการกิ นด้วยแนวคิดเศรษฐกิ จสร้ างสรรค์ที่อยู่บนพื้นฐานความเข้มแข็งของวัฒนธรรมด้าน
อาหารการกินของกรุ งเทพมหานครที่มีมาตรฐานด้านความสะอาดและปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค ซึ่ งเป็ น
เป้ าหมายและแนวทางในการพัฒนากรุ งเทพมหานครสู่ เมืองแห่ งอาหารการกินด้วยแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ต่อไป
3. กรุ งเทพมหานครควรจะร่ วมมือกับผูท้ ี่เกี่ยวส่ วนเกี่ยวข้อง เช่น ในส่ วนสถาบันการศึกษา
ได้แ ก่ มหาวิ ท ยาลัย ในภาครั ฐ และเอกชนในสาขาที่ มี ค วามเกี่ ย วข้อ งควรจะมี ก ารส่ ง นิ สิ ต หรื อ
นักศึกษาที่มีความรู ้และความสามารถในด้านสุ ขาภิบาลอาหาร เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อภาครัฐในการ
ลดความยุ่งยากในการคัดเลื อกหรื อตั้งแต่บุคลากร ตลอดจนนิ สิตและนักศึกษาจะได้มีความรู ้ และ
ประสบการณ์ที่ตรงกับสาขาวิชาของตนเอง และในส่ วนภาครัฐควรตั้งบริ ษทั เอกชนในการควบคุ ม

219

และออกตรวจสถานประกอบธุ รกิ จอาหาร เพราะอุตสาหกรรมผลิ ตอาหารในเรื่ องมาตรฐานความ
ปลอดภั ย ไม่ ว่ า เป็ น มาตรฐานระบบบริ หารงานคุ ณ ภาพ (ISO) และมาตรฐานการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์ (Good Manufacturing Practice : GMP) เป็ นต้น จึงถือเป็ นมาตรฐานหลักในการประกอบ
ธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมอาหาร ซึ่ งปั จ จุ บ ัน ได้ม อบหมายงานให้ ต ัว แทนภาคเอกชนเข้า ด าเนิ น งาน
ตรวจสอบและประเมินผล เมื่อผูป้ ระกอบการสามารถผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด หน่วยงานภาครัฐจึง
ดาเนินการต่อใบอนุญาตอาหารให้
4. กรุ งเทพมหานครควรมีการร่ วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาธุ รกิ จด้านการท่องเที่ยว
ด้านอาหารการกิ น ซึ่ งการร่ วมลงทุ นโดยกรุ งเทพมหานครมี หน้าที่ ในการพัฒนาที่ดินและอาคาร
ตลอดจนกฎระเบียบต่างๆให้มีความสอดคล้องกับภาคเอกชนที่ มีหน้าที่ในการสร้ างเครื อข่ายและ
พัฒนาบุคลการด้านอาหารให้มีความรู ้ความสามารถในการประกอบอาหารที่สอดคล้องในเรื่ องการ
พัฒนากรุ งเทพมหานครสู่ เมืองแห่งอาหารการกินด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เช่น ศูนย์กระจาย
สิ นค้าที่มีการจาหน่ายวัตถุดิบและอาหารปลอดภัยจากสารเคมีและสารพิษต่างๆ เพื่อเป็ นการรับรอง
ว่ากรุ งเทพมหานครมีการใช้วตั ถุดิบที่ปลอดภัยเพื่อสุ ขภาพที่ดีต่อผูบ้ ริ โภค และยังเป็ นการส่ งเสริ ม
อาชี พเกษตรให้มีความมัน่ คงทางอาชี พและรายได้ เพราะเป็ นการทาธุ รกิ จโดยตรงต่อผูซ้ ้ื อ โดยไม่
ผ่านพ่อค้าคนกลางอีกด้วย
5.กรุ งเทพมหานครและภาคเอกชนควรมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์โดยผ่านช่ องทางการ
สื่ อสารต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น โทรทัศน์ วิทยุ นิ ตยสารการท่องเที่ยว และสื่ อทางอินเตอร์ เน็ตต่างๆ เพื่อ
เป็ นการกระตุ ้นและเชิ ญชวนให้นัก ท่ องเที่ ย วทั้ง ชาวไทยและชาวต่ า งชาติ ที่ มี การเดิ นทางมาใน
ประเทศไม่ว่าเป็ นการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรม เชิ งสันทนาการต่างๆ ให้มารับประทานอาหารตาม
วัฒนธรรมอาหารการกินของกรุ งเทพมหานครไปพร้อมๆกัน
5.3.4 ข้ อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่ อไป
1. การศึกษาวิจยั ครั้งต่อไป ควรเป็ นสารวจเชิ งปริ มาณด้านผูป้ ระกอบการภาคเอกชน ในมิติ
การบริ หารจัดการส่ วนที่ ก ารจัดการระบบบริ หารจัดการ และกลยุท ธ์ ท างด้า นตลาด เพื่ อนาผล
การศึกษามาตรวจสอบ ยืนยันต้นแบบการบริ หารจัดการกรุ งเทพมหานครไปสู่ เมืองแห่ งอาหารการ
กินด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
2. การศึกษาวิจยั ครั้งต่อไป ควรเป็ นการศึกษาในลักษณะการเปรี ยบเทียบเมื องท่องเที่ ยว
ของประเทศไทย ว่ า เป็ นเมื อ งแห่ ง อาหารที่ มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ เ ป็ นอย่ า งไร เพื่ อ ศึ ก ษาคุ ณ
ลัก ษณะเฉพาะและคุ ณลัก ษณะร่ วมกันของการบริ หารจัดการที่ มี ค วามคิ ดสร้ า งสรรค์ที่ มี ค วาม
แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
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3. การศึกษาวิจยั ครั้งต่อไป ควรเป็ นการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะการบริ หารจัดการธุ รกิ จการ
ท่องเที่ยวด้านอาหารการกินในรู ปแบบอาหารข้างทาง ตลาดนัด และศูนย์อาหาร เป็ นต้น
4. การศึกษาวิจยั ครั้งต่อไป ควรเป็ นการศึกษาและวิเคราะห์การบริ หารจัดการองค์การใน
รู ปแบบการร่ วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
5. การศึ ก ษาวิจยั ครั้ งต่ อไปควรเป็ นการศึ ก ษาในพฤติ ก รรมของนัก ท่ องเที่ ยวว่า มี ความ
ต้องการอาหารของกรุ งเทพมหานครในรู ปแบบอย่างไร
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ภาคผนวก

คาถามทีใ่ ช้ ในการสั มภาษณ์
1.คำถำมที่ใช้ในกำรสัมภำษณ์ เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ หัวข้อ กำรพัฒนำเมืองแห่งอำหำรกำรกินด้วยแนวคิด
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ในกรุ งเทพมหำนคร
1. ท่ำนคิดว่ำกำรจัดระเบียบพื้นที่ร้ำนค้ำอำหำรของกรุ งเทพมหำนคร ควรมีระบบกำรและ
กระบวนกำร ที่เหมำะสมอย่ำงไร
2. ท่ำนมีควำมคิดอย่ำงไรเกี่ยวกับ ธุ รกิจด้ำนอำหำรในกรุ งเทพมหำนครในอนำคต
3. กรุ งเทพมหำนครควรมีกำรจัดกำรเรื่ องสุ ขอนำมัย หลักสุ ขำภิบำล และกำรกำจัดสิ่ งปฏิกูล
ต่ำงๆแก่ชุมชนอย่ำงไร
4. กำรพัฒนำและเสริ มสร้ำงพฤติกรรม ควำมรับผิดชอบในกำกับดูกำรบริ หำรจัดกำรดำเนิน
ธุ รกิจกำรอำหำรที่เป็ นบริ กำรสำธำรณะอย่ำงไร
5. กำรรณรงค์ องกรุ งเทพมหำนครด้ำนนควำมสะอำดของร้ำนอำหำรมีผลต่อควำมพึงพอใจ
ของ
ประชำชนมำกน้อยยอย่ำงไร
6. ในควำมคิดของท่ำนต่อระบบกำรจัดกำรธุ รกิจด้ำนอำหำรมีส่วนส่ งเสริ มกำรท่องเที่ยวมำ
น้อยแค่ไหน อย่ำงไร
7.ปั ญหำและอุปสรรคของกำรบริ หำรจัดกำรด้ำนธุ รกิจอำหำรของกรุ งเทพมหำนครมีอะไร
และแนวทำงกำรแก้ไขควรเป็ นอย่ำงไร
8. ท่ำนคิดว่ำภำคธุ รกิจด้ำนอำหำรของเอกชน และภำคชุมนุมควรมีส่วนร่ วมต่อกำรบริ หำร
ของภำครัฐด้ำนสำธำรณสุ ขอย่ำงไร

คาถามทีใ่ ช้ ในการสั มภาษณ์
2.คำถำมที่ใช้ในกำรสัมภำษณ์ ภำคเอกชน หัวข้อ กำรพัฒนำเมืองแห่งอำหำรกำรกินด้วยแนวคิด
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ในกรุ งเทพมหำนคร
1. ท่ำนคิดว่ำบริ บทด้ำนพื้นที่มีส่วนสำคัญในกำรประกอบธุ รกิจอำหำรในกรุ งเทพมหำนคร
อย่ำงไร
2. ท่ำนคิดว่ำลักษณะของสถำนประกอบกำรมีส่วนสำคัญในกำรประกอบธุ รกิจอำหำรใน
กรุ งเทพมหำนครอย่ำงไร
3. ท่ำนมีกำรเตรี ยมควำมพร้อมของบุคลำกรในกำรประกอบอำหำรให้ตรงกับหลักสุ ขำภิบำล
และแนวทำงเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์อย่ำงไร
4. ท่ำนมีกำรจัดหำคุณภำพของปั จจัยกำรผลิตอำหำรและเก็บรักษำอย่ำงไร
5. ในปั จจุบนั ควำมคิดสร้ำงสรรค์และกำรสร้ำงคุณค่ำมีส่วนสำคัญต่อธุ รกิจอย่ำงไร
6. ในอดีตกำรตอบสนองพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคมีควำมแตกต่ำงกับปั จจุบนั อย่ำงไร
7. ท่ำนคิดว่ำภำครัฐควรจะมีส่วนในกำรส่ งเสริ มธุ รกิจอำหำรอย่ำงไร
8. ท่ำนมีขอ้ เสนอแนะต่อผูป้ ระกอบธุ รกิจอำหำรอย่ำงไร
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เรื่อง “ต้นแบบการพัฒนาเมืองแห่งอาหารการกินด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในกรุงเทพมหานคร”
โดยมี ศ.พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี เป็นที่ปรึกษาหลัก และ ผศ.ดร.ศรัณย์ รัตนสิทธิ์ เป็นที่ปรึกษาร่วม
ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัยฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์มายังท่านเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต
ให้ นายบัญชา พจชมานะวงศ์ เข้าพบเพื่อขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับงานวิจั ยฯ พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้า
มี) ตามวันและเวลาที่ท่านนัดหมาย ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้เพื่อประกอบการจัดทาดุษฎีนิพนธ์ดังกล่าวฯ ให้มีความ
ถูกต้องเที่ยงตรงและมีประสิทธิภาพต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกลับผู้วิจัยได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 089-1566698 อีเมล์ buncha_ac@hotmail.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดขอความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนันท์ ปัญญาศิริ)
รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการ

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการ
โทรศัพท์ 02-867-8000 ต่อ 5311
โทรสาร 02-868-6661 หรือ 02-868-5022
E-mail: phd_m1@siam.edu

-๕ที่ สน 0210.7/263

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
1 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
เรียน ผู้อานวยการเขตหลักสี่
สิ่งที่แนบ

แบบสัมภาษณ์งานวิจัย

ด้ว ย นายบั ญชา พจชมานะวงศ์ รหัส ประจาตัว 5719202002 นักศึกษาปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับอนุมัติให้ จัดทาดุษฎีนิพนธ์
เรื่อง “ต้นแบบการพัฒนาเมืองแห่งอาหารการกินด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในกรุงเทพมหานคร”
โดยมี ศ.พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี เป็นที่ปรึกษาหลัก และ ผศ.ดร.ศรัณย์ รัตนสิทธิ์ เป็นที่ปรึกษาร่วม
ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัยฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์มายังท่านเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต
ให้ นายบัญชา พจชมานะวงศ์ เข้าพบเพื่อขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับงานวิจั ยฯ พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้า
มี) ตามวันและเวลาที่ท่านนัดหมาย ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้เพื่อประกอบการจัดทาดุษฎีนิพนธ์ดังกล่าวฯ ให้มีความ
ถูกต้องเที่ยงตรงและมีประสิทธิภาพต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกลับผู้วิจัยได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 089-1566698 อีเมล์ buncha_ac@hotmail.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดขอความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนันท์ ปัญญาศิริ)
รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการ

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการ
โทรศัพท์ 02-867-8000 ต่อ 5311
โทรสาร 02-868-6661 หรือ 02-868-5022
E-mail: phd_m1@siam.edu

-๖ที่ สน 0210.7/263

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
1 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
เรียน ผู้อานวยการเขตป้อมปรามศัตรูพ่าย
สิ่งที่แนบ

แบบสัมภาษณ์งานวิจัย

ด้ว ย นายบั ญชา พจชมานะวงศ์ รหัส ประจาตัว 5719202002 นักศึกษาปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับอนุมัติให้ จัดทาดุษฎีนิพนธ์
เรื่อง “ต้นแบบการพัฒนาเมืองแห่งอาหารการกินด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในกรุงเทพมหานคร”
โดยมี ศ.พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี เป็นที่ปรึกษาหลัก และ ผศ.ดร.ศรัณย์ รัตนสิทธิ์ เป็นที่ปรึกษาร่วม
ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัยฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์มายังท่านเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต
ให้ นายบัญชา พจชมานะวงศ์ เข้าพบเพื่อขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับงานวิจั ยฯ พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้า
มี) ตามวันและเวลาที่ท่านนัดหมาย ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้เพื่อประกอบการจัดทาดุษฎีนิพนธ์ดังกล่าวฯ ให้มีความ
ถูกต้องเที่ยงตรงและมีประสิทธิภาพต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกลับผู้วิจัยได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 089-1566698 อีเมล์ buncha_ac@hotmail.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดขอความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนันท์ ปัญญาศิริ)
รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการ

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการ
โทรศัพท์ 02-867-8000 ต่อ 5311
โทรสาร 02-868-6661 หรือ 02-868-5022
E-mail: phd_m1@siam.edu

-๗ที่ สน 0210.7/263

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
1 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
เรียน ผู้อานวยการเขตคลองสาน
สิ่งที่แนบ

แบบสัมภาษณ์งานวิจัย

ด้ว ย นายบั ญชา พจชมานะวงศ์ รหัส ประจาตัว 5719202002 นักศึกษาปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับอนุมัติให้ จัดทาดุษฎีนิพนธ์
เรื่อง “ต้นแบบการพัฒนาเมืองแห่งอาหารการกินด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในกรุงเทพมหานคร”
โดยมี ศ.พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี เป็นที่ปรึกษาหลัก และ ผศ.ดร.ศรัณย์ รัตนสิทธิ์ เป็นที่ปรึกษาร่วม
ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัยฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์มายังท่านเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต
ให้ นายบัญชา พจชมานะวงศ์ เข้าพบเพื่อขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับงานวิจั ยฯ พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้า
มี) ตามวันและเวลาที่ท่านนัดหมาย ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้เพื่อประกอบการจัดทาดุษฎีนิพนธ์ดังกล่าวฯ ให้มีความ
ถูกต้องเที่ยงตรงและมีประสิทธิภาพต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกลับผู้วิจัยได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 089-1566698 อีเมล์ buncha_ac@hotmail.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดขอความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนันท์ ปัญญาศิริ)
รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการ

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการ
โทรศัพท์ 02-867-8000 ต่อ 5311
โทรสาร 02-868-6661 หรือ 02-868-5022
E-mail: phd_m1@siam.edu

-๘ที่ สน 0210.7/263

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
1 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
เรียน ผู้อานวยการเขตบางเขน
สิ่งที่แนบ

แบบสัมภาษณ์งานวิจัย

ด้ว ย นายบั ญชา พจชมานะวงศ์ รหัส ประจาตัว 5719202002 นักศึกษาปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับอนุมัติให้ จัดทาดุษฎีนิพนธ์
เรื่อง “ต้นแบบการพัฒนาเมืองแห่งอาหารการกินด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในกรุงเทพมหานคร”
โดยมี ศ.พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี เป็นที่ปรึกษาหลัก และ ผศ.ดร.ศรัณย์ รัตนสิทธิ์ เป็นที่ปรึกษาร่วม
ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัยฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์มายังท่านเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต
ให้ นายบัญชา พจชมานะวงศ์ เข้าพบเพื่อขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับงานวิจั ยฯ พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้า
มี) ตามวันและเวลาที่ท่านนัดหมาย ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้เพื่อประกอบการจัดทาดุษฎีนิพนธ์ดังกล่าวฯ ให้มีความ
ถูกต้องเที่ยงตรงและมีประสิทธิภาพต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกลับผู้วิจัยได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 089-1566698 อีเมล์ buncha_ac@hotmail.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดขอความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนันท์ ปัญญาศิริ)
รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการ

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการ
โทรศัพท์ 02-867-8000 ต่อ 5311
โทรสาร 02-868-6661 หรือ 02-868-5022
E-mail: phd_m1@siam.edu

-๙ที่ สน 0210.7/263

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
1 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
เรียน ผู้อานวยการเขตภาษีเจริญ
สิ่งที่แนบ

แบบสัมภาษณ์งานวิจัย

ด้ว ย นายบั ญชา พจชมานะวงศ์ รหัส ประจาตัว 5719202002 นักศึกษาปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับอนุมัติให้ จัดทาดุษฎีนิพนธ์
เรื่อง “ต้นแบบการพัฒนาเมืองแห่งอาหารการกินด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในกรุงเทพมหานคร”
โดยมี ศ.พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี เป็นที่ปรึกษาหลัก และ ผศ.ดร.ศรัณย์ รัตนสิทธิ์ เป็นที่ปรึกษาร่วม
ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัยฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์มายังท่านเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต
ให้ นายบัญชา พจชมานะวงศ์ เข้าพบเพื่อขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับงานวิจั ยฯ พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้า
มี) ตามวันและเวลาที่ท่านนัดหมาย ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้เพื่อประกอบการจัดทาดุษฎีนิพนธ์ดังกล่าวฯ ให้มีความ
ถูกต้องเที่ยงตรงและมีประสิทธิภาพต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกลับผู้วิจัยได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 089-1566698 อีเมล์ buncha_ac@hotmail.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดขอความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนันท์ ปัญญาศิริ)
รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการ

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการ
โทรศัพท์ 02-867-8000 ต่อ 5311
โทรสาร 02-868-6661 หรือ 02-868-5022
E-mail: phd_m1@siam.edu

- ๑๐ ที่ สน 0210.7/263

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
1 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
เรียน ผู้อานวยการเขตราชเวที
สิ่งที่แนบ

แบบสัมภาษณ์งานวิจัย

ด้ว ย นายบั ญชา พจชมานะวงศ์ รหัส ประจาตัว 5719202002 นักศึกษาปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับอนุมัติให้ จัดทาดุษฎีนิพนธ์
เรื่อง “ต้นแบบการพัฒนาเมืองแห่งอาหารการกินด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในกรุงเทพมหานคร”
โดยมี ศ.พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี เป็นที่ปรึกษาหลัก และ ผศ.ดร.ศรัณย์ รัตนสิทธิ์ เป็นที่ปรึกษาร่วม
ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัยฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์มายังท่านเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต
ให้ นายบัญชา พจชมานะวงศ์ เข้าพบเพื่อขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับงานวิจั ยฯ พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้า
มี) ตามวันและเวลาที่ท่านนัดหมาย ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้เพื่อประกอบการจัดทาดุษฎีนิพนธ์ดังกล่าวฯ ให้มีความ
ถูกต้องเที่ยงตรงและมีประสิทธิภาพต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกลับผู้วิจัยได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 089-1566698 อีเมล์ buncha_ac@hotmail.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดขอความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนันท์ ปัญญาศิริ)
รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการ

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการ
โทรศัพท์ 02-867-8000 ต่อ 5311
โทรสาร 02-868-6661 หรือ 02-868-5022
E-mail: phd_m1@siam.edu

- ๑๑ ที่ สน 0210.7/263

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
1 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
เรียน ผู้อานวยการเขตปทุมวัน
สิ่งที่แนบ

แบบสัมภาษณ์งานวิจัย

ด้ว ย นายบั ญชา พจชมานะวงศ์ รหัส ประจาตัว 5719202002 นักศึกษาปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับอนุมัติให้ จัดทาดุษฎีนิพนธ์
เรื่อง “ต้นแบบการพัฒนาเมืองแห่งอาหารการกินด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในกรุงเทพมหานคร”
โดยมี ศ.พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี เป็นที่ปรึกษาหลัก และ ผศ.ดร.ศรัณย์ รัตนสิทธิ์ เป็นที่ปรึกษาร่วม
ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัยฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์มายังท่านเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต
ให้ นายบัญชา พจชมานะวงศ์ เข้าพบเพื่อขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับงานวิจั ยฯ พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้า
มี) ตามวันและเวลาที่ท่านนัดหมาย ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้เพื่อประกอบการจัดทาดุษฎีนิพนธ์ดังกล่าวฯ ให้มีความ
ถูกต้องเที่ยงตรงและมีประสิทธิภาพต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกลับผู้วิจัยได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 089-1566698 อีเมล์ buncha_ac@hotmail.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดขอความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนันท์ ปัญญาศิริ)
รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการ

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการ
โทรศัพท์ 02-867-8000 ต่อ 5311
โทรสาร 02-868-6661 หรือ 02-868-5022
E-mail: phd_m1@siam.edu

- ๑๒ ที่ สน 0210.7/263

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
1 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
เรียน ผู้อานวยการเขตคลองเตย
สิ่งที่แนบ

แบบสัมภาษณ์งานวิจัย

ด้ว ย นายบั ญชา พจชมานะวงศ์ รหัส ประจาตัว 5719202002 นักศึกษาปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับอนุมัติให้ จัดทาดุษฎีนิพนธ์
เรื่อง “ต้นแบบการพัฒนาเมืองแห่งอาหารการกินด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในกรุงเทพมหานคร”
โดยมี ศ.พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี เป็นที่ปรึกษาหลัก และ ผศ.ดร.ศรัณย์ รัตนสิทธิ์ เป็นที่ปรึกษาร่วม
ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัยฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์มายังท่านเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต
ให้ นายบัญชา พจชมานะวงศ์ เข้าพบเพื่อขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับงานวิจั ยฯ พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้า
มี) ตามวันและเวลาที่ท่านนัดหมาย ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้เพื่อประกอบการจัดทาดุษฎีนิพนธ์ดังกล่าวฯ ให้มีความ
ถูกต้องเที่ยงตรงและมีประสิทธิภาพต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกลับผู้วิจัยได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 089-1566698 อีเมล์ buncha_ac@hotmail.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดขอความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนันท์ ปัญญาศิริ)
รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการ

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการ
โทรศัพท์ 02-867-8000 ต่อ 5311
โทรสาร 02-868-6661 หรือ 02-868-5022
E-mail: phd_m1@siam.edu

- ๑๓ ที่ สน 0210.7/263

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
1 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
เรียน ผู้อานวยการเขตบางแค
สิ่งที่แนบ

แบบสัมภาษณ์งานวิจัย

ด้ว ย นายบั ญชา พจชมานะวงศ์ รหัส ประจาตัว 5719202002 นักศึกษาปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับอนุมัติให้ จัดทาดุษฎีนิพนธ์
เรื่อง “ต้นแบบการพัฒนาเมืองแห่งอาหารการกินด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในกรุงเทพมหานคร”
โดยมี ศ.พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี เป็นที่ปรึกษาหลัก และ ผศ.ดร.ศรัณย์ รัตนสิทธิ์ เป็นที่ปรึกษาร่วม
ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัยฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์มายังท่านเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต
ให้ นายบัญชา พจชมานะวงศ์ เข้าพบเพื่อขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับงานวิจั ยฯ พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้า
มี) ตามวันและเวลาที่ท่านนัดหมาย ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้เพื่อประกอบการจัดทาดุษฎีนิพนธ์ดังกล่าวฯ ให้มีความ
ถูกต้องเที่ยงตรงและมีประสิทธิภาพต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกลับผู้วิจัยได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 089-1566698 อีเมล์ buncha_ac@hotmail.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดขอความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนันท์ ปัญญาศิริ)
รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการ

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการ
โทรศัพท์ 02-867-8000 ต่อ 5311
โทรสาร 02-868-6661 หรือ 02-868-5022
E-mail: phd_m1@siam.edu

- ๑๔ ที่ สน 0210.7/263

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
1 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
เรียน ผู้อานวยการเขตประเวศ
สิ่งที่แนบ

แบบสัมภาษณ์งานวิจัย

ด้ว ย นายบั ญชา พจชมานะวงศ์ รหัส ประจาตัว 5719202002 นักศึกษาปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับอนุมัติให้ จัดทาดุษฎีนิพนธ์
เรื่อง “ต้นแบบการพัฒนาเมืองแห่งอาหารการกินด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในกรุงเทพมหานคร”
โดยมี ศ.พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี เป็นที่ปรึกษาหลัก และ ผศ.ดร.ศรัณย์ รัตนสิทธิ์ เป็นที่ปรึกษาร่วม
ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัยฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์มายังท่านเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต
ให้ นายบัญชา พจชมานะวงศ์ เข้าพบเพื่อขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับงานวิจั ยฯ พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้า
มี) ตามวันและเวลาที่ท่านนัดหมาย ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้เพื่อประกอบการจัดทาดุษฎีนิพนธ์ดังกล่าวฯ ให้มีความ
ถูกต้องเที่ยงตรงและมีประสิทธิภาพต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกลับผู้วิจัยได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 089-1566698 อีเมล์ buncha_ac@hotmail.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดขอความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนันท์ ปัญญาศิริ)
รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการ

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการ
โทรศัพท์ 02-867-8000 ต่อ 5311
โทรสาร 02-868-6661 หรือ 02-868-5022
E-mail: phd_m1@siam.edu

- ๑๕ ที่ สน 0210.7/263

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
1 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
เรียน ผู้อานวยการเขตจตุจักร
สิ่งที่แนบ

แบบสัมภาษณ์งานวิจัย

ด้ว ย นายบั ญชา พจชมานะวงศ์ รหัส ประจาตัว 5719202002 นักศึกษาปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับอนุมัติให้ จัดทาดุษฎีนิพนธ์
เรื่อง “ต้นแบบการพัฒนาเมืองแห่งอาหารการกินด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในกรุงเทพมหานคร”
โดยมี ศ.พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี เป็นที่ปรึกษาหลัก และ ผศ.ดร.ศรัณย์ รัตนสิทธิ์ เป็นที่ปรึกษาร่วม
ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัยฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์มายังท่านเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต
ให้ นายบัญชา พจชมานะวงศ์ เข้าพบเพื่อขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับงานวิจั ยฯ พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้า
มี) ตามวันและเวลาที่ท่านนัดหมาย ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้เพื่อประกอบการจัดทาดุษฎีนิพนธ์ดังกล่าวฯ ให้มีความ
ถูกต้องเที่ยงตรงและมีประสิทธิภาพต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกลับผู้วิจัยได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 089-1566698 อีเมล์ buncha_ac@hotmail.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดขอความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนันท์ ปัญญาศิริ)
รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการ

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการ
โทรศัพท์ 02-867-8000 ต่อ 5311
โทรสาร 02-868-6661 หรือ 02-868-5022
E-mail: phd_m1@siam.edu

- ๑๖ ที่ สน 0210.7/263

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
1 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
เรียน ผู้อานวยการเขตสัมพันธวงศ์
สิ่งที่แนบ

แบบสัมภาษณ์งานวิจัย

ด้ว ย นายบั ญชา พจชมานะวงศ์ รหัส ประจาตัว 5719202002 นักศึกษาปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับอนุมัติให้ จัดทาดุษฎีนิพนธ์
เรื่อง “ต้นแบบการพัฒนาเมืองแห่งอาหารการกินด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในกรุงเทพมหานคร”
โดยมี ศ.พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี เป็นที่ปรึกษาหลัก และ ผศ.ดร.ศรัณย์ รัตนสิทธิ์ เป็นที่ปรึกษาร่วม
ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัยฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์มายังท่านเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต
ให้ นายบัญชา พจชมานะวงศ์ เข้าพบเพื่อขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับงานวิจั ยฯ พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้า
มี) ตามวันและเวลาที่ท่านนัดหมาย ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้เพื่อประกอบการจัดทาดุษฎีนิพนธ์ดังกล่าวฯ ให้มีความ
ถูกต้องเที่ยงตรงและมีประสิทธิภาพต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกลับผู้วิจัยได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 089-1566698 อีเมล์ buncha_ac@hotmail.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดขอความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนันท์ ปัญญาศิริ)
รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการ

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการ
โทรศัพท์ 02-867-8000 ต่อ 5311
โทรสาร 02-868-6661 หรือ 02-868-5022
E-mail: phd_m1@siam.edu

- ๑๗ ที่ สน 0210.7/263

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
1 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
เรียน ผู้อานวยการเขตบางกะปิ
สิ่งที่แนบ

แบบสัมภาษณ์งานวิจัย

ด้ว ย นายบั ญชา พจชมานะวงศ์ รหัส ประจาตัว 5719202002 นักศึกษาปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับอนุมัติให้ จัดทาดุษฎีนิพนธ์
เรื่อง “ต้นแบบการพัฒนาเมืองแห่งอาหารการกินด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในกรุงเทพมหานคร”
โดยมี ศ.พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี เป็นที่ปรึกษาหลัก และ ผศ.ดร.ศรัณย์ รัตนสิทธิ์ เป็นที่ปรึกษาร่วม
ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัยฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์มายังท่านเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต
ให้ นายบัญชา พจชมานะวงศ์ เข้าพบเพื่อขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับงานวิจั ยฯ พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้า
มี) ตามวันและเวลาที่ท่านนัดหมาย ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้เพื่อประกอบการจัดทาดุษฎีนิพนธ์ดังกล่าวฯ ให้มีความ
ถูกต้องเที่ยงตรงและมีประสิทธิภาพต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกลับผู้วิจัยได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 089-1566698 อีเมล์ buncha_ac@hotmail.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดขอความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนันท์ ปัญญาศิริ)
รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการ

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการ
โทรศัพท์ 02-867-8000 ต่อ 5311
โทรสาร 02-868-6661 หรือ 02-868-5022
E-mail: phd_m1@siam.edu

- ๑๘ ที่ สน 0210.7/263

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
1 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
เรียน ผู้อานวยการเขตบางกอกน้อย
สิ่งที่แนบ

แบบสัมภาษณ์งานวิจัย

ด้ว ย นายบั ญชา พจชมานะวงศ์ รหัส ประจาตัว 5719202002 นักศึกษาปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับอนุมัติให้ จัดทาดุษฎีนิพนธ์
เรื่อง “ต้นแบบการพัฒนาเมืองแห่งอาหารการกินด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในกรุงเทพมหานคร”
โดยมี ศ.พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี เป็นที่ปรึกษาหลัก และ ผศ.ดร.ศรัณย์ รัตนสิทธิ์ เป็นที่ปรึกษาร่วม
ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัยฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์มายังท่านเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต
ให้ นายบัญชา พจชมานะวงศ์ เข้าพบเพื่อขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับงานวิจั ยฯ พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้า
มี) ตามวันและเวลาที่ท่านนัดหมาย ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้เพื่อประกอบการจัดทาดุษฎีนิพนธ์ดังกล่าวฯ ให้มีความ
ถูกต้องเที่ยงตรงและมีประสิทธิภาพต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกลับผู้วิจัยได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 089-1566698 อีเมล์ buncha_ac@hotmail.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดขอความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนันท์ ปัญญาศิริ)
รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการ

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการ
โทรศัพท์ 02-867-8000 ต่อ 5311
โทรสาร 02-868-6661 หรือ 02-868-5022
E-mail: phd_m1@siam.edu

- ๑๙ ที่ สน 0210.7/263

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
1 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
เรียน ผู้อานวยการเขตลาดพร้าว
สิ่งที่แนบ

แบบสัมภาษณ์งานวิจัย

ด้ว ย นายบั ญชา พจชมานะวงศ์ รหัส ประจาตัว 5719202002 นักศึกษาปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับอนุมัติให้ จัดทาดุษฎีนิพนธ์
เรื่อง “ต้นแบบการพัฒนาเมืองแห่งอาหารการกินด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในกรุงเทพมหานคร”
โดยมี ศ.พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี เป็นที่ปรึกษาหลัก และ ผศ.ดร.ศรัณย์ รัตนสิทธิ์ เป็นที่ปรึกษาร่วม
ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัยฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์มายังท่านเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต
ให้ นายบัญชา พจชมานะวงศ์ เข้าพบเพื่อขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับงานวิจั ยฯ พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้า
มี) ตามวันและเวลาที่ท่านนัดหมาย ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้เพื่อประกอบการจัดทาดุษฎีนิพนธ์ดังกล่าวฯ ให้มีความ
ถูกต้องเที่ยงตรงและมีประสิทธิภาพต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกลับผู้วิจัยได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 089-1566698 อีเมล์ buncha_ac@hotmail.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดขอความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนันท์ ปัญญาศิริ)
รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการ

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการ
โทรศัพท์ 02-867-8000 ต่อ 5311
โทรสาร 02-868-6661 หรือ 02-868-5022
E-mail: phd_m1@siam.edu

- ๒๐ ที่ สน 0210.7/263

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
1 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
เรียน ผู้อานวยการเขตพระโขนง
สิ่งที่แนบ

แบบสัมภาษณ์งานวิจัย

ด้ว ย นายบั ญชา พจชมานะวงศ์ รหัส ประจาตัว 5719202002 นักศึกษาปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับอนุมัติให้ จัดทาดุษฎีนิพนธ์
เรื่อง “ต้นแบบการพัฒนาเมืองแห่งอาหารการกินด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในกรุงเทพมหานคร”
โดยมี ศ.พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี เป็นที่ปรึกษาหลัก และ ผศ.ดร.ศรัณย์ รัตนสิทธิ์ เป็นที่ปรึกษาร่วม
ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัยฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์มายังท่านเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต
ให้ นายบัญชา พจชมานะวงศ์ เข้าพบเพื่อขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับงานวิจั ยฯ พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้า
มี) ตามวันและเวลาที่ท่านนัดหมาย ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้เพื่อประกอบการจัดทาดุษฎีนิพนธ์ดังกล่าวฯ ให้มีความ
ถูกต้องเที่ยงตรงและมีประสิทธิภาพต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกลับผู้วิจัยได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 089-1566698 อีเมล์ buncha_ac@hotmail.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดขอความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนันท์ ปัญญาศิริ)
รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการ

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการ
โทรศัพท์ 02-867-8000 ต่อ 5311
โทรสาร 02-868-6661 หรือ 02-868-5022
E-mail: phd_m1@siam.edu

- ๒๑ ที่ สน 0210.7/263

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
1 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
เรียน ผู้อานวยการเขตยานนาวา
สิ่งที่แนบ

แบบสัมภาษณ์งานวิจัย

ด้ว ย นายบั ญชา พจชมานะวงศ์ รหัส ประจาตัว 5719202002 นักศึกษาปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับอนุมัติให้ จัดทาดุษฎีนิพนธ์
เรื่อง “ต้นแบบการพัฒนาเมืองแห่งอาหารการกินด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในกรุงเทพมหานคร”
โดยมี ศ.พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี เป็นที่ปรึกษาหลัก และ ผศ.ดร.ศรัณย์ รัตนสิทธิ์ เป็นที่ปรึกษาร่วม
ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัยฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์มายังท่านเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต
ให้ นายบัญชา พจชมานะวงศ์ เข้าพบเพื่อขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับงานวิจั ยฯ พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้า
มี) ตามวันและเวลาที่ท่านนัดหมาย ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้เพื่อประกอบการจัดทาดุษฎีนิพนธ์ดังกล่าวฯ ให้มีความ
ถูกต้องเที่ยงตรงและมีประสิทธิภาพต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกลับผู้วิจัยได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 089-1566698 อีเมล์ buncha_ac@hotmail.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดขอความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนันท์ ปัญญาศิริ)
รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการ

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการ
โทรศัพท์ 02-867-8000 ต่อ 5311
โทรสาร 02-868-6661 หรือ 02-868-5022
E-mail: phd_m1@siam.edu

- ๒๒ ที่ สน 0210.7/263

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
1 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
เรียน ผู้อานวยการกลุม่ พัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย
สิ่งที่แนบ

แบบสัมภาษณ์งานวิจัย

ด้ว ย นายบั ญชา พจชมานะวงศ์ รหัส ประจาตัว 5719202002 นักศึกษาปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับอนุมัติให้ จัดทาดุษฎีนิพนธ์
เรื่อง “ต้นแบบการพัฒนาเมืองแห่งอาหารการกินด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในกรุงเทพมหานคร”
โดยมี ศ.พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี เป็นที่ปรึกษาหลัก และ ผศ.ดร.ศรัณย์ รัตนสิทธิ์ เป็นที่ปรึกษาร่วม
ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัยฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์มายังท่านเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต
ให้ นายบัญชา พจชมานะวงศ์ เข้าพบเพื่อขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับงานวิจั ยฯ พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้า
มี) ตามวันและเวลาที่ท่านนัดหมาย ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้เพื่อประกอบการจัดทาดุษฎีนิพนธ์ดังกล่าวฯ ให้มีความ
ถูกต้องเที่ยงตรงและมีประสิทธิภาพต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกลับผู้วิจัยได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 089-1566698 อีเมล์ buncha_ac@hotmail.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดขอความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนันท์ ปัญญาศิริ)
รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการ

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการ
โทรศัพท์ 02-867-8000 ต่อ 5311
โทรสาร 02-868-6661 หรือ 02-868-5022
E-mail: phd_m1@siam.edu

- ๒๓ ที่ สน 0210.7/263

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
1 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
เรียน หม่อมหลวงศิริเฉลิม สวัสดิวัตน์
สิ่งที่แนบ

แบบสัมภาษณ์งานวิจัย

ด้ว ย นายบั ญชา พจชมานะวงศ์ รหัส ประจาตัว 5719202002 นักศึกษาปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับอนุมัติให้ จัดทาดุษฎีนิพนธ์
เรื่อง “ต้นแบบการพัฒนาเมืองแห่งอาหารการกินด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในกรุงเทพมหานคร”
โดยมี ศ.พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี เป็นที่ปรึกษาหลัก และ ผศ.ดร.ศรัณย์ รัตนสิทธิ์ เป็นที่ปรึกษาร่วม
ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัยฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์มายังท่านเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต
ให้ นายบัญชา พจชมานะวงศ์ เข้าพบเพื่อขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับงานวิจั ยฯ พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้า
มี) ตามวันและเวลาที่ท่านนัดหมาย ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้เพื่อประกอบการจัดทาดุษฎีนิพนธ์ดังกล่าวฯ ให้มีความ
ถูกต้องเที่ยงตรงและมีประสิทธิภาพต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกลับผู้วิจัยได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 089-1566698 อีเมล์ buncha_ac@hotmail.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดขอความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนันท์ ปัญญาศิริ)
รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการ

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการ
โทรศัพท์ 02-867-8000 ต่อ 5311
โทรสาร 02-868-6661 หรือ 02-868-5022
E-mail: phd_m1@siam.edu

- ๒๔ ที่ สน 0210.7/263

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
1 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
เรียน คุณสันติ เศวตวิมล
สิ่งที่แนบ

แบบสัมภาษณ์งานวิจัย

ด้ว ย นายบั ญชา พจชมานะวงศ์ รหัส ประจาตัว 5719202002 นักศึกษาปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับอนุมัติให้ จัดทาดุษฎีนิพนธ์
เรื่อง “ต้นแบบการพัฒนาเมืองแห่งอาหารการกินด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในกรุงเทพมหานคร”
โดยมี ศ.พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี เป็นที่ปรึกษาหลัก และ ผศ.ดร.ศรัณย์ รัตนสิทธิ์ เป็นที่ปรึกษาร่วม
ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัยฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์มายังท่านเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต
ให้ นายบัญชา พจชมานะวงศ์ เข้าพบเพื่อขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับงานวิจั ยฯ พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้า
มี) ตามวันและเวลาที่ท่านนัดหมาย ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้เพื่อประกอบการจัดทาดุษฎีนิพนธ์ดังกล่าวฯ ให้มีความ
ถูกต้องเที่ยงตรงและมีประสิทธิภาพต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกลับผู้วิจัยได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 089-1566698 อีเมล์ buncha_ac@hotmail.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดขอความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนันท์ ปัญญาศิริ)
รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการ

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการ
โทรศัพท์ 02-867-8000 ต่อ 5311
โทรสาร 02-868-6661 หรือ 02-868-5022
E-mail: phd_m1@siam.edu
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