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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใหความหมายเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ บริบทการดําเนิน
ชีวิตในสังคมเมืองและการเขาถึงอาหารที่สงผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารแชแข็งพรอมทาน โดยทําการ
สัมภาษณเชิงลึกผูบริโภคอาหารแชแข็งพรอมทานที่มีความแตกตางทางสังคม เศรษฐกิจ ในเขตอําเภอเมือง
เชียงใหม จํานวน 19 ราย
ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางมีแนวคิดและใหความหมายอาหารเพื่อสุขภาพวา อาหารเพื่อ
สุขภาพตองประกอบดวยสารอาหารอยางครบถวนในปริมาณที่เหมาะสมตอรางกาย เนนใหความสําคัญกับ
ความสะอาดถูก สุขอนามัย สด ใหม รอน ปรุงสุก ซึ่งอิงตามแนวคิดการแพทยและโภชนาการ ตรงขามกับ
อาหารแชแข็งพรอมทานที่กลุมตัวอยางใหความหมายวาอาหารประเภทนี้ไมใชอาหารเพื่อสุขภาพ เนื่องจาก
ไมใชอาหารที่สด ใหม และคงเหลือคุณคาทางโภชนาการนอยมากถึงไมมีเลย รวมถึงอิทธิพลของสังคมเมือง วิถี
ชีวิต แบบแผนการทํางาน ลักษณะที่อยูอาศัย การเพิ่มขึ้นแหลงขายอาหาร ความสะดวกและการเขาถึงแหลง
อาหารแชแข็งเปนปจจัยสําคัญในตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารแชแข็งพรอมทาน พฤติกรรมการบริโภค
อาหารแชแข็งพรอมทานของกลุมตัวอยางทั้งหมด มีกลุมตัวอยางมากถึง 15 รายที่ทานอาหารแชแข็งพรอม
ทานจํานวน 4-5 ครั้งตอสัปดาห สวนที่เหลืออีก 2 รายทานอาหารแชแข็งพรอมทาน 6-7 ครั้งตอสัปดาห และ
อีก 2 รายทานอาหารแชแข็งพรอมทานอยางนอย 3 ครั้งตอสัปดาห จากกลุมตัวอยางมากถึง 8 รายที่ทาน
อาหารแชแข็งพรอมทานในมื้อเชา ตามดวย มื้อเย็นจํานวน 6 ราย มื้อดึก 2 ราย มื้อกลางวัน 2 ราย และมี 1
รายที่ทานอาหารแชแข็งพรอมทานในทุกมื้ อ นอกจากนี้กลุมตัวอยาง 10 รายทานอาหารแชแข็งพรอมทาน
เฉพาะวันทํางานเทานั้น
คําสําคัญ: การใหความหมาย, อาหารเพื่อสุขภาพ, อาหารแชแข็งพรอมทาน
Abstract
This qualitative study aims to study the meanings of healthy food, Urban lifestyles,
and accessibility of food that affect frozen food consumption in Chiang Mai. The study
involved collecting data from a sample of 19 participants, different socio-economic, by indepth interview.
The study found that the samples have the concept and meaning of healthy food
refer to the food must contain the various types of nutrient and the right amount for the
body; focus on cleanliness, fresh, hygienic, cooked, that based on the concept of medicine
and nutrition. In contrast to, frozen food is an unhealthy food because it is not fresh and
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less nutritious food. Including, the influences of urban society; lifestyle, work pattern,
habitation, the increasing of the food supply, convenience and access to frozen food
sources, are the crucial factors that determining on frozen food consumption. Most of the
participants, 15 persons, eat frozen food 4 - 5 times per week. The remaining 2 persons eat
frozen food 6 - 7 times per week and the last 2 persons eat frozen food at least 3 times a
week. Of the total sample, 8 persons had breakfast with frozen food. Another 6 people have
frozen food for dinner, 2 persons have frozen food for lunch, 2 persons eat it for their late
night dinner and the last one eats frozen food for every meal. In addition, 10 persons from
the sample eat frozen food only their workday.
Keywords: Meaning, Healthy Food, Frozen Food
ที่มาและความสําคัญ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารสําเร็จรูปที่เพิ่มมากขึ้นเปนผลมาจากความเปนเมือง ( Urbanization )
หรือวิถีชีวิตแบบคนเมือง ( Urban lifestyles ) ที่ขยายเพิ่มขึ้น สง ผลใหรูปแบบการใชชีวิตของผูบ ริโ ภค
เปลี่ยนแปลงไป คนใชชีวิตอยางเรง รีบ และตองการความสะดวกสบาย ทําใหอาหารแชแข็ง พรอมทาน
( Frozen Ready Meal ) เขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันอยางมาก เนื่องจากสามารถตอบสนองกับวิถีชีวิต
ในเมืองที่มุงเนนความสะดวกสบายและการประหยัดเวลาเปนปจจัยสําคัญตอการกําหนดการเลือกซื้อและการ
บริโภค เพียงอุนก็สามารถรับประทานไดทันที และปจจุบันราคาของอาหารแชแข็งพรอมทานก็ไมแตกตางจาก
อาหารจานเดียวมากนัก และสามารถหาซื้อไดงายตามรานสะดวกซื้อที่กระจายอยูทั่วไปตามแหลงชุมชนตางๆ
การดําเนินชีวิตที่ตองเรงรีบโดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมคนรุนใหมในสังคมเมืองที่เวลาสวนมากถูกใชไปกับ การ
ทํางานและกิจกรรมตางๆ ทําใหไมมีเวลาในการประกอบอาหารดวยตัวเอง จึงทําใหผลิตภัณฑอาหารแชแข็ง
พรอมทานกลายเปนหนึ่งในทางเลือกที่ดีและสามารถตอบสนองตอวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปไดเปนอยางดี ไดรบั
ความนิยมเปนอยางมากในปจจุบันสําหรับผูบริโภคทามกลางบริบทสังคมเมือง ( ศศิธร พูนโสภิณ, 2555 )
ตลาดอาหารแชแข็งในป พ.ศ.2558 ตลาดอาหารพรอมรับประทานมีมูลคา 6,725 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จาก 4,085 ลานบาทในป พ.ศ.2554 คิดเปนอัตราขยายตัวที่สูงขึ้นรอยละ 13.3 ตอป (ศูนยอัจ ฉริยะเพื่อ
อุตสาหกรรมอาหาร, 2559 ) ขณะที่ผูประกอบการเองก็เนนพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อใหสอดคลองกับพฤติกรรม
ผูบริโภคและตอบสนองกระแสสุขภาพของกลุมผูบริโภค เชน อาหารแชแข็งเพื่อสุขภาพสําหรับผูบริโภคที่ใสใจ
สุขภาพ อาหารแชแข็งแบบเจในเทศกาลเจ เปนตน เพื่อเพิ่มทางเลือกใหมใหแกผูบริโภค ซึ่งที่มีการปรับเปลี่ยน
และสรางความหมายขึ้นมาใหมในฐานะที่เปนอาหารเพื่อสุขภาพและสามารถตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคภายใตแนวความคิดอาหารเพื่อสุขภาพไดเปนอยางดี
รวมถึงอิทธิพลของสื่อ วัฒนธรรม และทุนนิยมทําใหคนมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารแชแข็งพรอม
ทานแพรขยายไปทั่วโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริบทสังคมเมืองเชนเดียวกับสังคมเมืองเชียงใหมเปนอีกหนึ่ง
สังคมที่ผูคนมีวิถชี ีวิตที่เรงรีบแขงขันกับเวลาจึงทําใหผูคนเหลานี้เลือกที่จะพึ่งพาอาหารแชแข็งพรอมทานที่มี
ความสะดวกสบายในชวงเวลาที่เรงรีบของพวกเขาและสามารถเขาถึงแหลงอาหารประเภทนี้ไดงายผานราน
สะดวกซื้อที่กระจายตัวอยางหนาแนนในเขตเมือง เงื่อนไขทางสังคมตางๆเหลานี้ลวนมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตและ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารอยางเห็นไดอยางชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่ง เรื่องความสะดวก ซึ่งกลายเปนสิ่ง
สําคัญในกลุมผูบริโภคอาหารแชแข็งพรอมทานโดยเฉพาะผูบริโภคกลุมวัยรุนและวัยทํางาน ที่ไดรับอิทธิพลของ
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เงื่อนไขทางสังคมที่มีตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารมากกวาการพิจารณาถึงคุณคาทางโภชนาการของอาหาร
และการบริโภคอาหารอยางเหมาะสมและเพียงพอกับความตองการของรางกายตามแนวคิดอาหารเพื่อสุขภาพ
( Healthy food) ที่มีพื้นฐานมาจากแนวคิดการแพทยและโภชนาการ
ดวยความสําคัญขางตน ทําใหผูศึกษาจึงสนใจศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับบริบทการดําเนินชีวิตในสังคม
เมือง การเขาถึงอาหาร และการใหความหมายเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพที่สงผลตอการบริโภคอาหารแชแข็ง
พรอมทาน
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาการใหความหมายเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพที่สงผลตอการบริโภคอาหารแชแข็งพรอมทาน
2. เพื่อศึกษาบริบทการดําเนินชีวิตในสังคมเมืองและการเขาถึงอาหารที่สงผลตอการบริโภคอาหารแช
แข็งพรอมทาน
วิธีการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ( Qualitative research ) เพื่ออธิบายความสัมพันธระหวาง
แนวคิดและการใหความหมายอาหารเพื่อสุขภาพ บริบทการดําเนินชีวิตในสังคมเมืองผลตอการบริโภคอาหาร
แชแข็งพรอมทาน หนวยในการวิเคราะหของการศึกษา คือ ระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหารแชแข็งพรอม
ทานของผูบริโภคในเขตสังคมเมืองเชียงใหม ผูศึกษาเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึกและมีการบันทึกเสียง
ขณะสัมภาษณ โดยใชเวลาในการสัมภาษณประมาณครั้งละ 1 ชั่วโมง สถานที่เก็บขอมูลไดแก สถานที่ทํางาน
และสถานที่ผูใหขอมูลสะดวกตามที่มีการนัดหมายไวลวงหนา ระยะเวลาในการเก็บขอมูลตั้งแตเดือนมิถุนายน
พ.ศ.2561 ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 ผูใหขอมูลทุกรายไดมีการลงชื่อในหนังสือแสดงความสมัครใจในการ
เขารวมการวิจัยในครั้งนี้และชื่อของกลุมตัวอยางที่ปรากฏในบทความนี้เปนนามสมมติทั้งหมด งานวิจัยชิ้นนี้
ไดรับ การรับ รองการพิจ ารณาจริยธรรมในโครงการการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ประชากรและกลุม ตัวอยาง
ประชากรที่ศึกษาเปนกลุมผูบริโภคอาหารแชแข็งพรอมทานในอําเภอเมืองเชียงใหม และมีเกณฑการ
คัดเลือกกลุมตัวอยางใชแบบเฉพาะเจาะจง ( Purposive sampling) ใหไดกลุมตัวอยางจํานวน 19 ราย ที่มี
ความแตกตางทางเพศ อายุ อาชีพ ฐานะทางเศรษฐกิจ และความรูทางสุขภาพ ซึ่งกําหนดจากวัตถุประสงคของ
การศึกษาครั้งนี้ ไดแก บุคลากรทางการแพทย 5 ราย, พนักงานประจํา 5 ราย, นักศึกษา 5 ราย และแรงงาน
ทั่วไป 4 ราย โดยที่ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑการคัดเขา (Inclusion criteria) ของกลุมตัวอยางที่มีคุณลักษณะ
ดังนี้ ผูที่มีอายุ 18 ปขึ้นไปที่มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารแชแข็งพรอมทานอยางนอยสัปดาหละ 3 ครั้งและ
เปนบุคคลที่เต็มใจและใหการยินยอมเขารวมการวิจัย
ผลการวิจัย
การใหความหมายอาหารเพื่อสุขภาพ
อาหารแชแข็งพรอมทานจัดเปนอาหารเพื่อสุขภาพหรือไม งานศึกษานี้พบวากลุมตัวอยางมีการให
ความหมาย “ อาหารเพื่อสุขภาพ ”( Healthy Food ) ตางกันและการใหความหมายนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปใน
ชวงเวลาต างๆ แนวคิด และการให ความหมายอาหารเพื่อสุ ขภาพสวนใหญมีพื้ นฐานมาจากแนวคิด ทาง
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การแพทยและโภชนศาสตร งานศึกษานี้พบวา กลุมตัวอยางมีแนวคิดและใหความหมายอาหารเพื่อสุขภาพโดย
พิจารณาจาก สารอาหาร ความสะอาด การถูกสุขลักษณะและลักษณะการประกอบอาหาร กลาวคือ กลุม
ตัวอยางกลาวถึงอาหารสุขภาพที่ตองประกอบดวยสารอาหารอยางครบถวนในปริมาณที่เหมาะสมตอรางกาย
ขอนาสังเกตคือ กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับโปรตีน และเนื้อสัตวที่มีไขมันนอย เชน อกไก ปลา และไขขาว
หากเปนอาหารประเภทไขมันจะตองเปนไขมันที่ดีและตองมีปริมาณนอย เชน น้ํามันมะกอก สวนคารโบไฮเดรต
ที่ดีจะอยูในอาหารที่ตองไมผานการขัดขาว เชน ขาวกลอง ขนมปงโฮลวีท และสุดทายคือเนนการบริโภคผัก
และผลไม เชน “อาหารเพื่อสุขภาพ คือ อาหารที่เรากินแลวตองไดครบทุกหมู โดยมีปริมาณที่เหมาะสมในแต
ละหมวดหมู หมูเราก็กิน บางคนจะกินแตไก เพราะไกมีไขมันนอยกวา น้ํามันเราก็กินแตนอย” ( น้ํา, สัมภาษณ)
นอกจากประเด็นดานสารอาหารแลว ความสะอาดถูกสุขอนามัยเปนเกณฑสําคัญตอแนวคิดอาหารเพือ่
สุขภาพของกลุมตัวอยางดวย โดยกลุมตัวอยางกลาววา อาหารเพื่อสุขภาพตองเปนอาหารที่มีความสด ใหม
รอน ปรุงสุก สะอาด ปลอดสารพิษ และ ปราศจากการปนเปอนตางๆ เชน “อาหารเพื่อสุขภาพตองปรุงสุก สด
ปรุงใหมๆ ไมสกปรก ไมทําลายสุขภาพ ไมมีสารเจือปน สารกันเสียและผงชูรส” ( อิ๋ม, สัมภาษณ ) สอดคลอง
กับคําอธิบายของกลุม ตัวอยางคนอีก รายที่ก ลาววา “อาหารที่ทําสดๆใหมๆ สะอาด ไมทําลายสุขภาพ ไมมี
สารเจือปน สารกันเสียและผงชูรส” ( หมี, สัมภาษณ )
ในสวนลักษณะการประกอบอาหาร กลุมตัวอยางกลาวถึงอาหารเพื่อสุขภาพคืออาหารประเภทนึ่ง อบ
และต ม โดยการทอดและการผั ด ที่ ต อ งใช น้ํ า มั น ในการประกอบอาหารไม จั ด เป น อาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ
นอกจากนั้นอาหารเพื่อสุขภาพจะตองมีรสชาติไมจัดเกินไป มีปริมาณโซเดียมและน้ําตาลต่ํา เนนการปรุงแตง
นอยที่สุด เชน “อาหารเพื่อสุขภาพตองไมปรุงเยอะ ไมรสจัดเกิน แนวๆทําจากธรรมชาติ เปนพวกตม ยางก็ได
งายๆ” ( ตั้ม, สัมภาษณ ) รวมถึงตัวอยางเมนูอาหารเพื่อสุขภาพในความหมายของกลุมตัวอยางรายหนึ่ง กลาว
วา “ ขอแคเปนขาวกลองกับเมนูไกอบ ไกยาง ที่ไมตองใชน้ํามันทอดหรือผัด มีสลัดขางๆเปนพวกผักตมก็ได
งายๆแคนี้ก็เปนอาหารเพื่อสุขภาพแลว” ( ดิว, สัมภาษณ ) ซึ่งสอดคลองกับตัวอยางอาหารที่ผูบริโภคสวนมาก
ไดใหความหมายวาเปนอาหารเพื่อสุขภาพ เชน อาหารคลีน ( Clean food ) อาหารลีน ( Lean food) และ
อาหารชีวจิต ( Organic food ) เปนตน
อาหารแชแข็งพรอมทานไมใชอาหารเพื่อสุขภาพ
ใ น ข ณ ะ ที่ อ า ห า ร แ ช แ ข็ ง บ า ง ยี่ ห อ ไ ด ร ะ บุ ส า ร อ า ห า ร จํ า น ว น แ ค ล อ รี แ ล ะ คํ า ว า
healthy/balance/organic ในผลิตภัณฑ เปนที่นาสนใจวาผูบริโภคใหความหมายอาหารแชแข็งเหลานี้ใน
ฐานะเปนอาหารเพื่อสุขภาพหรือไม งานศึกษานี้พบวากลุมตัวอยางเกือบทั้งหมด ( 17 รายจากทั้งหมด 19
ราย) กลาววา “อาหารแชแข็งพรอมทานไมจัดเปนอาหารเพื่อสุขภาพ” ยิ่งไปกวานั้น อาหารแชแข็งพรอมทาน
ยังมีลักษณะตรงกันขามกับการเปนอาหารเพื่อสุขภาพ ตัวอยางเชน ความตระหนักเกี่ยวกับสารอาหารและ
คุณคาทางโภชนาการ “อาหารแชแข็งมันถูกฟรีซมานานเราคิดวาคุณคาทางโภชนาการระหวางผักสดกับผักแช
แข็งมันไมเทากันหรอก อาหารแชแข็งที่ถูกฟรีซมา แตตอนที่พอเราอุนกินมันจะเหลืออะไรใหเราอยูอีก อาหาร
แชแข็งมันจะสูอาหารที่เราทําเองกับมือไดอยางไร ตอใหบนฉลากแสดงปริมาณและหนวยการบริโภความี
วิตามินเอ วิตามินซี วิตามินดี แตเราก็ไมรูวามันมีจริงหรือไม หรือมีแคไหน” ( ปอย, สัมภาษณ )
เชนเดียวกับความกังวลเกี่ยวกับผลขางเคียงจากการบริโภคอาหารแชแข็งพรอมทาน “พี่คิดวาขาวแช
แข็งมีผลขางเคียงกับสุขภาพนะ อยางพลาสติกโดนความรอนแลวมันมีสาร แตก็ยังกินทั้งๆที่มันมีสารตกคาง
สารกันบูดอยูดี แตถาใหพี่กินทุกวันก็ไมเอาแนๆ แมแตอาหารที่เราทําเองเอาไปแชแข็งเรายังไมอยากทานเลย
ถางั้นไดเปนมะเร็งแนๆ” ( เปล, สัมภาษณ ) และความตระหนักถึงปญหาทางดานสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
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พฤติกรรมการบริโภคอาหารของตนเอง “สวนตัวเราคิดวาอาหารแชแข็งปรุงหนักมาก ผงชูรสเยอะ โซเดียม
เยอะกวา ซึ่งมันไมดีตอสุขภาพ การกินอาหารที่โซเดียมเยอะจะทําใหเราบวมน้ํา คอแหง หิวน้ําเยอะแตรางกาย
จะดูดเกลือโซเดียมเอาไวทําใหขับน้ําออกมาไมได ซึ่งอันตรายมากเพราะไตจะทํางานหนัก” ( น้ํา, สัมภาษณ )
เชนเดียวกับ “อาหารแชแข็งมันครบหาหมูจริง แตเนนหนักไปที่คารโบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน แคลอรี
สูงและขึ้นชื่อเรื่องโซเดียมกับไขมันสูงเกินไป เกินความตองการของรางกายมันก็จะถูกสะสมไวในรางกาย เสี่ยง
ทั้งโรคไต หัวใจ ไขมันอุดตัน” ( ไตฝุน, สัมภาษณ ) เปนตน
การบริโภคอาหารแชแข็งพรอมทาน: ชีวิตที่รีบเรง ความสะดวกในการบริโภคและอาหารแชแข็งที่หาซื้องาย
แมกลุมตัวอยางในงานศึกษานี้กลาววาอาหารแชแข็งพรอมทานไมใชอาหารเพื่อสุขภาพ และยังเปนสิ่ง
ที่อาจมีผลเสียตอสุขภาพ แตเขาเหลานี้ยังมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารแชแข็ง โดยกลุมตัวอยางระบุถึงความ
สะดวกในการบริโภคและการที่อาหารแชแข็งสามารถหาซื้อไดตามรานสะดวกซื้อที่มีอยูทั่วไปและเปดขาย 24
ชั่วโมง เปนปจจัยสําคัญในการกําหนดพฤติกรรมการบริโภค
ปาน ( นามสมมติ ) วิศวกรวัย 24 ป กลาววา “Lifestyle การทํางานของผมมันบีบ บัง คับ มันมี
ความเรงรีบ อาหารแชแข็งมันสะดวกในหลายดานทั้งหาซื้องาย ไมตองรอนาน สะอาดในระดับหนึ่ง รสชาติก็
โอเค ดังนั้นอะไรที่มันสะดวก รวดเร็ว ผมก็จะเลือกแบบนั้นมากกวา ผมก็รูวาอาหารแชแข็งที่กินทุกวันมันก็ไม
คอยดีตอรางกาย บวกกับงานออฟฟศไมไดขยับหรือออกกําลังกายเทาไหร ผมรูสึกเลยวาน้ําหนักขึ้นแลวก็เ ริ่ม
ปวดหลัง ซึ่งเปนผลมาจากการทํางาน แมผมก็บอกอยูตลอดวาไมคอยอยากใหกินบอย แตถึงเวลาจริงๆเราก็ยัง
กินอยู ไมไดมีเวลามายืนอานโภชนาการหนากลองหรือคํานวณแคลอรีกอนซื้อหรอก”
สอดคลองกับนัท ( นามสมมติ ) นักกายภาพบําบัด อายุ 23 ป กลาววา “งานผมมีสวนอยางมากตอ
การกิ น เวลาที่ ทํ า งานอะไรที่ มั น สะดวกรวดเร็ ว ก็ เ ป น ตั ว เลื อ กที่ ดี สาเหตุ ที่ กิ น หลั ก ๆคื อ สะดวกและ
ประหยัดเวลา ราคาไมแพงมาก จริงๆก็รูวามันไมดี มันมีความเสี่ยงจากที่กินแนนอนเราก็รู แตก็ยังกินเพราะผม
ไมไดใสใจหรือกังวลเรื่องสุขภาพ และคิดวามันไมไดมีผลในระยะสั้นนี้หรอก” และ “ที่เลือกกินอาหารแชแข็งก็
เพราะกินใหพอประทังชีวิตใหอยูรอดไดไปวันๆ แตถาใหกินทุกวันก็ไมไหวหรอก ถากินทุกวันคงจะผอม ขาด
สารอาหารตายกอนเพราะมันแทบจะไมมีคุณคาโภชนาการเลย” ( ปอย, สัมภาษณ )
พฤติกรรมการบริโภคอาหารแชแข็งของผูบริโภคในเชียงใหม
การบริโภคอาหารแชแข็งพรอมทานมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การ
เคลื่อนยายของผูคนเขาสูเมือง เชน ผูคนยายเขามาเรียนหนังสือและทํางานมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่
อยูอาศัยเปนหอพักและอาศัยอยูคนเดียว นอกจากนั้นการเพิ่มขึ้นแหลงอาหารแชแข็งที่หลากหลายสงผลตอ
การเขาถึงอาหารแชแข็งพรอมทาน วิถีชีวิตและแบบแผนการทํางานมีผลกระทบโดยตรงตอพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของคนเมืองและบุคคลมีแนวโนมในการบริโภคอาหารตามลําพัง ( Eating alone) เพิ่มสูงขึ้น
จากการเก็บขอมูลภาคสนามในกลุมผูบริโภคอาหารแชแข็ง พรอมทานในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
จํานวน 19 รายพบวา กลุมตัวอยางจํานวนมากถึง 15 ราย บริโภคอาหารแชแข็งพรอมทาน 4-5 ครั้งตอ
สัปดาห สวนกลุมตัวอยางที่เหลือ 2 รายบริโภคอาหารแชแข็งพรอมทาน 6-7 ครั้งตอสัปดาห และอีก 2 ราย
บริโภคอาหารแชแข็งพรอมทานอยางนอย 3 ครั้งตอสัปดาห หากจําแนกพฤติกรรมการบริโภคอาหารแชแข็ง
พรอมทานตามมื้ออาหารพบวา กลุมตัวอยางมากถึง 8 รายบริโภคอาหารแชแข็งพรอมทานในมื้อเชา ตามดวย
กลุมตัวอยางที่ทานในมื้อเย็นจํานวน 6 ราย มื้อดึก 2 ราย มื้อกลางวัน 2 ราย และมี 1 รายที่มีการบริโภค
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อาหารแชแข็งพรอมทานทุกมื้อ นอกจากนี้กลุมตัวอยาง 10 รายหรือครึ่งหนึ่งของกลุมตัวอยางบริโภคอาหารแช
แข็งพรอมทานเฉพาะวันทํางานของพวกเขาเทานั้น
ตั ว อย า งของกลุ ม ตั ว อย า งเพศชายคนหนึ่ ง ประกอบอาชี พ เป น พยาบาลวิ ช าชี พ ได เ ล า ถึ ง วิ ถี
ชีวิตประจําวันและการบริโภคอาหารของเขาวา “ผมเปนคนเชียงดาว พอขึ้นม.1 ผมยายมาอยูกับอาที่สารภี ไม
เคยซื้อขาวแชแข็งกินเลย เพราะพอ แม อาทํากับขาวทุกวัน เชามาผมก็ตองมานึ่งขาวกอน กินกับขาวเมือ งๆ
ผมเพิ่งจะมากิน(อาหารแชแข็งพรอมทาน)จริงจัง บอยๆ ตอนเขามหาวิทยาลัยที่มาอยูหอคนเดียว ซื้อกินขาว
สําเร็จรูปตลอดไมเคยทํากินเองที่หอเลย กินขาวแชแข็งทุกเชากอนไปเรียนจากเซเวนใกลหอ และรูสึกวาตัวเอง
กินมันมาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้ วันทํางานนี่กินทุกวันเกือบ 6 วันตอสัปดาห เวลาที่กินก็ไมแนนอน แลวแตการ
เขาเวร ถาอยางเวรเชาก็จะกินตอนเชาเลย หรือเขาเวรดึกก็จะกินตอนตีสอง แตกินแนๆเพราะมันงาย มีขายใต
ตึกโรงพยาบาลเลยไมตองออกไปไกล ตอนซื้อไมถึงนาที หยิบ อุน จาย ไมไดอานฉลากอะไรเลย แลวก็หิ้วมานั่ง
กินที่ทํางานคนเดียวใชเวลากินไมเกิน 15 นาทีก็ไปทํางานตอ มันจะมานั่งกินแบบพิถีพิถันไมได เลยเลือกที่จะ
กินอาหารแชแข็งมากกวา”
กลุมตัวอยางทานนี้ยังไดย้ําในตอนหนึ่งวา “การทํางานกับเวลาเปนปจจัยหลักๆที่สงผลตอการกินของ
ผมเยอะมากครับ ไมงั้นผมไมกิน (อาหารแชแข็งพรอมทาน) แทบทุกวันหรอกครับ”
สรุปและอภิปรายผล
งานวิจัยเชิงคุณภาพนี้ศึกษาการใหความหมายอาหารเพื่อสุขภาพทามกลางกระแสการตระหนักและให
ความสําคัญตอสุขภาพ กลุมตัวอยางทั้งหมดรับรูและใหความหมายตออาหารเพื่อสุขภาพตามความรูทางการ
แพทยและโภชนศาสตร โดยกลุมตัวอยางอธิบายอาหารเพื่อสุขภาพโดยใชเกณฑความครบถวนของสารอาหาร
ตามหลักโภชนาการ เปนอาหารที่มีไขมันนอย เปนอาหารที่ปรุงสุกใหม สด และมักเปนอาหารประเภทนึ่ง ตม
และอบ นอกจากนั้นแมอาหารแชแข็งพรอมทานบางชนิดระบุสารอาหารและคําวา healthy ไวที่ผลิตภัณฑ แต
กลุมตัวอยางทั้งหมดใหขอมูลวา อาหารแชแข็งพรอมทานเหลานั้นไมใชอาหารเพื่อสุขภาพ และยังเปนอาหารที่
เสี่ยงตอสุขภาพดวย เชนเดียวกับงานศึกษาในประเทศอินเดียของ Brunner และคณะ ( 2010 ) ที่เสนอวา
ผูบริโภคในสังคมเมืองของประเทศอินเดียมีการใหความหมายเชิงลบวาอาหารแชแข็งไมใชอาหารเพื่อสุขภาพ
ปราศจากความสดใหม และมีสารอาหารนอย ผูบริโภคมองวาอาหารประเภทนี้ประกอบไปดวยไขมันจํานวน
มากและมีโปรตีนในปริม าณนอย และเห็นพองถึงผลเสียจากการบริโภคอาหารแชแข็ง การใหความหมาย
อาหารเพื่อสุขภาพตามความรูทางการแพทยและโภชนศาสตรพบไดในงานศึกษาอื่นที่เกี่ยวกับการบริโภค
อาหารทั้งในไทยและตางประเทศ เชน สถิตพงษ มั่นหลํา ( 2557 ) พบวาอาหารเพื่อสุขภาพคืออาหารที่มี
ประโยชนต อรางกายตามหลัก โภชนาการและชวยลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคตางๆ และงานศึก ษาใน
ออสเตรเลียของ Lupton ( 1996 ) พบวา อาหารเพื่อสุขภาพ ( Healthy food ) หรือที่หมายถึงอาหารที่ดี
( Good food ) คืออาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการครบถวน เปนอาหารที่หลากหลายและมีความสมดุล
เหมาะสมตามความตองการของรางกาย
พฤติกรรมการบริโภคอาหารแชแข็งพรอมทานในพื้นที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณ
บุคคลที่บ ริโ ภคอาหารแชแข็ง พรอมทานเปนประจําอยางนอย 3 ครั้ง ใน 1 สัป ดาห จํานวนทั้งสิ้น 19 ราย
ขอมูลจากการศึกษาพบวา ความเปนเมือง แบบแผนการทํางานและลักษณะการอยูอาศัยในเมืองเปนปจจัยเชิง
บริบทที่สําคัญตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารแชแข็งพรอมทาน นอกจากนั้นเงื่อนไขการอพยพเขามาทํางานใน
เมืองและการพักอาศัยในหองชุด หองเชาเพียงลําพังทําใหบุคคลมีแนวโนมจะรับประทานอาหารเพียงลําพัง
สูงขึ้น แนวโนมการรับประทานอาหารเพียงลําพังของคนในเขตเมืองสงผลตอการเปลี่ยนแปลงหนาทีข่ องอาหาร
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ซึ่งเดิมอาหารถูกใชเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางหรือ สงเสริมความสัมพันธระหวางบุคคล อยางไรก็ดีการ
บริโภคอาหารแตเพียงลําพังไมไดหมายความถึงการลดความสัมพันธระหวางบุคคล หากแตบุคคลในเมืองใช
ชองทางอื่นในการสรางความสัมพันธระหวางบุคคลมากขึ้น เชน การใชสื่ออิเล็กทรอนิกส จากเดิมที่ตองใชการ
พบปะซึ่งหนาและทําใหอาหารมีบทบาทสําคัญในการสรางความสัมพันธ
ขอคนพบสําคัญของงานศึกษานี้คือ แมกลุมตัวอยางใหความหมายวาอาหารแชแข็งพรอมทานมีความ
เสี่ยงตอสุขภาพ แตกลุมตัวอยางทั้งหมดใหขอมูลพฤติกรรมการบริโภคอาหารดังกลาว ซึ่งกวาสองในสามของ
กลุมตัวอยางบริโภคในความถี่มากกวา 5 ครั้งตอสัปดาห โดยความสะดวกในการบริโภคและการหาซื้ออาหาร
แชแข็งพรอมทานไดงายตามรานสะดวกซื้อที่กระจายอยูทั่วไปและตลอด 24 ชั่วโมง เปนปจจัยสําคัญที่ทําให
เลือกบริโภคอาหารเหลานี้ ซึ่งความสะดวกและการเขาถึงเปนปจจัยสําคัญตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารก็พบ
เชนเดียวกันในงานศึกษาการบริโภคอาหารในพื้นที่เชียงใหมของอังควรา รัตนสะอาด ( 2551 ) และ ในพื้นที่
กรุงเทพมหานครของ สุภมาส ศรีวิบูลย ( 2552 ) รวมถึงขอจํากัดทางดานเวลาที่มีความเรงรีบในบริบทสังคม
เมืองก็เ ปนหนึ่ง ในปจ จัยสําคัญ ตอพฤติก รรมการบริโ ภคอาหารแชแข็ง พรอมทานสอดคล องกับ Wesley
( 1981 ) ที่เสนอวา เวลาเปนตัวแปรที่สําคัญที่สุดสําหรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนในสังคมเมือง
แมงานศึกษาพฤติก รรมการบริโ ภคอาหารของคนในพื้นที่เมืองในอดีต เชน งานของปวี จําปาทอง
( 2548 ) จะพบวา คนในพื้นที่กรุงเทพฯบริโภคอาหารตามสั่งและอาหารปรุงสําเร็จรูป มากกวาอาหารแชแข็ง
แตความกาวหนาทางเทคโนโลยีการผลิต รวมทั้งวิถีชีวิตและแบบแผนการทํางานของผูคนในสังคมเมืองรวมทั้ง
การขยายตัวของแหลงขายอาหารแชแข็งพรอมทานสงผลใหพฤติกรรมการบริโภคอาหารแชแข็งพรอมทานเพิ่ม
สูงขึ้นอยางรวดเร็วในปจจุบันและเปนพฤติกรรมที่บุคคลตัดสินใจกระทําแมจะรับรูถึงความเสี่ยงที่มีตอสุขภาพ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
งานวิจัยชิ้นนี้พบวา ทามกลางสังคมเมืองที่ขยายตัวอยางกวางขวางมากขึ้นทั้งอิทธิพลทางสังคม บริบท
วิถีชีวิตแบบคนเมือง การเขาถึง อาหาร ถือเปนเงื่อนไขทางสัง คมที่สําคัญ และมีผลตอพฤติกรรมการบริโภค
อาหารในชีวิตประจําวันของคนมากกวาแนวคิดทางดานอาหารและสุขภาพ ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัย
ครั้งตอไป คือ ควรมีการศึกษาหาแนวทางในการดูแลสุขภาพของผูบริโภคในสังคมเมือง รวมถึงศึกษาบทบาท
ของรัฐในการกํากับดูแลอุตสาหกรรมการผลิตอาหารเพื่อสรางความมั่นใจใหแกผูบริโ ภคและลดความเสี่ยง
ทางดานสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการบริโภคอาหารแชแข็งพรอมทาน
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