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บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 การศึกษาการรับรูขอมูลขาวสารผานส่ือเกี่ยวกับโครงการอาหารปลอดภัยของผูบริโภคใน
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ผูศึกษาไดรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
เพื่อนํามาเปนกรอบแนวคิดเพื่อการศึกษา ดังนี้ 
 
2.1 แนวคิดและทฤษฎี 

1. แนวคิดเก่ียวกับการเปดรับขาวสาร 
  ขาวสารเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งสําหรับกิจกรรมตางๆในชีวิตประจําวันของมนุษย  
มนุษยเปนสัตวสังคมท่ีตองอาศัยการแลกเปล่ียนขาวสาร ความรูและประสบการณซ่ึงกันและกัน 
ขาวสารจะเปนปจจัยสําคัญท่ีใชประกอบการตัดสินใจของมนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือมนุษยเกิด
ความไมแนใจในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งมากเทาใด ความตองการขาวสารก็จะยิ่งมากข้ึนเทานั้น 
(ระพี จิระโสภณ, 2551:65) 

องคประกอบสําคัญของการส่ือสารท่ีสําคัญ คือ ผลของการส่ือสารซ่ึงเกิดหลังจาก
การส่ือสารทุกคร้ังมักจะเกิดผลในเร่ืองตางๆ เปนการกอใหเกิดกาเปล่ียนแปลงความรู ทัศนคติ และ
พฤติกรรมของผูรับสาร ผลของการส่ือสารจะเปนอยางไรนั้น ข้ึนอยูกับตัวผูรับสารเปนสําคัญ ซ่ึง
ปจจัยท่ีมีผลตอองคประกอบในเร่ืองตัวผูรับสารท่ีสําคัญประการหนึ่งคือ กระบวนการเลือกสรร 
(Selective process) ของมนุษย ประกอบดวยการเปดรับสาร 2 ลักษณะ คือ 

(1) การเปดรับสารจากส่ือมวลชน  
โดยท่ีผูรับสารมีความคาดหวังวา การบริโภคขาวสารจากส่ือมวลชนจะชวย

ตอบสนองความตองการของเขาได ซ่ึงจะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทัศนคติหรือเปล่ียนลักษณะ
นิสัย และพฤติกรรมบางอยางได โดยท่ีการเลือกบริโภคส่ือมวลชนนั้นจะข้ึนอยูกับความตองการ
หรือแรงจูงใจของผูรับสารเอง  

(2) การเปดรับขาวสารจากส่ือบุคคล 
ส่ือบุคคล  หมายถึง  ตัวบุคคลท่ีนําพาขาวสารจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่งโดย

อาศัยการติดตอระหวางบุคคลท่ีจะมีปฏิกิริยาตอบโตระหวางกัน ในกรณีท่ีตองการใหบุคคลใดๆเกิด
การยอมรับในสารท่ีเสนอออกไป หรือจะทําการส่ือสารใหมีประสิทธิภาพท่ีสุด เพื่อใหมีการยอมรับ
สารนั้น ควรท่ีจะใชการส่ือสารระหวางบุคคลโดยใชส่ือบุคคลเปนผูเผยแพรขาวสาร ส่ือบุคคลนี้จะ
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มีประโยชนมากในกรณีท่ีผูสงสารหวังผลใหผูรับเกิดการเปล่ียนแปลงในระดับทัศนคติและ
พฤติกรรมในการรับสาร นอกจากนี้ยังเปนวิธีชวยใหผูรับสารมีความเขาใจกระจางชัดและตัดสินใจ
รับสารไดอยางม่ันใจข้ึน ซ่ึงการส่ือสารระหวางบุคคลแบงเปน 2 ประเภท คือ การติดตอโดยตรง 
และการติดตอโดยกลุม 

  การแสวงหาขาวสาร และการเลือกขาวสารนั้น นอกจากเพ่ือสนับสนุนทัศนคติ
หรือความคิดและความเขาใจท่ีมีอยูเดิมแลว ยังเปนการแสวงหาเพื่อการนําไปใชประโยชนทางอ่ืนๆ 
เชน เพ่ือใหมีความรู ใชเปนแนวทางในการตัดสินใจซ้ือและแกปญหา รวมท้ังเพ่ือสนองตอบความ
สนใจสวนบุคคล และเพื่อความบรรเทิงใจไดดวย 

 
1.1 การเลือกใชส่ือในการประชาสัมพันธ 
การเลือกส่ือแตละชนิดเพื่อการประชาสัมพันธควรพิจารณาถึงเร่ืองตางๆท่ีเกี่ยวของ คือ  
(1) วัตถุประสงคหรือเปาหมาย 
 วัตถุประสงคหลักอาจจะเปนวัตถุประสงคท่ัวไปอยางกวางๆของการประชาสัมพันธ  

คือ เพื่อสรางความสัมพันธอันดี สรางช่ือเสียง ศรัทธา สงเสริมและสนับสนุนใหรวมมือ และเพื่อ
แกไขความเขาใจผิด วัตถุประสงคเหลานี้อาจจะทําใหเลือกส่ือไดคอนขางยาก ฉะน้ันควรจํากัด
วัตถุประสงคหลักใหแคบลงเพ่ือใหไดเปาหมายเฉพาะท่ีเดนชัด สามารถเลือกส่ือไดสอดคลองกับ
วัตถุประสงครองท่ียอยๆลงมา 

(2) กลุมเปาหมาย  
 กลุมเปาหมายเปนประชาชนกลุมท่ีตองการครอบคลุมถึง เปนกลุมท่ีจัดข้ึนและ

กําหนดข้ึนโดยเฉพาะเจาะจงสําหรับการดําเนินงานตางๆ โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติและลักษณะ
ตางๆท่ีคลานคลึงกันเพื่อทราบถึง เพศ อายุ อาชีพ ฐานะทางเศรษฐกิจ การศึกษา ความคิดเห็น ความ
เช่ือ พฤติกรรมการส่ือสาร ฯลฯ ซ่ึงจะเปนประโยชนในการเลือกใชส่ือท่ีมีประสิทธิภาพและตรง
เปาหมายสําหรับกลุมนั้นๆ ท้ังนี้จะตองศึกษาใหทราบถึงขอมูลของกลุมโดยแนชัด ตองมีการสํารวจ
วิจัย 

(3) สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  
 ส่ือตางๆ เหลานี้เปนส่ิงแวดลอม เปนสถานการณเกี่ยวของกับบุคคลในขณะน้ัน 

และมีผลกระทบตอการส่ือสารในสังคม มีอิทธิพลตอคุณภาพและตอส่ือท่ีใชในการประชาสัมพันธ 
เพราะฉะน้ันการเลือกส่ือจะตองใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองดวย 
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(4) ศักยภาพของหนวยงาน  
 หมายถึง ความพรอมในเรื่องของบุคลากร งบประมาณ และการบริหารจัดการ ซ่ึง

มีผลในการที่จะเลือกส่ือใหเหมาะสมตามกําลังความสามารถ  
Willbur Schramm (2006) จัดประเภทของส่ือเพื่อการรณรงคประชาสัมพันธโดยยึดเอา

แนวความคิดของการส่ือสารเปนสําคัญ มี 5 ประเภท  
(1).การส่ือสารโดยบุคคล (Personal Communication) หมายถึงการส่ือสารจากบุคคลหนึ่ง

ไปยังอีกบุคคลหน่ึง หรือหลายบุคคล โดยอาศัยตัวบุคคลเปนส่ือ ประสิทธิภาพหรือความสําเร็จของ
การส่ือสารข้ึนอยูกับความรู ความสามารถและทักษะในการส่ือสารของบุคคลผูสงสารเปนสําคัญ 
การส่ือสารประเภทน้ีครอบคลุมถึงคําพูด การใหสัมภาษณ การเยี่ยมเยียน และพบปะการพูดคุยอยาง
เปนทางการและไมเปนทางการ 
 (2).การส่ือสารโดยส่ิงพิมพ (Printed Communication) หมายถึง การส่ือสารท่ีอาศัยส่ิงพิมพ
ตางๆเปนพาหนะที่จะนําขาวสารจากผูสงสารไปยังผูรับสาร ไดแก จดหมาย หนังสือ แผนพับ  
หนังสือพิมพ และส่ิงพิมพตาง ๆ  
 (3).การส่ือสารดวยการมองเห็น (Visual Communication) หมายถึง การสื่อสารท่ีอาศัยส่ือ
ประเภทภาพเปนพาหนะนําขาวสารจากผูสงสารไปยังผูรับสาร ไดแก รูปภาพ ภาพยนตร โทรทัศน 
นิทรรศการ และเอกลักษณของหนวยงาน 
 (4).การส่ือสารดวยการไดยิน (Audio Communication) หมายถึง การส่ือสารท่ีอาศัย
เคร่ืองสงและเคร่ืองรับของระบบวิทยุกระจายเสียงเปนตัวนําขาวสารจากผูสงสารไปยังผูรับสาร 
 (5).การส่ือสารพิเศษ (Specialized Communication) เปนการส่ือสารท่ีมีความหมาย
ครอบคลุมไดกวางไกล และแตกตางจากท่ีกลาวไวขางตน ซ่ึงไดแกกิจกรรมท่ีสงเสริมและ
สนับสนุนสาธารณประโยชนตาง ๆ กิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธกับชุมชน ลูกคา พนักงาน 

ผูศึกษาไดนําแนวคิดเกี่ยวกับการเปดรับขาวสาร มาใชเปนกรอบในการวิเคราะหถึงการ
เปดรับขาวสารของผูบริโภคในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม เกี่ยวกับโครงการอาหารปลอดภัย วามี
การเปดรับขาวสารจากส่ือใดบาง อีกท้ังยังศึกษาถึงระดับของการเปดรับขาวสารของประชาชน
เกี่ยวกับโครงการอาหารปลอดภัยวาประชาชนมีความรูความเขาใจในระดับใด 

ท้ังนี้ดานการเผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับอาหารปลอดภัยผานส่ือ และกิจกรรม
ตางๆของจังหวัดเชียงใหมมีหลายชองทางอันจะเปนแนวทาง ความรู ความเขาใจแกประชาชนใน
จังหวัดเชียงใหมหันมาใสใจ และใหความสําคัญในเร่ืองอาหารปลอดภัย  ดังนี้(สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม, 2554) 
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1) วารสารอาหารเชียงใหมปลอดภัย จํานวน 1 ฉบับ ราย 2 เดือนตอคร้ัง จํานวน 
15,000 เลม 
  2) ส่ือแผนพับเพื่อการประชาสัมพันธ จํานวน 4 เร่ือง เร่ืองละ 5,000-10,000 ฉบับ 
  3) ส่ือเวปไซต www.foodsafetycm.in.th 
  4) เอกสารแนะนําพื้นท่ีตนแบบการใช SRM พืชอาหารปลอดภัย 
  5) ส่ือวิทยุกระจายเสียง 7 รายการ 

(1) สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม FM 88.5 MHz รายการ “พืชอาหาร
ปลอดภัย ใสใจสุขภาพ” ทุกวันจันทรและวันศุกร เวลา 12:00-13:00 น. 

(2) สถานีวิทยุกระจายเสียง เสียงจากทหารเรือ FM 88.0 MHzรายการ “Health 
Me Please” ทุกวันอังคาร เวลา 15:00-16:00 น. 

(3) สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยแมโจ FM 95.5 MHz รายการ “อาหาร
บมีพิษ ชีวิตบมีภัย” ทุกวันเสาร เวลา 15:00-1:.00 น. 

(4) สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร AM 612 Khz รายการ 
“อาหารบมีพิษ ชีวิตบมีภัย” ทุกวันเสาร เวลา 17:.00-18:00 น. 

(5) สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร AM 612 Khz รายการ 
“พลังผูบริโภค” ทุกวันอาทิตย เวลา 17:00-18:00 น. 

(6) สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ คล่ืน 120.5 MHz รายการ “food safety in 
Chiang Mai” ทุกวันอาทิตย เวลา 18:00-19:00 น.  

(7) สถานีวิทยุกระจายเสียง อสมท.เชียงใหม FM 100.75 MHz รายการ “อสมท.
เพื่อชุมชน” ทุกวันอังคาร สัปดาหท่ี 4 ของทุกเดือน เวลา 13:00-14:00 น. 
  6) ส่ือเวปไซตผานทาง www.facebook.com โดยมีช่ือวา งานพืชอาหารเชียงใหม
ปลอดภัยและชมรมเชียงใหมรานอาหารปลอดภัย 
 
2.  แนวคิดเก่ียวกับความปลอดภัยของอาหาร 
 ผูศึกษาไดนําแนวคิดเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารมาเปนกรอบในการวิเคราะหถึง
ความรูและความตระหนักของประชาชนผูบริโภคเกี่ยวกับการเลือกซ้ือ เลือกบริโภคอาหารท่ี
ปลอดภัย ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขเปนผูเผยแพรขอมูลความรูเหลานี้ใหแกประชาชน ผานทางส่ือ
ตางๆ เพื่อใหประชาชนไดมีความรู ความเขาใจอยางถูกตองในการเลือกบริโภคอาหารอยาง
ปลอดภัย ตามท่ีรัฐบาลไดกําหนดใหป พ.ศ. 2547 เปนปแหงความปลอดภัยดานอาหาร และมีการ
รณรงคตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาภายใตสังกัดของกระทรวง
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สาธารณสุข จึงไดจัดทําคูมืออาหารปลอดภัยเพื่อเปนสวนหนึ่งในการเผยแพรประชาสัมพันธให
ผูบริโภคตระหนักถึงความสําคัญของความปลอดภัยของอาหาร โดยไดใหนิยามของคําวา “อาหาร
ปลอดภัย” ไวดังนี้ 

ความปลอดภัยของอาหาร  หมายถึง  อาหารที่ไดมีการจัดเตรียม ปรุงผสม และกินอยาง
ถูกตองตามวิธีการและวัตถุประสงคของอาหารนั้นๆ แลวไมกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภค สวน
อาหารที่ไมปลอดภัยและกอใหเกิดอันตรายเม่ือบริโภคเขาไปคืออาหารท่ีมีสารปนเปอน ซ่ึงมีอยู 3 
ประเภท ไดแก 

(1) อันตรายทางกายภาพ เชน เศษโลหะ เศษแกวท่ีปนเปอนอยูในอาหารโดยไมตั้งใจ  
เปนตน 

(2) อันตรายทางเคมี เชน สารพิษตกคางจากสารกําจัดศัตรูพืชในผัก ยาปฏิชีวนะตกคางใน
เนื้อสัตว รวมท้ังสารกอภูมิแพในอาหารทะเล สารกอภูมิแพในถ่ัวลิสง เปนตน 

(3) อันตรายทางชีวภาพ เชน จุลินทรียท่ีทําใหเกิดโรคอาหารเปนพิษซ่ึงกอใหเกิดอาการ
เจ็บปวยตอระบบทางเดินอาหารและระบบตางๆภายในรางกาย เปนตน 

การควบคุมความปลอดภัยของอาหารไดนําหลักการสุขาภิบาลอาหารมาใช โดยมีการจัด
และควบคุมอาหารใหสะอาดปลอดภัยจากเชื้อโรค พยาธิ และสารเคมีท่ีเปนพิษตอรายการซึ่งเปน
อันตรายตอการเจริญเติบโต สุขภาพอนามัย การดํารงชีวิตของมนุษย ในปจจุบันมีสารปนปอน
อาหารอยู 6 ชนิด ท่ีโครงการอาหารปลอดภัยทําการรณรงค ประชาสัมพันธใหประชาชนผูบริโภค
ตื่นตัวและตระหนักถึงพิษภัยจากสารเคมีท่ีปนเปอนอยูในอาหร อันไดแก สารเรงเนื้อแดง (ซาลบู-
ทามอล) บอแรกซ ฟอรมาลิน สารกันรา สารฟอกขาว และสารเคมีกําจัดศัตรูพืช    

อยางไรก็ตามแมวาจะมีการดําเนินงานเพื่อเฝาระวังและคุมครองความปลอดภัยของผู 
บริโภคอยางจริงจังแลวก็ตาม แตยังคงพบปญหาสารปนเปอนบางชนิดเชน บอแรกซ  สีสังเคราะหท่ี
หามใชในอาหาร ยาฆาแมลงตกคางเกินมาตรฐานในอาหารท่ีจําหนายตามตลาดนัดและรถเรท่ียังไม
สามารถควบคุมไดอยางท่ัวถึง เนื่องจากปญหาการเคล่ือนยายไมเปนหลักแหลงของสถานท่ีจําหนาย      
การผลัดเปล่ียนหมุนเวียนของผูจําหนาย  ทําใหไมสามารถตรวจติดตามพฤติกรรมในการปฏิบัติท่ี
ถูกสุขอนามัยของผูจําหนายได  รวมท้ังปญหาการปนเปอนเช้ือจุลินทรียในอาหาร สุขลักษณะของผู
ปรุงอาหารและภาชนะท่ีใชสัมผัสอาหารซ่ึงตองมีการสงเสริมความรูความเขาใจและสรางความ
ตื่นตัวใหแกผูปรุงและจําหนายอาหารในการปรุงและเก็บรักษาอาหารท่ีถูกตอง เพื่อปองกันการ
ปนเปอนและควบคุมการเจริญของเช้ือจุลินทรียท่ีกอใหเกิดโรคและจุลินทรียท่ีทําใหอาหารเนาเสีย 
ไมใหเกิดอันตรายตอผูบริโภคและชวยรักษาคุณภาพอาหารใหสามารถเก็บไดนานข้ึน 
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ในป พ.ศ.2550 จากขอมูลการรายงานโรคในระบบเฝาระวัง สํานักระบาดวิทยากรมควบคุม
โรคกระทรวงสาธารสุข ไดรับรายงานผูปวยโรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน 1,290,627 ราย อัตราปวย 
2050.78 ตอประชากรแสนคน เสียชีวิต 83 ราย อัตราตาย 0.13 ตอประชากรแสนคน อัตราปวยตาย 
รอยละ 0.01 (สํานักระบาดวิทยา, 2553: ระบบออนไลน) 

ขอมูลกรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข พบวา ตัวอยางผักผลไม เคร่ืองเทศ
และธัญพืช จํานวน 1,047 ตัวอยาง จํานวน 63 ชนิด ซ่ึงนําเขาจากตางประเทศ ระหวางป พ.ศ.2551-
2553 พบวา สินคาเหลานั้นมีสารเคมีกําจัดแมลงตกคาง 27 ชนิด และในจํานวนนี้มี 12 ชนิด หรือ 44 
ตัวอยาง มีสารเคมีกําจัดแมลงตกคางเกินเกณฑมาตรฐาน เชน ผักกวางตุง คะนา เห็ดหูหนูขาวแหง 
ล้ินจี่ สม ลูกพลับ องุน แกวมังกร พริกแหง เปนตน สําหรับสารเคมีท่ีพบวาปนเปอนมักอยูในกลุมออ
กาโนฟอสเฟต (Organophosphate)  คารบาเมต (Carbamates) และไพรีทรอยด หากรับเขาสูรางกายจะ
ทําใหคล่ืนไส อาเจียน กลามเน้ือออนแรง แนนหนาอก บางรายอาจจะเปนพิษเร้ือรังเส่ียงตอการเกิด
มะเร็งไดดวย (ASTV ผูจัดการออนไลน, 2553: ระบบออนไลน) 

ระหวางปพ.ศ.2551-2552 สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารกรมวิทยาศาสตร- 
การแพทย ไดตรวจวิเคราะหเพ่ือหาการตกคางของสารฟอกขาวซัลเฟอรไดออกไซดในอาหารแหง
จําแนกไดดังนี้ ในดอกไมจีนจํานวน 13 ตัวอยาง พบวา มี 12 ตัวอยางท่ีตรวจพบปริมาณสารฟอกขาว
สูงสุด อยูระหวาง 210.4-18,039 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม  ในเยื่อไผจํานวน  24 ตัวอยาง พบวา มี 12 
ตัวอยาง ตรวจพบสารฟอกขาวในปริมาณสูงรองจากดอกไมจีน คือ อยูระหวาง 16.6-15,448 มิลลิกรัม 
ตอกิโลกรัม ในเห็ดหูหนูขาวจํานวน 91 ตัวอยาง พบวา มี 46 ตัวอยางตรวจพบสารฟอกขาวในปริมาณ
อยูระหวาง 10-4,508.8 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ในพุทราจีนจํานวน 3 ตัวอยาง พบวา มี 1 ตัวอยางตรวจ
พบสารฟอกขาวในปริมาณ 3,666.3 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ในเห็ดหอมจํานวน 16 ตัวอยาง พบวา มี 4 
ตัวอยางตรวจพบสารฟอกขาวในปริมาณอยูระหวาง 7.4-80.2 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ในเกากี้จํานวน 2 
ตัวอยาง ตรวจพบสารฟอกขาวท้ัง 2 ตัวอยาง ในปริมาณ 120.4 และ 367.3 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
ตามลําดับ อาหารแหงท่ีไมพบหรือมีซัลเฟอรไดออกไซดในปริมาณนอย ไดแก สาหราย 27 ตัวอยาง 
พบเพียง 1 ตัวอยางมีจํานวน 9.4 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมและเม็ดบัว 3 ตัวอยางไมพบทุกตัวอยาง (ASTV 
ผูจัดการออนไลน, 2553: ระบบออนไลน) ท้ังนี้ซัลเฟอรไดออกไซด (Sulphur dioxide) เปนสารเคมีตัว
หนึ่งในกลุมซัลไฟตหรือสารฟอกขาวที่มีสมบัติในการยับยั้งการเปล่ียนสีของอาหารไมใหเปนสี
น้ําตาล ยับยั้งการเจริญของยีสต รา แบคทีเรีย หากใชซัลเฟอรไดออกไซดในปริมาณท่ีพอเหมาะจะไม
เปนอันตรายตอผูบริโภคท่ัวไป แตจะมีผลกระทบตอผูบริโภคท่ีแพสารนี้ ทําใหเกิดโรคหืด มีอาการ
แนนหนาอก คันคอ หรือเปนผ่ืนคัน เปนแผลพุพอง เปนตน  
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ในป พ.ศ. 2554 จากสถานการณผลผลิตหมูท่ีลดนอยลง ทําใหเกษตรกรบางราย หันมาใช
สารเบตาอะโกนิสตหรือสารเรงเนื้อแดงใหสุกรกิน เพ่ือใหไดผลผลิตเนื้อแดงมากข้ึนและมีราคาดี 
ซ่ึงมีความผิดตามกฎหมายควบคุมคุณภาพอาหารสัตว ทําใหกรมปศุสัตวเรงสงชุดเฉพาะกิจกรม    
ปศุสัตวซ่ึงประกอบดวยคณะทํางานของสํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว สํานักพัฒนา
ระบบและรับรองมาตรฐานสินคา  ปศุสัตวและสํานักงานปศุสัตวจังหวัด  ออกสุมตรวจรานขายยา
สัตวและฟารมเล้ียงสุกร ในพื้นท่ีเขต 7 ไดแก จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี สมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธและราชบุรี  พบวา พื้นท่ีภาคกลางในจังหวัดราชบุรี นครปฐม 
ชลบุรี ฉะเชิงเทรา จะพบปริมาณการใชสารเรงเนื้อแดงคอนขางสูง จากการตรวจสอบพบวา บาง
ฟารมมีการกระทําผิดซํ้าหลายคร้ังแตมีการเปล่ียนช่ือเจาของผูประกอบกิจการทุกคร้ังท่ีผานมามีการ
ดําเนินคดีไปแลวจํานวน 25 ราย   (สัตวเศรษฐกิจ, 2554: ระบบออนไลน) ซ่ึงสถานการณดังกลาว
แสดงใหเห็นวา  แมหนวยงานของรัฐจะดําเนินการรณรงค สงเสริมความรูและเฝาระวังความ
ปลอดภัยของอาหารอยางจริงจัง   เขมแข็งเพียงใด   แตยังขาดความรวมมือของท้ังผูนําเขา ผูผลิต
วัตถุดิบ  ผูผลิต ผูประกอบอาหารและผูจําหนายอาหารในการปฏิบัติ ดําเนินงานท่ีถูกตองเหมาะสม
ท่ีจะหลีกเล่ียงปจจัยเส่ียงตางๆ ในข้ันตอนหรือกระบวนการท่ีตนมีสวนเกี่ยวของ  รวมท้ังหาก
ผูบริโภคยังขาดความตระหนักในการเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัยและปรับพฤติกรรมดาน
สุขอนามัยของตนเองและบุคคลภายในครอบครัวใหมีความเหมาะสมแลว  เปาหมายท่ีจะใหเกิด
ความปลอดภัยดานอาหารครอบคลุมท้ังหวงโซอาหารเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ประเทศนั้นก็อาจไมประสบความสําเร็จได ดังนั้นการดําเนินงานของภาครัฐจึงไดใหความสําคัญกับ
การรณรงคเพื่อสรางกระแสใหเกิดความตระหนักของประชาชนในการผลิตและเลือกบริโภคอาหาร
ท่ีปลอดภัยเพื่อเปนการรักษาสิทธ์ิในการคุมครองสุขภาพอนามัยของตนเองและเปนการกดดันให
ผูประกอบการใหความสําคัญตอการผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยตอผูบริโภค  
เพื่อใหเกิดเปนวัฒนธรรมอาหารปลอดภัยของประเทศท่ียั่งยืนตอไป 

โครงการอาหารปลอดภัย ภายใตความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข ไดสรางตรา
สัญลักษณเพ่ือใหผูบริโภคสามารถจดจํา และใชสัญลักษณ ท้ัง 3 ตรา เปนขอสังเกต เพื่อสรางความ
ม่ันใจในการเลือกซ้ือ เลือกบริโภคอาหารแตละประเภทไดอยางปลอดภัย ซ่ึงตราสัญลักษณแตละ
รูปแบบท้ัง 3 ตรานั้น จะใชรับรองความปลอดภัยของอาหารตางประเภทกัน ดังนี้ 
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รูปท่ี 1: ตราสัญลักษณอาหารปลอดภัย ประเภท อาหารสด 
 
ตราสัญลักษณ “อาหารปลอดภัย” (Food Safety) ออกใหโดย กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

เพื่อรับรองคุณภาพใหกับ “อาหารสด” ท่ีตรวจสอบไมพบสารปนเปอนตองหามท้ัง 6 ชนิด ไดแก 
สารเรงเนื้อแดง (ซาลบูทามอล) บอแรกซ ฟอรมาลิน สารกันรา สารฟอกขาวและสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช (กระทรวงสาธารณสุข, 2554: ระบบออนไลน)    

 

 
  

รูปท่ี 2: ตราสัญลักษณอาหารปลอดภัย ประเภท อาหารปรุงสําเร็จ 
 
ตราสัญลักษณ “อาหารสะอาด รสชาติอรอย” (Clean Food Good Taste) ออกใหโดย กรม

อนามัย เพื่อรับรองคุณภาพ “อาหารปรุงสําเร็จ” และสถานท่ีปรุง ประกอบและจําหนายอาหารท่ี
สะอาด ถูกสุขลักษณะ ภาชนะอุปกรณและสุขอนามัยของผูสัมผัสอาหารตามมาตราฐานของกรม
อนามัย ปายนี้จะตองระบุช่ือของสถานท่ีนั้นๆไวท่ีมุมซานมือดานลางของปาย และมีอายุการใชงาน 
1 ป โดยจะตองระบุวันหมดอายุไวท่ีมุมขวามือดานลางของปาย 

ผูบริโภคสามารถสังเกตปายสัญลักษณ “อาหารสะอาด รสชาติอรอย” (Clean Food Good 
Taste) ไดตามภัตตาคารและรานอาหารทั่วไป (กระทรวงสาธารณสุข, 2554: ระบบออนไลน) 
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รูปท่ี 3: ตราสัญลักษณอาหารปลอดภัย ประเภท อาหารสําเร็จรูป 
 
ตราสัญลักษณ “อย.” พรอมเลขสารบบ 13 หลัก ออกใหโดยสํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา (อย.) เพ่ือรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิตของ “ผลิตภัณฑอาหารแปรรูป” ซ่ึง
โรงงานจะตองไดมาตรฐานตามเกณฑ GMP และตัวอาหารท่ีผลิตออกมาตองไดมาตรฐาน 
ปราศจากจุลินทรียและสารเคมีตางๆ อีกท้ังการแสดงฉลากโภชนาการบนบรรจุภัณฑตองครบถวน 
และไมทําใหเกิดการเขาใจผิด และตองมีคําวา “ผลิต” “หมดอายุ” หรือ “ควรบริโภคกอน” กํากับไว
ดวย (กระทรวงสาธารณสุข, 2554: ระบบออนไลน) 

ทาง อย. ตองการใหประชาชนมีขอสังเกตในการเลือกซ้ือ คือ นอกจากจะสังเกตในเร่ือง
ของตัวอาหาร สภาพของอาหาร การเก็บรักษาอาหารแลว ยังสามารถสังเกตในเร่ืองของตรา
สัญลักษณ 3 ตรา ท่ีไดรับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้นการสรางตราสัญลักษณจึงเปน
กลยุทธการนําเสนอส่ือประชาสัมพันธกลยุทธหนึ่งท่ี อย. ใชเพื่อใหผูบริโภคสามารถจําจดและใช
สัญลักษณทั้ง 3 ตราเหลานี้เปนขอสังเกตเพ่ือสรางความม่ันใจในการเลือกซ้ือ เลือกบริโภคไดอยาง
ปลอดภัย โดยนําเอาสัญลักษณท้ัง 3 ตรา นี้ใสไวในส่ือประชาสัมพันธตางๆเพ่ือตอกย้ําใหผูบริโภค
จดจําไดมากยิ่งขึ้น 
 

2.1 แนวคิดการทําใหอาหารปลอดภัยแบบองครวม 
จากแนวคิดแบบเดิมในอดีตท่ีมีกระบวนการพัฒนาแบบแยกสวน คือการมองปญหาภาพ

ใหญใหเล็กลง โดยเช่ือวาจะทําใหงายแกความเขาใจและสามารถแกไขปญหาได แตท่ีผานมา
กิจกรรมท่ีมีความเกี่ยวเนื่องกัน มีความละเอียดออนทับซอนกันระหวางหนาท่ีความรับผิดชอบ 
โดยเฉพาะชองวางระหวางรอยตอจากข้ันตอนหน่ึงไปยังอีกข้ันตอนหน่ึงนั้น มักจะขาดการดูแลไมมี
การสอดประสานกิจกรรมระหวางข้ันตอน จึงทําใหผลการพัฒนาและการแกไขปญหาขาด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การแกไขปญหาในภาพใหญจึงไมประสบความสําเร็จ แนวคิดใน
การพัฒนาและแกไขปญหาแบบองครวม ซ่ึงเปนการมองปญหาท้ังระบบในภาพท่ีใหญข้ึน สามารถ
ควบคุมระบบทั้งหมดไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพราะกิจกรรมการผลิตอาหารปลอดภัยไม
สามารถดําเนินการไดโดยอิสระในข้ันตอนใดข้ันตอนหน่ึง ในแตละข้ันตอนของการผลิตมักจะมี
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ความสัมพันธท่ีเกี่ยวของและสอดประสานระหวางกันและกัน จึงไดพัฒนายุทธศาสตรอาหาร
ปลอดภัยข้ึนเพื่อเปนพิมพเขียวในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพ่ือเปนการเพ่ิมความม่ันใจในการผลิต
อาหารปลอดภัยอยางแทจริง 

 
รูปท่ี: 4: แนวคิดการทําใหอาหารปลอดภัยแบบองครวม 

ท่ีมา : วิกิมิเดีย (ระบบออนไลน) 
 
แนวคิดการพัฒนาระบบการจัดการหวงโซอุปทานและการขนสงอาหารปลอดภัย จึงเปน

การบูรณาการความหลากหลายของกิจกรรมการผลิตอาหารต้ังแตเกษตรกรผูปลูกรายแรกถึง
ผูบริโภคคนสุดทาย ซ่ึงในสภาวะความตองการของผูบริโภคท่ีมีความซับซอนและเครงครัดในเร่ือง
มาตรฐานความปลอดภัย ทําใหการทําความเขาใจระหวางผูผลิตในแตละหวงโซอุปทานเกิดความ
คลาดเคล่ือนไมเขาใจตรงกัน การพัฒนาความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับหวงโซอุปทาน จึงตองมีการ
สรางมาตรฐานในการส่ือสารและเช่ือมโยงขอมูลดานอุปสงคใหกับผูผลิตทุกหวงโซอุปทาน และ
พัฒนาระบบสารสนเทศที่ชวยใหการส่ือสารมีความถูกตองแมนยําและรวดเร็ว ดังนั้นกิจกรรมหลัก
ในการพัฒนางานการสรางระบบการจัดการหวงโซอุปทานอาหารปลอดภัยสามารถแบงเปน 3 
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กิจกรรม คือ การพัฒนาคุณภาพและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ, การพัฒนาระบบตลาด และ การ
สรางเครือขายหวงโซอุปทานท่ียั่งยืน ดังในแผนภาพ 

 

 
 

รูปท่ี 5: ระบบการจัดการหวงโซอุปทานอาหารปลอดภัย 
ท่ีมา : วิกิมิเดีย (ระบบออนไลน) 

 
โดยท้ัง 3 กิจกรรมจะเนนไปยังอุปสงคของสินคาตลอดหวงโซอุปทานซ่ึงอาจเรียกไดวา

เปนการจัดการระบบหวงโซอุปสงค (Demand Chain) เหตุผลสําคัญสามประการท่ีตองให
ความสําคัญกับอุปสงค คือ    
  ประการท่ีหนึ่ง สินคาท่ีมีอยูเดิมนั้น คุณลักษณะและคุณภาพผลิตภัณฑดูจากภายนอก ไม
สามารถเห็นความแตกตางกับสินคาของกลุมเครือขายท่ีเนนความปลอดภัย จึงตองมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑเพื่อสรางความแตกตางของสินคาในสายตาผูบริโภค  

ประการท่ีสอง กรณีผูผลิตมีการจําหนายสินคาตลาดภายในประเทศ หรือตลาดท่ีมเครงครัด
ในเร่ืองความปลอดภัยอาหาร ผูผลิตในทุกหวงโซอุปทานอาจจะไมเห็นความสําคัญของการพัฒนา
สินคาใหไดมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร เพราะสินคาของตนเองยังสามารถจําหนายได ประกอบ
กับการผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพสูงจะมีตนทุนท่ีสูงข้ึนดวย  ดังนั้นจึงตองมีสราง  (Consumer 
Education) คือ การใหความรูเร่ืองอาหารปลอดภัยใหกับผูบริโภค พรอมกับการสรางตราสินคาหรือ
เคร่ืองหมายท่ีรับรองคุณภาพใหกับผูบริโภคไดเลือกบริโภค  



16 
 

 
 

  ประการท่ีสาม เนื่องจากกิจกรรมท้ังสองประการดังกลาวขางตน เปนกิจกรรมเชิงบูรณาการ
ท่ีตองมีการประสานความรวมมือกันผนึกกําลังจากทุกภาคสวนท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบัน
วิชาการ จึงตองมีองคกรเปนผูบริหารจัดการสรางเครือขายใหมีความเขมแข็ง เพื่อเปนองคกร จึงตอง
มีการสรางกลไกความรวมมือเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
  แนวทางการดําเนินดําเนินงานประกอบดวยการสรางตัวแบบกระบวนงานพัฒนาเครือขาย
การจัดการโซอุปสงค ซ่ึงประกอบดวย 3 กิจกรรมหลัก คือกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพและ
คุณลักษณะของผลิตภัณฑกิจกรรม การพัฒนาระบบตลาด และการสรางเครือขายหวงโซอุปทานท่ี
ยั่งยืน โดยในแตละกิจกรรมหลักจะประกอบดวยกิจกรรมยอยตางๆ ท่ีจะสอดประสานกันไปใน 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพและคุณลักษณะของผลิตภัณฑจะมุงไปท่ีการคนหาคุณภาพและคุณลักษณะ
ของผลิตภัณฑท่ีผูบริโภคคนสุดทายมีความพึงพอใจสูงสุด แลวจึงมองยอนกลับไปหากระบวนการ
ผลิตท่ีดีเพื่อสนองตอบความพึงพอใจนั้น ทําเชนนี้ไปจนถึงท่ีหวงโซอุปทานสุดทายคือ เกษตรกร 
 

 
  

รูปท่ี 6: การพัฒนาโซอุปทาน 
ท่ีมา :วิกิมิเดีย (ระบบออนไลน) 
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กิจกรรมการพัฒนาระบบตลาดจะมุงเนนการส่ือสารทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑท่ีได 
รับการพัฒนา โดยเปนการใหความรูแกผูบริโภคในการเลือกบริโภคอาหารท่ีปลอดภัย ช้ีใหเห็นถึง
อันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึน ถาหากอาหารที่บริโภคมีส่ิงปนเปอนหรือปลอมปนจากเช้ือโรคตางๆ ท้ังนี้
เพื่อสรางอุปสงคสินคาของกลุมพรอมกับการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายและการตลาดอ่ืนๆ และ
เม่ือมีอุปสงคตอสินคาของกลุมท่ีพัฒนาข้ึนมาใหมแลว ระบบสารสนเทศและการกระจายสินคาของ
กลุมก็ตองมีความถูกตอง รวดเร็วและมีตนทุนตํ่า หลักการเก็บรักษา การขนถายและการขนสงท่ีดีจะ
ชวยใหผลิตภัณฑยังคงคุณภาพท่ีดีจากผูผลิตคนแรกจนถึงผูบริโภคคนสุดทาย บรรจุภัณฑท่ีดี
สามารถชวยการส่ือสารทางการตลาด การปกปองและเก็บรักษาคงสภาพสินคาจากผูผลิตคนสุดทาย
ถึงผูบริโภค สําหรับระบบสารสนเทศจะนํารหัสแทงเขามาชวยการจําแนกสินคาและแหลงผลิตท้ัง
การตรวจสอบยอนกลับยังแหลงผลิตและแหลงกระจายสินคา  
 ในการพัฒนาระบบตลาดน้ีเคร่ืองมือหนึ่งท่ีสามารถชวยใหขอมูลและการส่ือสารกับ
ผูบริโภคเกิดความเช่ือม่ันในผลิตภัณฑ คือ กลุมเครือขายฯ จะตองพัฒนาตรารับรองคุณภาพ
มาตรฐานผลิตภัณฑกลุม นอกเหนือจากมาตรฐานผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวของเพื่อสงเสริมดานการตลาด
โดยเฉพาะ ดังเชนท่ีหนวยงานหรือองคกรอ่ืนไดสรางตราเพื่อการส่ือสารกับผูบริโภค (วิกิมีเดีย, 
2554: ระบบออนไลน)  
  ในจังหวัดเชียงใหมไดมีหนวยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนรวมสงเสริมสนับสนุนรวมถึง
ผลักดันใหเกิดโครงการอาหารเชียงใหมปลอดภัยข้ึน ท้ังในดานการผลิตจนถึงการบริโภค ได
สงเสริมระบบการผลิตท่ีมีระดับความปลอดภัย 3 ระบบ คือ ระบบการผลิตเกษตรปลอดภัยจาก
สารพิษ (Pesticide safe) ระบบการผลิตเกษตรปลอดสารพิษ (Pesticide free) และระบบการผลิต
เกษตรอินทรีย (Organics)  นอกจากน้ียังมีการดําเนินงานดานการรับรองมาตรฐานผลผลิตพืชผัก
ปลอดภัย มีสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 6 จังหวัดเชียงใหมและสํานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงใหม รวมกับเกษตรกร ไดจัดทํามาตรฐานพืชปลอดภัยในจังหวัดเชียงใหมโดยอิง
มาตรฐาน GAP อยางเปนระบบ และเปนการเพิ่มทางเลือกใหกับประชาชนและสงเสริมใหผูบริโภค
มีความม่ันใจในมาตรฐานการควบคุมและสามารถตรวจสอบได (ผูจัดการบานเมือง, 2554 : ระบบ
ออนไลน) 

 
 
 
 
 



18 
 

 
 

2.2 วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ    
 นาวี พานิช (2550)ศึกษาเร่ือง “การเปดรับขาวการรับรูขาวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการ
เปดรับขาวสารของผูใชรถยนตเกี่ยวกับโครงการรณรงคการใชน้ํามันท่ีมีคาออกเทนท่ีเหมาะสมกับ
เคร่ืองยนต” พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากส่ือ ไดแก ส่ือมวลชน 
ส่ือเฉพาะกิจ และส่ือบุคคลที่แตกตางกัน พฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากส่ือมีความสัมพันธกับ
ความรูท่ีไดรับจากโครงการรณรงคการเติมน้ํามันท่ีมีคาออกเทนท่ีเหมาะสมกับเคร่ืองยนต ความรูท่ี
ไดรับจากโครงการมีความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตอโครงการรณรงคการใชน้ํามันท่ีมีคาออกเทน
เหมาะสม  ทัศนคติท่ีมีตอโครงการรณรงคการเติมน้ํามันท่ีมีคาออกเทนเหมาะสมมีความสัมพันธกับ
การตัดสินใจใชน้ํามัน ขณะท่ีความรูท่ีมีตอโครงการรณรงคการเติมน้ํามันคาออกเทนเหมาะสม ไมมี
ความสัมพันธกับการตัดสินใจใชน้ํามันกับเคร่ืองยนต 
 สนธยา ชูไพร (2550) ศึกษาเร่ือง “ความตระหนักและการรับรูขาวสารความปลอดภัยใน
การทํางานของผูใชแรงงานในอุตสาหกรรมเคร่ืองกระปอง” ผลการศึกษาพบวา พนักงานสวนใหญ
ของโรงงานไดรับขาวสารขอมูลความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยจากหัวหนางานและเพื่อนรวมงาน
เปนสวนใหญ รองลงมาคือปายเตือน ปายประกาศและจากเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยในการ
ทํางานทางดานความถ่ีเกี่ยวกับการเปดรับขอมูลขาวสารความปลอดภัย ท่ีกลุมตัวอยางมักเปดรับ
มากท่ีสุดคือการพูดคุยกับเพื่อนรวมงานเปนประจําทุกวัน สวนอินเทอรเน็ตเปนส่ือท่ีเปดรับใน
ความถ่ีนอยท่ีสุด สวนความตระหนักจัดอยูในระดับปานกลางเกือบท้ังหมด และมีพฤติกรรมความ
ปลอดภัยอยูในระดับคอนขางสูง   
  วนิดา วินิจกูล (2552) ศึกษาเร่ือง “การเปดรับส่ือ ความรูความเขาใจ และความคิดเห็นตอ
ส่ือรณรงคลดการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอร  โดย  สสส .ของนักเ รียนอาชีวศึกษา  ใน
กรุงเทพมหานคร” พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปดรับส่ือเกี่ยวกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอรในระดับ
ปานกลาง โดยรับจากจดหมายขาวมากท่ีสุด และโทรทัศนนอยท่ีสุด สวนใหญมีความรูความเขาใจ
ถึงพิษภัยและผลกระทบจากการด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอร สวนใหญเห็นวาการดื่มแอลกอฮอรชวย
บํารุงรางกาย ทําใหรูสึกเปนผูใหญ และยิ่งมีกฎขอหามเก่ียวกับการดื่มแอลกอฮอรก็จะยิ่งหลบเล่ียง
ดานความคิดเห็นตอส่ือรณรงค ดานรูปแบบส่ือรณรงค สวนใหญชอบรูปแบบส่ือท่ีมีดาราเปนพรี
เซ็นเตอร  ดานลักษณะสวนบุคคล มีการเปดรับส่ือรณรงคลดการบริโภคเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอร
ตางกัน มีความรูความเขาใจตอส่ือรณรงคตางกัน และมีความคิดเห็นตอส่ือรณรงคแตกตางกัน 

 
 


