
 

 

  

1 

บทที ่1 
 

บทน ำ 
 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ในช่วงสองทศวรรษท่ีผ่านมา สาเหตุการตายของประชากรโลกมีการเปล่ียนแปลงจากเดิมท่ี
โรคติดต่อเป็นสาเหตุการตายท่ีส าคญั แต่ปัจจุบนัพบวา่ การมีภาวะโภชนาการท่ีไม่เหมาะสม และการมี
วิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไป เช่น การอพยพยา้ยถ่ิน การมีชีวิตท่ีรีบเร่ง การใชเ้ทคโนโลยี  เป็นตน้ ท าให้เกิด
โรคเร้ือรังและโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นตน้ 
ซ่ึงเป็นสาเหตุการตายท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว (กรมอนามยั, 2553) 

ในประเทศไทย ปัญหาพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีไม่สมดุลกบัร่างกายหรือการบริโภค
อาหารท่ีไม่มีประโยชน์ ขาดโภชนาการท่ีดี มีแนวโนม้เพิ่มมากข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองจากการเจริญเติมโตของ
ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหารท่ีผา่นทางส่ือโฆษณา ตลอดจนการรับวฒันธรรมการบริโภคอาหาร
ท่ีมีไขมันสูงประเภทอาหารจานด่วน (fast food) ท่ี เพิ่มมากข้ึน จากรายงานผลการส ารวจของ 
ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในปี พ.ศ. 2553 พบวา่ ปัญหาการเจ็บป่วย
ดว้ยโรคต่างๆ ของประชาชนส่วนใหญ่ เป็นโรคท่ีเกิดจากภาวะโภชนาการท่ีไม่สมดุล เช่น โรคมะเร็ง 
โรคอว้น โรคหัวใจ โรคความดนัโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตนั โรคเบาหวาน โรคเก๊าต์ เป็น
ต้น (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส .), 2553: 4) และจากรายงานของ
กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2553 พบวา่ เด็กไทย มีแนวโนม้เป็นโรคอว้น เพิ่มมากข้ึนร้อยละ 20 และ
ผูใ้หญ่ไทยเป็นโรคอว้น ร้อยละ 26 ขณะเดียวกนัประชากรไทยยงัถูกคุกคามดว้ยโรคโคเลสเตอรอลสูง 
ร้อยละ 50 ของจ านวนประชากร และปัจจุบนัโรคมะเร็งเป็นโรคท่ีมีอตัราการตายสูงกวา่เม่ือ 20 ปีก่อน
ประมาณ 6 เท่า โดยพบวา่มีผูเ้สียชีวิตจ านวน 109 คนต่อประชากร 1 แสนคนต่อปี สาเหตุของโรคต่าง 
ๆ เหล่าน้ีเกิดจากการบริโภคอาหารมากเกินไป การบริโภคท่ีผดิส่วน บริโภคอาหารท่ีมีเน้ือสัตว ์ไขมนั 
และแป้งมากเกินไป โดยไม่บริโภคผกัและผลไมจึ้งขาดอาหารท่ีมีกากใยท่ีมีส่วนช่วยให้อ่ิมเร็วซ่ึงจะ
ช่วยลดปริมาณการบริโภคเน้ือสัตว์ ไขมนั และแป้ง ถ้าหากบริโภคอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ 
ปัญหาของการเกิดโรคดงักล่าวก็จะลดลง (กระทรวงสาธารณสุข, 2554: 10) 
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สภาวะปัญหาดา้นสุขภาพ และปัญหาการบริโภคอาหารท่ีไม่สมดุลของคนไทยท่ีผ่านมาท าให้
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคก์ร เครือข่ายต่างๆ หนัมาให้ความส าคญัในการส่งเสริมประชาสัมพนัธ์
ให้ประชาชนหันมาบริโภคอาหารท่ีก่อให้เกิดความสมดุลกบัร่างกายและป้องกนัโรคต่างๆ เพิ่มมากข้ึน 
เช่นกรณีของ องคก์ารอนามยัโลกไดก้ าหนดเป้าหมาย ท่ีจะให้สังคมโลกบรรลุสุขภาพดีถว้นหนา้ โดย
ให้หน่วยงานสาธารณสุขท่ีเก่ียวทุกประเทศ ด าเนินนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนประณีตในการใช้
ชีวิตท่ีจะกิน บริโภคอาหารอย่างมีสติ โดยเน้นการบริโภคอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน 
รับประทานโปรตีนจากพืชเป็นหลกั บริโภคไขมนัน้อยมากโดยเน้นไขมนัอ่ิมตวัเชิงซ้อน เน้นความ
สมดุลของวติามิน แร่ธาตุ และสารอาหารท่ีไดจ้ากธรรมชาติ ตอ้งเป็นอาหารท่ีมีในธรรมชาติ หรือปลูก
แบบธรรมชาติ ไม่ผา่นกระบวนการอุตสาหกรรม ไม่ผา่นการขดัสี หรือแปรรูป และกินอาหารท่ีมีใย
อาหารสูงจากธรรมชาติ ตลอดจนให้ความรู้เร่ืองอนัตรายของอาหารฟาสต์ฟู้ ด  เป็นต้น (กระทรวง
สาธารณสุข, 2552) ส าหรับในประเทศไทย ไดมี้การด าเนินการตามแนวนโยบายขององคก์ารอนามยัโลก 
โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้ประชาชนประณีตในการใช้ชีวิตท่ีจะกินบริโภคอาหารอย่างมีสติ โดย
มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเก่ียวกบัการบริโภค
อาหารเพื่อสุขภาพมาอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงส่งผลให้ประชาชนเกิดการต่ืนตวัการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ
มากข้ึนโดยพยายามเลือกสรรอาหารท่ีให้ประโยชน์ต่อร่างกายเป็นหลกั โดยเฉพาะการบริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพ ได้แก่ อาหารเจ อาหารมงัสวิรัติ และอาหารชีวจิต ถือเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีผูรั้กสุขภาพให้ความ
สนใจและมีอตัราการบริโภคเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ประชาชนบางกลุ่มต่ืนตวัและหันมาให้ความสนใจ
เร่ืองสุขภาพของตนเองมากข้ึน เน่ืองจากตอ้งการเป็นคนท่ีมีสุขภาพแข็งแรง และมีอายุยืนยาว ส่งผลให้
กระแสความนิยมในเร่ืองการบริโภคมีแนวโน้มท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยการบริโภคจะเน้นท่ีการค านึงถึง
คุณประโยชน์และคุณค่าต่อร่างกายจากอาหารท่ีรับประทานเขา้ไปเป็นหลกั อีกทั้งยงัเช่ือวา่อาหารเป็นส่ิง
ส าคญัในการท่ีจะช่วยเสริมสร้างสุขภาพท่ีดีได ้ผูบ้ริโภคบางกลุ่มนิยมบริโภคอาหารมงัสวรัิติ โดยมีความ
เช่ือว่าการกินพืชแทนเน้ือสัตวท์  าให้ร่างกายแข็งแรงสุขภาพดี และยงัเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลแก่สัตว์
ร่วมโลก ไม่ก่อให้เกิดการเบียดเบียนสัตว  ์อีกทั้งการบริโภคในปัจจุบนัมิได้จ  ากดัเฉพาะผูถื้อศีลกินเจ
เท่านั้น คนหนุ่มสาวและผูสู้งอายกุ็หนัมาบริโภคอาหารมงัสวิรัติกนัมากข้ึน เพราะตระหนกัวา่การบริโภค
ผกั ผลไม้และธัญพืชต่างๆ ก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพ ดงันั้นเพื่อให้เพื่อให้สุขภาพด้านร่างกายมีความ
สมดุล ห่างไกลโรคภยัต่างๆ อาหารเพื่อสุขภาพ จึงเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีจะท าใหมี้สุขภาพดีข้ึน  

ความส าคัญดังกล่าวเบ้ืองต้น ดังนั้ นจึงเป็นเหตุผลท่ีท าให้ผู ้วิจ ัยมีความสนใจท่ีจะศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ และจากผลการ
ค้นควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องพบว่า ยงัไม่มีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อ
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สุขภาพทั้ ง 3 ประเภท ได้แก่ อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ และอาหารชีวจิต ในจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงผล
การศึกษาน้ี สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดรายละเอียดเก่ียวกับกิจกรรมท่ีส่งเสริมการ
บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ อาหารเจ อาหารมงัสวิรัติ และอาหารชีวจิต ของสถาน
บริการสุขภาพของหน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน นอกจากน้ีผลการศึกษาท าใหท้ราบถึงความรู้สึกนึกคิด 
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ซ่ึงสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างส่ิงจูงใจ การส่งเสริมการขาย
อาหารเพื่อสุขภาพให้ผูบ้ริโภคไดเ้รียนรู้ รับรู้ มีทศันคติท่ีดีและกระตุน้ให้เกิดความตอ้งการในผลิตภณัฑ์
อาหารเพื่อสุขภาพได้มากข้ึน มีโอกาสเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีมีประโยชน์กบัตนเองมากข้ึน และจะเป็น
ประโยชน์ต่อภาคธุรกิจในการวางแผนและก าหนดกลยุทธ์การตลาดเพื่อการขยายโอกาสทางการตลาด
ของอาหารเพื่อสุขภาพ และพฒันาตลาดอาหารเพื่อสุขภาพเป็นตลาดผลิตภณัฑ์ท่ีมีความหลากหลายใน
อนาคตต่อไป 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม ่

2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่   

1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถน าขอ้มูลไปใช้เป็นแนวทางในการสนบัสนุน ส่งเสริมให้
ประชาชนหันมาใส่ใจกับการดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ นอกจากน้ี        
ผลการศึกษาเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจในการวางแผนและก าหนดกลยุทธ์การตลาดเพื่อการขยาย
โอกาสทางการตลาดของอาหารเพื่อสุขภาพ และพฒันาตลาดอาหารเพื่อสุขภาพเป็นตลาดผลิตภณัฑ์ท่ี
มีความหลากหลายในอนาคตต่อไป 

1.4 นิยำมศัพท์ทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 

  อำหำรเพื่อสุขภำพ หมำยถึง อาหารท่ีเป็นธรรมชาติปราศจากการปรุงแต่ง เช่น ผกั ผลไม ้
ธัญพืช เช่น ข้าวซ้อมมือ ถั่ว เพราะอุดมไปด้วยกากใยธรรมชาติ วิตามิน และเกลือแร่ เป็นต้น ซ่ึง
การศึกษาคร้ังน้ี อาหารเพื่อสุขภาพ ไดแ้ก่ อาหารเจ อาหารมงัสวรัิติ และอาหารชีวจิต 
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  อำหำรเจ หมำยถึง อาหารท่ีปรุงข้ึนโดยไม่มีเน้ือสัตว์ ส่วนประกอบท่ีมาจากสัตว์ทุก
ประเภทและไม่ปรุงดว้ยผกัฉุนทั้ง 5 ชนิด ไดแ้ก่ กระเทียม หวัหอม หลกัเกียว กุย้ช่าย และใบยาสูบ  

  อำหำรมังสวิรัติ หมำยถึง อาหารจ าพวกผกัและผลไม ้และไม่มีเน้ือสัตวเ์ลย อาหารท่ีกลุ่ม
มงัสวิรัตินิยมรับประทานกนั ส่วนใหญ่จะประกอบดว้ย ขา้ว และผลิตภณัฑ์จากขา้ว หรือผลิตภณัฑ์
จากถัว่ เช่น เตา้หู ้หรือเมล็ด เช่น เมล็ดฟักทอง เมล็ดทานตะวนั เป็นตน้  

  อำหำรชีวจิต หมำยถึง อาหารท่ีคงสภาพตามธรรมชาติเดิมไวม้ากท่ีสุด ไม่ตอ้งผา่นการปรุง
แต่ง และคงรสชาติเดิมๆของอาหารไวม้ากท่ีสุด เช่น การบริโภคพืชผกัท่ีปลูกตามธรรมชาติปลอด
สารพิษและสารเคมี ธญัพืชไม่ขดัสี ผลไมส้ดตามฤดูกาลไม่ผา่นการปรุงแต่ง พืชหวัไม่ปอกเปลือก งด
เน้ือสัตวทุ์กชนิด งดน ้ าตาลฟอกขาว แป้งขดัขาวและผลิตภณัฑ์จากแป้งขดัขาวทุกชนิด  น ้ าตาลฟอก
ขาว น ้ามนัปาลม์ กะทิ เป็นตน้ 

  พฤติกรรมผู้บริโภค หมำยถึง การแสดงออกซ่ึงการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค
ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ได้แก่ ความถ่ีในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ วตัถุประสงค์การบริโภค
อาหารเพื่อสุขภาพ ประเภทอาหารเพื่อสุขภาพท่ีบริโภค บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพ แหล่งขอ้มูลหรือประเภทของส่ือท่ีรับทราบถึงอาหารเพื่อสุขภาพ เป็นตน้ 
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