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อธิบายความสมัพนัธข์อง 2 โครงสรา้ง และ 1 ตวักระท าการ  

 

1. โครงสรา้งเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมการผลิตน ้าตาลท่ีส่งผล 

ต่อการบริโภค และสุขภาพ 

2. โครงสรา้งทางการเมืองและนโยบายทางการแพทยก์ารสาธารณสุข

นโยบายโภชนาการ ท่ีก าหนด/สรา้งวถีิการกินในสงัคมไทย 

3. วถีิชีวิตของผูค้นและวฒันธรรมการบริโภคน ้าตาลในชีวติประจ าวนั  

 



น ้าตาลกบัโรคเบาหวานสมัพนัธก์นัอยา่งไร 

 การบริโภคน ้าตาลเป็นปัจจยัระยะไกล (distant  factor) ท่ีมีส่วนต่อการเกิด

โรคเบาหวาน และกลุ่มโรคไรเ้ช้ือเร้ือรงัอ่ืนๆ เช่น อว้น ความดนั หวัใจ อนัเป็น

ผลมาจากพฤติกรรมออกก าลงักายน้อยเพ่ือเผาผลาญเป็นปัจจยัร่วม 

ปี เบาหวาน/แสนคน น า้ตาลเฉลี่ย/คน/ปี 

2528 33.3 12.9 

2537 91.0 23 

2543 250.3 35 



นโยบายโภชนาการ จากการกินท่ีขาดส ูก่ารกินท่ีเกิน 

• สมัยกลาง ร. 5 โภชนาการใหม่เป็นที่รับรู้ในหมู่ชนชัน้สูงใน “แม่ครัวหวัป่าก์” กล่าวถงึ “ท่าน
ศาสดาไลบคิผู้แปรธาตุชาตเิยอรมันอันมีช่ือเสียงปรากฏ” แต่ไม่แพร่หลายและเปลี่ยนหลัก
ปฏบิัต ิ

• 2480 เป็นจุดเปลี่ยนทัง้แนวคดิและแนวปฏบิัตติามโภชนาการใหม่ในสังคมไทยอย่าง
แพร่หลาย 

โภชนาการใหม่ หมายถงึ วิธีคิดว่าสารอาหารที่เป็นส่วนประกอบทางเคมีแต่ละอย่างจะเกิดประโยชนเ์ฉพาะอย่าง

ต่อการท าหนา้ท่ีในทางสรีรวิทยาของร่างกาย มี จสัตุส ฟอน ไลบิก 

ช่วง 1840-50 เริม่ตน้แบ่งสารอาหาร โปรตีน ไขมนั คารโ์บไฮเดรต เกลือแร่ และน ้า 



บรโิภคศาสตรส์งเคราะห ์: กินเพ่ือสขุภาพและอารยธรรม/วฒันธรรม 



โครงการโภชนาการชนบทกบัการเผยแพรอ่าหารหลกั ๕ หม ู ่(2505) 



โครงการอนามยัทอ้งถ่ิน เผยแพร่การกินตามหลกัโภชนาการสู่หมู่บา้น 



มองหาความหมายทางสงัคมของ“ของหวาน” 

• น ้าตาล อาหารหวาน เป็นวตัถุทางวฒันธรรม

ส่งผลตอ่ความสมัพนัธท์างสงัคมของคน 

• วฒันธรรมการดื่มกินในสงัคมเปล่ียนตามกาละ

(เวลา) และเทศะ(พ้ืนท่ี) มี ปวศ. 

• เขา้ใจความหมายทางสงัคมของ “ความหวาน” 
เพ่ือหาทางสรา้งความหมายกบัสงัคมใหม่ 

 

โครงสรา้งทางสงัคมและเศรษฐกจิมีผลกระทบโดยตรงต่อวฒันธรรมการดื่มกนิ 



การผลิตและนโยบายการสง่เสรมิอตุสาหกรรมใชน้ ้าตาลทรายภายในประเทศ 

• สยามสง่น ้าตาลสูต่ลาดโลกตน้รตันโกสินทรแ์ลว้เปล่ียนเป็นขา้วสมยัเบาวริ์ง 
2398 

• หลงั 2475 หลกัเศรษฐกิจปี 2478 ตัง้โรงน ้าตาลล าปาง รฐัจดัตัง้
อุตสาหกรรมทดแทนน าเขา้ 

• ปลกูออ้ยเป็นเกษตรอุตสาหกรรม การตัง้โรงงานของรฐั สมยัพฒันาตดัป่า

ปลกูออ้ยเป็นสินคา้ออก 

• 2504, 2516 น ้าตาลลน้ตลาด 2510s ไทยสง่ออกน ้าตาล  5 อนัดบัแรก 

• 2512 ผลิตน ้าตาลทรายบริสุทธิ์ เปล่ียนเป็นบริโภคทางออ้ม 

   ผ่านผลิตภณัฑอ์ุตฯ 

• สง่เสริมการบริโภคในประเทศเม่ือน ้าตาลลน้ตลาด   

น ำ้ตำลเปลีย่นจำกบริโภคโดยตรง เป็นทำงออ้ม ผ่ำนอำหำรเคร่ืองดื่มอุตสำหกรรม 



การกินหวานกบัการออกก าลงักายมองผา่นประวติัศาสตรส์งัคม 

• พิจารณาการกินสมัพนัธก์บักิจกรรมทุกอยา่งในชีวิต กินหวานใชแ้รงงานมากไม่มีปัญหาสุขภาพ 
แตก่ารกินหวานในสงัคมท่ีใชแ้รงงานนอ้ยก่อปัญหาสุขภาพ 

• ก่อน 2520 คนไทยอยู่บา้น ท าครวักินอาหารเลือกเองได ้ก าหนดเองได ้ใส่น ้าตาลในอาหาร
โดยตรง  ขนม  น ้าหวานตามเทศกาลงานตา่งๆ  

• สงัคมเป็นเมืองมากข้ึน อยู่แฟลต คอนโด  กิจกรรมทางกายนอ้ยลง กินอาหารส าเร็จรูปมากข้ึน 
ไม่ปรุงกินเอง ไม่ปรุงอาหาร ซ้ือกินนอกบา้น นิยมอาหารจากการผลิตแบบอุตสาหกรรม จาก

รา้นสะดวกซ้ือ ซูเปอรม์ารเ์ก็ต ก าหนดปริมาณน ้าตาลท่ีกิน 

  แตล่ะวนัยาก 

• บริโภคน ้าตาลทางออ้ม ผ่านนโยบายการส่งเสริมการใชน้ ้าตาลในอุตสาหกรรม 

   ในประเทศราคาถูก รกัษาเสถียรภาพราคาน ้าตาล ท าใหผ้ลิตภณัฑอ์าหารและเครื่องด่ืม 

  ใชฟุ่้มเฟือย ชาเขียว น ้าอดัลม ขนม ตน้ทุนผลิตต า่ ตน้ทุนการตลาดสูง ในตลาดเด็ก 

 



กาละ เทศะ ของการกินท่ีเปลี่ยนแปลง 

เวลาไม่จ  ากดั สถานทีห่ลากหลายข ึน้ การกนิหวานเกดิมากข ึน้ 

- เวลาสงัคมเกษตรฤดกูาลธรรมชาต ิกินตามฤดกูาลเทศกาล  

- สงัคมอุตฯ เวลาเป็นวตัถุกินไดต้ลอดเวลา 

- เวลาท างาน เวลากินและเวลาพกัผ่อนชดัเจน 

- ในโลกทุนนิยมเวลาการบริโภคมีมาก ไม่ส้ินสุด ตลอด 24 ชัว่โมง หา้ง รา้นสะดวกซ้ือ 

- ความเป็นเมือง จากกนิในครัวไปกนิในรา้นครัวดงั กนิตามหา้ง นอกบา้น ควบคุมปริมาณน ้าตาลยาก 

- ของกนิหาซ้ือไดง้า่ย ตลอดเวลา ทัง้ในตลาด ยา่นการคา้ ศูนยก์ารคา้ หา้ง 

- ขา้วแกง กว๋ยเตี๋ยว ฟาสตฟ์ู้ ด มตีามแหลง่ชุมชน กนิไดต้ลอด 



กินหวาน วฒันธรรมหรอืธรรมชาติ? 

- ธรรมชาตแิกย้าก เพราะก าหนดมาแตเ่กิด 

- วฒันธรรม สิ่งสรา้งมนุษยส์รา้งเอง สรา้งใหม่ไดเ้สมอ 

- ดยูอ้นในประวตัศิาสตรส์งัคมอนัยาวนานทุกสงัคม 

   จะเห็นวฒันธรรมเปลี่ยนแปลงตลอด 

ตอ้งร่วมกนัสรา้งวฒันธรรมการกนิใหมข้ึ่นในสงัคมไทย 



การกินเป็นวฒันธรรมท่ีเปลี่ยนแปลง 

- การกินสรา้งโลกวิถีชีวิตประจ าวนั 

- ขนม/ของหวาน เทศกาลสู่ประจ าวนั 

- กินเป็นม้ือเป็น “กินแกเ้หงาปาก” ของว่าง 

- ความหวานช่ืน อปุลกัษณข์องของหวานในประเพณี 

- ปัจเจก ของขวญั งานวนัเกิด ตอ้งหวานช่ืน 

ความหวานถูกสร้างความหมายทางวฒันธรรมใหอ้ยู่ในทุกช่วงส าคญัของชวีติ 



โฆษณาเป๊ปซี่ยคุต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงการน าเสนอภาพ 

ของเครื่องดื่มน ้าอดัลมไปตามสภาพสงัคม  

1 

2 3 

4 



การเมืองเรือ่งผสัสะ (politic of the sense) 

• ผสัสะการมองเหนือกว่าผสัสะอื่น 

• โลกสมยัใหม่เป็นโลกของการมอง (visual Bias) 

• สงัคมบรโิภคเนน้สื่อทางสายตา 
• การบรโิภคดว้ยสายตาขายไดม้ากกว่าใหชิ้ม 

ทนุนิยมควบคุมโลกแห่งการบริโภคด้วยระบบสัญลักษณ์และผสัสะ 



ฝ่าวิกฤตการติดหวานดว้ยการท างานทางวฒันธรรมสขุภาพ 

• เด็กเป็นเป้าหมายของการบริโภค ตอ้งเขา้ใจ life world การให ้    

   ความหมายแก่โลกของเด็ก ขนมหวานคืออะไร 

• ตอ้งบอ่นท าลายคู่สอดคลอ้งสมพงษ ์“ความหวานช่ืนกบัประเพณี   
   การกินของหวาน เคก้ไม่ใช่ของกินวนัเกิดอยา่งเดียว 

• รูเ้ทา่ทนัการบริโภคเชิงสญัญะในระบบทุนนิยมหลงัสมยัใหม่ 

• การเมืองวฒันธรรม การช่วงชิงการสรา้งนิยามความหมายในสงัคม 



ความหวาน วฒันธรรม สขุภาพ และการนิยาม 

 

- หวานเป็นลมขมเป็นยา โภชนาการน ้าตาลกนิขาดสูเ่กนิ 

- มมุมองทางสงัคม ร่างกายสรา้งข้ึนจากสงัคมและรบัความหมายที่สงัคมสรา้ง  

- ความหวานมีอยู่จรงิทางชีววทิยา แต่กระบวนการสรา้งและใหค้วามหมายทางสงัคม   

  คือสิง่ส าคญักว่า เราตอ้งท าความเขา้ใจ จงึท างานส าเรจ็ 

- อคติแห่งผสัสะ (sensual bias) ทางไกลสายตาเป็นเอก ทนุนิยมกจิกรรมทาง
สายตาใหค้นสมัผสัแลว้บรโิภคจรงิตามมา ตอ้งหาทางสรา้งแข่งใหเ้กดินิยามใหม่ 

ช่วงชิงสรา้งความหมายใหม่ 

ความหวานเป็นวฒันธรรมจงึเปลี่ยนแปลงไดง้า่ยกว่าเป็นธรรมชาติ 


