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This thesis studied roles of Thai state in relation to the new nutrition in
Thai society. It examined changes in ways of eating following an implementation
of the new nutrition in 1939-1974. It unveiled that the new nutrition arrived
alongside the Western medical scheme, which both imposed scientific thinking
basis. The advent collided and shifted the Thai’s eating ways from a conventional
nutrition, which is one of the traditional medical systems based on a humoral
theory. The new Thai state adopted the new nutrition scheme to implement
health building programs and civil wellbeing, that promoted the eating based on
scientific principles of healthy food properties for one’s healthiness. It has thus far
influenced the Thai population’s eating practice.
The Thai state’s nutrition implementation during an initial phase in the
1930s highlighted the dissemination of knowledge in accordance with
“consumption science”. It involved eating practice that was based on scientific
principles toward state building by shifting to the Thais’ civilized eating. During the
cold war starting from the 1950s when Thailand received economic and academic
assistance from the United States of America, it assumed the “new nutrition”
following the U.S. public policy execution as an important tool to modify the
Thais’ eating approaches. Eating was tuned to agricultural development. It was
learned and adjusted to quality life pursuit along the lines with home economics
knowledge. All played a significant role in changing eating approaches at home,
community, and school. Ways of eating in the Thai society were tremendously
altered and led to such eating that are regulated by standard measures and by
new nutrition controls amid a rapidly emerging food industry. The Food and Drug
Administration Office was hence founded in 1974 to be robustly in charge.
.
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อีกสองคือ สมิทธ๑ ถนอมศาสนะและอาวุธ ธีระเอก ซึ่งคอยดูแลชํวยเหลือกันทุกเรื่องตลอดจนเป็นกําลังใจแกํกันตลอดมา และ
เพื่อนๆ ป. โท อีก 4 คน บุญพิสิฐ ศรีหงส๑ กับความเอื้อเฟื้อข๎อมูลที่ไมํสิ้นสุด สุรเชษ๑ฐ สุขลาภกิจ กับความชํวยเหลือและ
คําแนะนําหลายประการ ทั้งยังเป็นผู๎ชํวยเก็บข๎อมูลที่ละเอียดและลึก จนทําให๎การเขียนวิทยานิพนธ๑งํายขึ้นมาก เหมือนพิมพ๑
สุวรรณกาศกับบทบาทเลขานุก ารของรุํนที่คอยชํวยเหลือและติดตามการทํางานในทุกขั้นตอนอยํางไมํลดละ และอนรรฆ
พิทั ก ษ๑ ธานิน กั บการชํว ยเหลื อค๎ นหางานบางชิ้ นและให๎ ก ารติ ดตํ อกั บบางคนที่สํ าคั ญกั บงานอยํ างมาก นอกจากนี้ต๎ อ ง
ขอขอบคุณ ดร. ธิกานต๑ ศรีนารา เพื่อนรํวมงานที่คอยหาหนังสือมากระตุ๎นให๎อํานชักชวนให๎ถกเถียงและคําแนะนําหลายอยําง
ของการเรียนที่จุฬาฯ อันมีคํายิ่งในห๎วงหลายปีที่ผํานมา รวมทั้งขอขอบคุณกมลรัตน๑ โชติสูงเนินสําหรับความชํวยเหลือดูแล
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญของปัญหา
หากมองอาหารผํานประวัติศาสตร๑อันยาวนานพบวํานอกเหนือจากมิติด๎านอื่นแล๎ว อาหาร
การกินสํงผลตํอชีวิตและสุขภาพอยํางใกล๎ชิดมาตลอดและเป็นเรื่องที่มนุษย๑สมัยปัจจุบันให๎ความสําคัญ
มากที่สุด จากเดิมที่มนุษย๑เคยตํอสู๎กับความอดอยากขาดแคลนอาหารการกินและทุกข๑ทรมานจากโรค
ขาดสารอาหารที่สํงผลตํอสุขภาพให๎เกิดความเจ็บปุวยหลากหลาย เชํน ลักปิดลักเปิด เหน็บชา โ รค
กระดูกอํอน คอพอก เป็นต๎น เมื่อก๎าวสูํสมัยใหมํที่มนุษย๑สามารถพัฒนาการเกษตรและการค๎าอยําง
แพรํ หลายทั่ว โลก ทําให๎ การผลิตและการกระจายอาหารเป็นไปอยํางทั่ว ถึงมากขึ้น อาหารที่อุดม
สมบูร ณ๑อยํ างที่มนุษย๑ โบราณเคยใฝุ ฝันวําจะได๎บริโภคกลับนําเอาอันตรายและโรคภัยจากการกิน
อาหารที่อุดมสมบูรณ๑เกินไปเสียอีก เชํน โรคอ๎วน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง และ
มะเร็ง เป็น ต๎น การเกิดโรคไร๎เชื้อเรื้อรังในหมูํประชากรที่สูงอายุที่สุดในประวัติศาสตร๑มนุษยชาติ
กลายเป็นปัญหาสําคัญของการสาธารณสุขสมัยใหมํ หลังจากการแพทย๑เจริญก๎าวหน๎าขึ้นและเอาชนะ
โรคติดตํอที่เคยเบียดเบียนชีวิตมนุษย๑มาในอดีต
การบริโภคอาหารในสังคมไทยก็เชํนเดียวกับสังคมอื่นที่เปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดตามการ
เปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคม แตํการเปลี่ยนแปลงอยํางมหาศาลของการกินในสั งคมไทย
เกิดขึ้นเมื่อได๎รับเอาแนวคิดโภชนาการใหมํ (New nutrition) เข๎าสูํสังคมไทยพร๎อมกันกับการแพทย๑
และการสาธารณสุขสมัยใหมํในชํวงของการพัฒนาไปสูํภาวะความทันสมัย ความเปลี่ยนแปลงแบบ
แผนและแนวคิดการบริโภคที่เกิดขึ้นพร๎อมกับแนวคิดการแพทย๑ตะวันตกสมัยใหมํ สอดคล๎องกันใน
การให๎คําอธิบายการกินสารอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีหรือโภชนาการใหมํ อันเป็นการสร๎างจิตสํานึกของ
ผู๎คนในสังคมไทยในเรื่องการกินเพื่อสุขภาพอนามัย ที่เกิดขึ้นทํามกลางปฏิบัติ การทางการแพทย๑และ
การสาธารณสุขของรัฐหลากหลายรูปแบบในชีวิตประจําวัน หลังจากการแพทย๑สมัยใหมํในด๎านที่
เกี่ยวกับการรักษาโรคระบาดและการรักษาโรคภัยไข๎เจ็บประสบผลสําเร็จพอสมควรแล๎ว การคํานึงถึง
การแพทย๑แบบปูองกันหรือการสาธารณสุขก็ได๎ริเริ่มขึ้น ในชํวงครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 25 ราว
ทศวรรษ 2470-2480 การดําเนินงานโภชนาการในสังคมไทยเกิดขึ้นเพื่อแก๎ปัญหาเรํงดํวนเรื่องโรค
ขาดสารอาหารที่คุกคามสุขภาพคนไทยอยูํเวลานั้น
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การทําความเข๎าใจถึงความแตกตํางของโภชนาการใหมํวําตํางจากสมัยเกําอยํางไรนั้น อาจ
จําเป็นต๎องย๎อนดูประวัติศาสตร๑โภชนาการในโลกตะวันตก ตั้งแตํสมัยกรีกความคิดเกี่ยวกับอาหารกับ
สุ ข ภาพชั ด เจนและเป็ น ระบบมากขึ้ น จนกลายเป็ น แนวคิ ด โภชนาการแบบเกํ า หรื อ แบบจารี ต
(tradition nutrition) โดยนักคิดนักปรัชญาของกรีกหลายคนเชื่อวําการกินอาหารที่ดีและถูกต๎องเป็น
สิ่งสําคัญที่จะทําให๎สุขภาพดี อาหารถูกมองวําจําเป็นตํอการทํางานของรํางกาย แตํการกินมากเกินไป
จะทําให๎เสียสุขภาพ บิดาแหํงการแพทย๑อยํางฮิปโปเครติส (Hippocrates, 460-377 BC) ให๎
ความสําคัญกับการกินอาหารให๎ถูกต๎องอยูํในอากาศที่เหมาะสมวําเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให๎มีสุขภาพดี
ในขณะที่กาเลน (Galen, ค.ศ.129-216) ยิ่งให๎ความสนใจตํออาหารอยํางมาก โดยเฉพาะความสําคัญ
ของอาหารที่สามารถใช๎ปูองกันและบําบัดโรคได๎หลายอยําง ตามความเชื่อในทฤษฎีธาตุของกาเลนที่
ประกอบด๎วย เลือด (blood) เสมหะ (phlegm) น้ําดีสีดํา (black bile) น้ําดีสีเหลือง (yellow bile)
นั้นจะต๎องมีความสมดุลจึงจะมีสุขภาพดี อาหารจึงถูกมองวําเป็นธาตุร๎อนหรือเย็น ชื้นหรือแห๎ง ถ๎าธาตุ
ใดบกพรํองหรือกําเริบจนขาดสมดุลก็จะทําให๎รํางกายปุวยได๎ โดยสาเหตุของการปุวยนั้ นเกิดจาก
อาหารบกพรํอง ขาดการออกกําลังกาย หรืออากาศเปลี่ยนแปลง และในการแพทย๑ของกาเลนยังให๎
ความสําคัญกับอาหารเป็นลํ าดับ แรกในการรักษาความเจ็บปุว ยถัดจากนั้นจะใช๎ยาและการผํ าตัด
ตามลําดับ1
การให๎ ความสํ าคัญกับอาหารที่สํ งผลตํอสุ ขภาพในสมัยกํอนนั้นเป็นการให๎ ความสนใจตํอ
คุ ณ ลั ก ษณะของอาหาร รสชาติ ผลตํ อ รํ า งกายหลั ง จากกิ น เข๎ า ไป โดยยั ง มองอาหารเพี ย งแคํ
คุณลักษณะภายนอกเทํานั้นเอง ความเปลี่ยนแปลงในการมองอาหารเกิดขึ้นเมื่อเกิดการปฏิวัติทางเคมี
ในปลายคริสต๑ศตวรรษที่ 18 ที่นําโดยอังตวน ลาวัวซิเยร๑ (Antoine-Laurent Lavoisier, ค.ศ. 174394) จากการค๎นพบวําทุกสิ่งในโลกนี้ประกอบขึ้นมาจากธาตุอันเป็นองค๑ประกอบพื้นฐานที่แยกยํอย
ไมํได๎อีกตํอไป ซึ่งธาตุแตํละตัวยังมีคุณสมบัติเฉพาะที่ไมํเหมือนกันอีกด๎วย และพัฒนามาเป็นการศึกษา
ชีวเคมีในศตวรรษตํอมา ทําให๎เกิดการมองอาหารตํางจากเดิมคือเปลี่ยนไปมองตามแนวทางวิชาเคมี
เพื่อหาสํวนประกอบทางโภชนาการในทางเคมีแทน 2 เป็นการเข๎าสูํโภชนาการยุคใหมํที่มาพร๎อมกับ
การค๎ น พบสารอาหารที่รํ างกายต๎องการและขาดพรํอ งไปจนทํา เกิดโรค อั นเป็ นแนวทางหลั กใน
การศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางอาหารและสุขภาพตั้งแตํนั้นมา จึงทําให๎การกินอาหารและอาหารการ
กิ น กลายเป็ น เรื่ อ งทางการแพทย๑ ที่ เ ข๎ า ไปเกี่ ย วข๎ อ งในฐานะเป็ น การแพทย๑ เ ชิ ง ปู อ งกั น หรื อ การ
สาธารณสุขที่สําคัญที่ทําให๎สุขภาพของพลเมืองมีความเป็นอยูํที่ดีปราศจากโรคภัย
1

Mark Grant, Galen on Food and Diet (London: Routledge, 2000), pp. 6-9.
2
Kenneth F. Carpenter, “Nutritional disease,” in William F. Bynum and Roy Porter (eds.),
Companion Encyclopedia of the History of Medicine (London: Routledge, 1993), p. 466.

3

หมุดหมายสําคัญของการนิยามโภชนาการใหมํเป็นผลจากการบุกเบิกของนักวิทยาศาสตร๑
เยอรมันที่นําโดย จัสตุส ฟอน ไลบิก (Justus von Liebig, 1803-1873) ในทศวรรษ 1840-1850 ซึ่ง
ได๎ยึดเอาจุดเริ่มต๎นจากการแบํงสารอาหารออกเป็น โปรตีน ไขมัน คาร๑โบไฮเดรต เกลือแรํ และน้ํา ที่
สรุ ป วําสารอาหารแตํล ะอยํ างจะเกิดประโยชน๑เฉพาะอยํางตํอการทําหน๎าที่ในทางสรีรวิทยาของ
รํางกาย กลําวคือ คาร๑โบไฮเดรตและไขมันจะให๎พลังงานที่ตํางกัน โปรตีนมีคุณสมบัติชํวยซํอมแซม
สํวนที่สึกหรอในเนื้อเยื่อ แม๎วําจะมีข๎อสงสัยตํอคุณสมบัติของเกลือแรํก็ตาม แตํมีข๎อยุติวําการกิน
อาหารจะต๎องมีสารอาหารประเภทเกลือแรํที่รํางกายต๎องการด๎วย การมองทางคุณสมบัติทางเคมีที่
สํงผลตํอสรีรวิทยาของรํ างกายเป็นการเฉพาะเชํนนี้เองที่กํอให๎เกิดแนวความคิดพื้นฐานสิ่งที่เรียกวํา
“โภชนาการใหมํ” ทําให๎ปรากฏคําแนะนําให๎ประชาชนเลือกกินอาหารจากองค๑ประกอบพื้นฐานทาง
เคมีมากกวําจะเลือกจากรสนิยม รูปรํางหน๎าตา หรือข๎อพิจารณาอยํางอื่น หรือกลําวอีกนัยหนึ่งวํา เป็น
การบอกให๎ประชาชนกินในสิ่งที่มีประโยชน๑ตํอรํางกายมากกวําสิ่งที่พวกเขาชอบกิน3
โภชนาการใหมํที่อยูํบนหลักการทางวิทยาศาสตร๑เป็นผลพวงของการปฏิวัติทางภูมิปัญญาของ
ศตวรรษที่ 19 ในชํ ว งของการปฏิ วั ติ อุ ต สาหกรรม เป็ น แนวคิ ด ที่ ป ระกอบด๎ ว ยหลั ก การทาง
วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีอันเกิดจากความรู๎ความเข๎าใจในศาสตร๑ด๎านชีวเคมีและสรีรวิทยาเกี่ยวกับ
อาหารที่มีความหมายตํอมนุษย๑ โดยพัฒนาการของความรู๎โภชนาการใหมํเกิดจากองค๑ความรู๎สองด๎าน
ที่สํ า คั ญ นอกเหนื อ จากศาสตร๑ ด๎ า นชี ว เคมี แ ละสรี ร วิ ทยาที่ เ จริ ญ ก๎ าวหน๎ า ขึ้ น จากการทดลองใน
ห๎องปฏิบัติการโดยเฉพาะในการทดลองด๎ วยสัตว๑แล๎ว อีกสาขาหนึ่งที่สําคัญไมํแพ๎กันก็คือศาสตร๑ด๎าน
ระบาดวิทยาในการสาธารณสุข ที่ค๎นพบวําอาหารบางอยํางแก๎โรคบางชนิดได๎แตํยังอธิบายไมํได๎วําเกิด
จากอะไร กรณีสําคัญที่ยืนยันถึงความสําคัญของการกินอาหารเพื่อรักษาโรคก็คือการค๎นพบการแก๎โรค
ลักปิดลักเปิด (scurvy) ของนายแพทย๑เชื้อสายสก็อตประจํากองทัพเรืออังกฤษที่ชื่อ เจมส๑ ลินด๑
(James Lind, 1716-1794) ในปี ค.ศ. 1747 ที่พบวํามะนาวหรือส๎มสามารถแก๎โรคลักปิดลักเปิดที่
ระบาดอยํางมากในหมูํกลาสีเรือแหํงราชนาวีอังกฤษที่เดินทางไปทั่วโลกในศตวรรษที่ 18 ได๎ ซึ่งศาสตร๑
ทั้งสองนั้นเกี่ยวเนื่องกันอยํางยากจะแยกออก ความสนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร๑ของอาหารระยะแรก
นั้นสัมพันธ๑อยํางใกล๎ชิดกับปัญหาความยากจนของประชากรสํวนใหญํในยุโรปชํวงต๎นศตวรรษที่ 19 4
ที่ทั้งนักวิทยาศาสตร๑ แพทย๑ นักการสาธารณสุขและนักสังคมศาสตร๑ตํางพยายามหาทางแก๎ด๎วยการใช๎
ความรู๎ด๎านอาหาร
3

Harvey A. Levenstein, Revolution at the Table: the Transformation of the American Diet
(Berkeley and Los Angles: University of California Press, 2003), p. 46.
4
Adel P. den Hartog, “Modern nutritional problem and historical nutrition research, with
special reference to the Netherlands,’ in Hans F. Teuteberg (ed.), European Food History: A
Research Review (Leicester: Leicester University Press, 1992), p. 57.
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การกินของมนุษย๑สมัยใหมํที่กินตามหลักโภชนาการใหมํ จึงเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อราวกลางศตวรรษ
ที่ 19 ที่ผํานมานี้เทํานั้น โดยเกิดจากแรงกระตุ๎นของปัจจัยตําง ๆ ไมํวําจะเป็น ปัญหาโภชนาการและ
สุขภาพ การขาดอาหารของคนจนและผู๎ใช๎แรงงาน การต๎องการธาตุอาหารที่มีประโยชน๑ของนักโทษ
และทหาร การเก็บและการขนสํงอาหารหลังเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม 5 นอกจากนั้นนักโภชนาการ
ยังได๎ประเมินปริมาณของพลังงานที่ได๎รับจากอาหารแตํละชนิดและปริมาณพลังงานที่ใช๎เพื่อประกอบ
กิจกรรมตําง ๆ ในชีวิตประจําวัน เพื่อวางแนวทางการบริโภคให๎มีความเหมาะสม ด๎ว ยการสร๎างตัว
แบบในอุดมคติของคนแตํละกลุํมขึ้นโดยอาศัย เพศ อายุ และอาชีพ 6 และปลายศตวรรษที่ 19 ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาได๎พัฒนาองค๑ความรู๎ด๎านโภชนาการใหมํ (new nutrition) ซึ่งเสนอแนะอาหาร
ที่กินโดยอาศัยพื้นฐานขององค๑ประกอบทางเคมีมากกวําจะพิจารณาจากรสชาติและรูปรํางหน๎าตาของ
อาหาร7 หรือพูดอีกนัยหนึ่งวําให๎เลือกกินอาหารจากประโยชน๑ที่มีตํอรํางกายมากกวําการอยากกิน
ตามใจปาก
ตํอมาความรู๎เรื่องการกินอาหารให๎ครบตามหมวดหมูํตามหลักการโภชนาการ ที่สร๎างสํานึก
การกินเพื่อการมีสุขภาพที่ดี ได๎แพรํหลายอยํางมากชํวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 หลังจากการค๎นพบ
วิตามินตําง ๆ และสามารถอธิบายความสําคัญของมันตํอรํางกายได๎ชัดเจน เชํน วิตามินซีที่สามารถ
แก๎ปัญหาโรคลักปิดลักเปิด และวิตามิน B1 หรือไทอามีน (thiamin) แก๎โรคเหน็บชา เป็นต๎น ทําให๎
วิตามินกลายเป็นอาหารมหัศจรรย๑ที่เป็นความหวังของผู๎คนในชํวงเกิดวิก ฤตเศรษฐกิจทั่วโลก (great
depression) โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาที่เกิดภาวะความอดอยากและเกิดโรคขาดสารอาหารกันมาก
การแนะนํ า ให๎ กิ น อาหารที่ มี วิ ต ามิ น ให๎ แ กํ ป ระชาชนเพื่ อ แก๎ ปั ญ หาโภชนาการจึ ง ได๎ ทํ า กั น อยํ า ง
แพรํหลาย8 ทําให๎แนวคิดโภชนาการใหมํที่มีการค๎นคว๎าวิตามินและสารอาหารอยํางอื่นเพื่อรักษาโรค
ขาดสารอาหารตํางได๎รับการยอมรับแพรํหลายไปทั่วโลกในเวลาตํอมา
ในชํวงระยะเวลาเดียวกันนี้ ปรากฏวําบุคคลากรทางการแพทย๑ในประเทศไทยที่เป็นผลจาก
การปรับปรุงหลักสูตรการแพทย๑ของมูลนิธิร็อคกีเฟลเลอร๑ (Rockefeller Foundation) ได๎รับ
ทุนการศึกษาไปเรียนรู๎วิชาการใหมํ ๆ เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการที่กําลังตื่นตัวอยูํในสหรัฐอเมริกา
5

Deborah Lupton, Food, the Body and the Self (London: Sage, 1996), p. 70.
Alfred E. Harper, “Recommended Dietary Allowances and Dietary Guidance,” in
Kenneth F. Kiple and Kriemhild Conee Ornelas (eds.), The Cambridge World History of Food,
volume 2 (Cambridge: Cambridge University press, 2000), pp. 1151-1165.
7
Deborah Lupton, Food, the Body and the Self, pp. 70-71.
8
Harvey A. Levenstein, Paradox of Plenty: A Social History of Eating in Modern America
(New York: Oxford University Press. 1993), pp. 9-23.
6
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ขณะนั้น และตํอมาแพทย๑เหลํานั้นได๎นําเอาวิชาความรู๎เหลํานั้นมาปฏิบัติการในประเทศไทย ซึ่งก็ตรง
กับความต๎องการของรัฐบาลสยาม ที่ต๎องการเพิ่มประชากรมีคุณภาพให๎กับสังคมการเมืองไทยในการ
สร๎างรัฐสมัยใหมํอยูํในชํวงเวลานั้น โดยเฉพาะหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 ที่ระบอบ
การเมืองใหมํได๎ให๎ความสนใจกับการสร๎างคุณภาพของประชากรเพื่อความรุํงเรืองของประเทศ ซึ่งใน
การนี้การแพทย๑สมัยใหมํและการสาธารณสุขก็กลายเป็นเครื่องมือสําคัญของรัฐ 9 และรัฐบาลมี
นโยบายในการที่สร๎างให๎รัฐไทยกลายเป็น “รัฐเวชกรรม” มาตั้งแตํปี พ.ศ. 247710 ซึ่งก็มีผลให๎
การแพทย๑และการสาธารณสุขได๎ขยายตัวและกลายเป็นสถาบันทางสังคมและสถาบันผลิตความรู๎
เกี่ยวกับสุขภาพและเข๎ามามีอิทธิพลตํอการดําเนินชีวิตประจําวันของคนไทยอยํางยิ่งในเวลาตํอมา
นโยบายเกี่ยวกับ อาหารและโภชนาการของประเทศไทยเริ่มดําเนินการอยํางจริงจังหลั ง
เปลี่ยนแปลงการปกครองคือราวปลายทศวรรษ 2470 โดยมีนายแพทย๑ยงค๑ ชุติมา เป็นผู๎รับผิดชอบ
สําคัญได๎เขียนถึงการเกิดขึ้นของความรู๎เรื่องการกินที่มีตํอสุขภาพเอาไว๎ในปี พ.ศ. 2482 วํา “กิน
อย่างไรจึ่งจะดีนี้ ความรู้ในเรื่องนี้ชั้นเดิมคับแคบมากเพิ่งจะมาแพร่หลายกว้างขวางขึ้นก็เมื่อไม่ถึง ๒๐
ปี ม านี้ เ องและเพิ่ ง จะมาตื่ น ตั ว ขึ้ น ในประเทศไทยก็ ใ นยุ ค นี้ ”11 โดยระยะแรกการรณรงค๑ เ น๎ น ให๎
ประชาชนเห็นความสําคัญของการกินเพื่อให๎มีสุขภาพดี อาทิ การชูคําขวัญ “กินข้าวน้อย ๆ กินกับ
มาก ๆ” เพราะคนไทยมีอาหารอุดมสมบูรณ๑ในการกินก็จริง แตํการกินของคนไทยยังต๎องการการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยํางมาก ทางกรมสาธารณสุขจึงได๎ตั้งกองสํงเสริมอาหารขึ้นเพื่อแนะนําการกิน
ที่ถูกต๎องกับประชาชน12
เพื่อแก๎ปัญหาโภชนาการอยํางจริงจังจึงมีการเสนอตั้งหนํวยงานขึ้นมาทําหน๎าที่ในการดูแล
และแนะนําการกินของประชาชนให๎ถูกต๎องตามหลักการแพทย๑และการสาธารณสุขเป็นการเฉพาะ
เนื่ องจากปั ญหาวําด๎ว ยการกิน ที่ทําให๎ เกิดโรคขาดสารอาหารมีความรุนแรงมาก ดังปรากฏในคํา
“ปรารภ” ถึงเหตุผลในการตั้ง “กองส่งเสริมอาหาร” ที่วํา

9

ดูรายละเอียดใน ชาติชาย มุกสง, “วาทกรรมทางการแพทย๑กับนโยบายการสร๎างชาติสมัยจอมพล ป.
พิบูลสงคราม (พ.ศ. 2481-2487),” สังคมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 17, 1, (2548): 90-111.
10
ดูรายละเอียดใน ทวีศักดิ์ เผือกสม, เชื้อโรค รํางกาย และรัฐเวชกรรม: ประวัติศาสตร๑การแพทย๑สมัยใหมํ
ในสังคมไทย (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ๑แหํงจุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, 2550).
11
กรมสาธารณสุข, กระทรวงมหาดไทย, อาหารของเรา (พระนคร: โรงพิมพ๑ไทยพิทยา, 2482), น. 12.
12
วีณะ วีระไวทยะ และสงํา ดามาพงษ๑, วิวัฒนาการงานโภชนาการ (นนทบุรี: กองโภชนาการ กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข, 2545).
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ความบกพร่องธาตุสําคัญแห่งอาหารมีชุกชุมแพร่หลายทั่วประเทศ โดยฉะเพาะ
อย่างยิ่งที่ภาคอิสาณและภาคเหนือ แม้แต่โรคเหน็บชาชะนิดแห้ง (บกพร่องไวตามินบี ๑)
ก็ผลาญชีวิตมนุษย์เสียปีละ ๒,๐๐๐ (จํานวนตาย) ในระยะ ๕ ปี ที่ล่วงไปซึ่งมากกว่า
อหิ ว าตกโรค แต่ต ายโดยเงีย บ ๆ ปราศจากอาการกระวนกระวาย จึ่ งไม่ กระทํา ให้
ประชาชนตกใจหวาดเสียวอย่างอหิวาตกโรค นอกจากเหน็บชาแล้วก็มีโรคอื่น ๆ อีกมาก
ซึ่งมีสาเหตุจากการบกพร่องธาตุสําคัญแห่งอาหาร แม้แต่โรค Tropical Pneumonia
โรคนิ่วในไต ในกะเพาะปัสสาวะก็เนื่องจากขาดธาตุไวตามิน เอ.
เนื่องจากความอ่อนแอของพลเมือง และความไม่เติบ โตสูงใหญ่ให้สมส่วนของ
พลเมืองหนุ่ม ก็มีการบกพร่องธาตุสําคัญแห่งอาหารเป็นสาเหตุ ฉะนั้นกิจการแพทย์และ
การสาธารณสุขแผนปัจจุบัน จึ่งต้องอาศัยวิชาอาหารการบริโภคเป็นรากเป็นฐาน ใน
ต่างประเทศและแม้แต่เมืองขึ้นใกล้เคียงประเทศสยามก็ได้มีการส่ งเสริมดําเนินงาน
อาหารมาเป็นเวลานานแล้ว โดยเหตุต่าง ๆ ดั่งกล่าว กรมสาธารณสุขจึ่งเห็นเป็นการ
จําเป็นและการด่วนในการเสนอตั้งกองส่งเสริมอาหารขึ้นในปี ๒๔๘๒ เพื่อจะได้จัดงานนี้
ให้ เ ป็ น ชิ้ น เป็ น อั น และลงมื อ ดํ า เนิ น งานได้ ทั น ที เ พื่ อ ประโยชน์ อั น ใหญ่ ห ลวงต่ อ
ประเทศชาติ13
ปัญหาทางโภชนาการของสังคมไทยที่ต๎องเผชิญมาตลอดตั้งแตํมีหนํวยงานด๎านอาหารขึ้นในปี
พ.ศ. 2482 ก็คือภาวะโภชนาการที่ขาดหรือพรํอง โดยประเทศไทยมีปัญหาเกี่ยวกับโภชนาการเนื่อง
ด๎วยโรคขาดอาหารที่สําคัญหลายโรค ได๎แกํ โรคขาดโปรตีนและแคลอรี่ โรคขาดวิตามิน เอ วิตามินบี
1 วิตามินบี 2 โรคคอพอก โรคโลหิตจาง และโรคนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ โดยโรคขาดสารอาหาร
ดังกลําวมีความรุนแรงตําง ๆ กัน แตํโรคที่รุนแรงและเป็นปัญหามากที่สุดคือโรคขาดโปรตีนและแคลอ
รี่ในคนวัยตําง ๆ 14
ในขณะที่ความรู๎เกี่ยวกับโภชนาการใหมํในชํวงแรกจะถูกผลิตขึ้นโดยสถาบันทางการแพทย๑
และบุคลากรทางการแพทย๑ เชํน โรงพยาบาล สถานีอนามัยที่กําลังขยายตัว และที่สําคัญก็คือการ
เผยแพรํความรู๎ทางการแพทย๑และการสาธารณสุขผํานการให๎ความรู๎ด๎านสุขศึกษาถึงโภชนาการกับ
13

หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, กรมศิลปากร, (2) สร. 0221.27/10 เรื่อง โครงการสํงเสริมอาหารของชาติ (5
กรกฎาคม 2581), น. 5.
14
คณะอนุกรรมการวางแผนพัฒนาอาหารและโภชนาการ, สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ, นโยบายอาหารและโภชนาการแหํงชาติ (กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ, 2519), น. 2.
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ประชาชน ที่ ใ ช๎ สื่ อ มวลชนที่ กํ า ลั ง เกิ ด ขึ้ น และขยายตั ว อยํ า งมากในสั ง คมไทย อยํ า งเชํ น การใช๎
วิทยุกระจายเสียงที่เกิดขึ้นหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง ภาพยนตร๑ที่กํอนหน๎านั้นจะอยูํในแวดวงคน
ชั้นสูงแตํหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็เข๎าถึงประชาชนทั่วไปมากขึ้น รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ๑ที่ผลิตให๎
เข๎าใจได๎งํายอยํางโปสเตอร๑หรื อใบปลิวตําง ๆ และยังรวมถึงสื่อที่เกิดขึ้นในภาวะความทันสมัยที่
เผยแพรํในหมูํผู๎มีความรู๎ เชํน หนังสือพิมพ๑ ตําราความรู๎ งานวรรณกรรม เป็นต๎น ทําให๎แนวคิดความรู๎
โภชนาการใหมํแพรํหลายไปสูํการรับรู๎ของคนในสังคมไทย
แตํการเปลี่ยนแปลงภาวะโภชนาการอยํางแท๎จริงในวิถีการบริโภคประชาชนเกิดขึ้นพร๎อม ๆ
กันกับความเปลี่ยนแปลงด๎านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของไทยที่เปลี่ยนแปลงไปอยํางขนานใหญํ
หลังสงครามโลกครั้งที่สอง (พ.ศ. 2484-2488) โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางด๎านเศรษฐกิจในสมัย
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต๑ที่ไทยรับเอาการวางแผนจากธนาคารโลกและผู๎เชี่ยวชาญจากสหรัฐอเมริกาใน
ต๎นทศวรรษ 2500 จนเกิดเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหํ งชาติฉบับแรกในปี พ.ศ. 2504 จากการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในสมัยของ “การพัฒนา” ที่เปลี่ยนจากเศรษฐกิจเกษตรกรรมแบบยังชีพ
ไปเป็นเกษตรอุตสาหกรรมและการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นมาก โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
พื้ น ฐานเพื่ อ ทดแทนการนํ า เข๎ า ที่ มี อุ ต สาหกรรมอาหารที่ เ ป็ น ผลจากการปฏิ วั ติ เ ขี ย ว (green
revolution) ที่หมายถึงการปรับปรุงพันธุ๑ วิธีการปลูก และการดูแลที่อาศัยหลักวิทยาศาสตร๑ การใช๎
ปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืชอยํางมาก รวมทั้งมีระบบชลประทานรองรับการทําการเกษตร ทําให๎มีผลผลิต
ทางการเกษตรตํอพื้นที่การผลิตเพิ่มสูงขึ้นมากจนเพียงพอตํอการกินและมีสารอาหารครบตามหลัก
โภชนาการกํอนเป็นขั้นแรก สํงผลให๎เกิดความเปลี่ยนแปลงตํอสังคมไทยอยํางใหญํหลวง ความเป็น
เมืองและการผลิตแบบอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นอยํางเห็นได๎ชัด วิถีชีวิตของผู๎คนก็เปลี่ยนแปลงไปใน
หลายด๎านรวมทั้งรูปแบบการกินอาหารของคนไทยที่กินอาหารอุดมสมบูรณ๑ขึ้นจากการผลิตระบบ
อุตสาหกรรม และคนมีเศรษฐฐานะดีขึ้นทําให๎สามารถใช๎จํายด๎านการกินเพิ่มขึ้นตามไปด๎วย ตํอมา
กลายเป็นปัญหาโภชนาการเกินอันเป็นปัญหาสุขภาพใหมํที่เกิดจากการกินอาหารในอีกรูปแบบหนึ่งที่
ตํางไปจากอดีต15
การเปลี่ยนแปลงการกินของสังคมไทยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ.2484-2488) ที่เดินตาม
การกินแบบอเมริกันและวิธีคิดเกี่ยวกับอาหารที่เป็นสารเคมีตามหลักโภชนาการสมัยใหมํได๎แพรํหลาย
ไปทั่วทั้งสังคมไทยก็ด๎วยตัวแบบการพัฒนาแบบอเมริกาที่ถูกนํามาใช๎ในชํวงสงครามเย็น นั่นคือการ
เริ่มต๎นด๎วยการปฏิรูปการเกษตรหรือการปฏิวัติ เขียว เมื่อมีของกินดีแล๎วก็ต๎องรู๎วิธีการกินให๎ถูกต๎อง
ตามหลักโภชนศาสตร๑ คือต๎องรู๎วิธีการปรุง การจัดเก็บและถนอมอาหาร การจัดการบ๎านเรือนหรือการ
15

กรุณาดู ชาติชาย มุกสง, “น้ําตาลกับวัฒนธรรมการบริโภครสหวานในสังคมไทย พ.ศ. 2504-2539,”
(วิทยานิพนธ๑ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร๑ คณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑, 2548).
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ครัวแตํละบ๎านด๎วยวิชาเคหเศรษฐศาสตร๑หรือคหกรรมศาสตร๑ (home economics) ซึ่งเป็นกลไก
สําคัญของการเผยแพรํโภชนาการใหมํและการจัดการบ๎านเรือนในสหรัฐอเมริกา16
กระบวนการดังกลําวเกิดขึ้นพร๎อมกันกับการเข๎ามามีบทบาทของเทคโนโลยีการครัวในการ
ทํ า อาหารมากขึ้ น ด๎ ว ย เชํ น ตู๎ เ ย็ น เตาแก๏ ส โดยมี นั ก วิ ช าการด๎ า นโภชนาการหรื อ นั ก วิ ช าการ
สาธารณสุข รวมถึงนักคหกรรมศาสตร๑เป็นผู๎เผยแพรํความรู๎ด๎านโภชนาการให๎กลายเป็นที่รับรู๎และ
ยอมรับในสังคมควบคูํกันไป ในนามของการสร๎างสุขภาพที่ดีให๎กับประชาชนผํานสื่อสารมวลชน และ
ตํอมาก็มีครูทําหน๎าที่กระจายความรู๎ไปทั่วประเทศผํานการสอนนักเรียนในโรงเรียน17 การเปลี่ยนแบบ
แผนการผลิตเป็นการเกษตรในรูปแบบอุตสาหกรรมจนนํามาสูํการพัฒนาอุ ตสาหกรรมการเกษตร
ตามมานั้นเป็นผลจากการพัฒนาพันธุ๑พืชและพันธุ๑สัตว๑ใหมํๆ จนมีความมั่นคงทางอาหาร และรวมทั้ง
กระบวนการสร๎ างบริโ ภคนิ สั ย ใหมํให๎ เกิดขึ้นกับคนไทยจากการทํางานรํว มกันของนักการเกษตร
โภชนากร คหกร สื่อสารมวลชน แพทย๑ นักการสาธารณสุข และครูบาอาจารย๑ที่ได๎รํ วมกันสร๎างให๎
อาหารที่ผลิตได๎จากการเกษตรแผนใหมํอยํางเนื้อไกํ ไขํ และนมเป็นตัวแทนของอาหารสร๎างสุขภาพ
ของประชากรไทยจนเป็นผลสําเร็จ จึงเป็นประเด็นที่นําศึกษาผํานอาหารสามประการดังกลําวเพื่อให๎
เห็ น กระบวนการเปลี่ ย นแปลงความหมายและการปฏิ บั ติ ที่ จ ะทํ า ให๎ เ ข๎ า ใจถึ ง ความสํ า คั ญ ของ
โภชนาการใหมํได๎ดียิ่งขึ้น
ผลกระทบของแนวคิดโภชนาการใหมํตํอการเปลี่ยนแปลงด๎านอาหารการกิน กํอให๎เกิดผลตํอ
สุขภาพอยํ างเห็น ได๎ชัดเจน การกินที่มากหรือน๎อยเกินไปของสารอาหารบางอยํางถูกตระหนักวํา
กํอให๎เกิดปัญหาตํอสุขภาพ การสร๎างความรู๎ให๎คนไทยกินคาร๑โบไฮเดรต โปรตีน เกลือแรํ เพิ่มขึ้นใน
ระยะแรกของนโยบายด๎านโภชนาการของรัฐ ทําให๎การกินอาหารของคนไทยเปลี่ยนไปเป็นกินด๎วย
การพิจารณาถึงสารอาหารมากกวําปัจจัยอื่น ตลอดจนกระแสวิตามินมหัศจรรย๑ก็ได๎สร๎างกระแสการ
บริโภควิตามินในอาหารแปรรูปจากอุตสาหกรรมเป็นตลาดที่ขยายตัวขึ้นอยํางรวดเร็ว จนกลายเป็น
กระแสคลั่งไคล๎วิตามินและสารอาหารบางประเภทให๎มีความหมายเชิงสัญลักษณ๑ที่ขยายครอบคลุมวิธี
คิดด๎านอื่นของผู๎คนในสังคมนอกเหนือจากอาหาร เชํน วิตามินผิวในโลชั่น วิตามินผมในยาสระผม
และวิตามินในอาหารสุนัข เป็นต๎น ซึ่งมีผลถึงปัจจุบันที่พบเห็นได๎ทั่วไป
นอกจากนี้ความหมายของอาหารที่เปลี่ยนไปจากการปะทะประสานหรือการสร๎างความหมาย
ใหมํ จ ากแนวคิ ดโภชนาการใหมํใ นสั ง คมไทย ได๎ สํ ง ผลตํ อ การคิด และการปฏิ บั ติเ กี่ ย วกับ อาหาร
16

กรุณาดูรายละเอียดใน Harvey A. Levenstein, Revolution at the Table: the Transformation
of the American Diet.
17
ฉลอง ศรี จั นทร๑ และ สงวน องค๑ ศรี กู ล, คูํมื อ ครู ส อนวิ ชาเกษตรกรรมภาคปฏิ บัติ สํ าหรั บโรงเรี ย น
ประถมศึกษา (พระนคร: กรมสามัญศึกษา, 2504).
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นอกเหนือปริมณฑลสุขภาพและการกิน ด๎วยการถูกสร๎างให๎มีความหมายเชิงสัญลักษณ๑ของความเป็น
สมัยใหมํ ความทันสมัย ความเป็นประชาธิปไตยและความเป็นไทย จากการกินอาหารที่มีประโยชน๑
ตามหลักอาหาร 5 หมูํที่เป็นวิทยาศาสตร๑ไมํได๎ขึ้นกับอาหารของชนชั้น หรือชนิดของอาหารไมํใชํสิ่ง
สําคัญ รสชาติของอาหารที่ไมํได๎ถูกนับเข๎ามาเป็นสํวนหนึ่งของอาหารมากเทํากับความสะอาดและ
การคํานวณประโยชน๑ ในทางโภชนาการ โดยเฉพาะสารอาหารเกลือแรํและวิตามินเป็นสิ่งที่คนใน
สังคมไทยปัจจุบันให๎ความสําคัญอยํางมากดังปรากฏให๎เห็นในโฆษณาสินค๎าในสื่อตํางๆ
นอกจากนี้ ค วามหมายเชิ ง สั ญ ลั ก ษณ๑ ข องอาหารหรื อ ภาพลั ก ษณ๑ ข องอาหารยั ง ได๎ ส ร๎ า ง
ความหมายใหมํให๎เกิดขึ้นในสังคมด๎วย เชํนการที่ รัฐราชการไทยพยายามนําเสนอภาพลักษณ๑ของเนื้อ
นมและไขํให๎เป็นยอดอาหารที่มีคุณลักษณะสําคัญในการสร๎างสุขภาพอนามัยที่ดีให๎กับประชาชนทุก
เพศทุกวัย ในกรณีของนมเห็นได๎ชัดวําเพียงแคํดื่มนมก็แข็งแรงได๎เป็นสิ่งดีที่สุดสําหรับทุกคน ถึงกับ
ต๎องมีโครงการนมโรงเรียนให๎นักเรียนทุ กคนได๎ดื่มนมทั่วประเทศเพื่อสร๎างประชากรที่แข็งแรง หรือ
วิตามินเป็นสารอาหารมหัศจรรย๑ที่สามารถใช๎ประกอบอะไรบริโภคแบบไหนก็ยังผลมหัศจรรย๑เหมือน
เวทมนต๑ที่แสนขลัง ยังผลให๎ความคิดที่จะมีสิ่งๆ เดียวแก๎ปัญหาได๎ทุกอยํางเป็นสิ่งที่สังคมไทยต๎องการ
ค๎นหาและสร๎างขึ้นตลอดเวลา ซึ่งอาจทําให๎นึกถึงการสร๎างเขื่อนเมื่อต๎องการแก๎ปัญหาเรื่องน้ํา ต๎องการ
พัฒนาต๎องสร๎างถนน เป็นต๎น
โภชนาการใหมํถูกนํามาใช๎ในการสร๎างความหมายใหมํของอาหารและการกินในหลากหลาย
มิติ ทั้งความคิดเรื่องคุณคํา อรรถประโยชน๑ และประสิทธิภาพ ที่เปลี่ยนแปลงจากการคิดเกี่ย วกับ
อาหารตามแบบโภชนาการใหมํ ถูกทําให๎ มีความหมายเชิงสั ญลั กษณ๑ขึ้นในอาหาร นําไปสูํ การให๎
ความหมายใหมํของอาหารที่เกิดจากการปะทะประสาน/ประกอบสร๎างกับสัญลักษณ๑ของสิ่งอื่น อาทิ
อาหารกับอัตลักษณ๑ อาหารกับความเป็นไทย อาหารกับความทันสมัย อาหารกับสุขภาพ และอาหาร
กับชนชั้น เป็นต๎น สํงผลให๎ความหมายและความรับรู๎ตลอดจนปฏิบัติการเกี่ยวกับอาหารและการกิน
เปลี่ยนแปลงที่มีอาหารเป็นตัวแบบหลักสําหรับเปรียบเทียบ ทําให๎เกิดพฤติกรรมในชีวิตประจําวัน
เปลี่ยนแปลงตามมา
ผลกระทบของแนวคิดและปฏิบัติการของโภชนาการใหมํในสังคมไทย จึงเป็นเรื่องที่ควรจะ
ศึกษาวิเคราะห๑ให๎เห็นถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นอยํางเป็นระบบตามแนวทาง
การศึกษาวิเคราะห๑แนวประวัติศาสตร๑สังคมและประวัติศาสตร๑วัฒนธรรม ที่ต๎องแสดงให๎เห็นถึงความ
ตํอเนื่องของผลกระทบตํอสังคมจากการเปลี่ยนแปลงอาหารการกิน ไมํวําจะเป็นด๎านการเมือง การทํา
ครั ว และการปรุ ง อาหาร การผลิ ต อาหาร การกระจายอาหาร การโฆษณาขายอาหารจาก
ภาคอุตสาหกรรมที่ใช๎แนวคิดโภชนาการเป็นจุดขายสําคัญ จนกํอให๎เกิดอุตสาหกรรมการผลิตและการ
บริโภคอาหารแพรํหลายไปทั่วสังคมไทยปัจจุบัน
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เนื้อหาและประเด็นสาคัญของวิทยานิพนธ์
เนื้อหาในวิทยานิพนธ๑แบํงออกทั้งหมดเป็น 6 บท ดังนี้
บทที่ 1 เป็น บทนํ าที่พยายามจะเสนอให๎ เห็ นถึงที่มาและความสํ าคัญ วัตถุประสงค๑ และ
รายละเอียดวิธีการศึกษาโภชนาการในสังคมไทยเพื่อปูพื้นความเข๎าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ ให๎ภาพรวมและ
แนวทางทําความเข๎าใจเนื้อหาทั้งหมด
บทที่ 2 พยายามนําเสนอให๎เห็นถึงบทบาทของรัฐไทยเกี่ยวกับนโยบายด๎านอาหารและ
โภชนาการ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงด๎านอาหารการกินในระหวํางปี พ.ศ. 2482-2492 โดยกลําวถึง
พัฒนาการตั้งแตํการเข๎ามาของโภชนาการใหมํแบบตะวันตกที่เข๎าพร๎อมการแพทย๑และตําราอาหารใน
ราวปลายคริสต๑ศตวรรษที่ 19 จนกระทั่งเกิดการปฏิวัติทางการเมือง 2475 ที่กํอให๎เกิดการปฏิวัติ
อาหารการกินที่นํามาสูํการตั้งหนํวยงานเผยแพรํ “โภชนาการใหมํ” อยํางจริงจัง และการดําเนินงาน
ในทศวรรษ 2480 ของหนํวยงานรัฐและรัฐบาลในนโยบายอาหารและโภชนาการจนกลายเป็นหนํอ
อํอนสําคัญของการเปลี่ยนแปลงตํอมา
บทที่ 3 บทบาทของรัฐไทยด๎านอาหารและโภชนาการในยุคเริ่มเปิดรับความชํวยเหลือจาก
ตํางประเทศ พ.ศ. 2493-2503 เริ่ มต๎นด๎ว ยการให๎ภาพบรรยากาศยุคสงครามเย็นกับการเข๎ามามี
อิ ท ธิ พ ลของสหรั ฐ อเมริ ก าจากสั ญ ญาความชํ ว ยเหลื อ ทางเทคนิ ค และวิ ช าการ เน๎ น การเกษตร
สาธารณสุข การศึกษา และพัฒนาบุคลากร กํอให๎เกิดการพัฒนาเกษตรที่เปลี่ยนแปลงการผลิตอาหาร
รวมทั้งการให๎ความชํวยเหลือจากองค๑การตํางประเทศ จนนําไปสูํการเกิดขึ้นของนโยบายโภชนาการ
ใหมํ ต ามโมเดลแบบอเมริ กั น เน๎ น การดํ า เนิ น การด๎ ว ยความรํ ว มมื อ จากหลายหนํ ว ยงานในการ
ดําเนินงานผํานคณะกรรมการโภชนาการแหํงชาติที่ตั้งขึ้นมาทําหน๎าที่รับผิดชอบโดยตรง ผลที่ตํอเนื่อง
ไปสูํรัฐบาลเผด็จการในยุคพัฒนาเศรษฐกิจกับบทบาทแทคโนแครตในการเผยแพรํโภชนาการใหมํไปสูํ
ชนบทอยํางเข๎มข๎นในสังคมไทยระหวํางปี พ.ศ. 2504-2517 แสดงให๎เห็นถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจกับ
การเปลี่ยนวิธีคิดการพัฒนาและการปูองกันภัยคอมมิ วนิสต๑ด๎วยการพัฒนาชนบทอยํางจริงจัง ทําให๎
บทบาทของรัฐโดยคณะกรรมการโภชนาการแหํงชาติและอนุกรรมการสาขาตํางๆ และบทบาทของ
นักวิชาการที่ได๎รับอิทธิพลจากอเมริกาในการสร๎างภาพตัวแทน “อาหารหลัก 5 หมูํ ” ในฐานะเป็น
หลักสําคัญของโภชนาการใหมํ ให๎แพรํกระจายไปอยํางกว๎างขวางในสังคมไทย ตลอดจนแนวคิดและ
พัฒ นาการเรื่ องการจั ดการและควบคุมอาหารของภาครัฐ กับการจัดการอาหารปลอม ปนเปื้อน
อาหารไมํได๎มาตรฐาน ที่มีโทษตํอสุขภาพของประชาชน จนนําไปสูํการตั้งสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) ขึ้นในปี พ.ศ. 2517 หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้ งใหญํ ในสํวน
ถัดไปนั้นจะเน๎นถึงผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการที่ภาครัฐได๎ใช๎ภาคราชการเป็นตัวหลักรํวมกับ
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เอกชนและตัวกระทําการทางสังคมตํางๆ รํวมกันผลักดันและเผยแพรํโภชนาการใหมํสูํสังคมไทยใน
ชํองทางตํางๆ
บทที่ 4 การเปลี่ยนแปลงวิถีการกินจากความรู๎โภชนาการใหมํในสั งคมไทยหลังพัฒนาการ
เกษตรแบบอุตสาหกรรมที่ผลิตอาหารได๎อยํางเพียงพอ โดยยกเอาตัวแบบของอุตสาหกรรมเกษตรที่
สําคัญคือการเลี้ยงไกํ ซึ่งนําไปสูํการสํงเสริมการกินไขํและเนื้อไกํ ตลอดจนวัวนมที่ถูกพัฒนาขึ้นด๎วย
จากแนวคิดยอดอาหารคือ เนื้อ นม ไขํ อาหารสร๎างสุขภาพของคนไทยตลอดมาในระหวํางทศวรรษ
2480-2510
บทที่ 5 เผยให๎เห็นถึงบทบาทของภาครัฐในการสนับสนุนตัวการแหํงการเปลี่ยนแปลง คือ
คหกร ครู และบุคลากรสุขภาพ ในการเผยแพรํโภชนาการใหมํผํานสถาบันการศึกษาของรัฐ แทนที่
สถาบันที่เป็นแหลํงความรู๎ด๎านอาหารในสังคมไทยสมัยเกํา เชํน วังหรือโรงเรียนการเรือน เปลี่ยนเป็น
สถาบั น ทางคหกรรมศาสตร๑ ส มั ย ใหมํ ซึ่ งแพรํ ห ลายขึ้ นหลั ง การรั บแนวความคิด โภชนาการแบบ
อเมริกัน รวมทั้งผลกระทบจากความแพรํหลายวิชาคหกรรมศาสตร๑ในสังคมไทย ผํานบทบาทของคห
กรและการจัดตั้งสมาคมคหเศรษฐศาสตร๑ที่ทําให๎เกิดความเป็นวิชาชีพและมีสถานะนําในการสถาปนา
โภชนาการใหมํ ผํานการจัดเวทีชุมนุมแมํบ๎านระดับชาติและพื้นที่ในสื่อสารมวลชน และการเผยแพรํ
ผํานโครงการพัฒนาตํางๆ จนเป็นที่รับรู๎กันอยํางกว๎างขวางในสังคมไทย
สํวน บทที่ 6 เป็นบทสรุป
1.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษานโยบายรัฐด๎านโภชนาการใหมํระหวําง พ.ศ. 2482-2517
2. เพื่อศึกษาผลกระทบของแนวคิดโภชนาการใหมํตํอการผลิตและการกินอาหารในสังคมไทย
3. เพื่อศึกษาแนวคิดและปฏิบัติการของโภชนาการใหมํที่มีผลตํอสังคมไทย
1.3 สมมติฐานของการวิจัย
นโยบายรัฐด๎านการแพทย๑และการสาธารณสุขสมัยใหมํที่เข๎ามาสร๎างความเป็นสมัยใหมํด๎า น
แนวคิดและการปฏิบัติเรื่องสุขภาพอนามัยของคนไทยนั้น ประกอบด๎วยการแพทย๑เชิงปูองกันโรคที่
เน๎ น นโยบายโภชนาการใหมํ เ ป็ น สํ ว นสํ า คั ญ โภชนาการใหมํ ห มายถึ ง การพิ จ ารณาอาหารเป็ น
สารอาหารแบบชีวเคมีที่สํงผลตํอรํางกายโดยตรงตามแนวทางวิทยาศาสตร๑ รวมถึงวิถีปฏิบัติในการกิน
อาหารที่ถูกสุขลักษณะเรื่องความสะอาดและการกินอาหารสุก การตั้งกองสํงเสริมอาหารขึ้นในกรม
สาธารณสุขเมื่อปี พ.ศ. 2482 ถือเป็นจุดเริ่มต๎นการดําเนินนโยบายโภชนาการของรัฐไทยอยํางชัดเจน
และสํงผลเกิดการเปลี่ยนแปลงด๎านการกินตามมา รัฐให๎ความสําคัญกับโภชนาการใหมํและเผยแพรํสูํ
ประชาชนอยํางกว๎างขวาง ผํานการประชาสัมพันธ๑โดยใช๎สื่อสารมวลชนรูปแบบตํางๆ
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นโยบายโภชนาการใหมํนี้สํงผลให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงด๎านอาหารการกินในสังคมไทยอยําง
มากในชํวงเวลาระหวําง พ.ศ. 2482-2517 เมื่อแนวคิดโภชนาการใหมํถูกเผยแพรํจากภาครัฐไปสูํการ
รั บ รู๎ ข องประชาชนและภาคเอกชน จนกลายเป็ น แนวคิ ด ใหมํ ด๎ า นการกิ น สํ ง ผลให๎ เ กิ ด ความ
เปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลิตและการกินอาหาร กลําวคือการกินให๎ถูกหลักโภชนาการทําให๎เกิด
การเปลี่ยนรูปแบบการทําเกษตรไปเป็นเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อผลิตอาหารให๎เพียงพอและตรงตาม
หลักโภชนาการ การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว๑พัน ธุ๑ใหมํ และการใช๎หลักโภชนาการใหมํควบคุมและ
ตรวจสอบการผลิตอาหารในอุตสาหกรรม ในขณะที่การกินอาหารได๎เน๎นถึงประโยชน๑ของอาหารตํอ
รํางกายผํานความคิดเรื่องอาหารหลัก 5 หมูํ และสารอาหารที่มีประโยชน๑ตํอรํางกายเฉพาะสํวนมาก
ขึ้น
แนวคิ ด โภชนาการใหมํ สํ ง ผลให๎ ค วามหมายและความสํ า คั ญ ของอาหารในสั ง คมไทย
แปรเปลี่ยนไปตลอดชํวงเวลาที่ศึกษา รวมถึงความเปลี่ยนแปลงของปฏิบัติการเกี่ยวกับอาหารที่มี
ฐานะเป็นตัวกลางของความสัมพันธ๑ทางสังคมและวัฒนธรรม
กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ (Conceptual Framework)
แนวคิดโภชนาการ-------รัฐทําการเผยแพรํ-------คนรับรู๎-------การกินเปลี่ยนในจิตสํานึกแตํ
ของกินยังหาไมํได๎------การเปลี่ยนแปลงการผลิต-------มีอาหารเครื่องดื่มให๎กินมากขึ้น -------ผลิตเป็น
อุตสาหกรรมเน๎นตรงตามหลักโภชนาการ--------แนวคิดโภชนาการอเมริกันกับการลงทุนอุตสาหกรรม
และแผนพัฒนา--------อาหารการกินตามหลักโภชนาการแพรํหลายในตลาด----แนวคิดโภชนาการเป็น
จริงขึ้นในตัวสินค๎า (วิตามินสารมหัศจรรย๑ในสินค๎า)--------การบริโภคและแนวคิดด๎านการกินของคน
ไทยเปลี่ยน-----------โภชนาการเป็นตัวตัดสินใจเลือกบริโภคสินค๎าอาหารและเครื่องดื่ม ------โครงสร๎าง
จิตสํานึกผู๎บริโภคเปลี่ยนเป็นโภชนาการกํากับ---ความหมายเชิงสัญลักษณ๑---การโฆษณาขายสินค๎าใช๎
สารอาหารสร๎างจุดขาย
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แนวคิด

แนวคิด

สื่อ

รัฐ

โภชนาการ

รัฐ

เกษตร

สื่อ

โภชนาการ อุตสาหกรรม

จิตสานึก

คนไทย
(ผู้บริโภค)

จิตสานึก

๗)
การโฆษณา/

เกษตร

เอก

อุตสาหกรรม

ชน
น

เอก
ชน

ขาย สินค้า
คนไทย
(ผู้บริโภค)

อุตสาหกรรมอาหาร
การโฆษณา/
๗)
ขาย สินค้า
อุตสาหกรรมอาหาร

น

แผนผัง 1 กรอบแนวคิดการวิเคราะห๑
แนวคิดทางทฤษฎีที่ใช้เป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์
แนวคิดที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ ตีความ และอธิบายข๎อมูล ที่ศึกษาในงานวิจัยชิ้นนี้ ใช๎วิธีการ
ศึกษาประวัติศาสตร๑ในแนวคิดประวัติศาสตร๑สังคม (social history) ที่ศึกษาถึงรูปแบบการใช๎
ชีวิตประจําวันของผู๎คนอันเป็น ผลมาจากการมีปฏิสัมพันธ๑กับวัตถุสิ่ งของหรือข๎าวของที่ใช๎อุปโภค
บริ โ ภคในชี วิ ต ประจํ า วั น ตามแนวทางของสํ า นั ก ประวั ติ ศ าสตร๑ Annales ของฝรั่ ง เศสใน
คริสต๑ศตวรรษที่ 20 อันเป็นการวิเคราะห๑การเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร๑เป็นองค๑รวมในระยะเวลาที่
ยาวนานจนสามารถเห็นการเปลี่ยนผํานของวิถีชีวิตผู๎คน โดยหลักแล๎วจะมองผํานการเปลี่ยนแปลง
สิ่ ง แวดล๎ อ มจนกระทั่ ง ถึ ง วิ ถี ชี วิ ต คน โดยพิ จ ารณาตั้ ง แตํ ก ารเปลี่ ย นแปลงทางภู มิ ศ าสตร๑ การ
เปลี่ยนแปลงทางการผลิต การขนสํง การเติบโตของประชากร และเทคโนโลยีที่เข๎ามารับใช๎มนุษย๑
เป็นต๎น ซึ่งมีวิธีการหลักในการวิเคราะห๑วํา การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมที่เกิดจากวัตถุเข๎ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของผู๎คน สํงผลตํอการเปลี่ยนแปลงจิตสํานึกตํอ
ตนเองและสิ่งที่อยูํรอบตัว และจะสํงผลตํอการกระทําและพฤติกรรมรวมทั้งความสัมพันธ๑ทางสังคม
ระหวํางมนุษย๑ด๎วยกันตามมาอีกด๎วย
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ในการพิจารณาถึงวัตถุที่เข๎ามามีบทบาทหรือต๎องกินต๎องใช๎ในชีวิตประจําวันนั้นวิธีการศึกษา
ของแนวคิดประวัติศาสตร๑ทางสังคมของสํานัก Annales โดยเฉพาะวิธีการศึกษาของโบรแดลได๎เสนอ
แนวการพิจารณาประวัติศาสตร๑สังคมจากชีวิตทางวัตถุที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของวัตถุตํางๆ
ที่เป็นปัจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตและดํารงความสัมพันธ๑ทางสังคมของผู๎คนเอาไว๎ โดยอาศัยมโนทัศ น๑
สําคัญของประวัติศาสตร๑ในการศึกษาความเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยพิจารณาถึงชีวิตทางวัตถุที่เข๎า
มาสร๎างสัมพันธ๑กับผู๎คนในชีวิตประจําวันแบบใหมํให๎เกิดขึ้น และนําไปสูํการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ตามมาในที่สุด โดยอาศัยแนวความคิดของโบรแดลที่ก๎าวข๎ามจากการศึกษาประวัติศาสตร๑เ ศรษฐกิจที่
มี ก ารแบํ ง ประเภทเป็ น การเกษตร การค๎ า และอุ ต สาหกรรมไปสูํ ก ารศึ ก ษา “ชี วิ ต ประจํ า วั น ”
(everyday life) ที่มองไปที่ความสัมพันธ๑ระหวํางคนกับวัตถุสิ่งของและทุกสิ่งทุกอยํางที่มนุษย๑ทําขึ้น
และใช๎สอย ไมํวําจะเป็น อาหาร เสื้อผ๎า บ๎านเรือนที่อยูํอาศัย เครื่องมือเครื่องใช๎ เงินตรา และเมือง
เหลํ า นี้ เ ป็ น ต๎ น ซึ่ ง แนวคิ ด หลั ก สองประการที่ ใ ช๎ ใ นการศึ ก ษาประกอบด๎ ว ยแนวคิ ด วํ า ด๎ ว ย
“ชีวิตประจําวัน ” (everyday life) และแนวคิดที่ส องที่เรียกวําแนวคิด “อารยธรรมทางวัตถุ ”
(material civilization)18
การศึกษาประวัติศาสตร๑ ทุนนิยมและชีวิตทางวัต ถุในประวัติศาสตร๑ของยุโรปตั้งแตํ ค.ศ.
1400-1800 ของโบรแดลใช๎วิธีการพิจารณาถึงการเกิดขึ้นและการเข๎ามาของวัตถุในการดําเนินชีวิต
และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ๑นั้น ๆ โดยวิธีการศึกษาที่ใช๎ก็คือการเข๎าไปพิจารณาตั้งแตํ
จํานวนประชากรที่เป็นพื้นฐานของผู๎ผลิตและผู๎บริโภคหรือคือองค๑ประธานแหํงความเป็นสังคมนั่นเอง
และถัดมาก็เป็นการพิจารณาถึงวัตถุที่เป็นปัจจัยสี่คือ อาหาร (ที่รวมเอาเครื่องดื่ม และของกินตําง ๆ
เอาไว๎ด๎วย) ยารักษาโรค เสื้อผ๎าเครื่องนุํงหํม บ๎านเรือนที่อยูํอาศัย แล๎ว ดูถึงผลกระทบที่เกิดจากการ
ค๎นพบและวิวัฒนาการของเครื่องมือเครื่องใช๎และเทคโนโลยีตําง ๆ ที่สํงผลตํอการเปลี่ยนแปลงในการ
ผลิตและการขนสํง เหลํานี้เป็นต๎น นอกจากนั้นยังพิจารณาถึงความสัมพันธ๑ทางเศรษฐกิจและสังคม
ของผู๎คนผํานวัตถุที่เป็นสื่อกลางแหํงการแลกเปลี่ยนคือเงินตรา และในสถานที่ที่เป็นแหลํงกิจกรรม
ของโลกสมัยใหมํคือเมืองอันเป็นตัวการสําคัญแหํงการแบํงงานกันทําและสร๎างอารยธรรมทางวัตถุและ
วัฒนธรรมตํางๆ ขึ้นมากํอนจะกระจายไปยังสํวนอื่นของสังคมตํอไป19
โดยเฉพาะการนํ า เอาวิ ธี ก ารศึ ก ษาหรื อ พิ จ ารณาในสํ ว นที่ วํ า ด๎ ว ยการศึ ก ษาเรื่ อ งเมื อ งที่
พยายามจะชี้ให๎เห็นถึงการเกิดขึ้นของเมืองที่เกิดจาการอพยพของประชากรเข๎าอยูํอาศัยในเมืองสํวนที่
18

Peter Burke, The French Historical Revolution : The Annales School 1929-89,
(Cambridge: Polity Press,1990). p. 46.
19
Ibid, และดูรายละเอียดใน Fernand Braudel, Captalism and Material Life 1400-1800.
(London: Harper Torchbooks, 1974); Fernand Braudel, Afterthoughts on Material Civilization and
Capitalism, translated by Patricia M. Ranum (Baltimore: The John Hopkins University Press, 1977).
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เป็ น กายภาพของเมื อ ง ได๎ แ กํ การวางผั ง เมื อ ง การเกิ ด ขึ้ น ของตลาด ร๎ า นค๎ า ยํ า นการค๎ า และ
ห๎างสรรพสินค๎า เหลํานี้เป็นต๎น การมองถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นของเทคโนโลยีการคมนาคมขนสํง และ
เครื่องมือของการขนสํงคือรถยนต๑ รถไฟที่ทําหน๎าที่ขนสํงสินค๎าและผู๎คน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีการผลิตและการจัดเก็บอาหาร เทคโนโลยีการปรุงอาหาร และความก๎าวหน๎าของการผลิต
อาหารสําเร็จรูป และอาหารที่เป็นผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม ทําให๎ความสามารถในการกระจายสินค๎า
อาหารและเครื่องดื่มในชีวิตประจําวั นของผู๎คนเกิดความแพรํหลายไปถึงคนทุกชนชั้น ทําให๎การกิน
ตามแนวทางโภชนาการที่ทางโรงงานอุตสาหกรรมอาหารใสํ สารอาหารเอาไว๎ในอาหารสําเร็จรูป
กระจายไปทั่วทั้งสังคม
แนวคิดและวิธีการศึกษาดังกลําวที่นํามาใช๎ในงานวิจัยนี้เป็นการอาศัยการเปรียบเทียบและ
นําเอาเทคนิควิธีการศึกษาในเชิงการมองความสัมพันธ๑ของวัตถุกับการใช๎ชีวิตประจําวัน มาใช๎เป็นแนว
ในการหาทางมองและทําความเข๎าใจถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้น จากแนวคิดเรื่องการ
บริโภคอาหารตามหลักโภชนาการที่สามารถจะเกิดขึ้นได๎ในทางปฏิบัติอยํางแพรํหลายในสังคมนั้น
เป็นเพราะมีเงื่อนไขปั จจัยใดที่เข๎ามาสัมพันธ๑กันบ๎างและต๎องสร๎างคําอธิบายขึ้นมา นอกจากนี้การ
เปลี่ยนแปลงการกินนี้สํงผลตํอรูปแบบการใช๎ชีวิตประจําวันและการบริโภคสิ่งอื่นอยํางไรบ๎าง โดย
พยายามมองให๎เชื่อมโยงไปสูํผลของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในภาพกว๎างและลึกไปพร๎อมกัน
1.4 ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษานี้ต๎องการอธิบายการเปลี่ยนแปลงแบบแผนของการกินอาหารของคนในสังคมไทย
ในชํวงเวลาตํางๆ วําสัมพันธ๑อยูํกับปัจจัยอะไรบ๎าง รูปแบบของการบริโภคอาหารในชีวิตประจําวันของ
คนไทยเป็นแบบใดและได๎สะท๎อนความสัมพันธ๑ทางสังคมและเศรษฐกิจอยํางไรบ๎าง โดยเน๎นไปที่
ผลกระทบจากการเผยแพรํ แ ละสนั บ สนุ นแนวคิ ดโภชนาการใหมํ ใ ห๎ เ กิ ด ขึ้ นในสั ง คมไทยอั น เป็ น
กระบวนการตํอรองและปะทะประสานและรํวมกันสร๎างความหมายกันระหวํางภาครัฐ ภาคธุรกิจ
เอกชน ประชาสังคม และประชาชนคนในสังคม
โดยเริ่ ม ต๎ น ศึก ษาในชํ ว งที่ รั ฐ ได๎ จั ด ตั้ งหนํ ว ยงานขึ้น มารั บ ผิ ด ชอบเรื่ อ งการกิ น ให๎ ถู ก หลั ก
โภชนาการคื อ การจั ด ตั้ ง กองสํ ง เสริ ม อาหารขึ้ น ในกรมสาธารณสุ ข ซึ่ ง ขณะนั้ น สั ง กั ด อยูํ ใ น
กระทรวงมหาดไทย ดังปรากฏในพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการสํ านักงานและกรมใน
กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2482 ลงวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 248220 โดยได๎ตั้งกองสํงเสริม
อาหารแบํงเป็น 3 แผนก คือ แผนกกลาง แผนกตํารา และแผนกค๎นวิชา และได๎ดําเนินการให๎คนไทย
กิน ตามหลั กโภชนาการ ซึ่ ง ก็ เ ปลี่ ย นแปลงมาแตํ ล ะยุค สมั ย ตามการเปลี่ ยนแปลงของสั ง คมและ
วัฒนธรรม การเผยแพรํการกินตามหลักโภชนาการจากเดิมที่เคยเป็นบทบาทของเจ๎าหน๎าที่รัฐหรือ
20

ราชกิจจานุเบกษา เลํม 56 (25 ธันวาคม 2482): 2044-2050.
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ผู๎เชี่ยวชาญภาครัฐ ได๎เปลี่ยนเป็นเครื่องมือสําคัญของอุตสาหกรรมอาหารที่เจริญเติบโตขึ้น ในภาวะ
เศรษฐกิจและการเมือง ที่ใช๎วาทกรรมเรื่องการกินตามหลักโภชนาการในการสํงเสริมการขายสินค๎า
การเจริญเติบโตมากขึ้นของอุตสาหกรรมอาหาร ยา เครื่องสําอางทําให๎เกิดปัญหาด๎านการ
ควบคุมคุณภาพและการบังคับใช๎กฎหมาย เกิดการปลอมแปลง อาหารหรือยาไมํได๎มาตรฐานเป็นภัย
ตํอประชาชน ทางภาครัฐจึงได๎ปรับระบบการควบคุมกฎเกณฑ๑ด๎านอาหารและยาให๎เข๎มข๎นขึ้น ด๎วย
การจัดตั้งหนํวยงานหลักขึ้นมาทําหน๎าที่ในระดับกรมของกระทรวงสาธารณสุขแทนการเป็นแคํกองแตํ
เดิม นั่นคือการจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมอาหารและยา (อย.) ขึ้น ภายหลังเกิดเหตุการณ๑ 14 ตุลาคม
2516 ในสมัยรัฐบาลสัญญา ธรรมศักดิ์ โดย นพ.อุดม โปษะกฤษณะเป็นรัฐมนตรีวําการกระทรวง
สาธารณสุข และมี นพ. เสม พริ้งพวงแก๎วเป็นรัฐมนตรีชํวยวําการได๎ผําตัดกระทรวงสาธารณสุขครั้ง
ใหญํ21 ทําให๎มีการเปลี่ยนฐานะกองควบคุมอาหารและยาเป็นสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุขมีฐานะเทียบเทําหนํวยงานระดับกรม เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2517 22 โดยมี
การแบํงสํวนราชการเป็น 8 กอง ได๎แกํ สํานักเลขานุการกรม กองวิชาการ กองควบคุมอาหาร กอง
ควบคุมยา กองควบคุมเครื่องสําอาง กองคุมวัตถุเสพติด กองเผยแพรํและควบคุมการโฆษณา และ
กองสารวัตร23 นับเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างของภาครัฐด๎านการควบคุมดูแลอาหารครั้งสําคัญอีก
ครั้งหนึ่ง โดยเฉพาะการควบคุมการโฆษณาอาหารและยาที่แขํงขันกันสูงและมีการโฆษณาเกินจริงกัน
มากขึ้น นัยวําเพื่อควบคุมการตลาดอาหารที่เติบโตขึ้นนั่นเอง
1.5 วิธีการศึกษา
การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ใช๎วิธีการทางประวัติศาสตร๑ (Historical Approach) โดยเรียบเรียง
พร๎อมกับนําเสนอแบบพรรณนาวิเคราะห๑ (Analytical Description) จากหลักฐานเอกสารชั้นต๎น เชํน
จดหมายเหตุ ประกาศ หนังสือสัญญา เอกสารรํวมสมัย เชํน เอกสารราชการ บันทึกสํวนบุคคล ตํารา
อาหาร หนังสือพิมพ๑ วารสาร หนังสืองานศพ รวมทั้งศึกษาเอกสารชั้นรองประเภทตํารา งานวิจัย
และวิทยานิพนธ๑ซึ่งอยูํในขอบขํายเกี่ยวข๎องกับประเด็นที่ศึกษา
โดยอาศัยแหลํงข๎อมูลอยํางละเอียดดังตํอไปนี้

21

ดูรายละเอียดใน สํานักงานองค๑การอาหารและยา, แนะนําสํานักงานองค๑การอาหารและยา ปี 2551
(นนทบุรี: โรงพิมพ๑องค๑การสงเคราะห๑ทหารผํานศึก, 2552), ชาติชาย มุกสง, “ข๎อเสนอการสร๎างกระบวนการและ
กลไกที่โปรํงใส และมีประสิ ทธิภาพสําหรับระบบยาของประเทศไทยด๎วยวิธีการบูรณาการ,” วารสารสหศาสตร๑
(คณะสังคมศาสตร๑และมนุษยศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหิดล. ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เมษายน 2549). หน๎า 5-32.
22
พระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2515
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2517 ใน ราชกิจจานุเบกษา เลํม 91 ตอนที่ 155 (18 กันยายน 2517) ฉบับพิเศษ น. 43-45.
23
พระราชกฤษฎีกาแบํงสํวนราชการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.
2517 ใน ราชกิจจานุเบกษา เลํมที่ 91 ตอนที่ 210 (10 ธันวาคม 2517), น. 539-540.
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1. ข๎อมูลจากเอกสารประเภทวารสาร นิตยสารและหนังสือพิมพ๑ที่ต๎องการข๎อมูลมาสะท๎อนถึง
ยุคสมัยที่ศึกษา โดยค๎นหาจากประเภทของวารสาร 4 ประเภทหลัก คือ
1) วารสารวําด๎วยการเกษตร อุตสาหกรรมการผลิต การค๎า และการบริโภคอาหาร
ได๎แกํ กสิกร สาส๑นไกํ เพื่อนไกํ และวารสารเกี่ยวกับการเกษตรและการสํงเสริมอุ ตสาหกรรมหลัง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 1 อาทิ ขําวเศรษฐกิจการเกษตร ขําวข๎าว รายงาน
เศรษฐกิจธนาคารแหํงประเทศไทย (รายเดือน พ.ศ. 2502-2520) เป็นต๎น
2) วารสารผู๎หญิงและบันเทิงคดี โดยต๎องการดูการเปลี่ยนแปลงทางสังคมผําน
รูปแบบการปรุงอาหาร การเลือกอาหาร และภาพโฆษณาอันเป็นภาพตัวแทนของการบริโภคสินค๎าที่
ปรากฏในนิตยสารสตรี การเปลี่ยนแปลงแนวความคิดเกี่ยวกับอาหาร อาทิ คูํ มือแมํบ๎านทางวิทยุและ
โทรทัศน๑ แมํบ๎าน ขวัญเรือน สตรีสาร กุลสตรี แมํศรีเรือน ฯลฯ
3) หนังสือพิมพ๑ขําวการเมืองและขําวเศรษฐกิจ ได๎แกํ ประชาชาติ นิกร สยามรัฐ
พิมพ๑ไทย ไทยรัฐ ขําวพาณิชย๑ เป็นต๎น ซึ่งเป็นการพิจารณาถึงบริบทของการเปลี่ยนแปลงของข๎อมูล
ด๎านเศรษฐกิจและการเมืองในชํวงที่ศึกษาเป็นหลัก รวมทั้งเห็นถึงความเคลื่อนไหวทางการสาธารณสุข
ของภาครัฐ และการเจริญเติบโตของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารผํานขําวและโฆษณาอีกด๎วย
4) วารสารด๎านการแพทย๑การสาธารณสุข อาหารและโภชนาการ ได๎แกํ วารสาร
โภชนาการสาร จดหมายเหตุทางแพทย๑ แถลงการณ๑สาธารณสุข โดยเฉพาะ วารสารโภชนาการสาร ที่
ได๎พิจารณาทุกฉบับเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงนโยบายโภชนาการของสังคมไทย และวารสารวิชาการด๎าน
อาหาร คือ คหเศรษฐศาสตร๑ (ราย 3 เดือนระหวําง พ.ศ. 2501-2520) อาหาร (ราย 2 เดือน พ.ศ.
2511-2520)
2. ข๎อมูลจากแหลํงเอกสารที่ตีพิมพ๑แล๎วดังตํอไปนี้ คือ หนังสือ บทความทางวิชาการ รายงาน
วิจัย วิทยานิพนธ๑ ตําราทางวิชาการ ตําราอาหาร หนังสือที่ระลึกในงานศพ เหลํานี้เป็นต๎น
3. เอกสารทางราชการและเอกสารเผยแพรํของหนํวยงานและองค๑กรตําง ๆ เชํน รายงาน
ประจําปี รายงานสถิติ รายงานวิจัย แผํนพับ ใบปลิว จุลสาร เอกสารเผยแพรํ งานวิจัยยังไมํได๎ตีพิมพ๑
หนังสือ และบทความ ที่เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม และผลกระทบตํอสุขภาพและโรคภัยไข๎เจ็บที่
ผลิ ตโดยแพทย๑ และกระทรวงสาธารณสุ ขโดยเฉพาะหนํวยงานในกระทรวงสาธารณสุ ข เชํน กอง
โภชนาการ กรมอนามัย (ซึ่งรวมถึงพิพิธภัณฑ๑โภชนาการในหนํวยงานนี้ด๎วย) สํวนพฤติกรรมและสังคม
สํานักพัฒนาวิชาการ กรมการแพทย๑ รายงานสถิติของผู๎ปุวยและการรักษาจากสํานักนโยบายและแผน
สาธารณสุข และรวมทั้งการค๎นหาข๎อมูลในสื่ออิเล็กทรอนิกส๑
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4. ข๎อมูลจากเอกสารชั้นต๎นเกี่ยวกับอาหาร โภชนาการ การสํงเสริมเกษตรและอุตสาหกรรมแผน
ใหมํเกี่ยวกับการผลิตและการบริโภคอาหารในหอจดหมายเหตุแหํงชาติ กรมศิลปากร และหอสมุด
แหํงชาติ
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทําให๎เข๎าใจนโยบายรัฐด๎านโภชนาการใหมํระหวําง พ.ศ. 2482-2517
2. ทําให๎เข๎าใจผลกระทบของแนวคิดโภชนาการใหมํตํอการผลิตและการกินอาหารใน
สังคมไทย
3. ทําให๎เข๎าใจแนวคิดและปฏิบัติการของโภชนาการใหมํที่มีผลตํอสังคมไทย
1.7 ทบทวนวรรณกรรม
การกิน อาหารเป็ น กิจ กรรมที่ถูกมองวํ าเป็นสํ ว นหนึ่งของวั ฒ นธรรมมนุษย๑ที่ เกิดจากการ
สร๎างสรรค๑รํวมกันของสมาชิกในสังคมในการกําหนดถึงสิ่งที่กิน วิธีการกิน ตลอดจนกาลเทศะตํางๆ
ของการกิน แตํอาหารการกินได๎เปลี่ยนแปลงไปเมื่อทางการแพทย๑ได๎ค๎นพบและยืนยันวําอาหารเป็น
ตัวการสําคัญที่ทําให๎เกิดโรค กลําวคือการขาดสารอาหารบางอยํางทํา ให๎เกิดโรคขึ้น เทํากับได๎ค๎นพบ
ความสัมพันธ๑ของอาหารกับสุขภาพรํางกายของมนุษย๑อยํางมีนัยสําคัญ กลําวได๎วํานั่นคือพื้นฐานของ
แนวคิ ดโภชนาการใหมํ ที่ เ สนอวํ าการกิ นอาหารมี ผ ลตํอ สุ ข ภาพอยํ างแนํ ชั ด การกิ น อาหารที่ ดี มี
ประโยชน๑จึงจะยังให๎รํางกายมีความแข็งแรงจึงทําให๎การกินอาหารและอาหารการกินกลายเป็นเรื่อง
ทางการแพทย๑ ที่ เ ข๎ า ไปเกี่ ย วข๎ อ งกั บ การกิ น อาหารในฐานะเป็ น การแพทย๑ เ ชิ ง ปู อ งกั น หรื อ การ
สาธารณสุขที่สําคัญที่ทําให๎สุขภาพของพลเมืองมีความเป็นอยูํที่ดีปราศจากโรคภัย
ในสํวนของการทบทวนวรรณกรรมและกําหนดสถานะองค๑ความรู๎ในการศึกษาชิ้นนี้ มีค วาม
ประสงค๑จะพิจารณาถึงองค๑ความรู๎ที่สําคัญในสองประเด็นที่เป็นประเด็นหลักของวิทยานิพนธ๑ ได๎แกํ
การทบทวนองค๑ความรู๎ด๎านการศึกษาบทบาทของรัฐไทยด๎านการแพทย๑และการสาธารณสุขเพื่อให๎
เห็นถึงบทบาทของรัฐในด๎านนี้ในภาพกว๎าง กํอนจะลงลึกไปพิจารณาในประเด็นเฉพาะคือโภชนาการ
และอาหารในประเด็นถัดไป ซึ่งได๎ทบทวนการศึกษาด๎านอาหารและโภชนาการทั้งในกระแสวิชาการ
ในโลกตะวันตกและสังคมไทย เพื่อให๎เห็นมุมมองที่กว๎างและหลากหลายยิ่งขึ้น ดังรายละเอียดตํอไปนี้
1.7.1 การศึกษาบทบาทรัฐด้านการแพทย์และสาธารณสุข
เนื่องจากแนวความคิดเกี่ยวกับบทบาทของรัฐที่ต๎องทําหน๎าที่ “บําบัดทุกข๑บํารุงสุข” ให๎แกํ
ประชาชนได๎ครอบงําวิธีคิดเกี่ยวกับรัฐและการศึกษาบทบาทของรัฐมาตลอดตั้งแตํการก๎าวสูํภาวะ
ทันสมัยของรัฐไทย โดยกํอนหน๎าการเกิดเหตุการณ๑ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 หน๎าที่ด๎านการจัดการ
เรื่องสุขภาพถูกมองวําเป็นหน๎าที่ของรัฐ เป็นหลัก แม๎แตํฝุายหัวก๎าวหน๎าที่ไมํเห็นด๎วยที่รัฐจัดให๎มีการ
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บริการสุขภาพที่กระจายไมํทั่วถึงและไมํเป็นธรรมกับประชาชนที่ยากไร๎และเสียเปรียบในสังคม ก็มี
ความคิดวําจะต๎องยึดเอาอํานาจรัฐแล๎วคํอยทําการเปลี่ยนแปลงให๎การบริการสุขภาพโดยรัฐมีความ
เป็นธรรมอยํางประเทศสังคมนิยมจัดให๎มีขึ้นหลังจากได๎อํานาจรัฐ การเขียนงานทางประวัติศาสตร๑ ใน
สมัยกํอนหน๎านั้น จึงให๎ความสนใจเรื่องการจัดการด๎านสุขภาพของรัฐเป็นประเด็นหลัก และพิจารณา
รัฐในฐานะเป็นตัวกระทําการที่สําคัญทั้งให๎ความสําคัญในความเป็นศูนย๑กลางแหํงความเปลี่ยนแปลง
ทางประวัติศาสตร๑ที่สําคัญ กํอนจะมีมุมมองถึงบทบาทรัฐจากการศึกษาที่หลากหลายขึ้นในระยะหลัง
งานชิ้น สําคัญที่ให๎ ภ าพกว๎างถึงบทบาทของรัฐไทยกับการรับเทคโนโลยีทางการแพทย๑ ที่
พิจารณารัฐไทยในความสัมพันธ๑ระหวํางประเทศปรากฏในวิทยานิพนธ๑ปริญญาเอกของ วริยา ศิวศริ
ยานนท๑ เรื่อง “The Transfer of Medical Technology from the First World to the Third
World : A Case Study of the Rockey Feller Foundation’s Role in a Thai Medical
School (1923-1935)”24 ซึ่งสามารถสรุปวําการบริหารจัดการการสาธารณสุขของรัฐไทยนั้นไมํได๎
เกิดขึ้น จากอํา นาจภายในอาณาเขตของรัฐ ไทยอยํางเดี ยว เนื่ องจากปรากฏวําการเมืองระหวํา ง
ประเทศก็มีสํวนอยํางสําคัญในการกําหนดทิศทางการสาธารณสุขภายในของไทย และพัฒนาการทาง
เศรษฐกิจของทุนนิยมโลกก็มีสํวนสําคัญอยํางมากตํอนโยบายการดําเนินการบริหารจัดการสาธารณสุข
ของไทย ที่ ย อมรั บ เอาการแพทย๑ ส มั ย ใหมํ ที่มี รู ป แบบของการแพทย๑ แบบทุน นิ ย มเสรีนิ ย มที่ เ น๎ น
เทคโนโลยีทางการแพทย๑ที่ก๎าวหน๎า ซึ่งต๎องนําเข๎ามาจากตํางประเทศเป็นหลัก ในขณะเดียวกันก็ไมํได๎
สํ งเสริ มการแพทย๑ แผนโบราณที่มีอยูํเดิมในสั ง คมให๎ พัฒ นาควบคูํกับการแพทย๑แผนใหมํจึงทําให๎
การแพทย๑แผนโบราณในสังคมไทยอํอนแอลงอยํางมาก
งานชิ้นนี้ของวริยานับวําเป็นการสนองตอบตํอข๎อถกเถียงในการศึกษาการก๎าวสูํภาวะความ
ทันสมัยของสังคมไทยที่มีมาอยํางตํอเนื่องยาวนานที่วํา ปัจจัยภายนอกหรือการเมืองจากภายนอก
ไมํได๎เป็นปัจจัยกําหนดสําคัญ เทํากับปัจจัยภายในของสังคมไทยเอง ซึ่งมักจะยกเอาการพัฒนาไปสูํ
ภาวะความทั น สมั ย ให๎ กั บ พระปรี ช าสามารถและปรี ช าญานในการมองเห็ น การไกลของพระ
มหากษัติรย๑และชนชั้นนํา และเชื่อกันวําเป็นกระบวนการที่ตอบโต๎ตํอการลําอาณานิคมจนไทยรอดพ๎น
จากเมืองขึ้นของมหาอํานาจตะวัน ตกมาได๎ แตํในการศึกษาของวริยาเกี่ยวกับการชํว ยเหลื อด๎าน
สาธารณสุขจากประเทศพัฒนาแล๎วอยํางสหรัฐอเมริกา ที่วิเคราะห๑ผํานระบบเศรษฐกิจทุนนิยมโลกทํา
ให๎ ไ ด๎ข๎ อ สรุ ป วํา การก๎ าวสูํ ภ าวะความทั นสมั ยด๎ า นสาธารณสุ ข นั้ น นโยบายระหวํ างประเทศของ
สหรัฐอเมริกาและการพัฒนาทุนนิยมโลกมีสํวนอยํางสําคัญ โดยผํานการพัฒนาโรงเรียนแพทย๑ที่มูลนิธิ
ร็อคกีเฟลเลอร๑เสนอให๎รัฐบาลไทยซึ่งรัฐบาลไทยต๎องยอมตามเงื่อนไขที่กําหนดจากตํางประเทศ เพื่อ
24

Wariya Siwasariyanon. “The Transfer of Medical Technology from the First World to the
Third World: A Case Study of the Rockey Feller Foundation’s Role in a Thai Medical School (19231935)”, Unpulished Doctoral Dissertation, University of Hawaii, 1984.
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แลกกับการพัฒนาการแพทย๑ไทยให๎ทันสมัย หาใชํเกิดจากความปรีชาสามารถของมหาบุรุษของคน
ไทยตามการเขียนประวัติศาสตร๑แนวราชาชาตินิยม25 ที่เป็นวาทกรรมหลักเทํานั้นไมํ
และงานที่ศึกษาถึงการจัดการการแพทย๑และการสาธารณสุขโดยรวมจากวิทยานิพนธ๑ ของ
เพ็ญศรี กวีวงศ๑ประเสริฐ เรื่อง “บทบาทของรัฐตํอปัญหาสุขภาพของประชาชน (พ.ศ. 2325-หลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475)”26 ซึ่งงานชิ้นนี้นับได๎วําเป็นงานอีกชิ้นหนึ่งที่ถูกนํามาใช๎อ๎างอิง
กันอยํางกว๎างขวางในการศึกษาประวัติศาสตร๑การแพทย๑และสาธารณสุข ประเด็นสําคัญของงานชิ้นนี้
เป็นการประเมินบทบาทและรูปแบบการจัดการของรัฐในด๎านการจัดการระบบสุขภาพแกํประชาชน
ในแตํละสมัย แตํงานชิ้นนี้ได๎ไปไกลกวําการศึกษาในเชิงปริมาณของการขยายตัวทางสถาบันและการ
บริการสาธารณสุข โดยได๎สนใจวิเคราะห๑ถึงปัญหาในเชิง คุณภาพของการให๎บริการสาธารณสุขของรัฐ
ด๎ ว ยวํ า ในแตํ ล ะชํ ว งการจั ด การด๎ า นการรั ก ษาและการปู อ งกั น ซึ่ ง เป็ น ปั ญ หามาตลอดในระบบ
สาธารณสุขไทยวํารัฐได๎จัดอยํางไร และกํอให๎เกิดปัญหาที่ตํอเนื่องมาจนถึงปัจจุบันอยํางไรในระบบ
บริการสุขภาพ ซึ่งสรุ ปวํารัฐไทยได๎ให๎ความสํ าคัญด๎านการรักษามากกวําด๎านการปูองกันโรคหรือ
สํงเสริมสุขภาพมาโดยตลอด ทําให๎ปัญหาการจัดการสุขภาพของประชาชนอยูํในมือรัฐและสถาบันทาง
การแพทย๑มากกวําจะเกิดการจัดการด๎วยประชาชนเอง และยังชี้ให๎เห็นวําการแพทย๑เชิงปูองกันและ
สํงเสริมสุขภาพมาเกิดอยํางจริงจังหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง พ.ศ. 2475 แล๎ว
งานศึกษาบทบาทของรัฐด๎านการแพทย๑และการสาธารณสุขในชํว งหลังเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ. 2475 ในเชิงประวัติศาสตร๑ชิ้นแรกๆ ซึ่งใช๎เอกสารชั้นต๎นที่เป็นเอกสารทางการของ
กระทรวงสาธารณสุขเรียบเรียงขึ้น นําจะเริ่มที่งานของพระบําราศนราดูร เรื่อง “ประวัติกระทรวง
สาธารณสุข”27 ในหนังสือ อนุสรณ๑กระทรวงสาธารณสุข 15 ปี ซึ่งนอกจากจะมีประวัติของกระทรวง
แล๎วก็มีการแถลงสรุปถึงผลงานที่หนํวยงานตํางๆ ได๎ดําเนินการสําเร็จในชํวงที่ผํานมาด๎วย ในเลํม
เดียวกันนี้ยังมีอีกหลายบทความที่กลําวถึงหนํวยงานด๎านสุขภาพที่มีเนื้อหาถึงบทบาทรัฐผํานกรมกอง
25

ธงชัย วินิจจะกูล ได๎เสนอวําประวัติศาสตร๑กระแสหลักที่ศึกษาและรับรู๎ (หรือเสพ) กันในสังคมไทยล๎วน
แตํเป็นประวัติศาสตร๑ที่เขียนขึ้นในแนวทางที่เรียกวํา “ราชาชาตินิยม” ทั้งสิ้น ซึ่งในแนวคิดนี้ประวัติศาสตร๑ถูกผลิต
ขึ้นเพื่อให๎ผู๎เสพมีความรักชาติและมีความจงรักภักดีตอํ พระมหากษัตริย๑เป็นสําคัญ (สรุปโดยผู๎เขียน) ดูรายละเอียดใน
ธงชัย วินิจจะกูล, “ประวัติศาสตร๑ไทยแบบราชาชาตินิยม: จากยุคอาณานิคมอําพรางสูํราชาชาตินิยมใหมํหรือลัทธิ
เสด็จพํอของกระฎุมพีไทยในปัจจุบัน ,” (เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเนื่องในโอกาสเกษียณอายุของ อ.ดร.
ชาญวิทย๑ เกษตรศิริ วันที่ 7 สิงหาคม 2544 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑).
26
เพ็ญศรี กวีวงศ๑ประเสริฐ, “บทบาทของรัฐตํอปัญหาสุขภาพของประชาชน (พ.ศ. 2325-หลังการ
เปลี่ ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475),” (วิ ท ยานิ พนธ๑ มหาบั ณฑิ ต คณะมนุ ษ ยศาสตร๑ และสั งคมศาสตร๑
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2528).
27
พระบําราศนราดูร, "ประวัติกระทรวงสาธารณสุข," ใน อนุสรณ๑ 15 ปีกระทรวงสาธารณสุข (กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ๑พระจันทร๑, 2500).
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ตํางๆ ของกระทรวงสาธารณสุขที่ชี้ให๎เห็ นถึงการขยายตัวของการแพทย๑และการสาธารณสุขหลั ง
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ที่เป็นไปอยํางรวดเร็วและกว๎างขวางมากอยํางเห็นได๎ชัดเจน ซึ่ง
ผู๎เขียนเองก็เป็ นบุคคลรํว มสมัย ได๎อยูํรํวมในเหตุการณ๑และมีบทบาทสําคัญในการดําเนินงานตาม
นโยบายของรัฐในชํวงกํอนและหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจึงสามารถเปรียบเทียบได๎ดี ไมํวําจะ
เป็นการเพิ่มขึ้นของโรงพยาบาล บุคลากร รวมทั้งหนํวยงานที่ตั้งขึ้นมาทําหน๎าที่ดูแลรับผิดชอบสุขภาพ
ของประชาชน และในหนังสืออนุสรณ๑ของกระทรวงที่จัดทําขึ้นทุกครั้งก็ จะมีเนื้อหาทํานองนี้ทั้งสิ้น ซึ่ง
เทํากับ เป็ น การยื น ยั น ถึงความจําเป็นที่ต๎องมีห นํว ยงานเหลํ านี้เป็นกลไกสํ าหรับการพัฒ นาระบบ
สาธารณสุขเพราะเป็นประโยชน๑แกํประชาชนในวงกว๎างมากขึ้น
ในงานของทวีศักดิ์ เผือกสม 28 แม๎จะมีหนํวยของการศึกษาวิเคราะห๑อยูํที่รัฐด๎วยเชํนกันแตํ
ไมํได๎เป็นการประเมินบทบาทของรัฐในแงํบวก แตํเป็นการมองรัฐในฐานะตัวกระทําในการกําหนด
ระบบการแพทย๑และสาธารณสุขจากการใช๎อํานาจผํานความรู๎สมัยใหมํที่รัฐได๎สถาปนาให๎เกิดขึ้นใน
สังคม จึงเป็นการเปิดโปงให๎เห็นวาทกรรมทางการแพทย๑ของรัฐที่นํามาเป็นเครื่องมือในการปกครอง
ของรัฐได๎ด๎วย อันนับได๎วําเป็นการมองอํานาจรัฐที่ตํางออกไปจากที่เคยได๎มีการศึกษากันมาในประเด็น
นี้ทั้งหมด โดยเสนอวํากระบวนการที่รัฐใช๎ในการจัดการให๎ประชาชนหันมายอมรับเอาความคิดทาง
การแพทย๑สมัยใหมํแทนการแพทย๑แผนโบราณนั้น เป็นกระบวนการสร๎างวาทกรรมทางการแพทย๑ ให๎
พลเมืองหัน มายอมรั บเอาแนวคิดของการแพทย๑ส มัยใหมํที่มาในรูปของความรู๎ ที่เหนือกวําในการ
จั ด การสุ ข ภาพพลานามั ย ที่ เ ป็ น แนวคิ ดทางการแพทย๑ ที่รั ฐ ได๎ ป ลู ก ฝั งให๎ ประชาชนรั บ รู๎ผํ า นการ
ประชาสัมพันธ๑ของกลไกรัฐและผํานการเรียนรู๎ในสถาบันทางการแพทย๑คือโรงพยาบาลของรัฐและทํา
ให๎อํานาจการแพทย๑มีอํานาจเหนือประชาชนในที่สุด ซึ่งการใช๎การแพทย๑และการสาธารณสุขเป็น
เครื่องมือขยายบทบาทอํานาจรัฐในหมูํประชาชนในสังคมไทยมีความชัดเจนขึ้น หลังจากการปฏิวัติ
2475 ที่รัฐบาลของคณะราษฏรได๎ดําเนินนโยบาย “รัฐเวชกรรม” ที่ต๎องการสร๎างสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนภายใต๎ระบบการปกครองใหมํให๎อารยะขึ้นด๎วยการขยายระบบสุขภาพ ที่จัดการด๎วยความรู๎
และสถาบันทางการแพทย๑สมัยใหมํแบบตะวันตกให๎ครอบคลุมถึงชีวิตความเป็นอยูํของประชาชนให๎ดี
หลังจากที่การแพทย๑สมัยใหมํในรัฐแบบสมบูรณาญาสิทธิราชกํอนหน๎านี้ มีบทบาทคํอนข๎างจํากัดแคํ
การจัดการเกี่ยวกับโรคระบาด และการจัดการด๎านสุขาภิบาลเป็นสํวนใหญํ ยังไมํได๎ครอบคลุมถึงการ
ปูองกันโรคและสํงเสริมสุขภาพอยํางเชํนการสํงเสริมโภชนาการ
และดูเหมือนวําประเด็น การศึกษาทําความเข๎าใจบทบาทของรัฐ ที่เข๎ามามีอํานาจในด๎าน
สุขภาพอนามัยของประชาชนจะได๎รับความสนใจศึกษาในหมูํนักวิช าการรุํนใหมํเป็นอยํางมากใน
28

ทวีศักดิ์ เผือกสม, เชื้อโรค รํางกาย และรัฐเวชกรรม: ประวัติศาสตร๑การแพทย๑สมัยใหมํในสังคมไทย
(กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ๑แหํงจุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, 2550).
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ทศวรรษที่ผํานมา ซึ่งอาจเป็นเพราะความดึงดูดใจถึงวิธีการศึกษาที่เปิดโปงให๎เห็นถึงความแยบคาย
ของอํานาจที่ใช๎วิธีการ “วิเคราะห์วาทกรรม” ของ Michel Foucault นักปรัชญาวิธีคิดชาวฝรั่งเศสผู๎
มีชื่อเสียงในแนวการศึกษาสกุลหลังสมัยใหมํ (Postmodern) เพราะแม๎แตํวิทยานิพนธ๑ที่ศึกษาใน
สาขามานุษยวิทยาของ ก๎องสกล กวินรวีกุล เรื่อง การสร๎างรํางกายพลเมืองไทยในสมัยจอมพล ป.
พิบูลสงคราม พ.ศ. 2481-248729 ก็มีความใกล๎เคียงกับการเป็นงานศึกษาทางประวัติศาสตร๑มากกวํา
นอกจากจะมีการตั้ง หัวข๎อเป็นชํวงเวลาที่ศึกษาดังเชํนงานทางประวัติศาสตร๑ทั่ว ไปแล๎ว ในแงํของ
หลักฐานที่ใช๎ที่มีการค๎นคว๎าเอกสารชั้นต๎นมาเป็นข๎อมูลการวิเคราะห๑จํานวนมากก็ยิ่งทําให๎เข๎าใกล๎กับ
การศึกษาด๎วยวิธีการทางประวัติศาสตร๑มากกวํามานุษยวิทยาที่ไมํคํอยนิยมใช๎เอกสารชั้นต๎นกัน และ
เนื้อหาของวิทยานิพนธ๑ก็เป็นการพรรณาและวิเคราะห๑ให๎ เห็นถึงกระบวนการควบคุม จัดการของ
อํานาจรัฐ ที่แสดงออกผํานวิธีการตําง ๆ เพื่อดําเนินการให๎ประชาชนซึ่งเป็นเปูาหมายที่อํานาจรัฐ
มุํงหวังจะจัดการให๎เป็นไปตามความประสงค๑ของรัฐ ซึ่งก็ถูกใช๎เป็นเครื่องมือในการแสดงเจตจํานงของ
ผู๎นําทางการเมืองอีกชั้นหนึ่งเชํนกัน โดยงานชิ้นนี้ได๎วิเคราะห๑ให๎เห็นถึงวาทกรรมที่รัฐสร๎างขึ้นมากํากับ
ควบคุมประชากรของรัฐเกี่ยวกับความคิด วิธีการคิด และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับรํางกายในระดับปัจเจก
ให๎มีความสอดคล๎องกับตามความต๎องการหรือจุดมุํงหมายของรัฐ โดยมองผํานรัฐบาลที่มีอํานาจทาง
การเมืองเป็นแบบเผด็จการในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามสมัยแรกในทศวรรษ 2480 ซึ่งอยูํในชํวง
การสร๎างชาติไทยให๎ทันสมัยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี พ.ศ. 2475 ในกระบวนการสร๎าง
ชาติมีความต๎องการพลเมืองที่มีรํางกายแข็งแรงสุขภาพดีมาเป็นกําลังผลิตทางเศรษฐกิจและต๎องเสีย
ภาษีให๎แกํรัฐ รวมทั้งยังมีหน๎าที่เป็นกําลังปูองกันประเทศชาติในยามสงคราม การสร๎างวาทกรรมทาง
รํางกายในหมูํประชาชนไทยจึงถูกหยิบยกขึ้นมาใช๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพยิ่งตั้งแตํนั้นมา เนื่องจาก
ในชํวงทศวรรษ 2480 นั้นรัฐไทยกําลังเรํงเพิ่มจํานวนประชากรและสร๎างประชากรของชาติ ซึ่งรัฐบาล
ต๎องการสร๎างพลเมืองที่รัฐต๎องการทั้งด๎านรํางกายและจิตใจ เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ทั้งยังได๎ใช๎เงื่อนไขของการต๎องเพิ่มประชากรซึ่งเป็นนโยบายเรํงดํวนดังกลําว เป็นชํองทางใน
การขยายบทบาทของโรงพยาบาลและสถาบันการแพทย๑สมัยใหมํไปสูํประชาชนอีกด๎วย
งานศึกษาบทบาทรัฐด๎านการแพทย๑และการสาธารณสุขไทยที่เน๎นชํวงเวลาทศวรรษ 2490
คืองานของธันวา วงศ๑เสงี่ยม30 ที่เสนอวํารัฐต๎องการใช๎กิจการด๎านสุขภาพเป็นฐานชํวงชิงพลเมืองจาก
การแทรกซึมของกลุํมการเมืองฝุายตรงข๎ามคือลัทธิคอมมิวนิสต๑ และเพื่อสํงเสริมความรํวมมือระหวําง
29

ก๎องสกล กวินรวีกุล , “การสร๎างรํางกายพลเมืองไทยในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม พ.ศ. 24812487”, (วิทยานิพนธ๑มหาบัณฑิต คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ ,
2545).
30
ธันวา วงศ๑เสงี่ยม, “รัฐไทยกับสุขภาพพลเมือง พ.ศ. 2475-2500”, (วิทยานิพนธ๑อักษรศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร๑ คณะอักษรศาสตร๑ จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, 2553).
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ประเทศ ผลักดันประเทศเข๎าสูํฐานะที่สูงขึ้นในสายตาของนานาชาติ หมายความถึงการสร๎างความ
เจริญทางด๎านเศรษฐกิจและสังคมด๎วยการปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชนให๎ดีขึ้น ด๎วย
การเปิ ด รั บ ความชํ ว ยเหลื อ และรํ ว มมื อ กั บ องค๑ ก รระหวํ า งประเทศและรั ฐ บาลตํ า งประเทศเชํ น
สหรัฐอเมริกา แม๎วําจะต๎องปรับเปลี่ยนแนวการอธิบายเรื่องเอกราชของชาติใหมํในแงํที่ไมํได๎ทัดเทียม
และลดลักษณะความเป็นชาตินิยมลงไป และได๎ยอมรับการ “พึ่งพา” ความชํวยเหลือทางการทหาร
และการเศรษฐกิจ โดยในสมัยนี้รัฐบาลยอมรับวําประเทศไทยเป็นประเทศกําลังพัฒนา ซึ่งต๎องการ
ความชํวยเหลือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจากประเทศพัฒนาแล๎ว และที่สําคัญคือการเข๎ามามี
บทบาทของสหรัฐอเมริกาชํวยเหลือสนับสนุนให๎รัฐไทยดําเนินการนโยบายด๎านการแพทย๑และการ
สาธารณสุ ขในหลายด๎าน ทําให๎ งบประมาณและความสํ าคัญเรื่องการขยายระบบบริการสุ ขภาพ
สมัยใหมํขยายตัวอยํางมากในสังคมไทยหลังสงครามโลกครั้งที่สอง โดยเฉพาะการขยายตัวสูํชนบทที่
เริ่มมาตั้งแตํราวปลายทศวรรษ 2490 และเข๎มข๎นขึ้นในทศวรรษถัดมา อยํางไรก็ตามแม๎วํางานชิ้นนี้ชี้
วํา จุดด๎อยที่สําคัญของกิจการสุขภาพพลเมืองในทศวรรษ 2490 ก็คือการที่ต๎องอิงอยูํกับเงินชํวยเหลือ
และเทคโนโลยีจากตํางประเทศอยํางมาก จนทําให๎ประเทศไทยต๎องตกอยูํในภาวะพึ่งพิงวิทยาการ
การแพทย๑สมัยใหมํจากตํางประเทศ และทําให๎งบประมาณด๎านนี้ต๎องสูงขึ้นที่มีผลตํอระบบบริการ
สุขภาพอยํางมากตํอมา แตํงานชิ้นนี้ก็ไมํได๎วิเคราะห๑วํา การเข๎ามาให๎ความชํวยเหลือในการดําเนินงาน
ด๎านสุขภาพของทั้งองค๑การระหวํางประเทศและสหรัฐอเมริกานั้น ได๎สํงผลให๎บทบาทของรัฐไทยใน
ทศวรรษนี้มีความเป็นเอกเทศในการดําเนินนโยบายเปลี่ยนแปลงไปอยํางไร หรือต๎องอาศัยกลไกการ
ตํอรองหรือประสานประโยชน๑กับองค๑กรภายนอกที่เข๎ามาชํวยเหลือมากน๎อยแคํไหน
ในขณะที่การศึกษาถึงบทบาทของรัฐไทยระหวํางทศวรรษ 2500-2510 โดยเน๎นประเด็นการ
บริหารงานสาธารณสุขในกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักของ วิวรรณ เอกรินทรากุล 31 ซึ่งพบวํากํอน
หน๎า พ.ศ. 2516 การบริหารงานสาธารณสุขอยูํในการควบคุมของรัฐอยํางสิ้นเชิง และกําหนดให๎การ
บริหารงานสาธารณสุขเป็นสํวนหนึ่งของนโยบายพัฒนาชนบท ที่รัฐใช๎เป็นเครื่องมือสร๎างความนิยมใน
หมูํประชาชนในการตํอต๎านการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต๑ ขณะที่หลังเหตุการณ๑ 14 ตุลาคม พ.ศ.
2516 ได๎เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิดการบริหารงานสาธารณสุขที่สําคัญ คือเกิดแนวคิดสาธารณสุข
เพื่ อมวลชลที่มุํ ง เน๎ น การลดบทบาทของภาครั ฐ พร๎ อมๆ กั น กับ สนั บ สนุ น การมีสํ ว นรํ ว มของภาค
ประชาชนในการดําเนิ นนโยบายด๎านสาธารณสุข แนวคิดดังกลํ าวได๎ดํารงอยูํอยํางตํอเนื่องในหมูํ
องค๑กรพัฒนาเอกชนด๎านสาธารณสุขตั้งแตํทศวรรษ 2520 เป็นต๎นมา แตํอยํางไรก็ตามงานชิ้นนี้ได๎
พิจารณาการดําเนินนโยบายด๎านสาธารณสุขในภาพรวมโดยแทบไมํได๎ลงรายละเอียดไปพิจารณา
เกี่ยวกับด๎านที่เกี่ยวข๎องกับการดําเนินนโยบายด๎านโภชนาการเลย สํวนที่เกี่ยวข๎องกับตัวกระทําการ
31

วิวรรณ เอกรินทรากุล, “การบริหารงานสาธารณสุขในประเทศไทย พ.ศ. 2501-2520,” (วิทยานิพนธ๑
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร๑ คณะอักษรศาสตร๑ จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, 2547).
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ภาครัฐก็เน๎นบทบาทขององค๑กรภาครัฐคือกระทรวงสาธารณสุขเป็นสําคัญไมํได๎เน๎นการมีสํวนรํวมหรือ
การตํอรองกับองค๑การระหวํางประเทศรวมทั้งสหรัฐอเมริก า ที่มีบทบาทในการดําเนินนโยบายการ
พัฒนาชนบทเป็นอยํางมากในชํวงสงครามเย็น จนกระทั่งถึงชํวงที่สหรัฐอเมริกายุติสงครามเวียดนาม
และถอนฐานทัพออกจากประเทศไทยไปในปลายทศวรรษ 2510 เชํนเดียวกัน
นอกจากนี้ยังมี ประเด็นเกี่ยวกับบทบาทของรัฐด๎านการบริหารจัดการสุขภาพเกี่ยวกับการ
วิเคราะห๑กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาการสาธารณสุขที่เริ่มมีขึ้นในแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคม
แหํงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ 2509 - 2514) ได๎ปรากฏขึ้นในงานของ จตุรพิธ ชมพูนุท เรื่อง “การศึกษา
วิเคราะห๑แนวคิดและกระบวนการสร๎างแผนพัฒนาสังคมในประเทศไทย: ศึกษาเฉพาะกรณีแผน
สาธารณสุข”32 ซึ่งแม๎วํางานชิ้นนี้ไมํได๎ศึกษาในเชิงประวัติศาสตร๑โดยตรง แตํในการวิเคราะห๑การจัดทํา
แผนพัฒนาฯ แตํละแผนก็ปรากฏข๎อมูลประวัติการจัดทําแผนสาธารณสุข ในชํวงทศวรรษ 2510 เป็น
ต๎นมาอยูํด๎วย จตุรพิธเสนอวําแนวทางการพัฒนาสาธารณสุขตกอยูํภายใต๎กรอบการพัฒนาเศรษฐกิจ
แบบกระแสหลั ก เป็ น สํ าคั ญ โดยมีค วามเชื่อ วํา เมื่ อเศรษฐกิจ สํ ว นรวมดี ขึ้น แล๎ ว ความเป็น อยูํ ของ
ประชาชนก็จะพัฒนาตามมาด๎วย ประชาชนจะมีอํานาจซื้อและใช๎จํายเพื่อบํารุงสุขภาพของตนเองได๎
อยํางเต็มที่ จึงเห็นได๎วําแผนสาธารณสุขของไทยเป็นผลมาจากนโยบายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติเป็นกรอบหลัก และชี้ให๎เห็นวําในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 1-2
เน๎นการสร๎างสาธารณูปโภคทางการแพทย๑ อาทิ โรงพยาบาล บํอน้ําดื่ม น้ําประปาและส๎วมซึม แผนที่
3 เน๎นการดําเนินนโยบายประชากรที่ได๎ประกาศนโยบายการวางแผนครอบครัวขึ้นมาในปี พ.ศ. 2513
และได๎กลายเป็นแผนการรณรงค๑ของกระทรวงสาธารณสุขตํอมา สํวนในแผน 4-5 งานสาธารณสุขมูล
ฐานกลายเป็นนโยบายหลัก โดยเน๎นการมีสํวนรํวมของประชาชนในการดูแลรักษาสุขภาพ ซึ่งก็เกิดขึ้น
พร๎อมกับการกระจายความเจริญจากการพัฒนาเศรษฐกิจไปสูํชนบท เป็นการชี้ให๎เห็นถึงบทบาทของ
รัฐไทยที่ลดลงและยอมรับการมีสํวนรํวมจากประชาชนและภาคเอกชนมากขึ้น สรุปวําพัฒนาการ
แนวคิดการสาธารณสุขของไทยนั้น สัมพันธ๑หรือเป็นผลเนื่องมาจากการคลี่คลายของการพัฒนาของ
การเมืองและเศรษฐกิจในสังคมไทยนั่นเอง
เห็นได๎วําในการศึกษาบทบาทของรัฐด๎านการแพทย๑และสาธารณสุขแม๎จะมีการศึกษากันมาก
ชิ้นพอสมควรแตํหากดูในพัฒนาการแล๎วระยะแรกจะเป็นการศึกษาเพื่อดูผลของการขยายตัวของ
บทบาทการแพทย๑แผนปัจจุบันตํอสังคมไทย เพื่อดูวําต๎องดําเนินการขยายบทบาทตํอไปในเรื่องใดบ๎าง
อาจจะกลํ า วได๎ วํ า แทบไมํ มี ก ารวิ เ คราะห๑ ห รื อ ตั้ ง คํ า ถามกั บ บทบาทของรั ฐ ด๎ า นการแพทย๑ แ ละ
32

จตุรพิธ ชมพูนุท, “การศึกษาวิเคราะห๑แนวคิดและกระบวนการสร๎างแผนพัฒนาสังคมในประเทศไทย:
ศึกษาเฉพาะกรณีแผนสาธารณสุข,” (วิทยานิพนธ๑สังคมสงเคราะห๑ศาสตร๑มหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห๑ศาสตร๑
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑, 2526).
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สาธารณสุ ขอยํ างชัดเจนนั ก โดยมากเป็นการศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร๑การแพทย๑หรือระบบ
การแพทย๑ที่อาศัยแนวคิดหรือทฤษฎีการวิเคราะห๑ทางสาขาสังคมศาสตร๑ในการอธิบายปรากฏการณ๑
หรือการเปลี่ ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นโดยมีสาเหตุสํ าคัญมาจากการจัดการทางการแพทย๑ เชํน
นโยบายเพิ่มหรือลดจํานวนประชากรที่ต๎องใช๎การแพทย๑เป็ นเครื่องมือสําคัญในการปฏิบัติภารกิจให๎
บรรลุสูํเปูาหมาย ซึ่งจะออกมาในการปฏิบัติการวางแผนครอบครัว การรณรงค๑เรื่องโรคระบาดตําง ๆ
เป็นต๎น แตํการศึกษาถึงบทบาทในการปูองกันและสํงเสริมสุขภาคอยํางการดําเนินงานนโยบายด๎าน
โภชนาการนั้ น ยั ง ไมํ เคยปรากฏการศึก ษามากํอน อั นเป็น วัต ถุประสงค๑ สํ า คัญ ที่วิท ยานิพ นธ๑ นี้จ ะ
พยายามแสดงให๎เห็นในการนําเสนอผลการศึกษาและวิเคราะห๑ตํอไป
1.7.2 การสารวจสถานภาพองค์ความรู้การศึกษาประวัติศาสตร์อาหาร
การศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอาหารการกินในเชิงประวัติศาสตร๑ หรือ การศึกษา
การบริ โ ภคอาหารในประเด็ น การเปลี่ ย นแปลงการบริ โ ภคและวั ฒ นธรรมเกี่ ย วกั บ อาหาร หรื อ
ประวัติศาสตร๑อาหารที่สามารถให๎ภาพความสัมพันธ๑ระหวํางอาหารและผู๎คนที่ผันแปรไปตามความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ รวมทั้งการเมืองอยํางลึกซึ้งกว๎างขวางจนเห็นภาพของสังคมหนึ่งใน
ชํวงเวลาตํางๆ ซึ่งในโลกวิชาการตะวันตกได๎เริ่มต๎นมาประมาณ 3 ทศวรรษที่แล๎วเป็นต๎นมา และมี
พัฒนาการของการศึกษามาโดยตลอด
นิยามความหมายของประวัติศาสตร์อาหาร
แม๎ นั ก ประวั ติศ าสตร๑ อาหารจะเห็ นพ๎ องต๎อ งกั นวํ าอาหารคื อองค๑ ประธานของการศึก ษา
วิเคราะห๑ทางประวัติศาสตร๑ หรือ อาหารเป็นวัตถุหลักแหํงการศึกษา แตํในแงํนิยามความหมายของ
ประวัติศาสตร๑อาหารนั้นคืออะไรก็มีความแตกตํางหลากหลายและเปลี่ยนแปลงความหมาย ประเด็น
การศึกษา แนวคิดทฤษฎีและวิธีการศึกษาอยูํตลอดเวลา แตํแกํนหลักของประวัติศาสตร๑อาหารนั้น
มักจะให๎ความสําคัญกับการผลิต การกระจาย (ขนสํง ตลาด) และการบริโภค เพียงแตํจะใช๎กรอบ
แนวคิดในการศึกษาและวางขอบเขตของการศึกษาเรื่องอาหารไว๎ตํางกัน จากเดิมที่สนใจอาหารในเชิง
ของกินเฉพาะอยําง เชํน ขนมปัง น้ําตาล และศึกษาด๎วยแนวคิดประวัติศาสตร๑เศรษฐกิจและสังคม แตํ
ในแนวทางการศึกษาลําสุดเปลี่ยนแปลงมาศึกษาในแนวประวัติศาสตร๑วัฒนธรรมมากขึ้น จนกลายมา
เป็ น ประวั ติ ศ าสตร๑ ก ารครั ว แทนการพู ด ถึ ง อาหารโดยรวมทั้ ง หมด แสดงออกถึ ง ความสนใจถึ ง
วัฒนธรรมการกินอาหารเป็นการเฉพาะ33
ในระยะหลังการนิยามประวัติศาสตร๑อาหารจึงเคลื่อนตัวมาสูํประวัติศาสตร๑วัฒนธรรมของ
อาหารในปริ มณฑลของความคิ ดเกี่ยวกับอาหาร ระบบการกระจายและการแลกเปลี่ ยน การปรุง
อาหารและการบริโภคมากขึ้น ตัวอยํางเชํนการนิยามของเอลเลน เมสเสอร๑ (Ellen Messer) ที่ได๎
33

Priscilla Ferguson, “Eating Orders: Markets, Menus and Meals,” The Journal of Modern
History Vol. 77 No. 3 (September 2005), p. 692.
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เสนอสิ่ งที่เรี ย กวํา “ประวัติศาสตร๑การครัว (culinary history) นั้นศึกษาถึงการกํอเกิดและ
วิวัฒนาการของของกิน เครื่องมือ และเทคนิคการปรุงอาหาร การนําเสนอและรับประทานอาหารและ
ความหมายของกิจกรรมเหลํานี้ที่สังคมประกอบสร๎างขึ้นมา”34 ในขณะที่เรย๑มอนด๑ เกรว๑ (Raymond
Grew) ผู๎เขียนหนังสือชื่อ Food in Global History ได๎เสนอนิยามวํา “ประวัติศาสตร๑ของอาหาร
สามารถคิดย๎อนกลับไปได๎ถึงจุดเริ่มต๎นในทางชีววิทยาและสภาพภูมิศาสตร๑ ดิน ทรัพยากรและการใช๎
แรงงาน ซึ่งต๎องคิดผํานโครงสร๎างสังคม การแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยีที่โอบอุ๎มวัฒนธรรม
อยูํ และหมายรวมถึงประวัติศาสตร๑รสชาติของทั้งมหาชนและปัจเจกชน”35
อาจกลําวได๎วํานิยามของประวัติศาสตร๑อาหารไมํได๎ มีรํวมกัน แตํเป็นการสร๎างนิยามขึ้นจาก
นักวิชาการที่ศึกษาประเด็นเกี่ยวกับอาหารในอดีต และสร๎างนิยามตามวิธีการศึกษา วัตถุที่ศึกษาและ
ขอบเขตของการศึกษาที่เป็นเฉพาะมากกวํา พริสซิลลํา เฟอร๑กูสัน (Priscilla Ferguson) ให๎นิยาม
อาหารวํา ”คือความเปลี่ยนผ่าน (transformation) ทั้งหมดทุกขั้นตอนของวัตถุที่เป็นอาหาร ตั้งแต่
การบริโภคของปัจเจกในส่วนเกี่ยวกับร่างกายและจิตวิญญาณ ลําดับขั้นตอนการกินที่ส่งผ่านจากการ
ผลิตไปยังผู้คน จากการผลิตและการเตรียมอาหารไปสู่การบริโภคทางสรีรวิทยาและสัญลักษณ์ ซึ่งทุก
ขั้นตอนของวัฏจักรอาหารได้เปลี่ ยนอาหารไปสู่อะไรบางอย่างตลอด” และเห็นวําการศึกษาจากนอก
วงการประวัติศาสตร๑ หรือศึกษาเรื่องไหนเกี่ยวกับอาหารตํางก็สร๎างประโยชน๑ในแงํสร๎างความรู๎ให๎กับ
วงวิชาการเชํนกัน ในแงํนี้นักประวัติศาสตร๑อาหารเองก็ไมํได๎เรียกร๎องให๎ต๎องมีฉันทานุมัติหรือความ
เป็นสากลของประวัติศาสตร๑อาหารเพราะไมํจําเป็น และลักษณะของวงวิชาการประวัติศาสตร๑อาหาร
มีความเป็น “หุ๎นสํวน” (enterprise) กันมากกวํา ในขณะที่สิ่งจําเป็นต๎องมีนําจะเป็นการโต๎เถียงทาง
วิชาการ แตํต๎องการให๎มีการขับเคลื่อนการศึกษาที่ลงลึกเฉพาะเรื่องมาสูํการหาแนวโน๎มสําคัญของ
ประวัติศาสตร๑อาหารในภาพรวมมากขึ้น ขณะเดียวกันต๎องเปิดพื้นที่ให๎กับความเป็นไปได๎ใหมํๆ ของ
การศึกษาและตั้งคําถามที่ท๎าทายตํอวงวิชาการด๎วย36
พัฒนาการสาคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์อาหาร
การศึกษาประวัติศาสตร๑อาหารแม๎จะมีมานานย๎อนไปได๎ถึงศตวรรษที่ 19 ก็ตามแตํการศึกษา
สํวนใหญํในสมัยแรกเริ่มจะให๎ความสําคัญกับการศึกษาประวัติศาสตร๑เศรษฐกิจของอาหารที่สนใจ
วิเคราะห๑เชิงปริมาณเรื่องราคา ปริมาณการผลิต และการกระจายอาหารที่อนุมานวํามีการบริโภคแล๎ว
ในขณะที่อีกกระแสหนึ่งจะให๎ความสําคัญกับอาหารในการศึกษาประวัติศาสตร๑การเกษตรซึ่งก็เน๎นถึ ง
รูปแบบการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว๑ที่ใช๎เป็นอาหารของมนุษย๑แตํละยุคสมัย
34

อ๎างจาก John C. Super, “Review Article: Food and History,” Journal of Social History
Vol.36, No. 1 (Autumn, 2002), p. 175.
35
Ibid, p. 175.
36
Priscilla Ferguson, “Eating Orders: Markets, Menus and Meals,”, p. 679-680.
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การบุกเบิกศึกษาอาหารโดยใช๎วิธีการทางประวัติศาสตร๑เริ่มเห็นได๎ชัดเจนมาตั้งแตํทศวรรษ
1960 เป็นต๎นมาโดยนักประวัติศาสตร๑เศรษฐกิจและนักประวัติศาสตร๑สังคม โดยเฉพาะรูปแบบของ
การศึก ษาประวัติ ศาสตร๑ สั ง คมในแนวทางของสํ านั กแอนนาลส๑ (annales) ซึ่ง โดยมากศึ กษา
ประวัติศาสตร๑ชีวิตประจําวันและประวัติศาสตร๑ของการเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างจิตสํานึกที่เกิดจาก
อาหาร และปรากฏตีพิมพ๑ในวารสาร annales ของสํานักกํอนจะรวบรวมตีพิมพ๑เป็นเลํมสําคัญในต๎น
ทศวรรษ 1970 คือ Pour une histoire de L’alimentation (1970) ในภาษาฝรั่งเศส กํอนจะแปล
เผยแพรํสูํโลกภาษาอังกฤษอีกเกือบทศวรรษตํอมาคือ Food and Drink in History: Selections
from the Annales E-S-C (1979) 37ซึ่งรวบรวมเอาการศึกษาประวัติศาสตร๑สังคมของอาหารและ
เครื่องดื่มหลายชนิดด๎วยกันตั้งแตํอาหารการกินของชนชั้นลํางถึงชนชั้นสูงมาใช๎ในการวิเคราะห๑การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม
ในขณะที่ ร าวทศวรรษที่ 1970 เป็ น ต๎ น มา จะเน๎ น ศึ ก ษาด๎ ว ยวิ ธี ก ารเชิ ง ปริ ม าณของ
ประวัติศาสตร๑ เศรษฐกิจ ที่ดูการผลิ ตและการกระจายอาหารในสั งคมมากกวําจะมองในด๎านของ
ผู๎บ ริโ ภค การศึกษาผลกระทบของอาหารตํอสั งคมสํว นใหญํจะศึกษาในประเทศพัฒ นาแล๎ วหรือ
ประเทศอุ ตสาหกรรมก๎า วหน๎ า ในยุ โ รปและสหรั ฐ อเมริ กา ในขณะที่ ประเทศกํ าลั งพัฒ นาจะเน๎ น
การศึกษาระบบการผลิตอาหารในสมัยอาณานิคมมากกวํา38
งานทบทวนวรรณกรรมที่ศึกษาประวัติศาสตร๑อาหาร 3 บทความสําคัญซึ่งทบทวนขึ้นในรอบ
ทศวรรษที่ผํ านมา 39 ตํางสรุ ป ตรงกั นวําประวัติ ศาสตร๑อาหารได๎ เคลื่ อนเข๎ ามาสูํ กระแสการศึกษา
ประวัติศาสตร๑วัฒนธรรมเชํนเดียวกับประวัติศาสตร๑เรื่องอื่นๆ เป็นการเปลี่ยนจากการศึกษาในแนว
ประวัติศาสตร๑การเกษตรและเศรษฐกิจของอาหารที่เป็นรูปธรรมและวัตถุวิสัยมาสูํการค๎นหาทาง
วัฒนธรรมที่พุํงความสนใจถึงความสําคัญเชิงสัญลักษณ๑ของอาหารการกิน รูปแบบทางวัฒนธรรมที่
ดํารงอยูํเบื้องหลังอาหาร และผลกระทบทางวัฒนธรรมของอาหารตํอพฤติกรรมของมนุษย๑ 40 โดย
37

Stephen Mennell, Anne Murcott, Anneke H. van Otterloo, The Sociology of Food:
Eating, Diet and Culture (London: SAGE Publications Ltd. 1993), pp. 31-32.
38
Ibid.
39
กรุณาดู John C. Super, “Review Article: Food and History,” Journal of Social History
Vol.36, No. 1 (Autumn, 2002), pp. 165-178; Priscilla Ferguson, “Eating Orders: Markets, Menus and
Meals,” pp. 679-700; Peter Scholliers, “Twenty-five Years of Studying un Phénomène Social
Total,” Food Culture & Society Vol. 10 No. 3 (fall 2007), pp. 450-471.
39
อ๎างจาก John C. Super, “Review Article: Food and History,” Journal of Social History
Vol.36, No. 1 (Autumn, 2002), p. 175.
40
Ibid, p. 174.
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มุมมองสําคัญที่ใช๎ในการศึกษาได๎รับอิทธิพลจากสาขาวิชาอื่น เชํน มานุษยวิทยา สังคมวิทยา ชาติพันธุ๑
วิทยา และวัฒนธรรมศึกษา ซึ่งศึกษาอาหารในแงํของการสื่อสาร ภาพตัวแทน รสนิยมและความพึง
พอใจ41 เป็นต๎น
เมื่อ ปี ค.ศ. 2006 ปี เตอร๑ เชอลิ เออร๑ ส (Peter Scholliers) ได๎ท บทวนการศึ กษา
ประวัติศาสตร๑อาหารในยุโรปรอบ 25 ปี คือตั้งแตํทศวรรษ 1980 เป็นต๎นมา โดยเฉพาะดูจากการ
ประชุมทางวิชาการของ International Commission for Research into European Food
History (ICREFM) แล๎วพิมพ๑หนังสือรวมบทความออกมาตั้งแตํปี ค.ศ. 1989 งานศึกษาใหมํหรือการ
ออกหนั ง สื อ เลํ ม ใหมํ และการออกวารสารด๎ า นประวั ติ ศ าสตร๑ อ าหาร แล๎ ว พบวํ า การหั น ไปหา
ประวัติศาสตร๑วัฒนธรรมของอาหารในทศวรรษ 1990 นั้นมีหนํออํอนมาตั้งแตํทศวรรษ 1980 แล๎ว
โดยเริ่มต๎นจากการศึกษาประวัติศาสตร๑อาหารในยุคโบราณและยุคกลาง ซึ่งเป็นการศึกษาถึง “คน
อื่น” (other) ในประวัติศาสตร๑ของยุโรปเอง โดยเฉพาะในฝรั่งเศสที่มี Jean-Louis Flandrin เป็นหัว
หอกสําคัญซึ่งมีหัวข๎อการศึกษา เชํน รสชาติ รูปแบบมื้ออาหาร การปรุงอาหาร งานเลี้ยงฉลอง และ
นวัตกรรมใหมํด๎านการครัวและอาหาร นอกจากนี้การศึกษาแนวประวัติศาสตร๑วัฒนธรรมยิ่งปรากฏ
ชัดเจนขึ้นปลายทศวรรษ 1990 และมีแนวคิดทางวัฒนธรรมที่ได๎จากสาขาอื่นมาใช๎ในการอธิบายทาง
ประวัติศาสตร๑มากขึ้น จนมีหลากหลายแนวคิดและกรอบการมองมาใช๎ในการศึกษาอาหารและให๎
ความสนใจวิเคราะห๑ภาษา และวัตถุทางวัฒนธรรมอื่นๆ เชํนงานนิทรรศการในฐานะเป็นตัวบททาง
วัฒนธรรมที่สามารถตีความได๎42
ประเด็นการศึกษาในแนวประวัติศาสตร๑วัฒนธรรมของอาหารที่สําคัญและเห็นได๎ชัด เชํน
รสชาติอาหาร การกินอาหารนอกบ๎าน การปิคนิค ภัตตาคาร ตําราอาหาร ร๎านอาหารฟาสต๑ฟูด การ
ปรุงอาหาร การกินและปริมณฑลสาธารณะ โดยการศึกษาดังกลําวไมํได๎ใช๎ทฤษฎีในการชํวยศึกษามาก
นัก นอกจากนี้อาหารได๎ถูกศึกษาวิเคราะห๑ในฐานะเป็นตัวกลางแหํงการสื่อสาร ความสัมพันธ๑ทาง
สังคม การสร๎างตัวตนหรืออัตลักษณ๑ การสร๎างความหมาย43 ฯลฯ
ในรอบสองทศวรรษที่ ผํ า นมามี ห นั ง สื อ เลํ ม ใหญํ แ ละสํ า คั ญ ที่ เ ป็ น หมุ ด หมายของด๎ า น
ประวัติศาสตร๑อาหารและมีประโยชน๑แกํวงวิชาการประวัติศาสตร๑อาหารโดยรวม เพราะสามารถใช๎
41

Peter Scholliers, “Twenty-five Years of Studying un Phénomène Social Total,” p. 452.
Ibid, pp. 450-471; และดูการอํานนิทรรศการเป็นตัวบทได๎ใน Lyngø, Inger Johanne, “The
National Nutrition Exhibition: A New Nutritional Narrative in Norway in the 1930s,” in Peter
Scholliers (ed.), Food, Drink and Identity: Cooking, Eating and Drinking in Europe Since the Middle
Ages (Oxford: Berg, 2001).
43
Ibid, pp. 462-467.
42
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เป็นงานอ๎างอิงชั้นดีได๎รับการตีพิมพ๑ออกมาจํานวนหนึ่ง โดยมีเลํมสําคัญ ได๎แกํ Food: A Culinary
History From Antiquity to the Present (1999 แปลจากภาษาฝรั่งเศสที่ตีพิมพ๑ในปี 1996)44
หนังสือแบํงเป็น 7 ภาคมีทั้งหมด 40 บทความในภาคภาษาอังกฤษจากต๎นฉบับเดิมในภาษาฝรั่งเศสมี
47 บทความ มีเนื้อหาเกี่ย วกับประวัติศาสตร๑ยุโ รปเป็นหลักโดยเฉพาะในฝรั่งเศสและอิตาลี ตั้งแตํ
สมัยกํอนประวัติศาสตร๑เป็นต๎นมาจนปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีเรื่องอาหารของชาวอาหรับ อียิปต๑ และ
ชาวยิวในสมัยกลางและบทความเกี่ยวกับอาหารในสหรัฐอเมริกาด๎วยจึงครอบคลุมพอสมควร แม๎จะยัง
เป็ น มุ มมองแบบยุ โ รปเป็ น ศู น ย๑ ก ลางอยูํ ก็ต าม โดยหนัง สื อเลํ ม นี้ ยัง ถือ เป็ น หมุ ด หมายสํ าคั ญของ
การศึกษาอาหารในแนวทางประวัติศาสตร๑วัฒนธรรมอยํางชัดเจนด๎วย และแสดงให๎เห็นถึงความ
เปลี่ยนแปลงในการศึกษาประวัติศาสตร๑อาหารที่เปลี่ยนความสนใจจากอาหารมาเป็นการครัว จาก
เกษตรกรรมมาเป็นวัฒนธรรม จากตลาดมาเป็นเครือขํายทางสังคม45
อีกสองเลํมเป็นหนังสือรวมบทความเกี่ยวกับอาหารที่มีหลายประเด็นหรือสารานุกรมที่ใช๎เป็น
หนังสืออ๎างอิงได๎ เลํมแรกคือ The Oxford Companion to Food (1999)46 มีลักษณะเหมือน
พจนานุกรมอธิบายความหมายของคําตํางๆ ซึ่งมีถึง 2,650 คํา สํวนมากให๎น้ําหนักกับความหมายของ
อาหารที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร๑ โภชนาการ ชีววิทยาของพันธุ๑พืชและสัตว๑ที่กินเป็นอาหาร แตํก็ได๎รวม
เอาความหมายทางสังคมและวัฒนธรรมเข๎าไว๎ด๎วย ยังประโยชน๑กับนักประวัติศาสตร๑ 2 ประการสําคัญ
ได๎แกํ 1) ให๎ข๎อมูลถูกต๎องชัดเจน 2) สามารถทําความเข๎าใจเรื่องอาหารในประเด็นตํางๆ ได๎อยําง
รวดเร็ว สํวนอีกเลํมหนึ่งคือ The Cambridge World History of Food, 2 vols. (2000)47 มี
ลักษณะเป็นหนังสือรวมบทความเกี่ยวกับอาหารตั้งแตํยุคกํอนประวัติศาสตร๑ถึงปัจจุบันจึงมีความกว๎าง
และลึกของเนื้อหามากกวําเลํมแรก เริ่มศึกษาอาหารตั้งแตํสมัยกํอนประวัติศาสตร๑จนถึงปัจจุบันใน
หลายพื้นที่ทั้งยุโรปที่เน๎นหนักมากที่สุด เน๎นประเด็นรํวมกันในสํวนของการเปลี่ยนแปลงของอาหารที่

44

Jean-Louis Flandrin and Massimo Montanari (eds.), Food: A culinary history from
antiquity to the present, English edition Edited by Albert Sonnenfeld ; translated by Clarissa
Botsford [et al.] (New York: Columbia University Press, 1999).
45
Priscilla Ferguson, “Eating Orders: Markets, Menus and Meals,” The Journal of Modern
History Vol. 77 No. 3 (September 2005), p. 692.
46
Alan Davidson, The Oxford companion to food (Oxford: Oxford University Press, 1999).
47
Kenneth F. Kiple and Kriemhild Conee Ornelas (eds.), The Cambridge world history of
food (Cambridge: Cambridge University Press, 2000).
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สัมพันธ๑กับวัฒนธรรม เทคโนโลยีและการเมืองในทุกบทความ หนังสือเลํมนี้มีงานที่จําเป็นสําหรับ
ผู๎สนใจในประวัติสาสตร๑อาหาร สุขภาพและประสบการณ๑ของมนุษย๑48
ราวๆ หนึ่งทศวรรษที่ผํานมาแนวการศึกษาที่ได๎รับความสนใจในการวิเคราะห๑ที่ขนานอยูํอีก
แนวหนึ่งก็คืออาหารในมุมมองของประวัติศาสตร๑ภาพใหญํระดับโลกอันเป็นการตอบสนองตํอกระแส
โลกาภิ วัต น๑ ซึ่ งมี การศึก ษาประวั ติศ าสตร๑เ รื่อ งราวตํา งๆ หลายประเด็ น เชํ น มหาสมุ ทรอิ นเดี ย
ประวัติศาสตร๑โรค ประวัติศาสตร๑การย๎ ายถิ่นฐาน เป็นต๎น โดยประวัติศาสตร๑อาหารที่ใช๎การศึกษา
วิเคราะห๑ในระดับโลกนั้นปรากฏขึ้น 2 เลํมสําคัญคือ เลํมแรกพิมพ๑ในปี ค.ศ.1999 เรื่อง Food in
Global History49 ที่เรมอนด๑ เกรว๑ บรรณาธิการของบทความทั้งหมด 14 บทเน๎นย้ําถึงการปะทุ
รํวมกัน (explosive combination) ของประวัติศาสตร๑อาหารกับประวัติศาสตร๑โลกในยุคโลกาภิวัตน๑
และเสนอวิธีการศึกษาสําหรับการวิจัยระดับโลก 4 ประการ 1) ประสบการณ๑ที่เป็นสากลของอาหาร
บางชนิ ด 2) การแพรํ กระจายทางวัฒ นธรรม (เทคนิควิธีก าร พันธุ๑พืช แนวคิด) 3) เครือขํา ย
ความสัมพันธ๑ (รูปแบบของข๎อผูกมัดทางการเมือง ธรรมชาติของเศรษฐกิจและวัฒนธรรม) 4) การ
ปะทะกันทางวัฒนธรรม (ชาตินิยม อัตลักษณ๑ทางชาติพันธุ๑) โดยท๎ายที่สุดมีเปูาหมายในการก๎าวข๎าม
การศึกษาที่มียุโรปเป็นศูนย๑กลาง (Eurocentric) และเชื้อเชิญให๎มีความอดกลั้นตํอความสัมพัทธ๑ทาง
วัฒนธรรม50
สํวนอีกเลํมพิมพ๑ในปี ค.ศ. 2006 คือ Food in World History51 เสนอภาพของ
ประวัติศาสตร๑อาหารตั้งแตํยุคการเริ่มต๎นตั้งถิ่นฐานและทําการเกษตร การแลกเปลี่ยนพืชพันธุ๑ระหวําง
โลกใหมํและโลกเกําหลังยุคโคลัมบัส การค๎าน้ําตาลและเครื่องเทศ การวิวัฒนาการของรัฐชาติ สมัย
อาณานิคมและอาหารของผู๎อพยพ มาจนถึงยุคอาหารราคาถูกในสังคมอุตสาหกรรมหลังสงครามโลก
ครั้ ง ที่ 2 และการบริ โ ภคอาหารฟาสต๑ ฟู ด อยํ า งแพรํ ห ลายในสั ง คมทั่ ว โลก ซึ่ ง ให๎ ภ าพรวมของ
ประวัติศาสตร๑อาหารในโลกตะวันตกมากกวําจะเป็นโลกทั้งหมดและขาดประวัติ ศาสตร๑สํ วนอื่นที่

48

ดูรายละเอียดได๎ใน John C. Super, “Review Article: Food and History,” Journal of Social
History Vol.36, No. 1 (Autumn, 2002), pp. 166-167..
49
Raymond Grew (ed.), Food in Global History (Boulder,CO: Westview Press, 1999).
50
Peter Scholliers, “Twenty-five Years of Studying un Phénomène Social Total,” pp. 460461.
51
Jeffrey M. Pilcher, Food in World History (New York: Routledge, 2006).
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สําคัญคือจีนและอินเดีย แม๎วําจะมีความพยายามจะรวมเอาอาหรับและแอฟริกาเข๎ามาด๎วยแตํไมํ
ชัดเจน52
การศึกษาประวัติศาสตร๑อาหารตั้งแตํปี ค.ศ. 2000 เป็นต๎นมาปรากฏอิทธิพลของการศึกษา
แนวประวัติศาสตร๑วัฒนธรรมอยํางชัดเจน สิ่งที่ปรากฏชัดแจ๎งจากงานประวัติศาสตร๑นิพนธ๑ที่มีอยูํ
รํวมกัน 3 ประการ ได๎แกํ 1) ใช๎มโนทัศน๑ วัฒนธรรมที่เป็นนัยความหมายและการประยุกต๑ใช๎อยําง
หลากหลาย แตํก็มีนักประวัติศาสตร๑จํานวนไมํน๎อยที่ยังศึกษาโดยใช๎มโนทัศน๑ประวัติศาสตร๑สังคมและ
เศรษฐกิจ อยูํ 2) มีความระมัดระวังเกี่ยวกับมนุษย๑เป็นศูนย๑กลาง (Ethnocentric) และยุโ รปเป็น
ศูนย๑กลาง (Eurocentric) ด๎วยการใช๎วิธีการศึกษาเปรียบเทียบทั้งในแงํกาละและเทศะ 3) การให๎
ความสํ าคัญกับภาษาในแงํของการสร๎างความหมายทางสังคมของแนวคิดหลังโครงสร๎างนิยม ซึ่ง
ยังผลให๎เกิดการใช๎หลักฐานอยํางกว๎างขวางที่มองเห็นวัตถุทางวัฒนธรรมเป็นเหมือนตัวบทของภาษาที่
สื่อออกมาให๎สามารถอํานและตีความได๎53
การศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในขณะที่การศึกษาประวัติศาสตร๑อาหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎นั้นได๎เริ่มต๎น
ศึกษาเมื่อราวทศวรรษกวําๆ ที่ผํานมา งานที่ทําเป็นระบบก็คือการศึกษาอาหารในภูมิภาคนี้ในเชิงของ
การรวบรวมองค๑ความรู๎ของการศึกษาด๎านอาหารและเสนอองค๑ความรู๎ของอาหารการกินในภูมิภาค
เป็นข๎อมูลพื้นฐานของการศึกษาตํอไป ดังปรากฏอยูํในงานสารานุกรมอาหารอันเลื่องชื่อที่รวบรวม
องค๑ความรู๎ด๎านประวัติศาสตร๑อาหารอยํางครอบคลุมทั้งในมิติเวลาและสถานที่คือทั้งโลกคือ The
Cambridge World History of Food ซึ่งงานชิ้นนี้ เกี่ยวกับประวัติศาสตร๑อาหารของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต๎จะเน๎นถึงอาหารการกินเป็นแตํละชนิดที่สําคัญของผู๎คนในภูมิภาคนี้วํา มีรูปแบบการ
ผลิต การกระจายและบริโภคกันอยํางไร พันธุ๑พืชและสัตว๑ที่ใช๎บริโภคนั้นมีแหลํงกําเนิดจากไหนมาถึง
ภูมิภาคอยํางไรชํวงเวลาไหน กระจายและสํงผลกระทบตํอการกินของผู๎คนในภูมิภาคอยํางไร แตํขาด
การอธิบ ายถึงอาหารที่สั มพัน ธ๑กับ ผู๎ คนในพลวัตของเวลาและการเปลี่ ยนแปลงสํ าคัญจากภายใน
ภูมิภาค54
งานศึกษาลําสุดเกี่ยวกับอาหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎คือการศึกษาวัฒนธรรมอาหารใน
สมัยอาณานิคมของนักประวัติศาสตร๑จากมหาวิ ทยาลัยเวสต๑เทิร๑นออสเตรเลีย Cecilia LeongSalobir เรื่อง Food Culture in Colonial Asia: A Taste of Empire โดยการศึกษาได๎ทําในพื้นที่
52

Marc Jason Gilbert, “Book Review: Food in World History,” World History Connected
(Vol. 6 Issue 2., 2009).
53
Peter Scholliers, “Twenty-five Years of Studying un Phénomène Social Total,” p. 461.
54
Christine S. Wilson, “Southeast Asia,” in Kenneth F. Kiple and Kriemhild Conee Ornelas
(eds.), The Cambridge World History of Food, volume 2 (Cambridge: Cambridge University press,
2000), pp. 1151-1165.
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สามแหํง คือ อินเดีย มาลายา และสิงคโปร๑ในสมัยอยูํภายใต๎อาณานิคมของอังกฤษระหวํางปี ค.ศ.
1858-1963 ซึ่งสองพื้นที่อยูํในเอเชียตะวั นออกเฉียงใต๎และมาลายายังรวมถึงพื้นที่ในเกาะบอร๑เนียว
ตอนเหนือด๎วย โดยอาศัยการวิเคราะห๑หลักฐานเอกสารที่ผลิตขึ้นในชํวงเวลาที่ศึกษาจําพวก ตํารา
อาหาร คูํมือจัดการบ๎านเรือน บันทึกความทรงจํา บันทึกประจําวัน และบันทึกการเดินทาง โดยมี
ประเด็นที่สนใจศึกษาสําคัญคืออาหารที่ เกิดขึ้นในสมัยอาณานิคมนั้นเป็นผลพวงของปฏิสัมพันธ๑ผําน
การปรับใช๎และปรับปรุงอาหารพื้นเมืองให๎ถูกกับรสนิยมของเจ๎าอาณานิคมจากเครื่องปรุงพื้นเมืองและ
คนพื้นเมืองที่อาศัยวิธีการครัวแบบเจ๎าอาณานิคม โดยผู๎เขียนได๎ยกตัวอยํางสูตรอาหารสําคัญที่เป็น
ภาพตัวแทนของอาหารอาณานิคมที่เกิดจากการเข๎าไปปรับเปลี่ยนอาหารของชาวอินเดียให๎เหมาะกับ
ชาวอังกฤษ อาทิ ซุปพริกไทย (mulligatawny) ข๎าวหุงอยํางเทศ (kedgeree) กระหรี่ปั๊ฟ (curry
puff) ขนมปังหน๎าไขํ (roti John) คาราเมล คัดตาร๑ด (caramel custard) และพุดดิ้งสาคู (sago
pudding) โดยเฉพาะแกงกระหรี่ (curry) นั้นกลายเป็นภาพตัวแทนของอาหารอาณานิคมอังกฤษใน
อิน เดีย รวมทั้งในมลายาและสิ งคโปร๑ที่แสดงให๎ เห็ นถึงการปะทะประสานและการผสมผสานทาง
วัฒนธรรมของอาหารและรสนิยมระหวํางเจ๎าอาณานิคมและชาวพื้นเมืองได๎อยํางดี ที่เจ๎าอาณานิคม
ได๎รับเอาอาหารพื้นเมืองที่ปรุ งโดยคนใช๎พื้นเมืองและเครื่องปรุงพื้นบ๎านเข๎าเป็นสํวนหนึ่งของการครัว
ของตน โดยผํานการปรับเปลี่ยนให๎รสชาติเข๎ากับความนิยมของเจ๎าอาณานิคมอังกฤษและขยายไปสูํ
เมืองแมํด๎วย อันเป็นผลจากอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องแกงกระหรี่และวัฒนธรรมแบบอาณานิคม
งานชิ้นนี้มีความนําสนใจในข๎อถกเถียงที่พยายามท๎าทายด๎วยการเสนอวํา การเปลี่ยนแปลงของการ
ครัวในภูมิภาคนี้สมัยอาณานิคมนั้นไมํได๎เกิดจากชาวตะวันตกเจ๎าอาณานิคมฝุายเดียว แตํมีตัวกระทํา
การภายในภูมิภาคที่เป็นตัวเชื่อมการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญคือคนใช๎บ๎านเจ๎านายในอาณานิคมนั่นเอง
และพํอครัวเหลํานี้เป็นตัวเชื่อมอาหารแบบอาณานิคมให๎กระจายไปสูํสังคมผํานการทําอาหารในพื้นที่
สาธารณะคือ สมาคม โรงแรม สถานที่พักแรมบนภูเขา และภัตตาคารที่ตํอมาได๎กระจายบริการให๎กับ
คนพื้นเมืองด๎วย รวมทั้งพํอครัวชาวจีนที่ออกจากการเป็นพํอครัวบ๎านเจ๎าอาณานิคมไปเปิดร๎านอาหาร
ของตัวเองขึ้นในชุมชน55
การศึกษาในประเทศไทย
งานการศึกษาด๎านประวัติศาสตร๑อาหารที่ศึกษาอยํางเป็นระบบในวงวิชาการไทยยังไมํมี
การศึกษากันมากนัก แตํกระนั้นก็มีบ๎างในทศวรรษที่ผํานมา โดยการศึกษาอาหารในอดีตที่กลําวได๎วํา
เป็นงานเชิงประวัติศาสตร๑ของอาหารในสังคมไทย แม๎วําจะใช๎แนวคิดอาหารกับการแบํงแยกทางชน
ชั้นของสาขาสังคมวิทยาก็ตาม ปรากฏในงานของ กมลทิพย๑ จํางกมลที่ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางชน
ชั้นในสังคมไทยในห๎วงแหํงการเปลี่ยนแปลงมาสูํสมัยใหมํที่ชนชั้นนําได๎นําเอาอาหารของชาวตะวันตก
หรือวัฒนธรรมชั้นสูงของตะวันตกด๎านอาหารและการทําครัว รวมถึงมารยาทของการกินอาหารมา
เป็นมาตรฐานในการจัดแบํงชนชั้นทางสังคมเพื่อดํารงความเหนือกวําของชนชั้นนําให๎ปรากฏสืบเนื่อง
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ตํอไปได๎ในกระแสโลกที่เปลี่ ยนแปลงไป ด๎วยการสร๎างชุดของการปฏิบัติตัว ให๎ มีมารยาทในสังคม
สมัยใหมํ ผํานการจัดการด๎านอาหารที่ต๎องกําหนดกฎเกณฑ๑การกิน สํารับ การปรุงอาหารและการ
สร๎างกิริยามารยาทในการกินอาหารเพื่อดํารงความแตกตํางทางชนชั้นเอาไว๎ โดยเฉพาะการสร๎าง
มารยาทการกินผํานหนังสือ “สมบัติผู๎ดี” ที่มีอิทธิพลตํอมารยาทการกินอาหารที่สําคัญในสังคมไทย
สมัยใหมํ56
ในมุมมองที่กว๎างออกไป ธเนศ วงศ๑ยานนาวาได๎ขยายความให๎ เห็นวําการตื่นตัวเกี่ยวกับงาน
ครัวและสร๎างต๎นแบบของการครัวและตํารับอาหารการกินและการจัดการบ๎านเรือนและครัวของบ๎าน
ตามแบบสมัยใหมํของชนชั้นสูงไทย ด๎วยการเผยแพรํงานเขียนตํารับการครัวสมัยใหมํอยํางแมํครัวหัว
ปุาก๑ของคุณหญิงเปลี่ยน ภาสกรวงษ๑นั้น เป็นการเลียนแบบวัฒนธรรมการครัวและแนวการเขียนตํารา
การครัวชื่อ The Book of Household Management (ค.ศ.1861) ของนางอิสซาเบลลํา บีตัน
(Isabella Beeton) แหํงอังกฤษที่เป็นคูํมือสําหรับแมํบ๎านสมัยใหมํในโลกอุตสาหกรรมตะวันตกที่เริ่ม
กลายเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น และเป็นการจัดระเบียบให๎การครัวและตํารับอาหารให๎เป็นรูปแบบ
มาตรฐานตามแบบชนชั้นกลางนั่นเอง แตํในบริบทสังคมไทยแล๎วคือการสถาปนาครัวให๎มีความสําคัญ
ขึ้นในยุคแหํงความทันสมัย ยังเป็นการประกาศความเหนือกวําของชนชั้นสูงผํานคูํมือดังกลําวได๎ด๎วย57
นอกจากนี้ยังมีงานวิทยานิพนธ๑ในระยะหลังที่สนใจศึกษาประวัติศาสตร๑สังคมของอาหารที่ถูก
มองวําสํงผลตํอสุขภาพอยํางมากในชํวงไมํนานมานี้คือน้ําตาล ในงานศึกษาของชาติชาย มุกสง 58 ได๎
แสดงให๎เห็นถึงปฏิสัมพันธ๑ของการเปลี่ยนแปลงของความหวานอันเป็นผลจากเศรษฐกิจ การเมือง
และวัฒนธรรม ที่สํงผลตํอแบบแผนการบริโภคน้ําตาลในชํวงเวลาตํ างๆ ในสังคมไทย โดยพยายามจะ
อธิบ ายถึงการเปลี่ ย นแปลงของรู ปแบบวิถีชีวิตประจําวันของผู๎ คนในสั งคมไทยในภาพรวมตลอด
ชํวงเวลาที่ศึกษา เฉพาะอยํางยิ่งการทําความเข๎าใจกับรูปแบบการกินและวิธีคิดเกี่ยวกับของกินที่มีรส
หวาน โดยการชี้ให๎เห็นวําคนไทยบริโภคน้ําตาลเพิ่มปริมาณมากขึ้ นอยํางตํอเนื่องอยํางเห็นได๎ชัด อัน
เป็นพลวัตการผลิตน้ําตาลจากวิถีการผลิตแบบพื้นบ๎านเป็นแบบอุตสาหกรรม และการเปลี่ยนแปลงวิถี
ชี วิ ต ประจํ า วั น ของผู๎ ค นที่ ต๎ อ งรั บ ประทานอาหารที่ มี น้ํ า ตาลมากขึ้ น จากการรั บ ประทานอาหาร
สําเร็จรู ปจากการผลิตในโรงานอุตสาหกรรมที่เป็นผลสื บเนื่องมาจากนโยบายสํงเสริมการบริโภค
น้ําตาลภายในประเทศ นอกจากนี้ยังแสดงให๎ถึงผลกระทบของน้ําตาลที่มีตํอปัญหาสุขภาพที่สังคมไทย
เผชิญอยูํ อันเกิดจากอันตรายของสารอาหารประเภทน้ําตาลที่เคยเป็นแหลํงพลังงานสําคัญมากํอนใน
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ตอนเริ่มแผนโภชนาการของประเทศ แตํเมื่อเกิดการบริโภคมากขึ้นแตํการใช๎พลังงานมีน๎อยลงจนถูก
มองวํากลายเป็นตัวกํอปัญหาทางสุขภาพขึ้น เชํน เบาหวาน ความอ๎วน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ
เป็นต๎น
ในปีเดียวกันปรากฏวิทยานิพนธ๑ที่ศึกษาประวัติศาสตร๑การกินเกิดขึ้นด๎วยคืองานของ เสมือน
ทิพย๑ ศิริจารุกุล เรื่อง ศึกษาการเปลี่ยนแปลงการบริโ ภคอาหารของคนไทยในเขตเมืองหลวงระหวําง
พ.ศ. 2394-253459 โดยงานชิ้น นี้ประสงค๑จะอธิบายการเปลี่ ยนแปลงของการบริโ ภคอาหารผํ าน
ประเด็นสําคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงคํานิยมและพฤติกรรมการบริโภค การเปลี่ยนแปลงการบริโภค
อาหารของคนไทย ได๎แกํ รู ป แบบของอาหาร ประเภทของอาหาร ธรรมเนี ยมการบริโ ภค การ
เปลี่ยนแปลงองค๑ประกอบในการบริโภคอาหาร ได๎แกํ อุปกรณ๑และภาชนะประกอบอาหาร เครื่องครัว
และเครื่องใช๎บนโต๏ะอาหาร เครื่องปรุง รวมถึงสถานที่ประกอบอาหาร ซึ่งผู๎เขียนได๎อธิบายไปตามราย
ประเด็นตามหัวข๎อที่กลายเป็นแตํละบท โดยแตํละหัวข๎อมีแตํข๎อมูลตามลําดั บเวลาแตํไมํเห็นแนวโน๎ม
หรือแนวทางการเคลื่อนตัวของเรื่องนั้นวํามีจุดเปลี่ยนสําคัญตรงไหนและแสดงให๎เห็นอะไรจากความ
เปลี่ยนแปลงนั้น นอกจากนี้ยังมีประเด็นโต๎แย๎งสําคัญสําหรับงานชิ้นนี้ก็คือ กรอบการอธิบายที่อิงอยูํ
กับกรอบการมองผํานการเมืองคืออธิบายตามรายรัชกาลนั้นนํ าจะเป็นจุดบกพรํองที่ทําให๎ไมํเห็นการ
บริ โภคที่เคลื่อนตัว ไปตามความเปลี่ ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจ กับการเน๎นแตํห าข๎อมูล มา
สนับสนุนจากงานชั้นรองแตํขาดข๎อมูลชั้นต๎นมาใช๎อธิบายให๎เห็นถึงโครงสร๎างทางความรู๎สึกนึกคิดของ
ผู๎คนในยุคสมัยที่ศึกษา
งานชิ้นที่ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร๑อาหารในสังคมไทยโดยตรง ซึ่งได๎นําเอาอาหารจีนเป็น
กรณีศึกษา ที่ชี้ให๎เห็นถึงพลวัตทางเศรษฐกิจการเมืองและการแพทย๑หรือแนวคิดโภชนาการที่มีผลตํอ
การบริ โ ภคก็ คื อ งานของ ธเนศ วงศ๑ ย านนาวา เรื่ อ ง “ความเป็ น อนิ จ จั ง ของอาหารจี น ชั้ น สู ง ใน
กรุงเทพฯ: การเดินทางสูํเส๎นทางของอาหาร ‘ประชาธิปไตย’ (พ.ศ. 2546) ซึ่งในงานชิ้นนี้นอกจากจะ
เป็นการอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงในแบบแผนและความนิยมในการบริโภคอาหารจีนในเมืองไทยแตํ
ละยุ ค แตํ ล ะสมั ย วํ า “การบริ โ ภคอาหารก็ ต้ อ งเป็ น ไปอย่ า งสอดคล้ อ งกั บ สถานะทางสั ง คมและ
เศรษฐกิจ”60 ที่มีความสัมพันธ๑กันอยํางแยกไมํออกแล๎ว
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อีกประการหนึ่งที่สําคัญไมํแพ๎กันก็คือการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสํานึกของการมีสุขภาพดี ที่
ยืนอยูํบนฐานของความรู๎ทางโภชนาการใหมํที่แพรํหลายไปทั่วโลกหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง โดยใน
สังคมไทยธเนศตั้งข๎อสังเกตวําแม๎จะมีการรณรงค๑เรื่องสุขภาพโดยชักจูงให๎ ประชาชนกินอาหารตาม
หลักโภชนาการมาตั้งแตํทศวรรษ 2470 แล๎วก็ตามแตํก็ไมํได๎ผลมากนัก กลับมาสํงผลในสามสิบปี
ตํอมาในยุครัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร เนื่องจากได๎เกิดคนรุํนใหมํที่มีการศึกษาตามแบบอเมริกัน
ได๎เริ่มให๎ความสําคัญกับสุขภาพมากขึ้น ซึ่งทําให๎สุขภาพกลายเป็นสิ่งที่ สําคัญมากกวํากลิ่นหอมและ
ความงามของอาหาร โดยได๎ยกตัวอยํางของการเปลี่ยนจากการใช๎น้ํามันหมูมาเป็นน้ํามันพืชในการ
อธิบายประเด็นนี้
นอกจากนั้นธเนศยังเสนอวําการรักษาสุ ขภาพยังเป็นการสร๎ างอัตลักษณ๑ใหมํให๎ กับชนชั้น
ใหมํๆ ในสังคม สุขภาพเป็นกลไกในการปูองกันการเลียนแบบการกินของชนชั้นสูง ผํานการเขียนตํารา
การครัวการเรือนที่พยายามชี้วํา ชนชั้นสูงกินอาหารที่ไมํมีประโยชน๑สู๎คนชั้นต่ําไมํได๎ “สุขภาพจึง
เป็นเครื่องมือในการต่อสู้ทางชนชั้นที่จะดึงชนชั้นสูงและชนชั้นอื่น ๆ ให้เสมอกัน ด้วยเทคนิคการใช้
ความตายเป็ น แรงผลั ก ดั น ซึ่ ง เป็ น เทคนิ ค ในการต่ อ สู้ แ ละรณรงค์ สํ า คั ญ ของสภาวะสมั ย ใหม่
(modernity)” (หน๎า 139)
ประเด็นอื่น ๆ ที่บทความนี้เสนอก็คืออาหารและการบริโภคอาหารของคนในสังคมนั้นเกิด
การเปลี่ ย นแปลงอยูํ ต ลอดเวลาทั้ ง ในแงํ ก าละและเทศะ ซึ่ งเกิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม
เศรษฐกิจ เชํน การเปลี่ยนไปของการผลิตที่เป็นอุตสาหกรรมการเกษตรทําให๎รสนิยมของผู๎บริโภค
เปลี่ยนไปด๎วย ดังกรณีการเลือกกินไกํที่ผลิตจากฟาร๑มซึ่งมีเนื้ออํอนนุํม หรือ “ไกํเนื้อยุํย” ของคนรุํน
ใหมํ แตํคนมีอายุกลับต๎องการกินไกํเนื้อเหนียวดังที่เคยชิน และเทคโนโลยีการเก็บรักษาอาหารก็ทําให๎
ความสดของอาหารเปลี่ยนไปเป็นการเตรียมเครื่องเอาไว๎กํอนแล๎วแชํเย็นไว๎ ไมํได๎ทํากันสดๆ เป็น
จานๆ ดังกํอน
นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงของการบริโภคยังเกิดจากสํานึกทางการเมืองของผู๎คนด๎วย ดัง
กรณีที่ธเนศได๎หยิบยกเอาประเด็นของการนิยมกินอาหารปุาและหูฉลามวําเสื่อมความนิยมไปเพราะ
กระแสอนุรักษ๑ธรรมชาติ และกระแสของการตลาดสมัยใหมํที่ให๎ความสําคัญกับลูกค๎าเป็นอันดับแรก
หรือ “ลูกค้าเป็นคนที่ถูกเสมอ” ทําให๎การปรุงอาหารจีนซึ่งแตํเดิมต๎องมีความเครํงครัดในรูปแบบการ
ปรุง ได๎ยอมทําตามสิ่งที่ลูกค๎าเรียกร๎องให๎ใสํเครื่องปรุงบางชนิดลงไป ซึ่งปรากฏการณ๑นี้ธเนศได๎ตีความ
วํา “อาหารก็มีความเป็น “ประชาธิปไตย” และมีความหลากหลายมากขึ้น ตามหลักความต้องการ
ของ “ประชาชนเป็นใหญ่” ที่ความถูกต้องและประเพณีต่าง ๆ นั้นก็จะต้องปรับตัวให้เข้ากับประเพณี
ของ “ประชาชนเป็นใหญ่” ” (หน๎า 144) ประเด็นตําง ๆ ที่นําเสนอในงานชิ้นนี้ มีทั้งนําศึกษาให๎เห็น
ชัด เจนมากขึ้น ด๎ ว ยการค๎น คว๎ าข๎ อ มู ล มาพิ สู จ น๑ วํ าเป็ น อยํ า งไร และมี บ างประเด็ น ที่นํ า จะทํ า การ
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วิเคราะห๑และถกเถียงเพิ่มเติมเพื่อความเข๎าใจและให๎ความกระจํางเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแบบ
แผนการบริโภคในสังคมไทยให๎มีความชัดเจนมากขึ้น
การศึกษาผลกระทบของอาหารจีนทั้งการปรุงและรสชาติรวมทั้งผลกระทบตํอการไปกิน
อาหารนอกบ๎านของชนชั้นกลางในสังคมไทยเมื่อราวครึ่งศตวรรษที่ผํานมาของ ธเนศ วงศ๑ยานนาวา 61
ก็นับวําเป็นแรงกระเพื่อมสําคัญของการศึกษาอาหารในสังคมไทยที่ไมํมีเสียงตอบรับหรือถกเถียงให๎
เห็นเสียเลย แตํก็แสดงให๎เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการกินอาหารของคนไทยที่เป็นผลมาจาก
อาหารจีน ที่มีพลวัตอยูํภายในสังคมไทยมานานจนกระทั่งปัจจุบันได๎ดี แตํเมื่อไมํนานมานี้งานของ
สุนทรี อาสะไวย๑ได๎ตอกย้ําให๎เห็นถึงความสําคัญของอาหารจีนในการปรับแปลงเป็นอาหารของชาววัง
ซึ่งถือวําเป็นสํวนหนึ่งของการพัฒนามาเป็นอาหาร “ไทย” หรืออาหารประจําชาติซึ่งเป็นกระบวนการ
ของการเลือกรับปรับใช๎วัฒนธรรมอาหารจากนานาชาติที่คนไทยสัมพันธ๑ด๎วยทั้งตะวันตก เปอร๑เซีย
อินเดีย ญวน ฯลฯ โดยอาหารจีนได๎ถูกปรับเปลี่ยนไปเป็นตํารับอาหารของชนชั้นสูงตามสถานภาพของ
ชาวจีนที่ประสบความสําเร็จทางด๎านเศรษฐกิจและเข๎าเป็นสํวนหนึ่งของระบบราชการไทยจนมีอํานาจ
ทางการเมืองควบคูํกันไปด๎วยในฐานะขุนนางชั้นสูง โดยสุนทรีได๎ยกเอากรณีตํารับอาหารของทําน
ผู๎หญิงกลีบ มหิธร (ไกรฤกษ๑) ภรรยาของเจ๎าพระยามหิธรในรัชกาลที่ 6 ที่ได๎นําเอาตํารับกับข๎าวของ
ชาวจีนมาผสมผสานกับอาหารของชนชั้นสูงหลังจากการเข๎ามาเป็นสํวนหนึ่งของระบบราชการตั้งแตํ
ต๎นรัตนโกสินทร๑62
ประเด็นการเกิดขึ้นของอาหารประจําชาติและอาหารกับการเป็นชาตินั้นได๎รับความสนใจ
จากประวัติศาสตร๑ในโลกตะวันตกและอาณานิคมพอสมควร ขณะที่งานศึกษาในสังคมไทยมีไมํมากนัก
มี เ พี ย งงานบุ ก เบิ ก ของอนรรฆ พิ ทั ก ษ๑ ธ านิ น ที่ พ ยายามใช๎ ตํ า ราอาหารมาวิ เ คราะห๑ ใ ห๎ เ ห็ น ถึ ง
ภาพลักษณ๑ของความเป็น “ไทย” ในตําราอาหารที่การเกิดขึ้นของการเขียนและพิมพ๑ตําราอาหารเป็น
กระบวนการทั้งเลือกรับเอาความรู๎ของวิชาอาหารการกินแบบตะวันตก พร๎อมๆ กันไปกับการแสวงหา
ความเป็นไทยที่เป็นอัตลักษณ๑ของตัวเองด๎านอาหารไปพร๎อมกันด๎วยในกระบวนการสร๎างความเป็น
ไทย และการพยายามสถาปนา “อาหารไทย” ยังนับเป็นกระบวนการสร๎างชาติอีกด๎านหนึ่งที่สําคัญ
ให๎เกิดขึ้นผํานการนําเสนอภาพตัวแทนของอาหารให๎เกิดขึ้น โดยได๎พยายามรวมเอาอาหารภูมิภาค
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ธเนศ วงศ๑ยานนาวา, “ปรับ ‘ลิ้นจีน’ ให๎เป็น ‘ลิ้นไทย’,” ใน ขวัญชีวัน บัวแดง และอภิญญา เฟื่องฟู
ตระกูล บรรณาธิการ, ข๎ามขอบฟูา: 60 ปี ชิเกฮารุ ทานาเบ (กรุงเทพฯ: ศูนย๑มานุษยวิทยาสิรินธร (องค๑การมหาชน),
2550), หน๎า 297-352.
62
สุนทรี อาสะไวย๑, “กําเนิดและพัฒนาการของอาหารชาววังกํอน พ.ศ. 2475,” ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 32
ฉบับที่ 7 (พฤษภาคม 2554), น. 98-101.
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ตํางๆ ที่แม๎จะมีเครื่องปรุงตําราและสูตรอาหารตํางกัน แตํก็ถูกนําเสนอภายใต๎ความคิดของความเป็น
ไทยรํวมกันอีกด๎วย63
ในขณะที่งานศึกษาลําสุดอีกชิ้นหนึ่งในประเด็นการสร๎างอัตลักษณ๑ของอาหารไทยของ ภานุ
วงษ๑ชอุํม ในชื่อ What is Thai Cuisine?: Thai Culinary Identity Construction from The Rise
of The Bangkok Dynasty to Its Revival64 ซึ่งข๎อเสนอสําคัญของงานศึกษาชิ้นนี้อยูํที่การเสนอวํา
ตลอดเวลาสองร๎ อ ยกวํ าปี ข องกรุ ง รั ต นโกสิ น ทร๑ช นชั้ น นํ า ได๎ ส ร๎ า งอั ต ลั กษณ๑ ข องอาหารไทยผํ า น
ปฏิสัมพันธ๑กับโลกรอบข๎าง ที่มีพลวัตทางการเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด
คูํกันกับการเปรียบตํางและปรับเปลี่ยนเอาวัฒนธรรมอาหารที่มีความหลากหลายในสังคมไทยทั้งเชิง
ชาติพันธุ๑และพื้นที่ทางภูมิศาสตร๑ ขณะเดียวกันการเขียนตําราอาหารของคนไทยในยุคตํางๆ แสดงให๎
เห็นถึงภาพสะท๎อนของวัฒนธรรมอาหารที่เกิดขึ้นในแตํละยุค โดยตําราอาหารมีสํวนสําคัญในการ
สร๎าง “ภาษาปากะวิทยา” (Culinary Language) ที่กลายเป็นองค๑ความรู๎ด๎านการครัวให๎เกิดเป็น
มาตรฐานขึ้นสําหรับสังคมและมีความเหนือกวําความรู๎ชุดอื่น โดยผู๎เขียนเสนอวํากาพย๑เหํชมเครื่อง
คาวหวานเป็นต๎นแบบของความรู๎ด๎านการครัวของราชสํานักสยาม และสามารถสร๎าง “ภาษาปากะ
วิทยา” ที่มีผลกระทบอยํางมหาศาลในสังคมไทยตลอดมาจนถึงปัจจุบัน เพราะเมื่อคุณหญิงเปลี่ยน
บุนนาคได๎เขียนตํารา แมํครัวหัวปุาก๑ ขึ้นในยุคการสร๎างครัวสยามให๎มีความทันสมัยอันเป็นชํวงที่ชน
ชั้น นํ า สยามกํ าลั ง ค๎น หาความศิ วิ ไลซ๑เ พื่ อประกาศตนอยูํ ใ นสั งคมโลกสมั ยอาณานิค มนั้ น ก็ ได๎ ใ ห๎
ความสําคัญและอ๎างอิงถึงตําราของผู๎ดีต๎นรัตนโกสินทร๑อยํางกาพย๑เหํชมเครื่องคาวหวานอยํางสูงและ
ได๎สืบทอดภาษาปากะวิทยาของการครัวชนชั้นสูงที่เพิ่มเติมด๎วยการครัวแบบตะวันตกให๎เข๎มข๎นด๎วย
ซึ่งสํงผลให๎ภาษาปากะวิทยาของการครัวชนชั้นสูงได๎กลายเป็น “เอกลักษณ๑” ของอาหารไทยที่ควบคูํ
กับความเป็นไทย ซึ่งได๎รับการตอกย้ําตํอมา
แม๎เมื่อระบอบทางการเมืองเข๎าสูํยุคประชาธิปไตยหลัง พ.ศ. 2475 ก็ตาม ที่การสร๎างความ
เป็นไทยยังต๎องหยิบยืมความรู๎ของชนชั้นสูงสืบมาผํานการพิมพ๑ตําราอาหารในหนังสืองานศพ และเมื่อ
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองมาสูํ ยุคเผด็จการทหารที่กลับไปอ๎างอิงเอาระบบ
กษัตริย๑เป็นที่มาของแหลํงอํานาจ ก็ทําให๎กระแสการสร๎างอัตลักษณ๑ของอาหารไทยในชนชั้นกลางที่
เป็นชนชั้นใหมํและกุมอํานาจสื่อสารมวลชนได๎หันกลับไปสูํการครัวแบบชนชั้นสูงอีกครั้งในทศวรรษ
2520-2530 ผํานการสร๎างความทรงจํารํวมของชนชั้นกลางในกรุงเทพฯ โดยอาศัยบันทึกความทรงจํา
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Panu Wongcha-um, “What is Thai Cuisine?: Thai Culinary Identity Construction from
The Rise of The Bangkok Dynasty to Its Revival,” (A Thesis Submitted for Degree of Master of Arts,
Department of History, National University of Singapore, 2010).
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ของเชื้อสายชนชั้นสูงที่ตีพิมพ๑ขึ้นในยุคนั้นคือ เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก ของทิพย๑วาณี สนิทวงศ๑ ณ
อยุธยา และ ชีวิตในวัง ของ ม.ล. เนื่อง นิลรัตน๑ เป็นหลักฐานสําคัญ กลําวได๎วํางานชิ้นนี้ได๎ใช๎หลักฐาน
สําคัญแคํสี่ชิ้นที่กลํา วมาแล๎วเพื่อสรุป อัตลั กษณ๑อาหารไทย และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมาอยําง
ตํอเนื่องตลอดสองร๎อยกวําปีที่ผํานมา ในข๎อสรุปวําอัตลักษณ๑อาหารไทยคืออาหารของชนชั้นนํานั้นนํา
เห็นพ๎องต๎องกันเป็นสํวนมาก แตํอยากจะโต๎แย๎งวําในกระบวนการวิวัฒน๑และชํวงเวลาของการเกิด
ความรู๎ที่เหนือกวําความรู๎ของการครัวแบบอื่นๆ ยังเป็นปัญหาของงานชิ้นนี้อยูํมาก นี่ยังไมํนับการ
ไมํให๎ความสําคัญของการเข๎าปะทะขององค๑ความรู๎สําคัญด๎านอาหารอื่นๆ เชํน โภชนาการ อาหาร
พื้นบ๎านเชํนส๎มตําที่กลายเป็นภาพตัวแทนของอาหารไทยวําเกิดได๎อยํางไรในเมื่อเป็นอาหารชั้นต่ํา
(low) ในความหมายที่ผู๎เขียนใช๎เมื่ออธิบายการเกิดขึ้นขององค๑ความรู๎หลักที่ต๎องเกิดจากอาหารชั้นสูง
(high) อันเป็นกรอบคิดหลักที่ใช๎ตลอดทั้งวิทยานิพนธ๑
ในขณะที่กระแสโลกาภิวัตน๑ด๎านอาหารและวัฒนธรรมของอาหารนานาชาติที่หลั่งไหลเข๎าสูํ
สังคมไทยอยํางมากในสามทศวรรษที่ผํานมาก็สํงผลกระทบตํอรูปแบบการบริโภคในสังคมไทยอยูํไมํ
น๎อย ชาติชาย มุกสง 65 ได๎พยายามอธิบายวําอาหารโลกาภิวัตน๑ทั้งหลายแม๎จะมีรูปแบบที่ชัดเจนมี
มาตรฐานเพียงใดก็ตาม เมื่อข๎ามพรมแดนทางวัฒนธรรมแล๎วก็จะเกิดการกลายพันธุ๑ไปของอาหารไมํ
เว๎นแม๎แตํอาหารฟาสต๑ฟูดที่ประกาศวํามี มาตรฐานเหมือนกันทั้งโลก แตํเมื่อเข๎าไปอยูํในวัฒนธรรม
ตํางๆ รวมถึงการศึกษาในวัฒนธรรมไทยก็จะสร๎างชุดความสัมพันธ๑ชุดใหมํขึ้นและเกิดผลกระทบตํอ
สังคมตามมา ทั้งในแงํที่เป็นลบเชํนเรื่องการทําลายสุขภาพ การลดบทบาทความเป็นไทยลงในการ
บริโภค แตํก็ยังมีแงํบวกในแงํสร๎างวัฒนธรรมใหมํให๎เกิดขึ้นในสังคมเชํนการคํานึงถึงประสิทธิภาพของ
บริการที่เป็นผลจากความเคยชินที่ร๎านอาหารฟาสต๑ฟูดสร๎างขึ้น การรู๎จักมารยาทการเข๎าคิว การ
คํานึงถึงความแนํนอนและคาดหวังได๎ของอาหารมากกวําคํานึงถึงแคํรสชาติ
กระแสความสนใจศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร๑ อ าหารและอาหารในมิ ติ ข องสั ง คมศาสตร๑ แ ละ
มนุษยศาสตร๑สาขาอื่น เชํน มานุษยวิทยา สังคมวิทยา ปรัชญา ภาษาศาสตร๑ และวรรณคดีศึกษาใน
สังคมไทยเริ่มปรากฏชัดเจนขึ้น ในระยะหลัง ดังปรากฏโครงการวิจัยสหวิทยาการของคณะอักษร
ศาสตร๑ จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัยที่ได๎ตีพิมพ๑ออกมาในปี พ.ศ. 2550 คือชุดโครงการวิจัย “เรื่องกิน
เรื่องใหญํในไทยและเทศ” ซึ่งได๎ให๎ความหมายของชื่อโครงการวิจัย “เรื่องกินเรื่องใหญํ ” วํา มิได๎
หมายความเพียงวําเรื่องกินสําคัญเทํานั้น แตํหากยังหมายความรวมถึงวําเรื่องกินนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวพัน
กับทุกด๎านของชีวิต ทั้งอารมณ๑ ความรู๎สึก ศรัทธา ความเชื่อ และท๎ายที่สุด ภูมิปัญญาของมนุษย๑ในทุก
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ชาติชาย มุกสง, “ฟาสต๑ฟูดกลายพันธุ:๑ การเปลี่ยนแปลงความหมายของอาหารกับการบริโภค
เชิงสัญญะข๎ามวัฒนธรรม,” ใน การเดินทางของสินค๎าสมัยใหมํ (กรุงเทพฯ: ศูนย๑มานุษยวิทยาสิรินธร (องค๑การ
มหาชน), 2550).
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วัฒนธรรม อาหารยังเป็นเครื่องกําหนดระบบคุณคํา และการรับเทคโนโลยีของสังคม 66 ซึ่งในชุดวิจัยนี้
แม๎จะศึกษาอาหารในหลายแงํมุมทั้ง ปรัชญา ภาษาศาสตร๑ วรรณคดี ภูมิศาสตร๑ ก็ตาม แตํกลับขาด
การศึกษาในทางประวัติศาสตร๑อาหารไป จะมีเพียงแคํบทความของ จุฬิศพงศ๑ จุฬารัตน๑ เทํานั้นที่เป็น
การศึกษาแนวประวัติศาสตร๑ของกลุํมชาติพันธุ๑เจ๎าเซ็นถึงวัฒนธรรมอาหารและธรรมเนียมปฏิบัติด๎าน
อาหารที่เผยแพรํเข๎าสูํสังคมไทย โดยเสนอวําพิธีกรรมยะหมาดที่หมายถึงการกินอาหารรํวมกันและทํา
พิธีการกินอาหารที่ทําให๎อาหารบริสุทธิ์ด๎วยพิธีสุหรํายนั้นได๎เผยแพรํเข๎าไปเป็นพิธีกรรมของราชสํานัก
สยาม และอาหารการกิน ในราชสํานักที่ปรากฏในวรรณคดีกาพย๑เหํช มเครื่องคาวหวานนั้นได๎รับ
อิทธิพลจากอาหารของแขกเจ๎าเซ็น และยังมีอาหารอีกหลายชนิดที่สังคมไทยได๎รับจากอิทธิพลของ
แขกเจ๎าเซ็นด๎วย67
ในขณะที่ก ารประชุม ประจํ าปีท างมานุษยวิทยาของศูนย๑ม านุษ ยวิทยาสิ ริ นธร (องค๑การ
มหาชน) ในครั้งหลังๆ มีถึง 2 ครั้งที่มีเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารการกิน ครั้งแรกแม๎จะไมํใชํเป็นเรื่อง
อาหารโดยตรงแตํการจัดประชุมเรื่อง “วัฒนธรรมบริโภค บริโภควัฒนธรรม”68 นั้น เรื่องการบริโภค
อาหารก็ ไ ด๎ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ป รากฏในหลายบทความวิ ช าการที่ นํ า เสนอและยั ง ปรากฏการศึ ก ษาด๎ า น
ประวัติศาสตร๑อาหารอยูํด๎วย สํวนการประชุมประจําปี 2553 นั้นเป็นเรื่องของอาหารโดยตรงในชื่อ
เรื่อง “ปากท๎องและของกิน”69 ซึ่งปรากฏการศึกษาประวัติศาสตร๑อาหารในหลายแงํมุมมากขึ้น และ
อี ก หลายเรื่ อ งแม๎ จ ะใช๎ วิ ธี ก ารศึ ก ษาจากสาขาวิ ช าอื่ น หรื อ ศึ ก ษาโดยนั ก มานุ ษ ยวิ ท ยาก็ ป รากฏ
ประวัติศาสตร๑อยูํในการศึกษาหลายเรื่องด๎วยกัน จึงนับได๎วําอาหารได๎รับความสนใจศึกษาแล๎วใน
สังคมไทยแม๎จะยังไมํคํอยคึกคักนักในวงวิชาการประวัติศาสตร๑
1.7.2 การศึกษาประวัติศาสตร์โภชนาการ
การศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร๑ โ ภชนาการในสั ง คมไทยไมํ คํ อ ยได๎ รั บ ความสนใจจากนั ก
ประวัติศาสตร๑ นั ก มีแตํคนทํางานด๎านโภชนาการในภาครัฐ คือกองโภชนาการ กรมอนามัยที่เป็น
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สุจิตรา จงสถิตวัฒนา บรรณาธิการ, รวมบทความวิจัย ยําใหญํใสํสารพัด : วัฒนธรรมอาหารไทย-เทศ
(กรุงเทพฯ: คณะอักษรศาสตร๑ จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, 2550), น. i.
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จุฬิศพงศ๑ จุฬารัตน๑, “เรื่องเลําจากยะหมาด: ศาสนาและความเชื่อเกี่ยวกับการกินอยูํของเจ๎าเซ็น,” เรื่อง
เดียวกัน, น.51-84.
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เอกสารประกอบการประชุมประจําปีทางมานุษยวิทยาครั้งที่ 5 เรื่อง “วัฒนธรรมบริโภค บริโภค
วัฒนธรรม” ระหวํางวันที่ 29-31 มีนาคม 2549 ณ ศูนย๑มานุษยวิทยาสิรินธร (องค๑การมหาชน) (กรุงเทพฯ: ศูนย๑
มานุษยวิทยาสิรินธร (องค๑การมหาชน), 2553). และมีหนังสือรวมบทความตีพิมพ๑ในปีถัดมา
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เอกสารประกอบการประชุมประจําปีทางมานุษยวิทยาครั้งที่ 9, ปากท๎องและของกิน: จริยธรรมและ
การเมืองเรื่องอาหารการกิน (3 เลํม), วันที่ 25-27 มีนาคม 2553 ณ ศูนย๑มานุษยวิทยาสิรินธร (องค๑การมหาชน)
(กรุงเทพฯ: ศูนย๑มานุษยวิทยาสิรินธร (องค๑การมหาชน), 2553).
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หนํวยงานหลักในการดําเนินงานโภชนาการมาโดยตลอดที่ให๎ความสนใจงานโภชนาการในอดีต โดย
งานสํวนใหญํเป็นการทบทวนถึงบทบาทและความสําเร็จของหนํวยงานที่ผํานมา มากกวําต๎องการทํา
ความเข๎าใจถึงผลของโภชนาการตํอสังคมด๎านตํางๆ อยํางรอบด๎าน ถ๎าหากจะดูผลกระทบก็จะเน๎นการ
ดําเนินนโยบายที่ประสบความสําเร็จในอดีตเสียมากวํา งานสําคัญชิ้นแรกคือการทบทวนนโยบาย
โภชนาการในอดีตที่ประสบความสําเร็จมาชํวยในการพิจารณาประเด็นปัญหาเรื่องโรคไร๎เชื้อเรื้อรังที่
สังคมไทยเผชิญมาตั้งแตํทศวรรษ 2530 และการกินอาหารที่ไมํถูกหลักโภชนาการได๎กลายเป็นปัญหา
ที่ต๎องการมีการแก๎ไข โดยใช๎การขับเคลื่อนนโยบายจากภาครัฐเหมือนเดิม ซึ่งงานชิ้นนี้พยายามทํา
ความเข๎าใจถึงที่มาของปัญหาผํานประวัติศาสตร๑การดําเนินนโยบายโภชนาการที่ผํานมา และพยายาม
หาทางนําเอากรณีที่ป ระสบความสํ าเร็จมาประยุกต๑ใช๎แก๎ปัญหาในปัจจุบัน แตํขาดการวิเคราะห๑
ประวัติศาสตร๑อยํางลึกซึ้งรอบด๎านและสัมพันธ๑กับบริบททางการเมืองและเศรษฐกิจ70
สํวนงานอีกชิ้นหนึ่งเป็นประวัติของหนํวยงานด๎านโภชนาการ คือกองโภชนาการ กรมอนามัย
ที่พยายามรวบรวมและทบทวนอดีตของตนเอง แตํเป็นเพราะคนเขียนเป็นนักโภชนาการที่ฝึกฝนมา
ทางวิทยาศาสตร๑จึงมีแนวโน๎มจะเน๎นไปที่การดําเนินนโยบายที่กองโภชนาการเป็นตัวเอกจึงทําให๎
กลายเป็นประวัติของหนํวยงานวําเคยทําอะไรมาบ๎าง โดยเฉพาะงานที่สําเร็จ แตํขาดการศึกษาตาม
แนวทางของงานประวัติศาสตร๑ที่ต๎องให๎ ความสําคัญของบริบททางสั งคมมากกวําจะพิจารณาถึง
บทบาทหนํวยงานเพียงอยํางเดียว และขาดการทําความเข๎าใจเกี่ยวกับความรู๎ทางโภชนาการที่มี
ผลกระทบตํอสังคมไทยในสํวนรวม71
การศึกษาเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการในทางประวัติศาสตร๑ ที่พยายามมองโภชนาการใน
บริบทของสังคมและการเมืองนั้น ปรากฏในงานของชาติชาย มุกสง 72 ที่พยายามทบทวนการเปลี่ยน
ผํานทางโภชนาการของสังคมไทย จากการกินที่ขาดคือทั้งมีกินไมํเพียงพอตํอการมีสุขภาพดีและการ
เผชิญกับโรคขาดสารอาหารจากการกินที่ไมํถูกหลักโภชนาการ โรคขาดสารอาหารจึงเป็นปัญหาสําคัญ
เมื่อเริ่มต๎นดําเนินงานพัฒนาภาวะโภชนาการของประเทศเมื่อทศวรรษ 2470 มาสูํการกินที่เกินเมื่อ
ประเทศไทยได๎พัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอาหารจนเติบโตอยํางมากในทศวรรษ 2530 ที่ทําให๎
คนไทยอยูํดีกินดีมากขึ้นจนกลายเป็นภาวะโภชนาการเกินและเป็นโรคจากการกินมากเกินไปแทน นั่น
คือโรคไร๎เชื้อเรื้อรัง อาทิ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคอ๎วน และมะเร็ง เป็นต๎น
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วีณะ วีระไวทยะ และสงํา ดามาพงษ๑, พฤติกรรมการบริโภคอาหาร: ทบทวนองค๑ความรู๎ สถานการณ๑
และปัจจัยที่เกี่ยวข๎องภายใต๎โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยสูํสุขภาพที่ยืนยาว (นนทบุรี: สํานักพัฒนาวิชาการแพทย๑
กรมการแพทย๑ กระทรวงสาธารณสุข, 2541).
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จากงานศึกษาประวัติศาสตร๑อาหารทั้งหมดปรากฏวําการศึกษาในตํางประเทศประเด็นนี้ได๎
ทํ า กั น มานานพร๎ อ มๆ กั บ กระแสการเติ บ โตของประวั ติ ศ าสตร๑ สั ง คมตั้ ง แตํ ท ศวรรษ 1970 ที่ มี
การศึกษาอาหารในแนวทางของประวัติศาสตร๑สังคมและประวัติศาสตร๑วัฒนธรรมกันอยํางกว๎างขวาง
โดยเฉพาะในยุโรปและอเมริกาเหนือ แม๎แตํการศึกษาประวัติศาสตร๑โภชนาการก็ปรากฏวํามีการศึกษา
กันในหลากหลายประเด็นในแตํละประเทศ โดยเฉพาะความสําคัญของสารอาหารที่ค๎นพบใหมํอยําง
วิตามินที่มีการให๎ความสนใจกันอยํางมาก ในขณะที่การศึกษาประวัติศาสตร๑อาหารในสังคมไทยแม๎จะ
ไมํปรากฏเป็นล่ําเป็นสันนัก แตํก็พอมีการศึกษาอยูํบ๎างที่ใช๎แนวคิดและวิธีการศึกษาวิเคราะห๑ทาง
สังคมศาสตร๑ โดยเฉพาะทางสั งคมวิทยาและมานุษยวิทยาซึ่งพบวํางานบางชิ้นก็ศึกษาจากข๎อมูล
เอกสารในอดีตเชํน เดีย วกับ นั ก ประวัติศาสตร๑ สํ ว นงานศึกษาประวัติศาสตร๑อาหารโดยตรงนั้น มี
คํอนข๎างจํากัด จึงนําสนใจที่จะต๎องเติมเต็มองค๑ความรู๎เกี่ยวกั บอาหารในมิติทางประวัติศาสตร๑ขึ้ น

บทที่ 2
รัฐไทยกับการสถาปนาความรู้และปฏิบัติการทางอาหารและโภชนาการ
ระหว่าง พ.ศ. 2482-2492
แนวความคิ ด เรื่ อ งการกิ น อาหารเพื่ อ บํ า รุ ง และรั ก ษาสุ ข ภาพ หรื อ กลํ า วอี ก นั ย หนึ่ ง คื อ
โภชนาการแบบเกําหรือโภชนาการแบบจารีตมักจะปรากฏเป็นสํวนหนึ่งของวิธีคิดทางการแพทย๑ของ
แตํละสังคม ในสังคมไทยก็เชํนกันโภชนาการแบบจารีตนั้นเป็นสํวนหนึ่งของระบบวิธีคิดทางการแพทย๑
แผนไทยที่มีหลักการและเหตุผลเป็นระบบภายในของวิธีคิดที่ชัดเจน ดังนั้นการกินอาหารของคนไทย
จึงถูกกํากับ และให๎ ความหมายที่อธิบายได๎ด๎วยระบบวิธีคิดการแพทย๑ไทยตามแนวทางทฤษฎีธาตุ
กํอนที่แนวความคิดโภชนาการใหมํที่มีฐานจากวิทยาศาสตร๑ของตะวันตกจะถูกเลือกรับปรับแปลงเข๎า
มาพร๎อมกับการแพทย๑ตะวันตกจนกลายเป็นที่ยอมรับของรัฐและชนชั้นนําไทย และตํอมารัฐไทยได๎ใช๎
เป็นเครื่องมือสําคัญในการขยายบทบาทของรัฐในการจัดการสุขภาพอนามัยของประชาชน
ในบทนี้จะเป็นการพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและแนวปฏิบัติทางโภชนาการจาก
สมัยโบราณมาสูํสมัยใหมํในสังคมไทย ด๎วยการวิเคราะห๑ให๎เห็นถึงแนวคิดโภชนาการแบบจารีตของ
ไทยที่สัมพันธ๑กับระบบวิธีคิดทางการแพทย๑แนวจารีตที่เรียกกันภายหลังวํา “การแพทย๑แผนไทย” ซึ่ง
ผูกโยงกับการแพทย๑ทฤษฎีธาตุ การกินเพื่อผลประโยชน๑ตํอสุขภาพจึงต๎องให๎ความสําคัญกับธาตุของผู๎
กิ น ที่ สั ม พั น ธ๑ อ ยํ า งสมดุ ล กั บ ธาตุ ข องอาหาร ซึ่ ง ตํ อ มาเมื่ อ สั ง คมไทยรั บ เอาโภชนาการใหมํ แ บบ
วิทยาศาสตร๑เข๎ามาภาครัฐได๎มีบทบาทสําคัญในการเผยแพรํและสํงเสริมการกินตามแนวโภชนาการ
ใหมํ ด๎ ว ยการสร๎ า งหนํ ว ยงานราชการขึ้ น มาดํ า เนิ น งานอยํ า งจริ ง จั ง จนกระทั่ ง การกิ น ตามแนว
โภชนาการใหมํได๎กลายมาเป็นรูปแบบของการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของประชากรจนกลายเป็น
พลังสําคัญในการสร๎างชาติ
ดังจะแสดงให๎เห็นถึงประเด็นสําคัญตํอไปนี้คือ 1) การค๎นหาและวิเคราะห๑ถึงระบบวิธีคิดของ
โภชนาการสมัย จารีตของไทยที่ดํารงอยูํเป็นสํ ว นหนึ่งในระบบวิธีคิดของการแพทย๑แผนไทย ด๎ว ย
การศึกษาจากระบบการแพทย๑ที่อธิบายถึงรสชาติอาหารที่สัมพันธ๑กับธาตุในรํางกายคนตามทฤษฎีธาตุ
ของการแพทย๑แผนไทย 2) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการรับแนวคิดโภชนาการใหมํจากตะวันตกเข๎า
มาของชนชั้นนําสยามในปลายพุทธศตวรรษที่ 25 3) การสถาปนาและตั้งมั่นขึ้นมาของแนวคิดและ
โภชนาการใหมํพร๎อมๆ กับการแพทย๑สมัยใหมํในการจัดการสุขภาพประชาชนหลังปฏิวัติทางการเมือง
2475 4) การปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตด๎านการเกษตรแผนใหมํด๎วยการสํงเสริมการปลูกพืชและ
เลี้ยงสัตว๑เป็นอาหารให๎เพียงพอตํอการบริโภคและเป็นไปตามหลักโภชนาการใหมํ 5) สูตรอาหารที่
แสดงให๎เห็นถึงการบูรณาการเอานโยบายการผลิตด๎านการเกษตรและนโยบายสร๎างชาติด๎วยการบํารุง
อนามัย ประชาชน ด๎ ว ยการเสนออาหารในอุด มคติข องคณะราษฎรคือ “ก๐ว ยเตี๋ยว” ที่อุ ดมด๎ว ย
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ประโยชน๑ในทางโภชนาการใหมํและสร๎างงานสร๎างอาชีพให๎แกํราษฎรทั้งผลิตวัตถุดิบและการค๎าขาย
ไปพร๎อมกัน กํอนจะจบลงด๎วยบทสรุปความสําคัญของบทนี้
2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างโภชนาการกับแนวคิดทางการแพทย์ไทยสมัยโบราณ
การกินอาหารที่สํงผลตํอสุขภาพอันเป็นแนวคิดกว๎างๆ ของโภชนาการนั้นมีมาทุกยุคสมัยของ
มนุษยชาติ โดยมากแนวคิดทางการแพทย๑จะกํากับและสร๎างความหมายของการกินดีเพื่อสุขภาพใน
สังคมแตํละยุคสมัย การจะค๎นหาแนวความคิดของการกินดีมีประโยชน๑ตํอสุขภาพหรือบํารุงสุขภาพ
รวมทั้งปูองกันและรักษาความเจ็บปุวยนั้นจึงสัมพันธ๑กันอยํางมากกับระบบวิธีคิดทางการแพทย๑ใน
สังคมนั้น แตํการจะศึกษาถึงตัววัตถุคืออาหารโดยตรงนั้นทําได๎ยากเพราะทั้งวัตถุดิบและวิธีการปรุงจะ
เปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลา วิธีการหนึ่งที่นักประวัติศาสตร๑ใช๎ในการสอบทวนถึงคุณสมบัติของอาหารที่
แสดงออกถึงคุณลักษณะของอาหารที่เป็นพื้นฐานพอสมควรก็คือการศึกษารสชาติ และเนื่องจาก
รสชาติมักจะสัมพันธ๑กับระบบคิดทางการแพทย๑แบบโบราณ เนื่องจากการแพทย๑สมัยโบราณนั้นยังใช๎
ผัสสะทั้ง 5 ในการวินิจฉัยสุขภาพ คือ ทั้งชิมปัสสาวะ ดมลมหายใจ ตามการแพทย๑ทฤษฎีธาตุของ
ตะวันตก รสชาติอาหารกับการสร๎างสุขภาพที่ดีตามระบบคิดทางการแพทย๑หรือความหมายอยํางกว๎าง
ของโภชนาการนั้น จึงเป็นเรื่องที่สัมพันธ๑กันอยํางมาก การจะทําความเข๎าใจถึงแนวคิดโภชนาการจึง
จะต๎องเข๎าใจถึงระบบคิดทางการแพทย๑ที่ดํารงอยูํในขณะนั้นด๎วย
จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงด๎านรสชาติของอาหารในโลกตะวันตก โดยเฉพาะฝรั่งเศสใน
การปฏิวัติด๎านอาหารของ ซูซาน พินการ๑ด (Susan Pinkard) พบวําอาหารการกิน การครัวและ
รสชาติอาหารนั้นสัมพันธ๑กับระบบคิดทางการแพทย๑อยํางมาก อาหารในยุคกรีกถึงยุคกลางจึงถูกจัด
วางอยูํบนแนวคิดของการแพทย๑ทฤษฎีธาตุของฮิปโปเครติส (Hippocrates, 460-377 BC) และขยาย
ความอยํางพิสดารโดยกาเลน (Galen, ค.ศ.129-216) อยํางแยกไมํออก รสชาติของอาหารในแถบ
ทะเลเมดิเตอเรเนียนในยุคโบราณนั้นตรงข๎ามกับอาหารในยุคสมัย ใหมํ โดยอาหารมีรสชาติซับซ๎อน
หลายชั้นซ๎อนกันอยูํในสํารับเดียวจากการใช๎เครื่องปรุงจํานวนมาก วิธีการปรุงและการจัดอาหารจะ
เน๎นถึงการเปลี่ยนรสชาติ เนื้ออาหาร สี และขนาดของวัตถุดิบหลัก โดยมีวัตถุประสงค๑ที่จะเปลี่ยน
วัตถุดิ บ ที่นํ ามาประกอบอาหารให๎ ไมํมี ความเป็น ธรรมชาติข องสิ่ งนั้ นเหลื ออยูํ ซึ่ง คล๎ า ยกัน กับใน
ประวัติศาสตร๑การอาหารของมนุษย๑ในวัฒนธรรมใหญํของโลกที่จะเน๎นอาหารรสจัดรสใดรสหนึ่งใน
ขณะที่จะมีอีกหลายรสซ๎อนอยูํหลายชั้นจากวัตถุดิบและเครื่องปรุงจํานวนมาก โดยอาหารในหลาย
วัฒนธรรมยังคงเป็นเชํนนี้อยูํในปัจจุบันซึ่งสามารถสัมผัสได๎ในเม็กซิโก แอฟริกาเหนือ ตะวันออกกลาง
อินเดียและอนุทวีป รวมทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎และในหลายสํวนของประเทศจีน1

1

Susan Pinkard, A Revolution in Taste: The Rise of French Cuisine (New York: Cambridge
University Press, 2009), p.4.
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ในยุโรปตั้งแตํยุคกรีกสูํยุคกลางจะถูกครอบงําด๎วยอาหารรสชาติเปรี้ยวหวานจากการผสมกัน
อยํ า งเข๎ า คูํ ข องกลิ่ น เครื่ อ งเทศและเครื่ อ งปรุ ง ที่ มี ร สหวานผสมกั บ วั ต ถุ ดิ บ ที่ มี ร สเปรี้ ย วทั้ ง ผลไม๎
น้ําส๎มสายชู และของหมักดองตํางๆ จุดเปลี่ยนสําคัญของประวัติศาสตร๑อาหารของตะวันตกคือการ
ปฏิวัติด๎านรสชาติอาหารของฝรั่งเศสที่เกิดขึ้นมาตั้งแตํกลางคริสต๑ศตวรรษที่ 17 ในกระแสเดียวกันกับ
การปฏิวัติทางการเมืองของฝรั่งเศสที่สําเร็จอยํางเป็นรูปธรรมในปลายคริสต๑ศตวรรษที่ 18 อันถือได๎วํา
เป็นการปฏิวัติด๎านรสชาติอาหารเป็นแบบสมัยใหมํที่เน๎นรสชาติของวัตถุดิบของจานอาหารให๎มีความ
กลมกลํอมเป็นธรรมชาติด๎วยการปรุงงํายๆ ให๎มีรสชาติดังที่มันเป็น อันตํางจากรสชาติของอาหารยุค
กลางที่เน๎นความตัดกันชัดเจนของรสชาติและเนื้ออาหาร2 ในขณะที่รสชาติอาหารยุโรปสมัยใหมํนั้นมี
แนวโน๎มจะเน๎นให๎รสชาติที่ตํางกันแตํละรสชาติยังคงจุดเดํนของมันอยูํทั้งในจานของคนกินแตํละคน
และในชุดอาหารที่เสิร๑ฟในมื้อนั้น เชื่อมโยงกันกับปฏิบัติการสําคัญในการปรุงที่ต๎องให๎ความสําคัญกับ
การคงรสตามธรรมชาติของวัตถุดิบที่มาเป็นอาหาร และรสชาติสามารถแยกความเดํนที่แตกตํางจาก
รสชาติอื่น3
การเกิดขึ้นของการปฏิวัติด๎านรสชาติของอาหารในฝรั่งเศสจนกลายเป็นอาหารประจําชาติ
เกิดขึ้นกํอนหน๎าการปฏิวัติทางการเมืองในปี ค.ศ. 1789 กวําศตวรรษคือเริ่มตั้งแตํทศวรรษ 1650 ที่
อํานาจทางการเมืองและวัฒนธรรมของชนชั้นสูงถูกท๎าทายจากอํานาจของชนชั้นกลาง สํงผลให๎เกิด
การเปลี่ยนแปลงของอาหารประจําชาติของฝรั่งเศสจากอาหารแบบโบราณและมีวัฒนธรรมสูงสํงของ
ชนชั้นสูงมาเป็นอาหารของชนชั้นกลางที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของอาหารที่เป็น
ผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสุนทรียศาสตร๑ ความรู๎ทางการแพทย๑และโภชนาการสมัยใหมํที่ชนชั้นกลาง
ให๎ความสําคัญมากกวํา และการปฏิวัติทางการเมืองเป็นจุดเริ่มต๎นที่ชัดเจนขึ้นเทํานั้นเอง4
แตํทั้งนี้การเคลื่อนไหวเพื่อสถาปนาความมีมาตรฐานที่มั่นคงของรสชาติเป็นสิ่งที่พยายาม
สร๎างเรื่อยมาในยุโรป จนกระทั่งถึงคริสต๑ศตวรรษที่ 18 ที่รสชาติถูกนิยามขึ้นมาใหมํด๎วยความรู๎แบบ
วิทยาศาสตร๑และสุนทรียศาสตร๑ของยุคภูมิธรรม รสชาติขยับจากการอธิบายจากประสบการณ๑ของ
มนุษย๑แตํละคน มาเข๎าใจเป็นลําดับขั้นของผัสสะ ซึ่งมีความเฉพาะเจาะจงในแตํละกาลเทศะ และ
เปลี่ยนการอธิบายรสชาติจากรํางกายมาสูํจิตใจ และกลายเป็นตัวตนของแตํละปัจเจกมากขึ้นในเวลา
ตํอมา จุดเปลี่ยนสําคัญของรสชาติในอาหารมาถึงเมื่อเทคโนโลยีการพิมพ๑แพรํหลาย ทําให๎เกิดการ
วิเคราะห๑รสชาติและทําให๎มีความพยายามเข๎าถึงรสชาติในอดีต ซึ่งการพิมพ๑ตําราอาหารและตํารา
โภชนาการล๎วนมีสํวนชํวยสร๎างความแนํนอนของรสชาติขึ้น หรือกลําวได๎วําการพิมพ๑ตําราอาหารเป็น
2

Ibid, p. xii.
Ibid, p. 3.
4
Ibid.
3
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การกําหนดมาตรฐานของรสชาติขึ้นนั่นเอง แตํในกระบวนการสถาปนารสชาติใดรสชาติหนึ่งเป็น
มาตรฐานในอีกทางหนึ่ ง ก็เป็ น การกดทับและละเลยตํอรสชาติแบบอื่นไปด๎ว ย ซึ่งนี่คือการสร๎ าง
“ความเป็นอื่น” ของ “ภูมิทัศน๑ด๎านรสชาติ” (tastescape) ระหวํางผู๎ศึกษากับผู๎ถูกศึกษาที่มีความ
ตํางกันในเวลาและบริบท เชํนเดียวกับที่คนในยุคสมัยใหมํที่มี “ภูมิทัศน๑ด๎านรสชาติ” ตํางจากคนใน
ยุคกลางด๎านอาหารการกิน โดยหันมากินเนื้อสดๆ แทนเนื้อที่แขวนทิ้งไว๎เป็นสัปดาห๑ และลดการใช๎
เครื่องเทศลงหันมาใช๎สมุนไพรที่มีรสชาติละมุนกวําที่หาได๎จากสวนครัวแทน5
ตําราอาหารเป็นวิทยาศาสตร๑ประยุกต๑ของการทําอาหาร เทคนิคการปรุงอาหารเป็นเรื่องของ
ประสบการณ๑ของนักเขียนเรื่องอาหารมืออาชีพที่มีความละเอียดตํอการปรุงอาหารแตํละจาน แตํใน
ขณะเดียวกันการทําครัวก็มีความเป็นแบบแผนที่แนํนอนขึ้น มีการนําเสนอเทคนิคการเตรียมและการ
ปรุงที่เป็นมาตรฐาน การกําหนดเครื่องปรุงตามอัตราสํวนที่แนํนอน การกําหนดเวลาในการปรุงแตํละ
อยําง ลําดับของการครัวที่ชัดเจนเป็นแบบแผนขึ้น เหลํานี้ทําให๎ความคงที่ของรสชาติอาหารเกิดขึ้น
ตํอมาการเพิ่มจํานวนขึ้นของพํอครั วมืออาชีพตลอดคริสต๑ศตวรรษที่ 19 ทําให๎เกิดการตํอสู๎เพื่อผลิต
รสชาติที่แตกตํางขึ้นเพื่อตอบสนองตํอผู๎บริโภค จนทําให๎เรื่องกินกลายเป็นศิลปะในการรับประทาน
อาหาร (Gastronomy) ขึ้นมา และเรื่องการกินและรสชาติก็เปลี่ยนจากวิทยาศาสตร๑ในคริสต๑ศตวรรษ
ที่ 18 มาเป็นเรื่องของสังคมและมนุษยศาสตร๑มากขึ้น6
การแพทย์ทฤษฎีธาตุกับโภชนาการแบบโบราณในสังคมไทย
แม๎การแพทย๑สมัยโบราณของไทยจะมีปรัชญาการแพทย๑หลายแนวในการอธิบายสาเหตุและ
อาการของความเจ็บปุวยคือระบบการแพทย๑แบบโหราศาสตร๑ แบบประสบการณ๑ แบบเหนือธรรมชาติ
และแบบทฤษฎีธาตุก็ตาม 7 แตํคําอธิบายหลักที่ใช๎ในทฤษฎีการแพทย๑แผนไทยนําจะได๎แกํทฤษฎีธาตุ
ที่มีการอธิบายถึงสาเหตุการเกิดโรค อาการและการรักษาที่ยืนอยูํบนพื้นฐานของแนวคิดทฤษฎีธาตุ
เป็นสําคัญ ดังจะเห็นได๎จากคัมภีร๑การแพทย๑แผนโบราณตํางๆ ที่วําความรู๎สําหรับแพทย๑ไทยนั้นมี 4
ประการด๎วยกันคือ “รู้ที่แรกเกิดโรค ๑ รู้จักชื่อโรค ๑ รู้ยาสําหรับแก้โรค ๑ รู้ว่ายาอย่างใดจะควรแก้
5

Prescilla Parkhurst Furguson, “The Sense of Taste,” The American Historical Review
Vol.116 No.2. (April 2011), pp. 376-377.
6
Ibid, pp. 377-378.
7
ในสํวนของรายละเอียดของการอธิบายระบบการแพทย๑แผนไทยถัดจากนี้ไปจะประมวลและเรียบเรียง
อยํางไมํตัดทอนมากนักเพื่อความเข๎าใจที่ตํอเนื่องและตรงกับคําและความตามตําราการแพทย๑แผนไทย จึงไมํได๎อ๎าง
ในทุกๆ ข๎อความอยํางละเอียด จะอ๎างเฉพาะสํวนในการตีความเทํานั้น กรุณาดูรายละเอียดได๎จาก โกมาตร จึงเสถียร
ทรัพย๑, “แนวคิดไทยเรื่องเจ็บไข๎ได๎ปุวย,” และ “ระบบการแพทย๑พื้นบ๎านในชนบทไทย,” ใน โกมาตร จึงเสถียร
ทรัพย๑ และยงศักดิ์ ตันติปิฎก (บรรณาธิการ), สุขภาพไทย วัฒนธรรมไทย (นนทบุรี: สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ,
2550).
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ด้วยโรคใด ๑”8 สําหรับประการที่ 1 ที่วํารู๎ที่แรกเกิดโรคก็คือสาเหตุของการเกิดโรคหรือโรคสมุฏฐาน
นั่นเองโดยการแพทย๑แผนไทยมีจําแนกเอาไว๎วํา เกิดจากฤดูแปรไป อาหารให๎โทษ ไมํเปลี่ยนอิริยาบถ
ต๎องร๎อนยิ่งนัก ต๎องเย็นยิ่งนัก อดนอน อดข๎าว อดน้ํา กลั้นอุจจาระ กลั้นปัสสาวะ ซึ่งล๎วนเป็นการ
ปฏิบัติตัวให๎รํางกายผิดปกติทั้งสิ้น สํวนประการที่ 2 การรู๎จักชื่อโรคนั้นเป็นการ “กําหนดรู้ตามชื่อของ
โรคซึ่งได้สมมติไว้ ว่าอาการเช่นนั้นๆ ชื่อโรคนี้ อาการเช่นนี้ๆ ชื่อโรคนั้น”9 สํวนอีกสองประการคือต๎อง
มีความรู๎ทางรํางกายของผู๎ปุวย อาการตําง ๆ ของผู๎ปุวย และสิ่งแวดล๎อมตําง ๆ ความรู๎เกี่ยวกับเรื่อง
ธาตุ 4 ในตําราแพทย๑แผนไทย ความรู๎เรื่องยาสําหรับแก๎โรค ชื่อยา พิกัดยา รสของยา วิธีการประกอบ
ยา และการฝึกใช๎ยารักษาโรคให๎ชํานาญ
กลําวได๎วําความรู๎หลักของการแพทย๑แผนไทยนั้นตั้งอยูํบนพื้นฐานของทฤษฎีธาตุทั้งสิ้น 10 แตํ
ทั้งนี้ธาตุ (humour) ในระบบการแพทย๑แบบทฤษฎีธาตุนั้นแตกตํางไปจากธาตุ (element) ในทฤษฎี
วิทยาศาสตร๑สมัยใหมํที่หมายถึง สารบริสุทธิ์ เป็นสารที่ประกอบขึ้นจากอะตอมชนิดเดียวกันโดยไมํ มี
สารอื่นใดประกอบหรือเจือปน เชํน โซเดียม ออกซิเจน ธาตุในความหมายที่เป็นองค๑ประกอบขั้น
รากฐานของจักรวาลและรํางกายมนุษย๑ มีความหมายถึงองค๑แหํงคุณลักษณะเฉพาะ เป็นการทําความ
เข๎าใจระบบด๎วยการมองแบบมหทัศน๑ ซึ่งแตกตํางจากจุลทัศน๑ที่ไมํให๎ความสําคัญกับรายละเอียดที่แยก
ยํอยมากไปกวําการมองทั้งระบบแบบองค๑รวม ทําความเข๎าใจทั้งระบบอยํางที่มันเป็นอยูํ การจําแนก
เป็นองค๑แหํงคุณลักษณะที่ตํางกัน 4 ประการ และเรียกขนานในนามสมมุติวํา "ธาตุ" จึงเป็นการมอง
อยํางองค๑รวม ธาตุเป็นคําที่รวมเอาลักษณะทางรูปธรรมและคุณลักษณะทางนามธรรม หรือหน๎าที่ ไว๎
ด๎วย การทําความเข๎าใจตํอทฤษฎีหรือธาตุ ไมํอาจทําได๎โดยการตีความหมายตามตัวอักษร ดิน น้ํา ลม
หรือไฟ ซึ่งเป็นสัญลักษณ๑ที่สมมุติขึ้นแทนองค๑แหํงคุณลักษณะที่มีคุณสมบัติเฉพาะเทํานั้น โดยนัยนี้
ธาตุตํางๆ จึงมีคําจํากัดความที่แตกตํางไป
โดยความเจ็ บ ปุ ว ยตามการแพทย๑ แ บบทฤษฎี ธ าตุ ข องไทยนั้ น ถื อ วํ า รํ า งกายมนุ ษ ย๑
ประกอบด๎วยธาตุ 4 ประการ ได๎แกํ ธาตุดิน (ปัถวีธาตุ) ธาตุน้ํา (อาโปธาตุ) ธาตุลม (วาโยธาตุ) และ
ธาตุไฟ (เตโชธาตุ)
1) ธาตุดิน หมายถึง องค๑ประกอบในสํวนที่เป็นโครงสร๎าง มีคุณสมบัติไปทางแข็งอยูํ
กับที่ นิ่ ง คงตัว เป็น องค๑ป ระกอบที่ ทําให๎ทั้งระบบคงรูปรํางอยูํได๎ ในระบบการแพทย๑ไทยจําแนก
อวัยวะที่ประกอบกันเป็นรํางกายไว๎เป็นธาตุดิน 20 ประการ ได๎แกํ ผม, ขน, เล็บ, ฟัน, หนัง, เนื้อ, เส๎น
8

พระเจ๎าราชวงศ๑เ ธอกรมหมื่ นจัตุรั สพรปฏิภาณ, “เวชปุ จฉา,” ใน ลิท ธิธรรมเนี ยมตํา งๆ ภาค1-6
(กรุงเทพฯ: องค๑การค๎าของคุรุสภา, 2504), หน๎า 211.
9
เรื่องเดียวกัน, หน๎า 213.
10
ดูรายละเอียดใน โกมาตร จึงเสถียรทรัพย๑. “แนวคิดไทยเรื่องเจ็บไข๎ได๎ปุวย”, และ “ระบบการแพทย๑
พื้นบ๎านในชนบทไทย”.
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และเอ็น, กระดูก, เยื่อในกระดูก, ม๎าม, หัวใจ, ตับ, ผังผืด, ไต, ปอด, ไส๎ใหญํ, ไส๎น๎อย, อาหารใหมํ,
อาหารเกําและมันในสมอง
2) ธาตุน้า หมายถึง องค๑ประกอบสํวนที่เป็นของเหลว มีคุณสมบัติที่ซึมซาบทําให๎
อํอนตัว เป็นตัวกลางที่ทําให๎สิ่งตํางๆ ไหลเวียนไป การแพทย๑ไทยจําแนกไว๎เป็นธาตุน้ํา 12 ประการ
ได๎แกํ น้ําดี, เสลด, หนอง, เลือด, เหงื่อ, มันข๎น, มันเหลว, น้ําตา, น้ํา, น้ํามูก, ไขข๎อและน้ําปัสสาวะ
3) ธาตุลม หมายถึง พลังขับดันภายในระบบรํางกายที่มีการเคลื่อนไหวหมุนเวียน
จําแนกไว๎เป็นธาตุลม 6 ประการ ได๎แกํ ลมสําหรับพัดตั้งแตํปลายเท๎าตลอดศีรษะ, ลมสําหรับพัดตั้งแตํ
ศรีษะตลอดปลายเท๎า, ลมสําหรับพัดอยูํในท๎องแตํนอกลําไส๎ , ลมสําหรับพัดในลําไส๎และในกระเพาะ,
ลมสําหรับพัดทั่วรํางกายและลมสําหรับหายใจเข๎าออก
4) ธาตุไฟ หมายถึง พลังงานที่ให๎ความอบอุํน ความร๎อน และเผาไหม๎ ได๎แกํ ธาตุไฟ
4 ประการ คือ ไฟสําหรับอุํนกาย, ไฟสําหรับระส่ําระสาย, ไฟสําหรับเผาให๎แกํคร่ําครํา และไฟสําหรับ
ยํอยอาหาร
บรรดาธาตุทั้ง 4 ธาตุดินกับธาตุ น้ํา จัดวําเป็นธาตุที่เกิดขึ้นกํอนและเป็นเจ๎าเรือน โดยมีธาตุ
ลมและธาตุไฟมาอาศัย คนไทยจึ งถือวํา ธาตุดินและธาตุน้ําต๎องมีความครบถ๎ว นบริบูรณ๑อยูํกํอน
สุขภาพอนามัยจึงจะปกติดี ดังที่เรียกกันวํา “มีอาการครบสามสิบสอง” ซึ่งหมายถึงธาตุดิน 20
ประการ รวมกับธาตุน้ํา 12 ประการ รวมกันเข๎าเป็น 32 ประการนั่นเอง ซึ่งถือวํามีธาตุดินและธาตุน้ํา
ครบถ๎วนเป็นเบื้องต๎น สํานวนที่วํา “มีอาการครบสามสิบสอง” ในความหมายของชาวบ๎านไทย จึงถูก
ใช๎ในความหมายของการมีอวัยวะตํางๆ ครบถ๎วนสมบูรณ๑ ไมํมีความพิกลพิการ เป็นความเข๎าใจที่งําย
และเป็นรูปธรรม นอกจากนั้นคติไทยจะถือกันวําเมื่อคราวสิ้นชีวิต ธาตุอาศัย คือ ธาตุลมกับธาตุไฟจะ
ดับสิ้นไปกํอนคือ ทิ้งรํางกายไปกํอน โดยลมหายใจเข๎าออกจะเป็นลมที่จะหมดไปเป็นลมสุดท๎าย และ
สันตัปปัคคี คือ ไฟที่อุํนกายจะหมดไปเป็นไฟสุดท๎าย โดยที่ธาตุดินและธาตุน้ําจะยังคงอยูํและคํอยๆ
เลื่อมสลายตามไป11 นั่นคือซากศพที่เป็นธาตุเจ๎าเรือนของธาตุดินและธาตุน้ํานั่นเอง
ทฤษฎีทางกายวิภาคและสรีรวิทยาของการแพทย๑ไทยจึงมิได๎อธิบายระบบรํางกายผํานอวัยวะ
แตํละชนิด และหน๎าที่ของมัน ดังที่การแพทย๑สมัยใหมํซึ่งใช๎จุลทัศน๑แยกระบบขององค๑รวมออกเป็น
สํวนยํอยๆ โดยถือวําระบบใหญํเกิดขึ้นโดยตรงจากองค๑ประกอบยํอยและคุณสมบัติของสํวนยํอยนั้นมา
รวมกัน ความเจ็บปุวยในทัศนะของการแพทย๑สมัยใหมํจึงเป็นเรื่องของความผิดปกติของโครงสร๎าง
หรือหน๎าที่ของอวัยวะใดอวัยวะหนึ่ง ซึ่งเป็นเหตุการณ๑เฉพาะอวัยวะ แตํทวําสําหรับการแพทย๑แบบ
ทฤษฎีธาตุ ซึ่งถือเอาการมองระบบแบบมหทัศน๑ ความผิดปกติไมํวําจะเกิดขึ้นที่อวัยวะใด ล๎วนแตํต๎อง
11

โกมาตร จึงเสถียรทรัพย๑, “แนวคิดไทยเรื่องเจ็บไข๎ได๎ปุวย”, หน๎า 15.
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มีรากเหง๎ามาจากการคลาดเคลื่อนของภาวะสมดุลของธาตุในระบบ ความเจ็บปุวยที่แสดงออกที่
อวัยวะใดอวัยวะหนึ่งนั้นเป็นเพียงปรากฏการณ๑ของความไมํสมดุลขึ้นมาใหมํ อันเป็นการแก๎ที่ปฐมเหตุ
อันเป็นรากเหง๎า เมื่อภาวะสมดุลกลับคืนมา ความเจ็บปุวยที่มีอยูํก็จะหายไป ในทางตรงข๎ามการมุํง
รักษาเฉพาะที่โดยมิได๎คํานึงถึงสมดุลของทั้งระบบ เป็นสิ่งที่ไมํได๎ประโยชน๑ แม๎วําจะสามารถรักษา
ความผิดปกติที่แสดงออกมาเฉพาะที่ได๎ แตํความขัดแย๎งอันเป็นปฐมเหตุที่มิได๎รับการแก๎ไขยํอมจะต๎อง
ปรากฏออกมาเป็นความผิดปกติในตําแหนํงอื่นอีก
ในขณะที่ความเจ็บปุวยตํางๆ มีปฐมเหตุจากการแปรปรวนของธาตุทั้ง 4 ซึ่งจะแปรปรวนหรือ
ผิดปกติได๎ใน 3 ลักษณะ ได๎แกํ
1. กําเริบ หมายถึง การเพิ่มขึ้นของคุณลักษณะแหํงธาตุนั้นในระบบรํางกาย
2. หยํอน หมายถึง การลดทอนลงของคุณลักษณะแหํงธาตุนั้นในระบบรํางกาย
3. พิการ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงผิดปกติไปจากธรรมดาของธาตุนั้น
ภาวะที่ธาตุใดธาตุหนึ่งหยํอนหรือกําเริบ จึงมีความหมายในเชิงปริมาณ ในขณะที่ธาตุพิการ
เป็นการเปลี่ยนไปของคุณภาพของธาตุนั้นๆ การวินิจฉัยโรคในระบบการแพทย๑แบบทฤษฎีธาตุจึงเป็น
การวินิจฉัยไปที่ความผิดปกติของธาตุ เชํน ปัถวีธาตุพิการ เตโชธาตุกําเริบ เป็นต๎น
ในด๎านการวินิจฉัยโรคนั้น แพทย๑ไทยใช๎การวิเคราะห๑สมุฏฐานของโรค อันหมายถึงตั้งแตํแรก
เกิดของโรคเป็นกุญแจไขสูํวิธีการรักษา โดยที่แพทย๑ไทยจะมีการแบํงสมุฏฐานของโรค ดังนี้คือ
ก. ธาตุสมุฏฐาน หมายถึงการเจ็บไข๎ที่เกิดจากการแปรปรวนของธาตุทั้ง 4 (42
ประการ) แบํงเป็น 4 กอง คือ
1) ปัถวีสมุฏฐาน ดินเป็นที่ตั้ง แจกออก 20 อยําง
2) อาโปสมุฏฐาน น้ําเป็นที่ตั้ง แจกออก 12 อยําง
3) วาโยสมุฏฐาน ลมเป็นที่ตั้ง แจกออก 6 อยําง
4) เตโชสมุฏฐาน ไฟเป็นที่ตั้ง แจกออก 4 อยําง
ธาตุทั้ง 4 นี้ แพทย๑ไทยก็เอามารวมเป็นธาตุใหญํ ๆ 3 ธาตุ ได๎แกํ เสมหะ (เสลด)
ปิตตะ (น้ําดี) และวาตะ (ลม) ซึ่งอธิบายเป็นสมุฏฐานของโรคได๎ เป็นเสมหะสมุฏฐาน ปิตตะสมุฏฐาน
และวาตะสมุฏฐานตามลําดับ
ข. อุตุสมุฏฐาน หมายถึง การเจ็บไข๎ที่เกิดจากฤดูแปรปรวน (อุตุปรินามชาอาพาธา)
แบํงออกเป็น 3 ฤดู ได๎แกํ
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1) คิมหันตฤดู (ฤดูร๎อน) เจ็บไข๎มาจากสมุฏฐานเตโช พิกัดสันตัปปัคคี (ไฟ
สําหรับอุํนกาย)
2) วสันตฤดู (ฤดูฝน) เจ็บไข๎มาจากสมุฏฐานวาโย พิกัดกุจฉิสยาวาตา (ลม
สําหรับพัดในท๎องแตํนอกลําไส๎)
3) เหมันตฤดู (ฤดูหนาว) เจ็บไข๎มาจากสมุฏฐานอาโป พิกัดเสมหะและ
โลหิต
ในแตํละฤดูมีธาตุตํางๆ ประจําเชํนกัน ผู๎ปุวยฤดูไหนก็ลดยาประจําธาตุฤดู
นั้นๆ ลง เพื่อให๎ตัวยาพอเหมาะกับฤดู
ค. อายุสมุฏฐาน แปลวํา อายุเป็นที่ตั้งที่แรกเกิดของโรค แบํงออกเป็น 3 อยําง
ได๎แกํ
1) ปฐมวัย (นับตั้งแตํแรกเกิดจนถึงอายุ 16 ปี) สมุฏฐานอาโป พิกัดเสมหะ
กับโลหิตระดมกัน (แรกเกิดถึง 8 ขวบ มีเสมหะเป็นเจ๎าเรือนโลหิตแทรก 8 ขวบถึง 16 ขวบ มีโลหิต
เป็นเจ๎าเรือน เสมหะยังเจืออยูํ)
2) มัชฌิมวัย (นับตั้งแตํอายุพ๎น 16 ปีขึ้นจนถึง 32 ปี) สมุฏฐานอาโปพิกัด
โลหิต 2 สํวน และสมุฏฐานวาโย 1 สํวนระดมกัน
3) ปัจฉิมวัย (นับตั้งแตํอายุพ๎น 32 ปีจนถึง 64 ปี ) สมุฏฐานวาโย เมื่ออายุ
พ๎น 64 ปีขึ้นไปแล๎ว สมุฏฐานวาโยเป็นเจ๎าเรือน มีอาโป (พิกัดเสมหะและเหงื่อ) แทรก
ง. กาลสมุฏฐาน แปลวํา เวลาเป็นที่ตั้งที่แรกเกิดของโรค แบํงออกเป็น 2 ชํวง คือ
1) เวลากลางวัน
06.00-09.00 น. เป็นสมุฏฐานอาโป พิกัดเสมหะ
09.00-12.00 น. เป็นสมุฏฐานอาโป พิกัดโลหิต
12.00-15.00 น. เป็นสมุฏฐานวาโย
15.00-18.00 น. เป็นสมุฏฐานวาโย
2) เวลากลางคืน
18.00-21.00 น. เป็นสมุฏฐานอาโป พิกัดเสมหะ
21.00-24.00 น. เป็นสมุฏฐานอาโป พิกัดโลหิต
24.00-03.00 น. เป็นสมุฏฐานอาโป พิกัดดี
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03.00-06.00 น. เป็นสมุฏฐานวาโย
จ. ประเทศสมุฏฐาน แปลวํา ประเทศ (สถานที่) ที่เกิดที่อยูํ เป็นที่ตั้งที่เกิดของโรค
แบํงเป็น
1) คนเกิดในที่สูง เชํน ชาวเขา เรียกวําประเทศร๎อน ที่ตั้งของโรคเป็น
สมุฏฐานเตโช
2) คนเกิดในที่ที่เป็นน้ํา กรวดทราย เรียกวําประเทศอุํน ที่ตั้งของโรคเป็น
สมุฏฐานอาโป พิกัดดีและโลหิต
3) คนเกิดในที่ที่เป็นน้ําฝนเปือกตม เรียกประเทศเย็น ที่ตั้งของโรคเป็น
สมุฏฐานวาโย
4) คนเกิดในที่ที่เป็นน้ําเค็มเปือกตม เรียกวําประเทศหนาว ที่ตั้งของโรค
เป็นสมุฏฐานปัถวี
เมื่อรู๎โรคและสาเหตุการเกิดโรคแล๎ว ตํอไปต๎องรู๎จักยาและการการเยียวยาโรคแตํละชนิดที่จะ
ทําให๎เกิดภาวะสมดุลขึ้นในระบบนั้น การแพทย๑แบบทฤษฎีธาตุได๎จําแนกสรรพสิ่งซึ่งเป็นเภสัชสาร
ออกเป็นหมวดหมูํ ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะเพื่อกระทําโดยตรงตํอความแปรปรวนของธาตุใดธาตุหนึ่ง
ด๎วยการสังเกตถึงปฏิกิริยาที่สารนั้นมีตํอคุณลักษณะทั้ง 4 ของระบบรํางกาย ได๎แบํงเภสัชสารออกเป็น
"รส" ตํางๆ กัน 9 รส ซึ่งเชํนเดียวกับคําวํา "ธาตุ" คําวํา "รส" ในที่นี้มิได๎เป็นความหมายเดียวกัน
ทั้งหมดกับ "รสชาติ" ที่ปรากฏแกํลิ้นเมื่อสัมผัส แตํ "รส" ในที่นี้หมายถึงฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ซึ่งอาจ
พ๎องกับรสชาติที่ลิ้มได๎จากลิ้น หมอไทยจึงมักใช๎การ "ชิม" ยาสมุนไพร เพื่อประกอบการพิจารณาเรื่อง
สรรพคุณไปด๎วย รสของยาทั้ง 9 รสนั้น จะมีสรรพคุณที่แตกตํางกันคือ รสฝาดมีฤทธิ์สมาน, รสหวาน
ซึมซาบไปตามเนื้อ ให๎กําลังงาน, รสเมาเบื่อ แก๎พิษ, รสขม แก๎ทางโลหิตและดี, รสเผ็ดร๎อน แก๎ลม ขับ
ลม, รสมัน แก๎เส๎นเอ็น แก๎ขัดยอก, รสหอมเย็น ทําให๎ชื่นใจ บํารุงกําลัง , รสเค็ม ซึมซาบไปตามเนื้อ
รักษาเนื้อ, รสเปรี้ยว กัดเสมหะ เห็นได๎วําการจําแนกรสชาติอาหารแบบเดิมของไทยนั้นจะจําแนกรส
ตามรสของยาในการแพทย๑แผนไทย จึงทําให๎ทราบได๎วําอาหารไทยมีรสชาติมากกวําเค็ม ขม หวาน
และเปรี้ยว แบบรสชาติที่จําแนกกันของตะวันตก นี่อาจจะเป็นสาเหตุของการหารสชาติไมํพบใน
หลักฐานเกําของไทยก็ได๎ เพราะเราจําแนกรสชาติตํางจากคนในสมัยโบราณนั่นเอง เชํน “มัสมั่นแกง
แก๎วตา หอมยี่หรํารสร๎อนแรง” ถ๎าเทียบกับรสชาติตามระบบการแพทย๑แผนไทยแล๎วก็คื อมีรสเผ็ดร๎อน
นั่นเอง
การกินตามหลักโภชนาการไทยโบราณ
อาหารการกินจึงถือได๎วําสําคัญสําหรับการดูแลรักษาสุขภาพและการเยียวยาอาการปุว ย
เพราะอาหารเองถูกมองวํามีสรรพคุณทางเภสัชด๎วย คือมีธาตุตํางๆ ที่จะทําให๎ความสมดุลของรํางกาย
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ผันแปรไปตามชนิดของอาหารนั้น ในขณะที่คนแตํละคนจะมี “ธาตุเจ้าเรือน”12 ซึ่งธาตุเจ้าเรือนนี้มี 2
ลักษณะ คือ ธาตุเ จ้า เรื อนเกิด ซึ่ง จะเป็น ไปตาม วั นเดือนปีเ กิด และธาตุเ จ้าเรือ นปัจ จุบั น ที่พิ จารณา
จาก บุคลิกลักษณะ อุปนิสัยและภาวะด้านสุขภาพ กายและใจ ว่าสอดคล้องกับลักษณะของบุคคลธาตุเจ้าเรือน
ใด การกินจึงต๎องรู๎จักเลือกอาหารกินให๎ถูกต๎องกับธาตุเจ๎าเรือนของแตํละบุคคล ซึ่งเป็นการมองอาหาร

เป็ น ตัว สร๎างสมดุลให๎ กับ รํ างกายและเป็นธาตุที่ทําให๎ เสียสมดุล ก็ได๎หากกินไมํถูกต๎องตามธาตุเจ๎า
เรือน ดังนั้นเพื่อเป็นการปูองกันปัญหาความเจ็บปุวยที่อาจเกิดขึ้น สิ่งที่สามารถชํวยได๎ระดับหนึ่งใน
เบื้องต๎นคือ พฤติกรรมการบริโภคอาหารของแตํละคนในชีวิตประจําวัน โดยใช๎รสของอาหารที่มี
คุณลักษณะเป็นยามาปรับสมดุลของรํางกายเพื่อปูองกันความเจ็บปุวย
โดยคนแตํละคนที่มีธาตุเจ๎าเรือนตํางกันก็จะมีหลักในการกินอาหารให๎ตรงกับธาตุของตัวเอง
เพื่อปูองกันธาตุเสียสมดุลจนอาจเจ็บปุวยได๎ ซึ่งจําแนกได๎ดังนี้ ธาตุดิน คือ คนที่เกิดเดือน 11, 12, 1
หรือ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มีลักษณะรูปรํางสูงใหญํ ผิวคํอนข๎างคล้ําผมดกดํา กระดูกใหญํ ข๎อ
กระดูกแข็งแรง น้ําหนักตัวมาก ล่ําสัน เสียงดังหนักแนํน ควรรับประทานอาหารรส ฝาด หวาน มัน
และเค็ม เชํน มังคุด น้ํานม น้ําอ๎อย ธาตุน้ํา คือ คนที่เกิดเดือน 8, 9, 10 หรือ กรกฎาคม สิงหาคม
กันยายน ลักษณะรูปรําง รูปรํางสมบรูณ๑ สมสํวน ผิวพรรณสดใส เตํงตึง ตาหวาน น้ําในตามาก ทําทาง
เดินมั่นคง ผมดกดํางาม ทนหิว ทนร๎อน ทนเย็นได๎ดี เสียงโปรํง ความรู๎สึกทางเพศดี อากัปกิริยามัก
เฉื่อย และคํอนข๎างเกียจคร๎าน ควรรับประทานอาหาร เปรี้ยว และขม เชํน มะนาว ขี้เหล็ก แกงส๎ม
ดอกแค กระท๎อนลอยแก๎ว ธาตุลม คือคนที่เกิดเดือน 5, 6, 7 หรือเมษายน พฤษภาคม มิถุนายน
ลักษณะรูปรําง ผิวหนังแท๎หยาบกร๎าน รูปรํางโปรํง ผอมบาง ข๎อกระดูก มักลั่นเมื่อเคลื่อนไหว ขี้อิจฉา ขี้
ขลาด รักงํายหนํายเร็ว ทนหนาวไมํคํอยได๎ นอนไมํคํอยหลับ ชํางพูด เสียงต่ํา ออกเสียงไมํชัดเจน
ความรู๎สึกทางเพศไมํคํอยดี ควรรับประทานอาหารรส เผ็ดร๎อน เชํน ขิง ขํา พริกไทย พริกขี้หนู ธาตุไฟ
คือ คนที่เกิดเดือน 2, 3, 4 หรือ มกราคม กุมภาพันธ๑ มีนาคม ลักษณะรูปรําง มักขี้ร๎อน ทนร๎อนไมํคํอย
ได๎ หิวบํอย กินเกํง ผมหงอกเร็ว มักหัวล๎าน ผิวหนังยํน ผม ขน และหนวดอํอนนิ่ม ไมํคํอยอดทนใจ
ร๎อน ข๎อกระดูกหลวม มีกลิ่นปากกลิ่นตัวแรง ความต๎องการทางเพศปานกลาง ควรรับประทานอาหาร
รส ขม เย็น และจืด เชํน แตงโม มันแกว ผักบุ๎ง มะระ แกงจืดตําลึง13
การกินอาหารของคนไทยในสมัยโบราณเลยถูกกํากับเอาไว๎ด๎วยแนวคิดทางการแพทย๑วําด๎วย
ทฤษฏีธาตุอยํางมาก การจะเข๎าใจถึงวิถีการกินของคนไทยโบราณกํอนการรับโภชนาการจากตะวันตก
จึงต๎องไปศึกษาจากตําราการแพทย๑โบราณในสํวนที่วําด๎วยทฤษฎีธาตุซึ่งมักอ๎างอิงกั นวําไทยรับเอา
คัมภีร๑การแพทย๑ที่อธิบายอยํางเป็นระบบมาจากอินเดีย ซึ่งจากการศึกษาเรื่องอาหารในอินเดียกํอน
12

กรุณาดูรายละเอียดได๎จ าก เพ็ญนภา ทรัพย๑เจริญ, การแพทย๑แผนไทยการแพทย๑แ บบองค๑รวม,
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ๑องค๑การสงเคราะห๑ทหารผํานศึก, 2539).
13
เรื่องเดียวกัน, หน๎า 33-38, 78-80.
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สมัยใหมํนั้นปรากฏวําก็เป็นเชํนเดียวกับอารยธรรมโบราณทั้งหลายไมํวําจีน ตะวันออกกลาง และ
ยุโรปที่การปรุงและการกินอาหารยึดโยงอยูํกับศีลธรรมและระบบคิดทางการแพทย๑ รวมทั้งตําราทาง
เภสัชกรรมของยุคสมัยนั้นอยํางมาก และมีสํวนสําคัญที่ทําให๎ตําราอาหารไมํได๎รับการพัฒนา14
การกินตามหลักโภชนาการแบบจารีตของไทยจะต๎องคํานึงหรือเลือกกินอาหารให๎ธาตุมีความ
สมดุลกัน สํวนการกินอยํางไรให๎มีความสบายและสุขภาพดีนั้นทั้งธาตุและรสของอาหารมีสํวนสําคัญ
อยํางมาก ดังนั้นในโภชนาการไทยโบราณธาตุอาหารจะพิจารณาจากวัตถุดิบและเครื่องปรุงที่จะ
ปรากฏเป็นรสชาติของอาหารเป็นสิ่งสําคัญ เพราะเป็นตัวแสดงของธาตุอาหารที่คนซึ่งมีธาตุเจ๎าเรือน
อยูํแล๎วต๎องเลือกกินให๎สมดุลตามกาลเทศะอันเป็นปัจจัยภายนอกที่สําคัญอีกทีหนึ่ง ดังนั้ นเราจึงอาจ
หารํองรอยความคิดของโภชนาการโบราณด๎วยการค๎นหารํองรอยที่ปรากฏหลักฐานในเรื่องรสชาติเพื่อ
จะได๎ เห็ น รากฐานของการกิ น ตามหลั ก โภชนาการแบบไทยกํ อ นการเข๎า มาของโภชนาการแบบ
ตะวันตก
ในมุมมองของชาวตํางประเทศทั้งหลายที่รายงานสภาพการแพทย๑แผนโบราณของไทยมักจะ
ฉงนสนเทํห๑กับการที่คนไทยให๎ความสําคัญวําสาเหตุของการเกิดโรคตํางๆ มากมายหลายโรคนั้น เกิด
จากลม หรือ “ลมจับ” จึงต๎องหายาแก๎ลมหรือขับลมตํางๆ มาใช๎รักษากันอยูํเป็นพื้น ทั้งมักจะใช๎การ
บีบ นวดในการรั กษาโรคแทบทุกชนิดอีกด๎ว ย 15 อันเป็นการให๎ ความหมายของความเจ็บปุว ยตาม
แนวทางของทฤษฎีธาตุ 4 ที่เน๎นให๎ความสําคัญกับลมและยังปรากฏอยูํจนปัจจุบันวํา “เป็นลม” คือ
อาการเจ็บปุวยที่คนไทยมักเรียกกันอยูํบํอยๆ เมื่อไมํสบาย ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งของอาหารไทยที่จะเน๎น
ให๎มีรสชาติเผ็ดร๎อนจากเครื่องเทศเพื่อขับลม ในขณะที่รสเค็มมีสรรพคุณรักษาเนื้อจึงเป็นอี กรสหนึ่งที่
อาหารไทยจะมีรสชาติเค็มเป็นพื้นฐานเพราะเกลือรักษาสุขภาพจากคุณสมบัติเป็นกลางของมัน ใน
สมัยโบราณเครื่องปรุงสําคัญคือพริกกับเกลือมีสองสิ่งนี้ก็ถือวําปรุงกับข๎าวได๎แล๎ว รสเผ็ดและเค็มจึง
เป็นรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยมาแตํดั้งเดิม

14

Arjun Appadurai, “How to Make a National Cuisine: Cookbooks in contemporary India,”
Comparative Studies in Society and History Vol. 30 No. 1 (January 1988), p. 5.
15
ฌัง บัปติสต๑ ปาลเลกัวซ๑, เลําเรื่องกรุงสยาม, (นนทบุรี: ศรีปัญญา, 2549), หน๎า 228. และดูเกี่ยวกับการ
นวดรักษาทุกโรคของชาวสยามใน ซิมอน เดอ ลาลูแบร๑, จดหมายเหตุลาลูแบร๑ ราชอาณาจักรสยาม, (นนทบุรี: ศรี
ปัญญา, 2548), หน๎า 195.
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บทพระราชนิพนธ๑กาพย๑เหํเรื อชมเครื่องคาวหวาน16นับเป็นวรรณคดีเกี่ยวกับอาหารที่ขึ้นชื่อ
ที่สุ ด และกลํ า วถึงอาหารคาว หวานและผลไม๎ อยํางชั ดเจนที่ สุ ดในสมัยต๎น รัตนโกสิ นทร๑ แตํเมื่ อ
ต๎องการศึกษาหารํองรอยหรือความนิยมเรื่องรสชาติของคนไทยสมันนั้น กลับไมํพบรํองรอยของการ
นิยามรสชาติที่ชัดเจนวําคนสมัย นั้น นิยามความ “อรํอย” หรือ “รสชาติดี” เป็นอยํางไร ในรสชาติที่
ยอมรับเป็นสากลวํามี 4 รส คือเปรี้ยว หวาน ขม และเค็ม มีแตํคําแสดงวํารสดีอยํางนั้นอยํางนี้ แตํไมํรู๎
วํารสทั้งสี่รสไหนเหนือกวํารสไหน แตํก็พบรํองรอยบางอยํางคือการพูดถึงรสชาติอาหารนั้นเป็นการ
พูดจากวัตถุดิบที่เป็นเครื่องปรุงวํามีรสเป็นอยํางไร การจะรู๎วําเป็นเชํนใดก็ต๎องรู๎รสเครื่องปรุงที่ใช๎ใน
สมัยนั้น เชํนน้ําปลาญี่ปุนที่หายากเพราะเป็นเครื่องปรุงที่ผลิตขึ้นในยุคนั้น แตํกรณีของสมุนไพรเชํน
ยี่หรํานั้นพอจะชิมรสชาติได๎อยูํ การทบทวนดูวรรณคดีดังกลําวทั้งหมดก็ ไมํพบวํารสชาติที่คนสมัยนั้น
ชื่นชอบเป็นเชํนไรกันแนํ ทั้งนี้สาเหตุสําคัญคือความตํางกันของวิธีคิดเรื่องรสชาติและเรื่องธาตุอาหาร
ของคนในสมัยต๎นรัตนโกสินทร๑ที่ถูกกํากับด๎วยทฤษฎีการแพทย๑แผนไทยวําด๎วยธาตุทั้ง 4 ในขณะที่คน
ยุคสมัยใหมํมองธาตุแบบวิทยาศาสตร๑และพยายามใช๎ก รอบมองเรื่องรสชาติที่เป็นสากลแบบตะวันตก
ไปทําความเข๎าใจ จึงไมํพบรสชาติที่ทาบความหมายลงไปได๎แนบสนิท
อีกสาเหตุหนึ่งอาจจะเกี่ยวกับข๎อจํากัดของการศึกษารสชาติเองก็เป็นได๎ เนื่องจากผัสสะการ
รับรสชาติไมํได๎รับความสําคัญเพราะไมํเกี่ยวกับวุฒิปัญญาที่จะทําความเข๎าใจโลกได๎ เทียมเทํากับผัสสะ
ระยะไกลคือการเห็นและการได๎ยิน จึงมักถูกจัดวางให๎เป็นเรื่องเชิงปัจเจกที่สามารถเข๎าถึงได๎ด๎วยตัว
ปั จ เจกเอง จึ งไมํต๎ องการฉัน ทามติในความรู๎ให๎ เป็นของสาธารณะมากนัก ทั้ งนี้ไ มํได๎เกิดขึ้นจาก
ความสามารถของผัสสะการลิ้มรสเอง แตํเป็นผลมาจากการไมํได๎รับการพัฒนาหรือสร๎างความละเอียด
ของการรั บ รู๎ให๎ แสดงออกมาได๎ เนื่ องจากวําภาษาหรือคําพูดถึงที่อธิบายความรู๎เรื่องรสชาตินั้นมี
คํ อ นข๎ า งน๎ อ ยหากเที ย บกั บ ผั ส สะอื่ น หรื อ หากพู ด ถึ ง รสชาติ อ าหารก็ ต๎ อ งอาศั ย การพู ด ถึ ง แบบ
เทียบเคียง (analogy) ผํานคุณสมบัติของสิ่งอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติใกล๎เคียงกัน หรือจากสิ่งที่ทุกคนรู๎จัก
รํวมกัน หรือมีประสบการณ๑รํวมกันในรสชาติอาหารนั้นอยูํกํอนแล๎ว17 อีกวิธีการหนึ่งในการจะเข๎าใจถึง
รสชาติคือต๎องอาศัยการเปรียบเทียบและการสร๎างอุปมา (metaphor) กับสิ่งอื่นที่คนมีความเข๎าใจ

16

กรุณาดูรายละเอียดการวิเคราะห๑และชําระต๎นฉบับตัวเขียน ซึ่งวิทยานิพนธ๑ชิ้นนี้ได๎ใช๎ในการอ๎างอิงได๎ใน
ชลดา เรืองรักษ๑ลิขิต, กาพย๑เหํชมเครื่องคาวหวาน กาพย๑เหํนริ าศแรมรสร๎าง (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ๑แหํงจุฬาลงกรณ๑
มหาวิทยาลัย, 2552), หน๎า 40-46.
17
เกษม เพ็ญภินันท๑, “ลิ้น: ผัสสะในการลิ้มลอง สุนทรียศาสตร๑ของรสชาติและจริยศาสตร๑เชิงโภชนาการ”, ใน
เอกสารประกอบการประชุมประจําปีทางมานุษยวิทยาครั้งที่ 9, เรื่อง ปากท๎องและของกิน: จริยธรรมและการเมือง
เรื่องอาหารการกิน , วันที่ 25-27 มีนาคม 2553 ณ ศูนย๑มานุษยวิทยาสิรินธร (องค๑การมหาชน). หน๎า 3.
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รํวมกันอยูํแล๎ว เนื่องจากคําอธิบายถึงรสชาติมีจํากัดจึงต๎องอาศัยการเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นวํามีรสชาติ
“เหมือนกับ” อาหารที่รู๎จักกันดีอยํางไร18
ความรู๎ เ รื่ อ งรสชาติ แ ม๎ จ ะเป็ น เรื่ อ งเฉพาะบุ ค คลเวลาใช๎ ผั ส สะสั ม ผั ส ก็ ต าม แตํ เ วลาให๎
ความหมายแล๎วจะเป็นเรื่องทางสังคมวัฒนธรรมอยํางมาก เพราะรสชาติถูกสร๎างขึ้นจากสังคมให๎มี
ความหมายรํวมกันในสังคมขณะใดขณะหนึ่ง หรือเพราะผัสสะด๎านการรับรู๎รสของคนเราถูกบํมเพาะ
ขึ้นมาในวัฒนธรรมจากกระบวนการที่ซับซ๎อนมาแล๎ว ในประเด็นนี้ มิเชล แซรส๑ (Michel Serres) ได๎
เสนอวําการรับรู๎รสชาติที่ได๎ลิ้มลองโดยลิ้นเกิดขึ้น หลังจากได๎สัมผัสรสชาติ นั้นๆ แตํกํอนที่จะตระหนัก
ตํอคุณลักษณะของรสชาตินั้นๆ การรับรู๎รสชาติวําเป็นเชํนใดนั้นมาทีหลัง สาเหตุที่ต๎องมาทีหลังก็
เพราะวํา การขาดแคลนทักษะทางปัญญาและถ๎อยคําที่นํามาทําความเข๎าใจตํอรสชาติและกลิ่นของ
อาหารอยํางที่รสชาติของอาหารเป็นเชํนนั้นจริงๆ แตํสิ่งที่เราทํา ได๎ก็คือการกลําวถึงหรือเปรียบเปรย
รสชาติโดยการเทียบเคียง (analogy) กับสิ่งอื่นๆ ที่หมายถึงได๎ ในขั้นตอนนี้แซรส๑เรียกวํา ”the
second mouth” ซึ่งเป็นสิ่งที่ชํวยให๎เราหวนนึกถึงรสชาติที่ลิ้มลองได๎ สํวนสาเหตุที่ต๎องใช๎ ”the
second mouth” ก็เพราะวําเราละเลยและหลงลืมไปวํา ทักษะในการบรรยายรสชาติของอาหาร
การกินคือสิ่งที่ขาดหายไปในกระบวนการคิดและความรู๎เรื่องรสชาติ กลําวอีกนัยหนึ่งก็คือวุฒิปัญญา
ไมํได๎พัฒนาความเข๎าใจการรับรู๎ด๎วยลิ้นและจมูกเทํากับตาและหู ในขณะเดียวกันเราก็ปลํอยให๎การ
รับรู๎ ด๎วยลิ้นและจมูกเป็นเพียงการบํ มเพาะทักษะเชิงสุ นทรียะผํ านการลิ้มลองและจินตนาการตํอ
รสชาติ19
ร่องรอยอันจืดจางของรสชาติกับสุขภาพในไทยศึกษา
แม๎วํารสชาติอาหารไทยจะสํ าคัญในแงํของการบํงบอกถึงการกินตามธาตุดังที่การแพทย๑
โบราณของไทยให๎ความสําคัญอยํางมากดังกลําวมาแล๎วก็ตาม แตํกระนั้นการศึกษาเรื่องรสชาติในทาง
สังคมและประวัติศาสตร๑ของรสชาติในวงวิชาการไทยที่ผํานมาก็ไมํได๎ให๎ความสนใจในประเด็นนี้จึงไมํ
ปรากฏงานศึกษาอยูํเลย ที่พอมีปรากฏอยูํบ๎างจะเป็นความพยายามค๎นหารสชาติอาหารในอดีตผํานวิธี
การศึกษาที่ไมํใชํประวัติศาสตร๑อยูํบ๎างเทํานั้น นั่นคือการศึกษาด๎วยการวิเคราะห๑ภาษาและวรรณคดี
ไทยของสุจิตรา จงสถิตย๑วัฒนา เรื่องกาพย๑เหํชมเครื่องคาวหวานในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล๎า
นภาลัย: อาหารกับอารมณ๑สะเทือนใจ พบวํามีคําและวลีพรรณนากลิ่นและรสชาติของอาหาร คือ ฉุน
เฉีย บร๎ อน รสร๎ อนแรง รสดีด๎ว ยน้ํ า ปลา โอชาจะหาไหน แหลมเลิ ศรส รสทิ พ ย๑ห ยิ บมาโปรย รส
ครามครัน ของสวรรค๑เสวยรมย๑ กลอํอมกลํอมเกลี้ยงกลม รสพิเศษ ฟุูงปรากฏรสชื่นหอม โอชารสกวํา
ทั้งปวง หวานซํานทรวงใน โดยมีข๎อสังเกตวําผลไม๎มีรสหวานเย็น และความหอม อันแตกตํางจาก

18

Prescilla Parkhurst Furguson, “The Sense of Taste”, p. 379.
19
Michel Serres, The Five Sense: A Philosophy of Mingled Bodies, trans. Margaret Sankey
and Peter Cowley (London and New York: Continuum, 2008), p. 161.
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เครื่องคาวที่เน๎นรสเผ็ดร๎อน รุนแรง20 แตํปรากฏวําพบคําที่แสดงถึงรสชาติของอาหารแคํอยํางเดียวคือ
รสหวานซึ่งอาจจะสัมพันธ๑กับความหวานชื่นของความรักที่เป็นการแสดงอารมณ๑ของกวี ในขณะที่
รสชาติที่ดีและอรํอยนําจะหมายความถึง “กลอํอมกลํอมเกลี้ยงกลม” แตํก็ไมํรู๎อยูํดีวําประกอบด๎วยรส
ทั้งสี่อยํางไรมีรสไหนนํารสไหนตาม การค๎นหารํองรอยของรสชาติในวรรณคดีที่นําจะเป็นแหลํงสําคัญ
จึงอาจจะต๎องพิจารณาหลายอยําง เชํนจากเครื่องปรุงหลักที่ใช๎ สื่อและสัญลักษณ๑ที่ใช๎ในการบรรยาย
ซึ่งยังต๎องหารํองรอยที่มากกวํานี้ในการพิจารณารสชาติในอดีต
ในขณะที่การศึกษาถึงตําราอาหารรํวมสมัยจากตําราอาหารไทยของ ม.ล. เติบ ชุมสายและใน
สูตรอาหารไทยเว็บไซต๑ปลาแดก พบวําคํากริยาบอกรสอาหารเป็นคําชุดเดียวกันคือ จืด เค็ม เผ็ด
เปรี้ยว และหวาน21 ซึ่งปรากฏวํามีไมํครบทั้ง 4 รสชาติพื้นฐานของอาหารคือ เค็ม เปรี้ยว หวานและ
ขม คือขาดรสขม แตํมีรสเผ็ดเข๎ามาด๎วยอันเป็นลักษณะที่เชื่อวําเป็นลักษณะสําคัญของอาหารไทย ซึ่ ง
แสดงให๎เห็นวํารสชาติของอาหารแม๎วําจะมีอยูํแตํก็มักจะแสดงไมํครบ อาจจะขึ้นกับความชอบและไมํ
ชอบ รวมทั้งการเป็นรสแทรกและรสรองจึงไมํได๎ถูกกลําวถึงดังที่เกิดกับรสขมที่มีในอาหารไทยหลาย
ตํารับแตํไมํได๎รับการกลําวถึง จึงเห็นได๎วําแม๎จะเป็นการศึกษาปรากฏการณ๑รํวมสมัย ก็ยังมีการละเลย
หรือมีอคติกับรสชาติบางรสในกาลเทศะหนึ่งอยูํ มิพักกลําววําในอดีตที่ทิ้งหลักฐานมาถึงยุคสมัยเราก็
เชํนกัน จึงเป็นสิ่งที่พึงระวังและถอดรหัสความหมายให๎รอบด๎านในการศึกษาประวัติศาสตร๑ของรสชาติ
ในงานศึกษาทางประวัติศาสตร๑จํานวนมากมักระบุถึงรสชาติอาหารของชนชั้นนําวํา นิยม
รสชาตินุํมนวลไมํจัด ดังที่สุนทรี อาสะไวย๑22ให๎นิยามอาหารชาววังวํา
ลั กษณะที่สํ าคัญ ของอาหารชาววัง นอกจากลั กษณะพื้นฐานทั่ว ไปที่มีความ
ใกล้ เ คี ย งกั บ อาหารของชาวบ้ า น อาหารชาววั ง มี อั ต ลั ก ษณ์ ที่ สํ า คั ญ อยู่ ที่ ค วามอุ ด ม
สมบู ร ณ์แ ละความสดใหม่ ของวัตถุ ดิบในการประกอบอาหาร มีกรรมวิ ธีในการทํา ที่
ซับซ้อน ประณีต ต้องใช้เวลาและกําลังคนในการทําจํานวนมาก มีลักษณะของความ
แปลกแตกต่าง ความวิจิ ตรบรรจง รวมถึงมีรสชาติที่นุ่มนวล ไม่เผ็ดมาก มีความกลม
20

สุจิตรา จงสถิตย๑วัฒนา, “กาพย๑เหํชมเครื่องคาวหวานในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล๎านภาลัย :
อาหารกับอารมณ๑สะเทือนใจ” ใน สุจิตรา จงสถิตย๑วัฒนา (บก.), รวมบทความวิจัย ยําใหญํใสํสารพัด : วัฒนธรรม
อาหารไทย-เทศ (กรุงเทพฯ: คณะอักษรศาสตร๑ จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, 2550), น. 119-122.
21
สุนันท๑ อัญชลีนุกูล, “คําแสดงโภชนลักษณ๑ในตําราอาหารไทยของ ม.ล. เติบ ชุมสายและเว็บไซต๑ปลา
แดก”, ใน สุจิ ตรา จงสถิต ย๑วั ฒนา (บก.), รวมบทความวิ จัย ยํ าใหญํใ สํส ารพัด : วัฒนธรรมอาหารไทย-เทศ
(กรุงเทพฯ: คณะอักษรศาสตร๑ จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, 2550), น. 140.
22
สุนทรี อาสะไวย๑, “กําเนิดและพัฒนาการของอาหารชาววังกํอน พ.ศ. 2475”, ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 32
ฉบับที่ 7 (พฤษภาคม 2554), น. 88.
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กล่อมเป็นหลัก คือมีศิลปะทั้งในแง่ของการเป็นทั้งอาหารปากและอาหารตา (ขีดเส๎นใต๎
โดยผู๎เขียน)
โดยไมํทราบวํานิยามนี้มาจากไหนอ๎างอิงจากหลักฐานทางประวัติศาสตร๑ใด หรือกระทั่งมี
ทายาทชนชั้นสูงบางคนอ๎างวําอาหารในวังมีรสหวานนํา 23 จากการสามารถใช๎น้ําตาลทรายราคาแพง
จากชวามาเป็นเครื่องปรุงได๎ในยุคอาณานิคม แตํชาวบ๎านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎เองก็มีน้ําตาล
พื้นบ๎านหลายชนิดเป็นเครื่องปรุงอาหารในชีวิตประจําวันได๎อยํางไมํขาดแคลน อาหารรสหวานของ
ชาววังถ๎ามีจริงก็คงไมํมีรสชาติที่แตกตํางจากชาวบ๎านมากนัก 24 ในขณะที่คนอยูํในวังมาตั้งแตํเด็กอายุ
1-20 ปีและได๎ฝึกหัดกับห๎องเครื่องในวังสวนสุนันทาจนถือวําเป็นประจักษ๑พยานอยํางหมํ อมหลวง
เนื่อง นิลรัตน๑ ได๎ยืนยันเอาไว๎เมื่อวัย 95 ปีวํา “ในวังเค้าไม่กินหวาน ต้องเปรี้ยวเค็มหวาน”25 แตํ
ทั้งหมดทั้งปวงการศึกษาเชิงประวัติศาสตร๑ทั้งหลายตํางก็ไมํมีข๎อมูลเชิงประจักษ๑จากอาหารในสมัยนั้น
โดยตรงในการยืนยัน มีแตํการกลําวอ๎างจากคนที่เคยเกี่ยวข๎องทางเชื้ อสายกับชนชั้นสูงเทํานั้นที่มักใช๎
เป็นหลักฐานอ๎างอิงกัน เชํน ม.ล. เติบ ชุมสาย ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิวัฒน๑ ที่มีชีวิตอยูํหลังการลํมสลาย
ของระบอบราชาธิปไตยแล๎วเทํานั้น โดยปราศจากคํายืนยันของคนกินอาหารในวังรํวมสมัยนอกจาก
ม.ล. เนื่อง นิลรัตน๑ดังกลําว และไมํเคยมี การวิเคราะห๑จากอาหารที่ปรุงขึ้นจากชาววังในยุคสมัยตํางๆ
หรือการวิเคราะห๑เครื่องปรุงอยํางละเอียดเพื่อหารสชาติอาหารในบริบทของยุคสมัยให๎เห็นเลย รสชาติ
อาหารชาววังที่แท๎จริงจากหลักฐานทางประวัติศาสตร๑จึงยังไมํได๎ถูกค๎นพบ
แตํหากพิจารณากาพย๑เหํชมเครื่องคาวหวานในบริบทการแพทย๑แผนไทย จะเห็นได๎วํารสชาติ
ของอาหารนั้นมีความหมายเหมือนรสของยาในตําราการแพทย๑แผนไทยจากแนวคิดการแพทย๑ทฤษฎี
ธาตุวําอาหารชนิดใดมีรสชาติใดใน 9 รส คือ ฝาด หวาน เมาเบื่อ ขม เผ็ดร๎อน มัน หอมเย็น เค็ม และ
เปรี้ยว มีคุณลักษณะเป็นคุณเป็นโทษกับรํางกายอยํางไรด๎วย ในกาพย๑เหํชมเครื่องคาวหวานที่วํา
“หอมยี่หรํารสร๎อนแรง” นั้นเป็นการจําแนกคุณสมบัติของรสผํานทฤษฎีธาตุวํามีรสเผ็ดร๎อน โดยการ
23

ในความเห็นของ ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิวัฒน๑ที่เขียนลง ไทยรัฐ ในฉบับวันที่ 2 กันยายน 2552 หน๎า 24
ได๎เสนอเหมือนตอบโต๎กับความเข๎าใจผิดอะไรบางอยํางวํา “แตํที่หลายคนเข๎าใจผิดคือ นึกวําชาววังต๎องกินหวาน ซึ่ง
ไมํใชํเลย” จึงนําจะเป็นการแย๎งกับความเข๎าใจที่คนทั่วไปมีอยูํ อ๎างจากสุนทรี อาสะไวย๑, “กําเนิดและพัฒนาการของ
อาหารชาววังกํอน พ.ศ. 2475”, หน๎า 88.
24
โปรดดูรายละเอียดใน ชาติชาย มุกสง, “น้ําตาลกับวัฒนธรรมการบริโภครสหวานในสังคมไทย พ.ศ.
2 5 0 4 -2 5 3 9 ”, ( วิ ท ย า นิ พ น ธ๑ ศิ ล ป ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต ส า ข า ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร๑ ค ณ ะ ศิ ล ป ศ า ส ต ร๑
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑, 2548).
25
“สัมภาษณ๑หมํอมหลวงเนื่อง นิลรัตน๑, ” หน๎า 7-41, ใน ม.ล. เนื่อง นิลรัตน๑, ตํารากับข๎าวในวังของ
หมํอมหลวงเนื่อง นิลรัตน๑ (กรุงเทพฯ: บัวสรวง, 2549), หน๎า 12.
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กินของคนสมัยกํอนจะใช๎ “ทฤษฎีธาตุเจ๎าเรือน” ในการจําแนกของกินวําจะเหมาะกับสุขภาพอยํางไร
ซึ่งรสร๎อนมีคุณสมบัติขับลมดีเหมาะสําหรับคนธาตุลม เป็นต๎น หรือ “ฟุูงปรากฏรสหื่นหอม” นั้นคือรส
หอมเย็น หรือรสเย็นที่เหมาะสําหรับคนธาตุไฟนั่นเอง
นอกจากนี้รสชาติของอาหารไทยทั้งสมัยโบราณแม๎กระทั่งปัจจุบันนั้นเป็นรสชาติที่ซับซ๎อน
และซ๎อนกันหลายรสในสํารับเดียวกันและยังอุดมไปด๎วยเครื่องเทศหรือเครื่องปรุงรสจนหารสชาติเ ดิม
ที่เป็นธรรมชาติของวัตถุดิบหลักของอาหารไมํได๎ คือถือคติการปรุงให๎รสวัตถุดิบจากธรรมชาติหายไป
ถือวําเป็นอารยะของอาหาร อันคล๎ายคลึงกันกับอาหารของยุโรปสมัยโบราณและสมัยกลาง ทั้งหาก
พิจารณาในชุดอาหารที่กินรํวมกันแล๎วมักจะเป็นอาหารปรุงให๎มีหลากรสตัดกันเองในแตํละรายการ
มากกวําจะคํานึงถึงรสชาติอาหารแตํละรายการเป็นเอกเทศ นี่อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่หารสชาติ
หลักของอาหารไทยเป็นเรื่องยาก และหากดูจากจานของแตํละคนแล๎วก็เป็นการกินพร๎อมกันหลาย
อยํางตามสํารับและมีเติมรสชาติอาหารเองบ๎างในบางรายการ
อาหารไทยกํอนเข๎าสูํสมัยใหมํตอนต๎ นรัตนโกสินทร๑นั้นเกิดจากการผสมผสานที่หลากหลาย
จากการตํอรองในราชสํานัก ตําราอาหารและรสชาติที่พอจะสืบค๎นได๎ปรากฏในกาพย๑เหํชมเครื่องคาว
หวาน ที่ทําให๎เห็นวําอาหารไทยนั้นรสชาติยังเป็นรสแบบอาหารยุคคลาสสิคและยุคกลางของยุโรปคือ
รสชาติของอาหารจะเกิดจากเครื่องปรุงที่เป็นเครื่องเทศหรือเครื่องปรุงแตํงรสชาติของอาหารมากกวํา
จะเป็นรสธรรมชาติของตัววัตถุดิบหลักของจานที่เครื่องปรุงรสเข๎ามามีบทบาททําให๎ได๎รสชาติที่แท๎จริง
ของวัตถุดิบนั้น แตํอาหารไทยนั้นรสชาติเกิดจากการผสมผสานของรสชาติเครื่องปรุงและเครื่องเทศที่
ปรุ ง จนกลบรสชาติ ข องวั ต ถุ ดิ บ นั้ น อาหารราชสํ า นั ก เชํ น แกงมั ส มั่ นจะเห็ น ได๎ ชั ดจากกาพย๑ ที่ วํ า
“มัสมั่นแกงแก๎วตา หอมยี่หรํารสร๎อนแรง” หรือ “ยําใหญํใสํสารพัด วางจานจัดหลายเหลือตรา รสดี
ด๎วยน้ําปลา ญี่ปุนล้ําย้ํายวนใจ”
คึกฤทธิ์ ปราโมชได๎ให๎ความเห็นในสยามรัฐเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2522 วําอาหารไทยนั้น
เรียกวํากับข๎าวคืออาหารที่ใช๎เพื่อให๎กินข๎าวอันเป็นอาหารหลักให๎ได๎มาก กับข๎าวไทยมีรสชาติเผ็ดจัด
เค็มจัดเพื่อให๎คนกินข๎าวได๎มาก กับข๎าวพื้นฐานจึงมีรสเผ็ด รสเปรี้ยว และรสเค็ม เชํน น้ําพริกกินกับผัก
เพราะความจัดของรสก็ทําให๎กินข๎าวได๎มาก26 รสชาติของอาหารกํอนการปฏิวัติ 2475 จากการสังเกต
และประสบการณ๑ของนายแพทย๑ยงค๑ ชุติมาเองก็เห็นวํากับข๎าวไทยนั้นรสจัดเพื่อให๎กินข๎าวได๎มากๆ
กิน กับ ได๎น๎ อยๆ และรสที่ถือวําเป็ นหลักคือ เค็มและเผ็ด 27 ดังนั้นการกินของคนไทยโบราณก็มี
โภชนาการแบบไทยโบราณกํากับอยูํอยํางชัดเจน เมื่อต๎องเผชิญกั บความรู๎ของโภชนาการแบบใหมํนั้น
26

คึกฤทธิ์ ปราโมช, คึกฤทธิ์พํอครัวหัวปุาก๑ (กรุงเทพฯ: ครัวบ๎านและสวน, 2541), หน๎า 5.
27
กรุณาดู ยงค๑ ชุติมา, ประมวลบทความของนายแพทย๑ยงค๑ ชุติมา (พิมพ๑เป็นที่ระลึกในงานพระราชทาน
เพลิงศพนายแพทย๑ยงค๑ ชุติมา ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2507).
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คนสมัยใหมํอยํางนายแพทย๑ยง ชุติมาเองก็ไมํได๎มีความเข๎าใจถึงวัฒนธรรมพื้นฐานของคนไทยมากนัก
จึงมักจะโจมตีวําการกินรสชาติจัดจ๎านของคนไทยนั้นเป็นตัวขัดขวางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน
อาหารที่มีประโยชน๑ตามหลักโภชนาการใหมํอยํางมาก ในที่ นี้จึงกลําวได๎วํากระบวนการเข๎ามาของ
โภชนาการใหมํจนได๎รับการยอมรับจากคนไทยในครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 25 นั้นเกิดจากการ
ยอมรับ เอาแนวคิดและคําอธิบ ายของการแพทย๑แบบตะวันตกที่เข๎ามามีอิทธิพลตํอความคิดเรื่อง
สุขภาพและพลานามัย ที่ดีอยํ างแยกไมํออก และต๎องทําความเข๎าใจถึงบทบาทของรัฐ ไทยในการ
สถาปนาการแพทย๑สมัยใหมํในสังคมไทยไปพร๎อมกันด๎วย ดังจะกลําวในประเด็นถัดไป
2.2 รัฐและชนชั้นนากับการปรับแปลงความรู้โภชนาการใหม่ในยุคการรับการแพทย์ตะวันตก
พร๎อมๆ กันกับกระบวนการสร๎างภาวะความทันสมัยด๎านวัฒนธรรมการกินอาหารของชนชั้น
นํานั้น การกินตามหลักโภชนาการสมัยใหมํก็ได๎ถูกนําเข๎ามาสูํสังคมไทยพร๎อมกันกับกระบวนการ
ปรับปรุงการแพทย๑ของสังคมไทยที่หันไปรับรูปแบบของตะวันตกทั้งองค๑ความรู๎และวิธีการจัดการ
ปัญหาสุขภาพอนามัยของคนในสังคม มาตั้งแตํการสร๎างโรงพยาบาลศิริราชในปี พ.ศ. 2431 ดังนั้น
องค๑ความรู๎เกี่ยวกับโภชนาการใหมํที่เพิ่งกํอตัวขึ้นไมํนานในโลกตะวันตกก็ได๎ถูกถํายทอดสูํสังคมไทย
พร๎อมกับการเรียนการสอนนักเรียนแพทย๑ที่ศิริราช ดังปรากฏในตําราสอนนักเรียนแพทย๑ หนังสือ
แพรกทิศออฟเมดดิซิน ของนายแพทย๑แฮน แอดดัมซันที่แตํงขึ้นในปี พ.ศ. 2439 ปรากฏเรื่องโรคที่
เกิดจากการขาดสารอาหารคือโรคกระดูกอํอน หรือ “โรคริกเกดซ๑” (rickets) ที่อธิบาย “เหตุของโรค
นี้มักจะเปนขึ้นแก่คนที่จนๆ ซึ่งไม่มีอาหารบริบูรณ์ หรือที่อยู่นั้นโสโครกอบชื้นแฉะต่างๆ หรือเบียดยัด
กันอยู่” และวิธีการรักษาโดยการบํารุงด๎วยอาหารเป็นสําคัญ เชํนน้ํามันตับปลาและการเปลี่ยนที่อยูํที่
มีอากาศบริสุทธิ์เชํนตามทุํงนา ทั้งยังกลําวถึงความสําคัญของอาหารที่ทําให๎รํางกายปกติและแข็งแรง
ด๎วย28 ซึ่งดูเหมือนจะแปลตามตําราตะวันตกมาตรงๆ เสียมากกวํา และยังไมํได๎กลําวถึงความสําคัญ
ของแสงแดดแตํอยํางใด อันหมายความวําวิตามินดียังไมํมีการค๎นพบ
ตําราการครัวสมัยใหมํอยํางแมํครัวหัวปุาก๑ของคุณหญิงเปลี่ยน ภาสกรวงษ๑นั้น ได๎แสดงให๎
เห็นถึงความต๎องการสร๎างต๎นแบบของการครัว ตํารับอาหารการกิน การจัดการบ๎านเรือนและครัวของ
บ๎านตามแบบสมัยใหมํของชนชั้นสูงไทย และเผยแพรํอยํางจํากัดอยูํในแวดวงชนชั้นสูงที่สามารถอํา น
คูํมื อ ดั ง กลํ า วได๎ และในหนั ง สื อเขี ย นถึ ง การจั ด บ๎ า นและอาหารที่ ต๎ อ งมี ค นใช๎ ด๎ ว ยจึ ง ชั ด เจนวํ า มี
28

แฮน แอดดัมซัน, หนังสือแพรกทิศ ออฟ เมดดิซิน (บางกอก: โรงพิมพ๑พวกครูอเมริกัน, 1896 [พ.ศ.
2439]), น. 49-51.
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เปูาหมายอยูํที่ชนชั้นสูงและผู๎มีฐานะเป็นสําคัญ29 และหากดูจากยอดพิมพ๑ก็จะเห็นวําพิมพ๑เป็นจํานวน
น๎อย และกวําจะพิมพ๑ซ้ําครั้งที่ 2 ก็ลํวงเข๎าสูํปี พ.ศ. 2470 ครั้งที่ 3 ในปี พ.ศ. 2486 แล๎ว30 จึงเห็นได๎
วําการแพรํหลายของความรู๎แบบสมัยใหมํของตําราเลํมนี้คงไมํได๎กว๎างขวางในหมูํมหาชนนัก
ในสํ ว นของการให๎ ค วามหมายตํ อ อาหารนั้ น แม๎ วํ า จะปรากฏอยํ า งแจ๎ ง ชั ด ถึ ง การรั บ เอา
คําอธิบายตามแนว “โภชนาการใหมํ” ที่มองวําอาหารเป็นธาตุทางเคมีที่มีประโยชน๑ตํอรํา งกาย “จะ
ไม่มีสิ่งไรดียิ่งกว่าอาหารในบางอย่างบางชนิด อันเปนสิ่งของจําเปนที่สมควรซึ่งจะบํารุงเลี้ยงชีวิตรของ
เรา” ซึ่งจะสังเกตเห็นได๎วํามีการอธิบายตามหลักเคมีของธาตุอาหารและอ๎างถึง “ท่านสาสดาไลบิคผู้
แปรธาตุชาติ์เยรมันอันมีชื่อเสียงปรากฏ”31 อันเป็นการรับเอาแนวความคิดโภชนาการใหมํเข๎ามาจาก
ตะวันตกแล๎วอยํางชัดเจนของชนชั้นนําสยาม ซึ่งได๎ปรับแปลงความรู๎โภชนาการใหมํให๎เป็นไทยดัง
ความวํา
อาหารนั้นควรจะจัดเปนสามชนิดตามทางที่มา คืออาหารที่เกิดจากต้นไม้ผักแล
หญ้าจะเรียกว่าพฤกษาหารอย่าง ๑ อาหารที่เกิดจากแร่ธาตุโลหะจะเรียกว่าธาตุ กาหาร
อย่าง ๑ แลอาหารที่สืบมาแต่สัตว์ปราณชาติ์จะเรียกว่าสัตวาหารอย่าง ๑ ดังเข้าสุกขนม
ปังมันเผือก ผลไม้ ใบไม้แลผักต่างๆ นี้เปนพฤกษาหาร เกลือแลน้ําเปนธาตุกาหาร เนื้อ
ปลาฟองเนยนมเหล่านี้เปนสัตวาหาร [โดยอธิบายว่าการทํางานของร่างกายต้องอาศัย
อาหารบํารุงเลี้ ยงเพื่อ ] ที่จะให้มีการซ่อมแซมในสิ่ งที่เสี ยไป แต่ต้องการความร้อนให้
อบอุ่นอยู่ด้วยเหมือนกัน...อาหารจึงได้แบ่งเปนสองวรรคฤาประเภทจเรียกว่ามังษะกรรต
ตา สิ่งที่ทําให้เกิดรูปเปนเนื้อ อีกวรรคหนึ่งจะเรียกว่าอุษมะปะธาตาสิ่งซึ่งให้เกิดความ
ร้อน อาหารทั้ง ๒ วรรคนี้บํารุงความประชุมแต่งร่างกายของเราอยู่32
ถึงแม๎วําชนชั้นสูงจะรับเอาแนวคิดโภชนาการใหมํเข๎ามาตั้งแตํราวทศวรรษ 2450 แล๎วก็ตาม
ซึ่งก็หํางจากการค๎นพบในเยอรมนีที่เกิดขึ้นในชํวงต๎นพุทธศตวรรษ 2400 (ราวกลางคริสต๑ศตวรรษที่
19) พอสมควร แตํชนชั้นสูงเองก็ไมํได๎ตระหนักหรือให๎ความสําคัญ กับการกินตามหลักโภชนาการใหมํ
29

กรุณาดู เปลี่ยน ภาสกรวงษ๑, แมํครัวหัวปุาก๑ (กรุงเทพฯ: สมาคมกิจวัฒนธรรม, 2545 [2451]).
ธงชัย ลิขิตพรสวรรค๑, “ถ๎อยแถลงของผู๎จัดพิมพ๑”, ใน เปลี่ยน ภาสกรวงษ๑, แมํครัวหัวปุาก๑. และดู สุนทรี
อาสะไวย๑, “กําเนิดและพัฒนาการของอาหารชาววังกํอน พ.ศ. 2475”.
31
เปลี่ยน ภาสกรวงษ๑, แมํครัวหัวปุาก๑ (เลํม 2), น.9.
32
เรื่องเดียวกัน, น. 2-9.
30
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นัก กลับกลายวําสถาบันทางการแพทย๑และสาธารณสุขที่กําลังกํอตัวขึ้นในสังคมไทยได๎ให๎ความสําคัญ
กับการกินตามหลักโภชนาการขึ้นมากํอน ดังจะเห็นได๎วําความรู๎ด๎านโภชนาการใหมํที่มีการแบํงหมูํ
ธาตุอาหารเป็น โปรตีน คาร๑โบไฮเดรต ไขมัน เกลือแรํ และวิตามิน เริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นในสังคมไทย
ตั้งแตํทศวรรษ 246033 จากการรณรงค๑ทางด๎านการสาธารณสุขที่รัฐเพิ่งจัดตั้งกรมสาธารณสุขขึ้นมาใน
ปี พ.ศ. 2465 ทําหน๎าที่ดูแลสุขภาพประชาชน นอกจากนี้ยังมีการจําแนกวิตามินเป็นอาหารพิเศษ
นอกเหนือจากธาตุอาหารอื่นและน้ําทั้งนี้ “เพื่อบํารุงเลี้ยงให้เจริญและเป็นสุขปราศจากโรคภัย อาหาร
พิเศษนี้เรียกว่าวิตามีนซ์ (vitamins) ซึ่งมีอย่างน้อย 3 ชนิด ก.ข.ค.” หรือ A B1 และ C นั่นเอง34 ซึ่ง
ในทางการแพทย๑ก็เริ่มมีการตระหนักและให๎ความสําคัญตํอสารอาหารขึ้นแล๎ว เพราะเกี่ยวเนื่องกับ
ปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยตรง ในขณะที่ชนชั้นสูงไมํได๎ถือวําสุขภาพของประชาชนเป็น
หน๎าที่ของตนที่จะต๎องบํารุงดูแลมากํอน และเพิ่งกําลังเปลี่ยนวิธีคิดที่ให๎รัฐต๎องดูแลสุขภาพประชาชน
พร๎อมๆ กันกับการเข๎ามาของการแพทย๑และโภชนาการใหมํนี่เอง
ขณะเดียวกันการกินอาหารได๎กลายเป็นประเด็นสําคัญทางการแพทย๑และการสาธารณสุขของ
รัฐไทยอยํางเดํนชัดขึ้น โดยเฉพาะความตื่นตัวเกี่ยวกับโรคขาดสารอาหารอยํางเหน็บชาที่เป็นปัญหา
สัมพันธ๑โดยตรงกับการกินข๎าวอันเป็นทั้งอาหารหลักและสินค๎าออกของคนไทยได๎รับความสนใจเป็น
พิเศษ ในวารสารการแพทย๑และประกาศของกรมสาธารณสุขได๎ปรากฏความรู๎และความเข๎าใจเรื่อง
โรคเหน็บชาอยูํประจําหลายเรื่องด๎วยกัน เชํนในปี พ.ศ. 2463 นายแพทย๑เอ็ม. คาร๑ทิวที่ปรึกษากรม
สาธารณสุขได๎กลําวถึงโรคเหน็บชาวําเป็นโรคที่ขาดวัตถุธาตุสําคัญ (Deficiency disease) คือขาด “วิ
ตะมีนหรือวัตถุเพิ่มเติมฉเพาะอาหารเรียกวิตามีน ข. (vitamine B.) หรือวัตถุเฉพาะแก้โรคเหน็บชา”
โดยสาเหตุของโรคเกิดจากการกินข๎าวขัดขาวจากโรงสีไฟที่มาแทนการกินข๎าวซ๎อมมือซึ่งมีเปลือกแก๎
เหน็บชาอยูํและเพิ่งเปลี่ยนมาราว 30 ปีที่ผํานมาในหมูํคนจนที่มีอาหารอื่นให๎กินแทนน๎อย ถึงแม๎วํา
สาเหตุของการเกิดโรคเหน็บชาจะมีแพทย๑ทั่วโลกเห็นพ๎องวําเกิดจากการกินข๎าวขัดขาวที่ขัดเอาวิตามิน
ออกจากข๎าวไป แตํก็มีอีกหลายความเชื่อในยุคนี้ถึงสาเหตุการเกิดโรค อาทิ เชื่อวําเกิดจากการกินข๎าว
ของชาวตะวันออก เกิดจากวัตถุสําคัญเฉพาะอาหารเชํนไนโตรเจนฟอสเฟต หรือเกิดจากบัคเตรี 35 เป็น
ต๎น

33

“กินเพื่ออยูํ”, แถลงการณ๑สาธารณสุข, เลํม 1 อันดับ 9 (กันยายน 2468), น. 622-629.
ดํารงแพทยาคุณ, นายพันเอกพระยา (ชื่น พุทธิแพทย๑), เรื่องอาหาร (พิมพ๑แจกในงานพระราชทานเพลิง
ศพอํามาตย๑โทพระเทพวิทย๑เสถียร (เพื่อน โกมลวณิช)) (พระนคร: โรงพิมพ๑บํารุงนุกูลกิจ, 2470), น. 17.
35
เอ็ม. คาร๑ทิว, “ลัทธิปัจจุบันกลําวถึงเหตุและการบําบัดโรคเหน็บชาในประเทศสยาม,” จดหมายเหตุทาง
แพทย๑ เลํม 3 (สิงหาคม 2463), น. 37-62.
34
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ความไมํลงรอยกันในการอธิบายการเกิดโรคเหน็บชายังเกิดขึ้นตลอดทศวรรษนี้ ดังปรากฏวํา
ในปี พ.ศ. 2468 มีบทความสองชิ้นที่แสดงให๎เห็นวํามีผู๎ไมํเชื่อวําโรคเหน็บชาเกิดจากการ “ขาดวัตถุ
ธาตุสําคัญในอาหาร” คือวิตามิน “แต่บางคนมั่นใจว่าเกิดแต่พิษในข้าว”36 สํวนในเอกสารของทางการ
ที่สําคัญอีกชิ้นหนึ่งได๎พยายามแก๎ตํางไมํให๎ข๎าวซึ่งเป็นสินค๎าออกสําคัญของสยามเป็นจําเลยการเกิดโรค
เหน็บชาอยํางแข็งขัน เพราะกลัววําจะกระทบกับการผลิตและสํงออกข๎าวของไทย 37 แตํพอลํวงถึง
ทศวรรษ 2470 แล๎วการเกิดโรคเหน็บชาปรากฏให๎เห็นในประเทศสยามอยูํบ๎างในเขตที่ปลูกข๎าวและมี
โรงสี ข๎าวขนาดใหญํตั้งอยูํ แตํป รากฏวํามีวิตามินสกัดรักษาโรคนี้แล๎ ว ดังปรากฏวําชาวบ๎านแถบ
องครักษ๑ที่ยากจนกินปลายข๎าวจากโรงสีไฟอยูํนานจึงเป็นโรคเหน็บชา ทางกรมสาธารณสุขได๎รักษา
โดยให๎กินข๎าวซ๎อมมือและให๎ ”วิตามินบี เอ็กสแตร๏ค ” แจกผู๎ปุวยกินมื้อละ 1 ช๎อนคาว 38 จึงทําให๎
ความรู๎เกี่ยวกับโรคเหน็บชาวําเกิดจากการขาดสารอาหารชัดเจนขึ้นจนไมํมีข๎อถกเถียงอีก ทั้งยังทําให๎
องค๑ความรู๎ด๎านโภชนาการเกี่ยวกับโรคขาดสารอาหารได๎รับการยอมรับมากขึ้นด๎วย แตํไมํแพรํหลาย
ไปสูํประชาชนอยํางกว๎างขวาง
แตํแนวคิดโภชนาการใหมํไมํได๎ถูกยอมรับเข๎าไว๎ในตําราอาหารของชนชั้นสูงหรือแพรํหลายถึง
ความสําคัญของอาหารเพื่อสุขภาพมากนัก ดังปรากฏวําแม๎แตํหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล๎ว
และการรณรงค๑ด๎านโภชนาการใหมํกําลังทํากันอยูํอยํางครึกโครมแตํการพิมพ๑ตํารับสายเยาวภา ของ
พระเจ๎าบรมวงศ๑เธอ พระองค๑เจ๎าเยาวภาพงศ๑สนิท องค๑อุปถัมป์โรงเรียนสายปัญญาขึ้นมาครั้งแรกในปี
พ.ศ. 2478 และพิ ม พ๑ ซ้ํ า อี ก ในปี พ.ศ. 2482 โดยสุ น ทรี อาสะไวย๑ ไ ด๎ ตั้ ง ข๎ อ สั ง เกตวํ า อาจจะมี
จุดประสงค๑ที่ต๎องการรักษาวัฒนธรรมอาหารชนชั้นสูงที่มีอยูํมิให๎สูญหาย โดยเป็นปฏิกิริยาตํอการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ขณะเดียวกันก็เป็นการสืบทอดและปรับปรุงตํารับอาหารดั้งเดิม
ของไทยให๎ สอดคล๎ องกับยุ คสมัย ที่กําลังมีความเปลี่ ยนแปลง 39 ก็ได๎ให๎ ความสํ าคัญกับ “โอชารส”
มากกวําความสนใจถึงคุณประโยชน๑ของอาหารดังที่กลําวถึงวิธีการล๎างไกํ เป็ดและหํานวํา “ถ้าตัดเป็น
ชิ้นแล้วไม่ควรล้างเลย เพราะเหตุว่าน้ําเลื อดซึ่งตกจากเนื้อและกระดูกนั้นคือโอชะและประโยชน์ที่
ร่างกายต้องการ”40 ซึ่งไมํตํางจากตําราแมํครัวหั วปุาก๑ที่ให๎ความสํ าคัญกับการทําอาหารให๎มี “โอ
36

“บทบรรณาธิการ,” แถลงการณ๑สาธารณสุข เลํม 1 อันดับ 4 (เมษายน 2468), น. 207.
37
ที่ระลึกสยามรัฐพิพิธภัณฑ๑สวนลุมพินี พ.ศ. 2468 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ๑แหํงจุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย,
2549), น. 136-137.
38
“รายงานเรื่องโรคเหน็บชาที่องครักษ๑,” แถลงการณ๑สาธารณสุข ฉบับ 4 อันดับ 6 (มิถุนายน 2471), น.
801-802.
39
สุนทรี อาสะไวย๑, “กําเนิดและพัฒนาการของอาหารชาววังหลัง พ.ศ. 2475,” ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 32
ฉบับที่ 8 (มิถุนายน 2554), หน๎า 149.
40
ตํารับสายเยาวภา บอกวิธีปรุงอาหารคาวหวาน. (พิมพ๑เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพนางสุนทรวาจ
นา (สวํางวงษ๑ สาลักษณ) พระนคร: กรุงสยามการพิมพ๑, 2514), หน๎า 14.
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ชารศ” อันดีเพื่อความสุขของตนเองและความสําราญของผู๎อื่น มากกวําจะเน๎นคุณคําของอาหารตํอ
รํางกาย ถึงแม๎จะมีกลําวถึงไว๎เชํนกัน แตํดูเหมือนจะเป็นการแปลมามากกวําจะเข๎าใจและตระหนักถึง
ความสําคัญของโภชนาการแบบวิทยาศาสตร๑อยํางจริงจัง41
2.3 การปฏิวัติ 2475 กับการปฏิวัติด้านอาหารการกิน
“รากฐานแห่งความเจริญของประเทศชาติอยู่ที่คนและกําลังคน แม้การศึกษา
อบรมจะดี การคมนาคมสะดวก การอุตสาหกรรมจะก้าวหน้า แต่พลเมืองออดแอด
อ่อ นแอขี้ โ รค ทํ า งานหนั ก ไม่ ได้ อายุ สั้ น ความเจริ ญ ที่แ ท้ จ ริง ย่ อ มเป็ น ของเราไม่ ไ ด้
วิทยาศาสตร์ ปัจจุ บัน บอกกับเราว่า สิ่งบกพร่องเหล่ านี้จะแก้ไขได้ด้วยอาหารการกิน
ขณะนี้เราอยู่ในระหว่างระยะของการปฏิวัติ ดังนั้นจึงขอให้เราปฏิวัติในเรื่องอาหารการ
กินของประชาชนด้วยอีกประการหนึ่ง”
ยงค๑ ชุติมา, ทําไมต๎องปฏิรูปอาหารการกินของชาติ?, หน๎า 37
หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองคณะราษฎรได๎มีนโยบายด๎านสาธารณสุขชัดเจนที่จะแก๎ไข
ปัญหาสาธารณสุขที่กําลังเป็นปัญหาของสังคมไทยขณะนั้น โดยได๎แตํงตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 6 ชุด
เพื่อศึกษาและนําเสนอโครงการแผนงานในการแก๎ปัญหา โดยโครงการอาหารของชาติเป็นโครงการ
หนึ่งที่เริ่มประชุมคณะกรรมการที่แตํงตั้งขึ้นมาตั้งแตํปี พ.ศ. 2477 และตํอมาได๎เสนอเป็นโครงการ
อาหารของชาติและนํามาสูํการจัดตั้ง “กองสํงเสริมอาหาร” ขึ้น ซึ่งเห็นวําเป็นการดําเนินนโยบายที่มี
เปูาหมายและแผนการชัดเจนและตั้งใจจริงที่จะแก๎ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนด๎วยการปฏิวัติ
สุขลักษณะของคนไทยให๎อยูํดีกินดีขึ้น42
ระบอบการเมืองใหมํได๎ให๎ความสนใจกับการสร๎างคุณภาพของประชากรเพื่อความรุํงเรืองของ
ประเทศ โดยพยายามโยงให๎ ป ฏิ วัติ ด๎า นอาหารการกิ นของประชาชนขึ้ นด๎ ว ยหลั งจากปฏิ วัติ ทาง
การเมืองการปกครองสําเร็จแล๎ว เนื่องจากความเจริญของประเทศในแผนการปกครองใหมํต๎องการ
กําลังคนที่แข็งแรงจากการกินอาหารที่ถูกต๎องตามหลักวิทยาศาสตร๑ปัจจุบัน 43 ซึ่งในการนี้การแพทย๑
สมัยใหมํและการสาธารณสุขก็กลายเป็นเครื่องมือสําคัญของรัฐ 44 และรัฐบาลมีนโยบายในการที่สร๎าง
41

เปลี่ยน ภาสกรวงษ๑, แมํครัวหัวปุาก๑ (เลํม 2), หน๎า 3.
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, สร.0201.27/9 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการ
สาธารณสุขและการแพทย๑ (6 ธันวาคม 2478-12 เมษายน 2480).
43
ยงค๑ ชุติมา, “ทําไมต๎องปฏิรูปอาหารการกินของชาติ?”, ใน ประมวลบทความของนายแพทย๑ยงค๑ ชุติมา
(พิมพ๑เป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพนายแพทย๑ยงค๑ ชุติมา ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม วันที่ 8 สิงหาคม
พ.ศ. 2507), น. 37.
44
ดูรายละเอียดใน ชาติชาย มุกสง, “วาทกรรมทางการแพทย๑กับนโยบายการสร๎างชาติสมัยจอมพล ป.
พิบูลสงคราม (พ.ศ. 2481-2487)”, สังคมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 17, 1, (2548): 90-111.
42
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ให๎รัฐไทยกลายเป็น “รัฐเวชกรรม” มาตั้งแตํปี พ.ศ. 247745 ปีเดียวกันกับการเริ่มงานโภชนาการ ซึ่งก็
มีผลให๎การแพทย๑และการสาธารณสุขได๎ขยายตัวและกลายเป็นสถาบันทางสังคมและสถาบันผลิต
ความรู๎เกี่ยวกับสุขภาพและเข๎ามามีอิทธิพลตํอการดําเนินชีวิตประจําวันของคนไทยอยํางยิ่งในเวลา
ตํอมา
กองส่งเสริมอาหารกับบทบาทหลักในการขับเคลื่อนโภชนาการใหม่
นายแพทย๑ยงค๑ ชุติมา (ปรากฏในเอกสารบางแหํงชื่อนายแพทย๑ยํงฮั้ว ซัวเจริญวงศ๑กํอนจะ
เปลี่ยนชื่อ) ผู๎มีบทบาทริเริ่มสําคัญในงานด๎านโภชนาการได๎เขียนถึงการเกิดขึ้นของความรู๎ เรื่องการกิน
ที่มีตํอสุขภาพเอาไว๎ในปี พ.ศ. 2482 วํา “กินอย่างไรจึ่งจะดีนี้ ความรู้ในเรื่องนี้ชั้นเดิมคับแคบมากเพิ่ง
จะมาแพร่หลายกว้างขวางขึ้นก็เมื่อไม่ถึง ๒๐ ปีมานี้เองและเพิ่งจะมาตื่นตัวขึ้นในประเทศไทยก็ในยุค
นี้”46 จากประสบการณ๑ทํางานของนายแพทย๑ยงค๑เองที่เป็ นผู๎ริเริ่มงานสํงเสริมอาหารขึ้นขณะดํารง
ตําแหนํงนายแพทย๑ตรวจการสาธารณสุขได๎เลําถึงความพยายามบุกเบิกงานด๎านอาหารขึ้นอีกแขนงที่
ทํานเองเริ่มจะติดตํอพูดคุยกับ ดร. ตั้ว ลพานุกรม มากํอนเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ซึ่ง
ตํอมา ดร. ตั้ว กลายเป็นคนสําคัญในคณะราษฎรที่ให๎ ความสนับสนุนงานด๎านโภชนาการของกรม
สาธารณสุขมาตั้งแตํปี พ.ศ. 2477 โดยได๎ติดตํอกับองค๑การอนามัยแหํงสันนิบาติชาติ เพื่อดําเนินการ
ให๎เป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร๑ของอารยประเทศด๎วย แตํในระยะแรกการดําเนินงานมีอุปสรรคให๎
ลําช๎าบ๎าง แตํก็ปรากฏการรณรงค๑ด๎วยการพูดทางวิทยุเน๎ นให๎ประชาชนเห็นความสําคัญของการกิน
เพื่อให๎มีสุขภาพดี47
งานด๎านโภชนาการเริ่มปรากฏเป็นรูปเป็นรํางของความคิดที่จะดําเนินงานตํอสาธารณชนก็
ยํางเอาในปี พ.ศ. 2479 ได๎มีบทความรณรงค๑เกี่ยวกับการกินใช๎แพรํกระจายตามสื่อมวลชนถึงการกิน
ตาม “อนามัยแผนใหม่แบบสร้างสม” โดยการใช๎วิธี “โปรปะกันดาอย่างแรง” ให๎คนไทยตื่นตัวและ
สนใจเรื่อง ”การบริโภคอาหารดีถูกส่วนครบธาตุ ” อาทิการชูคําขวัญ “กินกับมาก ๆ กินข้าวมาก
พอควร48” แทนคติโบราณที่ให๎ “กินข๎าวมากๆ กินกับน๎อยๆ” รวมทั้งการบริหารรํางกายและการ
หยํอนอารมณ๑ตามหลักอนามัย เพราะคนไทยมีอาหารอุ ดมสมบูรณ๑ในการกินก็จริงแตํการกินของคน

45

ดูรายละเอียดใน ทวีศักดิ์ เผือกสม, เชื้อโรค รํางกาย และรัฐเวชกรรม: ประวัติศาสตร๑การแพทย๑สมัยใหมํ
ในสังคมไทย (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ๑แหํงจุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, 2550).
46
กรมสาธารณสุข, กระทรวงมหาดไทย, อาหารของเรา (พระนคร: โรงพิมพ๑ไทยพิทยา, 2482), น. 12.
47
ยงค๑ ชุติมา, “ประวัติการอาหารในประเทศไทย”, ใน ประมวลบทความของนายแพทย๑ยงค๑ ชุติมา, น. 2.
48
ยงค๑ ชุติมา, “สยามก๎าวหน๎าและอนามัยแผนใหมํ”, ใน เรื่องเดียวกัน, น.9-19.
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ไทยยังต๎องการการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยํางมาก ทางกรมสาธารณสุขจึงได๎วางแผนตั้งกองสํงเสริม
อาหารขึ้นเพื่อแนะนําการกินที่ถูกต๎องกับประชาชน49
หลั งการดําเนิ น งานจั ดตั้งหนํว ยงานใหมํเพื่อรับผิ ดชอบด๎านการสํ งเสริมการกินตามหลั ก
บริโภคศาสตร๑เพื่อแก๎ปัญหาโภชนาการอยํางจริงจังมาประมาณ 4 ปีจนถึงปี พ.ศ. 2481 ได๎มีการตั้ง
องค๑ก ารสํ ง เสริ ม อาหารขึ้น เป็ น พิ เศษในกรมสาธารณสุ ข โดยมี นายแพทย๑ย งค๑ ชุติ มาเป็ นหั ว หน๎ า
รับผิดชอบ กํอนจะดําเนินการเสนอตั้งหนํวยงานขึ้นมาทําหน๎าที่ในการดูแลและแนะนําการกินของ
ประชาชนให๎ถูกต๎องตามหลักการแพทย๑และการสาธารณสุขเป็นการเฉพาะตามหลักบริหารราชการ
เนื่ องจากปั ญหาวําด๎ว ยการกิน ที่ทําให๎ เกิดโรคขาดสารอาหารมีความรุนแรงมาก ดังปรากฏในคํา
“ปรารภ” ถึงเหตุผลในการตั้ง กองส่งเสริมอาหาร (Division of Nutrition) ที่วํา “เนื่องจากความ
อ่อนแอของพลเมือง และความไม่เติบโตสูงใหญ่ให้ส มส่วนของพลเมืองหนุ่ม ก็มีการบกพร่องธาตุ
สําคัญแห่งอาหารเป็นสาเหตุ ฉะนั้นกิจการแพทย์และการสาธารณสุขแผนปัจจุบัน จึ่งต้องอาศัยวิชา
อาหารการบริโภคเป็นรากเป็นฐาน”50

49

วีณะ วีระไวทยะ และสงํา ดามาพงษ๑, วิวัฒนาการงานโภชนาการ (นนทบุรี: กองโภชนาการ กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข, 2545).
50
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, กรมศิลปากร, (2) สร. 0221.27/10 เรื่อง โครงการสํงเสริมอาหารของชาติ (5
กรกฎาคม 2581), น. 5.
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ภาพ 1 โปสเตอร๑รณรงค๑ให๎กินกับให๎มากขึ้นกินข๎าวแตํพอควรตามหลัก "บริโภคศาสตร๑" ของสมัย
นายกรัฐมนตรีจอมพล ป. พิบูลสงครามยุคแรก พ.ศ. 2481-2487
ที่มา: สมุดจดงานบ๎านพิพิธภัณฑ๑ มี.ค. 2549
ตํอมาในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่ 34/2481 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2481 ได๎
พิจารณาเรื่องดังกลํ าวแล๎ วปรากฏวํา “ที่ประชุมรับหลักการและส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณา
ต่อไป”51 ตํอมากระทรวงการคลังพิจารณาแล๎วก็เห็นควรอนุมัติให๎จัดตั้งขึ้น จึงได๎จัดตั้งกองสํงเสริม
อาหารขึ้ น ในกรมสาธารณสุ ข ซึ่ งขณะนั้น สั งกั ดอยูํใ นกระทรวงมหาดไทย ดัง ปรากฏในพระราช
กฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการสํานักงานและกรมในกระทรวงมหาดไทย (ฉะบับที่ 12) พ.ศ. 2482
ลงวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 248252 โดยได๎ตั้งกองสํงเสริมอาหารแบํงเป็น 3 แผนก คือ แผนกกลาง
แผนกตํารา และแผนกค๎นวิชา และมีนายแพทย๑ยงค๑ ชุติมาเป็นหัวหน๎ากองที่เอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้
มาอีกกวําทศวรรษ แสดงให๎เห็นถึงความเอาจริงเอาจังของรัฐบาลในระบอบใหมํที่จะปฏิวัติการกินของ

51

หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, กรมศิลปากร, (2) สร. 0221.27/10 เรื่อง โครงการสํงเสริมอาหารของชาติ (5
กรกฎาคม 2581), น. 12.
52
ราชกิจจานุเบกษา เลํม 56 (25 ธันวาคม 2482): 2044-2050.
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ประชาชนให๎ อยูํ ดีกิ น ดีเพื่อจะเป็ น กําลั งสํ าคัญในการสร๎า งชาติตามอุดมคติข องรัฐ บาลในระบอบ
รัฐธรรมนูญที่ต๎องการเปลี่ยนแปลงประเทศในหลายด๎านด๎วยกัน
อาหารการกินหลังการปฏิวัติ 2475 นั้นจะไมํเน๎นรสชาติและสํ ารับหรือการปรุงที่หรู หรา
เทํากับคุณคําทางโภชนาการที่จําเป็นตํอการสร๎างรํางกายพลเมืองไทยให๎แข็งแรงเพื่อสร๎างชาติให๎
เจริญก๎าวหน๎า การกินอาหารหายาก หรูหราราคาแพง การประดิดประดอยที่พิถีพิถันให๎โอชารสของ
ชนชั้นสูง และการกินเพื่ออยูํแบบไมํใสํใจกับสุขภาพของชนชั้นลําง ไมํใชํการกินในอุดมคติของระบบ
ใหมํ จึงต๎องปฏิวัติการกินอาหารให๎แสดงถึงความเทําเทียมกันภายใต๎ระบอบการเมืองใหมํ การกิน
อาหารไมํได๎ถูกมองวําเป็ นเรื่ องของการสนองตอบความต๎องการของปัจเจกชนเทํานั้น แตํการกิน
เป็ น ไปเพื่อ ประโยชน๑ ข องสํ ว นรวมคื อ ชาติ ด๎ว ย ดั ง นั้น การกิ น ตามหลั ก โภชนาการใหมํเ พื่ อความ
เจริญก๎าวหน๎าของชาติจึงเป็นอุดมคติใหมํของการกินในสังคมไทย
การสร้างจิตสานึกพลเมืองใหม่ด้านการกินตามหลักบริโภคศาสตร์
เมื่อได๎จัดตั้งกองสํงเสริมอาหารขึ้นแล๎วก็ได๎ดําเนินงานเกี่ยวกับการกินในด๎านสุขภาพหลาย
อยําง และที่สําคัญก็คือการเผยแพรํความรู๎ด๎านอาหารการกินที่ถูกหลักบริโภคศาสตร์ ขณะนั้นคําวํา
โภชนาการยังไมํปรากฏ ซึ่งในสังคมไทยคําวํา “โภชนาการ” ที่ถูกใช๎ในความหมายของวิทยาศาสตร๑
ของการกิ น อาหาร ปรากฏในเอกสารชั้ น ต๎ น ครั้ ง แรก (เทํ า ที่ ต รวจค๎ น พบขณะนี้ ) ในการตั้ ง
คณะกรรมการโภชนาการแหํงชาติชุดแรกขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2494 แตํกํอนหน๎านั้น 1 ปีในพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 ปรากฏคําวํา “โภช, โภชย์, น. ของควรบริโภค. (ป. โภชช; ส.
โภชย). โภชน [โพดชะนะ] น. อาหาร, การกิน, การกินข้าว (ป.; ส.).”53ซึ่งนําจะเป็นที่มาของการ
เปลี่ ย นมาใช๎ คํ า วํ า โภชนาการแทนบริ โ ภคศาสตร๑ ที่ ใ ช๎ ม ากํ อ นหน๎ า นี้ ซึ่ ง ในทศวรรษ 2480 การ
ดําเนินงานด๎านนี้จะใช๎คําวํา “บริโภคสงเคราะห๑” โดยได๎มีการเปลี่ยนกองสํงเสริมอาหารมาเป็นกอง
บริโภคสงเคราะห๑เมื่อมีการตั้งกระทรวงสาธารณสุขในปี พ.ศ. 2485 กํอนจะกลับมาเป็นกองสํงเสริม
อาหารและตํอมาในปี พ.ศ. 2512 ได๎กลายเป็นกองโภชนาการ ในขณะที่พจนานุกรมราชบัณฑิต พ.ศ.
2525 ได๎บัญญัติเอาไว๎วํา “โภชนาการ [โพชะนา-, โพดชะนา-] น. วิทยาศาสตร๑ประยุกต๑แขนงหนึ่งวํา
ด๎วยความสัมพันธ๑ระหวํางอาหารกับกระบวนการตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับสุขภาพและการเจริญเติบโตของ
สิ่งที่มีชีวิต.”54
การเผยแพรํการกินตามหลักบริโภคศาสตร๑ในทศวรรษ 2480 ได๎ปฏิบัติการผํานหลักสูตรการ
เรียนการสอนนักเรียนในสถาบันการศึกษา และมีการรณรงค๑ทางวิทยุกระจายเสียงและสื่อสิ่งพิมพ๑
ภาพยนตร๑ การจั ด ประกวดการทํ า อาหาร เป็ น ต๎ น เพื่ อ ให๎ ป ระชาชนหั น มากิ น อาหารตามหลั ก
53

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493, พิมพ๑ครั้งที่ 1 (พระนคร: โรงพิมพ๑
บริษัทคณะชําง จํากัด, 2493), หน๎า 690.
54
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525, พิมพ๑ครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ: บริษัท
อักษรเจริญทัศน๑ อจท. จํากัด, 2538), หน๎า 625.
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โภชนาการใหมํ55 ซึ่งทางหนํวยงานที่รับผิดชอบก็คือกองสํงเสริมอาหารเองก็อยากให๎ประชาชนทําตาม
คําแนะนําของรัฐในเรื่องนี้ โดยยกเอาเหตุผลวํา “เพราะฉะนั้นถ้าเราท่านไม่ประสงค์จะให้เกิดความ
เจ็บไข้ขึ้นแก่ตนเองและญาติพี่น้องร่วมชาติแล้วประการที่หนึ่งที่สําคัญยิ่งก็คือ ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่
ของรัฐบาลปฏิบัติ จัดทําทุกสิ่งตามคําแนะนําชักชวนและร้องขอด้วยความเต็มใจที่สุด”56
ในกระบวนการนั้น รัฐบาลได๎ใช๎วิธีการประชาสัมพันธ๑อุดมการณ๑ของรัฐแบบใหมํ ๆ ผํานชํอง
ทางการสื่อสารสมัยใหมํที่กําลังขยายตัวและได๎รับความสนใจจากมวลชนอยํางมหาศาลอยูํในขณะนั้น
อยํางเชํน การใช๎วิทยุกระจายเสียงที่เกิดขึ้น หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองและเป็นชํองทางที่สําคัญ
มากสําหรับการเผยแพรํเรื่องโภชนาการและอาหารการกิน (ถึงกับในยุคตํอมามีตําราอาหารทางวิทยุ
พิมพ๑ออกขายหลังออกอากาศทางวิทยุ) และบางครั้งบทบรรยายทางวิทยุจะตีพิมพ๑ในวารสารและสื่อ
สิ่งพิมพ๑ด๎วยดังปรากฏในประมวลบทความของนายแพทย๑ยงค๑ ชุติมานั่นเอง ภาพยนตร๑ที่กํอนหน๎านั้น
จะอยูํในแวดวงคนชั้นสูงแตํหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็เข๎าถึงประชาชนทั่วไปมากขึ้น รวมถึง
สื่อสิ่งพิมพ๑ที่ผลิตให๎เข๎าใจได๎งํายอยํางโปสเตอร๑หรือใบปลิวตํางๆ และยังรวมถึงสื่อที่เกิดขึ้นในภาวะ
ความทันสมัยที่เผยแพรํในหมูํผู๎มีความรู๎ เชํน หนังสือพิมพ๑ ตําราความรู๎ งานวรรณกรรม เป็นต๎น
งานตําราหรือการเผยแพรํความรู๎ทางอาหารและการกินเพื่อบํารุงสุขภาพได๎พิมพ๑ขึ้นหลายเลํม
ในทศวรรษ 2480 ที่งานโภชนาการเริ่มจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร๑การแพทย๑
สมัยใหมํที่ขยายตัวอยํางยิ่งในสังคมไทยเชํนกัน การพิมพ๑ตําราเลํมสําคัญคือ อาหารของเรา ของกรม
สาธารณสุข กระทรวงมหาดไทยได๎พยายามนําเสนอวํา “อาหารเป็นพื้นฐานของสุขภาพถ้าได้จัดให้ได้
กินดีก็จะอยู่กันด้วยดี ความเจ็บไข้ได้ป่วยจะลดน้อยลงได้ไม่เจ็บง่ายตายง่ายและร่างกายก็จะสมบูรณ์
แข็งแรง สามารถทําประโยชน์ได้เอนกประการทั้งแก่ตนเองและประเทศชาติ ”57 ซึ่งถือได๎วําเป็น
หนังสือที่เป็นหลักฐานสําคัญที่แสดงถึงความชัดเจนในงานโภชนาการอยํางมาก และได๎เผยแพรํให๎เด็ก
และเยาวชนด๎วย เพราะในเลํมมีรูปลายเส๎นของอาหารไว๎สําหรับเด็กได๎ระบายสีเองด๎วย นอกจากนี้ก็
ยังได๎พิมพ๑ ตําราอาหารจากถั่วเหลือง ขึ้นในงานฉลองรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2482 เพื่อชักชวนและสํงเสริม
ให๎ประชาชนหันมานิยมบริโภคถั่วเหลืองซึ่งเป็นอาหารโปรตีนที่สําคัญ 58 หรือการเสนอถึงความสําคัญ
ของวิตามินที่เป็นเสมือนยาอายุวัฒนะเพื่อการมีสุขภาพดีและชะลอความชราในหนังสือชื่อ อายุวัฒนะ
55

หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, กรมศิลปากร, (2) สร. 0221.27/10 เรื่อง โครงการสํงเสริมอาหารของชาติ (5
กรกฎาคม 2581), น. 6.
56
กรมสาธารณสุข, กระทรวงมหาดไทย, อาหารของเรา, น. 8.
57
เรื่องเดียวกัน, คํานํา.
58
กรมวิทยาศาสตร๑, กระทรวงเศรษฐการ, ตําราอาหารจากถั่วเหลือง (พระนคร: กระทรวงเศรษฐการ,
2481), (เอกสารพิเศษของกรมวิทยาศาสตร๑ กระทรวงเศรษฐการออกในงานฉลองรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2481).
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ด๎วยอาหาร59 กระทั่งปลายทศวรรษ 2480 เป็นต๎นมาก็มีความนิยมพิมพ๑เรื่องโภชนาการเป็นหนังสือที่
ระลึกในงานศพควบคูํกับตําราอาหารที่นิยมจัดพิมพ๑มากํอนหน๎านั้น
โดยปัญหาเรํงดํวนของสมัยนั้นก็คือการกินอาหารโปรตีนน๎อยจึงทําให๎เกิดการสํงเสริมให๎กิน
อาหารโปรตีนขึ้นในทศวรรษ 2480 ซึ่งหนังสือเลํมสําคัญที่ให๎ความสําคัญในการให๎เพิ่มการบริโภค
โปรตีนอยํางมาก ก็คือเรื่อง เพิ่มกําลังของชาติโดยอาหารการกินตามหลักวิทยาศาสตร๑ ดังที่เขียน
เอาไว๎วํา
เพื่อความเข้มแข็งแห่งกําลังของชาติ เพื่อทวีจํานวนพลเมืองเพื่อลดอัตราตาย
และความก้าวหน้า ข้าพเจ้าว่าถึงเวลาอันสมควรแล้วที่ประชาชาติไทยจักต้องลบล้าง
ประเพณีโบราณต่างๆ ซึ่งถ่วงความเจริญของประเทศชาติบ้านเมือง และโดยฉะเพาะ
อย่างยิ่งการยกเลิกขนบธรรมเนียมโบราณ ซึ่งบังคับให้เรากินข้าวมาก ๆ กินกับน้อย ๆ
ต่อนี้ไปขอให้เปลี่ยนเป็น “กินข้าวพอควร กินกับมาก ๆ “กับในที่นี้หมายความถึง
เนื้อสัตว์ต่างๆ ไข่, ปลา, ถั่ว, กุ้ง ไม่ใช่น้ําพริกหรือแกงเผ็ด”60
การสํงเสริมให๎เพิ่มการบริโภคอาหารโปรตีนได๎ทํากันอยํางเข๎มข๎นและจริงจัง จนถึงกับมีลัทธิ
โปรตีนนิสม๑เพื่อการสร๎างชาติขึ้น61 โดยนายแพทย๑ยงค๑ ชุติมาเห็นวํา “ไทยเราต้องการลัทธิโปรตีนนิสม์
(Proteinism) เพื่อการสร้างชาติ” และเสนอวําถั่วเหลืองพืชมหัศจรรย๑เหมาะเป็นแกนแหํงลัทธิโปรตีน
นิสม๑62 และการสํงเสริมการกินโปรตีนก็เป็นภารกิจหลักของการแก๎ปัญหาทางโภชนาการของไทยมา
ตลอดหลายทศวรรษตํอมา
แม๎วํางานปฏิวัติด๎านอาหารการกินนั้นเป็นงานยาก แตํก็มีเจตนาแนํว แนํที่จะทําเพื่อชาติ ดัง
ปรากฏวําหนํวยงานนี้ดําเนินงานด๎วยอุดมคติที่วํา

59

วิบุลอายุรเวท, พระยา, อายุวัฒนะด๎วยอาหาร (พระนคร: โรงพิมพ๑อักษรนิติ์, 2490).
ยํงฮั้ว ซัวเจริญวงศ๑, เพิ่มกําลังของชาติโดยอาหารการกินตามหลักวิทยาศาสตร๑ (พระนคร: โรงพิมพ๑เดลิ
เมล๑, 2479), น. 9.
61
ดูรายละเอียดใน ก๎องสกล กวินรวีกุล , “การสร๎างรํางกายพลเมืองไทยในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม
พ.ศ. 2481-2487”, (วิ ท ยานิ พ นธ๑ ม หาบั ณ ฑิ ต คณะสั ง คมวิ ท ยาและมานุ ษ ยวิ ท ยา (มานุ ษ ยวิ ท ยา)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑, 2545), น. 89-92.
62
ยงค๑ ชุติมา, ประมวลบทความ, หน๎า 55-56.
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ในการเริ่มงานใหม่และงานอันสําคัญให้แก่ประเทศชาติเช่นงานส่งเสริมอาหาร
ให้ ป ระชากรปฏิ วั ติ ลั ท ธิ ก ารบริ โ ภคจากเลวมาเป็ น ดี หรื อ ค่ อ นข้ า งดี ขึ้ น ตามหลั ก
วิทยาศาสตร์นั้น ทางกองบริโภคสงเคราะห์จําเป็นต้องวางหลักอุดมคติไว้ให้สูงพอควร
เพื่อเป็นตามเจตนาอันแรงกล้าของบรรดาผู้ที่มีความสนใจและมีความรู้ในวิชาบริโภค
ศาสตร์ และเพื่อก่อประโยชน์อันใหญ่หลวงให้แก่พลานามัยของชาติ63
กินดีกินเพื่อชาติและอนามัยต้องไม่กินรสจัด
“การกินดีคือกินกับมาก กินไม่เผ็ดจัด กินข้าวแต่พอควรย่อมบํารุงรักษาสุขภาพ
ไว้ได้ดี การกินเลว เช่น การกินข้าวมาก กินกับน้อย แลกินเผ็ดจัด ย่อมทําให้ป่วยง่าย
ตายเร็ว”64
นอกจากบริโภคนิสัยของการกินที่กินข๎าวมากกินกับน๎อย ต๎องแก๎เป็นกินกับข๎าวมากขึ้นกิน
ข๎าวน๎อยลง กับข๎าวต๎องมีเนื้อ ผักและผลไม๎อยํางถูกสํวนครบธาตุแล๎ ว การกินไมํเป็นมื้อเป็นเวลา กิน
จุบกินจิบ ก็ต๎องแก๎ให๎กินเป็นมื้อชัดเจน “เราต้องกินดี กินเป็นเวลา และรู้จักคุณค่าของอาหารต่างๆ
ไม่ใช่กินเพื่ออิ่มแต่กินเพื่ออนามัย ”65 อีกเรื่องหนึ่งที่ต๎องแก๎ไขอยํางเรํงดํวนและสําคัญไมํแพ๎กัน คือ
รสชาติอาหารที่ยังไมํถูก ”หลักบริโภคศาสตร์” โดยนายแพทย๑ยงค๑ ชุติมา เห็นวํา “สิ่งชูรส เช่น พริก
หอม กระเทียม พริกไทย และเครื่องเทศต่างๆ ไม่จําเป็นต่อร่างกาย ไม่ควรหัดรับประทานสิ่งเหล่านี้
เป็นปริมาณมากๆ ทุกๆ วัน เพราะเป็นการเฝ้าและรบกวนท้องและลําใส้ ”66 เสนอวําให๎ควรกินแตํ
เล็กน๎อยเพื่อชํวยให๎อาหารโอชารสยิ่งขึ้น แตํขณะเดียวกันก็มีโทษตํอรํางกายหากกินมากจนกํอให๎เกิด
อาการร๎อนไหม๎ของทางเดินอาหารได๎ จึงไมํควรหัดให๎เด็กกินของเผ็ด ของร๎อน ของหมัก ของดอง67
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ยงค๑ ชุติมา, บริโภคศาสตร๑สังเขปและสูตรอาหารตํางๆ, พิมพ๑แจกเป็นที่ระลึกในงานฌาปนกิจศพ นาย
ศิริ ธรรมารักษ๑ ณ วัดพลับพลาไชย จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2492 (พระนคร: โรงพิมพ๑ไทยพิทยา,
2492), หน๎า 37-38.
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ยงค๑ ชุติมา, ประมวลบทความ, หน๎า 4.
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66
เรื่องเดียวกัน, หน๎า 22.
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นายแพทย๑ยงค๑ได๎วิเคราะห๑ถึงการบริโภคดั่งที่ชาวบ๎านนิยมกันอยูํในสมัยนั้นมักประกอบด๎วย
“ข้าวเป็นอาหารยืนพื้น มีปลาเค็ม กุ้งเค็มหรือเนื้อเค็มนิดหน่อยเป็นสิ่งชูรสช่วยให้กลืนข้าวลงไปได้ แม้
บางครั้งอาจมีผักต้ม ผักนึ่ง หรือผักสดบ้าง แต่ก็มีปริมาณน้อยเต็มที ”68 ซึ่งทํานเห็นวําการบริโภคถูก
หลักบริ โภคศาสตร๑ หรือบริ โภคสงเคราะห๑ นั้นจะต๎อง “ลด หรือกําจัดความเผ็ดและความเค็มของ
อาหารลง น้ําพริกถ้าผะสมด้วยปลาย่างหรือกุ้งแห้งหรือถั่วเหลืองหรือกะปิให้พอควรและใช้พริกที่ไม่
เผ็ดจัดแล้วจะเป็นอาหารที่ดีได้.... ดังนี้การส่งเสริมให้ชาวบ้านเพิ่มไข่ เนื้อ ปลาบ้าง ผักสด ผลไม้สุกสด
มากๆ ให้ลดความเผ็ดลงแล้ว ย่อมเป็นอุดมคติแห่งการบริโภคสงเคราะห์ในประเทศไทย”69 และยังตั้ง
ข๎อสังเกตของการชอบรับประทานอาหารรสจัดวํา “ชาวไทยเราส่วนมากชอบรับประทานอาหารที่มีรส
แรงจัดเช่น เปรี้ยวจัด เค็มจัด หวานจัด เผ็ดจัด การที่พวกเราชอบกินอาหารที่มีรสแรงจัดนี้สันนิษฐาน
ได้ว่าเนื่องมาจากการเคี้ยวหมาก และความเข้าใจผิดนานาประการทําให้ปากและลิ้นของผู้รับประทาน
ชาไป ไม่รู้สึกอาหารในรสธรรมดา จึงต้องกินอาหารรสแรงจัดจึงจะรู้รส”70
ในการบรรยายทางวิทยุกระจายเสียงเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2484 นายแพทย๑ยงค๑ ชุติมาได๎
พูดถึงเรื่องความสําคัญของการกินเนื้อสัตว๑และการให๎เลิกกินอาหารรสจัดเอาไว๎วํ า สาเหตุมูลฐานของ
สุขภาพไมํดีของชาวไทยมาจาก “การบริโภคอาหารไม่ถูกส่วนครบธาตุคือนิยมรับประทานข้าวมาก
เกินไป กินกับน้อยและชอบรับประทานอาหารชูรส เช่น เผ็ดจัด หวานจัด เค็มจัด เป็นต้น...ฉะนั้น
เดี๋ยวนี้เราจึงได้พยายามปลูกฝังอุดมคติใหม่แก่พวกเราชาวไทยว่า ให้กินข้า วพอควร กับมากๆ เลิก
อาหารเผ็ดร้อนและการเคี้ยวหมาก”71และสํงเสริมการบริโภคอาหารประเภทเนื้อสัตว๑ให๎เพิ่มมากขึ้น
“เพราะเนื้อสัตว์นี้เองเป็นของที่จะขาดเสียไม่ได้ในการสร้างชาติไทย...ไทยทุกคนจงกินเนื้อสัตว์คู่กับผัก
สดมากๆ ทุกวัน เพื่ออนามัย” 72
ผลสําเร็จอีกประการจากการรณรงค๑ด๎านโภชนาการ คือวิธีการด๎านการครัวหมายถึงการปรุง
อาหารทั้งการเลือกวัตถุดิบ การล๎าง การหั่น การใช๎ไฟปรุง การจัดสํารับอาหาร ตัวอยํางเชํนการปรุงที่
ไมํให๎ผักสุกมากนักหรือกินผักสด สํวนผลไม๎ควรกินสดตามธรรมชาติไมํควรนําไปปรุงเป็นของหวานจะ
ทําให๎วิตามินเสื่อม73 การปรุงเนื้อให๎มีคุณคําทางอาหารครบคือปรุงให๎สุกพอดีไมํเอาน้ําเนื้อทิ้ง ให๎ใช๎
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ความร๎อนพอควรไมํเคี่ยวนานเกินควร หรือปรุงแบบแห๎งคือปิ้งหรือยํางจะดีที่สุด 74 ทั้งหมดเป็นผลมา
จากความรู๎ทางโภชนาการใหมํที่สําคัญที่ทําให๎การปรุงเปลี่ยนแปลงไปและรสชาติอาหารเปลี่ยนแปลง
ไปด๎วย ซึ่งปรากฏวําได๎รับการยอมรับไปไว๎ในตําราอาหารในยุคนั้นและยุคตํอมาอยํางกว๎างขวาง และ
ถือได๎วํากํอให๎เกิดความเปลี่ยนแปลงในรสชาติของอาหารขึ้นด๎วย
ที่สํ าคัญที่สุ ดคือรัฐ บาลสมัยคณะราษฎรได๎ส ร๎างความหมายใหมํให๎ เกิดขึ้นกับอาหารและ
เปลี่ ย นภาษาอาหารการกิน ให๎ เป็ นภาษาแบบโภชนาการ ทั้งในการคิด พูดคุยสื่ อสาร ปฏิบัติการ
เกี่ยวกับอาหาร หรือภาษาการครัว ภูมิทัศน๑ด๎านรสชาติ อันถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในเชิงคุณภาพคือ
ลดรสและประสานรสให๎ ดีขึ้น นุํ มนวลขึ้น ทั้งนี้เนื่องมาจากการเปลี่ ยนหน๎าที่ของกับข๎าวที่กินเพื่อ
ประกอบกับข๎าวให๎ครบตามสํวนถู กธาตุแทนการเรียกข๎าวให๎มากแตํเดิม และการเปลี่ยนวัตถุดิบและ
เครื่ องปรุงที่ห ลากหลายขึ้นและมีมากขึ้นในอาหารของคนทั่ว ไป ทําให๎รสชาติของอาหารคนไทย
เปลี่ยนแปลงตั้งแตํยุครัฐบาลคณะราษฎรเป็นต๎นมา
แตํในอีกด๎านหนึ่งการรณรงค๑ให๎ประชาชนเลิกรับประทานอาหารรสจัดตามหลักการกิ นตาม
ธาตุให๎หันมารับประทานอาหารรสนุํมนวลลงและรับประทานอาหารที่มีประโยชน๑ทางโภชนาการใหมํ
ตามความหมายของการแพทย๑สมัยใหมํ ก็เป็นการสร๎างความเป็นอื่นให๎กับการกินอาหารรสจัดและ
ปรุงแตํงด๎วยเครื่องเทศและเครื่องปรุงที่ดิบหรือไมํถูกสุขอนามัย ซึ่งในโลกวัฒนธรรมของชาวบ๎ านที่ยัง
ยึดถือหลักการกินตามธาตุแบบการแพทย๑ไทยโบราณอยูํ อาจจะมองวําเป็นการกินเพื่อบํารุงสุขภาพ
จากรสชาติที่บํารุงธาตุของคนกิน และบางกรณีก็จัดเอาอาหารมีประโยชน๑อยํางเนื้อและไขํไกํวํา แสลง
กับ แมํลู ก อํอ นและเด็ก เป็ น ต๎ น ซึ่ งกลายเป็ นปั ญ หาทางด๎ า นสาธารณสุ ข ที่ ต๎อ งแก๎ ไ ขในอี กหลาย
ทศวรรษตํอมา
กลําวโดยรวมแล๎วนโยบายทางด๎านการแพทย๑และการสาธารณสุขที่มีเรื่องของการกินตาม
แนวทางโภชนาการใหมํเป็นหนึ่งในนั้นด๎วย ได๎ถูกรัฐบาลคณะราษฎรใช๎เป็นเครื่องมือสร๎างรัฐไทยให๎
ก๎า วสูํ ความทั น สมัย ในยุ คแหํ ง การ “สร๎ า งชาติ ” การสร๎ า งและเผยแพรํว าทกรรมทางการแพทย๑
สมัยใหมํซึ่งหมายรวมถึงโภชนาการใหมํ จึงได๎กลายเป็นเครื่องมือที่จําเป็นในการจัดการ เพื่อสร๎าง
พลเมืองตามอุดมคติที่รัฐต๎องการ โดยมีรํางกายของประชาชนอันรวมทั้งด๎านที่เป็นกายภาพและเป็น
รํางกายทางสังคมเป็นเปูาหมายที่จะต๎องถูกจัดการ รํางกายของพลเมืองแบบใหมํที่รัฐต๎องการสร๎างนั้น
เป็นไปเพื่อแสดงให๎เห็นถึงความมีอารยะของชาติ ซึ่งการแพทย๑ได๎ถูกนํามาใช๎เป็นเครื่องมือของรัฐ
โดยตรงในการสร๎างชาติให๎เป็นชาติที่มี “อารยธรรม” (civilization) ทัดเทียมกับนานาประเทศ75 โดย
ในด๎านการกินอาหารมีหลักฐานที่แสดงให๎เห็นถึงความต๎องการให๎พ ลเมืองกินตามอยํางประเทศที่
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ยงค๑ ชุติมา. ประมวลบทความ, หน๎า 61.
75
ดูรายละเอียดใน ชาติชาย มุกสง, “วาทกรรมทางการแพทย๑กับนโยบายการสร๎างชาติสมัยจอมพล ป.
พิบูลสงคราม (พ.ศ. 2481-2487),” หน๎า 90-111.
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ศิวิไลซ๑แล๎ว ซึ่งรัฐได๎มุํงหวังที่จะสร๎างวิถีการกินของคนไทยให๎มีอารยธรรมทั้งด๎านกิริยามารยาท การ
ปรุงอาหาร รวมทั้งการกินตามแนวทางโภชนาการใหมํด๎วย
2.4 การส่งเสริมการทาสวนครัวและการเลี้ยงสัตว์เพื่อปรับปรุงอาหาร
“รัฐบาลในระบอบรัฐธรรมนูญจึงได้พยายามส่งเสริมกิจการอาหารนี้อย่างไม่
ท้อถอย”76
ราวปลายเดือนกันยายน พ.ศ. 2482 รัฐบาลมีนโยบายให๎หาทางสํงเสริมการทําสวนครัวและ
การเลี้ยงสัตว๑ขึ้นในประเทศไทย มีจุดมุํงหมายให๎ราษฎรชํวยตัวเองในด๎านความเป็นอยูํไมํเป็นภาระตํอ
คนอื่นและสังคมในขณะที่โลกกํา ลังเกิดสงครามอยูํ และไมํ “ถ่วงความเจริญก้าวหน้าของชาติ ดั่งที่
เป็นอยู่ส่วนมากในทุกวันนี้ ”77 นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มอาหารของคนในชาติให๎สามารถกินอยําง
สมบูรณ๑ขึ้นได๎ด๎วย จอมพล ป. พิบูลสงครามได๎ออกคําสั่งนายกรัฐมนตรีให๎ข๎าราชการทั้งในสํวนกลาง
และภูมิภาคทําสวนครั วและเลี้ยงสัตว๑เป็นตัวอยํางแกํราษฎร และให๎อํานาจตํอผู๎บังคับบัญชาในการ
ตรวจตราให๎ผู๎ใต๎บังคับบัญชาทําด๎วย หากไมํทําจะผิดในลักษณะไมํเชื่อฟังผู๎บังคับบัญชาตามนัยมาตรา
46 แหํง พ.ร.บ. ข๎าราชการพลเรือนได๎ และต๎องมีการเสนอรายงานการทําตามคําสั่งมารวมเอาไว๎ที่
หนํวยงานระดับกรมด๎วย78 และกํอนหน๎านั้นในหนังสือลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2482 จอมพล ป.
พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีได๎ “ขอร้องโดยจริงจังให้ ข้าหลวงประจําจังหวัด นายอําเภอ ปลัดกิ่ง
อําเภอเลี้ยงไก่ไว้ทุกคน” เพื่อประโยชน๑แกํตนเองและเป็นแบบอยํางแกํประชาชน79
จนกระทั่งได๎ประกาศออกเป็นกฎหมายใช๎บังคับทั่วไปคือพระราชบัญญัติการสวนครัวและการ
เลี้ยงสัตว๑ เพื่อประโยชน๑แหํงครัวเรือน พ.ศ. 2482 ที่ออกบังคับใช๎เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2482 80
เทํากับเป็ นการยืนยั นความตั้งใจจริงของรัฐบาลในเรื่องนี้ เพราะหากเจ๎าบ๎านไมํทําตามคําสั่ งและ
ตักเตือนให๎ทําสวนครัวของพนักงานจะมีโทษปรับไมํเกิน 12 บาทและจะต๎องปฏิบัติตามคําสั่งภายใน
สามเดือนหลังถูกปรับอีกด๎วย และมีการแตํงตั้งผู๎มีหน๎าที่อํานวยการและคอยสอดสํองตรวจตราให๎
เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งแตํงตั้งกรรมการตามพระราชบัญญัติการสวนครัวและการเลี้ยงสัตว๑เพื่อ
ประโยชน๑แหํงครัวเรือน พ.ศ. 2482 โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานและมีกรรมการ 11
76

เรื่องเดียวกัน, หน๎า 58.
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, (2) ศธ. 15.2.2/1 เรื่องให๎ข๎าราชการทําสวนครัวและเลี้ยงสัตว๑ (5 ตุลาคม
2482-12 มิถุนายน 2483) ปึก 1.
78
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, ศธ. 0701.29/7 เรื่องการทําสวนครัวและเลี้ยงสัตว๑ของข๎าราชการตาม
นโยบายของรัฐบาล.
79
เรื่องเดียวกัน.
80
ราชกิจจานุเบกษา, เลํมที่ 56,
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คนจากกระทรวงและกรมที่เกี่ยวข๎อง และยังขอร๎องให๎พระสงฆ๑ชํวยชักชวนชาวบ๎านและใช๎ที่วัดปลูก
สวนครั ว ด๎ ว ย 81 แตํ สํ ว นใหญํ จ ะใช๎ วิ ธี ก ารชั ก ชวนให๎ ร าษฎรหั น มาทํ า ด๎ ว ยความสมั ค รใจ โดยให๎
ข๎าราชการทําเป็นตัวอยํางกํอน
ในปี พ.ศ. 2483 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2483 เรื่องโครงการ
บํารุงและสํงเสริมการเลี้ยงสุกร เป็ดและไกํได๎รับหลักการให๎เรํงรีบขยายจํานวนสุกร เป็ดและไกํเพื่อ
แจกจํ า ยพัน ธุ๑ ให๎ กั บ ราษฎรอยํ า งกว๎ างขวาง โดยอนุ มัติ ใ ห๎ ก รมเกษตรและการประมงเสนอไปใน
งบประมาณปี พ.ศ. 2483-2484 ซึ่งทางกรมเกษตรและการประมงได๎จัดทําเป็นโครงการขึ้นแยกการ
เลี้ยงสุกรกับเป็ดไกํเป็นสองโครงการ มีงบประมาณชัดเจน และดําเนินการในสถานีทดลองการเกษตร
กลางบางเขนเป็นผู๎เลี้ยงหลัก เมื่อได๎พันธุ๑ดีจะสํงไปยังสถานีทดลองการเกษตรในภูมิภาค ซึ่งเชื่อวําจะ
สามารถขยายพันธุ๑ให๎เกษตรกรที่สนใจได๎จํานวนมากขึ้น รวมทั้งได๎ให๎ภาพของการเลี้ยงสัตว๑ทั้งสามใน
เมืองไทยชัดเจนพอสมควร82
ในรายละเอียดของการเลี้ยงสุกรในประเทศไทยปรากฏวํา “ประเพณีของชาวไทยภาคอิสาณ
และภาคเหนือ (ที่รับประทานข้าวเหนียว) นิยมการเลี้ยงสุกรสืบเนื่ องกันต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้” และมี
จํานวนสุกรในเมืองไทยราว 800,000 ตัว รัฐบาลได๎คําอาชญาบัตรราวปีละ 2 ล๎านบาท แตํสุกรที่เลี้ยง
สํวนมากเป็นพันธุ๑พื้นเมืองจึงจําเป็นจะต๎องปรับปรุงคัดเลือกพันธุ๑สุกรที่ดีแจกจํายให๎ราษฎรเลี้ยงโดย
ผํานการเพาะเลี้ยงและสาธิตการเลี้ยงตามแบบวิธีการใหมํ โดยจะให๎สถานีทดลองการเกษตรกลาง
บางเขนเป็นผู๎เลี้ยงแล๎วขยายพันธุ๑ดีสํงไปยังสถานีทดลองในสํวนภูมิภาค เชํน เชียงใหมํ สุโขทัย (คลอง
มะพลับ) สระบุรี (ทับกวาง) นครราชสีมา (โนนวัดและบ๎านใหมํสําโรง) อุบลราชธานี ร๎อยเอ็ด และ
ขอนแกํน (ทําพระ) เป็นต๎น เพื่ อให๎พันธุ๑สุกรดีแพรํหลายไปถึงมือราษฎรผู๎เลี้ยงสุกร โดยในการนี้ได๎มี
การตั้งงบประมาณซื้อพันธุ๑สุกรตํางประเทศจํานวน 38 ตัวราคาตัวละ 150 บาทเป็นจํานวนเงิน 5,700
บาท ซึ่งคาดหมายวําในปีที่สองการเพาะและขยายพันธุ๑ดีจะเพิ่มขึ้นถึง 8 เทําตัวทีเดียว83
สํวนการสํงเสริมเลี้ยงเป็ดและไกํนั้นก็สําคัญไมํน๎อยเชํนกัน เนื่องจากรัฐบาลเล็งเห็นวํามีหลาย
ประเทศเชํนสหรัฐอเมริกา แคนาดาและออสเตรเลียที่เลี้ยงเป็ดไกํเป็นอุตสาหกรรมของประเทศมีคํา
ทางเศรษฐกิจสูง ในขณะเดียวกันเป็ดไกํมีความสําคัญเกี่ยวกับการอนามัยมาก เพราะไขํเป็นอาหารที่ดี
รองจากนม แตํประเทศไทยไมํมีนมกิน ดังนั้นการสํงเสริมการเลี้ยงเป็ดไกํให๎เจริญขึ้นก็ทําให๎อนามัย
81

หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, (2) ศธ. 15.2.2/1 เรื่องให๎ข๎าราชการทําสวนครัวและเลี้ยงสัตว๑ (5 ตุลาคม
2482-12 มิถุนายน 2483) ปึก 1.
82
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, (3) สร. 0201.42/12 เรื่องโครงการบํารุงและสํงเสริมการเลี้ยงสุกร เป็ดและ
ไกํ (25 พฤษภาคม 2483-11 กรกฎาคม 2487).
83
เรื่องเดียวกัน.
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ของพลเมืองดีขึ้นด๎วยจากการมีไขํบริโภคมากขึ้นนั่นเอง การเลี้ยงเป็ดไกํเป็นการสวนครัวของราษฎรก็
มีอยูํแตํมีโรคระบาดเกิดอยูํเสมอและพันธุ๑ที่เลี้ยงเป็นพันธุ๑พื้นเมืองให๎ผลผลิตน๎อ ย จึงต๎องสํงเสริมการ
เลี้ยงพันธุ๑ที่ดี ซึ่งรัฐบาลจะต๎องเพาะเลี้ยงพันธุ๑ดีขึ้นแจกจํายเหมือนกับหมู จุดประสงค๑สําคัญของการ
ดําเนินโครงการมี 3 ประการคือ 1) ศึกษาและขยายการทําวัคซีนปูองกันโรคระบาดและวิธีการจัดการ
โรคระบาดในไกํและเป็ด 2) เพาะพันธุ๑เป็ดไกํพันธุ๑ดีเพื่อขยายพันธุ๑ให๎แพรํหลาย 3) การสาธิตการเลี้ยง
ไกํเป็ดพันธุ๑ใหมํด๎วยวิธีการสร๎างเล๎าและขยายการเลี้ยงไกํเอาไขํแบบขังกรงและเริ่มการเลี้ยงไกํเพื่อขาย
เอาเนื้อขึ้นเป็นตัวอยําง ซึ่งขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานที่อาศัยสถานีทดลองการเกษตรของรัฐบาล
เป็นศูนย๑กลางกํอนขยายถึงมือประชาชนในท๎องถิ่น84
การชักชวนให๎ปลูกพืชสวนครัวและเลี้ยงสัตว๑ได๎กระทํากันอยํางตํอเนื่องมาถึงชํวงสงครามที่มี
กองทหารญี่ปุนเข๎ามาอยูํในเมืองไทย ซึ่งยิ่งมีความจําเป็นยิ่งขึ้นไปอีก เพราะทหารญี่ปุนจะซื้อผักที่
ปลูกกันอยูํจนขาดตลาด และประเทศอยูํในภาวะสงครามเศรษฐกิ จไมํดี การปลูกผักและเลี้ยงสัตว๑จึง
เป็นการชํวยเหลือเศรษฐกิจของครัว เรือนอีกทางหนึ่งได๎ด๎วย ทางกระทรวงการเศรษฐกิจจึงขอให๎
หนํวยงานตํางๆ อาทิ เรือนจํา โรงเรียนฝึกอาชีพตํางๆ นิคมสระบุรี และองค๑กรตํางๆ ชํวยกันปลูกผัก
โดยเฉพาะ หัวผักกาด ใบผักกาด ใบหอม แตงร๎าน ฟักเขี ยว ฟักทอง เป็นต๎น และให๎กรมพาณิชย๑หา
ตลาดให๎85 ด๎านจอมพล ป. เองก็พูดในหลายโอกาสวําให๎ชํวยกันทําสวนครัว ดังปรากฏใน “คําปราสัย
ของพนะนายกรั ถมนตรี แดํมวลชนชาวไทยเนื่องไนอพิลักขิตสมัยงานฉลองวันชาติ ๒๔ มิถุนายน
๒๔๘๕” วํา “ถ้าไครไม่ทํางานเพื่อส้างตนเอง ผู้นั้นเปนต้องอดตายหย่างแน่นอน พูดไห้เห็นได้ชัด ไน
เวลานี้ถ้าไครไม่ทําสวนครัว อีกไม่ช้าคนนั้นจะอดผัก และการไม่กินผักนี้แหละ ท่านจะต้องตายโดยโรค
เลือดออกตามไรฟัน เป็นต้น ถ้าไครไม่เลี้ยงสัตว์คนนั้นก็ไม่รู้ว่าจะเอาเนื้อสัตว์ที่ไหนมากิน” 86
นอกจากนั้นในวันเกิดของทํานผู๎นําจอมพล ป.พิบูลสงคราม ในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.
2485 ได๎ประกาศให๎เป็นวันหยุดราชการและให๎ข๎าราชการทําสวนครัวที่บ๎านและหากไมํมีที่ดินก็ให๎มา
หาที่ดิน ณ ที่ทําการของหนํวยงานที่สังกัดทําสวนครัวปลูกผัก ซึ่งปรากฏวําได๎รับความรํวมมือจาก
ข๎าราชการเป็นอยํางดีและมีรายงานของข๎าราชการสังกัดกระทรวงธรรมการรายงานผลการปฏิบัติ
เอาไว๎อยํางละเอียดด๎วย นอกจากนี้จอมพลป. ยังมีสาส๑นขอบใจที่พี่น๎องอวยพรวันเกิดด๎วยการทําสวน
ครัวและชักธงชาติอวยพร ให๎ถือเอาวันเกิดนายกรัฐมนตรีเป็นวันริเริ่มทําสวนครัวเลี้ยงสัตว๑คือถ๎าไมํทํา
84

เรื่องเดียวกัน.
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, ศธ. 0701.29/7 เรื่องการทําสวนครัวและเลี้ยงสัตว๑ของข๎าราชการตาม
นโยบายของรัฐบาล.
86
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, (2) สร. 0201.10/50 เรื่องนายกรัฐมนตรีกลําวคําปราศรัยแกํประชาชนและ
สุนทรพจน๑ โอวาท สาส๑นวิงวอน.
85
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ให๎เริ่มทํา ทําอยูํแล๎วทําตํอขยายขึ้ น ทําแล๎วเลิกให๎เริ่มทําใหมํด๎วย 87 และถัดมาในปลายปีหลังน้ําทํวม
ใหญํแล๎วก็มีการเรํงรัดให๎ทําสวนครัวเครื่องชําและค๎าขายเบ็ดเตล็ดด๎วย
ในปี พ.ศ. 2486 เมื่อปรากฏวําราษฎรทํานาในฤดูหลังจากน้ําทํวมเพียงพอแกํความต๎องการ
ข๎าวบริโภคภายในประเทศแล๎ว รัฐบาลจึงได๎กําหนดนโยบายในการทํากินของราษฎรวํา ถ๎าใครจะทํา
กสิกรรมใหมํ ขอให๎อยําปลูกข๎าว ให๎ทําการเลี้ยงสัตว๑ ปลูกฝูายและพืชไรํอื่นๆ เชํนฝูาย ถั่ว ละหุํง หอม
กระเทียม เป็นต๎น โดยแนะนําวําพืชไรํดีที่สุดคือฝูาย 88 จนลํวงสูํปลายสงครามราวกลางปี พ.ศ. 2487
เมื่อการทิ้งระเบิดรุนแรงในกรุงเทพฯ จนมี ข๎าราชการและราษฎรอพยพหลบภัยไปอยูํรอบนอกของ
กรุงเทพฯ ขาดแคลนอาหารการกินโดยเฉพาะผักขึ้น จึงต๎องชักชวนสํงเสริมให๎ทําสวนครัวอีก ด๎วยการ
ปลูกผักและทางการได๎จัดหาเมล็ดพันธุ๑ผักในราคายํอมเยามาจําหนํายให๎ด๎วย89 แม๎กระทั่งในการเข๎ามา
เป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหลังสงครามแล๎ วยังปรากฏวําจอมพล ป. พิบูลสงครามยังให๎ความใสํใจใน
เรื่องนี้อยูํอยํางตํอเนื่อง ถึงกับได๎เรํงรัดให๎ทําสวนครัวและเลี้ยงสัตว๑กันอยูํอีกในปี พ.ศ. 249390
การส่งเสริมการขยายพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่ใช้เป็นอาหาร
หนังสือจากนายกรัฐมนตรีจอมพล ป. พิบูลสงครามถึงรัฐมนตรีวํ าการกระทรวงเกษตราธิการ
ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2484 สั่งให๎รํวมมือและเรํงรัดกิจการให๎เป็นไปตามนโยบายสํงเสริมพันธุ๑สัตว๑ที่
ใช๎เป็นอาหาร อ๎างวําเนื่องจากประชากรเพิ่มมากขึ้นจาก 7 ล๎านคนเมื่อยี่สิบปีกํอนเป็น 14 ล๎านคนใน
การสํารวจลําสุด “และเชื่อวําเวลานี้คงมีไมํน๎ อยกวํา 17 ล๎านคน” ความต๎องการบริโภคเนื้อสัตว๑ก็ทวี
ขึ้น จึงจําเป็นต๎องวางโครงการควบคุมการจับสัตว๑ที่เป็นอาหารโดยเครํงครัดโดยการโฆษณาทางวิทยุ
และหนังสือชี้แจงประชาชนให๎เว๎นการจับสัตว๑ที่ยังเล็กและที่กําลังมีไขํมีลูก และชักชวนให๎ราษฎรเลี้ยง
สัตว๑ที่เป็นอาหารให๎ม ากยิ่งขึ้นและตั้งองค๑การขึ้นรับซื้อเป็นการอุดหนุนด๎วย 91ซึ่งหนังสือฉบับนี้ยังได๎
สํงไปยังอําเภอตํางๆ ทั่วประเทศจํานวน 400 ฉบับและได๎มีการสั่งการเรํงรัดให๎หนํวยงานราชการ
ดําเนินงานอยํางเรํงดํวน
เพื่อดําเนินการให๎เป็นไปตามนโยบายรัฐมนตรีกระทรวงเกษตราธิการ พลอากาศตรีมุ นี มหา
สันทนะเวชยันตรังสฤษฎ๑ได๎สั่งการให๎กรมเกษตรเป็นเจ๎าของเรื่องในการนําปฏิบัติและได๎ประชุมหารือ
87

เรื่องเดียวกัน.
88
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, (2) ศธ. 15.2.1/31 นโยบายการทํากินของราสดรขอไห๎ทําการเลี้ยงสัตว๑ ปลูก
ฝูายและพืชไรํอื่นๆ แทนการปลูกข๎าว (12 สิงหาคม 2486)
89
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, ศธ. 0701.29/7 เรื่องการทําสวนครัวและเลี้ยงสัตว๑ของข๎าราชการตาม
นโยบายของรัฐบาล.
90
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, (2) ศธ. 15.2.1/38 ขอให๎เรํงรัดทําสวนครัวและเลี้ยงสัตว๑ (18 กรกฎาคม
2493)
91
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ. (3) สร. 0201.42/13 เรื่อง การสํงเสริมการปลูกผักและเลี้ยงสัตว๑ที่เป็นอาหาร
(6 ตุลาคม 2484-31 ธันวาคม 2484)
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สํวนราชการที่เกี่ยวข๎องได๎แกํ กรมพลาธิการทหารบก กรมสหกรณ๑ กรมพาณิชย๑ เลขานุการการสวน
ครัวและการเลี้ยงสัตว๑ที่เป็นผู๎แทนของกรมมหาดไทย เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2484 ผลของการ
ประชุมได๎มีมติวําการสํงเสริมพันธุ๑สัตว๑ที่ใช๎เป็นอาหารชั้นนี้ไมํสามารถที่จะดําเนินงานเป็นการใหญํทั่ว
ประเทศได๎เพราะมีอุปสรรคหลายประการ โดยเฉพาะการเลี้ยงสุกรที่อาหารคือรําแพง เลี้ยงเพื่อขายไมํ
คุ๎มและกรมพลาธิการที่ตั้งโรงงานฆําเนื้อสัตว๑ได๎รับซื้อในราคาไมํสูงเพื่อให๎ประชาชนได๎รับประทานเนื้อ
หมูในราคาถูก และมีปัญหาพํอค๎าคนกลางอยูํ สํวนโคจะมีปัญหาผู๎รวบรวมรับซื้อสํงโรงงานที่ต๎องอาศัย
พํอค๎าคนกลาง แตํละหนํวยงานจึงได๎พยายามจะขจัดอุปสรรคให๎ประชาชนสามารถเลี้ยงหมูเพื่อขาย
เนื้อให๎ได๎ด๎วยการรํวมมือกันอยํางใกล๎ ชิดตามหน๎าที่ของตน เชํน กรมพลาธิการจะตั้งหนํวยรับซื้อใน
แหลํงผลิต กรมเกษตรจะแนะนําการเลี้ยงและจัดหาพันธุ๑ กรมสหกรณ๑จะตั้งสหกรณ๑ผู๎เลี้ยงในพื้นที่ที่
พร๎อม กรมพาณิชย๑จะชํวยดูแลราคารําไมํให๎สูง เป็นต๎น 92 ทั้งนี้เพื่อให๎เป็นไปตามนโยบายการเพิ่ม
จํานวนการเลี้ยงสัตว๑เป็นอาหาร
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2484 นายกรัฐมนตรีได๎มีคําสั่งถึงกระทรวงเกษตราธิการเรื่องการ
เตรียมและสงวนผักไว๎รับประทานในฤดูแล๎ง โดยให๎กระทรวงเกษตรรํวมมือกับกระทรวงที่เกี่ยวข๎อง
ดําเนินการให๎มีการปลูกผักมากขึ้นในฤดูแล๎ง และห๎ามมิให๎สํงผักออกนอกราชอาณาจักรเพื่อปู องกัน
การขาดแคลน ในคําสั่งอ๎างถึงวําแม๎การเตรียมการนี้ออกเป็นกฎหมายแล๎วคนไทยไมํใครํทํากัน “ถ้าได้
ให้ราษฎรที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ําลําคลองปลูกผักอย่างที่ชนชาติจีนกระทําแล้ว ก็หวังว่าคงจะพอเลี้ยงกัน
เป็นแน่” ซึ่งตํอมากระทรวงเกษตราธิการได๎ทําบันทึกแผนการดําเนินงานขยายการปลูกผักไว๎ 4 ข๎อ
ได๎แกํ หนึ่ง เรํงรัดให๎ราษฎรทําสวนครัวให๎มากขึ้น สอง ให๎สหกรณ๑จังหวัดชักชวนสมาชิกสหกรณ๑ปลูก
ผัก สาม ให๎เจ๎าพนักงานข๎าวประจําอําเภอในภาคกลางชักชวนราษฎรให๎ปลูกผักหลังทํานา สี่ ให๎เจ๎า
พนักงานจัดทําไรํผักขึ้นที่ไรํชาอําเภอฝาง เพื่อสํงลงมาจําหนํายที่ต ลาดพระนครและเก็บเมล็ดพันธุ๑ไว๎
สําหรับ ศกหน๎า สําหรั บการห๎ ามสํงผั กออกนอกประเทศไมํใชํปัญหาเรํงดํวนเพราะสํงออกผักน๎อย
สํวนมากเป็นผักดองและมีมูลคํารวมทั้งปีประมาณ 2 หมื่นบาทเทํานั้น93 และในเรื่องนี้แสดงให๎เห็นวํา
ทางราชการได๎เห็นถึงความจําเป็นของการขยายการปลูกผักและเลี้ยงสัตว๑เพราะอยูํในชํวงของการ
เตรียมพร๎อมการเข๎าสูํภาวะสงครามอยํางแท๎จริงจึงหมดเวลาผํอนผันการดําเนินงานแล๎ว
ตํอมาเมื่อประเทศไทยเข๎าสูํภาวะสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484 ยิ่ง
ทําให๎เรื่องการเลี้ยงปศุสัตว๑และการทําสวนครัวเป็นเรื่องสําคัญยิ่ง ขึ้นและผู๎รับผิดชอบการดําเนินงาน
92

หอจดหมายเหตุแหํงชาติ. (3) สร. 0201.42/13 เรื่อง การสํงเสริมการปลูกผักและเลี้ยงสัตว๑ที่เป็นอาหาร
(6 ตุลาคม 2484-31 ธันวาคม 2484)
93
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ. (3) สร. 0201.42/14 เรื่อง ข๎อตกลงของคนะกัมการ ป.ท.ร.เกี่ยวกับผักและ
สัตว๑กับเรื่องไห๎กะซวงกเสตรเตรียมและสงวนผักไว๎ไห๎พอบริโภคสําหรับทะหานและประชาชน (19 พฤศจิกายน
2484-10 มีนาคม 2485)
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หลักกลายเป็นกระทรวงกลาโหมไปด๎วย เนื่องจากความต๎องการเนื้อสัตว๑และพืชผักเพิ่มขึ้นจากทหาร
พันธมิตร (ทหารญี่ปุน -ผู๎เขียน) เข๎ามารับซื้อไปบริโภคด๎วย กระทรวงกลาโหมจึงได๎ออกหนังสือทาง
ปฏิบัติการเลี้ยงปศุสัตว๑และการทําสวนครัวไปถึงกระทรวงมาดไทยและกระทรวงเกษตราธิการลงวันที่
19 ธันวาคม พ.ศ. 2484 ให๎ชํวยเรํงรัดกวดขันดําเนินการ โดยวิธีการให๎ทุกจังหวัดมีหนํวยจําหนํายลูก
ปศุสัตว๑ที่จะขายให๎ราษฎรนําไปเลี้ยงและอาจจะต๎องเคลื่อนที่ไปในอําเภอเพื่อให๎ถึงมือราษฎรสะดวก
ขึ้น กับให๎ทุกจังหวัดจัดให๎มีหนํวยจําหนํายพันธุ๑ผักที่เหมาะแกํท๎องที่และประกอบกับที่กองทัพต๎องการ
ใช๎มาก และที่ใดที่เคยปลู กผั กแล๎ ว ขอให๎ ปลู กเพิ่มขึ้นอีก ที่ไมํเคยปลู กขอให๎ พยายามปลู ก รวมถึง
ชักชวนให๎ครอบครัวทหารปลูกผักเพื่อคลายกังวลเมื่อสมาชิกในบ๎านต๎องไปราชการด๎วย ทั้งหมดเพื่อ
ปูองกันการขาดแคลนอาหารอันอาจจะเกิดขึ้นในภาวะสงคราม
ในชํวงระหวํางเข๎าสูํภาวะสงครามนี้ทางกระทรวงเกษตราธิการเองก็ได๎เสนอบันทึกลงวันที่ 21
ธันวาคม พ.ศ. 2484 ให๎เห็นถึงความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงานอันเกี่ยวกับการสํงเสริมการปลูกผัก
และเลี้ยงสัตว๑ที่ใช๎เป็นอาหารทันที โดยสํงเจ๎าหน๎าที่ออกไปประจําตามอําเภอท๎องที่ที่มีลักษณะสมควร
ได๎รับการสํงเสริมเพื่อควบคุมตรวจตราการปลูกผักและการเลี้ยงสัตว๑ขึ้น ดังตํอไปนี้ การปลูกผัก ปลูก
ในฤดู แ ล๎ ง ในพื้ น ที่ ต ามที่ ร ะบุ อํ า เภอในจั ง หวั ด ภาคกลางและภาคเหนื อ หลายจั ง หวั ด ได๎ แ กํ
พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี อํางทอง สิงห๑ บุรี ลพบุรี สระบุรี นครสวรรค๑ พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย
อุตรดิตถ๑ ลําปาง ลําพูน และเชียงใหมํ โดยผักสดที่ราชการทหารต๎องการ คือ ฟักทอง ฟักเขียว แฟง
ผักกาดสด กะหล่ําปลี มันเทศ มันแกว หนํอไม๎สดและขิง ผักแห๎ง หนํอไม๎แห๎ง หนํอไม๎ดอง หัวผักกาด
เค็ม ถั่ว ลิ ส ง ถั่ว เหลื อง เมล็ ดพัน ธุ๑ที่กรมเกษตรสํ งไปแจกคือ กะหล่ํ าปลี ผั กกาดเขียว ผั กกาดหั ว
ผักกาดขาว กระเทียม หอม พริก ถั่วฝักยาว โดยเมื่อปลูกได๎ผักแล๎วจะให๎ทางอําเภอเป็นผู๎รับหน๎าที่
รวบรวมผักสํงฝุายทหารและเตรียมการทําการถนอมอาหารให๎กับฝุายทหารเอาไว๎แล๎วด๎วย นอกจากนี้
ยังเน๎นการปลูกถั่วเหลืองและถั่วเขียวในภาคเหนือและภาคกลาง เนื่องจากถั่วทั้งสองใช๎เป็นอาหารใน
เวลาสงครามได๎ดีและเก็บได๎นาน แปรรูปเก็บเป็นเต๎าหู๎ วุ๎นเส๎นได๎ด๎วย สํวนการเลี้ยงสุกรที่นิยมเลี้ยงใน
ภาคอีสานนั้นให๎ขยายการเลี้ยงให๎มากเทําที่จะมากได๎ และให๎สํงเสริมการเลี้ยงในภาคกลางในจังหวัด
ราชบุรี นครปฐม นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา อํางทอง เหตุเพราะหารําข๎าวได๎สะดวกและการขนสํง
โดยทางเรือเสียคําใช๎จํายถูกกวํา ทั้งยังใกล๎โรงงานฆําสัตว๑ในกรุงเทพฯ ที่สร๎างใหมํที่พระโขนงมากกวํา
การบํ ารุงพันธุ๑โ คให๎ จัดหาโคพัน ธุ๑ดีไปเลี้ ยงที่ส ถานีบํารุงพันธุ๑แมํ โ จ๎ จังหวัดเชียงใหมํและที่ทําพระ
จังหวัดขอนแกํน ถ๎าทางราชการทหารต๎องการใช๎โคกระบือเป็นสัตว๑พาหนะจะต๎องนํามาจากภาค
อีสานเพราะภาคเหนือและภาคกลางมีเลี้ยงน๎อย จึงจะไมํให๎สํงเข๎าโรงฆําสัตว๑ให๎เอาจากจังหวัดราชบุรี
เพชรบุรี กาญจนบุรีกํอน การเลี้ยงเป็ดไกํควรดําเนินการขยายการเลี้ยงในการสวนครัวกํอน โดยทาง
ราชการจัดหาลูกพันธุ๑ไว๎ให๎ทั่วถึง การเลี้ยงสัตว๑น้ําทางกระทรวงเกษตราธิการได๎เตรียมแหลํงเพาะพันธุ๑
ไว๎สองแหํงคือบึงบรเพ็ด และกว๏านพะเยาเพื่อจําหนํายพันธุ๑ให๎ราษฎรนําไปเลี้ยงในบํอของตนโดยให๎
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พนักงานประมงไปแนะนําการจัดทําบํอเลี้ย งปลา และเปลี่ยนที่รักษาพันธุ๑สัตว๑น้ําให๎เป็นที่ผูกขาดการ
จับสัตว๑น้ํา94 เห็นได๎วําทั้งหมดเป็นการเตรียมเสบียงอาหารในยามสงครามถ๎าหากเกิดเหตุคับขันขึ้นใน
ประเทศ
นอกจากนี้กระทรวงการเศรษฐกิจที่ได๎รับมอบหมายให๎ ดําเนินการจัดหาเสบียงอาหารแกํ
กองทัพไทยและญี่ปุนได๎มีหนัง สือมาถึงกระทรวงเกษตราธิการลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2484 ขอ
ความรํวมมือจากเจ๎าหน๎าที่กระทรวงเกษตราธิการชํวยสะสมเสบียงอาหารไว๎มิให๎ขาดแคลน โดยให๎
แนะนํ าราษฎรทุกจังหวัดให๎ ปลูกผั กตํางๆ เชํน ผั กกาดขาว ผักกาดหัว ฟักทอง ฟักเขียว แตงกวา
มะเขือขาว ฯลฯ เตรียมเมล็ดพันธุ๑ผักแจกจํายราษฎร แนะนําให๎ราษฎรเลี้ยงสุกร เป็ดไกํสะสมฟองเป็ด
ไกํและขุดบํอเลี้ยงปลาให๎มากที่สุดเทําที่จะทําได๎ ซึ่งต๎องดําเนินการเป็นการดํวนด๎วยการพิจารณาสั่ง
ทางวิทยุกระจายเสียง
ตํอมาในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2484 ได๎มีคําสั่งจากรัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตราธิการ
เจ๎าของเรื่องตั้งคณะกรรมการสํงเสริมการปลูกผักและการเลี้ยงสัตว๑ขึ้นจํานวน 11 คนมีรัฐมนตรี
เกษตรเป็นประธาน มีกรรมการคือปลัดกระทรวงเกษตร อธิบดีกรมเกษตร กรมสหกรณ๑ กรมการ
ประมง ผู๎แทนกระทรวงกลาโหม การคลัง การเศรษฐกิจ มหาดไทยและคมนาคม โดยมีนายเกษม
สัตยมานะเป็นเลขานุการ
ในปีตํอมาจากบันทึกวิธีดําเนินการและรายงานการปฏิบัติเกี่ยวกับการสํงเสริมการปลูกผัก
และการเลี้ยงสัตว๑ของกระทรวงเกษตราธิการลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2485 ถึงความคืบหน๎าในการ
ปลูกผักและเลี้ยงสัตว๑เตรียมเป็นเสบียงในภาวะสงครามปรากฏวําการปลูกผักเป็นไปตามแผน ใน
ภาคเหนือมีผักสดเพียงพอทางราชการกําหนดให๎จังหวัดลําปางและเชียงใหมํเป็นศูนย๑กลางรวบรวมผัก
สํ งให๎ แกํ ทางราชการทหาร แตํการทํา ผั กตากแห๎ งและดองขาดแคลนเกลื อจึง ได๎ซื้ อเกลื อสํ าหรั บ
แจกจํายให๎จังหวัดภาคเหนือเก็บไว๎ใช๎ดองและตากแห๎งผักอยํางเพียงพอ สํวนการเลี้ยงสุกรที่สํงเสริมใน
พื้นที่ภาคกลางมีคนนิยมหันมาเลี้ยงกันมากขึ้น เนื่องจากทางสหกรณ๑ชํวยเหลือจัดหารําราคาถูกจาก
การทําความตกลงกับบริษัทข๎าวไทยจํากัดมาจําหนํายให๎แกํผู๎เลี้ยงจึงมีจํานวนสุกรถึงประมาณ 1 แสน
ตัวในภาคกลาง จึงทําให๎คาดได๎วําเนื้อสุกรคงจะพอเพียงในการบริโภค สํวนโคทั้งประเทศมีราว 6 ล๎าน
ตัวแตํต๎องบํารุงพันธุ๑และวางโครงการเลี้ยงให๎มากยิ่งขึ้นไปอีก ในชํวงเดียวกันนี้ราวเดือนกุมภาพันธ๑
พ.ศ. 2485 ทางรัฐบาลได๎ตั้งคณะกรรมการประสานงานทหาร-พลเรือน (ปทร.) ขึ้นมาทําหน๎าที่จัดการ
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หอจดหมายเหตุแหํงชาติ. (3) สร. 0201.42/13 เรื่อง การสํงเสริมการปลูกผักและเลี้ยงสัตว๑ที่เป็นอาหาร
(6 ตุลาคม 2484-31 ธันวาคม 2484)
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เรื่องการจัดเตรียมและสะสมเสบียงอาหารในยามสงครามขึ้นมาดูแลจัดการซึ่ง ได๎รับคําชมเชยจาก
นายกรัฐมนตรีในการปฏิบัติงานด๎วย95
สภาวะสงครามโลกครั้งที่สองทําให๎การขนสํงทางทะเลหยุดชะงัก สินค๎าจากตํางประเทศจึง
ขาดแคลนอยํางมาก ไมํเว๎นแม๎แตํผักจําพวกมันฝรั่งและหอมฝรั่ง (หอมหัวใหญํ) จึงทําให๎รัฐบาลได๎คิด
แผนการสํงเสริมการปลูกมันฝรั่งและหอมฝรั่ง ขึ้นในกลางปี พ.ศ. 2485 ด๎วยการเสนองบประมาณ
11,480 บาทเพื่อการเพาะขยายเมล็ดพันธุ๑พืชทั้งสองที่อําเภอฝางขึ้นแจกจํายแกํราษฎรในบริเวณ
ใกล๎เคียง ซึ่งเป็นภูมิประเทศที่มีภูมิอากาศหนาวเหมาะกับพืชทั้งสองชนิด ตํอมาได๎รับการอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีในวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2485 ให๎กระทรวงเกษตราธิการดําเนินงานได๎ตามที่ขอ
สรุปแล๎วรัฐบาลในสมัยที่คณะราษฎรยังคงรวมตัวเป็นกลุํมทางการเมืองเดียวกันและดําเนิน
นโยบายตามแนวทางที่ ว างไว๎ ใ นการปฏิ วัติ 2475 อยํา งเต็ ม รู ป แบบ ก็ ไ ด๎ พ ยายามปรั บ ปรุ ง การ
เศรษฐกิจของประชาชนด๎วยการสํงเสริมให๎ผลิตอาหารในครั วเรือนเป็นการสวนครัวทั้งการเลี้ยงสัตว๑
และการปลูกพืชอยํางจริงจัง นับแตํการออกกฎหมาย การให๎ข๎าราชการทําเป็นแบบอยําง การโฆษณา
ชวนเชื่อให๎ คนไทยหัน มาทําการปลู กสวนครัว และเลี้ยงสั ตว๑กันอยํางแพรํห ลาย ยิ่งโดยเฉพาะเมื่อ
ประเทศไทยต๎องตกอยูํในภาวะสงครามโลกครั้งที่สอง ต๎องพึ่งตนเองด๎านอาหารอยํางเบ็ดเสร็จและยัง
ต๎องเลี้ยงทหารญี่ปุนที่เข๎ามาตั้งกองทัพอยูํด๎วย การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว๑ก็ยิ่งมีความสําคัญในการผลิต
ให๎เพียงพอตํอการบริโภคในประเทศไทยยิ่งขึ้นไปอีก
2.5 ก๋วยเตี๋ยว อาหารที่บูรณาการเศรษฐกิจและอนามัยใส่รวมไว้ในชาม
พ่อเพิ่มพูด: “...เดี๋ยวนี้ถึงกับว่าๆ ก๋วยเตี๋ยวชามเดียวนี้แหละอาจแก้เศรษฐกิจ
ของชาติได้...อ้อ! แล้วถ้าใส่หมวกอีกใบหนึ่ง กินก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งละก้อเป็นมหาอํานาจ
ได้เลย แม่พลอยเอ๋ย”96
สี่แผํนดิน (พ.ศ. 2493), (ประพันธ๑โดย มรว. คึกฤทธิ์ ปราโมช)
การประชดประชันถึงการดําเนินงานสํงเสริมการขายก๐วยเตี๋ยวของรัฐบาลดังปรากฏในนิยายสี่
แผํนดินที่เขียนขึ้นในยุคจอมพล ป. พิบูลสงครามสมัย 2 ในทศวรรษ 2490 นั้น นอกจากจะพยายาม
แยกขาดการมองเรื่องการขายก๐วยเตี๋ยวจากเรื่องทางเศรษฐกิจอื่นๆ ในบริบทแล๎ว ยังเป็นการพยายาม
ให๎ภาพการเป็นผู๎นําเผด็จการของผู๎นําทางการเมืองในสมัยรัฐธรรมนูญที่ดําเนินนโยบายตามใจทําน
ผู๎นําที่คิดชั่วแลํนจากการได๎กินก๐วยเตี๋ยวที่มีผู๎ทํามาเลี้ยงในทําเนียบระหวํางน้ําทํวม “พอท่านผู้มีบุญ
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หอจดหมายเหตุแหํงชาติ. (3) สร. 0201.42/14 เรื่อง ข๎อตกลงของคนะกัมการ ป.ท.ร.เกี่ยวกับผักและ
สัตว๑กับเรื่องไห๎กะซวงกเสตรเตรียมและสงวนผักไว๎ไห๎พอบริโภคสําหรับทะหานและประชาชน (19 พฤศจิกายน
2484-10 มีนาคม 2485)
96
คึกฤทธิ์ ปราโมช, สี่แผํนดิน (พระนคร: ก๎าวหน๎า, 2514), หน๎า 622-623.
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วาสนาท่านได้รับประทานก๋วยเตี๋ยวอร่อยกันเข้า ท่านก็เห็นว่าก๋วยเตี๋ยวเป็นของดีเป็นของวิเศษ เลย
เกิดเรื่องนิยมก๋วยเตี๋ยวกันเป็นการใหญ่ ชักชวนให้ราษฎรกินก๋วยเตี๋ยวกันให้กลุ้มไปหมด และนัยว่าๆ
จะสนับสนุนให้คนไทยขายก๋วยเตี๋ยวเป็นการใหญ่ด้วย”97 แตํโครงเรื่องเลําถึงการขายก๐วยเตี๋ยววําเป็น
การคิดทํากันเลํนๆ สนุกๆ หลังน้ําทํวมนี้กลายเป็นโครงเรื่องหลักจากการผลิตซ้ําผํานวัฒนธรรมประชา
(popular culture) อยํางสี่แผํนดินที่กลายเป็นละครเวที ละครโทรทัศน๑ ภาพยนตร๑ จนกลายเป็นอภิ
มหาเรื่องเลําที่ไมํเคยถูกตรวจสอบท๎าทาย
แตํหากมองย๎อนกลับไปถึงจุดประสงค๑หลักประการหนึ่งของการตั้งกองสํงเสริมอาหารขึ้นมา
และปรากฏในโครงการสํงเสริมอาหารของชาติด๎ วยนั้น ก็ได๎แกํการคิดค๎นหาสูตรอาหารที่เหมาะสม
แนะนําแกํราษฎรเพื่อบํารุงอนามัย98 และเป็นสิ่งที่รัฐบาลคณะราษฎรให๎ความสนใจให๎ประชาชนหันมา
กินอาหารที่ดีมีประโยชน๑หาได๎งํายในประเทศอยูํแล๎ว หลังจากมีนโยบายให๎ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว๑กิน
เองในครั วเรือนและเหลื อไว๎ขายเป็นรายได๎ของครอบครัว แล๎ว ในปลายเดือนตุลาคม พ.ศ. 2485
หลังจากน้ําเริ่มลดลงบ๎างแล๎วหลังจากน้ําทํวมใหญํและอยูํระหวํางสงครามโลกครั้งที่ 2 รัฐบาลได๎
สํงเสริ มให๎ ร าษฎรเพาะปลู ก เลี้ ย งสั ตว๑ ขายของชํา (อาหารประเภทหมักดอง เครื่องปรุงรสพวก
เครื่องเทศ น้ําปลา เต๎าเจี้ยว) และการค๎าเบ็ดเตล็ดหรือการค๎าขายเล็กน๎อย เพื่อเป็นการสํงเสริมอาชีพ
หลังน้ําลดและมีการตั้งกรรมการมาประกวดเพื่อรับรางวัลสําหรับผู๎ทําได๎ดีใน 4 ประเภทนั้นด๎วย99
ในขณะที่การขายก๐วยเตี๋ยวที่เกิดขึ้นนั้นหากมองในภาพรวมและความตํ อเนื่องของความคิด
เกี่ยวกับการสํงเสริมการกินดีของราษฎรของรัฐบาลที่สํงเสริมอยูํหลายประการมาบูรณาการงานเข๎า
ด๎วยกัน และเกิดจากความตํอเนื่องของแผนงานที่เกิดขึ้นจากเจตนาที่ต๎องการสํงเสริมอาชีพและสร๎าง
งานให๎กับราษฎรที่ทํามาตลอดกํอนหน๎านั้น ไมํใชํแคํนึกจะทําเฉพาะหน๎าเพราะได๎กินก๐วยเตี๋ยวเรือที่
ทําเนียบ และไมํใชํแคํเหตุผลที่วําข๎าวขาดแคลนเพราะน้ําทํวมเลยสํงเสริมให๎กินก๐วยเตี๋ยวแทนข๎าว โดย
ใช๎ถั่ว เขีย วที่รั ฐ บาลแนะนํ าให๎ ป ลู กมาทําเส๎ น ดังที่ปรากฏในหลั กฐานรํวมสมัยของการประชุมใน
กระทรวงสาธารณสุขเชํนกันและแม๎อาจจะเป็นความจริงอยูํสํวนหนึ่งด๎วย
แตํอยํางไรก็ตามหากพิจารณาจากความเชื่ อมโยงกันของหลักฐานเอกสารในสมัยนั้นแล๎วจะ
พบวํา เป็นความตั้งใจของนายกรัฐมนตรีในการหาสูตรอาหารใหมํที่มีประโยชน๑ทางโภชนาการ หา
วัตถุดิบงํายในท๎องถิ่น ปรุงงําย สะดวกรวดเร็วราคาไมํแพงเหมาะกับคนทั่วไป แม๎จะเป็นอาหารของ
ชาวจีนชั้นแรงงานแตํก็เป็นประโยชน๑อยํางยิ่ง ซึ่ งในคําปราศรัยทางวิทยุของจอมพล ป.พิบูลสงคราม
97
98

2581).
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เรื่องเดียวกัน, หน๎า 623.
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, (2) สร. 0221.27/10 เรื่อง โครงการสํงเสริมอาหารของชาติ (5 กรกฎาคม

หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, (2) สร. 0201.18.1/6 (ปึก 3) เรื่อง บทสนทนาระหวํางนายมั่น ชูชาติ กับนาย
คง รักไทย (พรึสจิกายน 2485-กุมภาพันธ๑ 2486).

81

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2485 ที่ชักชวนให๎คนไทยกินก๐วยเตี๋ยวนอกจากจะเน๎นความสําคัญของ
ก๐วยเตี๋ยวในฐานะอาหารที่มีประโยชน๑ตํอสุขภาพ ปรุงงํายทํางํายและรสอรํอยแล๎ว ยังแสดงให๎เห็นถึง
ความพยายามเชื่อมโยงการกินก๐วยเตี๋ยวกับประโยชน๑ทางเศรษฐกิจจากการหมุนเวียนของเงินในระบบ
เศรษฐกิจที่กว๎างออกไปและเชื่อมโยงกันอยูํของผู๎ผลิตเครื่องปรุงและวัตถุดิบคือผัก ปลา เนื้อสัตว๑ กับ
คนขายก๐วยเตี๋ยวที่ได๎เงินจากคนกินไปซื้อของมาปรุงก๐วยเตี๋ยว 100 ดังนั้นเห็นได๎วําก๐วยเตี๋ยวสามารถ
บูรณาการเอางานตํางๆ ที่รัฐบาลกําลังดําเนินการอยูํเข๎ามาได๎เป็นอันมากทั้ง การปลูกผัก เลี้ยงสัตว๑
ทําเครื่องชําและการค๎าเบ็ดเตล็ด รวมทั้งสร๎างอาชีพให๎คนไทยค๎าขายเป็น
ก๐ว ยเตี๋ ย วยั งแสดงให๎ เ ห็ น วํ า รั ฐ บาลในสมั ย รัฐ ธรรมนูญ ได๎ใ ห๎ ค วามสํ าคั ญ กับ อาหารของ
ชาวบ๎านหรืออาหารธรรมดาทั่วไปอยํางก๐วยเตี๋ยวที่ปรุงงําย ราคาถูก ใสํวัตถุดิบได๎หลากหลาย และถูก
หลักบริโภคศาสตร๑ ดังที่นายมั่นพูดออกทางวิทยุเมื่อ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2485 วํา “แต่ก่อนๆ เราดู
ถูกของเล็กๆ น้อยๆ เห็นว่าการขายก๋วยเตี๋ยวเปนอาชีพของจีนชั้นต่ําๆ เราจึงไม่เอาใจใส่ แต่ที่ไหนได้
พอท่านนายกรัฐมนตรีสั่งให้กรมประชาสงเคราะห์ส่งเสิมการขายก๋วยเตี๋ยวจิงๆ จังๆ เข้า เราจึงได้พา
กันเห็นว่าก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่เปนของเล็กน้อย เปนของไหย่ที่จะช่วยให้ชาติจเรินได้เหมือนกัน”101
ในปลายปี พ.ศ. 2485 เรื่องก๐วยเตี๋ยวถือได๎วําเป็นเรื่องสําคัญทีเดียวและมีการพูดออกวิทยุกัน
บํอยครั้งมากในการรณรงค๑ให๎คนไทยหันมากินก๐วยเตี๋ยว รวมถึงมีเพลง “ก๐วยเตี๋ยว” เชิญชวนให๎คน
ไทยกินก๐วยเตี๋ยวที่ใช๎ผลผลิตในประเทศเพื่อความเจริญก๎าวหน๎าของชาติ 102 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2485 นายกรั ฐ มนตรี พู ด ชั กชวนให๎ อธิบ ดี ครู อาจารย๑ ใ หญํ ข๎ า หลวงประจํ าจั ง หวั ด และ
นายอําเภอให๎จัดการขายก๐วยเตี๋ยวคนละ 1 หาบ ซึ่งสร๎างความสับสนกันพอควร พอตํอมาในวันที่ 12
พฤศจิ ก ายนจึ ง มี ห นั ง สื อ มอบหมายให๎ ก ระทรวงสาธารณสุ ข ที่ มี ก รมประชาสงเคราะห๑ สั ง กั ด อยูํ
อํานวยการแทนนายกรัฐมนตรี ตํอจากนี้ทางรัฐ บาลจึงเอาจริงเอาจังถึงกับตั้งคณะกรรมการเรื่อง
ก๐วยเตี๋ยวขึ้นและได๎ประชุมกันในวันที่ 17 พฤศจิกายนซึ่งที่ประชุมได๎ตกลงในหลักการจะให๎แตํละ
หนํวยราชการจัดให๎มีคนไทยไปขายก๐วยเตี๋ยวในหนํวยงานราชการหรือให๎กรมประชาสงเคราะห๑จัดหา
มาให๎ก็ได๎หากหาไมํได๎ รวมทั้งให๎กรมประชาสงเคราะห๑เป็นผู๎จัดหาอุปกรณ๑การขาย วัตถุดิบ เครื่องปรุง
รถเข็ น ขาย เพราะคนไทยไมํ ช อบหาบเรํ และยั ง ให๎ มี ก ารแตํ ง กายเหมื อ นกั น ตามแบบของกอง

100

อ๎างจาก ประวิทย๑ สุวณิชย๑, “วัฒนธรรมก๐วยเตี๋ยว,” สารคดี ฉบับที่ 72 ปีที่ 6 (กุมภาพันธ๑ 2534),

หน๎า 167.

101

หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, (2) สร. 0102.18.1/4 (ปึก 1) บทสนทนาระหวํางนายมั่น ชูชาติกับนายคง
รักไทย (พรึสจิกายน 2485-กุมภาพันธ๑ 2486).
102
ประวิทย๑ สุวณิชย๑, “วัฒนธรรมก๐วยเตี๋ยว”, หน๎า 167.
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สาธารณสุ ข เทศบาลกรุ ง เทพด๎ ว ย 103 และตํ อ มาในวั น ที่ 27 พฤศจิ ก ายน นายกรั ฐ มนตรี ใ ห๎
กระทรวงมหาดไทยมีคําสั่งไปยังคณะกรมการอําเภอขอให๎พยายามจัดการให๎มีการขายก๐วยเตี๋ยวกันขึ้น
ให๎ทั่วทุกอําเภอและยิ่งให๎ขายได๎ตําบลละ 1 หาบจะดีมาก และหากขายก๐วยเตี๋ยวได๎ดีแล๎วก็ขอให๎ขาย
เต๎าสํว น ลู กบัว ต๎มน้ํ าตาล เป็ นต๎น กํอนหน๎านั้นกระทรวงมหาดไทยเองก็ได๎ออกคําสั่ งให๎ ข๎าหลวง
ประจําจั งหวัดและนายอําเภอจัดให๎มีการขายก๐ว ยเตี๋ยวขึ้น 1 หาบทุกอําเภอ ทั้งยังได๎ซักซ๎อมกับ
ข๎าหลวงและนายอําเภอวํา การขายก๐วยเตี๋ยวนั้นไมํใชํแคํสาธิตแตํจะต๎องจัดให๎มีประจําทุกวันเพื่อให๎
ราษฎรสามารถยึดเป็นอาชีพมีรายได๎เลี้ยงตัวได๎
และเมื่ อ การขายก๐ ว ยเตี๋ ย วในหนํ ว ยงานราชการในความรั บ ผิ ด ชอบสํ ง เสริ ม ของกรม
ประชาสงเคราะห๑ดําเนิน การไปได๎เกือบปีในวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2486 ได๎มีห นังสื อจากกรม
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีถึงกระทรวงสาธารณสุขสอบถามถึงการดําเนินงานและใช๎จํายเงินชํวยเหลือใน
การขายก๐ว ยเตี๋ ย วจํ านวน 10,000 บาท ซึ่งตํ อมากรมประชาสงเคราะห๑ ได๎ทํ ารายงานชี้ แจงการ
ดําเนินงานขายก๐วยเตี๋ยว ซึ่งปรากฏวําไมํขาดทุนจากเงินชํวยเหลือ และยั งพบวํามีคนไทยเข๎ารํวมขาย
ก๐วยเตี๋ยวจํานวนทั้งสิ้น 278 ราย แตํเลิกขายไป 53 ราย ซึ่งสํวนมากขาดความตั้งใจจริงที่จะปรับปรุง
งานให๎ดีขึ้น เมื่อรายงานไปยังนายกรัฐมนตรีก็สั่งให๎ทางกระทรวงสาธารณสุขไปฟื้นฟูการขายก๐วยเตี๋ยว
ขึ้นมาใหมํ ซึ่งปรากฏวําที่ประชุมปลัดกระทรวงที่ได๎รับมอบหมายมาเสนอให๎ฟื้นฟู 2 ข๎อสําคัญ คือ ให๎
กระทรวงทบวงกรมตํางๆ คงจั ดให๎ มีการขายก๐ว ยเตี๋ยวไว๎ให๎ เพียงพอแกํผู๎ บริโภคตํอไป และเสนอ
แผนการดําเนินงานที่เน๎นขอความรํวมมือจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องให๎ความสนับสนุนวัตถุดิบและ
เครื่องปรุงคือร๎านจําหนํายเนื้อสัตว๑ของบริษัทเนื้อและนมและเครื่องปรุงจากกรมการค๎าภายใน เป็น
ต๎น การให๎ทุนแกํผู๎ค๎าที่ตั้งใจจริงกู๎ยืมโดยมีผู๎รับรองเพื่อสร๎างอาชีพ การแตํงกายเป็นระเบียบเดียวกัน
และสะอาดทั้งคนปรุงและสถานที่ และมีการเสนอให๎สงวนอาชีพขายก๐วยเตี๋ยวไว๎เฉพาะคนไทยซึ่งทาง
กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให๎ระงับไว๎กํอน และยังเสนอให๎โฆษณาโดยอาศัยหลักบริโภคศาสตร๑เข๎า
ชํวยด๎วย104 ซึ่งสุดท๎ายเมื่อนายกรัฐมนตรีได๎รับรายงานข๎อเสนอฟื้นฟูการขายก๐วยเตี๋ยวก็ให๎ความเห็นใน
หนังสือลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2487 วําการดําเนินงานทั้งหมด “ดีแล้ว เปนการดัดนิสัยไห้ทําอะไรมี
มานะ และขอขอบคุณ”105 จึงถือได๎วําการสนับสนุนให๎คนไทยขายก๐วยเตี๋ยวนั้นดําเนินการมาได๎ปีกวํา
ซึ่งคงจะไมํใชํเรื่องทําเลํนๆ เพราะมีการติดตามผลอยํางชัดเจนด๎วยเป็นการกระตุ๎นให๎ฟื้นฟูขึ้นเป็น
ระยะอีกด๎วย
103

หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, (2) สร. 0201.10/59 เรื่องการขายก๐วยเตี๋ยวและของอื่นๆ ที่ปรุงด๎วยถั่วเขียว
(4 พฤศจิกายน 2485-27 พฤศจิกายน 2488).
104
เรื่องเดียวกัน.
105
เรื่องเดียวกัน.
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ภาพ 2 ภาพรํางเครื่องแตํงกายสําหรับขายก๐วยเตี๋ยวที่เสนอ ครม. อนุมัติใช๎เป็นชุดคนขายก๐วยเตี๋ยว
ที่มา: หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, ในแฟูม (2) สร. 0201.10/59 เรื่องการขายก๐วยเตี๋ยวและของอื่นๆ ที่
ปรุงด๎วยถั่วเขียว (4 พฤศจิกายน 2485-27 พฤศจิกายน 2488).
ด๎วยเหตุดังนั้น ก๐วยเตี๋ยวอาจถือได๎วําเป็นตํารับอาหารเดียวที่รัฐบาลสมัยคณะราษฎรสร๎างขึ้น
เป็นภาพตัวแทนของอาหารในระบอบการเมืองใหมํที่ไมํได๎เอามาจากสํารับเดิมของไทยที่เป็นตํารับของ
ชนชั้น สูงเป็ นสํ วนมาก จึงเป็ นเหมือนภาพตัวแทนของอาหารในระบอบรัฐธรรมนูญได๎อยํางลงตัว
เพราะเป็นสูตรอาหารที่ตรงกับอาหารในอุดมคติของคณะราษฎรคือทําจากวัตถุดิบในประเทศ ปรุงงําย
สะอาดและมีคุณประโยชน๑ตํอรํางกาย รวมถึงรสชาติที่ไมํจัดซึ่งสอดรับกับนโยบายสํงเสริมเผยแพรํ
โภชนาการใหมํที่กําลังดําเนิ น งานอยํางเข๎มข๎นอยูํในขณะนั้นด๎ว ย และยังแสดงออกถึงอุดมการณ๑
ประชาธิปไตยเหนือชามสํวนบุคคลด๎วยอํานาจการปรุงของตนเองอีกด๎วย
สรุป
จุ ดเปลี่ ย นสํ าคัญทางโภชนาการในสั งคมไทยเกิดขึ้นในทศวรรษ 2480 หลั งจากเกิดการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 ซึ่งรัฐบาลในระบบรัฐธรรมนูญนั้นมีเปูาหมายและนโยบาย
ชัดเจนที่จะให๎รัฐเป็นศูนย๑กลางของการเปลี่ยนแปลงสังคม การให๎ความสําคัญกับกิจกรรมทางสังคมที่
สํงผลตํอชีวิตความเป็นอยูํของราษฎรโดยตรงอยํางการศึกษาและการสาธารณสุขได๎ถูกให๎ความสําคัญ
และดําเนินการปฏิวัติไปเกือบทุกด๎านในชํวงที่คณะราษฎรอยูํในอํานาจอยํางแท๎จริงชํวง 15 ปีแรกหลัง
การปฏิวัติ ซึ่งนโยบายด๎านโภชนาการนับเป็นหนึ่งในภาพรวมของการเรํงดําเนินนโยบายด๎านการ
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สาธารณสุขของรัฐอยํางเข๎มข๎นตามวิสัยทัศน๑ “รัฐเวชกรรม” ในยุคนั้นและเป็นจุดเริ่มต๎นของการ
ดําเนินนโยบายโภชนาการตํอเนื่องมาอยํางไมํขาดสาย
ในด๎านโภชนาการใหมํโ ดยตรงความสํ าคัญของยุคนี้อยูํที่การเริ่มต๎นตั้งหนํว ยงานคือกอง
สํงเสริมอาหารขึ้นในกรมสาธารณสุขกํอนจะกลายเป็นกระทรวงสาธารณสุขในปี พ.ศ. 2485 ซึ่งแสดง
ให๎เห็นถึงความเอาจริงเอาจังของการดําเนินนโยบายสร๎างอนามัยของพลเมืองเพื่อการสร๎างชาติให๎
กลายเป็นชาติที่มีอารยธรรมเชํนเดียวกับอารยประเทศทั้งหลาย การมีหนํวยงานทําหน๎าที่พร๎อมกับมี
บุคลากรของรัฐทําหน๎าที่สํงเสริมการบริโภคอาหารให๎เป็นไปตามหลักวิทยาวิทยาศาสตร๑ที่เรียกกันใน
สมัยนี้วํา “บริโภคศาสตร๑” (กํอนจะเปลี่ยนมาเป็น “โภชนาการ” ในยุคถัดมาคือทศวรรษ 2490) ด๎วย
การเน๎นการโฆษณาและรณรงค๑ผํานทางสื่อตํางๆ ให๎ประชาชนได๎รับความรู๎ใหมํเกี่ยวกับการกินที่ต๎อง
คํานึงถึงสุขภาพอนามัยมากกวําอยํางอื่น การสื่อสารอยํางเข๎มข๎นเพื่อให๎เกิดการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและ
วิธีปฏิบัติด๎านการกินให๎เกิดขึ้นกับพลเมือง ทั้งหลายทั้งปวงทําให๎ยุคนี้ได๎กลายเป็นจุดเริ่มต๎นและปู
พื้นฐานสําคัญของการดําเนินงานในภาครัฐด๎านโภชนาการใหมํอยํางตํอเนื่องตํอมา
การเปลี่ยนแปลงบางอยํางในชํวงทศวรรษดังกลําวนี้อาจจะถูกนักวิชาการมองวําเป็นเรื่อง
ไมํได๎สํ าคัญมากนั ก อยํางเชํน การสํงเสริมการประกอบอาชีพ การปลูกพืชและเลี้ ยงสั ตว๑ส วนครัว
การค๎าขายของคนไทย แตํในระยะยาวของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การกระตุ๎นและให๎ความสนใจ
กับสิ่งเหลํานี้เป็นพื้นฐานสําคัญยิ่งของการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมที่มาประสบผลเอาในราว
2-3 ทศวรรษตํอมา ตัวอยํางที่เห็นได๎ชั ดดังจะกลําวในบทที่ 4 คือการเลี้ยงไกํที่เริ่มต๎นพัฒนาขึ้นจาก
การเลี้ยงเป็นสวนครัวในยุคนี้ จนกลายเป็นอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว๑ที่สําคัญของประเทศไทยที่ประสบ
ความสําเร็ จตํอมา และสํงผลตํอการดําเนินงานด๎านโภชนาการควบคูํกันไปด๎วย ก็ยิ่งทําให๎เห็นถึง
ความสําคัญของการเริ่มต๎นเอาจริงเอาจังของรัฐไทยในการพัฒนาประเทศอันเป็นผลที่ลึกซึ้งยิ่งตํอ
ความเจริญด๎านตํางๆ ที่เกิดตามมา ดังจะได๎อธิบายในรายละเอียดในบทตํอๆ ไป

บทที่ 3
บทบาทรัฐและโภชนาการใหม่กับการเปลี่ยนแปลงวิถีการกินของคนไทย
ระหว่าง พ.ศ. 2493-2517
การเปลี่ยนแปลงด๎านการกินอาหารและวิถีการกินของคนไทยเมื่อเข๎าสูํการเป็นรัฐสมัยใหมํนั้น
รัฐได๎กลายเป็นศูนย๑กลางของการเปลี่ยนแปลงเป็นสําคัญ ดังนั้นการจะเข๎าใจถึงการเปลี่ยนแปลงด๎าน
อาหารการกินที่เกิดจากโภชนาการใหมํจึงต๎องพิจารณาไปพร๎อมกับบทบาทของรัฐที่ได๎มีสํวนในเรื่องนี้
อยํางหลีกเหลี่ยงไมํได๎ ถึงจะเห็นพลวัตของโภชนาการใหมํที่มีตํอสังคมไทย
บทตํอไปนี้ต๎องการอธิบายให๎เห็นถึงบทบาทของรัฐที่เป็นศูนย๑กลางการตํอรองและการดําเนิน
นโยบายหลักของรัฐไทย ทั้งจากบริบทของการเมืองภายในประเทศและการเมืองระหวํางประเทศ ซึ่ง
จะฉายให๎เห็น ภาพกว๎างหรื อบริ บทที่มีสํว นเกี่ยวข๎องกับการดําเนินนโยบายด๎านโภชนาการที่เป็น
ผลผลิตของการตํอสู๎และตํอรองด๎านตํางๆ ทั้งการเมืองและเศรษฐกิจที่มากกวํามองเฉพาะรัฐไทย แตํ
วิเคราะห๑ให๎ เห็ น ถึงความเชื่อมโยงกับ การเมืองระหวํางประเทศ โดยเฉพาะการสร๎างอิทธิพลทาง
การเมืองของสหรัฐอเมริกาผํานความชํวยเหลือทางเศรษฐกิจและด๎านอื่นๆ รวมทั้งด๎านโภชนาการ
ใหมํที่สหรัฐ อเมริ กามีอิทธิพลอยํางมากทั้งการกําหนดนโยบาย การออกแบบโครงการปฏิบัติงาน
รวมทั้งวิธีการดําเนินงานที่ได๎รับความชํวยเหลือทั้งวิชาการและที่ปรึกษาที่เป็นผู๎เชี่ยวชาญให๎ความ
ชํวยเหลือ จนการดําเนินงานด๎านนี้เกิดความก๎าวหน๎าครั้งใหญํกวําครั้งไหนที่ผํานมาในสังคมไทย และ
ทําให๎ เกิดการเปลี่ ย นแปลงในด๎านวิถีการกินของประชาชนไทยทั้งสั งคมอยํางเห็ นได๎ชัด จากการ
ดําเนินงานของภาครัฐที่มีสหรัฐอเมริกาและองค๑การระหวํางประเทศอยูํเบื้องหลังที่สําคัญ
โดยในบทนี้ได๎แบํงออกเป็น 3 สํวนใหญํๆ ได๎แกํ
ส่วนแรก เป็นการพิจารณาถึงบทบาทของรัฐไทยในสภาวการณ๑สงครามเย็นที่ต๎องตํอรองกับ
นโยบายการเมืองระหวํางประเทศของการตํอสู๎ระหวํางสองอุดมการณ๑หลักหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
คือคํายคอมมิวนิสต๑ที่มีสหภาพโซเวียตเป็นผู๎นํากับฝุายเสรีนิยมประชาธิปไตยที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นผู๎นํา
ตํางฝุายตํางดําเนินนโยบายโฆษณาชวนเชื่อและให๎ความชํวยเหลือประเทศตํางๆ เพื่อปูองกันการมี
อิทธิพลเหนือกวําของอีกฝุาย แตํไมํได๎รบหรือทําสงครามกันอยํางเปิดเผย จึงเรี ยกวํา “สงครามเย็น”
ซึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎นั้นสหรัฐอเมริกาเข๎ามาขยายอิทธิพลตั้งแตํสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง
และประเทศไทยก็ได๎ดําเนินนโยบายเดินตามโลกเสรีประชาธิปไตยที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นผู๎นํา โดยได๎
เปิดรับความชํวยเหลือจากสหรัฐอเมริกาและองค๑กรระหวํางประเทศในด๎านตํางๆ อยํางเข๎มข๎น รวมทั้ง
ด๎านอาหารและโภชนาการใหมํที่เกิดขึ้นในชํวงทศวรรษแรกของความชํวยเหลือคือในทศวรรษ 2490
โดยรวม ที่เกิดเป็นพื้นฐานการดําเนินงานด๎านโภชนาการใหมํที่สําคัญยิ่งของสังคมไทยตํอมา
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ส่ ว นที่ส อง เป็ น การพิ จ ารณาจากการเปลี่ ย นนโยบายพั ฒ นาประเทศครั้ งใหญํ จากการมี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหํงชาติฉบับที่ 1 ที่เริ่มต๎นขึ้นในปี พ.ศ. 2504 ไปจนถึงปี พ.ศ. 2517 ซึ่งถือเป็น
จุดเปลี่ยนสําคัญของการพัฒนาประเทศ ตามแนวทางเสรีนิยมอยํางเต็มที่ กํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลง
ครั้งใหญํของไทยในหลายด๎าน รวมทั้งการดําเนินงานในภาครัฐที่ ได๎เกิดการเปลี่ยนแปลงจากบทบาท
ของข๎าราชการที่มีความรู๎ความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือเรียกวําแทคโนแครตที่ไปศึกษาจากประเทศเสรี
นิยม อันเป็นผลสืบเนื่องจากความชํวยเหลือจากสหรัฐอเมริกาและประเทศทุนนิยม ความเข๎มข๎นของ
การพั ฒ นาชนบทเพื่ อ แยํ ง ชิ ง มวลชนจากภั ย คุ ก คามคอมมิ ว นิ ส ต๑ และยุ ท ธศาสตร๑ ก ารสู๎ ร บของ
สหรัฐอเมริกาในสงครามเวียดนาม ล๎วนเป็นบริบทสําคัญให๎เกิดการดําเนินการนโยบายเผยแพรํและ
สํงเสริมโภชนาการใหมํในสังคมไทยเป็นไปอยํางเข๎มข๎นตามไปด๎วย โดยเฉพาะในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตความเป็นอยูํชองประชาชนในชนบทที่เป็นเปูาหมายสําคัญและกํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงอยําง
ทั่วถึงทุกพื้นที่ของสังคมไทยเป็นครั้งแรก
ส่วนที่สาม เป็นการจําแนกและวิเคราะห๑ให๎เห็นถึงผลและการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐ
ด๎านโภชนาการแตํละชํวง และวิเคราะห๑ให๎เห็นถึงความสําคัญของโภชนาการใหมํที่สํงผลตํอวิถีการกิน
อาหารของคนไทยที่เกิดขึ้นในแตํละชํวงตลอดที่วิทยานิพนธ๑ฉบับนี้ศึกษา เพื่อให๎เห็นภาพรวมของ
บทบาทรัฐและความหมายและความสําคัญของโภชนาการใหมํ กํอนจะไปศึกษาตํอในรายละเอียดใน
บทตํอจากนี้ ดังรายละเอียดตํอไปนี้
3.1 นโยบายรัฐด้านอาหารและโภชนาการใหม่ในยุคเปิดรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ พ.ศ.
2493-2503
จุดเปลี่ยนสําคัญของยุคนี้ในนโยบายรัฐด๎านอาหารและโภชนาการถือได๎วําแยกไมํออกจาก
การดําเนินงานด๎านการปรับปรุงเศรษฐกิจและสังคมอยํางขนานใหญํ หลังการรับความชํวยเหลือตาม
ความตกลงวําด๎วยความรํวมมือทางเศรษฐกิจและทางเทคนิคจากสหรัฐอเมริกาในเดือนกันยายน พ.ศ.
2493 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต๎นของการเปลี่ยนแปลงด๎านการเกษตรที่ผลิตอาหาร ด๎านการศึกษาและสุขภาพ
อนามัย ที่มี การเน๎ น หนั กถึ งความสํ าคั ญของโภชนาการตามแบบอเมริกั นไปพร๎อ มๆ กั นในหลาย
แผนงาน การตั้งคณะกรรมการโภชนาการแหํงชาติขึ้นมาทําหน๎าที่ควบคุมดูแลงานด๎านอาหารและ
โภชนาการ ยังผลให๎เกิดความเข๎มข๎นชัดเจนถึงความรู๎ด๎านโภชนาการที่รัฐให๎ความสําคัญในการดําเนิน
นโยบายผํานความประสงค๑อยูํดีกินดีมีอนามัย จนกระทั่งถึงจุดเปลี่ยนสําคัญของการดําเนินนโยบาย
ภาครัฐด๎านเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งคือการประกาศใช๎แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหํงชาติฉบับแรกในปี พ.ศ.
2504 ซึ่งถือวําเป็น ทศวรรษหนึ่งของการดําเนินนโยบายภายใต๎แผนความชํว ยเหลื อจากประเทศ
สหรัฐอเมริกาอันเป็นศูนย๑กลางของประเทศทุนนิยมโลก
การอธิ บ ายถึ ง ความสํ า คั ญ และผลกระทบของโภชนาการในชํ ว งเวลาดั ง กลํ า ว ผู๎ เ ขี ย น
วิทยานิพนธ๑ได๎พยายามแจกแจงให๎เห็นถึงความสัมพันธ๑กันระหวํางสถานการณ๑ทางการเมืองของไทย
การปรั บ เปลี่ ย นทางเศรษฐกิ จ และการดํา เนิน นโยบายด๎ า นสั งคม ซึ่ งทุ ก สํ ว นมี ผ ลตํ อกระแสการ
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เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด๎านโภชนาการใหมํให๎เกิดขึ้นในสังคมไทยด๎วย ในสํวนนี้แบํงการ
อธิบายเป็น 4 สํวนหลัก 1) สถานการณ๑ทางการเมืองระหวํางประเทศในทศวรรษ 2490 และการ
กําหนดนโยบายทางการเมืองและเศรษฐกิจของรัฐไทย 2) การดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจภายใต๎
ความชํวยเหลือจากตํางประเทศ 3) การดําเนินนโยบายด๎านสังคมและสุขภาพภายใต๎ความชํวยเหลือ
จากตํางประเทศ 4) แผนงานและนโยบายด๎านอาหารและโภชนาการที่เริ่มเกิดการดําเนินงานที่ชัดเจน
ด๎วยการตั้งคณะกรรมการโภชนาการแหํงชาติมารับผิดชอบแผนงานใหญํขึ้น และเริ่มปรากฏผลการ
ดํา เนิ น งานด๎ า นโภชนาการใหมํ ที่ สํ า คัญ เกิด ขึ้น บ๎ างแล๎ ว พร๎อ มกัน กั บเป็น พื้ นฐานสํ าคั ญของการ
ดําเนินงานด๎านโภชนาการในยุคตํอไป ดังจะกลําวถึงในรายละเอียดแตํละสํวนดังตํอไปนี้
3.1.1 การต่อสู้ทางการเมืองภายในของรัฐบาลไทยภายใต้ระบบทุนนิยมโลก
การทําความเข๎าใจถึงสถานการณ๑ทางการเมืองของรัฐไทยในชํวงทศวรรษ 2490 ถือเป็นการ
ทําความเข๎าใจถึงบริ บทที่สํ าคัญของรัฐ ไทยในการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจและสั งคมรวมถึง
สุขภาพ ที่มีผลโดยตรงตํอแนวคิดและวิธีปฏิบัติเรื่องอาหารและโภชนาการด๎ วย โดยพยายามจะให๎
ภาพรวมของลักษณะทางการเมืองในประเด็นสําคัญ เพื่อเป็นฐานในการจะเข๎าใจบริบททางการเมืองที่
เกิดขึ้นในยุคทศวรรษ 2490 และเพื่อจะได๎เข๎าใจถึงการดําเนินนโยบายตํางๆ ที่เป็นผลตามมา
การเมืองไทยในทศวรรษ 2490 มีจุดเริ่มต๎ นจากการทํารัฐ ประหารรัฐ บาลพลเรือน ของ
พล.ร.ต. หลวงธํารงนาวาสวัส ดิ์ โดยคณะรัฐ ประหารที่นําโดย พล.ท. ผิ น ชุณหะวัณ เมื่อวันที่ 8
พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 และดําเนินตํอเนื่องไปจนการสิ้นสุดอํานาจของ “คณะรัฐประหาร 2490”
จากการทํารัฐประหารเมือวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2500 ที่นําโดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต๑ และคณะ
ทหารในกองทัพ
การศึกษาประวัติศาสตร๑การเมืองชํวงทศวรรษ 2490 ที่ครอบงําวงวิชาการรัฐศาสตร๑และ
ประวัติศาสตร๑ การเมืองไทยตกอยูํ ภ ายใต๎คําอธิบายกระแสหลั กวําด๎ว ย “การเมืองสามเส๎ า (The
Triumvirate)” 1 ที่เสนอโดยแฟรงค๑ ซี. ดาร๑ลิ่ง (Frank C. Darling) ที่ศึกษาความสัมพันธ๑ไทยและ
สหรัฐอเมริกาด๎านการเมืองและการทหาร และให๎ข๎อสรุปสําคัญวําปัญหาการเมืองไทยในทศวรรษ
2490 เกิดจากความขัดแย๎งทางการเมืองภายในของไทยระหวํางกลุํมทหาร กลุํมตํารวจและรัฐบาลที่
ชํวงชิงอํานาจกัน 2 จนถูกนํามาขยายการศึกษาประวัติศาสตร๑การเมืองไทยในยุคที่ให๎สมญากันวํายุ ค
เผด็จการทางการเมืองภายใต๎บรรยากาศการแยํงชิงอํานาจกันเองภายในคณะรัฐประหารที่มีสามฝุาย
1

งานที่เสนอแนวคิดนี้คือ Frank C. Darling, Thailand and the United States (Washington D.C. :
Public Affairs Press, 1965).
2
อ๎างจาก ณัฐพล ใจจริง, “การเมืองไทยสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิ บูลสงครามภายใต๎ระเบียบโลกของ
สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2491-2500)”, (วิทยานิพนธ๑ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร๑ จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย
, 2552).
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คือ ฝุายจอมพล ป. พิบูลสงคราม ฝุายราชครูที่นําโดยจอมพลผิน ชุณหะวัณกับ พล.ต.อ. เผํา ศรียา
นนท๑ ที่ คุ ม กรมตํ า รวจ และฝุ า ยสี่ เ สาเทเวศร๑ ที่ นํา โดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรั ช ต๑ แ ละคณะทหารใน
กองทัพบก อันเป็นวรรณกรรมการเมืองไทยที่อยูํในความรับรู๎ของคนในสังคมอยํางแพรํหลายที่สุด
อยํางไรก็ตามงานศึกษาในระยะหลังได๎วิพากษ๑วิจารณ๑วํางานศึกษาการเมืองในประเทศยังขาด
การประเมินถึงบทบาทของประเทศมหาอํานาจอยํางสหรัฐอเมริกาที่เข๎ามามีอิทธิพลในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต๎หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 อยํางมาก ทั้งยังขาดการพิจารณาถึงกลุํมพลังทางการเมือง
อื่น เชํน กลุํมฝุายซ๎ายหรือกลุํมที่มีแนวคิดสังคมนิยม ฝุายนิยมเจ๎าหรือกลุํมรอยัลลิสต๑ ฝุายเสรีนิยม
ประชาธิปไตย จึงทําให๎ขาดภาพที่สมบูรณ๑ของยุคนี้ไป
แนวทางการศึกษาบทบาทของสหรัฐอเมริกาที่สํงผลตํอการเมืองไทยและมีอิทธิพลตํอการ
ดําเนินนโยบายทางการเมืองและเศรษฐกิจไทยอยํางมากนั้น กุลลดา เกษบุญชู มี้ด ได๎สร๎างคําอธิบาย
กระแสทวนขึ้นมาท๎าทายการศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางประเทศระหวํางไทยกับสหรัฐอเมริกาที่มีมา
กํอนหน๎านี้ที่มองตามแนวทางสัจนิยมวําเป็น ปฏิสัมพันธ๑ระหวํางรัฐตํอรัฐ (ตามนัยยะทฤษฎีคือเทํา
เทียมกัน) โดยเปลี่ยนมามองตามเหตุการณ๑ที่เกิดขึ้นจริงจากเอกสารชั้นต๎นคือบันทึกทางการทูตของ
สหรัฐอเมริกาแล๎วพบวํา ปฏิสัมพันธ๑ระหวํางไทยและสหรัฐอเมริกาตั้งอยูํบนพื้นฐานความสัมพันธ๑เชิง
อํานาจที่ไมํเทําเทียมกันระหวํ างประเทศมหาอํานาจในฐานะศูนย๑กลางทุนนิยมโลกกับประเทศชาย
ขอบอยํางรัฐไทย ซึ่งถูกกําหนดให๎เข๎าไปเป็นสํว นหนึ่งของระบบเศรษฐกิจทุนนิยมที่สหรัฐอเมริกา
ต๎ อ งการขยายระบบทุ น นิ ย มมายั ง ประเทศไทยและเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต๎ เ พื่ อ เป็ น แหลํ ง
ทรัพยากรธรรมชาติและตลาดระบายสินค๎าที่สําคั ญแกํญี่ปุนที่สหรัฐอเมริกาเข๎าไปกําหนดแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมการผลิตอยูํ และนโยบายตํอต๎านคอมมิวนิสต๑ของสหรัฐอเมริกาที่ไทยกลายเป็นสํวนหนึ่ง
ของความสําคัญทางยุทธศาสตร๑ขึ้นมาตามทฤษฏีโดมิโน ซึ่งนโยบายของสหรัฐอเมริกาสํงผลตํอรัฐไทย
2 ประการสําคัญคือ การเผยแพรํแนวคิดเรื่อ ง ”การพัฒนาเศรษฐกิจ ” โดยการกําหนดให๎ไทยปรับ
โครงสร๎างทางเศรษฐกิจให๎สอดรับกับการเข๎ามาลงทุนของตํางชาติ และการจัดการกับภัยคุกคาม
คอมมิวนิสต๑ซึ่งไทยถูกกําหนดให๎เป็นฐานปฏิบัติการเพื่อความมั่นคงของภูมิภาค3
ในขณะที่ ง านศึ กษาที่ ใช๎ แ นวการวิ เ คราะห๑ เ ดี ยวกั น ของณัฐ พล ใจจริ ง ได๎ไ ปสูํ ข๎ อ เสนอให๎
พิจารณายุค 2490 ใหมํถึงการเข๎ามามีบทบาทของพลังทางการเมืองสําคัญของสหรัฐอเมริกาควบคูํกัน
ไปกับพลังจากภายในสังคมไทยที่สําคัญยิ่งคือ “กลุํมรอยัลลิสต๑” ซึ่งมีผลไมํเฉพาะการเปลี่ยนความรับรู๎
เกี่ ย วกั บ ประวั ติ ศ าสตร๑ ก ารเมื อ งไทยในยุ ค ทศวรรษ 2490 เทํ า นั้ น แตํ ไ ด๎ แ สดงให๎ เ ห็ น ถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงความรู๎เกี่ยวกับประวัติศาสตร๑การเมืองไทยสมัยใหมํหลัง พ.ศ. 2475 จนถึงปัจจุบันได๎
3

กุลลดา เกษบุญชู มี้ด, “การเมืองไทยในยุคสฤษดิ์-ถนอมภายใต๎โครงสร๎างอํานาจโลก”, (งานวิจัยได๎รับ
ทุนสนับสนุนจากทุนปรีดี พนมยงค๑ มูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแหํงประเทศไทย, 2550), หน๎า 1-4.
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ชัดเจนขึ้นด๎วย โดยวิทยานิพนธ๑นี้เสนอวําแนวคิด “อํามาตยาธิปไตย” (bureaucratic polity) ที่มี
อิทธิพลครอบงําความรู๎ ในงานประวัติศาสตร๑นิพนธ๑ด๎านการเมืองการปกครองไทย และแนวทาง
การศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางประเทศแนวดั้งเดิมที่เน๎นถึงการใช๎หลักวิเทโศบายยอมเสียประโยชน๑
สํวนน๎อยเพื่อรักษาประโยชน๑สํวนมากของชนชั้นนําไทยครอบงําจนขาดการถกเถียงในวงวิชาการได๎ทํา
ให๎องค๑ความรู๎ประวัติศาสตร๑การเมืองไทยหยุดนิ่ง ทางหนึ่งก็คือการทลายเส๎นแบํงการเมืองภายในและ
ภายนอกให๎เป็นกระบวนการทางการเมืองอันเดียวกันอันมีผลตํอการเมืองไทยอยํางแยกไมํออก คือ
การพิจารณาบทบาทของสหรัฐอเมริกาและกลุํมรอยัลลิสต๑ในชํวงทศวรรษ 2490 แล๎วพบวํา ตั้งแตํ
พ.ศ. 2493 หลังการลงนามในสัญญาความตกลง 3 ฉบับรวมทั้งสัญญาการชํวยเหลือทางการทหารได๎
ทําให๎รัฐไทยเข๎าสูํ “ภาวะกึ่งอาณานิคมของสหรัฐฯ” ที่การดําเนินงานของรัฐไทยอยูํภายใต๎อิทธิพล
และการเห็นชอบของสหรัฐอเมริกา รวมทั้งการเข๎ามามีสํวนสนับสนุนกลุํมพลังอํานาจทางการเมือง
กลุํ มรอยั ล ลิ ส ต๑ให๎ กลายเป็ น พัน ธมิตรสํ าคัญรํว มกับกลุํ มทหารจนกลายเป็น “ไตรภาคี ” ซึ่งได๎ทํ า
รัฐประหาร 16 กันยายน พ.ศ. 2500 ได๎รับชัยชนะและดํารงอยูํอยํางยาวนานมากวําสองทศวรรษ
ตํอมา4
ในขณะที่งานศึกษาถึงการตํอสู๎ของกลุํมพลังทางการเมืองภายในของไทยในทศวรรษ 2490
ของสุธาชัย ยิ้มประเสริฐ5 ได๎ไปไกลกวํางานศึกษาที่ผํานมาจากการพิจารณาถึงกลุํมพลังทางการเมือง
ทุกกลุํมที่มีพลวัตในชํวงนี้ จากการใช๎เอกสารชั้นต๎น หนังสือพิมพ๑และความทรงจําของบุคคลรํวมสมัย
จากการสัมภาษณ๑และเอกสารที่ตีพิมพ๑รวมทั้งแหลํงสําคัญคือหนังสืองานศพแล๎ว พบวําตลอดเวลา 10
ปีของการอยูํในอํานาจคณะรั ฐประหาร 2490 ต๎องเผชิญกับการตํ อต๎านท๎าทายจากกลุํ มพลังทาง
การเมืองหลายกลุํม ซึ่งหากอาศัยแนวทางการวิเคราะห๑ที่วําแนวคิดทางการเมืองเป็นปัจจัยสําคัญ
นํามาซึ่งการกําหนดพฤติกรรมของกลุํมทางการเมืองแล๎ว พอจะแบํงกลุํมทางการเมืองตามแนวคิด
สําคัญออกเป็น กลุํมอํานาจนิยมที่มีทหารเป็นแกนหลักและเป็นพลังสนับสนุนอยูํเบื้องหลังรัฐบาลจอม
พล ป. พิบูลสงคราม กลุํมอนุรักษ๑นิยมหรือกลุํมนิยมเจ๎า (กลุํมรอยัลลิสต๑) กลุํมประชาธิปไตยพลเรือน
ที่มี ปรีดี พนมยงค๑ เป็นจุดศูนย๑กลางอันมีแนวคิดเสรีนิยมประชาธิปไตย กลุํมสังคมนิยมหรือฝุายซ๎าย
กลุํมตํางๆ ซึ่งปฏิสัมพันธ๑กันระหวํางกลุํมแนวคิดตํางๆ เหลํานี้มีผลตํอการกําหนดนโยบายและกิจกรรม

4

กรุณาดู ณัฐพล ใจจริง, “การเมืองไทยสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามภายใต๎ระเบียบโลกของ
สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2491-2500).
5
สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, แผนชิงชาติไทย: วําด๎วยรัฐและการตํอต๎านรัฐสมัยจอมพล ป. พิบู ลสงคราม ครั้งที่
2 (พ.ศ.2491-2500), (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ๑ 6 ตุลารําลึก, 2553). หนังสือเลํมนี้ปรับปรุงจากวิทยานิพนธ๑เรื่อง“การ
เคลื่อนไหวทางการเมืองที่ตํอต๎านรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามครั้งที่สอง (พ.ศ. 2491-2500)”, (วิทยานิพนธ๑
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร๑ จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, 2534).
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ทางการเมื อ งของรั ฐ บาลแตํ ล ะชํ ว งอยํ า งมาก แตํ ใ นงานศึ ก ษานี้ ก ลั บ ไมํ ไ ด๎ ใ ห๎ ค วามสํ า คั ญ กั บ
สหรัฐอเมริกาและความสัมพันธ๑กับองค๑กรระหวํางประเทศตํางๆ มากนัก
การพิจารณาจากอํานาจทางการเมืองภายในประเทศของรัฐบาลแตํอยํางเดียวในทศวรรษ
2490 สุธาชัย ยิ้มประเสริฐได๎แบํงชํวงเวลา 10 ปีของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามในระยะ พ.ศ.
2491-2500 โดยอาศัยเกณฑ๑จ ากลั กษณะการควบคุมอํานาจของรัฐบาลออกเป็น 3 ระยะ คือ 1)
ระยะกึ่งเผด็จการ เริ่มจากเมษายน พ.ศ. 2491 จนถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2494 เป็นชํวงที่อํานาจของ
คณะรัฐประหารยังไมํมั่นคงต๎องเผชิญกับกบฏล๎มล๎างรัฐบาลถึง 3 ครั้งคือ กบฏเสนาธิการเดือนตุลาคม
พ.ศ. 2491 กบฏวังหลวงเดือนกุมภาพันธ๑ พ.ศ. 2492 และกบฏแมนฮัตตันเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2494
แตํหลังจากรัฐประหารทางวิทยุเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 ล๎มเลิกรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2492
อัน เป็ น ที่มาของวุฒิ ส ภาที่มีฝุ ายอนุรักษ๑นิยมซึ่งเป็นกลุํ มตํอต๎านสํ าคัญให๎ หมดอํานาจไป จึงทําให๎
อํานาจของรัฐบาลเบ็ดเสร็จขึ้น 2) ระยะเผด็จการ ตั้งแตํวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2494 จนถึงเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2498 เป็นชํวงที่คณะรัฐประหารสามารถเข๎ามาควบคุมการใช๎ อํานาจโดยตรงจากการ
นําเอารัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2475 มาใช๎ใหมํ ให๎ข๎าราชการประจําดํารงตําแหนํงทางการเมืองได๎ และตั้ง
ส.ส.ประเภท 2 ในจํ า นวนที่ เ ทํ า กั น มาถํ ว งดุ ล ส.ส.ที่ ม าจากการเลื อ กตั้ ง และ 3) ระยะฟื้ น ฟู
ประชาธิปไตย ตั้งแตํเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2498 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2500 คือหลังจากการเยือน
ตํางประเทศครั้งใหญํกลับมาของจอมพล ป. พิบูลสงครามและต๎องเผชิญกับความแตกแยกภายใน
คณะรัฐประหาร จึงจําเป็นต๎องเปิดกว๎างทางการเมืองเพื่อหาพันธมิตรใหมํมาค้ําจุนอํานาจ แตํในที่สุดก็
ถูกจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต๑หนึ่งในคณะรัฐประหารที่คุมกองทัพบกรํวมมือกับกลุํมอนุรักษ๑นิยมและด๎วย
การสนั บสนุ น ของกลุํ มสั งคมนิ ย มฝุ ายซ๎ายบางกลุํมกํอรัฐประหารล๎ มล๎ างรัฐ บาลจอมพล ป. พิบูล
สงคราม ลงในที่สุด6
การแบํงชํวงการมีอํานาจทางการเมืองของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามในระหวํางปี พ.ศ.
2491-2500 แม๎ด๎านหนึ่งจะทําให๎เห็นถึงการดําเนินนโยบายทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมชัดเจน
ขึ้นก็ตาม แตํในวิทยานิพนธ๑นี้ที่พิจารณาเรื่องการเปลี่ยนแปลงด๎านอาหารและโภชนาการเป็นประเด็น
หลักนั้น ผู๎เขียนให๎ความสําคัญกับผลของปฏิสัมพันธ๑ระหวํางรัฐไทยกับสหรัฐอเมริกาที่ไมํเทําเทียมกัน
ในยุคสงครามเย็นที่สหรัฐอเมริกาดําเนินนโยบายตํางประเทศให๎ความชํวยเหลือปรับปรุงโครงสร๎างของ
ประเทศไทยให๎ ร องรั บ การเติบ โตเป็นทุนนิยมบริ ว ารตามโครงสร๎างทุนนิยมโลก ซึ่งเป็นที่มาของ
นโยบายการปรับปรุงโครงสร๎างด๎านการเกษตร การสาธารณสุขและการศึกษารวมทั้งสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐาน อันจะเป็น หนทางของการเพิ่มขึ้นของการผลิต การขนสํงหรือกระจายสินค๎า และการ
บริโภคให๎ถูกต๎องตามหลักโภชนาการ อันเป็นสํวนหนึ่งของความก๎าวหน๎าในทางวิทยาศาสตร๑ของโลกที่
6

เรื่องเดียวกัน, หน๎า 398-407.
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พัฒนาแล๎ว ในอีกด๎านหนึ่งก็คือการสร๎างความเป็นอื่นให๎กับลัทธิคอมมิวนิสต๑เพื่อความชอบธรรมใน
การดําเนินนโยบาย เพราะในทศวรรษนี้การคุกคามจากการรุกรานของคอมมิวนิสต๑ไมํได๎มีความชัดเจน
เทํากับในทศวรรษตํอมา
3.1.2 จุดเริ่มต้นการพัฒนาเศรษฐกิจหลังความตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และเทคนิค พ.ศ.
2493
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ความสัมพันธ๑ระหวํางประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกามีความแนบแนํน
ขึ้นมาก สหรัฐอเมริกาให๎ความสําคัญกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎และประเทศไทยอยํางมาก
เนื่องจากสหรัฐอเมริกาต๎องทําสงครามเย็นกับฝุายสังคมนิยมคอมมิวนิสต๑ ด๎วยการพยายามผลักดัน
นโยบายเศรษฐกิจทุนนิยมเสรีนิยมเพื่อปิดล๎อมการขยายตัวของคอมมิวนิสต๑ในเอเชียหลังจีนปฏิวัติ
สําเร็จในปี พ.ศ. 2492 ซึ่งประเทศไทยก็เป็นเปูาหมายที่สหรัฐอเมริกาต๎องชํวยเหลือไมํให๎กลายเป็น
ประเทศคอมมิวนิสต๑ ทั้งนี้เพราะไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ตกอยูํใต๎อิทธิพลทางการเมืองและ
การค๎ากับจีนมาช๎านานกวําพันปี ดังนั้นสหรัฐอเมริกาจึงต๎องเข๎ามาสร๎างอิทธิพลตํอไทยด๎วยการให๎
ความชํวยเหลือด๎านการเงินและวิชาการตํางๆ แกํไทย ตั้งแตํการลงนามใน “ความตกลงวําด๎วยความ
รํวมมือทางเศรษฐกิจและเทคนิคระหวํางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแหํงสหรัฐอเมริกา” ในเดือนกันยายน
พ.ศ. 2493 หลังจากนั้นรัฐบาลไทยก็ได๎รับความชํวยเหลือจากทางสหรัฐอเมริกาผํานทางหนํวยงาน
ตํางๆ ที่ถกู ตั้งขึ้นเพื่อให๎ความชํวยเหลือตํอไทย
การตกลงรับความช่วยเหลือและจุดเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและสังคม
ที่มาของ “ความตกลงวําด๎วยความรํวมมือทางเศรษฐกิจและเทคนิค ” (หรือตํอมาเรียกแทน
เทคนิคกันด๎วยคําวํา วิชาการ นั้น) เกิดขึ้นมาจากโครงการข๎อ 4 ของประธานาธิบดีแฮรี ทรูแมน ซึ่ง
กลําวในโอกาสที่เข๎ารับตําแหนํงประธานาธิบดีแหํงสหรัฐอเมริกาวํา
เราจะต้องเริ่ มดําเนินการตามโครงการอันอาจหาญเพื่อให้ การก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และความเจริญทางอุตสาหกรรมของเราบังเกิดผลประโยชน์แก่บรรดาแคว้น
ที่ยังไม่พัฒนา ในอันที่จะทําให้แคว้นเหล่านี้เจริญงอกงามและมีสภาพดีขึ้น... เราควรจะ
ให้บรรดาประชาชนที่รักสันติได้รับประโยชน์จากคลังความรู้ทางเทคนิคของเรา เพื่อช่วย
ให้ประชาชนเหล่านี้สามารถบรรลุจุดประสงค์ของเขาที่จะดํารงชีวิตอยู่ในสภาพที่ดีขึ้น
และด้วยความร่วมมือของชาติอื่น เราควรจะส่งเสริมให้มีการลงทุนในแคว้นที่ ต้องการ
พัฒนาการ วัตถุประสงค์ของเราคือต้องการช่วยให้ประชาชนที่เป็นเสรีในโลกนี้ได้ใช้ความ
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พยายามของตนเองในอัน ที่จะผลิ ตอาหาร เครื่องแต่งกาย วัส ดุก่อสร้างให้ ได้มากขึ้น
เช่นเดียวกับกําลังทางเครื่องจักร เพื่อแบ่งเบาภาระที่ตกหนักอยู่แก่เขา ณ บัดนี้7
ในความรับรู๎ของเจ๎าหน๎าที่รัฐบาลไทยที่เข๎ารํวมปฏิบัติงาน โครงการดังกลําวมีวัตถุประสงค๑จะ
ให๎ความเจริญก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร๑และความเจริญทางอุตสาหกรรมเกิดประโยชน๑แกํประเทศที่ยัง
ไมํพัฒนา เพื่อให๎ประเทศเหลํานั้นเจริญงอกงามและสมบูรณ๑พูนสุขขึ้น เพื่อให๎ประชาชนที่รักสันติ
ทั้งหลายได๎รับประโยชน๑จากคลังความรู๎ทางเทคนิคของสหรัฐอเมริกา ให๎บรรลุถึงการดํารงชีวิตอยูํใน
สภาพที่ดีขึ้น โดยให๎ประชาชนได๎ใช๎ความพยายามของตนเองผลิตอาหาร เครื่องแตํงกาย มีที่อยูํอาศัย
ให๎ได๎มากขึ้นและดีขึ้น เห็นได๎วําความชํวยเหลือตามโครงการนี้จะเน๎นทางเทคนิคและวิชาการ ในการ
ชํวยสํารวจศึกษาทรัพยากร สํารวจปัญหาความต๎องการทางเศรษฐกิจ กําหนดแนวทางการพัฒนาและ
จัดหาผู๎เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษา และฝึกอบรมเจ๎าหน๎าที่ เป็นต๎น8
จุ ด เริ่ ม ต๎ น มาจากรั ฐ บาลสหรั ฐ อเมริ ก าแจ๎ ง มาทางรั ฐ บาลไทยผํ า นทางกระทรวงการ
ตํ า งประเทศในต๎ น ปี พ.ศ. 2493 วํ า จะให๎ ค วามชํ ว ยเหลื อ ทางวิ ช าการตามโครงการข๎ อ 4 ของ
ประธานาธิบดีทรูแมน ซึ่ง
“ครอบคลุมถึงกิจการหลายด้าน โดยหนักไปในการส่งผู้เชี่ยวชาญ
จํ า นวนหนึ่ งแต่ ล ะด้ า นมายั งประเทศไทย และส่ ง ผู้ รั บการฝึ ก จํ านวนหนึ่ ง จากประเทศไทยไปยั ง
สหรัฐอเมริกาด้วย” และคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในหลั กการเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2493
และมอบให๎ ส ภาเศรษฐกิ จ แหํ ง ชาติเ ป็ นเจ๎ าของเรื่อ งรํ ว มกั บ กระทรวงการตํา งประเทศพิ จ ารณา
ดําเนินการติดตํอกับฝุายอเมริกัน และตํอมาในวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2493 คณะรัฐมนตรีมีมติ
แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการข๎อ 4 ของประธานาธิบดีทรูแมน ขึ้นมาทําหน๎าที่พิจาณา
ข๎ อ เสนอรวมทั้ ง พิ จ ารณาข๎ อ ตกลงจนสํ า เร็ จ พร๎ อ มที่ จ ะลงนามในสั ญ ญาได๎ ตํ อ มา 9 ซึ่ ง ในขณะที่
คณะรัฐมนตรีกําลังพิจารณาและอยูํในขั้นตอนการดําเนินการเจราจากับฝุายอเมริกันเรื่องรับความ
ชํ ว ยเหลื อ นั้ น ในเดื อ นเมษายนคณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ ห๎ า มมิ ใ ห๎ เ ผยแพรํ ขํ า วเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งรั ฐ บาล
สหรัฐอเมริกาให๎ความชํวยเหลือทางการทหารแกํไทย ซึ่งทางสหรัฐอเมริกาขอให๎ถือเป็นความลับ แตํ

7

หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, (2) สร 0201.96/2 เบ็ดเสร็จความตกลงวําด๎วยความรํวมมือทางเศรษฐกิจและ
ทางเทคนิคระหวํางไทย-อเมริกา (27 ตุลาคม 2492-25 ธันวาคม 2496).
8
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, (2) กค.11/452 บทความเรื่องความชํวยเหลือทางเศรษฐกิจและวิชาการของ
สหรัฐอเมริกา โดยหลวงสิทธิ์ดุริตภาษ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง (ม.ท.) แตํบทความนําจะเขียนขึ้นในปี พ.ศ. 2502.
9
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, (2) สร 0201.96/2 เบ็ดเสร็จความตกลงวําด๎วยความรํวมมือทางเศรษฐกิจและ
ทางเทคนิคระหวํางไทย-อเมริกา (27 ตุลาคม 2492-25 ธันวาคม 2496).
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ปรากฏวํามีหนังสือพิมพ๑หลายฉบับได๎ลงขําวเกี่ยวกับเรื่องนี้ อันจะกํอผลเสียหายแกํประเทศชาติและ
อาจเป็นเหตุที่จะไมํได๎รับความชํวยเหลือได๎10
พิธีการการลงนามระหวํางรัฐบาลไทยและรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในความตกลงวําด๎วยความ
รํวมมือทางเศรษฐกิจและเทคนิคได๎กระทํากันเมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2493
เวลา
10.00 น. ณ กระทรวงการตํ างประเทศชองไทย โดยฝุ า ยไทยมีจอมพล ป. พิ บูล สงคราม
นายกรั ฐ มนตรี ใ นตํ า แหนํ ง รั ก ษาการรั ฐ มนตรี ก ระทรวงการตํ า งประเทศ เป็ น ผู๎ ล งนามรํ ว มกั บ
เอกอัครราชทูตอเมริกัน เอ็ดวิน เอฟ. สแตนตัน (Edwin F. Stanton) ซึ่งกระทรวงตํางประเทศเห็นวํา
ความตกลงฉบับนี้มีลักษณะเป็น “executive agreement” ทํากันระหวํางรัฐบาลตํอรัฐบาลไมํกํอผล
ให๎มีการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตหรือต๎องออกพระราชบัญญัติโดยเฉพาะเพื่อปฏิบัติการให๎เห็นไปตาม
สัญญา กระทรวงการตํางประเทศจึงมีอํานาจลงนามในฐานะผู๎บริหารราชการแผํนดินตามอํานาจ
หน๎าที่ โดยไมํจําเป็นต๎องกราบทูลเพื่อขอพระบรมราชานุญาต เพียงแตํต๎องนําความกราบบังคมทูลเพื่อ
ทรงทราบเทํ า นั้ น แล๎ ว ตํ อ มาในวั น ที่ 5 ตุ ล าคม พ.ศ. 2493 จึ ง มี ห นั ง สื อ จากกรมเลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรีแจ๎งให๎ผู๎สําเร็จราชการแทนพระองค๑เพื่อทรงทราบ และนายกรัฐมนตรีได๎ประกาศใช๎
ความตกลงวํ า ด๎ ว ยความรํ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ และทางเทคนิ ค ระหวํ า งรั ฐ บาลไทยและรั ฐ บาล
สหรั ฐ อเมริ กาเมื่อ วัน ที่ 8 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2493 เพื่อให๎ เ ป็นไปตามข๎ อตกลงที่ต๎อ งปฏิบัติ ตาม
กฎหมายภายในประเทศและให๎มีผลตั้งแตํวันที่ลงนาม11
อยํางไรก็ตามในปลายปี พ.ศ. 2493 หลังลงนามในความตกลงกับสหรัฐอเมริกาสองฉบับคือ
ความตกลงวําด๎ว ยความรํ วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ และถัดมาคือความตกลงวําด๎ว ยความ
ชํวยเหลือทางการทหารในวันที่ 17 ตุล าคม พ.ศ. 2493 แล๎ว ปรากฏวําทางรัฐบาลไทยได๎รับความ
ชํว ยเหลือจากตํางประเทศเป็น 4 ชํองทางด๎ว ยกัน ได๎แกํ “1) ทางการทหารจาก ส.ร.อ. 2) ทาง
ธนาคารโลก 3) ทางสหประชาชาติ ซึ่งแยกเป็นสาขาต่างๆ เช่น F.A.O. UNESCO. ฯลฯ 4) ทาง
โครงการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและวิชาการของสหรัฐอเมริกา” จึงขอให๎แตํละกระทรวงทําบันทึก
เกี่ยวกับความชํวยเหลือที่ขอจากแหลํงตํางๆ ให๎ชัดเจนวําจะขอจากแหํงใดเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อจะ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานให๎สามารถดําเนินการเสนอตํอไป12
10

หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, มท 0201.2.1.22/1 มิให๎เผยแพรํขําวเกี่ยวกับเรื่องรัฐบาลอเมริกาให๎ความ
ชํวยเหลือทางการทหารแกํประเทศไทย (พ.ศ. 2493).
11
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, (2) สร.0201.96/2 เบ็ดเสร็จความตกลงวําด๎วยความรํวมมือทางเศรษฐกิจ
และทางเทคนิคระหวํางไทย-อเมริกา (27 ตุลาคม 2492-25 ธันวาคม 2496).
12
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, มท 0201.2.1.22/3 กรมประชาสงเคราะห๑สอบถามการขอความชํวยเหลือ
ทางเศรษฐกิจและวิชาการสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2493).
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การลงนามในสัญญาระหวํางรัฐบาลไทยและรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในความตกลงวําด๎วยการ
ความรํวมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการนั้น นอกจากเป็นการเปลี่ยนนโยบายตํางประเทศสําคัญครั้ง
หนึ่งของรัฐไทยที่หันเหจากความเป็นกลางไปใกล๎ชิดกับชาติตะวันตกแล๎ว ยังถือวําเป็นจุดเริ่มต๎นของ
ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมครั้งสําคัญครั้งหนึ่งทีเดียว ทั้งนี้เพราะผลที่ตามมา
จากจุ ดเริ่ มต๎น ของความตกลงนี้ ตํอประเทศไทยมีมากมายมหาศาลอยํางยิ่ง ทั้งที่เป็นรูปธรรมคือ
เครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช๎ และวัสดุอุปกรณ๑ที่มากับโครงการความชํวยเหลือ งบประมาณชํวยเหลือ
ผู๎เชี่ยวชาญ และที่เป็นนามธรรมคือ เทคนิควิธีการ ความรู๎และวิธีคิ ดที่มาพร๎อมกันกับสิ่งเป็นรูปธรรม
จับต๎องได๎ทั้งหลายได๎เปลี่ยนแปลงโฉมหน๎าของประเทศไทยไปอยํางที่เราคาดไมํถึงทีเดียว
ยกตั ว อยํ างที่เ ห็ น ได๎ชั ดจากความตกลงความชํว ยเหลื อ ที่ฝุ ายรั ฐ บาลไทยสรุป คือ การสํ ง
เครื่องจักรดีเซลพร๎อมอุปกรณ๑ซํอมแซมเข๎ามาชํวยบรรเทาการขาดแคลนพลังงานไฟฟูา อันเป็นผลมา
จากสงครามโลกครั้งที่ 2 และการขนสํงทางรถไฟให๎กลับมาขนสํงสินค๎าเข๎าออกกรุงเทพฯ ได๎ดีอีกครั้ง
ในขณะที่การสํงผู๎เชี่ยวชาญด๎านตํางๆ เข๎ามาชํวยฝึกหัดเจ๎าหน๎าที่ฝุายไทยในการปรับปรุงกิจการด๎าน
ตํางๆ รวมทั้งที่สํงเจ๎าหน๎ าที่ไทยไปฝึ กอบรมในตํางประเทศกวําสามร๎อยคนนั้น ได๎สํ งผลดีตํอการ
ปรับปรุงกิจการงานด๎านตํางๆ ของการบริหารจัดการงานภาครัฐเป็นอยํางมาก โดยเฉพาะวิธีการจัดทํา
สถิติรายงาน การงบประมาณและบัญชีแบบสมัยใหมํที่ให๎ผลดีตํอการบริหารและวางแผนงานเป็น
อยํางดี เพียงแตํจะต๎องมีวิธีการอบรมเจ๎าหน๎าที่ให๎เข๎าใจได๎งํายๆ เพราะชินกับการทํางานในแบบเดิมๆ
เสียโดยมาก13
อีกตัวอยํางคือการทําถนนและการทําเขื่อน ซึ่งกํอนหน๎าจะมีรถแทรกเตอร๑และรถตักดินเข๎า
มาพร๎ อ มกั บ ความชํ ว ยเหลื อ ของสหรั ฐ อเมริ ก านั้ น การขุ ด ดิ น ทํ า ถนนและขุ ด คลองทํ า โครงการ
ชลประทานใช๎แรงงานคนขุดเป็นหลัก โดยในรายงานกรมชลประทานครั้งสร๎างเขื่อนเพชรบุรีชี้วําคน
หนึ่งขุดดินได๎แคํหนึ่งลูกบาศก๑เมตรตํอวัน โครงการเขื่อนเพชรบุรีจึงใช๎เวลาสร๎างนานมากถึง 8 ปีคือ
ตั้งแตํปี พ.ศ. 2485 จนแล๎วเสร็จในปี พ.ศ. 2493 ซึ่งอาจมีผลสํวนหนึ่งจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ขาด
แคลนซีเมนต๑และเหล็กเส๎นด๎วย แตํแรงงานที่ใช๎นั้นสํวนใหญํเป็นแรงงานคนกับเครื่องมือขนาดเล็กคือ
จอบเสียม โดยเฉพาะแรงงานขุดดินนั้นสํวนใหญํ เป็นแรงงานชาวบ๎านแถบเพชรบุรีที่เป็นผู๎หญิงร๎อยละ
7014 ในขณะที่การสร๎างเขื่อนตํอมาเชํนเขื่อนภูมิพลได๎ใช๎เครื่องจักรขนาดใหญํสร๎างอยํางรวดเร็วและ

13

หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, (2) สร.0201.96/2 เบ็ดเสร็จความตกลงวําด๎วยความรํวมมือทางเศรษฐกิจ
และทางเทคนิคระหวํางไทย-อเมริกา (27 ตุลาคม 2492-25 ธันวาคม 2496).
14
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, มท.0201.2.1.11/15 เรื่องงานเปิดเขื่อนโครงการชลประทานลุํมแมํน้ําเพ็ชร๑
บุรี (พ.ศ. 2493). ในปึกนี้มีหนังสือที่ระลึกคือ กรมชลประทาน, นี่คือการชลประทานที่สมบูรณ๑, พระนคร: โรงพิมพ๑
ไทยพิทยา, 2493.
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สามารถสร๎างโครงการขนาดใหญํกวําเขื่อนเพชรบุรีห ลายเทํา เหลํานี้เป็นผลเพราะเครื่องมือและ
เทคนิควิชาการที่มาพร๎อมกับความชํวยเหลือนั่นเอง
การตกลงความชํวยเหลือนี้กํอให๎เกิดหนํวยงานของไทยและสหรัฐอเมริกาที่ทําหน๎าที่ดูแล
รับผิดชอบรํวมกันมาโดยตลอด และมีการเปลี่ยนชื่อหลายครั้งจึงจําเป็นต๎องแจกแจงให๎เห็นไว๎กํอนเมื่อ
พบข๎อมูลจะได๎รู๎วําหนํวยงานเดียวกัน สํานักงานใหญํของหนํวยงานที่รับผิดชอบสัญญาความชํวยเหลือ
นี้ตอนทําสัญญาตั้งอยูํที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา ชื่อ องค๑การสํงเสริมความมั่นคง
รํวมกัน (Mutual Security Agency-MSA) ตํอมาตั้งแตํต๎นเดือนสิงหาคม พ.ศ. 249615 ได๎เปลี่ยนเป็น
องค๑การบริหารวิเทศกิจ (Foreign Operation Administration-FOA) ท๎ายที่สุดในปี พ.ศ. 249816
สภาคองเกรสได๎เปลี่ยนชื่อเป็น องค๑การบริหารการรํวมมือกับตํางประเทศ (International Cooperation Administration-ICA) สํวนหนํวยงานของสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยหลังลงนามใน
สัญญาคือ คณะผู๎แทนพิเศษฝุายเศรษฐกิจและวิชาการ (Special Technical and Economic
Mission–STEM) หรือที่เรียกกันติดปากของฝุายไทยวํา “สเต็ม” กํอนจะเปลี่ยนชื่อเป็น คณะผู๎แทน
พิเศษฝุายเศรษฐกิจและวิชาการของสหรัฐอเมริกา (United States Operations Mission-USOM)
สํ ว นหนํ ว ยงานของฝุ ายไทยในตอนแรกเริ่ มกํอนจะลงนามในความตกลงความชํว ยเหลื อฯ ได๎ตั้ ง
“คณะกรรมการดําเนินการตามโครงการข๎อ 4 ของประธานาธิบดีทรูแมน” กํอนจะเปลี่ยนชื่อเป็น
“คณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการชํวยเหลือทางเศรษฐกิจและวิชาการของสหรัฐอเมริกา” โดย
เรียกชื่อยํอวํา “ก.ศ.ว.” หลังลงนามในความตกลงแล๎วเพื่อให๎ตรงกับชื่อหนํวยงานฝุายสหรัฐอเมริกา
คือ “คณะผู๎แทนพิเศษฝุายเศรษฐกิจและวิชาการ (Special Technical and Economic Mission–
STEM)17 สั งกั ดสํ านั กนายกรั ฐ มนตรี ซึ่ง ตํอ มาได๎ เปลี่ ยนชื่อ เป็ น “คณะกรรมการดํ าเนิน งานตาม
โครงการชํว ยเหลือทางเศรษฐกิจและวิช าการกับตํางประเทศ” ซึ่งทําหน๎าที่รับการชํวยเหลือจาก
ตํางประเทศทุกหนํวยงาน และในสมัยรัฐบาลตํอมากลายเป็นกรมวิเทศสหกิจ
ในหนังสือโฆษณาชวนเชื่อของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในการให๎ความชํวยเหลือตํอประเทศไทย
นั้นได๎กลําวถึงวัตถุประสงค๑วําเป็น “โครงการที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชาติต่างๆ ในโลกซึ่งมี
อิสรภาพและประชาชาติเหล่านั้นมีความปรารถนาร่วมกันกับชาวอเมริกันที่จะให้มีสันติภาพถาวรและ

(2496).

15

หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, มท. 0201.2.1.11/29 เรื่องการสํงเสริมกสิกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

16

หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, (2) กค. 1.1.4.1.1/12 การประชุมคณะกรรมการ ก.ศ.ว. ครั้งที่ 10/2498 (25

ก.ค. 2498).
17

หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, (2) สร 0201.96/6 คณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการข๎อ 4 ของ
ประธานาธิบ ดี ทรู แมนหรือ คณะกรรมการรํว มมื อกั บผู๎ แทนพิ เศษฝุ ายเศรษฐกิ จและวิชาการของอเมริก า (18
กรกฎาคม 2493-17 กรกฎาคม 2496).
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ความเป็นเอกราช” โดยมีจุดหมายปลายทาง “คือประเทศไทยมีการอนามัยดีขึ้น มีอาหารการกินดีขึ้น
มีการศึกษาดีขึ้น เจริญรุ่งเรืองและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ” การดําเนินการตามข๎อตกลงคือสหรัฐอเมริกาจะ
จัดหาเครื่องมือ สิ่งของและบริการให๎ตามที่รัฐบาลไทยร๎องขอโดยไมํคิดมูลคํา ในขณะที่ฝุายไทยต๎องตั้ง
กองทุนเงินสมทบเทํากับจํานวนเงินที่ได๎รับชํวยเหลือเทํากับราคาสิ่งของและบริการที่ทางอเมริกันจัด
ให๎ขึ้นมาใช๎จํายตามโครงการที่ได๎ตกลงไว๎ โดยโครงการตํางๆ นี้ดําเนินการโดยการหารือและเห็นชอบ
รํว มกัน ระหวํางฝุ ายสหรั ฐ อเมริ กาคือคณะผู๎ แทนพิเศษฝุ ายเศรษฐกิจและวิช าการกับฝุ ายไทยที่มี
คณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการชํวยเหลือทางเศรษฐกิจและวิชาการ18
การเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจของรัฐไทยหลังความช่วยเหลือ
ความคิดที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมในสังคมไทยแม๎จะมีมากํอนหน๎าการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ. 2475 แล๎วก็ตาม แตํการลงมือพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศอยํางจริงจังนั้นเริ่มต๎น
ขึ้นเมื่อหลัง พ.ศ. 2475 ที่รัฐบาลภายใต๎การนําของคณะราษฎรได๎วางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจอยําง
เป็นระบบ โดยมีอุตสาหกรรมเป็นหนึ่งในแผนการดังกลําว และหลังจากคณะราษฎรมีอํานาจมั่นคง
ทางการเมืองหลัง พ.ศ. 2477 แล๎ว จึงได๎เริ่มโครงการอุตสาหกรรมของชาติขึ้น ด๎วยการจัดตั้งโรงงาน
น้ําตาลทรายที่ลําปางในปี พ.ศ. 2478 และเพิ่มที่อุตรดิตถ๑ในเวลาตํอมา 19 และสร๎างโรงงานทอผ๎าของ
ทหารและโรงงานกระดาษเพื่อผลิตสินค๎าอุตสาหกรรมสําคัญใช๎เองภายในประเทศทดแทนการนําเข๎า
แตํการริเริ่มอุตสาหกรรมของสังคมไทยอยํางจริงจังได๎มาเกิดขึ้นในชํวงระหวํางสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่ง
เกิดขึ้นในยุโรปตั้งแตํปี พ.ศ. 2482 ทําให๎เกิดการขาดแคลนสินค๎าอุตสาหกรรมที่เคยนําเข๎าจากยุโรป
และประเทศอาณานิคม รัฐบาลจึงตระหนักเป็นอยํางดีถึงการจะต๎องพึ่งตนเองให๎ได๎ในทางการผลิต
สิ น ค๎าอุ ตสาหกรรมใช๎เองในประเทศเพื่อทดแทนการนํ าเข๎า จึงนํา ไปสูํ ก ารจัด ตั้งและดําเนินการ
อุตสาหกรรมโดยรัฐบาลเป็นผู๎ดําเนินการในรูปแบบรัฐวิสาหกิจเพื่อผลิตสินค๎าอุตสาหกรรมที่จําเป็นใช๎
ในประเทศ ซึ่งผลิตสินค๎าจําพวกสบูํ เทียนไข ไม๎ขีดไฟและกระดาษ เป็นต๎น
ระหวํางปี พ.ศ. 2475-2500 ในระหวํางการปกครองภายใต๎รัฐบาลของคณะราษฎรและคณะ
รัฐประหารปรากฏวําเน๎นการใช๎นโยบายเศรษฐกิจแนวชาตินิ ยมอันมีสาระสําคัญ “ที่ต๎องการขจัด
อิทธิพลครอบงําทางเศรษฐกิจของทุนตํางชาติ และให๎ชาติไทยพึ่งพาตนเองได๎”20 โดยนัยนี้คณะราษฎร
18

สํานักงานคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการชํวยเหลือทางเศรษฐกิจและวิชาการและสํานักงาน
ชํวยเหลือทางเศรษฐกิจแหํงสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย, การเสริมสร๎างเศรษฐกิจแหํงราชอาณาจักรและสวัสดิ
ภาพของชาวไทย, (กรุ ง เทพฯ: ประชาชํ า ง, 2496). เอกสารจากแฟู ม ใน หอจดหมายเหตุ แ หํ ง ชาติ , มท.
0201.2.1.50/7 เรื่อง ก.ศ.ว. สํงเอกสารการเสริมสร๎างเศรษฐกิจแหํงราชอาณาจักรและสวัสดิภาพของชาวไทย (พ.ศ.
2496).
19
ชาติ ชาย มุ ก สง. “น้ํ า ตาลกั บ วั ฒ นธรรมการบริ โ ภครสหวานในสั งคมไทย พ.ศ. 2504-2539”,
(วิทยานิพนธ๑ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร๑ คณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑, 2548).
20
สังศิ ต พิริยะรั งสรรค๑, ทุนนิยมขุ นนางไทย (พ.ศ. 2475-2503) (กรุงเทพฯ: สถาบัน วิจัยสังคม
จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, 2526), หน๎า 284.
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ได๎พยายามลดอิทธิพลของตํางชาติที่มีตํอเศรษฐกิจไทยเหมือนกับประเทศอาณานิคมที่ได๎รับเอกราช
ใหมํ ทั้ ง หลาย นั่ น คื อ รั ฐ บาลพยายามจะเป็ น ผู๎ จั ด การกุ ม อํ า นาจเศรษฐกิ จ ด๎ ว ยตนเอง และทํ า
อุตสาหกรรมโดยรัฐเองเพื่อลดอิทธิพลทางเศรษฐกิจของกลุํมนายทุนชาวจีนที่มีบทบาททางเศรษฐกิจ
มากอยูํกํอนหน๎านั้น และเพิ่มอํานาจทางการเมืองผํานการขยายฐานทางเศรษฐกิจ ของกลุํมผู๎ปกครอง
ใหมํไปพร๎อมกัน
การพัฒนาอุตสาหกรรมกํอน พ.ศ. 2500 ด๎วยการใช๎ “ทุนนิยมโดยรัฐ” (state capitalism)
ซึ่งสุธี ประศาสน๑เศรษฐได๎แจกแจงวํามีความหมาย 3 แบบ ได๎แกํ แบบที่ 1 การที่ภาคสาธารณะเข๎าทํา
หน๎าที่แทนภาคเอกชน โดยที่ระบบเศรษฐกิจยังคงเป็นแบบวิสาหกิจเสรีอยูํ แบบที่ 2 ระบบที่รัฐเข๎าไป
สํงเสริมและเพาะเลี้ยงการพัฒนาแบบทุนนิยม โดยวางมาตรการเพื่อจูงใจตํางๆ ให๎ภาคเอกชน แบบที่
3 รัฐควรมีบทบาททั้งสํงเสริมและเป็นผู๎ประกอบการเองเสียด๎วยภายในกรอบการพัฒนาแบบทุนนิยม
โดยเลือกดําเนินการตามความเหมาะสม แตํไมํวํารัฐจะดําเนินนโยบายแบบใดก็ตาม เอกชนยังคงมี
กรรมสิทธิ์ในทรัพย๑สินสํวนใหญํ สํวนในกรณีของประเทศไทยนั้นตั้งแตํปี พ.ศ. 2475-2502 มีการนํา
ระบบทุนนิยมโดยรัฐแบบที่ 3 มาใช๎อยํางมาก แตํหลังจากปี พ.ศ. 2503 เป็นต๎นมาประเทศไทยได๎ใช๎
นโยบายทุนนิยมโดยรัฐแบบที่ 2 คือการเข๎าไปสํงเสริมและจูงใจภาคเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ 21
ตลอดเวลา 25 ปีภายใต๎รัฐบาลของคณะราษฎรปรากฏวํามีรัฐวิสาหกิจเกิดขึ้นมากถึง 141 แหํง 22 แตํ
ผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจหลัง พ.ศ. 2490 มักประสบความล๎มเหลวมาจากการบริหารจัดการที่
ขาดประสิทธิภาพและการคอร๑รัปชั่นและระบบอุปถัมภ๑ทางการเมือง
การจัดการให๎มีหนํวยงานวางแผนด๎านเศรษฐกิจของไทยเริ่มต๎นขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
อัน เป็ น ผลมาจากแผนการฟื้ น ฟูเศรษฐกิจหลั งสงครามของประเทศตํา งๆ ที่ธ นาคารโลกได๎เป็น ผู๎
เสนอแนะแนวทาง ในประเทศไทยการวางแผนเศรษฐกิจรัฐบาลได๎ตั้งหนํวยงานรับผิดชอบดูแลที่ชื่อ
"สภาเศรษฐกิจ แหํ งชาติ " ขึ้ น เมื่ อวั นที่ 15 กุม ภาพั นธ๑ พ.ศ. 2493 มี ห น๎า ที่เ สนอความเห็ น และ
คําแนะนําตลอดจนข๎อชี้แจงตํอรัฐบาลในเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศ แตํหนํวยงานดังกลําวก็
ไมํได๎ดําเนินงานที่เห็นได๎ชัดเจน เพราะขณะนั้นรัฐบาลภายใต๎นายกรัฐมนตรี จอมพล ป. พิบูลสงคราม
กําลังดําเนินนโยบายเศรษฐกิจแนวชาตินิยมหรือทุนนิยมโดยรัฐ 23 ซึ่งรัฐบาลเป็นผู๎ประกอบการค๎าและ
อุตสาหกรรมสําคัญเกือบทั้งหมด ไมํได๎สํงเสริมให๎เอกชนประกอบการอุตสาหกรรมนัก หรือให๎การ
21

ดูการให๎ความหมายของทุนนิยมโดยรัฐอยํางละเอียดใน สุธี ประศาสน๑เศรษฐ, “ทุนนิยมโดยรัฐใน
ประเทศไทย ค.ศ. 1932-1959”, ใน ฉัตรทิพย๑ นาถสุภา (บรรณาธิการ), วิวัฒนาการทุนนิยมไทย (กรุงเทพฯ: ฝุาย
วิชาการคณะเศรษฐศาสตร๑จุฬาฯ และกลุํมเศรษฐศึกษา คณะเศรษฐศาสตร๑ มธ., 2523), หน๎า 142-151.
22
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย, การพัฒนาอุตสาหกรรมของไทย (กรุงเทพฯ: บรรษัท
เงินทุนอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย, 2534), หน๎า 26.
23
สุธี ประศาสน๑เศรษฐ, “ทุนนิยมโดยรัฐในประเทศไทย ค.ศ. 1932-1959”.
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สํงเสริมเฉพาะเอกชนที่ใกล๎ชิดกับรัฐบาลทําให๎มีลักษณะของทุนนิยมขุนนาง 24 ที่ไมํเอื้อให๎เกิดการ
แขํงขันในการดําเนินธุรกิจเอกชนและเกิดกลไกตลาดที่สมบูรณ๑ขึ้นได๎
ในปี พ.ศ. 2494 รัฐบาลไทยได๎จัดทําแผนเศรษฐกิจระยะยาวขึ้นเป็นครั้งแรกโดยการร๎องขอ
จากคณะผู๎แทนพิเศษฝุายเศรษฐกิจและวิชาการของสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นการสะดวกในการพิจารณา
ชํวยเหลือตํอไป ทั้งนี้โครงการที่ต๎องพิจารณารํวมกับคณะผู๎แทนพิเศษจะต๎องมีสถิติที่เกี่ยวข๎องด๎วยเพื่อ
ใช๎เป็นบรรทัดฐานในการพิจารณารายละเอียด โดยการตั้งอนุกรรมการทําโครงการระยะยาวจะต๎อง
ประกอบด๎วยประธานและเลขานุการคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการชํวยเหลือทางเศรษฐกิจ
และวิชาการของสหรัฐอเมริกา (ก.ศ.ว.) เจ๎าหน๎าที่กรมที่เกี่ยวข๎อง นายป๋วย อึ้งภากรณ๑ นายจินตมัย
อมาตยกุ ล และฝุ ายคณะผู๎ แทนพิเศษประกอบด๎ว ยรองหั ว หน๎าคณะผู๎ แทนพิเศษ ผู๎ เชี่ย วชาญทาง
เศรษฐกิจ 2 คนและผู๎เชี่ยวชาญในแขนงตํางๆ โดยให๎จัดทําแผนระยะเวลา 4 ปี 25ซึ่งได๎ดําเนินการ
จัดทําแผน 4 ปี ระหวํางพ.ศ. 2496-2499 ของกระทรวงตํางๆ ขึ้นเพื่อใช๎ในการวางแผนทํางานระยะ
ยาว
หลังจากคณะผู๎เชี่ยวชาญจากธนาคารโลกซึ่งมีศาสตราจารย๑พอล ที. เอลส๑เวิร๑ธ (Paul T.
Ellsworth) เป็นหัวหน๎าคณะได๎เดินทางมาสํารวจประเทศไทยระหวํางเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2500 ถึง
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2501 ตามคําขอของรัฐบาลไทย เพื่อให๎ความชํวยเหลือทางด๎านเทคนิควิชาการ
ในการจัดทําแผนทางเศรษฐกิจและให๎คําแนะนําเกี่ยวกับการจัดวางแผนการดําเนินงานเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ สําหรับด๎านอุตสาหกรรมได๎เน๎นวําจะต๎องมีการแก๎ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
สํ ง เสริ ม การลงทุ น พ.ศ. 2497 ในประเด็ น สํ า คั ญ คื อ รั ฐ บาลต๎ อ งมี ห ลั ก ประกั น วํ า ไมํ ป ระกอบ
อุตสาหกรรมแขํงกับเอกชน และหลักเกณฑ๑ความชํวยเหลือ ระยะเวลา อัตราภาษีที่ลดต๎องมีความ
ชัดเจนเพื่อให๎ใช๎ปฏิบัติได๎จริง 26 พร๎อมกันนั้นได๎เสนอแนะให๎มีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มบทบาทหน๎าที่
ของ "สภาเศรษฐกิจแหํงชาติ" ให๎มีมากขึ้น และให๎จัดตั้งเป็นหนํวยงานกลางเพื่อทําหน๎าที่วางแผน
พัฒนาประเทศขึ้นมาเป็นการเฉพาะ ดังนั้นในปี พ.ศ. 2502 จึงได๎มีการปรับโครงสร๎างการทํางานและ
เปลี่ยนชื่อของหนํวยงานแหํงนี้ใหมํเป็น "สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหํงชาติ" โดยมีบทบาท
24

กรุณาดู สังศิต พิริยรังสรรค๑, ทุนนิยมขุนนางไทย (พ.ศ. 2475-2503), (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยสังคม
จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, 2526).
25
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, มท. 0201.2.1.22/15 ตั้งอนุกรรมการทําโครงการในระยะเวลายาวรํวมกับ
เจ๎าหน๎าที่คณะผู๎แทนพิเศษฝุายเศรษฐกิจและวิชาการของสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2494-2495).
26
พัชรี ธนะมัย, “การเมืองของการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจไทย: กรณีศึกษา-พระราชบัญญัติสํงเสริมการ
ลงทุนปี พ.ศ. 2497, 2503 และ 2505,” ใน สมบัติ จันทรวงศ๑ และชัยวัฒน๑ สถาอานันท๑ บรรณาธิการ, อยูํเมืองไทย:
รวมบทความทางสังคมการเมืองเพื่อเป็นเกียรติแกํ ศาสตราจารย๑ เสนํห๑ จามริก ในโอกาสอายุครบ 60 ปี (กรุงเทพฯ:
สํานักพิมพ๑มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑, 2530), หน๎า 263-264.
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สําคัญคือการวางแผนการด๎านเศรษฐกิจที่มีจุดประสงค๑และเปูาหมายชัดเจนในการดําเนินงานระยะ
ยาว ตํางจากโครงการเศรษฐกิจกํอนหน๎านั้นที่เน๎นการแก๎ปัญหาเฉพาะเรื่อง
การพัฒนาเศรษฐกิจกับแรงผลักดันจากทุนนิยมโลก
สาเหตุสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยนั้นสํวนใหญํจะให๎น้ําหนักไปที่การผลักดันหรือ
อิทธิพลของทุนนิยมโลก คือธนาคารโลกและโดยเฉพาะอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาที่ต๎องทําสงครามเย็น
กับฝุายสังคมนิยมคอมมิวนิสต๑ ด๎วยการพยายามผลักดันนโยบายเศรษฐกิจทุนนิยมเสรีนิยมเพื่อปิด
ล๎อมการขยายตัวของคอมมิวนิสต๑ในเอเชียหลังจีนปฏิวัติสําเร็จในปี พ.ศ. 2492 ซึ่งประเทศไทยก็เป็น
เปูาหมายที่สหรัฐอเมริกาต๎องชํวยเหลือไมํให๎กลายเป็นประเทศคอมมิวนิสต๑ ทั้งนี้เพราะไทยและเอเชีย
ตะวั น ออกเฉี ย งใต๎ ต กอยูํ ใ ต๎ อิ ท ธิ พ ลทางการเมื อ งและการค๎ า กั บ จี น มาช๎ า นานกวํ า พั น ปี ดั ง นั้ น
สหรัฐอเมริกาจึงต๎องเข๎ามาสร๎างอิทธิพลตํอไทยด๎วยการให๎ความชํวยเหลือด๎านการเงินและวิชาการ
ตํางๆ แกํไทย นอกจากสหรัฐอเมริกาแล๎วยังมีธนาคารโลกซึ่งมีที่มาจากการเป็นธนาคารเพื่อฟื้นฟู
เศรษฐกิจในยุโรปที่ตั้งขึ้นโดยสหรัฐอเมริกา และมีนโยบายในการเข๎าไปพัฒนาจากการให๎เงินกู๎ ซึ่งไทย
เริ่ ม กู๎ม าพั ฒ นาเศรษฐกิจ ตั้ง แตํ พ.ศ. 2493 และตํ อมาก็ มีบ ทบาทสํ า คัญ ในการวางแผนการทาง
เศรษฐกิจให๎กับประเทศไทยในต๎นทศวรรษถัดมา ซึ่งจะกลําวในประเด็นถัดไปข๎างหน๎า
การเข๎ามาชํวยเหลือทางด๎านเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกายังได๎พยายามกดดันให๎ไทยหันมาใช๎
ระบบเศรษฐกิจระบบเปิดให๎เอกชนเป็นผู๎ลงทุนมากขึ้น ตามแนวทางของสหรัฐอเมริกาที่การลงทุนเป็น
หน๎าที่ของเอกชน รัฐบาลมีหน๎าที่ควบคุมกฎเกณฑ๑และสํงเสริมเอกชนในการลงทุน ด๎วยการลงนามใน
ข๎อตกลงวําด๎วยการให๎หลักประกันการลงทุนของคนอเมริกันเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2497 และ
เพื่อตอบสนองตํอข๎อตกลงดังกลํ าว รัฐบาลไทยได๎ออกพระราชบัญญัติสํ งเสริมอุตสาหกรรม พ.ศ.
2497 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2497 ถือวําเป็นกฎหมายฉบับแรกของไทยที่แสดงเจตนารมณ๑ในการ
สํงเสริมการลงทุนของเอกชนและการลงทุนจากตํางประเทศ27 สหรัฐอเมริกาเห็นแนวโน๎มที่เอกชนของ

27

ศุภรัตน๑ เลิศพาณิชย๑กุลและธีระพงษ๑ เขมฤกษ๑อําพล, “ลักษณะเศรษฐกิจไทย,” ใน ไทยศึกษา (นนทบุรี:
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542), หน๎า 287.
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ตนจะเข๎ามาพัฒนาเศรษฐกิจในไทยได๎มากขึ้น แตํในทางปฏิบัติแล๎วการลงทุนโดยเอกชนเกิดขึ้นน๎อย
มากเพราะโครงสร๎างทางเศรษฐกิจของสังคมไทยยังไมํเปลี่ยนแปลงไปมากนัก28
แตํอยํางไรก็ตามทางฝุายสหรัฐอเมริกาได๎กดดันและคาดหวังจะให๎ไทย “จะต้องริเริ่มกิจการ
ซึ่งจะนํามาซึ่งการลงทุนของนายทุนชาวอเมริกันส่วนบุคคลในโครงการซึ่งจะทําให้เกิดผลิตสินค้าที่จะ
ส่ ง ไปขายได้ เ งิ น ดอลลาร์ การขายสิ น ค้ า ออกเพื่ อ เงิ น ดอลลาร์ นี้ ส ามารถจะใช้ ใ นการขยั บ ขยาย
อุตสาหกรรมและการผลิตอื่นๆ ต่ อไปสําหรับโครงการไกลเพื่อให้เกิดการเศรษฐกิจที่สมบูรณ์ ” โดย
ผํานการกําหนดเงื่อนไขไว๎ในการขอกู๎ยืมเงินจากสหรัฐอเมริกา และการเจรจากับรัฐบาลไทยเพื่อให๎
บริษัทอเมริกันมาลงทุนในเมืองไทยโดยเฉพาะในกิจการเหมืองแรํอยํางแรํทังสเตนที่เป็นเปูาหมาย
สําคัญขณะนั้น29
หลั ง จากมีพ ระราชบั ญ ญัติ สํ งเสริ มการลงทุ น พ.ศ. 2497 ระหวํา ง พ.ศ. 2497-2501 มี
ผู๎ประกอบการอุตสาหกรรมยื่นขอรับการชํวยเหลือสนับสนุนจากรัฐบาลจํานวน 93 รายและได๎รับการ
คัดเลือกในชั้นแรก 11 รายกํอนจะเหลือ 6 รายที่มีคุณสมบัติครบถ๎วนที่จะได๎รับการสนับสนุนโดยมีเงิน
ลงทุน รวมทั้ งสิ้ น 446.5 ล๎ า นบาท ซึ่ง มีโ รงงานรั ฐ วิส าหกิจ 2 ราย หนึ่งในอีก 4 รายที่เหลื อเป็ น
อุตสาหกรรมอาหารที่ได๎รับการสํงเสริมการลงทุนเป็นโรงงานแรก คือบริษัทผลิตภัณฑ๑อาหารโฟร๑โมสต๑
จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทตํางประเทศเพียงบริษัทเดียวอีกด๎วย30 สรุปได๎วําพระราชบัญญัติสํงเสริมการลงทุน
พ.ศ. 2497 ไมํได๎มีผลกระทบตํอวงการอุตสาหกรรมไทยมากนัก
นโยบายการปรับปรุงประเทศจากเงินความช่วยเหลือ
ถ๎าหากศึกษาจากเอกสารชั้นต๎นพบวํา การชํวยเหลือจากสหรัฐอเมริกานั้นได๎เกิดขึ้นมากํอนจะ
ได๎มีการลงนามความตกลงชํวยเหลือทางเศรษฐกิจและวิชาการในปี พ.ศ. 2493 เสียอีก ดังปรากฏ
หลักฐานของรัฐบาลไทยเป็นหนังสือจากสํานักนายกรัฐมนตรี ลงนามโดยนายสุนทร หงส๑ลดารมภ๑
เลขานุการคณะกรรมการเศรษฐกิจ ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2492 ถึงรัฐมนตรีชํวยวําการกระทรวง
การตํางประเทศ เรื่องขอให๎เอกอัครราชทูตไทยในอเมริกาติดตํอขอความชํวยเหลือจากอเมริกา
เนื่องจากทางคณะกรรมการเศรษฐกิจได๎ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2491 ลงมติให๎
28

อรศรี งามวิทยาพงศ๑, “ความสัมพันธ๑ระหวํางประเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจ : การพึ่งพาอาศัยกันหรือ
การพึ่งพิงศึกษากรณีแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแหํงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509)”, (วิทยานิพนธ๑รัฐศาสตร๑
มหาบัณฑิต สาขาการระหวํางประเทศและการทูต คณะรัฐศาสตร๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑, 2530), หน๎า 109.
29
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, (2) กค 1.1/40 บันทึกการสนทนาและข๎อเสนอแนะระหวํางนายพอล เอล อี
เฮลลิเวลกับ พล.ต.อ. เผํา ศรียานนท๑ ขณะเยือนวอชิงตัน เกี่ยวกับโครงการที่ต๎องอาศัยเงินกู๎ยืมและการลงทุนใน
ประเทศไทย (14-16 ธ.ค. 2497)
30
พัชรี ธนะมัย, “การเมืองของการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจไทย: กรณีศึกษา-พระราชบัญญัติสํงเสริมการ
ลงทุนปี พ.ศ. 2497, 2503 และ 2505,” หน๎า 263.
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รั ฐ มนตรี ชํ ว ยวํ า การกระทรวงตํ า งประเทศติ ด ตํ อ ไปยั ง พระองค๑ เ จ๎ า วรรณไวทยากร วรวรรณ
เอกอัครราชทูตไทยประจําอเมริกาให๎เจรจาขอความชํวยเหลือจากอเมริกาเรื่องของกระทรวงตํางๆ คือ
กระทรวงคมนาคม เรื่องการขอซื้อเครื่องอุปกรณ๑รถไฟ กระทรวงการคลังปัญหาเรื่อง World Bank
กระทรวงพาณิชย๑ เรื่องสินค๎าจําเป็นตํางๆ ที่ต๎องการ กระทรวงเกษตราธิการเรื่องเครื่องมือในการ
เกษตรกรรมขององค๑การจัดซื้อสินค๎า (อ.จ.ส.) เรื่องเครดิต 3 ล๎านเหรียญที่เหลือ และอีก 10 ล๎าน
เหรียญที่จะให๎กู๎ใหมํ31
จากการศึกษาเอกสารชั้นต๎นคือเอกสารสรุปการชํวยเหลือจากกองประชุมคณะรัฐมนตรีได๎ให๎
ตัวเลขความชํวยเหลือในปีแรกจากสหรัฐอเมริกาวํามียอดทั้งหมด ราว 86 ล๎านเหรียญสหรัฐ โดยด๎าน
เกษตรมาเป็นอัน ดับ 1 จํานวนราว 19 ล๎านเหรียญ สํว นอันดับสองด๎านสาธารณสุ ขกวํา 16 ล๎าน
เหรียญ และอันดับ 3 ด๎านการศึกษากวํา 9 ล๎านเหรียญ 32 สํวนในปี พ.ศ. 2494 มีงบประมาณทั้งหมด
ประมาณ 8,664,000 เหรี ย ญดอลลาร๑ส หรัฐ สําหรับกิจกรรมด๎านเมืองแรํและรถไฟ 4,295,000
เหรียญ การสาธารณสุข 2,262,000 เหรียญ และการเกษตร 1,581,000 เหรียญ 33 ซึ่งปรากฏวําด๎าน
สาธารณสุขอยูํในระดับต๎นๆ มาโดยตลอด
จากเอกสารของคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการชํวยเหลือทางเศรษฐกิจและวิชาการ
ของสหรัฐอเมริกา (ก.ศ.ว.) ปรากฏยอดเงินชํวยเหลือของสหรัฐอเมริกาตํอประเทศไทยทุกปีหลังการลง
นามความชํวยเหลือทางวิชาการ ซึ่งในรายละเอียดนั้นความชํวยเหลือทางวิชาการและอุปกรณ๑เทําที่
จําเป็นจะอยูํที่ประมาณ 5 ล๎านเหรียญตํอปี หนักไปทางด๎านเกษตร การศึกษาและสาธารณสุ ข
ในขณะที่การชํวยเหลือกึ่งยุทธศาสตร๑กึ่งเศรษฐกิจ (Defense Support) จะสูงกวํามาก ประมาณปีละ
30 ล๎านเหรียญ โดยให๎เปลํา 20 ล๎านเหรียญ ให๎กู๎ระยะยาว 10 ล๎านเหรียญ งบประมาณจะหนักไป
ทางด๎านการคมนาคมและการอุตสาหกรรม โดยปรากฏวําเงินชํวยเหลือกึ่งยุทธศาสตร๑กึ่งเศรษฐกิจนี้
ในการเจรจาขอความชํวยเหลื อในปี พ.ศ. 2497 รัฐบาลไทยได๎อ๎างถึงความต๎องการในด๎านการ
สนับสนุนด๎านการปูองกันประเทศ “ในการที่จะทําให้การครองชีพของประชาชนดีขึ้นและในการที่จะ
ต่อต้านภัยการแซกซึมของคอมมิวนิสต์ ” ซึ่งทําให๎รัฐบาลไทยได๎รับเงินชํวยเหลือจากการเข๎าไปเจรจา

31

หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, (3) 0201.13.1/1 ปึกที่ 1 เรื่อง เบ็ดเตล็ดเรื่องอเมริกาชํวยเหลือแกํประเทศ
ไทย (4 มกราคม 2492-15 สิงหาคม 2504)
32
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, (2) สร 0201.96/16 บันทึกยืนยันผลประโยชน๑ที่ได๎รับการชํวยเหลือจาก
สหรัฐอเมริกา (23มกราคม 2494-22 สิงหาคม 2496).
33
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, (2) สร.0201.96/2 เบ็ดเสร็จความตกลงวําด๎วยความรํวมมือทางเศรษฐกิจ
และทางเทคนิคระหวํางไทย-อเมริกา (27 ตุลาคม 2492-25 ธันวาคม 2496).
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ของ พล.อ. เผํา ศรียานนท๑และเอกอัครราชทูตไทยกับตัวแทนของสหรัฐอเมริกาทําให๎ได๎เงินชํวยเหลือ
พิเศษมา 28.2 ล๎านเหรียญ34
โครงการความชํวยเหลือของอเมริกาตํอประเทศไทยดําเนินมาอยํางตํอเนื่องและได๎มาถึงจุด
เข๎มข๎นขึ้นอีกเมื่อเกิดเปลี่ยนรัฐบาลหลังจากการยึดอํานาจของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต๑ และตั้งรัฐบาล
นายพจน๑ สารสินและ พล.อ. ถนอม กิติขจรเข๎ามาบริหารประเทศตํอมา ซึ่งขณะนั้นจอมพลสฤษดิ์
เดินทางไปรักษาตัวและเจรจาตกลงเกี่ยวกับโครงการความชํวยเหลือตํอไทยที่สหรัฐอเมริกา จนกระทั่ง
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2501 จอมพลสฤษดิ์ได๎เสนอขอความชํวยเหลือจํานวน 57 ล๎านดอลลําร๑
และได๎รับการตอบสนองอยํางดี35
จากรายงานสรุปการชํวยเหลือของสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2502 ของหลวงสิทธิ์ดุริษภาษใน
ฐานะกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการชํวยเหลือทางเศรษฐกิจและ
วิชาการของสหรัฐอเมริกา (ก.ศ.ว.) ให๎รายละเอียดวําการชํวยเหลือในระยะ 9 ปีที่ผํานมาเป็นเงินรวม
200.3 ล๎านดอลลาร๑หรือ 4,000 ล๎านบาท สํวนใหญํจะเน๎นด๎านการศึกษา 10.9 ล๎านดอลลาร๑ การ
สาธารณสุข 11.8 ล๎านดอลลาร๑ การเกษตรเน๎นหนักการชลประทานและประมง 11.2 ล๎านดอลลาร๑
การอุตสาหกรรมและโลหกิจ (เหมืองแรํ) 24 ล๎านดอลลาร๑ การขนสํงรวมทําเรือและรถไฟ 48.1 ล๎าน
ดอลลาร๑ การกรรมกรและการบริหารราชการ 4.9 ล๎านดอลลาร๑ กิจการอื่นๆ 13.8 ล๎านดอลลาร๑ เงินที่
เปลี่ยนเป็นเงินบาทเพื่อใช๎ตามโครงการตํางๆ 75.6 ล๎านดอลลาร๑ ซึ่งใช๎จํายในกิจกรรมการสํงเจ๎าหน๎า
มาชํ ว ยปฏิ บั ติ ง านและให๎ คํ า แนะนํ า แกํ เ จ๎ า หน๎ า ที่ฝุ า ยไทย การจั ด หาวั ส ดุ อุ ป กรณ๑ แ ละเครื่ อ งมื อ
เครื่ อ งจั กรสํ ง เข๎ า มาในประเทศไทย และการสํ ง ข๎า ราชการกระทรวงตํา งๆ ไปศึก ษาและรั บการ
ฝึ กอบรมในสหรั ฐ อเมริ ก าและประเทศที่ส ามตามโครงการตํางๆ ประมาณ 1,500 คน ซึ่งการ
ดําเนินการตามโครงการตํางๆ จะต๎องได๎รับความเห็นชอบจากเจ๎าหน๎าฝุายไทยกํอนและต๎องอยูํใน
วงเงินที่สภาคองเกรสแหํงรัฐสภาอเมริกาได๎พิจารณาจัดสรรให๎เป็นรายปี 36 กลําวได๎วําการเข๎ามาของ
เงินชํวยเหลื อ เครื่ องมืออุปกรณ๑ พันธุ๑พืชพันธุ๑สั ตว๑ใหมํๆ และผู๎ เชี่ยวชาญจากสหรัฐ อเมริกาและ
องค๑การระหวํางประเทศในทศวรรษ 2490 สํงผลกระทบตํอการเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่รากฐาน
จากโครงการใหมํๆ ที่เกิดขึ้น ในการดําเนินงานด๎านการสํงเสริมการเกษตร การพัฒนาด๎านสาธารณสุข
การศึกษา รวมถึงด๎านโภชนาการที่ได๎รับผลจากการเข๎ามาชํวยเหลือของผู๎เชี่ยวชาญตํางชาติอยํางมาก

34

หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, (3) 0201.13.1/1 ปึกที่ 1 เรื่อง เบ็ดเตล็ดเรื่องอเมริกาชํวยเหลือแกํประเทศ
ไทย (4 มกราคม 2492-15 สิงหาคม 2504)
35
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, สบ. 5.1.1.2/11 ความรํวมมือชํวยเหลือของตํางประเทศในโครงการตํางๆ ใน
ประเทศไทย (พ.ศ. 2501-2509).
36
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, (2) กค. 1.1/452 บทความเรื่องความชํวยเหลือทางเศรษฐกิจและวิชาการของ
สหรัฐอเมริกาโดยหลวงสิทธิ์ดุริตภาษ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง (ม.ท.).
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นโยบายการส่งเสริมการเกษตรการวางพื้นฐานใหม่เพื่อผลิตอาหาร
การชํ ว ยเหลื อ ด๎ า นการปรั บ ปรุ ง กิ จ การงานด๎ า นการเกษตรจากความชํ ว ยเหลื อ ของ
สหรัฐอเมริกาในประเทศไทยได๎เริ่มต๎นขึ้นในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2493 เพียงสองเดือนหลังมีการลง
นามในความตกลงความชํวยเหลือทางเศรษฐกิจและวิชาการ ที่มีสาระสําคัญวําฝุายอเมริการับจะให๎
ความชํวยเหลือแกํไทยในการดําเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจและสังคมเพื่อสวัสดิการและการครอง
ชี พ ของคนไทย โดยนายโนลส๑ ไรย๑ เ ออร๑ สั น ผู๎ ชํ ว ยคณบดี ค ณะเกษตรศาสตร๑ แ หํ ง มหาวิ ท ยาลั ย
แคลิฟอร๑เนียแหํงเมืองเดวิส ได๎เดินทางมากรุงเทพฯ เพื่อดํารงตําแหนํงหัวหน๎ากองการเกษตรคนแรก
ของคณะกรรมการชํวยเหลือทางวิชาการและเศรษฐกิจ ทําหน๎าที่สํารวจความต๎องการปรับปรุงกิจการ
เกษตรและความต๎องการเครื่องมือเครื่องใช๎เพื่อเสนอไปยังหนํวย Mutual Service Agency (MSA)
จนสามารถชํวย “วางรูปโครงการเกษตรสํวนรวม” สําเร็จในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2494 นอกจากนี้
ยังได๎ทยอยสํงเจ๎าหน๎าที่และอุปกรณ๑การปฏิบัติงานมาไทย โดยมี นายคาร๑ล ดับลิว เลอโว ผู๎เชี่ยวชาญ
ด๎านประมงมาดํารงตําแหํงหัวหน๎ากองเกษตรแทนและมีนายโรเบิต ดับลิว มัน ยอห๑น เป็นผู๎ชํวย ทั้ง
สองคนได๎ชํวยกันผลักดันโครงการอยํางเต็มที่ทั้งเรื่องจัดหาอุปกรณ๑มายังไทยตั้งแตํเริ่มโครงการทั้ง
สิ้น คิดเป็ น เงิน ประมาณ 46,340,000 บาท สํ งเจ๎าหน๎าที่มาปฏิบัติงาน 18 คน และสํ งเจ๎าหน๎าที่
กระทรวงการเกษตรไปศึกษาดูงาน 58 คน และในปี พ.ศ. 2495 ยั งได๎สั่งซื้อเครื่องจักรอีก 49 ล๎าน
บาท37 โดยเครื่องจักรขนาดหนักที่สั่งเข๎ามา เชํน รถถางปุา (บูลโดสเซอร๑) รถแทรกเตอร๑ เครื่องไถ
เครื่องตัดหญ๎า เครื่องปลูก อุปกรณ๑สําหรับห๎องปฏิบัติการ ตําราวิชาการ เป็นต๎น
การปรับปรุงด๎านการเกษตรหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ถูกเรีย กวําการปฏิวัติเขียว ซึ่งคําวํา
ปฏิวัติเขียว (Green revolution) นั้นถูกขนานนามโดยนายวิลเลียม เอส. กอด (William S Gaud)
เจ๎ าหน๎ าที่องค๑กรความชํว ยเหลื อ ระหวํางประเทศของสหรัฐ อเมริกา โดยมีนัยให๎ ห มายถึงการทํ า
การเกษตรที่ใช๎เทคโนโลยีใหมํๆ ชํวยในการผลิต ขณะเดียวกันก็เพื่ อให๎ตํางกับปฏิวัติแดง (Red
revolution) ที่ชาวญี่ปุนได๎พยายามริเริ่ มนําเอาพันธุ๑ข๎าวใหมํที่ให๎ผลผลิตสูงมาลองปลูกอยูํในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงเหนือ38 ในขณะที่การนิยามความหมายการปฏิวัติเขียวในทางการผลิตด๎านเกษตรกรรม
นั้นมีความหมายเฉพาะเจาะจงถึงการเปลี่ยนแปลงการทําเกษตรแบบดั้งเดิมมาเป็นการทําเกษตรแบบ
ใหมํที่ให๎ ผ ลผลิ ตสู ง โดยมีพัน ธุ๑พื ช ที่ผ สมพันธุ๑ขึ้นใหมํ การใช๎ปุ๋ยเคมี การใช๎ส ารเคมีกําจัดศัตรูพื ช
เครื่องจักรกลทางการเกษตร การชลประทานแผนใหมํ และความรู๎เกี่ยวกับการจัดการฟาร๑มอยํางเป็น
วิทยาศาสตร๑ โดยสํ ว นใหญํจ ะหมายถึงการเปลี่ ยนแปลงแบบแผนการทํา เกษตรซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ 4

3.

37

โครงการปรับปรุงงานเกษตรในประเทศไทย พ.ศ. 2493-2495 (กรุงเทพฯ: ประชาชําง, 2496), หน๎า 2-

38

Nicholas Tarling, Southeast Asia: A Modern History (London: Oxford, 2001), p.185.
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ทศวรรษที่ผํานมา ภายใต๎การนําของศูนย๑วิจัยการเกษตรนานาชาติ (International Agriculture
Research Institute) ซึง่ ตัง้ ขึน้ โดยการสนับสนุนของแหลํงทุนจากประเทศอุตสาหกรรม39
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎การปฏิวัติเขียวได๎แตกหนํออํอนขึ้นเมื่อราวทศวรรษ 1930 เป็นต๎น
มา ซึ่งเป็นผลมาจากระบบการชลประทานแผนใหมํที่ขยายตัวอยํางมาก แตํแท๎จริงแล๎วแคํชลประทาน
อยํางเดียวไมํพอ เนื่องจากการปฏิวัติเขียวนอกจากจะลงทุนในระบบชลประทานอยํางเข๎มข๎นแล๎ว ยัง
เป็นระบบเกษตรแบบอุตสาหกรรมที่ใช๎เครื่องจักร ปุ๋ย ยาฆําแมลง ยาปราบศัตรูพืช การปรับปรุงพันธุ๑
พืชให๎ได๎ผลผลิตสูงด๎วยวิธีการทางวิทยาศาสตร๑เป็นหลักในการทําการเกษตร ซึ่งได๎แพรํหลายจาก
ประเทศพัฒนาแล๎วมาสูํประเทศกําลังพัฒนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ตั้งแตํปลายยุคอาณานิคม และ
มาเข๎มข๎นขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อ เอเชียตะวันออกเฉียงใต๎เป็นพื้นที่สําคัญทางยุทธศาสตร๑ที่
ต๎องพัฒนาในสงครามเย็น โดยมีสหรัฐอเมริกาเป็นผู๎นําแทนเจ๎าอาณานิคมเดิมที่ทยอยถอนตัวออกไป
แตํ ทุน ในการลงทุน ด๎ านเกษตรยั ง อยูํ ในกลุํ ม เจ๎ าอาณานิค มและประเทศพัฒ นาแล๎ ว ทั้ง สิ้ น 40 การ
พัฒนาการเกษตรตามแนวปฏิวัติเขียวจึง ได๎เพิ่มความเข๎มข๎นขึ้นด๎วยความสนับสนุนจากรัฐ จนเข๎าถึง
เกษตรรายยํอยสํวนใหญํทั้งเทคนิควิธีการทําการเกษตร การใช๎ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ตั้งแตํท ศวรรษ
1960 เป็นต๎นมาเกษตรกรรายยํอยตํางก็ใช๎วิธีการทําการเกษตรแบบปฏิวัติเขียวเป็นกระแสหลัก มีการ
ใช๎เครื่องจักรทดแทนแรงงานสัตว๑แตํเดิม และใช๎ปุ๋ย ยาฆําแมลงและยากําจัดศัตรูพืชที่มาพร๎อมกับ
พันธุ๑พืชใหมํ สํวนพันธุ๑สัตว๑ใหมํจะเป็นสัตว๑เลี้ยงโตเร็วและเป็นการเลี้ยงเชิงพาณิชย๑ที่ต๎องใช๎อาหารและ
ยาเข๎มข๎นมาแทนสัตว๑ใช๎แรงงานในไรํนาที่เปลี่ยนมาเป็นเครื่องจักรแทน ที่สําคัญคือการเปลี่ยนแปลง
ของพันธุ๑พืชพันธุ๑สัตว๑ใหมํที่เกิดขึ้นอยํางกว๎างขวางจนเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎เสียความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมโดยสิ้นเชิง จากพืชหรือสัตว๑ “พันธุ๑” หรือพันธุ๑ “เกษตร” ทั้งหลายที่มีชื่อกํากับเป็น
ตัวเลข
หลังสงครามเกาหลีทางสหรัฐอเมริกาได๎เข๎ามามีบทบาทในการผลักดันความชํวยเหลือ ทั้ง
ทางด๎านอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมในประเทศกําลังพัฒนาอยํางจริงจัง โดยมีวัตถุประสงค๑ทาง
การเมืองแฝงอยูํคือสํงเสริมระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเพื่อตํอต๎านการรุกรานของคอมมิวนิสต๑ในยุค
สงครามเย็น โดยอาศัยกลไกขององค๑กรทางการเงินระหวํางประเทศ เชํน ธนาคารโลก กองทุนการเงิน
ระหวํางประเทศ (International Monetary Fund-IMF) รวมทั้งมูลนิธิขนาดใหญํ เชํน มูลนิธิฟอร๑ด
และร็ อคกี้เฟลเลอร๑ เป็ นต๎น จุดเปลี่ยนสํ าคัญที่เห็นได๎ชัดของการวิจัยพัฒ นาพันธุ๑พืชใหมํ คือการ
39

วิฑูรย๑ เลี่ยนจํารูญ, ไปให๎พ๎นยุคปฏิวัติเขียว: เบื้องหลังปัญหาการเกษตรและการแสวงหาทางเลือกใหมํ
(สุพรรณบุรี: ศูนย๑เทคโนโลยีเพื่อสังคม, 2535), น. 15.
40
Ann Laura Stoler, Capitalism and confrontation in Sumatra's plantation belt, 1870-1979.
2nd ed., with a new preface, (Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1995).
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รํวมกับรัฐบาลฟิลิปปินส๑จัดตั้งสถาบันข๎าวนานาชาติ หรืออีรี่ (IRRI- International Rice Research
Institute) ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2503 ด๎วยการสนับสนุนเงินทุนกํอตั้งโดยมูลนิธิร็อคกีเฟลเลอร๑เพื่อพัฒนา
พันธุ๑ข๎าวที่ให๎ผลผลิตสูง ต๎องใช๎ปุ๋ย ยาฆําแมลงและระบบชลประทาน จึงทําให๎เกิดการขยายตัวของการ
ทําเกษตรแผนใหมํไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎41 โดยที่เมืองไทยได๎รับเอาพันธุ๑ข๎าวใหมํๆ นี้มาเชํน
พันธุ๑ข๎าว กข. 1 กข.2 เรียงไปเรื่อยๆ คล๎ายรหัสชื่อทางวิทยาศาสตร๑ โดยมีข๎อสังเกตวําตั้งชื่อแปลกจาก
พันธุ๑ข๎าวเดิมของไทยที่มีชื่อแสดงลักษณะสายพันธุ๑ เชํน เหลืองควายล๎า ปิ่นแก๎ว ข๎าวเล็บนก เหลืองปะ
ทิว เป็นต๎น
จุดประสงค๑ของการชํวยเหลือทางด๎านการเกษตรนั้นเน๎นไปที่ การเพิ่มปริมาณและปรับปรุง
ระบบการผลิ ตพืชผลและการเลี้ ยงสั ตว๑ เพิ่มปริมาณและบํารุงสงวนทรัพยากรประมง วางระบบ
ชลประทาน ขยายงานสํ งเสริ มการกสิ กรรมให๎ กว๎างขวางทั่วประเทศ รักษาบํารุงปุาไม๎จัดระบบ
การศึกษาด๎านการเกษตร และขยายงานค๎นคว๎าวิจัยด๎านการเกษตร 42 งานที่ขยายไปอยํางรวดเร็วและ
กว๎างขวางนําจะได๎แกํการตั้งศูนย๑ทดลองทางการเกษตรในภูมิภาคขึ้นหลายแหํง เพื่อเป็นแหลํงความรู๎
และเพาะพันธุ๑พืชสัตว๑ที่เกษตรกรในท๎องถิ่นต๎องการ ซึ่งทางโครงการความชํวยเหลือจากสหรัฐอเมริกา
เน๎นการอบรมเพิ่มเติมแกํพนักงานกสิกรรมที่ปฏิบัติหน๎าที่อยูํในศูนย๑ทดลองทางการเกษตรให๎เป็น
สะพานเชื่อมไปยังเกษตรกรในท๎องที่ ในเรื่องของการเกษตรแบบใหมํคือวิธีการปรับปรุงการทํานาให๎ดี
ขึ้นโดยวิธีใช๎ปุ๋ย การเลี้ยงสัตว๑ การประมง และกิจการยางพารา และได๎จัดให๎ดูวิธีการขยายพั นธุ๑ต๎นไม๎
นานาชนิด ตลอดจนต๎นคะค๎าว (โกโก๎) ที่ใช๎เมล็ดทําโกโก๎ด๎วย43
กํอนหน๎าความชํวยเหลือจากสหรัฐอเมริกาเมื่อประเทศไทยเข๎ารํวมเป็นสมาชิกขององค๑การ
อาหารและเกษตรแหํงสหประชาชาติ (FAO) นอกจากต๎องเสนอรายงานด๎านการเกษตรและอาหาร
แล๎ว ยังได๎รับความชํวยเหลือแนะนําด๎า นวิชาการและวางแผนการปฏิบัติงานด๎านเกษตรอีกด๎วย โดย
ปรากฏวําในปี พ.ศ. 2492 FAO ได๎แนะนําให๎บํารุงสํงเสริมการทําพืชไรํควบคูํกับการบํารุงสํงเสริมการ
ทํานา เนื่องจากหลังสงครามเมื่อกลับสูํภาวะปกติราคาข๎าวจะลดลง ไทยจึงหวังพึ่งการสํงออกข๎าว
อยํางเดียวไมํได๎ จะต๎องอาศัยการปลูกพืชไรํสํงออกเป็นรายได๎ของประเทศให๎มากขึ้น 44 จากการสํารวจ

41

น. 18.

42

วิฑูรย๑ เลี่ยนจํารูญ, ไปให๎พ๎นยุคปฏิวัติเขียว: เบื้องหลังปัญหาการเกษตรและการแสวงหาทางเลือกใหมํ ,

เรื่องเดียวกัน, หน๎า 4-5.
เรื่องเดียวกัน, หน๎า 9.
44
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, (3) สร. 0201.62/25 ปึก 3 โครงการและการปฏิบัติงานกระทรวงเกษตร๑ ปี
2492- 2497 (15 ก.ค. 2492-30 มี.ค. 2497).
43
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การปลูกพืชแตํละจังหวัดพบวํายังมีการปลูกพืชไรํกันน๎อย แม๎แตํข๎าวโพดยังปลูกกันน๎อยมาก แตํกําลัง
ได๎รับความนิยมปลูกจากนโยบายสํงเสริมการปลูกพืชไรํแทนการปลูกข๎าวอยํางเดียว45
ผลของความชํวยเหลือทางการเกษตรที่ เห็นได๎อยํางชัดเจนมีหลายประการด๎วยกัน ที่สําคัญ
ที่สุดก็คือการเปลี่ยนพันธุ๑พืชพันธุ๑สัตว๑และเทคนิควิธีการทําการเกษตรแบบใหมํที่ใช๎เครื่องจักรทุํนแรง
แทนแรงงานงานคนและสัตว๑ รวมทั้งการใช๎ปุ๋ยเคมีบํารุงพืชในการทําเกษตร (รวมยาปราบศัตรูพืช
ด๎วย) ในรายงานโครงการการสํงเสริมการกสิกรรม จังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2496 46 ได๎แจงให๎เห็นถึง
พันธุ๑ข๎าวใหมํน อกเหนือพันธุ๑พื้นเมืองที่เรียกวําพันธุ๑ข๎าวเจ๎าเกษตร 2 พันธุ๑คือ ข๎าวเจ๎านางมลและ
จําปาดะที่เริ่มปลูกทั้งจังหวัดจํานวน 25 ไรํ สํวนพืชไรํที่สํงเสริมปลูกมี ปอแก๎ว ปอกระเจา ถั่วลิสง ถั่ว
เขียว ฝูายเขมรและฝูายพื้นเมือง ข๎าวโพด อ๎อย งา ปุานรานี และได๎แนะนําการขยายพื้นที่ปลูก การ
จัดหาพันธุ๑มาแจกและจําหนํายเป็นการชํวยเหลือ นอกจากนี้ยังรายงานถึงการทดลองใสํปุ๋ยเคมีทดลอง
ที่จังหวัดหนองคายในปี พ.ศ. 2495 เป็นปีแรกในเกษตรกรจํานวน 26 รายปรากฏวําได๎ผลดี และมี
การขุดบํอเลี้ยงปลาด๎วย 3 ราย แสดงให๎เห็นถึงการแพรํหลายของการชํวยเหลือทางการเกษตรแบบ
ทั น สมั ย ของสหรั ฐ อเมริ ก าไปสูํ ช นบทในจั ง หวั ด ตํ า งๆ ได๎ เ ป็ น อยํ า งดี ทั้ ง ยั ง แสดงให๎ เ ห็ น ถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงการทําเกษตรอยํางกว๎างขวางอีกด๎วย
การชํวยเหลือด๎านเกษตรกรรมจากสหรัฐอเมริกาได๎ยุติลงในโครงการระยะยาวที่ได๎สํงเสริมมา
ในปี พ.ศ. 2499 เพราะทางสํานักงานความชํวยเหลือจากตํางประเทศ (ไอ.ซี.เอ.) เห็นวําประเทศไทย
เป็ น ประเทศเกษตรกรรม ประชากรมี รายได๎จากการเกษตรเป็นหลั ก มีข๎าวเป็นอาหารหลั กและ
สินค๎าออกสําคัญ รัฐบาลจึงต๎องบํารุงสํงเสริมการเกษตรเรื่องข๎ าวและการชลประทานอยํางตํอเนื่องไมํ
มีวันจบ รัฐบาลจึงควรจะต๎องตั้งงบประมาณสําหรับการลงทุนด๎านการเกษตรเป็นงบประจําขึ้นมา
ดําเนินการเอง โดยทางสหรัฐอเมริกาจะหันไปให๎ความชํวยเหลือในกิจการที่ลงทุนกํอสร๎างแล๎วเสร็จ
เป็นโครงการไป เชํน การสร๎างทาง การสร๎างสะพาน หรือการสร๎ างพลังงานไฟฟูา47 อันเป็นการแสดง
ให๎ เห็ น วําทาง ไอ.ซี. เอ. ได๎หั น ไปเน๎นการสร๎างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จะเป็นฐานรองรับการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจและการลงทุนมากขึ้น สํวนการเกษตรนั้นอาจจะเห็นวําได๎ปรับปรุงสร๎างพื้นฐาน
เอาไว๎เป็นอยํางดีพอที่ประเทศไทยจะดําเนินการไปเองได๎แ ล๎วจึงหันไปทุํมเทความชํวยเหลือด๎านอื่น
แทน

45
46

(2496).

47

เรื่องเดียวกัน.
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, มท. 0201.2.1.11/29 เรื่องการสํงเสริมกสิกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(3) สร. 0201.13.1/21 การยุติความชํวยเหลือของ ไอ.ซี.เอ. ในด๎านเกษตรกรรม (10-25 ต.ค. 2499).
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3.1.3 การดาเนินนโยบายด้านสุขภาพและโภชนาการภายใต้ความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
การดําเนินนโยบายด๎านสาธารณสุขในทศวรรษ 2490 เน๎นการขยายบริการด๎านการแพทย๑
และสุขภาพไปยังหัวเมือง โดยมีเปูาหมายหลักคือการสร๎างโรงพยาบาลให๎ครบทุกจังหวัดในทศวรรษนี้
การดํ า เนิ น งานด๎ า นสาธารณสุ ข อี ก ด๎ า นหนึ่ ง ที่ มี เ ปู า หมายชั ด เจนคื อ การปู อ งกั น และกํ า จั ด โรค
โดยเฉพาะโรคที่คุกคามและเป็นปัญหาสุขภาพที่สําคัญ โดยได๎รับการสนับสนุนวิธีการ อุปกรณ๑และ
เวชภัณฑ๑จากสหรัฐอเมริการวมถึงองค๑การระหวํางประเทศ เชํน โครงการควบคุม โรคมาเลเรีย โรค
เท๎าช๎างด๎วยการฉีด ดี.ดี.ที. กําจัดยุงตามบ๎านเรือนราษฎรในพื้นที่ระบาดทั่วประเทศ การควบคุมโรค
คุดทะราด โรคเรื้อน รวมทั้งโครงการฉีดวัคซีนปูองกันโรคในแมํและเด็ก เชํน วัณโรค การปลูกฝี เป็น
ต๎น ทั้งนี้เพื่ออาศัยเทคโนโลยีการแพทย๑ที่ทันสมัยและมีประสิท ธิภาพมากขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
ในการควบคุมกําจัดปัญหาสาธารณสุขและการแพทย๑ของประเทศ48
การปรับ ปรุงกิจการด๎านสาธารณสุ ขและการแพทย๑ถือเป็นภารกิจหลักสําคัญอันหนึ่งของ
ความชํวยเหลือที่ฝุายสหรัฐอเมริกาทุํมเทอยํางมาก ทั้งนี้เปูาหมายคือการสร๎างสุขภาพอนามัยที่ดีจาก
การแพทย๑และสาธารณสุขสมัยใหมํ และความรู๎จากการศึกษาให๎กับประชากรเป็นพื้นฐานสําคัญที่
ประกันความสําเร็จในทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยม แตํในอีกด๎านหนึ่งการขยายบริการสุขภาพในเชิงการ
ปูองกันโรคและสํงเสริมสุขภาพนั้นยังดําเนินงานเน๎นการนําเอาเครื่องมือและอุปกรณ๑การแพทย๑และ
กําจัดปูองกันโรคเข๎าไปปฏิบัติให๎ได๎เห็นผลจริงในพื้นที่ มากกวําการเผยแพรํความรู๎ผํานสื่อทั้งโปสเตอร๑
ใบปลิว วิทยุ และภาพยนตร๑ ที่ใช๎กันในทศวรรษกํอน ผลปรากฏที่เป็นรูปธรรมของโครงการความ
ชํวยเหลื อด๎านสาธารณสุ ขหลายโครงการได๎กลายเป็นสื่อชั้นดีที่เดินทางไปถึงชนบทหํ างไกล ด๎ว ย
รถยนต๑และอุปกรณ๑เทคโนโลยีทันสมัยที่สร๎างความตื่นตาตื่นใจรวมถึงความประทับใจกับชาวบ๎าน อัน
เป็นการสร๎างความนิยมเลื่อมใสตํออเมริกาที่ได๎ผลดีอยํางยิ่งในทางการเมืองกับการดําเนินนโยบายให๎
ความชํวยเหลือที่มีการโฆษณาเป็นสํวนหนึ่งของเปูาประสงค๑ด๎วย
กินแบบอเมริกัน: การเมืองเรื่องการกินช่วงสงครามเย็น
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ในทศวรรษ 2490 การดําเนินกิจการด๎านโภชนาการก๎าวหน๎าขึ้น
อยํางมากจากความชํวยเหลือจากตํางประเทศ โดยเฉพาะจากองค๑การระหวํางประเทศที่ตั้งขึ้นมาหลัง
สงคราม คือองค๑การชํานัญพิเศษของสหประชาชาติและธนาคารโลก และจากประเทศมหาอํานาจใหมํ
อยํางสหรัฐอเมริกาที่ต๎องการสร๎างอิทธิพลของตนในเอเชีย ได๎ขยายการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทาง
ทุน นิย มเสรี ประชาธิป ไตยของประเทศพัฒ นาแล๎ ว เพื่อปูองกันภัยคุกคามจากคํายคอมมิวนิสต๑ใน
สงครามเย็น โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ที่สหรัฐอเมริกาให๎ความสําคัญเป็นพิเศษ จึง
ปรากฏความชํ ว ยเหลื อ นานั ป การ โดยเฉพาะด๎ า นการเกษตร อาหารโภชนาการและอนามั ย ที่
วิทยานิพนธ๑นี้ให๎ความสนใจวิเคราะห๑ให๎เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
48

โปรดดูรายละเอียดใน ธันวา วงศ๑เสงี่ยม, “รัฐไทยกับสุขภาพพลเมือง พ.ศ. 2475-2500”, (วิทยานิพนธ๑
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร๑ คณะอักษรศาสตร๑ จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, 2553).
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ตั้งแตํ พ.ศ. 2491 ทางองค๑การอาหารและเกษตรแหํงสหประชาชาติ (FAO) ได๎สํงผู๎เชี่ยวชาญ
การอาหารมาประจําการในเมืองไทย โดยทํางานรํวมกับเจ๎าหน๎าที่ในกองสํงเสริมอาหารทําการสํงเสริม
อาหารและค๎นคว๎าวิชาการด๎านอาหาร รวมทั้งให๎การฝึกอบรมกับเจ๎าหน๎าที่ของรัฐบาลไทยในวิชาการ
อาหารเพื่อทําหน๎าที่เผยแพรํความรู๎ตํอไป ในขณะเดียวกันในปี พ.ศ. 2492 ทางองค๑การยูนิเซฟได๎
จัดสํงนมผงเลี้ยงทารกจํานวน 1,750 ตัน สําหรับแจกจํายเลี้ยงทารก นักเรียนและแมํลูกอํอน49
นอกจากนั้นตั้งแตํการลงนามในข๎อตกลงระหวํางไทยกับสหรัฐอเมริกาวําด๎วยความรํวมมือ
ทางเศรษฐกิจและวิชาการในเดือนกันยายน พ.ศ. 2493 เป็นต๎นมา ทางรัฐบาลไทยก็ได๎รับความ
ชํ ว ยเหลื อ จากสหรั ฐ อเมริ ก าผํ า นทางหนํ ว ยงานตํ า งๆ ที่ ถู ก ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ให๎ ค วามชํ ว ยเหลื อ ตํ อ ไทย
โดยเฉพาะการให๎ความชํวยเหลือด๎านการเกษตร ด๎านการศึกษาและด๎านสาธารณสุขนั้นจะเกี่ยวข๎อง
กับนโยบายด๎านอาหารและโภชนาการของรัฐบาลไทยอยํางมาก ขณะเดียวกันกิจการด๎านอาหารได๎
ก๎าวหน๎าขึ้นมากจากความชํ วยเหลือขององค๑การบริหารวิเทศกิจแหํงสหรัฐอเมริกาที่ให๎การชํวยเหลือ
ทั้งด๎านวัสดุอุปกรณ๑ วัตถุเคมีเพื่อการวิเคราะห๑วิจัยอาหารไทย เวชภัณฑ๑เพื่อบําบัดโรคขาดธาตุอาหาร
เครื่องจักรกลและโรงงานผลิตน้ํามันตับปลาฉลาม รวมถึงยานพาหนะเพื่อใช๎ในการปฏิบัติราชการและ
ยังให๎ทุนสํงคนไปเรียนวิชาการด๎านอาหารตํางประเทศอีกด๎วย50
การตั้งคณะกรรรมการโภชนาการแห่งชาติ จุดเริ่มต้นของโภชนาการยุคใหม่ในไทย
การริเริ่มดําเนินการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลงานด๎านอาหารและโภชนาการโดยตรง
เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2494 เมื่อองค๑การอาหารและเกษตรแหํงสหประชาชาติ ได๎สํงนางสาวยีน รีทชี่
(Miss. Jean A.S. Ritchie) ผู๎ชํานาญการด๎านโภชนาการรุํนแรกที่เข๎ามาดําเนินงานในประเทศไทย ดัง
ปรากฏในรายชื่อเจ๎าหน๎าที่ FAO ประจํากรุงเทพฯ เมื่อแรกตั้งเข๎ามาทํางานวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.
2493 ที่มีจํานวน 13 คน ลําดับที่ 11 ได๎แกํ Miss Jean Ritchie (British-Nutritionist)51 ให๎มาชํวย
แนะนําและฟื้นฟูงานด๎านโภชนาการแหํงประเทศไทย นางสาวยีน รีทชี่ ได๎เสนอกรมสาธารณสุขให๎จัด
ประชุมเพื่อหารือในเรื่องนี้ โดยขอให๎เชิญผู๎แทนสํวนราชการที่เกี่ยวข๎อง เชํน ผู๎แทนจากกระทรวง
เกษตร กระทรวงศึกษาธิการ และผู๎แทนองค๑การสหประชาชาติ เชํน องค๑การสงเคราะห๑เด็กระหวําง
ประเทศแหํงสหประชาชาติ (UNICEF) องค๑การอนามัยโลก (WHO) องค๑การอาหารและเกษตร
(FAO) สํานักงานแถลงขําวสารอเมริกัน (USIS) เป็นต๎น ในการประชุมครั้งนั้นที่ประชุมเห็นพ๎อง
ต๎องกันวํา เพื่อสนับสนุนให๎การฟื้นฟูการอาหารหรือโภชนาการในประเทศไทยให๎เจริญก๎าวหน๎าตํอไป
สมควรจัดตั้ง “คณะกรรมการอาหารแหํ งชาติ ” ขึ้น กรมสาธารณสุขได๎เสนอเรื่องนี้ตํอกระทรวง
49

ยงค๑ ชุติมา, “ประวัติการอาหารในประเทศไทย”, น. 5-6.
เรื่องเดียวกัน, น. 5-6.
51
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, กต. 73.11.1/16 เรื่องรายนามเจ๎าหน๎าที่องค๑การอาหารและเกษตรแหํง
สหประชาชาติ (พ.ศ. 2494) สํานักงานเอเชียตะวันออก .
50
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สาธารณสุ ข ซึ่ ง ได๎ รั บ ความเห็ น ชอบด๎ ว ย และได๎ เ สนอคณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ ขออนุ มั ติ แ ตํ ง ตั้ ง ตํ อ ไป
คณะรัฐมนตรีจึงได๎มีมติให๎แตํงตั้งโดยเปลี่ยนชื่อเล็กน๎อยเป็น “คณะกรรมการโภชนาการแหํงชาติ ” ใน
วันที่ 14 กุมภาพันธ๑ พ.ศ. 2494 โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูอาหารในประเทศไทยให๎
เจริญก๎าวหน๎าตํอไป
คณะกรรมการโภชนาการแหํ ง ชาติ ชุ ด แรกประกอบด๎ ว ย 1) รั ฐ มนตรี วํ า การกระทรวง
สาธารณสุข เป็นประธานกรรมการ 2) อธิบดีกรมสาธารณสุข รองประธาน กรรมการได๎แกํ 3) ปลัด
กระทรวงเศรษฐการ 4) ปลัดกระทรวงเกษตร 5) อธิบดีกรมประชาสัมพันธ๑ 6) อธิบดีกรมวิสามัญ
ศึกษา 7) อธิ การบดีมหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร๑ 8) ผู๎ แทนมหาวิทยาลั ยแพทยศาสตร๑ 9) ผู๎ แทน
จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย 10) ผู๎แทนสภากาชาดไทย 11) หัวหน๎ากองสํงเสริมอาหาร กรมอนามัย 12)
นายแพทย๑กําธร สุวรรณกิจ โดยมี 13) แพทย๑หญิงอมรา จันทราภานนท๑ เป็นกรรมการและเลขานุการ
14) นายอุทัย พิศลยบุตร กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ
คณะกรรมการชุดแรกนี้ ได๎แตํงตั้งคณะกรรมการขึ้น 3 ชุดด๎วยกัน คือ คณะอนุกรรมการวํา
ด๎วยเรื่องการอบรมอาหารวิทยา คณะอนุกรรมการวําด๎วยเรื่องการวิเคราะห๑สํวนประกอบอาหาร และ
คณะอนุกรรมการวําด๎วยการสกัดน้ํามันปลาฉลาม”52 ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ได๎ปฏิบัติงานมาตลอด
รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม และยังคงดํารงตําแหนํงคณะกรรมการโภชนาการแหํงชาติในรัฐบาล
ชุดตํอมาหลังการรัฐประหาร 16 กันยายน พ.ศ. 2500 จนกระทั่งปี พ.ศ. 2503 จึงได๎ปรับปรุงเพิ่มเติม
อีกจํานวน 7 คนและเปลี่ยนชื่อตําแหนํงให๎ตรงกับตําแหนํงปัจจุบันจนมีคณะกรรมการจํานวนทั้งหมด
21 คน53 เพื่อให๎เหมาะสมที่จะรํวมกันดําเนินงานให๎กว๎างขวางยิ่งขึ้นตามคําแนะนําของนางสาว เอ็ม.
เอ็ม. แอนเดอร๑สัน (Miss M.M. Anderson) ผู๎เชี่ยวชาญทางโภชนาการขององค๑การอาหารและเกษตร
แหํงสหประชาชาติ (FAO)54
การดําเนินงานของคณะกรรมการโภชนาการแหํงชาติชุดแรกตั้งแตํ พ.ศ. 2494 จนถึง พ.ศ.
2503 ที่มีการปรั บ ปรุ งใหมํนั้ น มีผ ลงานสํ าคัญที่ประจักษ๑ชัด คือ 1) การจัดอบรมโภชนาการแกํ
เจ๎าหน๎าที่กองสํงเสริมอาหาร กระทรวงสาธารณสุข และสํวนราชการอื่นๆ 2) การจัดตั้งโรงงานสกัด
น้ํามันตับปลาฉลาม โดยองค๑การบริหารเทศกิจแหํงสหรัฐอเมริกาให๎ความชํวยเหลือด๎านเครื่องจักรที่ใช๎
สกัด และทางองค๑การสงเคราะห๑เด็กระหวํางประเทศแหํงสหประชาชาติ (UNICEF) สนับสนุนแค็ปซูล
52

2494).

53

หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, (2) สธ. 2.1/1 ประวัติคณะกรรมการโภชนาการแหํงชาติ . (14 กุมภาพันธ๑

หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, (2) สธ. 2.1/2 การปรับปรุงคณะกรรมการโภชนาการแหํงชาติเพิ่มเติม . (21
เมษายน 2503)
54
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, (2) สธ. 2.1/1 ประวัติคณะกรรมการโภชนาการแหํงชาติ . (14 กุมภาพันธ๑
2494).
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บรรจุ โดยมีข๎อตกลงวําจะต๎องผลิตให๎กับองค๑การสงเคราะห๑เด็กระหวํางประเทศแหํงสหประชาชาติ
(UNICEF) ให๎เพียงพอตํอการแจกจํายหนํวยสงเคราะห๑แมํและเด็กทั่วประเทศ 3) ให๎ความรํวมมือกับ
บริ ษั ท ข๎ า วไทยสํ ง เสริ ม ให๎ ป ระชาชนใช๎ ข๎ า วเสริ ม วิ ต ามิ น 4) สํ ง เจ๎ า หน๎ า ที่ ไ ปศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ด๎ า น
โภชนาการด๎วยทุนจากองค๑การตํางประเทศ 5) สํงเสริมการใช๎น้ํานมถั่วเหลืองเลี้ยงนักเรียนในโรงเรียน
ตํางๆ 6) ทําการทดลองอาหารพื้นเมืองของคนไทยภาคตํางๆ โดยใช๎หนูขาว55
หลั งการตั้งคณะกรรมการโภชนาการแหํ งชาติขึ้นมาทําหน๎าที่ด๎านอาหารและโภชนาการ
โดยตรงแล๎ ว ประกอบกั บ ได๎ รั บ คํ า แนะนํ า ทางวิช าการและความชํ ว ยเหลื อ ของผู๎ เ ชี่ ย วชาญจาก
สหรัฐอเมริกาและองค๑การอาหารและเกษตรแหํงสหประชาชาติอยํางใกล๎ชิด การดําเนินการด๎าน
นโยบายการกินอาหารเพื่อสุขภาพก็ยิ่งทวีความชัดเจนขึ้น ตํอมาคณะกรรมการดังกลําวได๎ทําหน๎าที่ใน
การกําหนดปริมาณและประเภทของอาหารที่ต๎องกินในแตํละวัน โดยการนําเอาหนังสือเลํมเดิมที่เคย
พิมพ๑เมื่อปี พ.ศ. 2482 ที่ชื่อ อาหารของเรา มาปรับปรุงและแก๎ไขเพื่อพิมพ๑ซ้ําใหมํ ย้ําให๎คนไทยเห็น
ถึงความสําคัญของการกินวําควรกินอยํางไร และแตํละอยํางมีคุณคําทางโภชนาการคิดเป็นพลังงานได๎
กี่แคโลรี่ และต๎องมีไขมันและวิตามินจํานวนเทําใด ในการกินอาหารประจําวัน 56 รวมทั้งมีตัวอยําง
แนะนําการจัดรายการอาหารแตํละมื้อประจําวันไว๎ให๎ด๎วย
ข๎อสําคัญประการหนึ่งของการตั้งคณะกรรมการโภชนาการขึ้น นอกจากทําหน๎าที่ขับเคลื่อน
เรื่องอาหารและโภชนาการอยํางจริงจังแล๎ว ยังนับเป็นครั้งแรกที่ คณะกรรมการประกอบจากหลาย
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง อาทิ กระทรวงเกษตร ศึกษา มหาดไทยและมหาวิทยาลัยตํางๆ ได๎มารํวมมือกัน
อยํางใกล๎ชิด ทําให๎เรื่องอาหารและโภชนาการสําคัญขึ้นมาก และแตํละหนํวยงานได๎มีสํวนรํวมในการ
เผยแพรํแนวคิดแนวปฏิบัติด๎านโภชนาการใหมํขึ้นด๎วย เพราะแตํเ ดิมจํากัดการดําเนินงานและผลักดัน
นโยบายตํางๆ อยูํ แคํห นํ วยงานและคนในกระทรวงสาธารณสุ ข จนกลายเป็นแนวคิดสํ าคัญเรื่อง
“กระทรวงหลั ก ” ที่มี สํ ว นในการดํ า เนิน งานและความสํ า เร็ จ ของโครงการตํา งๆ ของกระทรวง
สาธารณสุข57
นอกจากนี้การตั้งคณะอนุกรรมการสาขาตํางๆ ขึ้นในคณะกรรมการโภชนาการแหํงชาติมา
ดําเนิ น งานโครงการตํ างๆ ยั งทํ าให๎ ก ารดํา เนิน งานขยายตั ว ไปอยํางกว๎างขวางขึ้นด๎ว ย กรณีของ
อนุกรรมการสาขาโภชนศาสตร๑ถือวํามีผลงานเดํนที่สุดในการเผยแพรํความรู๎เรื่องโภชนาการผําน
55

เรื่องเดียวกัน.
กองสํงเสริมอาหาร, อาหารของเรา (กรุงเทพฯ: บริษัทประชาชําง จํากัด, 2496).
57
อุทัย พิศลยบุตร, “วิวัฒนาการของงานโภชนาการในแผนงานสาธารณสุขของประเทศไทย 24692533”, ใน อนุสรณ๑พิธีพระราชทานเพลิงศพ นายอุทัย พิศลยบุตร (ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2540), หน๎า 11.
56
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หลักสูตรการเรียนการสอนและกิจกรรมในหลักสูตรทุกระดับชั้นการศึกษา การผลิตอาหารและพืช
สวนครั ว ในโรงเรี ย นโครงการอาหารกลาวงวั น และยั ง ได๎ จั ด พิ ม พ๑ เ อกสารเกี่ ย วกั บ อาหารและ
โภชนาการขึ้นเผยแพรํ และใช๎เป็นหลักในการอบรมสั่งสอนเรื่องโภชนาการด๎วย58
แผนงานโภชนาการจากความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
การดําเนินงานโครงการและการปฏิบัติงานของกระทรวงสาธารณสุขได๎รั บการชํวยเหลือจาก
ทั้งกองทุนเด็กระหวํางประเทศแหํงสหประชาชาติและองค๑การอาหารและเกษตรแหํงสหประชาชาติ
รวมถึงประเทศสหรัฐอเมริกาอยํางมาก แม๎แตํการวางแผนดําเนินงานระยะยาวในโครงการ 5 ปีของ
กรมสาธารณสุ ข ที่เ สนอเมื่อวั น ที่ 4 กุ มภาพั นธ๑ พ.ศ. 2495 นั้น ปรากฏวํ า โครงการการสํ งเสริ ม
โภชนาการสําหรับ พ.ศ. 2495 ทางองค๑การอาหารและเกษตรแหํงสหประชาชาติได๎จัดสํงผู๎เชี่ยวชาญ
ทางด๎านบริโภคศาสตร๑มาชํวยดําเนินงาน และสนับสนุนเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ๑เป็นเงิน 600,000
บาท และทางองค๑การสํงเสริมความมั่นคงรํวมกัน (M.S.A.) อันเป็นหนํวยงานให๎ความชํว ยเหลือของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาได๎ให๎ความชํวยเหลือจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ๑ตลอดจนยานพาหนะให๎คิดเป็น
เงินประมาณ 3,000,000 บาท ในแผนงานสําคัญคือ 1) จัดตั้งหนํวยสํงเสริมโภชนาการเคลื่อนที่ 4
หนํวย 2) สถาบันปฏิบัติการวิชาการโภชนาการในพระนคร 1 แหํงเพื่อค๎นคว๎าวิเคราะห๑ อาหารใน
ประเทศไทยและในรํางกายมนุษย๑ 3) โภชนาการคลินิก 1 แหํง ทําหน๎าที่แนะนําและรักษาประชาชน
ในด๎านโภชนาการทางการแพทย๑ 4) การผลิตน้ํามันตับปลาฉลาม59
โครงการผลิตน้ํามันตับปลาฉลามตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2497 เพื่อแก๎ปัญหาโรคที่เกิดจากภาวะขาด
โภชนาการโดยตรง ถือกําเนิดจากผลงานวิจัยของนายแพทย๑บุญธรรม สุนทรเกียรติผู๎เชี่ยวชาญทาง
โลหิตวิทยาที่พบวําประชาชนคนไทยขาดวิตามิน เอ. ในเลือดคํอนข๎างรุนแรง จึงได๎รํวมมือกับกอง
สํงเสริ มอาหาร กรมอนามัย ทําการศึกษาวิจัยปริมาณวิตามิน เอ. ในน้ํามันตับปลาชนิดตํางๆ ใน
ประเทศไทย แล๎วพบวําน้ํามันตับปลาฉลามหลายสายพันธุ๑ที่อยูํในอําวไทยมีวิตามิน เอ. สูงมาก ตํอมา
ได๎รับเครื่องจักรผลิตน้ํามันตับปลาจากองค๑การบริหารเทศกิจแหํงสหรัฐฯ (USOM) จึงได๎รํวมมือกับ
คณะเภสัชศาสตร๑ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร๑และกรมประมงจัดสร๎างโรงงานขนาดเล็กขึ้นที่สถานี
ประมงทะเลบ๎านเพ จังหวัดระยอง โดยซื้อปลาฉลามจากชาวประมงละแวกนั้นมาสกัดเป็นน้ํามันตับ
ปลาขึ้นเพื่อแจกจํายให๎กับเด็ก สตรีมีครรภ๑และประชาชนทั่วไปที่ต๎องการบํารุงจากวิตามิน เอ. ตํอมา
ในปี พ.ศ. 2503 ได๎ย๎ายโรงงานไปตั้งที่โรงพยาบาลโรคทรวงอก
ในสํ ว นของการสํ งเสริ มให๎ ประชาชนกินข๎าวผสมวิตามินนั้นปรากฏวําทางบริษัทข๎าวไทย
จํากัดในฐานะบริษัทจําหนํายข๎าวของรัฐบาลในสมัยเศรษฐกิจชาตินิยมของคณะราษฎรที่กํอตั้งขึ้นในปี
58

เรื่องเดียวกัน, หน๎า 11-12.
59
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, (3) สร. 0201.62/27 ปึก 3 เรื่องโครงการและการปฏิบัติงานกระทรวง
สาธารณสุข (25 ก.ย. 2493-9 ก.ย.2496).
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พ.ศ. 248160 ได๎ทํา “ข๎าวไวตามิน” ด๎วยการผสมวิตามินและเกลือแรํลงไปในข๎าวขัดขาวธรรมดาให๎
เป็นข๎าววิตามินสําเร็จรูปที่สามารถหุงได๎ทันที โดยวิตามินและเกลือแรํที่ผสมลงไปได๎แกํ วิตามินบี 1, 2
ไนอาซีนและธาตุเหล็ก โดยทําเป็นข๎าวตัวอยํางขึ้นในปี พ.ศ. 2493 ให๎หนํวยงานตํางๆ ตรวจสอบกํอน
จะผลิตขายราวกลางปี พ.ศ. 2494 พร๎อมกันนั้นบริษัทข๎าวไทยได๎ให๎แนะนําให๎ราษฎรหุงข๎าวด๎ว ย
วิธีการไมํเช็ดน้ําแทนการหุงเช็ดน้ําที่นิยมทํากันอยูํ ในขณะนั้น เพราะเป็นการปูองกันไมํให๎เสียวิตามิน
ในข๎าวไปจากการเช็ดน้ําขณะเดือดนั่นเอง 61 โดยตํอมาได๎เผยแพรํข๎าวชนิดนี้ให๎ประชาชนรู๎จักและจัด
จําหนํายในท๎องตลาดภายใต๎ชื่อทางการค๎า “ข๎าวกระยาทิพย๑” พร๎อมทั้งสํงเสริมให๎ใช๎หุงในงานจัดเลี้ยง
ตามสถาบันตํางๆ แตํปรากฏวําไมํได๎รับความนิยมแม๎ราคาจะเพิ่มเพียงแคํ 11 บาท อาจเป็นเพราะสี
เหลืองของวิตามินบี 2 ที่กระจายอยูํในเมล็ดข๎าวเป็นที่นํารังเกียจ หรืออาจเป็นไปตามข๎อสังเกตของ
นายอุทัย พิศลยบุตรนักโภชนาการที่สํงเสริมวํา “แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า หน่วยราชการและประชาชน
ทั่วไปในสมัยนั้ นยังไม่มีความรู้และตระหนักในความสําคัญของโภชนาการ และไม่สนใจที่จะได้รับ
วิตามินเพิ่มจากการบริโภคข้าวชนิดนี้ ” ทําให๎โครงการต๎องล๎มเลิกไปในที่สุด แม๎วําจะมีภาพยนตร๑
โฆษณาชวนเชื่อเรื่อง “ข๎าวกระยาทิพย๑และโรคเหน็บชา” ซึ่งถํายทําที่เชียงใหมํเป็นสื่อประชาสัมพันธ๑
ให๎ประชาชนได๎ดูแล๎วก็ตาม62
การเริ่มหันไปสู่ชนบทจากโครงการอนามัยท้องถิ่น
จากการทบทวนความชํวยเหลือด๎านสาธารณสุขแกํประเทศไทยขององค๑การบริหารวิเทศกิจ
แหํงสหรัฐอเมริกา (United States Operation Mission in Thailand) ในรอบ 8 ปี นับแตํเริ่มให๎
ความชํวยเหลือเมื่อปี พ.ศ. 2501 นั้นปรากฏวําลักษณะและรูปแบบการชํวยเหลือจะปรากฏใน 4
ลักษณะดังตํอไปนี้63
1) ที่ปรึกษาด๎านเทคนิคในด๎านสาธารณสุขศาสตร๑ แพทยศาสตร๑ศึกษา และการดูแล
สุขภาพ
2) เครื่องมือเครื่องใช๎และอุปกรณ๑ทางการแพทย๑

60

ดูประวัติและการดําเนินงานของบริษัทข๎าวไทย จํากัด ได๎ใน อนุสรณ๑ในงานพระราชทานเพลิงศพ นาย
มา บูลกุล (ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ 6 พฤษภาคม 2507).
61
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, มท.0201.2.1.11/14 บริษัทข๎าวไทยสํงข๎าวไวตามินเป็นตัวอยําง (พ.ศ.
2493).
62
อุทัย พิศลยบุตร, “วิวัฒนาการของงานโภชนาการในแผนงานสาธารณสุขของประเทศไทย 24692533”, หน๎า 8-9.
63
Robert L. Zobel, Assistance to Public Health in Thailand, (Bangkok: United States
Operation Mission in Thailand, 1958), p. 1.
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3) ผู๎สําเร็จการอบรมพิเศษจากมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล และกระทรวงสาธารณสุข
ในสหรัฐอเมริกา
4) การฝึกอบรมสําหรับบุคลากรด๎านสุขภาพในประเทศไทย
ความชํวยเหลือทั้งหมดนี้ได๎ทําผํานโครงการตํางๆ ที่มีเปูาหมายและวิธีการดําเนินงานเฉพาะ
ของตนเอง โครงการสําคัญอันดับแรกที่ให๎ความชํวยเหลือมาตั้งแตํต๎นและใช๎งบประมาณมากที่สุดนั้น
ได๎แกํโครงการควบคุมไข๎มาเลเรีย สํวนอีกโครงการที่ดําเนินการมาคูํกัน คือการสนับสนุนการศึกษา
อบรมทางด๎านการแพทย๑และสาธารณสุข ซึ่งบางโครงการเกิดขึ้นกํอนสัญญาความชํวยเหลือด๎วยซ้ํา
และถือวําเป็นการดําเนินการที่ตํอเนื่องกับมูลนิธิร็อกกีเฟลเลอร๑ที่ดําเนินการปรับปรุงการแพทย๑มา
กํอนหน๎าโดยใช๎วิธีการเดียวกันคือให๎มีอาจารย๑แพทย๑จากสหรัฐอเมริกามาชํวยสอนและปรับปรุงการ
เรียนการสอนและฝึกหัดบุคลากรสําหรับดําเนินการแตํละสาขาในระยะยาว ในขณะที่โครงการพัฒนา
อนามัยท๎องถิ่น (Local Health Development) เพิ่งเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2499 จากการรวม 4
โครงการด๎านสาธารณสุขเข๎ามาไว๎ดําเนินการรํวมกัน โดยมีเปูาหมายชัดเจนเพื่อพัฒนาการอนามัยใน
ชุมชนชนบทด๎วยแนวคิดการพึ่งตนเองและรํวมดําเนินการกับภาครัฐและความชํวยเหลือภายนอก
สํวนการชํวยเหลือด๎านโภชนาการจะเน๎นไปที่การควบคุมโรคทางโภชนาการเป็นสําคัญ และได๎ใช๎จําย
งบประมาณระหวํางปี พ.ศ. 2493-2500 ไปทั้งสิ้ น 128,800 เหรียญสหรัฐ เป็นโครงการที่มียอด
งบประมาณลําดับที่ 13 ในทั้งหมด 19 โครงการที่เสนอเป็นตารางแสดงโครงการสําคัญ 64 ยังไมํมี
โครงการการปูองกันและสํงเสริมสุขภาพด๎วยโภชนาการในชุมชนเป็นการเฉพาะ เริ่มมีปรากฏบ๎างเป็น
สํวนหนึ่งของการพัฒนาอนามั ยท๎องถิ่น ซึ่งตํางอยํางเห็นได๎ชัดกับโครงการพัฒนาด๎านสาธารณสุขที่
ปรากฏในทศวรรษถัดมา ที่โครงการด๎านโภชนาการกลายเป็นแผนงานสําคัญที่มีงบประมาณและ
บุคลากรจํานวนมากและลงไปทํางานเป็นโครงการใหญํในท๎องถิ่นชนบท
โครงการพัฒนาอนามัยท๎องถิ่นถือได๎วําเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของการทํางานด๎านสาธารณสุขที่
มีเปูาหมายมุํงเน๎นไปที่การพัฒนาชนบทด๎านสุขภาพอนามัยให๎เกิดขึ้นกับประชาชนอยํางแท๎จริง และมี
วิธีคิดและการดําเนินงานที่เน๎นการรํวมกันพัฒนาให๎ประชาชนพึ่งตนเองด๎านสุขภาพจากการหนุนเสริม
จากภายนอก อั น เป็ น แนวคิ ด การพั ฒ นาชนบทที่ ถู ก นํ า มาใช๎ ใ นการคิ ด และทํ า งานพั ฒ นาด๎ า น
สาธารณสุขตํอมาอีกยาวนาน การดําเนินงานตามโครงการนี้ระยะ 3 ปีแรกจะเป็นการโครงการนํารํอง
ด๎วยการพัฒนาเทคนิควิธีการสําหรับขยายหรือปรับปรุงระบบบริการสุขภาพในท๎องถิ่นชนบท ซึ่งถ๎า
โครงการนํ า รํ อ งประสบความสํ า เร็ จ จะนํ า ไปสูํ ก ารขยายการจั ด ระบบบริ ก ารสุ ข ภาพที่ ดี ขึ้ น ทั่ ว
ราชอาณาจักรตํอไปในโอกาสข๎างหน๎า โดยโครงการนํารํองจะเกิดขึ้นที่หมูํบ๎านในจังหวัดนครราชสีมา
และภูเก็ต กิจกรรมในชุมชนแบํงเป็น 2 สํว นสําคัญคือการให๎การสุ ขศึกษาหรือการให๎ความรู๎ด๎าน
64

Ibid, และดูตารางหน๎า 3 ประกอบ.
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สุขภาพกับชาวบ๎านในชุมชนผํานสื่อทั้งโปสเตอร๑ เอกสารใบปลิว คูํมือ ภาพยนตร๑ และการฉายภาพนิ่ง
เป็ น ต๎น อีกสํ ว นเป็ น การพัฒ นาหมูํบ๎านและปรับปรุงระบบสุ ขาภิบาลและจัดการบ๎านเรือนให๎ ถูก
สุขลักษณะ ภายใต๎แนวคิดที่ชาวบ๎านต๎องชํวยตัวเองให๎ได๎มากที่สุดและมีสํวนรํวมในการคิดวางแผน
รวมถึงลงมือพัฒนาด๎วยตัวเอง หวังพึ่งความชํวยเหลือจากภายนออกให๎น๎อยที่ สุด ตํอมาเน๎นการให๎
คําแนะนําพัฒนาระบบน้ําดื่มสะอาดด๎วยการสร๎างระบบประปาหมูํบ๎านทุกหมูํบ๎านหรือการหาแหลํงน้ํา
สะอาด และการตั้งกองทุนเพื่อสร๎างส๎ วมให๎ ได๎ตามเปูาหมายครัว เรือนละหลั ง ในขณะที่บางพื้นที่
อาจจะมีการจัดบริการสุขภาพเสริมเกี่ยวกับอนามัยแมํและเด็ก โภชนาการ และอนามัยโรงเรียน โดย
พยายามสร๎างศูนย๑ผดุงครรภ๑ให๎กลายเป็นศูนย๑กลางของการพัฒนา65
หากพิจารณาจากแผนการปฏิบัติงานด๎านโภชนาการของประเทศไทยในชํวงปลายทศวรรษ
2490 เป็นต๎นมาพบวํา การให๎ความสําคัญกับแผนงานโภชนาการอาจจะยังมีไมํมากนัก จากแผนการ
ปฏิบัติงานของกรมสาธารณสุขโครงการ 5 ปี พ.ศ. 2495-2499 ที่มี 13 โครงการกิจกรรมปรากฏวํา
รวมยอดงบประมาณแล๎วการสํงเสริมโภชนาการอยูํลําดับที่ 12 มียอดงบประมาณมากกวําการสถิติ
พยากรณ๑ชีพแคํโครงการเดียว แม๎วําในแผนงานโครงการตํางๆ จะมีเงินชํวยเหลือจากตํางประเทศด๎วย
แตํก็ยังไมํมากเพราะยังไมํใชํแผนงานสําคัญ66 ยิ่งถ๎าเทียบกับแผนการปฏิบัติงานด๎านโภชนาการที่เน๎น
การลงไปปฏิบัติงานในภาคชนบทมากขึ้นในทศวรรษตํอมาแล๎ว จะเห็นได๎วําการให๎ความสําคัญจาก
งบประมาณที่จัดสรรลงไปจะมีมากขึ้นอยํางเห็นได๎ชัดเจน ทั้งงบประมาณที่อยูํในแผนงานโภชนาการ
ชนบทโดยตรง และแผนงานพัฒนาอนามัยท๎องถิ่นอื่นๆ ที่มีโครงการด๎านโภชนาการเข๎าไปเป็นสํวน
หนึ่งอยูํด๎วย
สรุป
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจจากการชํวยเหลือจากตํางประเทศในทศวรรษ
2490 ได๎สํงผลกระทบถึงการดําเนินแผนงานและนโยบายในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับอาหารและโภชนาการ
ที่สําคัญยิ่งหลายประการด๎วยกัน กลําวคือได๎กํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะประการสําคัญคือ
การเปลี่ยนแปลงแนวทางการดําเนินนโยบายจากบุคคล/หนํวยงานเดี่ยวๆ ในกระทรวงสาธารณสุข
กลายเป็นการตั้งคณะกรรมการโภชนาการแหํงชาติขึ้นเป็นหนํวยงานสําคัญระดับชาติ ที่ประกอบด๎วย
บุคลากรและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎ องหลายสํวนมารํวมดําเนินงานกัน ทําให๎สามารถขยายขอบเขตการ
ดําเนินงานไปอยํางกว๎างขวาง ประการที่สองคือการเปลี่ยนแปลงแนวทางการดําเนินนโยบายจากที่
ทศวรรษกํอนหน๎านี้ใช๎การสาธารณสุขเชิงปูองกันคือการสร๎างแนวคิดและความรู๎ด๎านโภชนาการผําน
สื่อตํางๆ รณรงค๑เรื่องการกินอาหารให๎ ถูกหลักโภชนาการ กลายเป็นมาใช๎แนวทางการแพทย๑หรือ
65

Ibid, pp. 14-15.
66
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, (3) สร. 0201.62/27 ปึก 3 เรื่องโครงการและการปฏิบัติงานกระทรวง
สาธารณสุข (25 ก.ย. 2493-9 ก.ย.2496).
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โภชนศาสตร๑ที่เน๎นไปที่สารอาหารที่ขาดหรือเป็นโรคมากขึ้น เชํน วิตามิน เอ. กับโรคโลหิตจางที่ต๎อง
ใช๎น้ํามันตับปลาปูองกันและรักษา การวิเคราะห๑อาหารหรืองานด๎านคลินิกของโภชนศาสตร๑ เป็นต๎น
นอกจากนี้การมีเครื่องมือและวั สดุอุปกรณ๑รวมทั้งยานพาหนะจากความชํวยเหลือทําให๎การ
ดําเนินงานทางโภชนาการสามารถขยายการปฏิบัติได๎ขว๎างขวางขึ้นทั้งเชิงของแผนงานที่หลากหลาย
และพื้นที่ในชนบท ที่สามารถเดินทางไปด๎วยรถและชุดเคลื่อนที่ทางโภชนาการ ครัวทดลองเคลื่อนที่
ทําให๎ประชาชนในชนบทได๎เห็นและรับรู๎รูปธรรมของอาหารและวิธีการปรุงอาหารแบบสมัยใหมํอยําง
ชัดเจน ซึ่งมีผลอยํางมากในการดําเนินงานเปลี่ยนแปลงโภชนาการใหมํในชนบทในทศวรรษ 2500
ตํอมา ซึ่งเริ่มปรากฏให๎เห็นอยํางชัดเจนแล๎ววําตั้งแตํปลายทศวรรษ 2490 ทางสหรัฐอเมริกาและ
องค๑การระหวํางประเทศของสหประชาชาติตํางก็ เริ่มเน๎นไปที่โครงการพัฒนาในชนบท รวมทั้งการ
พัฒนาสุขภาพอนามัยท๎องถิ่นในชนบท ดังจะกลําวถึงในประเด็นถัดไป
3.2 รัฐกับนโยบายพัฒนาโภชนาการใหม่ในชนบทสมัยการพัฒนา พ.ศ. 2504-2516
การประกาศใช๎แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหํงชาติในปี พ.ศ. 2504 ถือเป็นจุดเปลี่ยนผันสําคัญทาง
เศรษฐกิจ รวมทั้งการเมือง สั งคม และวัฒ นธรรม ที่ได๎รั บผลกระทบสื บเนื่อ ง รวมทั้ง เป็นบริบ ท
เชื่อมโยงของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและสํงผลซึ่งกันและกัน จากวาทกรรมการพัฒนาที่เกิดขึ้นจาก
การประกาศใช๎แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหํงชาติในสังคมไทย ทําให๎กระแสการพัฒนาแผํซํานและสร๎าง
ความตื่นตัวตํอการเปลี่ยนแปลงด๎านตํางๆ อยํางมหาศาล67 ซึ่งในด๎านนโยบายสาธารณสุขและนโยบาย
ทางด๎านโภชนาการก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอยํางเห็นได๎ชัดเจนจากจุดเปลี่ยนผันครั้งนี้ด๎วย
3.2.1 การปกครองแบบเผด็จการทางการเมืองกับการพัฒนา
การเมืองของวาทกรรม “การพัฒนา”
จะวําไปแล๎วชนชั้นนําไทยตํางตระหนักกันอยูํดีหลังจากรับความชํวยเหลือทางเศรษฐกิจจาก
สหรัฐอเมริกาวํา ประเทศไทยจะต๎องมีแผนงานหรือนโยบายทางเศรษฐกิจในภาพรวมและมีระยะเวลา
ยาวนานพอสมควรในแตํละแผน ทั้งนี้อาจจะเป็นในกระแสสากลหลังสงครามโลกครั้งที่สองที่องค๑การ
ระหวํางประเทศในสหประชาชาติและสหรัฐอเมริกาตํางพยายามผลักดันเศรษฐกิจทุนนิยมเสรี ซึ่ง
ผนวกเอาการมีแผนหลักของชาติเป็น แมํบทในการพัฒนาประเทศไปพร๎อมๆ กันด๎วย จึงเห็นได๎วํา
ตั้งแตํกลางทศวรรษ 2490 แล๎วที่สหรัฐอเมริกาผลักดันให๎แตํละกระทรวงมีแผนงานโครงการระยะยาว
เพื่อความสะดวกและมีประสิทธิภาพพิจารณาให๎งบประมาณชํวยเหลือตํอประเทศไทย
67

กรุณาดู ไชยรัตน๑ เจริญสินโอฬาร, วาทกรรมการพัฒนา: อํานาจ ความรู๎ ความจริง เอกลักษณ๑ และ
ความเป็นอื่น (กรุงเทพฯ: วิภาษา, 2542); อรัญญา ศิริผล และสุรสม กฤษณะจูฑะ (บรรณาธิการ), ถอดรหัสการ
พัฒนา (กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาการเมือง, 2544).
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การจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจรวมของชาติจึงเป็นสิ่งที่ชนชั้นนําในรัฐบาลจอมพล ป. พิบูล
สงครามที่ติดตํอใกล๎ชิดกับสหรัฐอเมริกาตํางรับรู๎ถึงความสําคัญกันทั่วไป ซึ่งปรากฏวําในปี พ.ศ. 2498
พล.ต.อ. เผํ า ศรีย านนท๑เองที่ติดตํอขอความชํวยเหลื อจากทางสหรัฐ อเมริกาอยูํอยํางเข๎มข๎น ได๎
ตระหนักถึงการจะต๎องมี “แผนปฏิบัติงานของชาติ” ที่ต๎องจัดทําด๎วย “ผู้ชํานาญทําการสํารวจค้นคว้า
หาสถิติและข้อเท็จจริงมาประกอบการพิจารณาไปเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา” ทั้งนี้เนื่องจากการ
ปฏิบัติงานของข๎าราชการเองก็ขาดแผนการปฏิบัติงานของชาติที่จะนําไปใช๎ตัดสินใจ ขณะเดียวกันทาง
สหรัฐ อเมริกาเองก็ได๎เรํงเร๎าให๎รัฐ บาลไทยมีแผนปฏิบัติงานของชาติที่มีสาระหลั ก 4 ประการ คือ
แผนการเศรษฐกิจ แผนการบริหาร แผนการเงิน และแผนการภาษีอากร ซึ่งเจ๎าหน๎าที่สหรัฐฯ ใน
ประเทศไทยยินดีชํวยเหลือจัดทํา และหากดําเนินการจัดทําจะต๎องตั้งคณะกรรมการขึ้นและนําจะทํา
สําเร็จภายใน 2 ปี68
การวางแผนการทางเศรษฐกิจให๎กับประเทศกําลังพัฒนานั้น ธนาคารโลกมีบทบาทสําคัญใน
การชํวยเหลือทั่วโลก ในประเทศไทยธนาคารโลกได๎สํงคณะมาสํารวจระบบเศรษฐกิจไทยในระหวํางปี
พ.ศ. 2500-2501 และได๎เสนอรายงานตํอรัฐบาลไทยด๎วยการวิพากษ๑วิจารณ๑วําการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของไทยในอดีตไมํมีป ระสิทธิภาพ พร๎อมกับได๎ให๎ข๎อเสนอแนะที่สํ าคัญคือ โครงการพัฒนาของรัฐ
สําหรับประเทศไทย (A Public Development Program for Thailand) 69 ซึ่งตํอมากลายเป็น
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจฉบับแรกนั่นเอง โดยข๎อเสนอแนะจากธนาคารโลกดังกลําวที่ตีพิมพ๑เป็นผล
ของการวิจั ยที่ทําขึ้น ในนามของรั ฐบาลไทยในปี 2502 ได๎กลายเป็นหลั กการที่คณะกรรมการรํ าง
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจได๎นํามาใช๎ในแผนพัฒนาฯ เกือบทั้งหมด 70 สํวนสาเหตุสําคัญที่ทําให๎ต๎องมี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหํงชาติขึ้นนั้น เกิดจากแรงกดดันที่ สหรัฐอเมริกาได๎ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการให๎
เงิน ชํว ยเหลื อแกํรั ฐ บาลไทยจากเดิมที่เคยให๎ เป็ นโครงการไป ตํอมารัฐ บาลสหรัฐ อเมริกาในสมั ย
ประธานาธิบ ดีจ อห๑ น เอฟ. เคนเนดี้ ได๎เปลี่ ยนนโยบายความชํว ยเหลื อเป็นการพิจารณาถึงแผน

68

2498).

69

หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, (2) กค 1.1.4.1.1/5 การประชุมกรรมการ กศว. ครั้งที่ 3/2498 (8 มีนาคม

International Bank of Reconstruction and Development, A Public Development
Program for Thailand : report of a mission organized by the International Bank for Reconstruction
and Development at the request of the government of Thailand, (Baltimore: The Johns Hopkins
Press, 1959).
70
ทั ก ษ๑ เฉลิ ม เตี ย รณ, การเมื อ งระบบพํ อ ขุ น อุ ป ถั ม ภ๑ แ บบเผด็ จ การ (กรุ ง เทพฯ: สํ า นั ก พิ ม พ๑
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑, 2526), หน๎า 300.
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เศรษฐกิจในระยะยาวของประเทศที่รับการชํวยเหลือเป็นเกณฑ๑ เพื่อความตํอเนื่องของนโยบาย71
ขณะเดียวกันธนาคารโลกเองก็ได๎ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการให๎กู๎เงินโดยพิจารณาจากประเทศที่มีแผนการ
เศรษฐกิจระยะยาวด๎วยเชํนกัน
ในขณะที่การอธิบายจากปัจจัยการเมืองภายในประเทศไทยเองนั้น มักมองวําการยอมรับ
นโยบายเศรษฐกิจที่สหรัฐอเมริกาและธนาคารโลกเสนออยํางงํายดายนั้น เนื่องจากจอมพลสฤษดิ์
ต๎องการสร๎างความยอมรับจากประชาชนในการบริหารประเทศ และต๎องการทําลายฐานอํานาจทาง
เศรษฐกิจของศัตรูทางการเมืองของตนเชํนกลุํมราชครู พร๎อมกับการสร๎างความมั่งคั่งให๎กับตนเอง 72
หรือเป็นการสร๎างความชอบธรรมทางการเมืองในการบริหารประเทศของจอมพลสฤษดิ์เนื่องจากมีที่มี
จากการปฏิวัติยึดอํานาจ การพัฒนาประเทศให๎ทันสมัยจะชํวยสร๎างความชอบธรรมของการปกครอง
ด๎วยระบบพํอขุนอุปถัมภ๑แบบเผด็จการ73
จากการศึกษาการเมืองในยุคจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัช ต๑ของศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธ ยา ได๎
ชี้ให๎เห็นวํา แม๎รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามจะเป็นผู๎อนุมัติให๎คณะสํารวจเศรษฐกิจของธนาคารโลก
เข๎ามาสํารวจและทํารายงานเศรษฐกิจเพื่อวางแผนและกําหนดนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งการตั้ง
นายจอห๑น เอ. ลัฟตัส (John A. Loftus) ตามที่ทางสหรัฐอเมริกาแนะนําให๎เป็นที่ ปรึกษาใน
กระทรวงการคลังทําหน๎ าที่ ชํวยเหลื อในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจของชาติขึ้นก็ตาม แตํไมํมี
แนวโน๎มที่แสดงวํารัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม จะหันมายึดเอานโยบายเสรีนิยมทางเศรษฐกิจที่
เปิดรับการลงทุนเสรีจากตํางประเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจแตํอยํางใด74
ในเอกสารทางการของไทยการเจรจาขอความชํวยเหลือจากสหรั ฐอเมริกาในชํวงระหวําง
เดินทางไปสหรัฐฯ ระหวํางวันที่ 23 มกราคม-27 มิถุนายน พ.ศ. 2501 เพื่อผําตัดรักษาอาการปุวย
ของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต๑ที่โรงพยาบาลกองทัพบก วอลเตอร๑ รีด ซึ่งจอมพลสฤษดิ์ในฐานะประธาน
คณะกรรมการพิจารณาขอรับความชํวยเหลือจากสหรัฐอเมริกาได๎เสนอรายงานตํอรัฐบาลลงวันที่ 18
สิ ง หาคม พ.ศ. 2501 สรุ ป ผลการเจรจาวํ า หลั ง จากเข๎ าพบประธานาธิ บดี ไ อเซ็น เฮาว๑แ ล๎ ว ทาง
71

อรศรี งามวิทยาพงศ๑, “ความสัมพันธ๑ระหวํางประเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจ: การพึ่งพาอาศัยกันหรือ
การพึ่งพิงศึกษากรณีแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแหํงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509)”, วิทยานิพนธ๑รัฐศาสตร๑
มหาบัณฑิต สาขาการระหวํางประเทศและการทูต คณะรัฐศาสตร๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑, 2530, หน๎า 112-113.
72
อุกฤษฎ๑ ปัทมานันท๑, “สหรัฐอเมริกากับนโยบายเศรษฐกิจไทย ค.ศ. 1960-1970”, (วิทยานิพนธ๑
มหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร๑ จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, 2526).
73
ทักษ๑ เฉลิมเตียรณ, การเมืองระบบพํอขุนอุปถัมภ๑แบบเผด็จการ.
74
ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา, “รัฐและอุดมการณ๑ในยุคจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต๑ ”, (วิทยานิพนธ๑รัฐศาสตร
มหาบัณฑิต ภาควิชาปกครอง บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, 2526), หน๎า 230-248.
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คณะกรรมการได๎เสนอแผนขอรับความชํวยเหลือของรัฐบาลไทย 3 เรื่องคือ “(1) บันทึกรวมโครงการ
ขอความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ (2) บันทึกรวมโครงการขอความช่วยเหลือทางทหาร (3) บันทึก
โครงการต่อต้านภัยจากคอมมิวนิสต์ ” ซึ่งผลการเจรจาฝุายสหรัฐฯ ลําดับแรกที่สฤษดิ์เสนอมาคือวํา
ทางสหรัฐฯ “มีความพึงพอใจในความสนใจของข้าพเจ้าในวิธีการที่จะดําเนินเพื่อต่อต้านการก่อกวน
ของคอมมิ ว นิ ส ต์ ” สํ ว นข๎อเสนออั นเกี่ ยวกับ โครงการขอความชํ ว ยเหลื อทางเศรษฐกิจ ได๎ รับ การ
พิจารณาอยํางถี่ถ๎วน “เพราะสหรัฐฯ มีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าทาง
เศรษฐกิจ ต่อไปภายในขอบเขตที่อาจกระทําได้ ”75 ในขณะที่กุล ลดา เกษบุญชู มี้ด ที่ศึกษาจาก
เอกสารทางการของสหรัฐฯ ได๎สรุปวําการยอมรับเอาแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมตาม
แนวทางสหรัฐฯ นั้นเกิดจากการหวํานล๎อมเจรจาระหวํางที่จอมพลสฤษดิ์ ไปรักษาตัวและพักอยูํใน
สหรัฐอเมริกานี่เอง76
จากการทบทวนวรรณกรรมการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางเศรษฐกิจไปเป็นแนว
เสรีนิยมและเน๎นการลงทุนของภาคเอกชนโดยรัฐเป็นเพียงแคํผู๎กํากับของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต๑ และ
ความสําเร็จในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสูํประเทศที่มีการพัฒนา
เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม และข๎อเท็จจริงที่วําจอมพลสฤษดิ์มีสํวนสําคัญในการตัดสินใจเปลี่ยน
นโยบายครั้งนี้ จึงทําให๎การศึกษาทั้งหมดยอมรับถึงบทบาทที่สําคัญยิ่งของจอมพลสฤษดิ์ในการนี้ ซึ่ง
จะวําไปแล๎วก็ยิ่งเป็นการยืนยันความชอบธรรมของระบอบเผด็จการทางการเมืองอยํางไมํตั้งใจไปด๎วย
ในที่ นี้ จึ ง ขอตั้ ง ข๎ อ สั ง เกตวํ า ถ๎ า เราพิ จ ารณาดู ใ นภาพกว๎ า งของความสั ม พั น ธ๑ ร ะหวํ า ง
สหรัฐอเมริกาในฐานะเป็นมหาอํานาจชาติเดียวที่มีบทบาทอยํางสําคัญในการเสนอแนวนโยบายพัฒนา
เศรษฐกิจเสรีนิยมที่เน๎นการลงทุนจากตํางประเทศของคณะทูตกริฟฟิน (Griffin mission) ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต๎หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประกอบกับความสัมพันธ๑ในระยะยาวกับไทยตั้งแตํการตก
ลงทําสัญญาความชํวยเหลือทันทีหลังจากการเข๎ามาของคณะทูตกริฟฟินในปี พ.ศ. 2493 นั้น จะเห็น
ได๎วําผู๎กําหนดนโยบายและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่แท๎จริงอยูํที่สหรัฐอเมริกาที่จะดําเนินนโยบาย
ตามที่ตัวเองต๎องการ สํวนผู๎นําในประเทศบริวารชายขอบเป็นเสมือนแคํพระเอกขี่ม๎าขาวที่เลํนตามที่
สหรัฐอเมริกาเขียนบทเอาไว๎แล๎วเทํานั้น ดังปรากฏวําหลังการดําเนินนโยบายของคณะทูตกริฟฟินในปี
พ.ศ. 2493 ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ตํางต๎องตกอยูํภายใต๎อิทธิพลของอเมริกาที่พยายามบีบให๎
ประเทศตํางๆ ในภูมิภาคนี้รับเอาแนวเศรษฐกิจเสรีนิยมและการรํางแผนพัฒ นาเศรษฐกิจขึ้นเป็น
75

หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, สบ. 5.1.1.2/11 ความรํวมมือชํวยเหลือของตํางประเทศในโครงการตํางๆ ใน
ประเทศไทย (พ.ศ. 2501-2509).
76
กุลลดา เกษบุญชู มี้ด, “การเมืองไทยในยุคสฤษดิ์-ถนอมภายใต๎โครงสร๎างอํานาจโลก”, (งานวิจัยได๎รับ
ทุนสนับสนุนจากทุนปรีดี พนมยงค๑ มูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแหํงประเทศไทย, 2550).
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แมํบทของการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งประสบความสําเร็จในกรณีของเวียดนามใต๎ หลังรัฐบาล โง ดินห๑
เดี ย ม ที่ ส หรั ฐ อเมริ ก าหนุ น หลั ง ได๎ จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ในปี พ.ศ. 2498 และกรณี ข อง
อินโดนีเซียแม๎ตอนแรกจะปฏิเสธแตํสหรัฐอเมริกาได๎รอโอกาสให๎รัฐบาลชาตินิยมของซูการ๑โนถูกโคํน
ล๎มด๎วยผู๎นําทหารที่สหรัฐให๎การหนุนหลังอยํางซูฮาร๑โตขึ้นมามีอํานาจในปี พ.ศ. 2508 จึงมีแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฉบับแรกเมื่อปี พ.ศ. 2512 ที่ตามหลังไทยอยูํ 8 ปี สํวนพมํานั้นปฏิเสธเพราะมีนโยบายสังคม
นิยมแบบพมํา สํวนมาเลเซียและสิงคโปร๑มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจเสรีนิยมอยูํแล๎ว77
ดังนั้นกรณีในเมืองไทยพระเอกอาจจะเป็น พล.ต.อ. เผํา ศรียานนท๑ ก็ได๎ถ๎า เขาเป็นผู๎ชนะใน
เวทีการเมืองไทย เพราะการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ อาจจะเป็นเพียงภารกิจที่ผู๎นํารัฐบาลไทยต๎อง
กระทําอยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎ ในภาวะที่ต๎องนําพาประเทศไปสูํเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีนิยมแบบที่
สหรัฐอเมริกาต๎องการ โดยเฉพาะภายหลังจากได๎รับความชํวยเหลือจากธนาคารโลกในการจัดทํา
รายงานเศรษฐกิจสําเร็จแล๎ว และมีข๎อมูลวํารัฐบาลของจอมพล ป. พิบูลสงครามหลังการเลือกตั้ง 26
กุมภาพันธ๑ พ.ศ. 2500 ได๎แถลงตํอรัฐสภาเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2500 ถึงการจะนําเอานโยบาย
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีมาใช๎วํา จะไมํเข๎าแทรกแซงในกิจการของเอกชนซึ่งเป็นนโยบายที่รัฐบาลนี้
ไมํเคยแถลงไว๎เลยตลอดการเป็นรัฐบาลที่ผํานมา แม๎วําจะไมํได๎บริหารงานตามที่แถลงไว๎เพราะเกิดการ
ยึดอํานาจเสียกํอน แตํอยํางไรก็ตามศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา ผู๎ศึกษาเรื่องนี้ก็เชื่อวําเมื่อพิจารณาถึง
นโยบายที่ผํานมาก็ยากจะเชื่อวําฝุายจอมพล ป. และ พล.ต.อ. เผําจะเปลี่ยนนโยบายมาเป็นเสรีนิยม
จริงๆ78 แตํหากเกิดการเปลี่ยนตัวผู๎นําเป็นคนอื่น หรือแม๎แตํ พล.ต.อ.เผํา ศรียานนท๑ ที่ใกล๎ชิดกับฝุาย
สหรัฐอเมริ กาอยํางยิ่งก็เป็นสิ่งที่นําคิดเชํนกันวํา การเปลี่ยนนโยบายที่สหรัฐอเมริกาพร๎อมให๎การ
สนับสนุนอยูํเบื้องหลังอยํางเต็มที่นั้นอาจจะเกิดขึ้นได๎ไมํวําใครเป็นผู๎นําก็ตาม ในที่นี้อาจกลําวได๎วํารัฐ
ไทยจํ าต๎องตํอรองกับการดําเนิ น นโยบายของสหรัฐ อเมริกาอยํางมากอยํางหลี กเลี่ ยงไมํได๎ ตั้งแตํ
สหรัฐอเมริกาเข๎ามามีอิทธิพลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ โดยเฉพาะในชํวงสงครามเวียดนาม
จนอาจกลําวได๎วําการดําเนินนโยบายหลายอยํางของรัฐไทยรวมทั้งนโยบายด๎านโภชนาการเห็นได๎
อยํางชัดเจนวําเป็นผลมาจากการมีอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาอยํางมาก โดยรัฐไทยเองมีนโยบายที่
เดํนชัดน๎อยลงกวําทศวรรษ 2480 แตํรับเอาแนวคิดและแนวปฏิบัติผํานทางโครงการความชํวยเหลือ
มากขึ้น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรกกับความชอบธรรมรัฐบาลเผด็จการ
จนกระทั่งเกิดการปฏิวัติ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 ขึ้น นําโดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต๑ หลังการ
ปฏิวัติขึ้นสูํอํานาจและสามารถสร๎างเถียรภาพทางการเมืองได๎ดีแล๎ว สิ่งที่จอมพลสฤษดิ์เดินหน๎าเต็มที่ก็
คือการจั ดทําแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และดําเนินการตามแผนอยํางจริงจัง ซึ่งกุล ลดา เกษบุญชี มี้ด
เรียกวําเป็น “การรัฐประหารเพื่อ ‘การพัฒนา’” เนื่องจากสฤษดิ์มีเปูาหมายที่จะสร๎างเสถียรภาพ
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อุกฤษฎ๑ ปัทมานันท๑, “สหรัฐอเมริกากับนโยบายเศรษฐกิจไทย ค.ศ. 1960-1970”, หน๎า 22-28.
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ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา, “รัฐและอุดมการณ๑ในยุคจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต๑”, หน๎า 234-235.
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ทางการเมืองขึ้นเพื่อเป็นฐานสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ การดําเนินการของสฤษดิ์หลัง
ปฏิวัติในชํวงแรกจึงเป็นการแก๎ ไขปัญหาความขัดแย๎งทางการเมืองของกลุํมผู๎นําไทยโดยเฉพาะใน
กองทัพ รวมทั้งกวาดล๎างฝุายซ๎ายและฝุายค๎านทางการเมืองอยํางเด็ดขาดด๎วยการจับกุมและคุมขัง
และประหารชีวิตในบางกรณีตํอมา นอกจากการสร๎างเสถียรภาพทางการเมืองให๎คณะปฏิวัติด๎วยการ
ออกประกาศคณะปฏิวัติล๎มล๎างรัฐธรรมนูญ สภาผู๎แทนราษฎร การเพิ่มอํานาจให๎ปลัดกระทรวง การ
ใช๎กฎอัยการศึก การเรียกข๎าราชการมารายงานตัว การปราบปรามการกระทําอันเป็นคอมมิวนิสต๑
อยํางเด็ดขาดแล๎ว ที่สําคัญคือคณะปฏิวัติยังได๎ออกประกาศหลายฉบับที่มุํงเน๎นการปรับปรุงโครงสร๎าง
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเพื่อรองรั บการลงทุนขนานใหญํจากตํางประเทศ ตัวอยํางที่สําคัญเชํน
ประกาศคณะปฏิ วั ติ ฉ บั บ ที่ 11 (ปว. ฉบั บ ที่ 11) เรื่ อ งการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และการจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการวางแผนเศรษฐกิจ การยกเลิกกฎหมายแรงงานและให๎รัฐมีอํานาจควบคุมแรงงาน (ปว.
ฉบับที่ 19) การสํงเสริมอุตสาหกรรมและลดภาษีนําเข๎า (ปว. ฉบับที่ 33) การอนุญาตให๎บริษัทเอกชน
ตํางประเทศสามารถถือครองที่ดินเพื่อการประกอบอุตสาหกรรมได๎ (ปว. ฉบับที่ 47) นับเป็นการสร๎าง
สภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการพัฒนาเศรษฐกิจในแนวทางเสรีนิยมและเอื้อตํอการเปิดให๎เกิดการลงทุน
จากตํางประเทศอยํางที่สหรัฐฯ ต๎องการทั้งสิ้น เพราะสหรัฐฯ ได๎รับผลประโยชน๑โดยตรง79
รัฐบาลคณะปฏิวัติภายใต๎การนําของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต๑นั้น ได๎ออกแบบโครงสร๎างทาง
การเมืองให๎เกิดเสถียรภาพและความมั่นคงสูงสุดด๎วยการจัดการกับปัจจัยทางการเมืองหรือพลังทาง
สังคม 3 ประการสําคัญให๎มีสํวนค้ําจุนระบอบการปกครองที่เป็นเผด็จการ คือ การสร๎างระบบราชการ
ที่รวมศูนย๑อํานาจไว๎ที่นายกรัฐมนตรีอยํางมาก และใช๎ความรู๎ความสามารถของเทคโนแครตให๎เข๎ามี
สํวนรํ วมในการดําเนิน งานภาครั ฐอยํางกว๎างขวาง ประการที่สองการเข๎าควบคุมกลุํมทหารที่อาจ
คุกคามตํ ออํานาจด๎ว ยตัว ของ จอมพลสฤษดิ์ เองที่ร วบเอาตํ าแหนํงผู๎ บัญชาการทหารสู งสุ ดและ
ทหารบก รวมทั้งกรมตํารวจมาไว๎ในมือแตํผู๎เดียว โดยกัน พล.อ. ประภาส จารุเสถียรให๎มีบทบาทใน
กระทรวงมหาดไทยแทน และประการที่สามการให๎ความสําคัญตํอสถาบันพระมหากษัตริย๑ที่ได๎รับการ
ฟื้นฟูบทบาทขึ้นมาเพื่อหวังสร๎างความชอบธรรมทางการเมืองของรัฐบาลคณะปฏิวัติ 80 ซึ่งพลังทาง
สังคมทั้งสามสํวนทําให๎อํานาจทางการเมืองมีเสถียรภาพอยํางมาก
การสร๎ างเสถีย รภาพให๎ เกิดขึ้นในโครงสร๎างทางการเมืองที่รวบอํานาจสู งสุ ดเข๎ามาสูํ การ
ตัดสินใจของผู๎นําคนเดียวแบบเผด็จการของสฤษดิ์นั้น มีเปูาประสงค๑สําคัญเพื่อที่จะทําให๎เกิดความ
มั่นคงทางการเมืองอยํางสูงเป็นเบื้องต๎น และพร๎อมที่จะดําเนินนโยบายที่สหรัฐให๎การสนับสนุนอยําง
เต็มที่คือ สามารถทุํมเทใน “การพัฒนา” เศรษฐกิจได๎อยํางเต็มที่ พร๎อมๆ กันไปกับนโยบายตํอต๎าน
ภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต๑ ด๎วยการการพัฒนาทางสังคมด๎านการศึกษา การอนามัยและการกินอยูํที่ดี
โดยทางเศรษฐกิจนั้นจะต๎องปรับโครงสร๎างทางเศรษฐกิจให๎มีลักษณะเสรีนิยมที่ให๎ความสําคัญกับการ
ลงทุนจากเอกชนและเปิดรับการลงทุนจากประเทศตะวันตกได๎อยํางดี เนื่องจากสหรัฐอเมริกาได๎เชื่อม
79

เรื่องเดียวกัน, หน๎า 58-65.
80
กุลลดา เกษบุญชู มี้ด, “การเมืองไทยในยุคสฤษดิ์-ถนอมภายใต๎โครงสร๎างอํานาจโลก”, หน๎า 65-73.

121

วัตถุประสงค๑หลักของการดําเนินนโยบายปูองกันภัยคอมมิวนิสต๑และการสํงเสริมการลงทุนของสหรัฐฯ
เข๎าด๎วยกัน โดยมองวําการลงทุนของสหรัฐฯ จะมีบทบาทในการสร๎างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ซึ่งจะเป็นภูมิคุ๎มกันภัยคอมมิวนิสต๑ได๎เป็นอยํางดี81
3.2.2 แผนพัฒนาโภชนาการชนบทในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
สาเหตุที่ต้องส่งเสริมโภชนาการในชนบท
เหตุผลในทางเศรษฐกิจการมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจจะต๎องเตรียมคนให๎พร๎อมคือต๎องปรับปรุง
สุขภาพพลานามัยแข็งแรง มีการสาธารณสุขดี การศึกษาดี การสํงเสริมภาวะโภชนาการให๎ดีขึ้นใน
ประชาชนทั้งประเทศโดยเฉพาะในชนบท จึงเป็นเครื่องมือสําคัญที่รัฐบาลพยายามใช๎เพื่อยกระดับการ
กินดีควบคูํกับการอยูํดีด๎วยการปรับปรุงอนามัยและสุขาภิบาล
ในทางการเมืองต๎องการสร๎างภาพลักษณ๑ที่ดีของรัฐบาล ดูแลเอาใจใสํประชาชน เป็นนโยบาย
ที่รัฐต๎องการสร๎างความยอมรับจากประชาชนในชนบท ในขณะเดียวกันก็เป็นเครื่องมือตํอสู๎และแยํงชิง
มวลชนในชนบทจากพรรคคอมมิวนิสต๑แหํงประเทศไทยในสงครามมวลชนและอุดมการณ๑ที่รัฐไทย
กําลังเผชิญความท๎าทายจากประเทศเพื่อนบ๎านและขบวนการคอมมิวนิสต๑ที่เป็นฝุายตํอต๎านรัฐบาล
ในทางการเมื อ งภายในประเทศ สํ ว นการเมื อ งระหวํ า งประเทศคื อ การเดิ น ตามนโยบายของ
สหรัฐอเมริกาและสร๎างความขัดแย๎งกับเพื่อนบ๎านในอินโดจีน
การสารวจภาวะโภชนาการครั้งใหญ่และการตื่นของรัฐในการแก้ปัญหา
จุดเปลี่ ย นผั น อีกครั้งหนึ่งที่สําคัญมากของรัฐ ไทยให๎หั นมาเริ่มต๎นให๎ ความสํ าคัญกับภาวะ
โภชนาการในหมูํป ระชาชนคนไทยนั้ น ได๎ถูก กระตุ๎ นครั้ งใหญํจากผลการสํ ารวจของนั กวิจั ยแหํ ง
กระทรวงกลาโหมสหรัฐเป็นผู๎นําเมื่อปี พ.ศ. 2503 แล๎วทราบผลการศึกษาวําคนไทยจํานวนมากและ
โดยเฉพาะในชนบทยังประสบกับภาวะทุพโภชนาการและโรคขาดสารอาหารสําคัญอีกหลายชนิดใน
หลายพื้นที่ของประเทศ ยิ่งการที่รัฐไทยได๎มีเปูาหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางทุนนิยมเสรี
ประชาธิปไตยก็ยิ่งจําเป็นจะต๎องสร๎างสุขภาพของประชากรให๎แข็งแรงสุขภาพดีเพื่อเป็นแรงงานสําคัญ
ของการพัฒนาในทางเศรษฐกิจ ซึ่งการสํงเสริมให๎ประชาชนมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้นถือเป็นนโยบาย
สําคัญประการหนึ่งในยุคพัฒนาทีเดียว
การสํารวจศึกษาภาวะโภชนาการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2503 ในชื่อวํา
Interdepartmental Committee on Nutrition for National Defense (ICNND) ถือเป็น
การศึกษาอยํางเป็นสหวิทยาการด๎านโภชนาการครั้งใหญํครั้งแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และเป็น
สํวนหนึ่งของการศึกษาทั่วโลก ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ถือเป็นพื้นฐานสําคัญของการศึกษาโรคขาด
81

เรื่องเดียวกัน, หน๎า 50.
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สารอาหารในประเทศไทยตํอมา 82 และถือเป็นจุดเริ่มต๎นของโครงการโภชนาการที่เกิดขึ้นจากภาครัฐ
ของไทยอีกหลายประการตามมาอีกหลายทศวรรษที่ยังอ๎างถึงผลการสํารวจครั้งนี้
นายอุ ทั ย พิศ ลยบุ ต รโภชนากรที่ทํ างานในกองสํ ง เสริ มอาหารมาตั้ง แตํ พ.ศ. 2489 จน
เกษียณอายุในตําแหนํงหัวหน๎ากองในปี พ.ศ. 2519 ได๎เรียกชื่อการศึกษาครั้ งนี้วํา “การสํารวจภาวะ
โภชนาการเพื่ อการปู อ งกั น ประเทศ” และยืน ยั นวํ าเป็น การสํ ารวจภาวะอาหารและโภชนาการ
ระดับชาติครั้ ง “ยิ่งใหญ่และมีความสําคัญต่อการพัฒนาโภชนาการของประเทศไทยเป็นอันมาก”
เนื่องจากสหรัฐอเมริกาได๎จัดสํงทีมงานสํารวจและศึกษาภาวะความเป็นอยูํ การบริโภคอาหารของ
ทหารและพลเรือนในกองทหารและหมูํบ๎าน รวมทั้งโรคขาดสารอาหารตํางๆ ด๎วยวิธีการ ศึกษาภาวะ
ทางโภชนาการทางคลินิก ทันตกรรม การบริโภคอาหาร ชีวเคมีและเทคโนโลยีของอาหาร โดยมี
ทีมงานสํารวจทั้งฝุายสหรัฐและฝุายไทยจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องถึง 60 คน ดําเนินการสํารวจเป็น
เวลา 2 เดื อนตั้ ง แตํ วั น ที่ 10 ตุ ล าคม ถึ ง 13 ธั น วาคม พ.ศ. 2503 ในพื้ น ที่ก องทหารสํ า รวจทั้ ง
กองทัพบกเรือและอากาศ ณ ที่ตั้งกองทหาร 11 แหํงในจังหวัดชลบุรี เชียงใหมํ อุดรธานี อุบลราชธานี
กรุ งเทพฯ และสงขลา สํว นประชาชนทั่ว ไปสํ ารวจใน 12 หมูํบ๎าน 12 แหํ ง ในกรุงเทพฯ สงขลา
เชียงใหมํ ลพบุรี อุดรธานี และอุบลราชธานี ซึ่งผลการสํารวจประมวลพบปัญหาขาดสารอาหารทาง
โภชนาการ ไทอามีน ไรโบฟลาวิน โปรตีน วิตามิน เอ ซี ไนอาซีน แคลเซียม ฟอสฟอรัส โภชนาการ
เกี่ยวกับโรคโลหิตจาง โรคขาดสารไอโอดีน ไขมันและโคเลสตอรอล เกลือกับความดันเลือด ทันต
สุขภาพ83
นายแพทย๑อารีย๑ วัลยะเสวีผู๎อํานวยการฝุายไทยที่เข๎ารํวมการสํารวจทางโภชนาการของคน
ไทยกับคณะนักวิจัยจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาในครั้งนั้น ได๎ย๎อนอดีตให๎ฟังถึงสาเหตุการเกิด
ของ โครงการสํารวจภาวะทางโภชนาการวํา เกิดจากการเมืองคือทหารอเมริกันที่เข๎ามารบในสงคราม
เวียดนามมาพักอยูํกินในเมืองไทย เขาต๎องการรู๎วําโรคภัยไข๎เจ็บที่เกิดจากภาวะโภชนะเป็นอยํางไร
ตอนแรกไมํได๎เน๎นที่เด็กแตํเน๎นที่ชายวัยเรียนที่กําลังจะไปเป็นทหาร ศึกษาภาวะโภชนาการของคน
ไทยและอาหารการกิ น ของคนไทยที่ ส ามารถให๎ ทหารอเมริกั นมี ชีวิต อยูํ ได๎ เพราะชํว งแรกทหาร
อเมริกันจะอาศัยอาหารกระป๋องเป็นหลัก เขาสนใจปริมาณอาหารที่กินแตํละวันวํามี โปรตีน วิตามิน
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John E. Kennedy, A Brief History of USOM Support to Public Health Programs in
Thailand, (Bangkok: USOM, 1969), p. 14.
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อุทัย พิศลยบุตร, “วิวัฒนาการของงานโภชนาการในแผนงานสาธารณสุขของประเทศไทย 24692533”, ใน อนุสรณ๑พิธีพระราชทานเพลิงศพ นายอุทัย พิศลยบุตร (ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2540), หน๎า 17.
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เกลือแรํ พวก เหล็ก ไอโอดีนและสังกะสีเป็นอยํางไร และจะสามารถแก๎ปัญหาการขาดสารอาหาร
โปรตีน วิตามินบี 1 และ 2 และไอโอดีนของคนไทยอยํางไร84
โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน
รายงานผลการสํารวจภาวะโภชนาการในครั้งนั้นได๎สํงผลตํอการดําเนินนโยบายทางด๎าน
โภชนาการของรัฐไทยอยํางมีนัยสําคัญอยํางยิ่ง โดยเฉพาะด๎านการแก๎ปัญหาโรคขาดสารอาหารอยําง
จริงจัง เนื่องจากตํอมาในปี พ.ศ. 2505 คณะกรรมการโภชนาการแหํงชาติได๎ตั้งอนุกรรมการเพิ่มขึ้น
อีก 3 สาขา คื อ คณะอนุ ก รรมการประสานงานโครงการโภชนาการชนบท คณะอนุก รรมการ
พิจารณาข๎อเสนอของ ICNND และคณะอนุกรรมการพิจารณาปัญหาการผสมเกลืออนามัย (ไอโอเดท)
ซึ่งอนุกรรมการสองคณะหลังเป็นผลตํอเนื่องสําคัญของการสํารวจภาวะโภชนาการครั้งนั้น นั่นคือการ
ค๎นพบปัญหาขาดไอโอดีนที่สํงผลให๎เกิดโรคคอพอกชุกในภาคเหนือ จนได๎เกิดโครงการที่รัฐบาลไทยให๎
ความสํ าคัญอยํางยิ่งขึ้นโครงการหนึ่งคือการผสมไอโอดีนในเกลือเป็นเกลืออนามัยแจกจํายไปยัง
ภาคเหนือในเขตระบาดของโรคคอพอก เพราะถึงแม๎วําจะทราบปัญหาของโรคคอพอกมาตั้งแตํราวปี
พ.ศ. 2498 จากการศึกษาสํารวจของผู๎เชี่ยวชาญขององค๑การอนามัยโลกแล๎วก็ตาม แตํการแก๎ปัญหา
อยํ า งเป็ น รู ป ธรรมยั ง ไมํ เ กิ ด จนกระทั่ ง หลั ง การสํ า รวจภาวะโภชนาการครั้ ง สํ า คั ญ ของ
กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา จึงได๎เกิดโครงการผสมเกลืออนามัยในเกลือที่จําหนํายในภาคเหนือ
ขึ้น และมีการกํอสร๎างโรงงานต๎นแบบผลิตเกลื อผสมโปแตสเซียมไอโอเดตโดยความชํวยเหลือของยูนิ
เซฟในปี พ.ศ. 2504 “เพื่อศึกษาวิธีการและหาประสบการณ์ในการที่จะควบคุมโรคคอพอกด้วยการใช้
เกลือผสมไอโอดีน” ด๎วยการดัดแปลงหาวิธีการผสมไอโอเดตเข๎ากับเกลือให๎เหมาะสมกับสภาพดินฟูา
อากาศและสิ่งแวดล๎อมของประเทศไทย จนกระทั่งได๎เกลืออนามัยในคุณภาพและอัตราสํวนไอโอดีนที่
เหมาะสมและสามารถควบคุมคุณภาพได๎ดี และสามารถเปิดโรงงานดําเนินการผลิตอยํางจริงจังได๎ในปี
พ.ศ. 2508 เป็นต๎นมา85
ตั้งแตํกลางทศวรรษ 2500 โครงการแก๎โรคคอพอกด๎วยการสํงเสริมการบริโภคเกลือผสม
ไอโอดีนก็กลายเป็น ประเด็นสําคัญในการสาธารณสุขไทยที่มีทั้งการตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา
ปัญหาการผสมเกลืออนามัย (ไอโอเดท) ในการควบคุมโรคคอพอกในประเทศไทยขึ้นในคณะกรรมการ
โภชนาการแหํงชาติในปี พ.ศ. 2505 เพื่อแก๎ไขปัญหานี้โดยเฉพาะ และการศึกษาวิจัยและการทดลอง
แก๎ปัญหาด๎วยเกลืออนามัยกันอยํางเข๎มข๎น ทั้งการศึกษาสํารวจโรคคอพอกในเด็กนักเรียนอายุ 7-13 ปี
ทั้งจังหวัดแพรํของนายแพทย๑อมร นนทสุต อนามัยจังหวัดแพรํขณะนั้น ในปี พ.ศ. 2505 และปีถัดมา
กองสํงเสริมอาหารได๎ทําการศึกษาทัศนคติและความรู๎ของชาวบ๎านตํอปัญหาโรคคอพอกในเขตที่มี
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2548).

85
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ปัญหาระบาดของโรคนี้จํานวน 150 คนได๎ข๎อมูล ที่มีประโยชน๑สําหรับการวางแผนและดําเนินการ
แก๎ปัญหาหลายประการ และได๎จัด ประชุมนายแพทย๑อนามัยภาคเหนือ เรื่องการควบคุมโรคคอพอกที่
เชียงใหมํขึ้น เพื่อชี้แจงถึงแผนการดําเนินงานแก๎ไขโรคคอพอกในภาคเหนืออยํางจริงจัง86
หลังการเปิดเดินเครื่องโรงงานผสมเกลืออนามัยที่จังหวัดแพรํเมื่อปี พ.ศ. 2508 ในราวเดือน
สิงหาคมก็สามารถจัดจําหนํายเข๎าสูํท๎องตลาดในเขตจังหวัดแพรํและใกล๎เคียง โดยกําหนดเขตระบาด
โรคคอพอกที่อําเภอร๎ องกวาง สอง พอถึงปลายปีนายแพทย๑อมร นนทสุตที่ย๎ายไปดํารงตําแหนํง
นายแพทย๑อนามัยที่เชียงใหมํก็ได๎ดําเนินการโรงงานผลิตเกลืออนามัยแหํ งที่สองขึ้นที่เชียงใหมํมีกําลัง
การผลิต 1 ตันตํอชั่วโมง เพื่อควบคุมโรคคอพอกในจังหวัดเชียงใหมํและใกล๎เคียง87
หลังจากนั้นอีก 3 ปีใน พ.ศ. 2510 นายแพทย๑อมร นนทสุตได๎ทําการตรวจซ้ําเพื่อประเมินผล
การควบคุมโรคคอพอกด๎วยเกลืออนามัยในเขตที่มีการควบคุมทั้งหมดของโรงงานเกลื อทั้ง 2 แหํงคือ
แพรํเชียงใหมํและเชียงราย ปรากฏวําความแพรํหลายของโรคคอพอกในเขตควบคุมทั้งหมดมีอัตรา
ลดลง สํวนในเขตที่เป็นพื้นที่เปรียบเทียบไมํมีเกลืออนามัยเข๎าเลยอัตราเกิดคอพอกยังคงอยูํในอัตราที่
สูง ในเขตควบคุมหมูํบ๎านทดลองที่บ๎านวังปึ้ง อําเภอร๎องกวางจังหวัดแพรํพบวํา หลังดําเนินโครงการ
ไป 3 ปีอัตราโรคคอพอกลดจากร๎อยละ 84.8 เหลือร๎อยละ 32.6 และเมื่อดําเนินโครงการไป 5 ปีตรวจ
ซ้ําเมื่อปี พ.ศ. 2512 พบวําเหลือร๎อยละ 0 ทั้งๆ ที่การแจกจํายเกลืออนามัย หยุดชะงักไป 1 ปีจากการ
ย๎ายฐานมาผลิตใกล๎กรุงเทพฯ เพื่อขยายโครงการให๎ใหญํขึ้น ในเวลาตํอมา ซึ่งทําให๎สรุปได๎วํารํางกาย
คนเราสามารถสะสมไอโอดีนไว๎ได๎เพียงพอแกํความต๎องการในระยะเวลาหนึ่ง ตํอมาโครงการนี้ได๎
กลายเป็นโครงการระดับชาติและย๎ายโรงงานผสมเกลืออนามัยมาที่ชํองนนทรี กรุงเทพฯ ให๎ใกล๎แหลํง
ผลิตเกลื อเพื่อมีกําลังการผลิตที่สูงขึ้นและสะดวกตํ อการขนสํงทางรถไฟไปภาคเหนืออันเป็นพื้นที่
เปูาหมายของโครงการซึ่งมีโรคคอพอกเกินร๎อยละ 30 ในสมัยนั้น ซึ่งการกระจายเกลืออนามัยใช๎วิธี
การค๎าเสรีไมํได๎บังคับพํอค๎า เพียงแตํมีการชี้แจงเหตุผลและได๎รับความรํวมมืออยํางดีจากพํอค๎าเกลือ
ในท๎องที88่ และจากการดําเนินงานอยํางจริงจังของทุกฝุายที่มีสํวนรํวมในโครงการกําจัดโรคคอพอกทํา
ให๎โครงการประสบความสําเร็จจนโรคนี้ไมํเป็นปัญหาด๎านสาธารณสุขอีกตํอมา แตํโรงงานผลิตเกลือ
อนามัย ก็ยั งคงผลิ ตเกลื ออนามัย มาอยํา งตํอเนื่อ งเพื่อตอบสนองตํอโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนแหํงชาติที่ปูองกันโรคเอ๐อที่รู๎จักกันแพรํหลายในชํวง 2-3 ทศวรรษที่ผํานมานั่นเอง
โครงการโภชนาการชนบทจุดเริ่มต้นเผยแพร่ “โภชนาการใหม่” ถึงชาวบ้าน
ผลสําคัญอีกประการหนึ่งของโครงการสํารวจภาวะโภชนาการทั่วประเทศนั้นคือ ได๎เอาผล
จากการสํารวจที่พบปัญหาทางโภชนาการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีคํอนข๎ างมากมาทําการทดลอง
86

เรื่องเดียวกัน, หน๎า 15-20.
เรื่องเดียวกัน, หน๎า 24.
88
เรื่องเดียวกัน, หน๎า 29-30.
87
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หาวิธีการแก๎ไขกันขึ้น 89 ทั้งนี้โครงการโภชนาการชนบทได๎เริ่มต๎นขึ้นแล๎วในราวเดือนกันยายน พ.ศ.
2503 เป็นอยํางน๎อย กํอนการสํารวจภาวะโภชนาการเริ่มต๎นในวันที่ 10 ตุลาคมปีเดียวกันนี้ไมํนาน
โดยได๎ระบุวําเลือกจังหวัดอุบลราชธานี “เพราะเป็นท้องถิ่นที่มีการพัฒนาในด้านต่างๆ อยู่มากแล้ว
ตัวเลขข้อมูลเกี่ยวกับภาวะโภชนาการและโรคขาดธาตุอาหารต่างๆ ก็ได้รวบรวมไว้บ้างแล้ว ”90 ซึ่ง
โครงการนี้ได๎รับการริเริ่มและสนับสนุนจากองค๑การระหวํางประเทศ 3 องค๑กร คือ กองทุนสําหรับเด็ก
ระหวํางประเทศแหํงสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) องค๑การอนามัยโลก (WHO) และองค๑การอาหารและ
เกษตร (FAO) ซึ่งได๎กําหนดกิจกรรมสําหรับประเทศกําลังพัฒนาเรียกวํา Applied Nutrition Project
(ANP) ขึ้น มิสแอนเดอร๑สัน (M. M. Anderson) เจ๎าหน๎าที่จากองค๑การอาหารและเกษตรฯ ที่ถูกสํง
มาชํวยปฏิบัติงานในประเทศไทยได๎ทําหน๎าที่เป็นที่ปรึกษาและรํวมกับกองสํงเสริมอาหารรํางโครงการ
ชื่อวํา “โครงการโภชนาการชนบท” โดยได๎รับความชํวยเหลือทางวิชาการ เงินทุนสนับสนุน วัสดุใน
การปฏิบัติงานและยานพาหนะจากองค๑การสหประชาชาติทั้งสามดังกลําว91
ตํอมาวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2504 องค๑การระหวํางประเทศคือกองทุนสําหรับเด็กระหวําง
ประเทศแหํงสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) องค๑การอาหารและเกษตร (FAO) และองค๑การอนามัยโลก
(WHO) ได๎ลงนามในข๎อผูกพันรํวมกันในโครงการนี้กับรัฐบาลไทยที่มีหนํวยงานผู๎รับผิดชอบคือ 4
กระทรวงหลัก ได๎แกํ มหาดไทย เกษตร ศึกษาธิการ และสาธารณสุข เน๎นการทํางานรํวมกัน ในการ
พัฒนาชนบทอยํางรอบด๎าน โดยมีวัตถุประสงค๑ “เพื่อต่อต้านการขาดอาหารและยกระดับโภชนาการ
ทั่วๆ ไปให้สูงขึ้น” ทั่วประเทศ โดยเริ่มโครงการขั้นทดลองใน 10 หมูํบ๎านของจังหวัดอุบลราชธานีเป็น
การทดลองขั้นแรกเป็นจุดเริ่มต๎น เพื่อหาความชํานาญในการที่จะขยายโครงการให๎กว๎า งขวางตํอไป
และได๎ทําพิธีเปิดการอบรมครั้งแรกตามโครงการนี้ขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2504 แนวทางการ
ดําเนินงานในท๎องถิ่นที่สําคัญคือ เพิ่มผลิตผลทางอาหาร ให๎การศึกษาแกํประชานด๎านโภชนาการ
ศึกษาเรื่องโรคขาดธาตุอาหารและวิธีการควบคุม สํงเสริมและปรับปรุงอุปกรณ๑การศึกษาและจัดเลี้ยง
อาหารในโรงเรียน และการดําเนินการผํานกลุํมเกษตรกร กลุํมสตรีในด๎านการปรับปรุงโภชนาการใน
ชุมชนชนบท โดยโครงการที่อุบลราชธานีมีกําหนดระยะทดลองไว๎ 2 ปี หากการดําเนินการเป็นไปได๎

89

2548).

90

อารีย๑ วัลยะเสวี, สัมภาษณ๑โดย นายชาติชาย มุกสง, (ณ มูลนิธิสาธารณสุขแหํงชาติ วันที่ 28 มีนาคม

หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, (2) สธ. 2.1/ 3 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการโภชนาการแหํงชาติ ณ ห๎อง
ประชุมกระทรวงสาธารณสุข (3 ตุลาคม 2503);
91
อุทัย พิศลยบุตร, “วิวัฒนาการของงานโภชนาการในแผนงานสาธารณสุขของประเทศไทย 24692533”, หน๎า 18.
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ด๎วยดีก็จะขยายตํอไป92 ซึ่งปรากฏวําโครงการนี้ได๎ประสบความสําเร็จอยํางมากและกลายเป็นตัวแบบ
สําคัญของการดําเนินการด๎านสํงเสริมโภชนาการในชนบทตํอมาอีกหลายทศวรรษ
แผนการดํา เนิ น งานในระยะแรกเน๎น การอบรมบุ คคลในแขนงตํ างๆ สํ า หรั บชํ ว ยในการ
รวบรวมข๎อมูลและดําเนินงานในท๎องถิ่น ได๎แกํ 1) การอบรมปฐมนิเทศแกํเจ๎าหน๎าที่ชั้นผู๎บริหาร อาทิ
นายอําเภอ ศึกษาธิการอําเภอ อนามัยอําเภอ พัฒนากร พัฒนานิเทศ ฯลฯ 2) อบรมครูประชาบาลใน
โรงเรี ย นจากหมูํ บ๎ า นที่ เ ข๎ า รํ ว มโครงการ 3) การอบรมเจ๎ า หน๎ า ที่ ผ ดุ ง ครรภ๑ แ ละผู๎ ต รวจการนาง
สงเคราะห๑จาก 10 หมูํบ๎านที่รํวมโครงการ 4) การอบรมเจ๎าหน๎าที่ทางวิชาการประกอบด๎วย พัฒนากร
พนักงานกสิกรรม เจ๎า หน๎าที่วิทยาลัยครูชนบทและเจ๎าหน๎าที่ศูนย๑อนามัยอําเภอ โดยเนื้อหาวิชาที่
อบรมได๎แกํ อาหารและโภชนาการ การกสิกรรม การปศุสัตว๑ การประมง คหกรรมศาสตร๑ การพัฒนา
ท๎องถิ่น วิธีการปฏิบัติงานในท๎องถิ่น93
การดําเนินงานในขั้นตอนที่ส องก็คือการสํารวจภาวะโภชนาการและการเกษตรในชุ มชน
หมูํบ๎าน ทั้ง 10 หมูํบ๎าน เพื่อให๎ทราบถึงปัญหาที่จะนําไปสูํการหาทางจัดการแก๎ไขสองด๎าน คือ ด๎าน
โภชนาการเพื่อศึกษาถึงคุณภาพและปริมาณอาหารที่ราษฎรในท๎องถิ่นรับเป็นประจํา ขนบธรรมเนียม
ประเพณี บริโภคนิสัย ฐานะทางเศรษฐกิจ และความเป็นอยูํ การตรวจสุขภาพทางการแพทย๑ การ
ตรวจทางชีวเคมีการตรวจสุขภาพราษฎรทั้งหมด 5,465 คน รวมทั้งเด็กอํอนอายุตั้งแตํ 5 ปีลงมา
จํานวน 610 คนด๎วยโดยให๎ ความสําคัญพิเศษกับหญิงมีครรภ๑และแมํลูกอํอน ผลการสํารวจ ขาด
วิตามินเอ. บีหนึ่ง บีสอง ไขมัน แคลเซี่ยม และโปรตีน สํวนอีกด๎านคือการเกษตรนั้นมีเพื่อหาแนวทาง
ในการเพิ่มผลผลิตทางอาหารเพื่อปรับปรุงภาวะโภชนาการตํอไป
ขั้นตอนตํอจากนั้นคือการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงภาวะโภชนาการระดับท๎องถิ่นเริ่มหลังจากที่
ได๎มีการอบรมเจ๎าหน๎าที่ตํางๆ แล๎วแบํงเป็นกิจกรรมสําคัญ ได๎แกํ94
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หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, (2) สธ. 2.1/ 3 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการโภชนาการแหํงชาติ ณ ห๎อง
ประชุ ม กระทรวงสาธารณสุ ข (3 ตุ ล าคม 2503); หอจดหมายเหตุ แ หํ งชาติ , (2) สธ. 2.1/ 4 การประชุ ม
คณะกรรมการโภชนาการแหํงชาติ ครั้งที่ 1/2506/6 (24 ตุลาคม 2506) ภายใต๎หัวข๎อเอกสาร ผลการดําเนินงาน
โครงการโภชนาการชนบท จังหวัดอุบลราชธานี.
93
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, (2) สธ. 2.1/ 4 การประชุมคณะกรรมการโภชนาการแหํงชาติ ครั้งที่
1/2506/6 (24 ตุ ล าคม 2506) ภายใต๎ หั ว ข๎ อ เอกสาร ผลการดํ า เนิ น งานโครงการโภชนาการชนบท จั งหวั ด
อุบลราชธานี.
94
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, (2) สธ. 2.1/ 4 การประชุมคณะกรรมการโภชนาการแหํงชาติ ครั้งที่
1/2506/6 (24 ตุ ล าคม 2506) ภายใต๎ หั ว ข๎ อ เอกสาร ผลการดํ า เนิ น งานโครงการโภชนาการชนบท จั งหวั ด
อุบลราชธานี.
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1. การประชุม เกี่ยวกับการวางแผนการดําเนินงาน ความก๎าวหน๎าของงาน ตลอดจน
ทบทวนอุปสรรคที่พบ ทั้งในสํวนกลางที่ทําหน๎าที่สนับสนุนโดยคณะกรรมการโภชนาการแหํงชาติ
และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข๎องเพื่อหาทางสนับสนุนโครงการตามความจําเป็น โดยเฉพาะด๎านสื่อ
เอกสาร ภาพโฆษณาตํางๆ ที่ต๎องใช๎อบรมเผยแพรํ สํวนระดับจังหวัดจะประชุมเพื่ ออํานวยการเดือน
ละ 2 ครั้ ง ระดับ หมูํบ๎ านมีทั้งการประชุมระหวํางเจ๎าหน๎าที่เพื่อประสานความเข๎าใจเกี่ยวกับการ
ดําเนินงาน และมีการประชุมชาวบ๎านเพื่อชี้แจงเรื่องตํางๆ ในการดําเนินงานตามสมควร
2. การดําเนินงานด้านสาธารณสุข กองโภชนาการสํงนายแพทย๑ 1 คนและโภชนากร
2 คนไปประจําอยูํแผนกอนามัยจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเป็นเจ๎าหน๎าที่ประสานงานฝุายตํางๆ ของ
โครงการ และลงปฏิบัติงานในพื้นที่ แนะนําสาธิตหลักการหุงต๎มให๎ถูกหลักโภชนาการ สาธิตวิธีเพิ่ม
คุณคําของข๎าวเหนียวโดยใช๎ถั่วเขียว ให๎โภชนศึกษาและสาธิตการจัดอาหารแกํนักเรียนโดยรํวมกับผดุ ง
ครรภ๑ดําเนินการเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน รวมทั้งเยี่ยมบ๎านเพื่อติดตามผลงานเป็นครั้งคราว
ขณะเดียวกันแผนกอนามัยจังหวัดอุบลราชธานีมีหน๎าที่อํานวยความสะดวกและประสานงานโครงการ
สํารวจโรคพยาธิ์และให๎การรักษา สร๎างสํานักงานผดุงครรภ๑ 7 แหํงในหมูํบ๎านที่อยูํในโครงการ 10 แหํง
สร๎างส๎วม บํอน้ํา และให๎เจ๎าหน๎าที่ผดุงครรภ๑ปฏิบัติงานรํวมกับเจ๎าหน๎าที่จากหนํวยงานอื่น
3. การดําเนินงานด้านเกษตร ชี้แจงแนะราษฎรเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตทางอาหาร
ด๎วยการปลูกพืชหมุนเวียนนอกฤดูทํานา การหาทางสํงเสริมการเลี้ยงสัตว๑และแจกจํายพันธุ๑ปลา พันธุ๑
ไกํแกํโรงเรียนให๎เลี้ยงเป็นการสาธิต
4. การดําเนินการด้านศึกษาธิการ สร๎างโรงอาหารให๎โรงเรียน 4 แหํง รํวมมือกับ
เจ๎าหน๎าที่อื่นปรับปรุงโรงเรียนจัดทําการปลูกผักสวนครัวเป็นอาหารกลางวัน
5. การดําเนินงานด้านมหาดไทย ให๎พัฒนากรชํวยเหลือในการปฏิบัติงานทุกอยํางใน
หมูํบ๎านและโรงเรียน
6. การผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
1) คูํมือโภชนาการ เกษตรและอนามัย จัดทําโดยคณะอนุกรรมการสาขา
สํงเสริมอาหารและสาขาโภชนศาสตร๑ เพื่อเป็นคูํมือแกํเจ๎าหน๎าที่ที่ปฏิบัติงานในระดับหมูํบ๎าน และมี
ภาพโฆษณาอาหารหลัก 5 หมูํด๎วย
2) ภาพโฆษณาสํงเสริมให๎เลี้ยงทารกด๎วยน้ํานมแมํ ข๎อแนะนําเกี่ยวกับการ
ให๎ อ าหารเพิ่ ม เติ ม ในระยะหยํ า นม เอกสารอาหารทารกและเด็ ก วั ย กํ อ นเรี ย น ที่ จั ด ทํ า ขึ้ น โดย
คณะอนุกรรมการสาขาโภชนาการของทารกและเด็กวัยกํอนเรียน
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7. การอบรมด้านคหกรรมศาสตร์และการเพิ่มผลิตผลทางอาหาร มีการอบรมในกลุํม
กรรมการหมูํบ๎านทั้ง 10 แหํง อบรมแมํบ๎านด๎านคหกรรมศาสตร๑ อบรมกลุํมกสิกรชาวนาและกลุํมครู
ด๎านเพิ่มผลผลิตทางอาหาร
หลั ง จากดํ า เนิ น งานมาจนจะสิ้ น สุ ด โครงการทางคณะกรรมการระดั บ จั ง หวั ด มี ม ติ ใ ห๎ ใ ช๎
สํานักงานผดุงครรภ๑ที่สร๎างขึ้นใหมํเป็นศูนย๑รวมเผยแพรํงานทุกด๎านของงานโภชนาการ เชํน เป็น
ศูนย๑กลางสาธิตการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว๑ จําหนํายอาหารไกํและเมล็ดผักราคาถูก ในขณะที่ปัญหา
และอุปสรรคที่พบสํวนใหญํเป็นปัญหาการประสานงานและติดตามผลของหนํวยงานราชการอีก 3
หนํวยที่ไมํใชํผู๎รับผิดชอบหลักอยํางกระทรวงสาธารณสุข และอุปสรรคการดําเนินงานจริงในพื้นที่เป็น
ปัญหาเชิงเทคนิ คยิ บยํอยมากกวํา เชํน ไกํพันธุ๑แท๎เลี้ ยงยากและอาหารแพงควรจะเลี้ยงพันธุ๑ผสม
มากกวํา และสวนครัวโรงเรียนขาดคนดูแลชํวงปิดเทอม95
ในการดําเนินงานด๎านโภชนาการในชุมชนชนบทในชํวงทศวรรษ 2500 นั้น นางผดุงครรภ๑ชั้น
2 ที่รั ฐ บาลพยายามเพิ่มให๎ พอจํ านวนในทุกตําบลมีบทบาทสํ าคัญมาก เพราะเป็นเจ๎าหน๎าที่ด๎าน
สาธารณสุขที่อยูํใกล๎ชิดชาวบ๎านมากที่สุด โดยการเพิ่มจํานวนนางผดุงครรภ๑ในภาคอีสานได๎เริ่มต๎นขึ้น
พร๎อมๆ กันกับโครงการโภชนาการชนบทในปี พ.ศ. 2503 และมีกองทุนสําหรับเด็กระหวํางประเทศ
แหํงสหประชาชาติสนับสนุนเงินทุนงบประมาณด๎วยเชํนกัน ด๎วยการให๎จัดตั้งโรงเรียนผดุงครรภ๑ประจํา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแกํ น เพื่อผลิตนางผดุงครรภ๑กระจายให๎ครบทุกตําบลโดยเร็ว
ตามแผนการหลังจากนางผดุงครรภ๑เรียนจบไปประจําที่สํานักงานผดุงครรภ๑ชั้น 2 ประจําตําบลแล๎ว
ทางยูนิเซฟจะชํวยเหลือด๎วยการจัด หาเครื่องมือประจําสํานักงานผดุงครรภ๑ จักรยานและกระเป๋า
คลอดบุตรคนละ 1 ชุดกับจะให๎นมผง สบูํ และน้ํามันตับปลาสําหรับแจกจํายแกํหญิงมีครรภ๑ แมํลูก
อํอนและเด็กอีกด๎วย96
ข๎อสังเกตสําคัญคือเจ๎าหน๎าที่ที่เข๎าไปชํวยเหลือจากภายนอกนั้นมีจํานวนไมํมากนัก แตํปัจจัยชี้
ขาดของความสําเร็จคือเจ๎าหน๎าที่ประจําท๎องถิ่นที่ต๎องปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นประจําอยูํแล๎ว เพียงแตํ
ได๎รับการอบรมความรู๎ใหมํโดยเฉพาะเพิ่มเติมเพื่อให๎บรรลุเปูาหมายแก๎ปัญหาโภชนาการอยํางชัดเจน
โดยใช๎รูปแบบความสําเร็จของสหรัฐอเมริกามาใช๎เป็นแนวคิดสําคัญของการดําเนินงาน นั่นคือการเพิ่ม
ผลิตทางการเกษตรให๎ พอกิน พร๎อมกันไปกับการอบรมการจัดการอาหารในครัวเรือนจากความรู๎
ทางด๎านคหกรรมศาสตร๑และการมีความรู๎การกินให๎ถูกหลักโภชนาการใหมํเพื่อให๎มีสุขภาพที่ดีเป็น
95

หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, (2) สธ. 2.1/ 4 การประชุมคณะกรรมการโภชนาการแหํงชาติ ครั้งที่
1/2506/6 (24 ตุ ล าคม 2506) ภายใต๎ หั ว ข๎ อ เอกสาร ผลการดํ า เนิ น งานโครงการโภชนาการชนบท จั งหวั ด
อุบลราชธานี.
96
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, สบ. 5.1.1.2/18 เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ (พ.ศ. 2502) เรื่องการจัดตั้ง
โรงเรียนผดุงครรภ๑ขึ้นที่จังหวัดขอนแกํน.
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ผลลัพธ๑สุดท๎ายตามเปูาหมายของโครงการ การจัดการให๎โรงเรียนเป็นสถาบันในชุมชนที่สอนเด็ กทั้ง
การทําสวนครัวและการสาธิตทําอาหารกลางวันที่ถูกหลักโภชนาการใหมํให๎นักเรียนได๎ลงมือทําและ
เรียนรู๎จากของจริง
เห็นได๎วําในทศวรรษนี้การวางแผนโครงการและออกแบบการดําเนินงานพัฒนาอยํางเข๎มข๎น
ในชนบทหลายโครงการ ที่ ดํ า เนิ น การควบคูํ อ ยูํ กั บ โครงการโภชนาการชนบทนั้ น ได๎ นํ า เอ า
ประสบการณ๑ ต๎ น แบบการปฏิ บั ติ ห รื อ แผนงานโครงการหลายอยํ า งที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ ใน
สหรัฐอเมริกามากํอนแล๎วมาใช๎ในการดําเนินนโยบายพัฒนาชนบทในประเทศไทย ที่เกิดจากอิทธิพล
การแนะนําปรึกษาของหนํวยงานพัฒนาของสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยเชํน องค๑การบริหารเทศกิจ
แหํงสหรัฐฯ (USOM) และองค๑การความชํวยเหลือแหํงสหรัฐฯ (USAID) ดังปรากฏในโครงการ
พัฒนาการท๎องถิ่นแหํงชาติ พ.ศ. 2502-2504 ที่เน๎นการเข๎ามามีสํวนรํวมของชาวบ๎านในชุมชนทุกกลุํม
ในโครงการพัฒนาเพื่อปลูกฝังแนวคิดใหมํๆ ด๎านการพัฒนาท๎องถิ่นผํานการรวมกลุํมการทํากิจกรรม
และการเรียนรู๎ด๎วยการลงมือทําและมีสํวนรํวมด๎วยตัวเอง ผํานโครงการที่มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษกํากับ
อาทิ “1) เด็ก-จัดตั้งยุวกสิกร (4-H Club)97 ขึ้นในหมู่บ้าน 2) สตรีจัดตั้งสมาคมสตรีชนบทขึ้น ...4)
จัดตั้งกลุ่มชาวนา (Farmer’s Club) นําโครงการส่งเสริมเกษตรกรรม (Extension Service) เข้าไป
เผยแพร่” ซึ่งเป็นแนวทางที่ประสงค๑จะให๎ประชาชนในท๎องถิ่นที่มีเวลาวํางใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน๑
ทางเศรษฐกิจและรู๎จักปรับปรุงคุณภาพการดําเนินชีวิตให๎ดีขึ้น98 นั่นเอง
ในสํวนของการดําเนินกิจกรรมโครงการโภชนาการชนบทนั้นก็ได๎เอาบทเรียนแหํงความสําเร็จ
จากการดํ า เนิ น งานปรั บ ปรุ ง สํ ง เสริ ม ด๎ า นโภชนาการใหมํ ใ นสหรั ฐ อเมริ ก ามากํ อ น ตั ว อยํ า งเชํ น
โครงการอาหารกลางวัน (School Lunch Program) ที่ใช๎แก๎ปัญหาการขาดสารอาหารในกลุํม
นักเรียนที่ยากจนด๎วยการจัดโครงการอาหารกลางวันฟรีโดยรัฐบาลเป็นผู๎ออกคําจํายที่ทําสําเร็จใน
สหรัฐอเมริกาในชํวงทศวรรษ 1910-1920 ซึ่งนอกจากจะเลี้ยงอาหารที่ถูกหลักโภชนาการใหมํให๎
นักเรีย นกินแล๎ ว ยังเป็นกลไกสําคัญในการสอนโภชนาการใหมํไปยังนักเรียนและผู๎ปกครองด๎ว ย 99
ในขณะที่การสํงเสริมการเกษตรแผนใหมํในชุมชนเพื่อผลิตอาหารขึ้นบริโภคนั้น ก็อาศัยการดําเนิน
97

4-H club คือโครงการอบรมพัฒนาทักษะเยาวชนใน 4 ด๎านคือ Head Heart Hands and Health
กําเนิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 1902 ที่ เมืองคลาร๑กเคาน๑ตี้ โอไฮโอ ที่รู๎จักกันในนาม The Tomato Club หรือ Corn
Growing Club ที่มีเปูาหมายให๎เยาวชนรวมกลุํมกันฝึกหัดการทําการเกษตร เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการทํางานและใช๎
เวลาวํางให๎เกิดประโยชน๑ในหมูํเด็กและเยาวชน รวมทั้งเป็นการสร๎างทัศนคติการปรับปรุงคุณ ภาพชีวิตตั้งแตํเด็กอีก
ด๎วย
98
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, สบ.5.1.1.2/19 เรื่องการปรับปรุงงานพัฒนาการท๎องถิ่น โครงการพัฒนาการ
ท๎องถิ่นแหํงชาติ พ.ศ. 2502-2504 (พ.ศ. 2502-2504).
99
Harvey A. Levenstein, Revolution at the Table: the Transformation of the American
Diet, (Berkeley and Los Angles: University of California Press, 2003), pp. 116-120.
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โครงการปรับปรุงการเกษตรและโภชนาการในชนบทของสหรัฐอเมริกาในทศวรรษ 1920-1950 ใน
โครงการที่ชื่อวํา “การขยายการเกษตร” (Agricultural Extension Service) ที่อาศัยการดําเนินงาน
ทางคหกรรมศาสตร๑ผํานบทบาทของสถานศึกษาระดับวิทยาลัยในท๎องถิ่น (กรณีของโครงการอุบลฯ มี
อาจารย๑จากวิทยาลัยครูท๎องถิ่นเข๎ารํวมด๎วย) คหกร พัฒนากร นักการเกษตรจากกระทรวงเกษตรที่
เข๎าไปมีบทบาทสํงเสริมการเกษตรแผนใหมํและกํอตั้งกลุํมยุวกสิกร (รูปแบบเดียวกับ 4-H Club ใน
สหรัฐ อเมริ กา) และกลุํมแมํบ๎ าน เป็นต๎น 100 นอกจากนี้ยังมีโ ครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการใน
ครอบครัว ของคนผิว ดําในชนบท ที่อาศัยบทบาทของคหกร ครู และนักพัฒนาด๎านเกษตรทํางาน
รํวมกันในการปรับปรุงสํงเสริมอาหารและการกินอยูํ โดยใช๎คหกรรมศาสตร๑เป็นเครื่องมือสําคัญในการ
เผยแพรํโภชนาการใหมํไปสูํครอบครัวชาวผิวดําในชนบทที่ล๎าหลังในสังคมอเมริกันเอง101
ในปลายปี พ.ศ. 2506 หลังจากโครงการทดลองโภชนาการชนบทที่จังหวัดอุ บลราชธานี
ได๎ผลดีเป็นที่นําพอใจ ทาง “องค์การสงเคราะห์เด็กระหว่างประเทศ (ยูนิเซฟ-ผู้เขียน) ก็ได้ยืนยันในที่
ประชุมที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วว่า ยินดีจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป หากทางฝ่ายเราพร้อม
แล้วที่จะขยายงานออกไปในเขตอื่น”102 ตํอมาในปี พ.ศ. 2508 ปรากฏวําได๎ขยายไปอีก 29 หมูํบ๎านใน
จังหวัดอุบลราชธานี กํอนจะขยายไปจัดโครงการขึ้นตํางจังหวัดคือเชียงใหมํที่อําเภอสันทรายในปี พ.ศ.
2510 โดยมีโครงการเลี้ยงไกํเพิ่มอาหารโปรตีนของสํานักงานปศุสัตว๑จังหวัดที่สนับสนุนโดยยูนิเซฟ
และปีตํอมาได๎ขยายไปที่อําเภอดอยเตําเรียกชื่อวํา “โครงการดอยเตํา” ที่ประสบความสําเร็จจนเป็นที่
กลําวขวัญและเป็นต๎นแบบในการขยายไปสูํจังหวัดอื่นตํอมา ด๎วยการจัดให๎มีผู๎ชํวยฝุายผลิตประจํา
หมูํบ๎านจากเกษตรกรในชุมชนที่มาอบรมการผลิตตามเกษตรแผนใหมํขึ้นเผยแพรํแกํชาวบ๎าน 103 ซึ่ง
หมายความวํารูปแบบการแก๎ปัญหาโภชนาการในชนบทอยํางบูรณาการของโครงการที่เรียกกันตํอมา
วํา “โครงการอุบลฯ” ได๎กลายเป็นต๎นแบบในการทํางานเผยแพรํโภชนาการใหมํในชนบทของประเทศ
ไทยทั่วประเทศตํอไป

100

Ibid, pp. 178-182.
กรุณาดู Carmen Harris, “Grace under Pressure: The Black Home Extension Service in
South Carolina, 1919-1966”, pp. 203-229, in Sarah Stage and Virginia Vincenti (eds.), Rethinking
Home Economics: Women and the History of a Professional (Ithaca, New York: Cornell university
Press, 1997).
102
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, (2) สธ. 2.1/5 การประชุมคณะกรรมการโภชนาการแหํงชาติ ครั้งที่
2/2506/7 ณ ห๎องประชุมกระทรวงสาธารณสุข (31 ตุลาคม 2506).
103
อุทัย พิศลยบุตร, “วิวัฒนาการของงานโภชนาการในแผนงานสาธารณสุขของประเทศไทย 24692533”, หน๎า 19.
101
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หลังดําเนินงานตามโครงการโภชนาการชนบทมาเป็นเวลา 10 ปีในปี พ.ศ. 2514 กรมอนามัย
ก็ได๎พยายามปรับปรุงการดําเนินงานตามโครงการโภชนาการชนบทให๎เน๎นหนักไปในทางที่สํงเสริม
ทางด๎านอาหารและโภชนาการให๎เข๎าถึงชาวบ๎านมากขึ้น แม๎วําที่ผํานมาผลการดําเนินงานจะเป็นที่นํา
พอใจแล๎วก็ตาม104 ซึ่งปรากฏวําเมื่อโครงการดําเนินการมาจนถึงปี พ.ศ. 2518 ได๎มีการปรับปรุง
เปูาหมายและวิธีการดําเนินงานไปมุํงเน๎นที่เด็กกํอนวัยเรียนอยํางชัดเจนขึ้น หลังจากเกิดเป็นโครงการ
ศูนย๑โภชนาการเด็กและโครงการพัฒนาโปรตีนมาตั้งแตํปี พ.ศ. 2512 ด๎วยความชํวยเหลือขององค๑การ
ยูเสด (USAID) แหํงสหรัฐอเมริกา105
นายแพทย๑อารีย๑ วัลยะเสวีผู๎อํานวยการฝุายไทยที่เข๎ารํวมการสํารวจทางโภชนาการของคน
ไทยกับคณะนักวิจัยจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2503 และได๎เข๎ารํวมศึกษาวิจัยใน
โครงการโภชนาการชนบทที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเวลาเกือบ 20 ปี ได๎เลําให๎ฟังถึงการเกิดขึ้นของ
โครงการอุบลฯ วํา เกิดจากการมีสํวนเกี่ยวข๎องตอนไปสํารวจ ICNND แล๎วพบปัญหาทางโภชนาการ
อยํางชัดเจนในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ประชาชนมีรํางกายเสื่อมโทรม สมรรถภาพทางกายต่ํา โดยมี
แนวคิดในการแก๎ปัญหาวําปัญหาโภชนาการไมํได๎อยูํที่สุขภาพและการสาธารณสุขเพียงอยํางเดียว แตํ
จะต๎องประสานความรํวมมือกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการแก๎ปัญหารํวมกันคือเกษตร ศึกษาและ
มหาดไทยมาชํวยกับกระทรวงสาธารณสุข106
ผลของโครงการอุบลนอกจากเป็นต๎นแบบของการพัฒนาแบบบูรณาการในชุมชนสําหรับการ
ขยายงานโภชนาการให๎กว๎างขวางขึ้นได๎ในชนบททั่วประเทศ เพราะปัจจัยความสําเร็จอยูํที่การมีสํวน
รํวมของเจ๎าของชุมชนเองและกลายเป็นรูปแบบใหมํของการแก๎ปัญหาทางโภชนาการอยํ างเชื่อมโยง
แล๎ว อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญไมํแพ๎กันคือโครงการอุบลฯ ได๎กํอให๎เกิดการศึกษาวิจัย การค๎นพบรูปแบบ
วิธีการแก๎ปัญหาด๎านโภชนาการแนวทางใหมํ หรือมีนวัตกรรมเกิดขึ้นจากการทํางานอยํางยาวนานใน
พื้นที่โภชนาการชนบทในจังหวัดอุบลราชธานีจํานวนมาก ตัวอยํางเชํน ผลงานวิจัยที่ทําอยํางตํอเนื่อง
และครบวงจร เรื่องการศึกษารูปแบบเพื่อแก๎ปัญหาทุพโภชนาการในทารกและเด็กวัยกํอนเรียนใน
ชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยครั้งนี้ชํวยให๎ภาวะทุพโภชนาการระยะรุนแรงหมดไป
ระยะที่ไมํรุนแรงลดลงจากร๎อยละ 40 เป็นร๎อยละ 20 และที่สําคัญได๎มีการคิดค๎นสูตรอาหารเสริมที่ใช๎

104

สตรีสาร ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (18 เมษายน 2514), หน๎า 6.
อุทัย พิศลยบุตร, วิวัฒนาการของงานโภชนาการในแผนงานสาธารณสุขของประเทศไทย 24692533”, หน๎า 19.
106
อารีย๑ วัลยะเสวี, สัมภาษณ๑โดย นายชาติชาย มุกสง, (ณ มูลนิธิสาธารณสุขแหํงชาติ วันที่ 28 มีนาคม
2548).
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วัตถุดิบในท๎องถิ่น ได๎แกํ ข๎าว ถั่ว และงา เพื่อนําไปเลี้ยงเด็กจนสามารถให๎ท๎องถิ่นเป็นผู๎แก๎ปัญหาทุพ
โภชนาการเองได๎107
3.2.3 รัฐกับบทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายโภชนาการใหม่ในยุคพัฒนา
ตั้งแตํกลางทศวรรษ 2490 เป็นต๎นมา คณะกรรมการโภชนาการแห่งชาติ ได๎กลายเป็น
องค๑กรหลักของรัฐในการดําเนินการนโยบายและโครงการตํางๆ ทางด๎านโภชนาการโดยเฉพาะการ
ขับเคลื่อนแนวคิดโภชนาการใหมํให๎เผยแพรํสูํสังคมไทยอยํางกว๎าขวาง แม๎จะมีการเปลี่ยนผู๎นํารัฐบาล
จากจอมพล ป.พิบูลสงครามมาสูํคณะปฏิวัติที่มีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต๑กํอนจะสืบทอดอํานาจตํอมา
โดยจอมพลถนอม กิตติขจรในทศวรรษ 2500 ก็ตาม แตํการดําเนินงานของคณะกรรมการโภชนาการ
แหํงชาติดูเหมือนจะมีความตํอเนื่องอยํางมาก ไมํวําจะพิจารณาจากนโยบายหรือตัวคณะบุคคลที่
ดําเนินงานมาอยํางตํอเนื่องถึงแม๎วําจะระบุกรรมการโดยตําแหนํง แตํสมัยนั้นข๎าราชการอยูํในตําแหนํง
กันนานและบางคนตําแหนํงสูงขึ้นแตํก็อยูํในสายงานเดิม เป็นต๎น
ในทศวรรษ 2500 การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการโภชนาการแหํงชาติเกิดขึ้นเมื่อ
วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2503 หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติให๎แตํงตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติมขึ้นอีก 7
คน คือ 1) อธิบดีกรมการแพทย๑ 2) อธิบดีกรมวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 3) อธิบดีกรมประชาสัมพันธ๑ 4)
ผู๎แทนกระทรวงมหาดไทย 5) ผู๎แทนกองทัพบก 6) ผู๎แทนกองทัพเรือ 7) ผู๎แทนกองทัพอากาศ จนมี
จํานวนกรรมการถึง 21 คน และระบุถึงหน๎าที่วํา “พิจารณาการดําเนินการสนับสนุนให๎การฟื้นฟูการ
อาหารในประเทศไทยได๎เจริญก๎าวหน๎าตํอไป”108
คณะกรรมการโภชนาการแหํงชาติประกอบด๎วย 1) รัฐมนตรีวําการกระทรวงสาธารณสุข
ประธานกรรมการ 2) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ 3) อธิบดีกรมอนามัย รองประธานกรรมการ
สํ ว นกรรมการได๎ แ กํ 4) ผู๎ แ ทนกระทรวงเศรษฐการ 5) ผู๎ แ ทนกระทรวงเกษตร 6) ผู๎ แ ทน
ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร 7 ) อ ธิ ก า ร บ ดี ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ พ ท ย ศ า ส ต ร๑ 8 ) อ ธิ ก า ร บ ดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ 9) อธิบดีกรมการแพทย๑ 10) อธิบดีกรมวิทยาศาสตร๑การแพทย๑
11)
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ๑ 12) ผู๎แทนกองทัพบก 13) ผู๎แทนกองทัพเรือ 14) ผู๎แทนกองทัพอากาศ
15) ผู๎แทนกระทรวงมหาดไทย 16) พล.ร.อ. หลวงชลธารพฤฒิไกร 17) ผู๎แทนสภากาชาดไทย 18)
นายปุ๋ย โรจนบุรานนท๑ 19) ผู๎อํานวยการกองสํงเสริมอาหาร 20) แพทย๑หญิงอมรา จันทราภานนท๑
กรรมการและเลขานุการ และ 21) นายอุทัย พิศลยบุตร กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ
107

อาจารย๑อารี @ 80: หนึ่งในความพยายามจัดการความรู๎เพื่อชีวิต (หนังสืออนุสรณ๑เนื่องในวาระ
ครบรอบ 80 ปี ศาสตราจารย๑เกียรติคุณ นายแพทย๑อารี วัลยะเสวี 20 ตุลาคม 2548).
108
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, (2) สธ. 2.1/2 การปรับปรุงคณะกรรมการโภชนาการแหํงชาติเพิ่มเติม . (21
เมษายน 2503).
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ตํอมาในราวเดือนกันยายน พ.ศ. 2503 คณะรัฐมนตรีได๎มีมติเรื่องการปรับปรุงโภชนาการของ
ประเทศออกมาและแตํงตั้งอนุ กรรมการสาขาของโภชนาการเพิ่มเติมในการดําเนินงาน สํงผลให๎
คณะกรรมการโภชนาการแหํงชาติต๎องประชุมหารือเพื่อพิจารณาการวางแผนงานดําเนินงานโครงการ
โภชนาการกันขึ้น109 ซึ่งปรากฏวําได๎มีการแตํงตั้งคณะอนุกรรมการสาขาตํางๆ ขึ้น 5 สาขาเพื่อชํวย
คณะกรรมการโภชนาการแหํ ง ชาติ ดํ าเนิ น งานดั งตํ อ ไปนี้ คือ อนุก รรมการสาขาสํ ง เสริ ม อาหาร
อนุกรรมการสาขาวิเคราะห๑วิจัย อนุกรรมการสาขาโภชนศาสตร๑ อนุกรรมการสาขาโภชนาการของ
ทารกและเด็ ก วั ย กํ อ นเรี ย น และอนุ ก รรมการสาขาการจั ด เลี้ ย งอาหารในสถานศึ ก ษา
คณะอนุ ก รรมการสาขาเหลํ านี้ ป ระกอบด๎ ว ยผู๎ แ ทนของกระทรวง สถาบัน หรือ บุ คคลผู๎ มีค วามรู๎
ความสามารถที่จะชํวยการดําเนินงานของสาขานั้นได๎ผลสมความมุํงหมาย และตํอมาในปี พ.ศ. 2505
ได๎ ตั้ ง อนุ ก รรมการเพิ่ ม ขึ้ น อี ก 3 สาขา คื อ คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาข๎ อ เสนอของ ICNND
คณะอนุกรรมการประสานงานโครงการโภชนาการชนบท และคณะอนุกรรมการพิจารณาปัญหาการ
ผสมเกลื อ อนามั ย (ไอโอเดท) ในการควบคุ ม โรคคอพอกในประเทศไทย และปรากฏรายชื่ อ
คณะอนุกรรมการทั้ง 7 สาขาที่ขอปรับปรุงใหมํลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2506 ด๎วย110
กลไกการปฏิบั ติง านทางด๎ านโภชนาการและผลสํ าเร็จ ของงานสํ ว นใหญํ จะเกิ ดจากการ
ดําเนินงานของอนุกรรมการสาขาตํางๆ ที่แตํงตั้งขึ้นมีหน๎าที่เฉพาะและมีผู๎เชี่ยวชาญด๎านนั้นมารํวมกัน
ทํางาน ดังปรากฏรายละเอียดตํอไปนี้ 111 1) อนุกรรมการสาขาสํงเสริมอาหาร มีหน๎าที่สํงเสริมและ
เผยแพรํความรู๎ด๎านโภชนาการ ศึกษาและวางแผนการดําเนินงานปรับปรุงแก๎ไขรวมทั้งเสนอแนะ
ข๎อคิดเห็น ในการวางนโยบายของชาติ ด๎านการเกษตร อนามัย พัฒ นาการท๎องถิ่น ที่เกี่ยวข๎องกับ
โภชนาการ 2) อนุกรรมการสาขาวิเคราะห๑วิจัย มีหน๎าที่จัดวางแผนงานและดําเนินการค๎นคว๎าเกี่ยวกับ
เรื่ องอาหารโภชนาการที่เห็ น ควรและวางโครงการจัดสรรงานในการวิเคราะห๑ อาหารไทยในทาง
ห๎ อ งปฏิ บั ติก ารเพื่ อรวบรวมผลและจัด ทํ าตารางแสดงคุณ คํ าอาหารไทย ซึ่ ง ตํอ มาทํ า สํ า เร็จ และ
ประกาศใช๎เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2507112 รวมทั้งวิเคราะห๑หาสารอาหารตํางๆ ในทางห๎องปฏิบัติการ
109

หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, (2) สธ. 2.1/3 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการโภชนาการแหํงชาติ ณ ห๎อง
ประชุมกระทรวงสาธารณสุข (3 ตุลาคม 2503).
110
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, (2) สธ. 2.1/1 ประวัติคณะกรรมการโภชนาการแหํงชาติ . (14 กุมภาพันธ๑
2494); หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, (2) สธ. 2.1/7 การประชุมคณะกรรมการโภชนาการแหํงชาติ ครั้งที่1/2507/8 ณ
ห๎องประชุมกระทรวงสาธารณสุข (29 มิถุนายน 2507).
111
ประมวลมาจาก หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, (2) สธ. 2.1/7 การประชุมคณะกรรมการโภชนาการ
แหํงชาติ ครั้งที่1/2507/8 ณ ห๎องประชุมกระทรวงสาธารณสุข (29 มิถุนายน 2507).
112
อุทัย พิศลยบุตร, “วิวัฒนาการของงานโภชนาการในแผนงานสาธารณสุขของประเทศไทย 24692533”, หน๎า 24.
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3) อนุ กรรมการสาขาโภชนศาสตร๑ มี ห น๎าที่เสนอแนะปรั บปรุงการสอนและตําราโภชนศึกษาใน
โรงเรียน พิจารณาการจัดอบรมวิชาโภชนาการแกํเจ๎าหน๎าที่ที่รับผิดชอบปฏิบัติและเผยแพรํ เชํน ครู
พยาบาล พนักงานอนามัย เจ๎ าหน๎าที่ฝุายสํงเสริม และพัฒนากร รวมทั้งจัดทําและปรับปรุงสื่อและ
วิธีการสอนให๎เหมาะสม 4) อนุกรรมการสาขาโภชนาการของทารกและเด็กวัยกํอนเรียน มีหน๎า ที่
เผยแพรํความรู๎ด๎านโภชนาการของทารกและเด็กวัยกํอนเรียนตามสถานสงเคราะห๑แมํและเด็กตํางๆ
สํงเสริมการกินตามหลักโภชนาการแกํห ญิงมีครรภ๑และให๎นมลู ก วิเคราะห๑ คุณภาพน้ํานมแมํและ
อาหารเพิ่มเติมทารกและจัดทําหลักคําแนะนําให๎อาหารเสริมแกํทารก จัดทํามาตรฐานน้ําหนักและ
สํวนสูงของทารกและเด็กวัยกํอนเรียน 5) อนุกรรมการสาขาการจัดเลี้ยงอาหารในสถานศึกษา มี
หน๎าที่วางนโยบาย ชํวยเหลือแนะนํา ปรับปรุงและสํงเสริมการจัดเลี้ยงอาหารในสถานศึกษาตํางๆ
ของประเทศ รวมทั้งบทบาทสําคัญในการวางแผนและสํงเสริมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันในโรงเรียน ซึ่ง
ในชํว งทศวรรษ 2500 คณะอนุ กรรมการแตํล ะชุดจะมีผ ลการดําเนินงานในโครงการตํางๆ อยํ าง
เข๎มข๎นจริงจัง หลายโครงการก็ดําเนินการตํอเนื่องเรื่อยมาในรูปแบบการทํางานแบบอื่น เชํน เรื่องการ
สํงเสริมโภชนาการแมํและเด็ก โภชนาการเด็กกํอนวัยเรียนและวัยเรียน การจั ดทําตารางแสดงคุณคํา
อาหาร เป็นต๎น
รัฐบาลใหมํของจอมพลถนอม กิตติขจรที่สืบทอดอํานาจตํอจากจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต๑ใน
ปลายปี พ.ศ. 2506 ได๎มีมติจากการประชุมคณะรัฐมนตรีชุดใหมํเมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2507 ให๎
แตํงตั้งคณะกรรมการโภชนาการแหํงชาติที่สิ้นสุดไปพร๎อมกับคณะรัฐมนตรีชุดกํอนที่ได๎แตํงตั้งขึ้น จึงมี
มติให๎แตํงตั้งคณะกรรมการโภชนาการแหํงชาติ ชุดใหมํขึ้นจํานวน 16 คนมีรัฐมนตรีวําการกระทรวง
สาธารณสุขเป็นประธาน โครงสร๎างสํวนใหญํกรรมการโดยตําแหนํงยังเหมือนเดิมมีที่ตัดออกไปเลยคือ
คณะกรรมการจากกองทัพหรือทหารไมํมีสักตําแหนํงเดียว113
คณะกรรมการโภชนาการแหํ ง ชาติ ใ นปี พ.ศ. 2507 ประกอบด๎ ว ย 1) รั ฐ มนตรี วํ า การ
กระทรวงสาธารณสุ ข ประธานกรรมการ 2) ปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข รองประธานกรรมการ
กรรมการประกอบด๎วย 3) รองปลัดผู๎แทนกระทรวงเศรษฐการ 4) รองปลัดกระทรวงเกษตร 5) รอง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 6) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ 7) อธิการบดีมหาวิทยาลั ย
แพทยศาสตร๑ 8) อธิ บ ดี ก รมการแพทย๑ 9) อธิ บ ดี ก รมวิ ท ยาศาสตร๑ ก ารแพทย๑ 10) อธิ บ ดี ก รม
วิทยาศาสตร๑ 11) อธิบดีกรมการปกครอง 12) อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน 13) อธิบดีกรมประชาสัมพันธ๑
14) อธิบดีกรมอนามัย 15) ผู๎อํานวยการกองโภชนาการ กรมอนามัย กรรมการและเลขานุการ 16)
นายอุทัย พิศลยบุตร กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ
113

หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, (2) สธ. 2.1/6 คณะกรรมการโภชนาการแหํงชาติที่ได๎รับการแตํงตั้งจาก
คณะรัฐมนตรี (14 มกราคม 2507).
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ตํอมาในการประชุมคณะกรรมการโภชนาการแหํงชาติเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2507 ที่
ประชุม ได๎ รั บ ทราบถึ งมติ ของคณะรั ฐ มนตรีที่ไ ด๎ย กฐานะของอนุกรรมการประสานงานโครงการ
โภชนาการชนบท แตํงตั้งขึ้นเป็นคณะกรรมการประสานงานโครงการโภชนาการชนบท 114 และกํอน
หน๎านั้นได๎แตํงตั้งคณะกรรมการพิจารณาปัญหาการผสมเกลืออนามัย 115 ซึ่งมีบทบาทหน๎าที่ในการ
รํวมมือและสนับสนุนการดําเนินงานกันและกันกับคณะกรรมการโภชนาการแหํงชาติ 116 โดยทั้งสาม
คณะกรรมการมีเลขานุการคนเดียวกันคือ นายอุทัย พิศลยบุตร จากกองโภชนาการ กรมอนามัย ซึ่ง
แสดงให๎เห็นวําโครงการทั้งหมดมีการปฏิบัติงานที่ประสานเชื่อมโยงไปในแนวทางเดียวกัน และรัฐบาล
ได๎เอาจริงเอาจังเดินหน๎านโยบายปรับปรุงสํงเสริมโภชนาการในชนบทอยํางเต็มที่
ขณะเดีย วกั น ในการประชุ มครั้ง นี้ค ณะกรรมการโภชนาการแหํ ง ชาติไ ด๎พิ จารณาแตํง ตั้ ง
อนุกรรมการสาขาทั้ง 5 สาขา จากรายชื่อที่เลขานุการเสนอ ซึ่งเป็นกรรมการตามตําแหนํงที่เกี่ยวข๎อง
กับงานสาขานั้นและผู๎เชี่ยวชาญด๎านนั้นโดยตรง โดยสํวนใหญํคณะกรรมการจะอนุมัติแตํงตั้งตามที่
เลขานุการเสนอมามีแก๎ไขเปลี่ยนแปลงบ๎างเล็กน๎อย 117 ซึ่งเมื่อเทียบเคียงกันแล๎วปรากฏวํา รายชื่อ
อนุกรรมการที่แตํงตั้งครั้งนี้ใกล๎เคียงกันกับรายชื่อที่ขอปรับปรุงใหมํลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2506 จึง
กลําวได๎วําการดําเนินงานด๎านโภชนาการในทศวรรษ 2500 ไปจนสิ้นสุดรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติ
ขจรในตอนต๎น ทศวรรษ 2510 นั้ นมี ค วามตํอ เนื่อ งอยํ างมากทั้ งนโยบายและตั ว บุ ค คลที่ แ ทบจะ
เปลี่ยนตัวบุคคลรับผิ ดชอบในคณะอนุกรรมการแตํละสาขาไมํมากนัก ถึงเปลี่ยนก็จะมีตัว บุคคลที่
ดําเนิ น งานหลั ก ปรากฏอยูํ ในกรรมการแทบทุกชุ ด ในขณะเดียวกันในคณะกรรมการโภชนาการ
แหํงชาติชุดใหญํก็มีบุคคลที่ได๎รับผิดชอบอยํางตํอเนื่องยาวนานจนกลายเป็นผู๎ดําเนินงานทางด๎ าน
โภชนาการที่ สํ า คั ญ อยํ า งมาก เชํ น นายอุ ทั ย พิ ศ ลยบุ ต รที่ ดํ า รงตํ า แหนํ ง เดิ ม คื อ กรรมการและ
ผู๎ชํวยเลขานุการตั้งแตํชุดแรกในปี พ.ศ. 2494 จนถึงชุดสุดท๎ายที่หมดวาระลงในปี พ.ศ. 2512 เป็น
เวลาเกือบสองทศวรรษ นายแพทย๑กําธร สุวรรณกิจที่ดํารงตําแหนํงกรรมการในชุดแรกและมาดํารง
ตําแหนํ งกรรมการในฐานะอธิบ ดีกรมอนามัยตํอมาอีกในทศวรรษ 2500 รวมทั้งแพทย๑หญิงอมรา
จันทราภานนท๑ ที่รับตําแหนํงกรรมการตํอเนื่องจากชุดแรกมาชุดที่สอง ซึ่งเป็นบุคลากรที่รับผิดชอบ
หลักของกระทรวงสาธารณสุขอยูํแล๎ว แม๎วําตํอมาจะไปอยูํที่คณะสาธารณสุขศาสตร๑ก็ยังทํางานด๎านนี้
อยูํ นอกจากนี้แล๎วบุคคลผู๎รับผิดชอบหลายคนมีลักษณะเป็นข๎าราชการมืออาชีพหรือ “แทคโนแครต”
สูงมาก ซึ่งอาจเป็นสาเหตุสําคัญประการหนึ่งที่ทําให๎การดําเนินงานด๎านโภชนาการในสองทศวรรษ
ดังกลําวประสบความสําเร็จอยํางสูงและเผยแพรํได๎อยํางกว๎างขวาง
114

คณะรัฐมนตรีแตํงตั้งเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ๑ พ.ศ. 2507. ดู อุทัย พิศลยบุตร, หน๎า 24.
คณะรัฐมนตรีแตํงตั้งเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2507. ดู อุทัย พิศลยบุตร, หน๎า 24.
116
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, (2) สธ. 2.1/7 การประชุมคณะกรรมการโภชนาการแหํงชาติ ครั้งที่
1/2507/8 ณ ห๎องประชุมกระทรวงสาธารณสุข (29 มิถุนายน 2507).
117
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, (2) สธ. 2.1/7 การประชุมคณะกรรมการโภชนาการแหํงชาติ ครั้งที่
1/2507/8 ณ ห๎องประชุมกระทรวงสาธารณสุข (29 มิถนุ ายน 2507).
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องค์กรประสานงานภาครัฐด้านโภชนาการ
คณะกรรมการโภชนาการแหํงชาติได๎ดําเนินงานมาจนสิ้นสุดลงตามคณะรัฐมนตรีรัฐบาล จอม
พลถนอม กิตติขจร หลังการประกาศใช๎รัฐธรรมนูญและมีการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ๑
พ.ศ. 2512 ซึ่งรัฐบาลใหมํที่มีจอมพลถนอม กิตติขจรดํารงตําแหนํงนายกรัฐมนตรีอีกครั้งตั้งแตํ วันที่ 7
มีนาคม พ.ศ. 2512 แตํก็ไมํได๎แตํงตั้งคณะกรรมการโภชนาการแหํงชาติชุดใหมํขึ้นมาทําหน๎าที่ อยํางไร
ก็ตามองค๑การสหประชาชาติคือยูนิเซฟและองค๑การอาหารและเกษตรฯ ที่ให๎ความชํวยเหลือรัฐบาล
ไทยในงานด๎ า นโภชนาการมาโดยตลอดเห็ น วํ า จะขาดหนํ ว ยงานหลั ก ในการวางนโยบายและ
ประสานงานไมํได๎ ในที่สุดจึงได๎เสนอให๎กระทรวงศึกษาธิการตั้งคณะกรรมการขึ้นอีกคณะหนึ่งชื่อวํา
คณะกรรมการประสานงานโครงการสํ ง เสริ ม โภชนาการเมื่ อ เดื อ นมิ ถุ น ายน พ.ศ. 2512 มี
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน กรรมการอื่นประกอบด๎วยบุคคลในตําแหนํงตํอไปนี้คือ อธิบดี
กรมการฝึ กหัดครู กรมอาชีวศึกษา กรมสามัญศึกษา กรมการปกครอง กรมพัฒนาการชุมชน กรม
สํงเสริมการเกษตร คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหิดล อธิการวิทยาลัยวิชาการศึกษา
เลขาธิการองค๑การอาหารและเกษตรแหํงสหประชาชาติ ผู๎อํานวยการกองโภชนาการกรมอนามัยและ
ผู๎แทนจากสํวนการปกครองท๎องถิ่น กรมการปกครอง ผู๎แทนกรมวิสามัญศึกษา ผู๎แทนสภาพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ผู๎แทนยูนิเซฟและเอฟเอโอ รวมอีกสองคนทําหน๎าที่กรรมการเลขานุการ
และกรรมการผู๎ชํวยเลขานุการ หน๎าที่นอกจากประสานงานแล๎ วยังต๎องพิจารณาให๎ความเห็นหรือ
ข๎อเสนอแนะในการดําเนินงานเกี่ยวกับการแก๎ปัญหา ศึกษาหาวิธีการปรับปรุงสํงเสริมด๎านโภชนาการ
ของชาติ รวมทั้งศึกษาประเมินผลศูนย๑อบรมโภชนาการ และการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแกํเด็กและ
หาวิธีดําเนินการให๎ได๎ผลยิ่งขึ้น118
ตํอมาในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2513 คณะกรรมการประสานงานโครงการสํงเสริมโภชนาการ
ได๎ตั้ง “อนุกรรมการรํางแผนงานประสานในการดําเนินงานตามโครงการสํงเสริมโภชนาการให๎แกํเด็ก”
อนุกรรมการชุดนี้ประชุมกันถึง 13 ครั้ง จนมีข๎อเสนอสําคัญคือให๎เปลี่ยน คณะกรรมการประสานงาน
โครงการสํงเสริมโภชนาการเป็น “คณะกรรมการอาหารและโภชนาการแหํงชาติ (National Food
and Nutrition Committee)” มีรัฐ มนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานและมี
ปลัดกระทรวงอีก 7 คนเป็นกรรมการคือ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี มหาดไทย ศึกษาธิการ เกษตร
เศรษฐการ สาธารณสุข และอุตสาหกรรม รวมทั้งเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ
ผู๎อํานวยการสํานักงบประมาณ ผู๎อํานวยการสถาบันอาหารและโภชนาการแหํงชาติเป็นกรรมการ
เลขานุการ ผู๎อํานวยการกองโภชนาการ เป็นกรรมการและผู๎ชํวยเลขาธิการ พร๎อมกันนี้ได๎เสนอให๎
จัดตั้งคณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการอาหารและโภชนาการแหํงชาติ ซึ่งคณะรัฐมนตรีอนุมัติ
แตํงตั้งคณะกรรมการทั้งสองคณะตามที่กระทรวงศึก ษาธิการเสนอเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2514
118

ทวีรัสมิ์ ธนาคม, (บรรณาธิการ), ตําราโภชนาการ, ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ: อดีตอนุกรรมการ
สาขาโภชนศาสตร๑, 2516), หน๎า 220-221.
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ให๎ มี ว าระ 4 ปี แตํ ไ มํ ไ ด๎ อ นุ มั ติ จั ด ตั้ ง สถาบั น อาหารและโภชนาการเพื่ อ ทํ า หน๎ า ที่ เ ป็ น สํ า นั ก งาน
เลขานุการของคณะกรรมการดังกลําว119
บทบาทเฉพาะหน๎ าของคณะกรรมการอาหารและโภชนาการแหํ งชาติคื อการจัด ทํา รํา ง
นโยบายอาหารและโภชนาการเพื่อบรรจุเข๎าไว๎ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2515-2519) ซึ่งมีหน๎าที่ต๎องพิจารณาข๎อเสนอเชิงนโยบายจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเพื่อรํางแผน
อาหารและโภชนาการขึ้น ซึ่งได๎จัดประชุมให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องมาประชุมเสนอ “ข๎อแนะแนวทาง
สําหรับนโยบายอาหารและโภชนาการแหํงชาติ” ในระหวํางวันที่ 14-21 กุมภาพันธ๑ พ.ศ. 2516 ซึ่ง
ได๎รั บ ข๎อ เสนอจํ า นวนมาก ทั้งการรวบรวมเอาปัญหาและอุป สรรคของงาน ตรวจสอบและแก๎ไ ข
วั ต ถุ ป ระสงค๑ แนวทางและขอบขํ า ยการดํ า เนิ น งานและตั ด สิ น ปั ญ หาความรั บ ผิ ด ชอบและการ
ประสานงานความรํวมมือของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎ อง สํวนอีกสองหน๎าที่สําคัญคือจัดทําข๎อเสนอเชิง
นโยบายและจัดเตรียมแผนแมํบทด๎านอาหารและโภชนาการ และหน๎าที่นําเสนอทั้งสองข๎อให๎สภา
พัฒนาเศรษฐกิจพิจารณาเห็นชอบและนําไปปฏิบัติตํอไป โดยเปูาหมายสําคัญในระยะสั้นคือสํงเสริม
โภชนาการในกลุํมเสี่ยงคือมารดาและทารก เด็กกํอนวัยเรียนและวัยเรียน การพัฒนาสํงเสริมอาหาร
โปรตีน สํว นแผนการระยะยาวคือวางแผนงานและนโยบายและประสานหนํว ยงานรับผิดชอบให๎
ชัดเจน สํงเสริมเผยแพรํงานด๎านอาหารและโภชนาการ บําบัดควบคุมโรคขาดสารอาหาร วิจัยเกี่ยวกับ
สภาวะทางอาหารและโภชนาการ และการเพิ่มชั่วโมงโภชนาการในหลักสู ตรนักศึกษาแพทย๑120 ซึ่ง
เป็นไปได๎วําคณะกรรมการชุดนี้ยังไมํได๎อนุมัติข๎อเสนอแผนอาหารและโภชนาการเข๎าสูํแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 3 ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจากเหตุการณ๑ 14 ตุลาคม พ.ศ.
2516 เสียกํอนจึงทําให๎คณะกรรมการชุดนี้หมดหน๎าที่ตามไปด๎วย
ในขณะที่นายอุทัย พิศลยบุตรที่ดํารงตําแหนํงผู๎อํานายการกองโภชนาการในปี พ.ศ. 2519 ได๎
ให๎ ข๎ อมูล วํา กรรมการบริ ห ารของสภาพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั ง คมแหํ ง ชาติ ได๎ แตํง ตั้งอนุก รรมการ
วางแผนอาหารและโภชนาการขึ้นในสภาพัฒน๑ฯ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 เพื่อวางแผนงาน
พัฒนาอาหารและโภชนาการของชาติเข๎าไปบรรจุไว๎ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่
4 (พ.ศ. 2520-2524) ซึ่งอนุกรรมการได๎แตํงตั้งคณะทํางานที่ประกอบด๎วยผู๎เชี่ยวชาญด๎านโภชนาการ
ของหนํ ว ยงานตํ า งๆ ทํ า งานรํ ว มกั บ ผู๎ เ ชี่ ย วชาญจากยู เ สดจํ า นวน 3 คนที่ ผ ลั ด เปลี่ ย นมาชํ ว ย
คณะทํางานได๎รํางจั ด ทําแผนจนสําเร็จและเสนอตํอที่ประชุมอนุกรรมการอาหารและโภชนาการ
แหํงชาติ ซึ่งที่ประชุมมีมติรับรองและนําเสนอตํอคณะกรรมการบริหารของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและ
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เรื่องเดียวกัน, หน๎า 221-222.
120
เรื่องเดียวกัน, หน๎า 222-224.
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สังคมแหํงชาติ จนได๎รับการบรรจุเป็นแผนอาหารและโภชนาการแหํงชาติ 121 ในปี พ.ศ. 2519 และได๎
ใช๎เป็นแนวทางการดําเนินงานของหนํ วยงานที่เกี่ยวข๎องมาตั้งแตํปี พ.ศ. 2520 ที่เริ่มแผนและเป็น
แบบอยํางของการรํางแผนอาหารและโภชนาการในแผนพัฒนาฯ ฉบับอื่นตํอมา122
3.2.4 การปรับโครงสร้างกระทรวงสาธารณสุขกับการเกิดขึ้นของการควบคุมอาหาร
บทสรุปที่เป็นเหมือนจุดเริ่มต้น
เมื่อการดําเนินงานด๎านโภชนาการใหมํได๎ดําเนินมาถึงปลายทศวรรษ 2510 ได๎เกิดการ
เปลี่ ย นแปลงอยํ างสํ า คัญอีกครั้ ง หนึ่ง อันแสดงให๎ เห็ น ถึงความสํ าคัญและการยอมรับ ของภาครั ฐ
เกี่ยวกับนโยบายและวิธีการดําเนินงานเกี่ยวกับโภชนาการใหมํได๎อยํางชัดเจนอยํางน๎อย 2 ประการ
ได๎แกํ
1. การปรับโครงสร๎างของกระทรวงสาธารณสุขครั้งใหญํ ที่ได๎มีการตั้งสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในปี พ.ศ. 2517 ขึ้นมาทําหน๎าที่กํากับดูแลและควบคุมการ
ดําเนินงานด๎านอาหารให๎เป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร๑ โดยเฉพาะการควบคุมอาหารในด๎านการผลิตที่
เกิดขึ้นจํานวนมากในอุตสาหกรรมของประเทศ ที่ตํอยอดจากการผลิตวั ตถุดิบด๎านเกษตรมาแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรมที่ต๎องมีมาตรฐานความนําเชื่อถือที่เป็นสากล รวมทั้งต๎องมีการวิเคราะห๑
ทางด๎านโภชนาการที่ชัดเจนแสดงออกไว๎ด๎ว ย ซึ่งเป็นคําตอบของความสํ าคัญของหนํ วยงานนี้ ได๎
ดําเนินการอยํางกว๎างขวางในเวลาตํอมา
2. การบรรจุแผนพัฒนาด๎านอาหารและโภชนาการเข๎าเป็นสํวนหนึ่งของแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแหํ ง ชาติ นอกจากจะทํ า ให๎ เ ห็ น ถึ ง เปู า หมายและนโยบายของอาหารและ
โภชนาการโดยรวมแล๎ว ยังกลายเป็นแผนแมํบทที่ภาครัฐในทุกภาคสํวนสามารถวางบทบาทที่ชัดเจน
รวมทั้งเข๎ารํวมในการดําเนินงานให๎เป็นไปตามเปูาหมายที่มีรํวมกันนั้นได๎ นับเป็นการสร๎างความสําคัญ
ให๎กับโภชนาการอยํางชัดเจน
ในสํวนของการปรับโครงสร๎างกระทรวงสาธารณสุขครั้งใหญํหลังเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองครั้งใหญํเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 นั้น เป็นผลตํอเนื่องมาจากการถกเถียงและตํอรอง
121

กรุ ณ าดู ร ายละเอี ย ดใน คณะอนุ ก รรมการวางแผนพั ฒ นาอาหารและโภชนาการ, สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ, นโยบายอาหารและโภชนาการแหํงชาติ (กรุงเทพฯ: สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ, 2519).
122
อุทัย พิศลยบุตร, “วิวัฒนาการของงานโภชนาการในแผนงานสาธารณสุขของประเทศไทย 24692533”, หน๎า 36-37.
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ทางอํานาจครั้งสําคัญในกระทรวงสาธารณสุขที่ดําเนินมากํอนหน๎าจะปรับโครงสร๎างสําเร็จในปี พ.ศ.
2517 ประมาณ 3-4 ปี แตํรัฐบาลในสมัยเผด็จการทหารไมํได๎ตอบสนองให๎เป็นไปตามความประสงค๑
ของบุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ง านในกระทรวงสาธารณสุ ข มากนั ก ดั ง ที่ มี ร ายงานจากเจ๎ า หน๎ า ที่ ฝุ า ย
สหรัฐอเมริกาในไทยกลําวถึงเรื่องนี้ วํา ในปี พ.ศ. 2514 หลังการปฏิวัติตนเองของจอมพลถนอม กิติ
ขจรก็มีการปรับโครงสร๎างกระทรวงสาธารณสุข และเป็นที่สังเกตขององค๑การบริหารวิเทศกิจแหํง
สหรั ฐ อเมริ ก าวํ า ในรายละเอี ย ดนั้ นโครงสร๎า งของกระทรวงสาธารณสุ ข ยัง ไมํไ ด๎ ข๎อ ยุ ติที่ แ นํน อน
ทั้งหมด123
แม๎วําหลังการปฏิวัติยึดอํานาจตนเองเบ็ดเสร็จของจอมพลถนอม กิตติขจรและคณะทหารใน
ปลายปี พ.ศ. 2514 จะได๎มีการปฏิรูปโครงสร๎างกระทรวงสาธารณสุขในปี พ.ศ. 2515 ให๎รวมกรม
แพทย๑ที่เน๎นการรักษาและกรมอนามัยที่เน๎นสํงเสริมสุขภาพและปูองกันโรค เข๎ามาไว๎ด๎วยกันเรียกวํา
กรมการแพทย๑และอนามัยที่ทําให๎อํา นาจของอธิบดีกรมนี้มีอํานาจมากเพราะคุมสองกรมสําคัญที่ใช๎
งบประมาณไปร๎อยละ 92.5 แล๎ว ทําให๎การบริหารภาพรวมของกระทรวงโดยปลัดกระทรวงแทบไมํมี
ความสํ า คัญ เลย และยั ง เน๎ น ไปที่ ก ารรั กษาพยาบาลและสํ งเสริม การมี ระบบแพทย๑ เ ฉพาะทางที่
ประชาชนได๎รับประโยชน๑น๎อยอีกด๎วย124
ในขณะที่ปรับโครงสร๎างการบริหารที่ทําสําเร็จในปี พ.ศ. 2517 และใช๎มาจนถึงทุกวันนี้ นั้นได๎
แบํงกรมแพทย๑และกรมอนามัยในการทําหน๎าที่ที่ตํางกัน แตํมีปลัดกระทรวงที่มีอํานาจวางนโยบาย
และสั่งการได๎อยํางมีประสิทธิภาพด๎วยการให๎อํานาจการบริหารมาอยูํในสํานักงานปลัดกระทรวง และ
มีอํานาจบังคับบัญชาโดยตรงไปยังจังหวัดที่มีสํานักงานสาธารณาสุขจังหวัดทําหน๎าที่บริหารจัดการอยูํ
ในพื้นที่ การจัดโครงสร๎างการบริหารเชํนนี้ทําให๎การทํางานในสํวนตํางๆ สามารถประสานและสั่งการ
ได๎ อ ยํ า งมีป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น ที่ สํ า คั ญ ในการปรั บโครงสร๎ างครั้ง นี้ ได๎ ใ ห๎ ความสํ า คั ญกั บ การตั้ ง
สํา นักงานคณะกรรมการอาหารและยาขึ้นเป็นหนํว ยงานในระดับเทียบเทํากรมแตํเป็นอิส ระกวํา
เพราะมีคณะกรรมการที่ตั้งโดยกระทรวงทําหน๎าที่บริหารจัดการอันเป็นการจัดรูปแบบการบริหารที่
อาศัยความเป็นวิชาชีพด๎านอาหารและยามาเกี่ยวข๎องด๎วยอยํางมาก125
เดิมหน๎าที่การควบคุมอาหารและยาไมํให๎เป็นภัยตํอสุขภาพของประชาชนนั้นอยูํในอํานาจ
หน๎าที่ของกองควบคุมอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข จนกระทั่งปี พ.ศ. 2497 คณะรัฐมนตรีได๎
แตํงตั้งกรรมการพิจารณาการควบคุมคุณภาพอาหารเพื่อพิจารณาหาทางควบคุมคุณภาพอาหาร
123

Merrill M. Shutt, A Brief History of USOM Support to Public Health and Population
Programs in Thailand, (Bangkok: USOM, 1972), p. 1, Appendix H.
124
กรุณาดู วิวรรณ เอกรินทรากุล, “การบริหารงานสาธารณสุขในประเทศไทย พ.ศ. 2501-2520, หน๎า
106-115.
125
เรื่องเดียวกัน, หน๎า 116-119.
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ประเภทตํางๆ ที่ยังมิได๎ทําการควบคุมตามพระราชบัญญัติค วบคุมคุณภาพอาหาร พ.ศ. 2484 เพื่อ
ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของประชาชน และในการประชุมคณะกรรมการครั้งแรกในวันที่ 19
มีนาคม พ.ศ. 2497 มีเรื่องต๎องพิจารณาเรื่องสําคัญตามวาระคือ เรื่องมีผู๎ใช๎วัตถุเคมีฟอกสีน้ําตาล
มะพร๎าวให๎ขาว เรื่องหาทางควบคุมผักสดและผลไม๎สดที่ขายในตลาดมิให๎มียาฆําแมลงตํางๆ เป็นพิษ
แกํผู๎บริโภคเหลืออยูํ เรื่องหาทางควบคุมอาหารที่จําเป็นตํางๆ เชํน น้ําส๎ม กะปิ น้ําปลาและเครื่อง
กระป๋องตํางมิให๎มีสิ่งปลอมปนจนเป็นอันตรายตํอสุขภาพ รวมทั้งได๎ทําการควบคุมไอศกรีมเสียด๎วย 126
ซึ่ง การตั้ ง กรรมการมาทํ า หน๎ า ที่ ต ามกฎหมายควบคุ ม คุ ณภาพอาหารทํ า ให๎ เห็ น ข๎ อ บกพรํ อ งของ
กฎหมายจนนําไปสูํการเสนอพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2510 ขึ้นมาบังคับใช๎ให๎ทันสมัย และการ
ทํางานของคณะกรรมการควบคุมอาหารที่เป็นอันตรายตํอประชาชนรํวมกับผู๎เชี่ยวชาญตํางประเทศได๎
เป็ น จุ ดเริ่ มต๎น ของการเสนอตั้งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาขึ้นในปี พ.ศ. 2517 ซึ่งได๎
ดําเนินการพิจารณามาตั้งแตํปี พ.ศ. 2515 รวมทั้งได๎มีการปรับปรุงการทํางานด๎านการตรวจวิเคราะห๑
อาหารให๎ทันสมัยมากขึ้นจากความชํวยเหลือขององค๑การสหประชาชาติและองค๑การอนามัยโลกทั้ง
ด๎านความรู๎และวัสดุอุปกรณ๑เพื่อให๎อาหารและยามีความปลอดภัยตํอชีวิตประชาชน
สํวนอีกด๎านหนึ่ง การสร๎างลูํทางใหมํของการดําเนินนโยบายด๎านอาหารและโภชนาการให๎
เป็นที่รับรู๎และยอมรับกันในวงกว๎าง รวมทั้งการสร๎างการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนได๎เป็นอยํางดี ด๎วย
การนําเสนอไว๎เป็นสํวนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติที่เป็ นเหมือนธรรมนูญของ
หนํวยงานภาครัฐที่ต๎องยึดเป็นกรอบและเปูาหมายการดําเนินงาน มีผลทําให๎นโยบาย แผนงาน และ
วิธีการดําเนินงานด๎านอาหารและโภชนาการได๎รับการตอบสนองและให๎ความสําคัญในการปฏิบัติงาน
มากขึ้นในสังคมไทย นโยบายด๎านอาหารและโภชนาการจึงสําคัญขึ้นมาและแพรํกระจายไปสูํ การ
ปฏิบัติงานและดําเนินกิจกรรมที่หลากหลายและเห็นผลที่ชัดเจน และที่สําคัญอีกประการคือการเข๎า
มามี สํ ว นรํ ว มของภาคเอกชนและภาคประชาชนที่ ทําให๎ โ ภชนาการได๎กลายเป็น วาระแหํ งชาติ ที่
แพรํหลายไปสูํสังคมไทยอยํางกว๎างขวางในเวลาตํอมา
3.3 บทบาทโภชนาการใหม่ในการเปลี่ยนวิถีการกินของประชาชนไทย
จุดเปลี่ยนแห่งความสาเร็จ “อาหารหลัก 5 หมู่” กับความแพร่หลายโภชนาการใหม่
แม๎วําแนวความคิด “โภชนาการใหมํ” จะถูกรัฐให๎ความสําคัญมาอยํางยิ่งยวดตั้งแตํทศวรรษ
2480 แล๎ว ก็ตาม ตลอดจนการเผยแพรํความรู๎โ ภชนาการใหมํจะกระทํากันในรูปแบบของการให๎
ความรู๎ทเี่ ป็นวิทยาศาสตร๑สาขาเคมีของการเรียกขานชื่ออาหารที่กินไปวํา “ประเภททั้งหกของอาหาร”
126

(2) สธ. 3.1/2 บันทึกการประชุมคณะกรรมการพิจาณาการควบคุมคุณภาพอาหารครั้งที่1/2497 (19
เมษายน 2497).
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หรือ “ธาตุอาหารทั้งหก”128 ประกอบด๎วย 5 สารอาหารสําคัญ คือ คาร๑โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน
วิตามิน และเกลื อแรํ รวมทั้งน้ํ าเข๎าไปด๎ว ยในประการที่ 6 ทั้งนี้การเผยแพรํทั่ว ไปก็พูดถึงและให๎
ความสําคัญ 5 สารอาหารสําคัญในคุณสมบัติทางเคมีที่มีตํอรํางกายมาโดยตลอด ซึ่งเป็นจุดเดํนสําคัญ
ของ “โภชนาการใหมํ (new nutrition)” แตํจุดเปลี่ยนสําคัญของการสร๎างความรับรู๎ของโภชนาการ
ใหมํให๎เกิดขึ้นอยํางกว๎างและลึกซึ้งตํอทุกคนในสังคมไทยนั้น เกิดขึ้นเมื่อเกิดการเสนอรูปธรรมของหมูํ
อาหารออกเป็นภาพตัวแทนของอาหารหลัก 5 หมูํสําหรับประเทศไทย
ข๎อเดํนประการสําคัญของ “อาหารหลัก 5 หมูํ” คือการนําเสนออยํางเป็นรูปธรรมที่จับต๎อง
ได๎ของอาหารที่เขียนเป็นรูปโปสเตอร๑ภาพของตัวอยํางอาหารที่เป็นตัวแทนของอาหารแตํละหมูํ เชํน
หมูํที่ 1 เนื้อสัตว๑ตํางๆ ไขํ ถั่ว นม หมูํที่ 2 ข๎าวน้ําตาลเผือก มัน หมูํที่ 3 ผักใบเขียว และพืชผักอื่นๆ
หมูํ ที่ 4 ผลไม๎ ตํ า งๆ หมูํ ที่ 5 ไขมั น จากสั ต ว๑ แ ละพื ช 129 ตลอดจนการสร๎ า งวาทศิ ล ป์ ขึ้ น อธิ บ าย
ความสําคัญของอาหารหลัก 5 หมูํที่มีตัวอยํางรูปธรรมนั้นทําให๎คนสามารถจําได๎งําย เข๎าใจได๎ งําย ได๎
กลายเป็นกุญแจสําคัญของการเปลี่ยนการแพรํโภชนาการใหมํที่มีภาพตัวแทน “อาหารหลัก 5 หมูํ”
เป็นทั้งรูปธรรมและเป็นทั้งวาทศิลป์ของวิทยาศาสตร๑ของอาหารที่สร๎างความรับรู๎และเข๎าใจอยําง
กว๎างขวางในสังคมไทย
การสร๎าง “ภาพตัวแทน” เกี่ยวกับการกินของคนไทยที่ชัดเจน และเป็นที่รู๎จักกันมาจนถึงทุก
วันนี้ก็คือ “อาหารหลัก 5 หมูํ” ซึ่งเป็นผลมาจากการตั้งคณะกรรมการโภชนาการแหํงชาติในปี พ.ศ.
2503 ที่ได๎พิจารณาอนุมัติให๎ใช๎ภาพ “อาหารหลัก 5 หมูํของไทย” ซึ่งองค๑กรบริหารเทศกิจของ
สหรัฐอเมริกาได๎รํวมมือจัดทําขึ้น 130 นายแพทย๑กําธร สุวรรณกิจผู๎มีสํวนสําคัญในการทํางานด๎าน
โภชนาการขณะนั้น ได๎เขียนเลําเอาไว๎วํา การจัดอาหารหลัก 5 หมูํสําหรับคนไทยได๎เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.
2504 โดยคณะอนุกรรมการสาขาสํงเสริมอาหารและโภชนศาสตร๑ในคณะกรรมการโภชนาการ
แหํงชาติ ได๎รํวมกันจัดทําหนังสือขึ้นเลํมหนึ่งชื่อวํา “คูํมือโภชนาการ เกษตร และอนามัย ” และตีพิมพ๑

127

ยงค๑ ชุติมา, “สยามก๎าวหน๎าและอนามัยแผนใหมํ ”, ใน ประมวลบทความของนายแพทย๑ยงค๑ ชุติมา
(พิมพ๑เป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพนายแพทย๑ ยงค๑ ชุติมา ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม วันที่ 8 สิงหาคม
พ.ศ. 2507), น. 24.
128
กรมสาธารณสุข, กระทรวงมหาดไทย, อาหารของเรา (พระนคร: โรงพิมพ๑ไทยพิทยา, 2482).
129
ดูภาพอาหารหลัก 5 หมูํได๎จาก คณะอนุกรรมการสาขาสํงเสริมอาหาร และคณะอนุกรรมการสาขา
โภชนศาสตร๑ในคณะกรรมการโภชนาการแหํงชาติ, คูํมือโภชนาการ เกษตรและอนามัย, (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช
, 2505), ปกหลัง.
130
วีณะ วีระไวทยะ และสงํา ดามาพงษ๑ , วิวัฒนาการงานโภชนาการ (นนทบุรี : กองโภชนาการ กรม
อนามัยกระทรวงสาธารณสุข, 2545), น. 217.
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ขึ้นในปี พ.ศ. 2505131 เห็นวําควรจะแนะนําให๎ประชาชนกินอาหารให๎ถูกต๎องตามหลักวิชาการ ด๎วย
การแบํ งอาหารเป็ น หมวดหมูํให๎ งํายแกํการจดจํา โดยมีตัว อยํางจากประเทศสหรัฐ อเมริกา และ
แคนาดา ที่พัฒนาขึ้นในระหวํางสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยคําแนะนําของสหรัฐอเมริกาในการกินมีทั้งที่
แบํงเป็น 7 และ 4 หมูํ แตํของไทยได๎ปรับปรุงให๎เข๎ากับสังคมไทยจึงจัดเป็น 5 หมูํ132
อันที่จริงแล๎วตํารา คูํมือโภชนาการ เกษตร และอนามัย ได๎จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค๑แรกคือ
“เพื่อให้ครู ผดุงครรภ์ พัฒนากร และสารวัตรสุขาภิบาล ที่ทํา งานในระดับหมู่บ้านใช้เป็นคู่มือในการ
ปฏิบัติงานของโครงการโภชนาการชนบท อุบลราชธานี ”133 โดยการสนับสนุนเงินทุนการจัดพิมพ๑จาก
ทางองค๑การยูนิเซฟ (UNICEF) โดยเนื้อหาหลักของหนังสือวางเปูาหมายไว๎วํา “เพื่อส่งเสริมการผลิต
อาหาร และยกระดับโภชนาการและอนามัยของประชาชนในชนบทให้สูงขึ้น”134 จึงปรากฏเนื้อหา
การเกษตรทั้งการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว๑ และเลี้ยงปลาอยํางงํายเพื่อเพิ่มอาหารในครอบครัวและชุมชน
ความรู๎ทางโภชนาการและการกินอาหารให๎ถูกหลักโภชนาการ และการจัดการสุขาภิบาลและอนามัย
เพื่อการอยูํดีกินดีด๎วย
หลังจากออกตําราโภชนาการสําหรับปฏิบัติงานในภาคสนามคือ คูํมือโภชนาการ เกษตร และ
อนามัย ซึ่งเป็นคูํมือที่อํานเข๎าใจงํายและไมํซับซ๎อนเหมาะสําหรับคนทั่วไปนําไปใช๎งานได๎ แตํปรากฏวํา
หากครู ห รื อ บุ ค ลากรด๎า นสุ ขภาพจะนํ าไปใช๎เ พื่อ สอนหรือ เผยแพรํตํ อนั้ นยั งใช๎ไ ด๎ไ มํเ หมาะสมจึ ง
จํ า เป็ น ต๎ อ งมี “ตํ า ราโภชนาการที่ สู ง ขึ้ น ไปอี ก สํ า หรั บ ผู้ ที่ จ ะออกไปทํ า การสอน แม้ แ ต่ จ ะสอน
โภชนาการเบื้องต้นก็ตาม นอกจากนี้ผู้อื่นที่สนใจทางโภชนาการจะได้อาศัยตําราเช่นนี้ ค้นคว้าหา
ความรู้ต่อไปได้” 135จึงได๎จัดทํา ตําราโภชนาการ ฉบับที่เป็นวิชาการสําหรับใช๎อํานเพื่อการศึกษาที่
ลึกซึ้งและเป็นข๎อมูลที่อ๎างอิงได๎ในทางวิชาการขึ้น เพื่อสนับสนุนความแพรํหลายของความรู๎โภชนาการ
ในสังคมไทยในชํวงเวลาตั้งแตํกลางทศวรรษ 2500 ตํอเนื่องถึงอีกทศวรรษตํอมา
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คณะอนุกรรมการสาขาสํงเสริมอาหาร และคณะอนุกรรมการสาขาโภชนศาสตร๑ในคณะกรรมการ
โภชนาการแหํงชาติ, คูํมือโภชนาการ เกษตรและอนามัย, (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2505), ปกหลัง.
132
กําธร สุวรรณกิจ, “อาหารหลัก 5 หมูํ,” โภชนาการสาร 2: 3 (กรกฎาคม-กันยายน2511): 1-20.
133
หอจดหมายเหตุ แ หํ งชาติ , (2) สธ. 2.1/7 การประชุ ม คณะกรรมการโภชนาการแหํ งชาติ ครั้ ง ที่
1/2507/8 ณ ห๎องประชุมกระทรวงสาธารณสุข (29 มิถุนายน 2507).
134
คณะอนุกรรมการสาขาสํงเสริมอาหาร และคณะอนุกรรมการสาขาโภชนศาสตร๑ในคณะกรรมการ
โภชนาการแหํงชาติ, คูํมือโภชนาการ เกษตรและอนามัย, (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2505), คํานํา.
135
กําธร สุวรรณกิจ, “คําขวัญของอธิบดีกรมอนามัย,” ใน ทวีรัสมิ์ ธนาคม บรรณาธิการ, ตําราโภชนาการ
, ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ: อดีตอนุกรรมการสาขาโภชนศาสตร๑, 2516), หน๎า [8].
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ตําราโภชนาการอีกประเภทหนึ่งที่สําคัญก็คือตําราเรียนที่ใช๎สําหรับสอนนักเรียนในระดับชั้น
ตํางๆ ที่ได๎มีการแตํงตําราเรียนขึ้นหลายเลํ มหลังจากการเผยแพรํอาหารหลัก 5 หมูํสําหรับคนไทยไป
แล๎ว ซึ่งได๎ใช๎แนวทางการอธิบายและวาทศิลป์ชุดเดียวกันในการสร๎างความรับรู๎โภชนาการใหมํผําน
ภาพตัวแทนอาหารหลัก 5 หมูํ ดังปรากฏการตีพิมพ๑หนังสืออํานประกอบสําหรับวิชาโภชนาการในชั้น
ประถมปลายและมัธ ยมต๎น ในชื่อ โภชนาการเบื้องต๎น ซึ่งอดีตอนุกรรมการสาขาโภชนศาสตร๑ไ ด๎
ดัดแปลงตํอเติมและปรับปรุงขึ้นจาก คูํมือโภชนาการ เกษตร และอนามัย และมอบให๎เป็นหนังสือของ
กระทรวงศึกษาธิการตีพิมพ๑จําหนํายครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2513 นอกจากนี้ยังมีตํารา
โภชนาการแปลจากเรื่อง Nutrition in Action และ Nutrition Education in Action โดยอาจารย๑
ชวลิต รัตนกุล สําหรับแจกสถาบันฝึกหัดครูทั่วประเทศอีกด๎วย 136
โครงการความช่วยเหลือจากต่างประเทศสู่ชนบท
ในทศวรรษ 2500 องค๑กรระหวํางประเทศที่ให๎ความชํวยเหลือปรับปรุงโภชนาการในประเทศ
ไทยที่สําคัญมาจากกองทุนเด็กระหวํางประเทศแหํงสหประชาชาติ (UNICEF) และองค๑การอาหารและ
เกษตรแหํงสหประชาชาติ (FAO) ขณะเดียวกันองค๑การบริหารเทศกิจแหํงสหรัฐอเมริกา (USOM) ก็ได๎
มีสํวนรํวมมือชํวยเหลือผํานทางการสนับสนุนกําลังคนอาสาสมัครในโครงการ U.S. Peach Corps. ที่
ให๎ความชํวยเหลือผํานโครงการให๎สุ ขศึกษา โครงการทดลองในชุมชนและการจัดสรรความชํวยเหลือ
ด๎ว ยอาหารจากสหรั ฐ พร๎ อ มทั้ ง การสนั บ สนุน กิ จ กรรมการอบรมความรู๎ ด๎า นโภชนาการสํ า หรั บ
คนทํางานด๎านสุขภาพและการให๎ทุนอบรมและศึกษาโภชนาการในตํางประเทศ นับเป็นการสร๎าง
ความเข๎มแข็งให๎กับโครงสร๎างพื้นฐานของการดําเนินงานด๎ านโภชนาการและโครงการอนามัยแมํและ
เด็กในพื้นที่ของโครงการเรํงรัดพัฒนาชนบทตํอมา137
พอมาถึงทศวรรษ 2510 แผนงานและโครงการความชํวยเหลือด๎านสาธารณสุขจากประเทศ
สหรัฐอเมริกาได๎แปรเปลี่ยนไปจากทศวรรษที่ผํานพอสมควรทั้งตัวแผนงาน เปูาหมายและจุดเน๎น โดย
ปรากฏวําการให๎ความชํวยเหลือได๎เปลี่ยนจากการชํวยเหลือเป็นโครงการไปเป็นการให๎ความชํวยเหลือ
ในรู ป แบบของแผนงานหลั กที่ มีโ ครงการยํอ ยอยูํในแตํ ล ะแผนงานเพื่ อความมีประสิ ทธิภ าพและ
ประสิทธิผลในการดําเนินงาน ซึ่งปรากฏวํามีทั้งหมด 6 แผนงานด๎วยกัน ได๎แกํ แผนงานควบคุมโรค
แผนงานอนามัย สิ่งแวดล๎ อม การพัฒ นาสถาบัน การอนามัยท๎องถิ่น อาหารและโภชนาการ และ

136

เรื่องเดียวกัน, หน๎า 225.
137
John E. Kennedy, A Brief History of USOM Support to Public Health Programs in
Thailand, (Bangkok: USOM, 1969), p. 14.
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ประชากร ซึ่งตํอมาแผนงานเรื่องประชากรในสํวนของการวางแผนครอบครัวได๎ถูกให๎ความสําคัญ
เพิ่มขึ้นอยํางรวดเร็วอีกด๎วย138
ในขณะที่โครงการสําคัญด๎านการสาธารณสุขอื่นที่ดําเนินการมาอยํางยาวนานอยํางมาเลเรียก็
เกิดการเปลี่ยนแปลงในเปูาหมายและวิธีการรวมทั้งงบประมาณมาโดยตลอด ตั้งแตํเริ่มโครงการในปี
พ.ศ. 2492 ด๎วยความสนับสนุนงบประมาณจากยูนิเซฟและองค๑การอนามัยโลก และตํอมาในปี พ.ศ.
2494 ทาง AID เริ่มให๎ความชํวยเหลือ จนถึงปี พ.ศ. 2501 ก็มีการเปลี่ยนวัตถุประสงค๑โครงการครั้ง
ใหญํจากควบคุมปูองกันเป็นการกําจัดโรคนี้ให๎หมดไปให๎แล๎วเสร็จในปี พ.ศ. 2508 แตํพอถึงปี พ.ศ.
2506 ทางผู๎เชี่ยวชาญองค๑การอนามัยโลกเสนอแผนตํอไปอีก 8 ปีถึงปี พ.ศ. 2515 โดยใช๎งบประมาณ
11 ล๎านเหรียญสหรัฐจํานวนนี้มาจาก USOM แคํ 2.2 ล๎านเหรียญสหรัฐเทํานั้น 139 ซึ่งตํอมาเมื่อ
โครงการความชํวยเหลือนี้สิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2517 ปรากฏวําเป็นโครงการหนึ่งที่มีเงินชํวยเหลือมาก
เป็นประวัติการณ๑ถึง 52.2 ล๎านดอลลาร๑สหรัฐ 140 และได๎ปลํอยให๎รัฐบาลไทยรับผิดชอบทําเองเพื่อ
ความยั่งยืนตํอไป
ข๎อสังเกตสําคัญคือแผนงานอาหารและโภชนาการถูกให๎น้ําหนักเป็นแผนงานสํา คัญของยูซํอม
หลังจากการสํารวจของคณะนักวิจัยอเมริกันในปี พ.ศ. 2503 ที่กลําวถึงข๎างต๎น จนมีโครงการทั้งขนาด
ใหญํและเล็กเกิดขึ้นจากผลการวิจัยครั้งนั้นตลอดเวลา โดยเฉพาะการพัฒนาโภชนาการในชนบททั้งใน
แงํ ข องการปู อ งกั น และสํ ง เสริ ม ภาวะโภชนาการในชุ ม ชน การศึ ก ษาวิ จั ย เพื่อ แก๎ ปั ญ หาโรคขาด
สารอาหารตํางๆ ที่มีการดําเนินการเสริมสารอาหารนั้นเพื่อแก๎ปัญหาด๎วย เชํนการเสริมไอโอดีนใน
เกลือแจกจํ ายในพื้น ที่ที่มีการระบาดของโรคคอพอกมาก การเสริมวิต ามินในข๎าวเพื่อแก๎ การขาด
วิตามินบี 1 เป็นต๎น และการวิจัยทางวิทยาศาสตร๑ด๎านอาหารที่มีความสําคัญขึ้นอยํ างมากในทศวรรษ
2510 อาทิ โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ๑อาหารโปรตีนราคาถูกและหาได๎งํายในท๎องถิ่นคือถั่ว
เหลือง หรือที่รู๎จักกันตํอมาวํา “โปรตีนเกษตร” หรือกรณีการวิจัยการเกิดโรคนิ่วที่มีผลมาจากอาหาร
ที่กินในภาคอีสาน โดยเฉพาะด๎านที่เกี่ยวข๎องกับการเกิดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ ซึ่งได๎ค๎นพบวําเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีอันเนื่องมาจากอาหาร โดยมีสาเหตุมาจากการขาดสารฟอสฟอรัสใน
อาหาร และการเพิ่มขึ้นของของปริมาณสารออกซาเลทที่มาจากอาหารท๎องถิ่น ซึ่งเป็นตัวผลึกสําคัญ
ในก๎อนนิ่ว ผลการวิจัยนําไปสูํการปูองกันโรคนิ่วโดยการให๎เกลื อฟอสเฟตในระดับชุมชนจนเป็น
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กรุณาดู เรื่องเดียวกันและดู Merrill M. Shutt, A Brief History of USOM Support to Public
Health and Population Programs in Thailand (Bangkok: USOM, 1972).
139
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, สบ. 5.1.1.2/65 เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ (พ.ศ. 2506)
140
โรเบิร๑ต เจ. มัสแคท, สหรัฐอเมริกากับการพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงในประเทศไทย แปลโดย
กุสุมาลย๑ รชตะนันทน๑ และคณะ, (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ๑มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑, 2536), หน๎า 110.
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ผลสําเร็จ รวมทั้งมีวิธีการแก๎ปัญหาในระดับชุมชนด๎วยการกินอาหารที่มีสารกํอออกซาเลทน๎อยลงหรือ
เพิ่มการกินอาหารที่มีฟอสฟอรัสมากขึ้น141
“โปรตีนเกษตร” โครงการพัฒนาโปรตีนราคาถูกจากวัตถุดิบในท้องถิ่น
โครงการรูปธรรมด๎านอาหารและโภชนาการที่เกิดขึ้นในตอนท๎ายๆ ของความชํวยเหลือจากยู
ซํอมในประเทศไทยและมีผลยั่งยืนสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันโครงการหนึ่งก็คือ โครงการพัฒนาโปรตีน
จากถั่วเหลืองวัตถุดิบราคาถูก ผลิตได๎เอง หางํายในท๎องถิ่น เพื่อเป็นโปรตีนราคาถูกสําหรับปรับปรุง
โภชนาการของเด็กกํอนและในวัย เรียนที่ปั ญหาสําคัญคือขาดโปรตีน ซึ่งได๎เริ่มต๎นเตรียมการด๎าน
วิชาการตั้งแตํปี พ.ศ. 2510 จากการจัดประชุมวิชาการระหวํางประเทศที่อินเดียเรื่อง การพัฒนา
อาหารโปรตีนใหมํๆ ที่คนยังไมํคํอยรู๎จัก (Non-conventional Protein Foods) เพื่อแก๎ปัญหาวิกฤต
โปรตีนในประเทศกําลังพัฒนา ด๎วยการค๎นหาวิธีการผลิตอาหารโปรตีนราคาถูกจากอาหารชนิดใหมํที่
มีอยูํ แ ล๎ ว ในธรรมชาติและท๎อ งถิ่น นํามาดัดแปลงเป็น อาหารโปรตีน สํ ารั บบริ โ ภค และในปี ตํอมา
องค๑การยูเสดก็จัดให๎มีการอบรมนักวิชาการอาวุโสด๎านโภชนาการสาธารณสุขที่นิวยอร๑คเป็นเวลา 5
เดือน หลังเสร็จการอบรมทางยูเสดได๎ เชิญไปรับทราบนโยบายที่จะเข๎ามาเปิดโครงการพัฒนาอาหาร
โปรตีนขึ้นในไทยด๎วย142
โครงการนี้ เ ริ่ ม ต๎ น ขึ้ น ในปี พ.ศ. 2512 จนกระทั่ ง สิ้ น สุ ด โครงการในปี พ.ศ. 2515 ใช๎
งบประมาณจากการสนับสนุนของยูซํอมไปราว 638,200 เหรียญสหรัฐและงบประมาณจากรัฐบาล
ไทยไลํ เ ลี่ ย กั น โครงการนี้ ดํ า เนิ น การโดยสถาบั น ค๎ น คว๎ า และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ๑ อ าหารแหํ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ที่มี ดร. อมร ภูมิรัตน๑ เป็นผู๎อํานวยการรํวมกับกองโภชนาการ กระทรวง
สาธารณสุ ขที่มีนายแพทย๑อมร นนทสุตเป็นหัวหน๎ากอง พัฒนาผลิตภัณฑ๑อาหารโปรตีนสูงจากถั่ว
เหลืองในรูปแบบของถั่วเหลืองแปรรูปแห๎งที่เรียกวํา “โปรตีนเกษตร” ซึ่งผํานการทดลองใช๎ทําอาหาร
เลี้ยงเด็กกํอนวัยเรียนในชนบทผํานเครือขํายศูนย๑โภชนาการเด็กและเด็กวัยเรียนในกรุงเทพมหานคร
แล๎วปรากฏวําได๎ผลดีมาก ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงได๎หาทางจะนํามาเป็นอาหารราคาถูกสําหรับ
โครงการอาหารกลางวันของนักเรียนที่โรงเรียน และนอกจากนี้ยังได๎รับการตอบรับจากภาคเอกชน
ท๎องถิ่นผู๎ผลิตอาหารในการนําไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ๑เชิงการค๎าอันเป็นเปูาหมายประการหนึ่งของ
ผู๎สนับสนุนทุนคือยูซํอมอีกด๎วย143
141

อาจารย๑อารี @ 80: หนึ่งในความพยายามจัดการความรู๎เพื่อชีวิต (หนังสืออนุสรณ๑เนื่องในวาระ
ครบรอบ 80 ปี ศาสตราจารย๑เกียรติคุณ นายแพทย๑อารี วัลยะเสวี 20 ตุลาคม 2548).
142
อุทัย พิศลยบุตร, “วิวัฒนาการของงานโภชนาการในแผนงานสาธารณสุขของประเทศไทย 24692533”, หน๎า 25.
143
Merrill M. Shutt, A Brief History of USOM Support to Public Health and Population
Programs in Thailand, p. 13, Appendix E.
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ในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ๑โปรตีนเกษตรให๎แพรํหลายและเป็นสินค๎าอาหารได๎นั้น ได๎
พัฒนาต๎นแบบอาหารโปรตีน (Protein Food Prototype) จากวัตถุดิบภายในประเทศที่มีโปรตีนสูง
เชํน ถั่ว เหลื อง ถั่ว เขีย ว มะพร๎ าว งา ออกมารวม 8 รูปแบบ คือ น้ํานมถั่ว เหลื อง ขนมคุกกี้ เส๎ น
ก๐วยเตี๋ยว อาหารหลังหยํานม โปรตีนเกษตร (เนื้อเทียม) จากถั่วเขียว โปรตีนเกษตรจากถั่วเหลือง
ผลิตภัณฑ๑จากมะพร๎าว และผลิตภัณฑ๑จากถั่วเขียว 144 นอกจากนั้นได๎มีการนําเอาผลิตภัณฑ๑แปรรูป
เป็นโปรตีนเกษตรมาทดลองประกอบเป็นอาหารไทยตํารับตํางๆ ขึ้น โดยสํวนใหญํจะใช๎แทนเนื้อสัตว๑
ในตํารับอาหารไทยอันเป็นที่นิยมกันอยูํแล๎ว เชํน ใช๎โปรตีนเกษตรแกงเขียวหวาน แกงเผ็ด ผัดผัก และ
ใสํก๐วยเตี๋ยว เป็นต๎น ซึ่งปรากฏวําใช๎ได๎ผลดี 145 ซึ่งตํอมาโปรตีนเกษตรเหลํานี้ได๎นํามาผลิตเพื่อการค๎า
และขายในตลาดอาหารหลายยี่ห๎อและกลายเป็นวัตถุดิบสําคัญในชํวงเทศกาลอาหารเจของประเทศ
ไทยในทุกวันนี้
จากโครงการดังกลําวได๎แสดงให๎เห็นวําแม๎ประเทศไทยจะได๎ดําเนินการนโยบายโภชนาการ
ใหมํมาเป็นเวลากวําสามทศวรรษแล๎วก็ตาม แตํปัญหาสําคัญคือการขาดโปรตีนยังเป็นปัญหาสําคัญ
เหมือนเมื่อแรกตั้งกองสํงเสริมอาหาร และการค๎นหาโปรตีนราคาถูกที่คนไทยทุกคนสามารถเข๎าถึงได๎
ยังคงเป็นประเด็นสําคัญของการแก๎ไขปัญหาโภชนาการจนกระทั่งเกิดโครงการโปรตีนเกษตรขึ้น และ
ตํอมาเมื่อโปรตีนจากเนื้อสัตว๑ราคาถูกลงจากอุตสาหกรรมการเลี้ยงไกํในราวทศวรรษ 2530 ปัญหา
การขาดโปรตีนก็ไมํถูกจัดลําดับความสําคัญในปัญหาสาธารณสุขอีก เนื่องจากในทศวรรษนั้นได๎เกิด
ปัญหาใหมํคือการอุบัติขึ้นของโรคจากการกินอาหารเกินคือโรคไร๎เชื้อเรื้อรังแล๎ว
กลําวโดยรวมแล๎วการดําเนินโครงการด๎านโภชนาการอยํางเข๎มข๎นในชนบทและการเผยแพรํ
ความรู๎ด๎านโภชนาการใหมํหลังการนําเสนอ “อาหารหลัก 5 หมูํ” ที่แพรํหลายตั้งแตํกลางทศวรรษ
2500 เป็ น ต๎ น มา รวมทั้ ง การแก๎ ไ ขปั ญ หาขาดสารอาหารที่ กํ อ ให๎ เ กิ ด โรคที่ เ ป็ น ปั ญ หาทางด๎ า น
สาธารณสุขอยํางเชํน ไอโอดีนที่เกิดคอพอก โปรตีนเด็กเติบโตช๎าปัญญาทึบ วิตามินบีหนึ่งเกิดเหน็บชา
ซึ่งได๎ผลจากการสํงเสริมโภชนาการอยํางจริงจังด๎วยการใช๎เกลือ ถั่วเหลือง ข๎าวกระยาทิพย๑หรือเสริม
วิตามิน ก็ได๎ทําให๎ประชาชนตํางเห็นประจักษ๑ชัดเกี่ยวกับโภชนาการตํอสุขภาพ จึงทําให๎ประชาชนเกิด
การตื่นตัวหันมาให๎ความสําคัญกับการกินอาหารตามหลักโภชนาการใหมํแพรํหลายยิ่งขึ้นในสังคมไทย
อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้การดําเนินนโยบายโภชนาการยังเป็นเครื่องมือสําคัญที่ภาครัฐใช๎ในการเข๎าถึง
ประชาชน นอกเหนือจากประโยชน๑ที่เกิดจากการพัฒนาสุขภาพอนามัยโดยตรงแล๎วยังได๎ซํอนนัยยะ
ทางการเมืองเอาไว๎อีกด๎วย ดังจะกลําวในประเด็นถัดไป
144

อุทัย พิศลยบุตร, “วิวัฒนาการของงานโภชนาการในแผนงานสาธารณสุขของประเทศไทย 24692533,” หน๎า 26.
145
Amara Bhumiratana and Amorn Nondasuta, Report on Protein Food Development
Project: Special Report on Recipes for Texture Protein in Thai Food Pattern (Bangkok: Institute of
Food Research and Product Development, 1969).
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ปรับปรุงการกินเพื่อต้านภัยคอมมิวนิสต์
ทั้งรัฐบาลไทยและสหรัฐอเมริกาตํางก็เห็นชอบรํวมกันวําโครงการพัฒนาชนบททั้งหลายมี
เปูาหมายสําคัญอยูํที่การให๎ประชาชนเห็นวํารัฐบาลให๎ความสําคัญและใสํใจในความเป็นอยูํของราษฎร
และปรารถนาจะให๎ประชาชนในชนบทอยูํดีกินดีมีสุขภาพอนามัยที่ดี วิวรรณ เอกรินทรากุลได๎ศึกษา
ถึงนโยบายสาธารณสุขในชํวง พ.ศ. 2501-2520 พบวําการดําเนินงานสาธารณสุขในชนบทจากความ
ชํว ยเหลื อจากสหรัฐ เอมริ กานั้น มีเปูาหมายเพื่อปูองกันการแทรกซึมและตํอต๎านการขยายตัวของ
ขบวนการคอมมิวนิสต๑ในชนบทของไทยอยํางสําคัญ โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งรัฐไทย
ได๎ ใ ช๎ ก ารบริ ห ารงานสาธารณสุ ข เป็น เครื่ อ งมื อ เพื่ อ สร๎ า งความนิ ย มในหมูํ ป ระชาชน และใช๎ เ ป็ น
เครื่องมือตํอต๎านลัทธิคอมมิวนิสต๑ 146 ซึ่งวิธีการสําคัญคือยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ๎านในชนบท
ให๎ดีขึ้น เพื่อไมํให๎ตกเป็นเครื่องมือของฝุายคอมมิวนิสต๑
ในเอกสารฝุายสหรัฐอเมริกาเองที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยตามโครงการที่ให๎การสนับสนุนการ
ตํอสู๎ปูองกันภัยคอมมิวนิสต๑ ก็กลําวเอาไว๎อยํางชัดแจ๎งถึงการดําเนินกิจกรรมในหลายโครงการวําเพื่อ
ปูองกันการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต๑ใ นชนบท รวมทั้งโครงการด๎านการแพทย๑และสาธารณสุขใน
ชนบทด๎วยที่หวังจะใช๎เป็นเครื่องมือในการสร๎างความนิยมของชาวบ๎านให๎เกิดกับรัฐไทยมากขึ้น ดัง
ปรากฏในเอกสารโครงการหนํวยแพทย๑เคลื่อนที่ในชนบท (Mobile Medical Team Project) ที่
ปฏิบัติการระหวํางปี พ.ศ. 250-2513 ได๎อธิบายถึงความจําเป็นในการตํอสู๎เพื่อปูองกันการแทรกซึม
และยึดครองกับคอมมิวนิสต๑ที่เริ่มปรากฏมาตั้งแตํ พ.ศ. 2503 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่ง
ยากจนที่สุดในประเทศ และมีชาวเวียดนามอาศัยอยูํราว 40,000 คน และยังมีจํานวนที่ยังไมํทราบ
แนํ น อนเคลื่ อ นไหวอยูํ ใ นจํ า นวนประชากร 12 ล๎ า นคนของภาคนี้ โดยขบวนการคอมมิ ว นิ ส ต๑
เคลื่อนไหวอยูํใต๎ดินมาตั้งแตํปี พ.ศ. 2502 และเริ่มปรากฏการตํอสู๎กับเจ๎าหน๎าที่รัฐอยํางเปิดเผย
รวมทั้งการสังหารผู๎นําหมูํบ๎านที่เป็นฝุายรัฐบาลเมื่อปี พ.ศ. 2508 ซึ่งขณะเดียวกันนี้ก็ปรากฏการ
เคลื่อนไหวของตัวแทนพรรคคอมมิวนิสต๑ในการจัดตั้งประชาชนในภาคเหนือโดยเฉพาะในกลุํมชาวเขา
เผําแม๎ว147 (กลุํมชาติพันธุ๑ม๎ง -ผู๎เขียน) ซึ่งโครงการนี้เกิดขึ้นและดําเนินการอยูํในพื้นที่ของโครงการ
เรํ งรั ดพั ฒ นาชนบทที่มี เ ปู า หมายในการพัฒ นาด๎ านตํา งๆ ในพื้น ที่ เพื่ อ ปูอ งกั นการแทรกซึ มของ
คอมมิวนิสต๑โดยตรงอยูํแล๎ว ทั้งนี้การชํวยเหลือในชํวงปลายคริสต๑ทศวรรษ 1950 ถึงต๎น 1960 การให๎
146

วิวรรณ เอกรินทรากุล, “การบริหารงานสาธารณสุขในประเทศไทย พ.ศ. 2501-2520”, (วิทยานิพนธ๑
อักษร ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร๑ ภาควิชาประวัติศาสตร๑ คณะอักษรศาสตร๑ จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย,
2547).
147
Theodore Wilson and William S. Smith, Medical Counterinsurgency in Thailand: Mobile
Medical Team Project, (Bangkok: Office of Public Health, United states Operations Mission, 1970),
p. 4.
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ความสําคัญกับการอนามัยในชนบทในหมูํคนจนในภาคอีสานซึ่งเป็นพื้นที่อํอนไหวทางการเมืองถูกให๎
ความสําคัญและขยายการชํวยเหลือด๎านการสาธารณสุขอยํางมาก148
ในชํวงที่สงครามเวียดนามที่สหรัฐอเมริกาสํงทหารเข๎าไปทําสงครามอยูํนั้นเกิดความตึงเครียด
จากการรุกคืบของกองกําลังฝุายคอมมิวนิสต๑อยํางเข๎มข๎นในชํวงปลายทศวรรษ 2500 นั้น ตั้งแตํปี
พ.ศ. 2509 เป็นต๎นมารัฐบาลไทยภายใต๎การสนับสนุนขององค๑การบริหารเทศกิจแหํงสหรัฐได๎ออก
นโยบายเรํงรัดพัฒนาชนบทเพื่อแยํงชิงมวลชนในการตํอสู๎กับฝุายพรรคคอมมิวนิสต๑แหํงประเทศไทยที่
ประกาศทําสงครามอยํางเปิดเผยแล๎วโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งปีแรกดําเนินการ
ในพื้นที่อํอนไหว 11 จังหวัดกํอนจะเพิ่มอีก 3 จังหวัดในปีตํอมา 149 โครงการเรํงรัดพัฒนาชนบทได๎
ระดมสรรพกําลังและเครื่องมืออุปกรณ๑ทุกชนิดในการพัฒนาชนบท โดยเฉพาะการสร๎างถนน แหลํงน้ํา
เพื่อดื่มและการเกษตร การพัฒนาอนามัยในท๎องถิ่นที่เน๎นในทุกด๎านทั้งการแพทย๑ การอนามัยและ
สุขาภิบาลในชุมชน รวมทั้งโครงการปรับปรุงโภชนาการก็ดําเนินการอยํางเข๎มข๎ น เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตชาวบ๎านชนบทในสงครามจิตวิทยาแยํง ชิงมวลชนในชนบท โภชนาการใหมํจึงถูกใช๎เป็นเครื่องมือ
สําคัญในการโฆษณาชวนเชื่อถึงการกินดีอยูํดีและมีสุขภาพอนามัยที่ดีควบคูํกับการพัฒนาสุขภาพ
อนามัยด๎านอื่นที่เข๎มข๎นมากขึ้นในพื้นที่เรํงรัดพัฒนาชนบท ซึ่งได๎ขยายไปยังพื้นที่อื่นๆ ในทศวรรษ
2510 ตํอมา
แตํอยํางไรก็ตามผลประการสําคัญจากโครงการความชํวยเหลือของสหรัฐอเมริกาเพื่อปูองกัน
การคุกคามของคอมมิวนิสต๑ในชนบท ด๎วยการพัฒนาแหลํงน้ํา การเกษตร สุขาภิบาลและโภชนาการ
รวมทั้งเรํงสร๎างถนนเข๎าเชื่อมกับหมูํบ๎านทําให๎ข๎าราชการสามารถเข๎าถึงชาวบ๎านที่อยูํหํางไกลและเชื่อม
ชาวบ๎านเข๎าสูํระบบเศรษฐกิจตลาดได๎เป็นครั้งแรกของพัฒนาการรัฐไทยสมัยใหมํ โดยสหรัฐอเมริกาได๎
เข๎ า มาชํ ว ยให๎ ก ลไกของรั ฐ ไทยได๎ ล งไปถึ ง ระดั บ ลํ า งและเป็ น พลั ง กํ อ ให๎ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง
ความสัมพันธ๑ระหวํางประชาชนกับรัฐให๎เข๎ามาอยูํใกล๎ชิดขึ้นอยํางไมํเคยปรากฏมากํอน ผํานกิจกรรม
ตํางๆ ที่เจ๎าหน๎าที่รัฐต๎องลงไปปฏิบัติการในหมูํบ๎าน 150 จนทําให๎หมูํบ๎านถูกดึงเข๎ามาเป็นสํวนหนึ่งของ
รัฐไทยที่รองรับการพัฒนามาตั้งแตํราวต๎นทศวรรษ 2510 เป็นต๎นมา
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John E. Kennedy, A Brief History of USOM Support to Public Health Programs in
Thailand, (Bangkok: USOM, 1969), หน๎า 3.
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หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, สบ. 5.1.1.2/11 ความรํวมมือชํวยเหลือของตํางประเทศในโครงการตํางๆ ใน
ประเทศไทย (พ.ศ. 2501-2509) ในหัวข๎อ การชํวยเหลือของสหรัฐฯ ตามแผนการเรํงรัดพัฒนาชนบท ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2509.
150
กุลลดา เกษบุญชู มี้ด, “การเมืองไทยในยุคสฤษดิ์-ถนอมภายใต๎โครงสร๎างอํานาจโลก”, หน๎า 136.
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บทสรุปนโยบายโภชนาการใหม่ในรอบ 4 ทศวรรษ
ถ๎าหากพิจารณาถึงการดําเนินงานของรัฐไทยด๎านโภชนาการใหมํอันยาวนานตั้งแตํทศวรรษ
2480 จนถึงทศวรรษ 2510 แล๎วจะพบวํา นิยามความหมายของโภชนาการใหมํผันแปรและเลื่อนไหล
ไปตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่สามารถพิจารณาผํานเปูาหมายการณรงค๑หรือจุดประสงค๑การ
ดําเนินงานที่ภาครัฐได๎พยายามสถาปนาขึ้น สามารถแบํงเป็นสามชํวงด๎วยกัน กลําวคือ
ช่วงแรก ในทศวรรษ 2480 การดําเนินงานด๎านโภชนาการจะเน๎นหนักไปที่การโฆษณาหรือ
รณรงค๑ให๎ประชาชนได๎รับรู๎และเข๎าใจถึงแนวคิดโภชนาการใหมํในความหมายของการกินตามหลัก
วิทยาศาสตร๑ และการเปลี่ยนพฤติกรรมการกินตามหลัก “บริโภคศาสตร๑” จะมีความหมายของการ
เป็ น อารยประเทศหรื อ การกิ น ตามแบบแผนโภชนาการใหมํ นั้ น จะเป็ น การสร้ า งความศิ วิ ไ ลซ์
(civilization) ให๎เกิดกับชาติในยุคสร๎างชาติ จึงถือได๎วําการกินเป็นการสร๎างวัฒนธรรมที่ทันสมัย
รูปแบบหนึ่งที่จําเป็นในการสร๎างชาติให๎มีอารยธรรม (civilized nation) การกินตามแนวทาง
โภชนาการใหมํจึงใช๎เป็นสัญลักษณ๑ของการสร๎ างชาติให๎ทันสมัยได๎ประการหนึ่งของโครงการหลาย
อยํางที่เกิดขึ้นในยุคนี้
ช่วงที่สอง ระหวํางทศวรรษ 2490-2500 การดําเนินงานด๎านนโยบายและการปฏิบัติงาน
ได๎รับความชํวยเหลือจากตํางประเทศอยํางเข๎มข๎นในยุคสงครามเย็น โดยประเทศสหรัฐอเมริกามี
อิทธิพลสําคัญตํอการดําเนินงานด๎า นโภชนาการใหมํอยํางมาก การดําเนินงานได๎กระทําอยํางมีระบบ
แผนงานที่ชัดเจน เริ่มมีการตั้งคณะกรรมการโภชนาการแหํงชาติขึ้นมารับผิดชอบหรือเป็นเจ๎าภาพ
สําคัญ วิธีการดําเนินงานก็ได๎รับอิทธิพลมาจากการดําเนินงานในสังคมสหรัฐอเมริกาและบทเรียนจาก
ประเทศอื่นๆ ในระดับสากลมากขึ้น โภชนาการใหมํถูกใช๎ความหมายของการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
ให้ดีขึ้น (better quality of life) หรือคุณภาพการดารงชีพให้ดีขึ้น (better quality of
living) โดยเน๎นให๎ประชากรกินดีอยูํดีเพื่อความมั่นคงของประเทศในการตํอสู๎กับภัยคุกคามจากภัย
คอมมิวนิสต๑ ดังนั้นการดําเนินงานนโยบายโภชนาการในชนบทจึงเป็นไปอยํางเข๎มข๎น รวมทั้งการ
แพรํหลายของโภชนาการใหมํผํานผู๎กระทําการสําคัญคือบุคลากรสาธารณสุข คหกรและครูที่ทําให๎
ความรู๎ของโภชนาการในความหมายของเครื่องมืออันสําคัญในการสร๎างคุณภาพชีวิตที่ดีของปัจเจกชน
ได๎ขยายเป็นที่รับรู๎ไปทั่วทั้งสังคมไทย และได๎เปลี่ยนแปลงวิธีคิดและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกินหรือวิถี
การกินอยํางมีนัยสําคัญ
ช่วงที่ 3 ตั้งแตํทศวรรษ 2510 เป็นต๎นไป หลังจากการดําเนินงานด๎านโภชนาการใหมํอยําง
เข๎มข๎นในสังคมไทยจนเมื่อแนวคิดโภชนาการใหมํได๎กลายเป็นหลักคิดและวิถีการปฏิบัติหลักด๎านการ
กินในหมูํประชากรทุกกลุํมแล๎ว การดําเนินงานนโยบายโภชนาการได๎เน๎นไปสูํรายละเอียดของการกิน
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ไปเน๎นที่ความสําคัญของสารอาหารเฉพาะอยํางเพื่อแก๎ปัญหาทางโภชนาการที่เกิดขึ้น พร๎อมกันกับ
การพัฒนาขึ้นของอุตสาหกรรมอาหารที่ต๎องการมาตรฐานในการบริโภคมากขึ้น ดังนั้นในชํวงนี้จึงเป็น
การดําเนินนโยบายด๎านโภชนาการใหมํในรูปแบบของมาตรฐานของสารอาหาร (standard of
nutrition) ที่ตอบสนองตํอทั้งการควบคุมและดําเนินงานสํงเสริมในอุตสาหกรรมอาหารที่เติบโตขึ้น
อยํางมากในทศวรรษนี้ของไทย รวมทั้งการเพิ่มสารอาหารอยํางโปรตีน เกลือแรํบางชนิด เชํน ไอโอดีน
แคลเซียม เป็นต๎น และวิตามิน นอกจากนี้ยังเน๎นการสํงเสริมสุขภาพในประชากรบางวัยเชํนเด็กเป็น
กรณีพิเศษ และใช๎มาตรฐานของสารอาหารเป็นปัจจัยชี้วัดสําคัญของการดําเนินงานและกิจกรรม
สํงเสริมภาวะโภชนาการและเป็นตัวชี้วัดวิถีการกินในชีวิตประจําวันของประชาชน รวมทั้งการตั้ง
หนํวยงานเชํนสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาขึ้นมาทําหน๎ากํากับและควบคุมให๎เป็นไปตาม
มาตรฐานของสารอาหารตามหลักโภชนาการใหมํมากขึ้นด๎วย
นโยบายรัฐที่สาคัญในการใช้สารอาหารแก้ปัญหาทุพโภชนาการ
การให๎ความสําคัญกับสารอาหารแตํละชํวงของรัฐไทยในการดําเนินนโยบายโภชนาการใหมํ
ได๎เกิดการเปลี่ยนแปลงในสํวนที่รัฐได๎ขับเน๎นหรือให๎ความสําคัญกับสารอาหารบางชนิดในบางชํวงเวลา
เพื่อแก๎ปัญหาทุพโภชนการที่กําลังเผชิญให๎ลุลํวง กลําวได๎วําในประวัติศาสตร๑การดําเนินนโยบายของ
รั ฐ นั้ น มั กจะมีเ ปู าหมายในการแก๎ ปัญ หาสุ ขภาพของประชากรด๎ว ยการเน๎ นไปให๎ ความสํ าคั ญกั บ
สารอาหารบางชนิดเปลี่ ยนแปลงมาโดยตลอด ไมํมีนโยบายสํ งเสริมสารอาหารชนิดไหนที่คงที่ไมํ
เปลี่ ยนแปลงเลยก็วําได๎ โดยสารอาหารที่สําคัญที่รัฐไทยให๎ความสําคัญมาโดยตลอดตั้งแตํเริ่มต๎น
ดําเนินนโยบายโภชนาการใหมํในทศวรรษ 2480 ก็คือโปรตีน ทั้งนี้เพื่อสร๎างความแข็งแรงของรํางกาย
พลเมือง โดยมาพร๎อมกับคําขวัญ “กินกับมากๆ” ซึ่งกับข๎าวที่เน๎นให๎กินก็คือโปรตีนจากเนื้อสัตว๑และ
ถั่วเหลือง แม๎จนกระทั่งในทศวรรษ 2490 เมื่อรับความชํวยเหลือจากสหรัฐอเมริกา การหาโปรตีน
ราคาถูกด๎ว ยการสร๎ างอุตสาหกรรมผลิ ตโปรตีนคือการเลี้ ยงไกํก็เป็นเหตุผ ลสํ ว นหนึ่งที่ชัดเจน (ดู
รายละเอียดในบทถัดไปคือบทที่ 4) รวมทั้งการพยายามสํงเสริมโปรตีนในวัยเด็กในชนบทด๎วยการหา
แหลํงโปรตีนราคาถูกและผลิตเองได๎ในชุมชนเมื่อต๎นทศวรรษ 2510 ที่สนับสนุนโดยสหรัฐอเมริกาและ
องค๑การระหวํางประเทศ ตํอมาในทศวรรษ 2510 นี้เมื่อปัญหาโปรตีนคลี่คลายลงไปบ๎างแล๎วจาก
ความสําเร็จของอุตสาหกรรมเกษตรคือการเลี้ยงไกํที่เติบโตขึ้นและราคาเนื้อไกํและไขํถูกลงกลายเป็น
อาหารประจําวันของคนไทยมากขึ้น แตํกวําปัญหาเรื่องการขาดโปรตีนจะคลี่คลายก็ลํวงเลยมาถึ ง
ปลายทศวรรษ 2520 แล๎ว151
การเปลี่ ย นแปลงครั้ งสํ าคั ญในการดําเนินนโยบายโภชนาการใหมํได๎ เกิดขึ้น ในราวกลาง
ทศวรรษ 2490 โดยได๎รับอิทธิพลวิธีคิดและรูปแบบการแก๎ปัญหาโภชนาการตามแบบอยํางของ
สหรัฐอเมริกาอยํางมาก นั่นคือวิธีคิดเกี่ยวกับการเน๎นความสําคัญของสารอาหารประเภทวิตามิ นและ
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ชาติ ชาย มุ กสง, “น้ํ า ตาลกั บ วัฒ นธรรมการบริโ ภครสหวานในสั งคมไทย พ.ศ. 2504-2539,”
(วิทยานิพนธ๑ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร๑ คณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ , 2548), หน๎า
263.
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เกลือแรํเพื่อใช๎แก๎ปัญหาของโรคขาดสารอาหารเฉพาะอยํางที่เป็นปัญหาของรัฐไทยที่สําคัญ ได๎แกํ
สารอาหารชนิดแรกที่ถูกเป็นตัวแบบของวิธีคิดนี้ คือ ปัญหาการขาดวิตามินเอ ที่เกิดขึ้นจากการศึกษา
ของนายแพทย๑บุญธรรม สุนทรเกียรติ พบวํามีการขาดวิตามินเอในเลือดของประชากรคนไทยคํอนข๎าง
รุนแรง จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2497 จึงได๎ตั้งโรงงานผลิตน้ํามันตับปลาจากปลาฉลามที่มีวิตามินเอสูง
และหาได๎งํายในอําวไทยแทนปลาค็อดที่วิตามินเอสูงสุดที่นิยมกัน ทั้งนี้จากความชํวยเหลือด๎านวัสดุ
อุปกรณ๑และเทคโนโลยีการผลิตจากสหรัฐอเมริกา และแจกจํายให๎กับเด็กเพื่อสํงเสริมการกินวิตามินเอ
เพื่อแก๎ปัญหาขาดวิตามินเอที่ทําให๎เกิดโรคตาฟางหรือตาบอด รวมทั้งสํงผลตํอความเจริญเติบโตและ
สติปัญญาของเด็กอยํางมาก152
ตํอมาในทศวรรษ 2500 สารอาหารที่ถูกให๎ความสําคัญมีอยูํ 2 ชนิด ชนิดแรกคือ วิตามินบี 1
ที่กํอให๎เกิดโรคเหน็บชา ซึ่งโดยปกติมีมากในข๎าวที่เป็นอาหารประจําวันของคนไทยอยูํแล๎ว แตํการ
เตรี ย มและปรุงข๎าวทําให๎ เสีย วิตามินบี 1 ไปคือการสี เป็นข๎าวขาวและหุ งข๎าวแบบเช็ดน้ํา ข๎าวจึง
กลายเป็นเปูาหมายหลักที่ต๎องหาวิธีการแก๎ปัญหาให๎วิตามินบี 1 ในข๎าวไมํสูญเสียไปจากการหุงข๎าว
นั่นคือการรณรงค๑ของคหกรและภาคการสาธารณสุขให๎ใช๎วิธีการหุงข๎าวไมํเช็ดน้ําแทนการหุงแบบเช็ด
น้ําที่คนไทยเคยชิน รวมทั้งการเพิ่มวิตามินในข๎าวที่เรียกวําข๎าวกระยาทิพย๑ หรือการแนะนํากินข๎าว
ซ๎อมมือ เป็นต๎น (ดูรายละเอียดในบทที่ 5 ตํอไปข๎างหน๎า) สํวนสารอาหารชนิดที่สอง คือ ไอโอดีนที่
เป็นสารอาหารประเภทเกลือแรํที่ใช๎แก๎โรคคอพอกจากการเติมไอโอดีนในเกลืออนามัยแจกจํายไปยัง
ท๎องถิ่นทุรกันดารที่อาหารทะเลเข๎าไมํถึง โดยเฉพาะในภาคเหนือและอีสานที่เป็นเปูาหมายหลัก
เห็ น ได๎ วํ า รู ป ธรรมของการดํ า เนิ น นโยบายโภชนาการใหมํ นั้ น ได๎ แ สดงผํ า นปฏิ บั ติ ก ารที่
หลากหลาย การให๎ความสําคัญกับชนิดของสารอาหารเองก็เปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด นอกจากนี้จะ
เห็นได๎วํา เรื่องการเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร โครงการพัฒนาท๎องถิ่น คหกรรมศาสตร๑ได๎มีสํวนใน
การดําเนินงานและรณรงค๑เผยแพรํเรื่องการกินเพื่อสุขภาพผํานบทบาทหนํวยงานภาครัฐ รวมทั้ง
บุคคลในภาครัฐที่จะมีสํวนสําคัญในการนําเอาโภชนาการใหมํไปเป็นเครื่องมือของการเปลี่ยนแปลงวิถี
การกินของประชาชนไทย ซึ่งจะได๎พิจารณากันในอีกสองบทถัดไปของวิทยานิพนธ๑เลํมนี้
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อุทัย พิศลยบุตร, “วิวัฒนาการของงานโภชนาการในแผนงานสาธารณสุขของประเทศไทย 24692533,” หน๎า 12-13.

บทที่ 4
การเปลี่ยนวิถีการผลิตด้านการเกษตรกับการปรับเปลี่ยนวิถีการกินที่เกิดจากความรู้
โภชนาการใหม่ในสังคมไทย
คติพจน์เกี่ยวแก่ไข่
กินไข่วันละฟอง

ไม่ต้องหาหมอ (บ่อย)

โปรตีนแร่และไวตามิน

มีทุกอย่างสิ้นในไข่ไก่

พลานามัยสําหรับชาติไทย

มีอยู่ในไข่ทุกฟอง

กินผักผลไม้และเนื้อนมไข่

จะช่วยให้ชาติไทยแข็งแรง

ผู้ที่สูงด้วยอารยะธรรม

รับไข่เป็นประจํา1

วิ ถี ก ารกิ น ของคนในสั ง คมไมํ ไ ด๎ ดํ า รงอยูํ อ ยํ า งลอยๆ ไร๎ ค วามสั ม พั น ธ๑ กั บ โครงสร๎ า งทาง
เศรษฐกิจ การเมืองหรือวัฒนธรรม ตรงกันข๎ามกลับมีความสัมพันธ๑ที่เชื่อมโยงอยูํอยํางซับช๎อนกับ
ปัจจัยแวดล๎อมในแตํและชํวงเวลาทางประวัติศาสตร๑ วิถีการกินถูกกําหนดไมํมากก็น๎อยจากโครงสร๎าง
ทางเศรษฐกิจสังคม การเมืองและวัฒนธรรมที่ต๎องให๎ความสนใจจึงจะมองเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงวิถี
การกินของคนที่เป็นตัวกระทําอยํางชัดเจนได๎
ในบทนี้จะแสดงให๎เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในวิถีการผลิตทางด๎านการเกษตรซึ่งเป็นแหลํงที่มา
สําคัญของอาหารที่ใช๎เลี้ ยงประชากรของสังคม วําเมื่อวิถีการผลิตในสังคมได๎เปลี่ ยนแปลงไปแล๎ ว
โครงสร๎างทางจิตสํานึกจะได๎รับผลกระทบให๎ต๎องเปลี่ยนแปลงไปด๎วยนั้นเกิดจากเหตุปัจจัยอะไรได๎บ๎าง
หรือแท๎ที่จริงแล๎วการเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างจิตสํานึกคือวิธีคิดใหมํๆ ที่เกิดขึ้นตํางหากที่ไปกําหนดให๎
เกิดการเปลี่ยนแปลงการผลิต หรือทั้งสองคูํความสัมพันธ๑นี้มีความสัมพันธ๑ที่ตํางปะทะประสานกันและ
สํ ง ผลให๎ แ กํ กั น จนเกิ ด ความเปลี่ ย นแปลงขึ้ น และที่ นํ า สนใจกวํ า นั่ น คื อ รายละเอี ย ดของการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปอยํางไร
สํวนเนื้อหาการอธิบายจะเน๎นถึงการเปลี่ยนแปลงวิถีการกินอาหารในสังคมไทย ที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอยํางเห็นได๎ชัดหลังการเข๎ามาของแนวคิดโภชนาการใหมํและได๎กระจายไปสูํสังคมผํานตัว
กระทําการทางสังคมตํางๆ ที่หลากหลายมาก โดยจะแสดงให๎เห็นวําการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นผล
1

สาส๑นไกํ, ปีที่ 5 เลํม 9 (มิถุนายน 2499), หน๎า 983.
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มาจากการทํางานรํวมกันของหลายหลากปัจจัยในพื้นที่และเวลาชํวงหนึ่ง ไมํวําจะเป็นรัฐผู๎ ลงทุน
โครงสร๎างและบุ คลากรวิชาชีพการเกษตร เอกชนและสมาคมสํ งเสริมการเลี้ยงไกํ ผลิตผลอาหาร
รูปแบบใหมํที่เกิดขึ้นให๎คนได๎กินคือเนื้อไกํ ไขํไกํและนม ที่ใช๎เทคโนโลยีการเกษตรแบบอุตสาหกรรม
ผลิ ตขึ้น ได๎จํ านวนมากและสามารถมีกินได๎ทั่ว ถึงตามระบบทุนนิยม การผลิ ตและสื่ อสารความรู๎
โภชนาการใหมํ ผํ า นแนวคิ ด ยอดอาหารเนื้ อ นมไขํ พร๎ อ มกั บ การนํ า เสนอเนื้ อ นมไขํ เ ป็ น วั ต ถุ ใ น
ชีวิตประจําวันที่สามารถหามากินได๎จริง การปรับเปลี่ยนแนวคิดจากระบบการศึกษาที่เน๎นความรู๎จาก
การปฏิบัติจริงในโรงเรียนคือการเรียนทําการเกษตร อาหาร และสื่อโภชนาการใหมํที่มาพร๎อมกับภาพ
ตัวแทนอาหารหลัก 5 หมูํที่เข๎าไปอยูํในโครงสร๎างจิตสํานึกของผู๎คนในสังคม โครงการพัฒนาชนบท
ที่มาพร๎อมกันของวิถีการผลิ ตแบบใหมํและความรู๎เรื่องการกินตามแนวโภชนาการใหมํที่เข๎าไปใน
หมูํบ๎าน
โดยจะนําเสนอเป็นลําดับคือ ตั้งแตํการเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับไกํทั้งการเลี้ยงและการกิน การ
เกิดขึ้นของการผลิตไกํแบบเกษตรอุตสาหกรรมที่มีผลอยํางมากตํอสังคมไทยในปัจจุบัน พัฒนาการ
ของการกินเนื้อไกํอยํางแพรํหลายเกิดขึ้นได๎อยํางไร การกินไขํมีวิธีการรณรงค๑หรือเหตุปัจจัยใดบ๎างที่
ทําให๎ไขํกลายเป็นอาหารประจําวันและเป็นดัชนีวัดราคาอาหารอยูํในปัจจุบัน ตลอดจนเรื่องการดื่มนม
ที่กลายเป็นอาหารประจําวันของคนไทยอยูํในปัจจุบันเกิดขึ้นได๎อยํางไร มีปัจจัยอะไรเป็นจุดเปลี่ยน
สําคัญ กํอนจะสรุปประเด็นวําโภชนาการใหมํเปลี่ยนวิถีการกินในชีวิตประจําวันของคนไทยได๎สําเร็จ
นั้นเป็นกระบวนการเดียวกันที่เกิดขึ้นจากการปะทะประสานกับการเปลี่ยนวิถีการผลิตทางด๎านเกษตร
และอุตสาหกรรมอาหารอยํางไร การกินเนื้อนมไขํที่เป็นผลทั้งในแงํวิธีคิดและวิธีปฏิบัติของคนใน
สังคมไทยเกิดขึ้นอยํางไร
เนื้อ นม ไข่: กับข้อพิจารณาเรื่องโภชนาการใหม่
ในราวปลายคริสต๑ศตวรรษที่ 19 ถึงต๎นคริสต๑ศตวรรษที่ 20 เรื่องสําคัญที่รัฐทั่วโลกให๎ความ
สนใจเกี่ย วกับ การกิน ตามหลั กโภชนาการใหมํ ก็คือ การกําหนดปริ มาณสารอาหารแตํล ะชนิด ที่
รํางกายควรได๎รับในแตํละวัน อันสํงผลให๎เกิดการคิดค๎นหาตารางกําหนดปริมาณสารอาหารที่รํางกาย
ต๎องการในแตํละวันสําหรับคนวัยตํางๆ ซึ่งเป็นการดําเนินนโยบายด๎านโภชนาการใหมํที่แตํละประเทศ
ตํางก็กําหนดและเปลี่ยนแปลงกันตามความรู๎ด๎านโภชนศาสตร๑ที่เกิดขึ้นในแตํละชํวงและอาหารการกิน
ที่เปลี่ยนไป แตํกลําวได๎วําตั้งแตํปลายคริสต๑ศตวรรษที่ 19 เป็นต๎นมาการกําหนดปริมาณสารอาหารแตํ
ละชนิดที่รํางกายคนต๎องการแตํละวันเป็นพื้นฐานรํวมกันในการดําเนินนโยบายโภชนาการของแตํละ
ชาติ ดังนั้น ในการศึกษาวิเคราะห๑ ทางเคมีของสารอาหารเพื่อหาคุณประโยชน๑ทางโภชนาการโดย
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เฉพาะที่ตรงตามสารอาหาร 6 หมูํสําคัญ คือ โปรตีน ไขมัน คาร๑โบไฮเดรต วิตามิน เกลือแรํและน้ําใน
อาหารที่มนุษย๑กินจึงเกิดขึ้นอยํางกว๎างขวาง ทั้งนี้เพื่อค๎นหาอาหารที่ควรจะแนะนําให๎มนุษย๑กินเพื่อ
บํารุงสุขภาพให๎เพียงพอในแตํละวัน โดยสารอาหารชนิดแรกที่ถูกกําหนดสารอาหารในแตํละวันคือ
โปรตีน ซึ่ง เกอร๑ริต มูลเดอร๑ (Gerrit Mulder, 1803-80) แนะนําให๎คนใช๎แรงงานหนักกิน 100 กรัม
ตํอวัน สํวนคนปกติควรกิน 60 กรัมตํอวัน และมาตรฐานที่ยอมรับกันสําหรั บคนปกติตํอมาคือ 80
กรัมตํอวันนั้นเสนอโดยเอ็ดเวิร๑ด สมิธ (Edward Smith,1819-74) ที่เสนอในทศวรรษ 1860 ใน
ประเทศอังกฤษ2
ทั้งหมดที่กลําวมาคือปริมณฑลความรู๎ทางด๎านโภชนาการใหมํ ที่อยูํเบื้องหลังการกําหนด
อาหารที่ถูกต๎องตามหลักโภชนาการหรืออาหารที่มีคุณสมบัติเดํนในสารอาหารหมูํใดหมูํหนึ่ง ที่ควร
สํงเสริมให๎ประชากรกินให๎เหมาะสมกับวิถีชีวิตเพื่อให๎มีสุขภาพแข็งแรงอันเป็นเปูาหมายของรัฐ การ
กําหนดอาหารประจํ าวัน ให๎กินเพื่อรํางกายได๎รับสารอาหารเพียงพอจึงกําเนิดขึ้นเพื่อเป็นหลักให๎
ประชาชนได๎รับรู๎และกินให๎ถูกต๎องตามหลักโภชนาการใหมํ การกําหนดให๎เนื้อเป็นแหลํงโปรตีนสําคัญ
ประจําวันจึงเกิดขึ้นและได๎สํงเสริมให๎ประชากรในวัฒนธรรมที่กินเนื้อน๎อยให๎กินเนื้อจากสัตว๑ รวมทั้ง
ปลา สํวนนมและไขํนั้นถือวําเป็นยอดอาหารที่อุดมไปทั้งโปรตีน ไขมัน วิตามินและเกลือแรํ จึงถูกยก
ยํองเชิดชูให๎เป็นอาหารสําคัญในการกินในชีวิตประจําวันเพื่อให๎ได๎สารอาหารครบตามหลักโภชนาการ
ใหมํ
ในสังคมไทยการกําหนดปริมาณสารอาหารหรือที่เรียกวํา “ธาตุอาหารทั้ง 6 ชนิด” นั้นได๎เกิด
ขึ้นมาตั้งแตํการพิมพ๑ครั้งแรกหนังสือ อาหารของเรา มาตั้งแตํปี พ.ศ. 2482 แล๎ว และมีการวิเคราะห๑
เพิ่มถึงปริมาณสารอาหารในอาหารชนิดตํางๆ หลายชนิดมากขึ้นในการพิมพ๑ครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2496
ด๎วย โดยได๎กําหนดปริมาณของสารอาหารที่กินตํอวันในคนวัยผู๎ใหญํที่ทํางานปานกลาง (หรืองานเบา)
เอาไว๎ ได๎แกํ คาร๑โบไฮเดรต 400-500 กรัม ไขมัน 40 กรัม โปรตีน 80 กรัม ในชนิดเกลือแรํ ต๎องการ
แคลเซี ย มครึ่ ง กรั ม แตํ ไ มํ เ น๎ น ให๎ กิ น นมเพราะนมหายาก แนะนํ า ให๎ กิ น ไขํ แ ละผั ก ใบเขี ย วแทน
ฟอสฟอรัส 1 กรัม สํวนเหล็กไมํกําหนดปริมาณแตํให๎กินจากเนื้อสัตว๑ ไขํ และผักใบเขียว สํวนกรณี
วิตามิน แนะนําให๎กินวิตามิน 6 ชนิด คือ เอ บี ซี ดี จี อี เพื่อเป็นประกันวําเราจะได๎วิตามินเพียงพอ
“จึงควรกินอาหารจําพวกที่มีวิตามินมากๆ นั้นไว้ ” โดยเฉพาะเนื้อสัตว๑ ผักใบเขียว และผลไม๎ 3 เพราะ
วิตามินกินได๎ในปริมาณไมํจํากัด ถ๎าเหลือรํางกายกําจัดออกได๎เอง ข๎อสังเกตอีกประการคือหนังสือเลํม
2

Alfred E. Harper, “Recommended Dietary Allowances and Dietary Guidance”, pp. 160621, in Keneth F. Kiple and Kriemhild Conee Ornelas eds., The Cambridge World History of Food,
vol 2 (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), p. 1609.
3
กองสํงเสริมอาหาร, อาหารของเรา (พระนคร : บริษัทประชาชําง จํากัด, 2496), หน๎า 21-40.
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ดังกลําวให๎ความสําคัญกับการสํงเสริมให๎กินโปรตีนจากเนื้อสัตว๑ และไขํ และพยายามแนะนําให๎กินถั่ว
เหลืองเพราะคนไทยกินกับข๎าวที่เป็นโปรตีนน๎อย จนทําให๎รํางกายไมํแข็งแรงเพราะขาดโปรตีนกันมาก
ดัง นั้ น จึ ง เห็ น ได๎ วํ า การเลื อ กเอาอาหารที่ ต๎ องสํ ง เสริ ม ให๎ ค นไทยกิน ตั้ ง แตํ เ ริ่ ม ดํ า เนิ น งาน
โภชนาการใหมํในทศวรรษ 2480 นั้นก็คือ เนื้อ นม ไขํ มาตั้งแตํต๎น เพียงแตํจะเน๎นเนื้อกับไขํกํอน
เพราะหาได๎งํายกวํา ไขํที่พูดถึงจะหมายถึงไขํเป็ดที่กินกันตามครัวเรือนและขายกันตามตลาดสํวนมาก
สํวนนมนั้นแม๎จะรู๎วําสําคัญแตํหายากและผลิตยากต๎องนําเข๎ามา ต๎องรอจนถึงทศวรรษ 2500 ที่เริ่ม
อุตสาหกรรมผลิตนมเองในประเทศได๎แล๎ว จึงได๎สํงเสริ มให๎กินกันอยํางจริงจัง การให๎ความสําคัญกับ
โปรตีนที่เป็นเนื้อสัตว๑ให๎ประชาชนสามารถรับประทานเป็นอาหารประจําวันนี้เอง จึงเป็นที่มาของการ
หาเนื้อสัตว๑ที่เหมาะสม มีปริมาณสารอาหารโปรตีนที่รํางกายควรได๎รับในแตํละวัน ซึ่งหากพิจารณาใน
แงํสารอาหารทางโภชนศาสตร๑แล๎ว เนื้อ นมและไขํถือวําเป็นอาหารคุณคําสูง เพราะนอกจากมีโปรตีน
สูงแล๎วยังมีสารอาหารหลายประเภทสูงและเป็นที่ต๎องการของรํางกายที่สําคัญอีกด๎วย ดังจะนําเสนอ
ให๎เห็นในตารางดังตํอไปนี้

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบสารอาหารที่มีในไขํ นม และเนื้อ
ที่มา: ม.ร.ว. ชวนิศนดากร วรวรรณ, “ข๎อพิจารณาโดยทั่วๆ ไปในการเลี้ยงวัวเพื่อผลิตนมในประเทศ
ไทย”, สัตวบาลสาส๑นไกํ (ต.ค. 2510), หน๎า 1079-85.
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อ า ห า ร / คาลอรี โปรตีน
สารอาหาร G.
G.

ไขมัน
G.

แคลเซี ฟอสฟอ เหล็ก
ยม
รัส
MG.
MG.
MG.

วิ ต ามิ น วิ ต ามิ น วิ ต ามิ น วิ ต ามิ น วิ ต ามิ น
เอ MG. บี 1
บี 2
บี 3 .
ซี MG.

เนื้อไกํ1กก.

175

67

8.9

32

218

1.9

น

0.01

0.15

3.7

ไขํ 1ฟอง

158

12.8

11.5

54

200

2.7

1040

0.12

0.32

0.1

นม 100 ก.

66

3.5

4

0.12

0.10

0.03

น

35

150

-

2

2

ตารางที่ 2 แสดงสารอาหารสําคัญในเนื้อ นม และไขํ ที่จําเป็นตํอรํางกาย
ที่มา: ปรับปรุงจาก ทองยศ อะเนกะเวียง, “คุณคําอาหารนม”, สัตวบาลสาส๑นไกํ (พ.ย. 2510), หน๎า
1125-33. สังข๑ทด พุกกะเวส, “เรื่องของไขํ”, สาส๑นไกํ (ก.พ. 2504), หน๎า 514-8 .
หมายเหตุ: น=มีนิดหนํอย หนํวยของวิตามิน บี 1,2 ของนมเป็นไมโครกรัม
จากตารางที่ 2 แสดงให๎เห็นวําสารอาหารจําเป็นที่รํางกายต๎องการและคนไทยขาดกันมากคือ
โปรตีน เกลือแรํ และวิตามิน นั้นมีปริมาณสูงมากในเนื้อ นมและไขํ จึงถูกเลือกให๎แนะนําสํงเสริมให๎
ประชาชนกินกันทั่วโลก และในประเทศไทยรัฐก็พยายามหาทางผลิตให๎ได๎เองเพียงพอแกํการบริโภค
กํอน เพื่อจะสํงเสริมให๎บริโภคกันได๎อยํางทั่วถึง การให๎ความสําคัญกับการสํงเสริมการเลี้ยงไกํเพื่อเนื้ อ
และไขํเป็นอาหารจึงเกิดขึ้น ตํอมาก็เกิดขึ้นกับการเลี้ยงโคนมผลิตนมเชํนกัน ซึ่งรัฐไทยเป็นผู๎มีบทบาท
หลักในการวางนโยบายและสํงเสริมให๎เกิดอุตสาหกรรมการเลี้ยงไกํและโคนมให๎เป็นสาขาหนึ่งของ
อุตสาหกรรมการเกษตรที่สําคัญมาจนถึงทุกวันนี้ ด๎วยเหตุผลทางด๎านโภชนาการใหมํมีสํวนอยํางมาก
ดังแสดงให๎เห็นในตารางข๎างบนดังกลําว
ดังนั้นเมื่อสามารถผลิตอาหารสําคัญคือเนื้อ ไขํและนมจนเพียงพอแกํการบริโภคและมีราคา
ถูกลงแล๎ว การสํงเสริมให๎เกิดการบริโภคตามหลักโภชนาการใหมํที่มีการกําหนดสารอาหารที่รํางกาย
ควรได๎รับในแตํละวัน จึงกลายเป็นพื้นฐานของการกําหนดให๎อาหารใดที่ควรจะบริโภคเพื่อให๎ได๎ครบ
ตามจํานวนที่กําหนดเอาไว๎ อันเป็นแนวทางของการวางนโยบายโภชนาการของรัฐไทยที่ออกมาใน
เวลาตํอมาเป็นอาหารหลัก 5 หมูํที่ควรได๎รับแตํละวันในปี พ.ศ. 2505 ตํอมาอีก 2 ปีคือ พ.ศ. 2507
กองสํงเสริมอาหาร กรมอนามัยจึงได๎จัดทํา “ตารางแสดงคุณคําของอาหาร (food composition
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table)” ขึ้นใช๎เป็นครั้งแรก4 ในชื่อวํา ตารางแสดงคุณคําทางโภชนาการของอาหารไทย 5 ทําให๎การ
เลือกกินอาหารโดยคํานึง ถึงปริมาณสารอาหารที่ได๎รับประจําวันให๎เพียงพอได๎กํอรูปจิตสํานึกขึ้นใน
สังคมไทยและสํงผลตํอการเลือกกินอาหารในชีวิตประจําวันอยํางมากจนปัจจุบัน
4.1 ไก่: การเปลี่ยนแปลงวิถีการเกษตรและการบริโภคของคนไทย
ไก่กับคนในอุษาคเนย์
จากการศึกษาเรื่องไกํจากมุมมองชีวชาติพัน ธุ๑วิทยาของเจ๎าชายอะกิฌิโนะโนะมิยะ ฟุมิฮิโตะ
แหํงญี่ปุน ที่เน๎นการทําความเข๎าใจเรื่องไกํที่สัมพันธ๑กับคนผํานพันธุศาสตร๑และมานุษยวิทยาได๎ข๎อ
สรุปวํา ไกํบ๎านมีต๎นกําเนิดมาจากไกํปุาแดงโคชินไชนําของประเทศไทย (รวมถึงภูมิภาคโดยรอบด๎วย
เนื่องจากไกํปุาไมํมีการแบํงขอบเขตถิ่นที่อยูํอยํางชัดเจน) หรือไกํแดงพมํา 6 ซึ่งเป็นไกํปุาที่มีถิ่นที่อยูํใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ หมายความวําไกํบ๎านที่เลี้ยงกันอยูํทั่วโลกทุกวันนี้แพรํพันธุ๑ไปจากไกํบ๎านที่ถูก
นํามาเลี้ยงครั้งแรกในดินแดนเอเชียอาคเนย๑และจีนตอนใต๎ทั้งสิ้น กํอนจะกลับมาสูํความสัมพันธ๑กับคน
ในดินแดนแถบนี้อีกครั้งในรูปแบบของการเลี้ยงแบบการค๎าและอุตสาหกรรม โดยมาในโฉมหน๎าของไกํ
สายพันธุ๑ใหมํๆ ที่เกิดจากวิทยาศาสตร๑การผสมพันธุ๑ที่ก๎าวหน๎าของตะวันตกในห๎วงราว 200 ปีที่ผํานมา
การเลี้ยงไกํใต๎ถุนบ๎านหรือการเลี้ยงไกํพื้นเมืองแบบปลํอยให๎หากิ นเองตามธรรมชาติ นับเป็น
การกสิกรรมสาขาหนึ่งที่ทําควบคูํกับการทํานา ทําไรํ ทําสวน ที่ต๎องมีการเลี้ยงสัตว๑ใช๎แรงงาน เชํน วัว
ควาย เพราะนอกจากเป็นการสะสมทรัพย๑เอาไว๎ในตัวไกํ ไว๎ขายเนื้อและไขํแลกเป็นเงินได๎แล๎ว เนื้อไกํ
ยังมีความสําคัญอยํางมากในประเพณีพิธีกรรมตามความเชื่อของคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ และ
กลุํมคนไททางตอนใต๎ของจีนซึ่งยังใช๎ไกํในพิธีกรรมกันจนปัจจุบัน คนบางกลุํมเชื่อวําไกํมีสถานะเป็น
สัตว๑ศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นอาหารสําหรับเจ๎าหรือผีในพิธีกรรม และยังดํารงความสําคัญในฐานะเป็นสัตว๑
ที่ใช๎เพื่อการแขํงขันกีฬา เพื่อศักดิ์ศรีของคนที่เป็นเจ๎าของและความบันเทิงรํวมกันของชุมชนอีกด๎วย 7
หรือแม๎แตํในกลุํมชาติพันธุ๑ในประเทศไทยเอง การเลี้ยงไกํเพื่อใช๎ประกอบในพิธีกรรมไหว๎ผี แตํงงาน

4

อุทัย พิศลยบุตร, “วิวัฒนาการของงานโภชนาการในแผนงานสาธารณสุขของประเทศไทย 24692533,” ใน อนุสรณ๑พิธีพระราชทานเพลิงศพ นายอุทัย พิศลยบุตร (ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2540), หน๎า 24.
5
กองโภชนาการ, กรมอนามัย . ตารางแสดงคุณคําทางโภชนาการของอาหารไทย, พิมพ๑ครั้งที่ 3.
(กรุงเทพฯ: กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2527). ดูในคํานํา.
6
เจ๎าชายอะกิฌิโนะโนะมิยะ ฟุมิฮิโตะ และคณะ, ไกํกับคน: จากมุมมองชีวชาติพันธุ๑วิทยา (กรุงเทพฯ:
อมรินทร๑, 2550), หน๎า 62.
7
เรื่องเดียวกัน.
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หรืองานศพก็ปรากฏอยูํทั่วไป อาทิ ในกลุํม โส๎ ผู๎ไท และขํา ในภาคอีสาน 8 กลุํมชาติพันธุ๑และคนเมือง
ในภาคเหนือ9
สํ ว นคนไทยในอดี ต นั้ น ไกํ เ ป็ น รายการของที่ จํ า เป็ น ที่ ข าดไมํ ไ ด๎ ใ นการไหว๎ ผี คูํ กั บ เหล๎ า
นอกจากนี้ทุกเทศกาลงานประเพณีในชีวิตไมํวําบวช แตํงงาน งานศพ หรือทําบุญในโอกาสตํางๆ ไกํ
สามารถใช๎ทํากับข๎าวเลี้ยงพระและเลี้ยงคนในงานเลี้ยงเกือบทุกเทศกาล และในทุกศาสนาและความ
เชื่อมักจะใช๎ไกํได๎ไมํมีข๎อห๎ามด๎วย ในงานแตํงงานไกํมีความสําคัญทั้งในฐานะที่บังคับใสํไกํ ต๎มหรือยําง
ทั้งตัวไปในขันหมากแล๎ว ดังที่เสฐียรโกเศศอธิบายไว๎วํา “ถ้าเลี้ยงกันในสมัยก่อนก็ต้องมีไก่ หมู ห่อ
หมก และขนมจีนน้ํายาเป็นพื้น จึงได้มีสิ่งเหล่านี้อยู่ในเตียบที่จัด ไป ไก่เห็นจะขาดไม่ได้ เพราะพระภูมิ
ท่านยังชอบกินไก่ กล่าวไปไยถึงผีปู่ย่าตายายจะไม่ชอบกิน จนเมื่อไม่มีไก่จริงๆ จะใช้ไก่แป้งก็ได้ ”10 (ไกํ
แปูง หมายถึงไกํที่ปั้นจากแปูงให๎เหมือนไกํแล๎วนึ่งให๎สุก)
จึงกลําวได๎วํา สมัยกํอนแม๎ไกํจะเลี้ยงกันทุกครัวเรือนแตํการกินเนื้ อไกํเป็นอาหารนั้นก็ไมํได๎
เน๎นการใช๎กินเป็นอาหารในชีวิตประจําวัน เทํากับเลี้ยงเพื่อเอาไว๎ใช๎ประกอบพิธีกรรมตามเทศกาล
ดังที่หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจได๎ตั้งข๎อสังเกตของการเลี้ยงไกํในสมัยกํอนการสํงเสริมเลี้ยงไกํพันธุ๑ดีเป็น
การค๎าหลังสงครามโลกครั้งที่สองวํา การเลี้ยงไกํแพรํหลายเพราะการเลี้ยงไกํชนทําให๎มีไขํไกํและเนื้อ
สําหรับบริโภคกัน โดยเฉพาะเนื้ อไกํจะใช๎ในเทศกาลเป็นสําคัญ 11 และนอกจากนี้ยังปรากฏวําการ
รายงานราคาเนื้อไกํและไกํไขํที่เสนอติดตํอกันหลายปีในวารสารสาส๑นไกํก็พบวํา ในเทศกาลตรุษจีน
และสารทจีนราคาไกํจะแพงมากเพราะมีความต๎องการไกํไปไหว๎เจ๎ากันมากในหมูํคนจีนที่อาศัยอยูํใน
ประเทศไทย รวมทั้งการกินในโอกาสสําคัญเชํนเลี้ยงแขก หรือจัดงานเลี้ยง เชํนเดียวกับไขํที่นอกจะกิน
ในพิธีกรรมแล๎วยังมีข๎อห๎ามตามความเชื่อสําหรับคนบางสถานะหรือบางชํวงเวลาของชีวิตอีกด๎วย

8

ประยูร อุดมเสียงและคณะ, การสํารวจการเลี้ยงไกํพื้นเมืองในชนกลุํมน๎อย: โส๎ ผู๎ไท และขําในภาคอีสาน
(คณะเกษตรศาสตร๑ มหาวิทยาลัยขอนแกํน, 2528).
9
ความสัมพันธ๑ระหวํางมนุษย๑กับไกํจากพิธีกรรมและคติความเชื่อในกลุํมชาติ พันธุ๑ จังหวัดเชียงราย
(เชียงราย: โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ๑อารยธรรมลุํมน้ําโขง สํานักวิชาศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยแมํฟูาหลวง, 2549);
อภิวันท๑ พันธ๑สุข. ไกํกับวิถีชีวิตคนล๎านนา (เชียงใหมํ : สํานักสํงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ, 2552).
10
เสฐียรโกเศศ. ประเพณีเรื่องแตํงงานบําวสาวของไทย (พระนคร: โรงพิมพ๑รุํงเรืองธรรม, 2501), หน๎า
77.
11
หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ, “ประวัติการเลี้ยงและการสํงเสริมไกํในประเทศไทย,” ใน เพ็ชรน้ําเอกที่
กสิกรต๎องการ (พิมพ๑ในงานพระราชทานเพลิงศพ รองอํามาตย๑เอก หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ (สุวรรณ เรศานนท๑) ณ
เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม วันที่ 28 เมษายน 2507), หน๎า 19. หรือกรุณาดูใน สาส๑นไกํ ปีที่ 10 เลํม 8 (พฤษภาคม
2504), หน๎า 807-823.
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ทําให๎ไกํและไขํแม๎จะอยูํใกล๎ ชิดเป็นสํวนหนึ่งของชีวิตคนไทยมาช๎านานแล๎ว แตํการใช๎เป็น
อาหารด๎ว ยวิธีคิดวําเพื่อเป็ น ประโยชน๑แกํรํางกายนั้นไมํเคยมีมากํอนก็วําได๎ การกินเนื้อไกํกลั บมี
กาลเทศะกํากับอยูํคํอนข๎างมาก ซึ่งคาร๑ล ซี. ซิมเมอร๑แมน นักสังคมวิทยาอเมริกันที่เข๎ามาสํารวจ
เศรษฐกิจในชนบทสยามกํอนหน๎าเปลี่ยนแปลงการปกครองเล็กน๎อยอธิบายวํา การที่คนไทยเลี้ยงสัตว๑
และมีอาหารเนื้ออุดมสมบูรณ๑แตํไมํกินหรือกินน๎อยนั้น “เป็นเพราะชาวนามีรายได้ที่เป็นเงินสดน้อย
การขาดอาหารเนื้ออาจมีมูลมาจากการไม่ชอบฆ่าสัตว์ก็ได้...โดยมากเป็ดไก่และเนื้อสดบริโภคกัน
เฉพาะวันหยุดงานและในเวลาทําบุญเท่านั้น”12
ไก่ จากเลี้ยงสวยงามมาสู่เลี้ยงหลังบ้านหรือแบบสวนครัว
ในราวสมัยรัชกาลที่ 5-7 ชนชั้นนําสยามนิยมเลี้ยงไกํสวยงามพันธุ๑ตํางประเทศเพื่อประกวด
ประชันกันเป็นการ “เลํนไกํ” ถือเป็นงานอดิเรกรูปแบบหนึ่งในหลายประการที่เกิดขึ้นยุคนี้ มากกวํา
จะเลี้ยงอยํางจริงจังเพื่อเป็นอาหารหรือทดลองเลี้ยงเพื่อสํงเสริมอาชีพของราษฎร ดังปรากฏมีการ
กลําวอ๎างกันวําในปี พ.ศ. 2446 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ทรงริเริ่มสั่งพันธุ๑ไกํ
สมัยใหมํคือ เล็กฮอร๑นขาว เข๎ามาทรงเลี้ยงและมีเจ๎านายและข๎าราชการหันมาเลี้ยงไกํพันธุ๑โร๏ดไอร๑แลน
แดง บาร๑พลีมัทร็อค เป็นต๎น เป็นการตามเสด็จสนองพระราชนิยมกัน แตํพอสิ้นสุดรัชกาลก็ชะงักไป 13
จะมีก็แตํในฟาร๑มของหมํอมเจ๎าสิทธิพร กฤดากรในทศวรรษ 2460 ในเชิงทดลองแคํฟาร๑มเดียวเทํานั้น
ที่เลี้ยงอยํางจริงจังเป็นอาชีพ
หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 แล๎ว รัฐบาลของคณะราษฎรได๎มีนโยบาย
ชัดเจนในการสํงเสริมอาชีพของราษฎรตามหลักเศรษฐกิจ ในด๎านการเกษตรกรรมก็ได๎ให๎หลวงสุวรรณ
วาจกกสิกิจ อธิบดีกรมเกษตรและประมงได๎รํางโครงการ 10 ปีขึ้นตามคําบัญชาของ นายพันเอกพระ
ยาฤทธิ์อัคเนย๑ รัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตราธิการขณะนั้น มีเนื้อใหญํใจความให๎จัดการศึกษา
ทดลองการทํากสิกรรมรูปแบบใหมํเป็นการทดลองแล๎วเผยแพรํให๎กับราษฎรปรับปรุงอาชีพเกษตรกร
ของตัวเองให๎เจริญก๎าวหน๎าขึ้น สมเป็นประเทศกสิกรรมที่มีพลเมืองมีอาชีพทางกสิกรรมเป็นอันดับ
แรกคือจากพลเมือง 13 ล๎านคนประกอบอาชีพนี้ถึง 10 ล๎านคนและถือเอาวํา “การบํารุงกสิกรรมเป็น
การบํารุงความสมบูรณ์พูนสุขของประชาชน และทําให้ประชาชนมั่งมีศรีสุขขึ้น”14
12

คาร๑ล ซี. ซิมเมอร๑แมน, การสํารวจเศรษฐกิจในชนบทแหํงสยาม, ซิม วีระไวทยะ แปลและเรียบเรียง
(พระนคร: โรงพิมพ๑ศรีหงส๑, 2477), หน๎า 261.
13
หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ, “ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับการอุตสาหกรรมไกํ, ” สาส๑นไกํ , ปีที่ 9 เลํม 11
(สิงหาคม 2503), หน๎า 1234-1249; และดู ผิว นกฉลาด, “เริ่มแรกการเลี้ยงไกํในเมืองไทย,” ใน ที่ระลึก 60 ปี
สมาคมสํงเสริมการเลี้ยงไกํแหํงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ๑ (กรุงเทพฯ: สมาคมสํงเสริมการเลี้ยงไกํแหํง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ๑, 2544), หน๎า 155.
14
หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ, โครงการ 10 ปีของกรมเกษตรและการประมง (กรุงเทพฯ: อักษรนิติ, 2479),
หน๎า 1-2.
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โครงการสําคัญของกรมเกษตรประการหนึ่งคือการสํงเสริมการเลี้ยงสัตว๑ด๎วยพันธุ๑และวิธีการ
ที่ทัน สมัย โดยมีโ ครงการบํ ารุงไกํของประเทศสยามขึ้นมามีเปูาหมายชัดเจนที่จะไปให๎ ถึงการเกิด
อุตสาหกรรมการเลี้ยงไกํในสยามดังที่เกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส๑
และญี่ปุน ทั้งนี้ได๎วางจุดมุํงหมายสําคัญคือสํงเสริมการเลี้ยงไกํให๎เกิดขึ้นเป็นอาชีพด๎วยการเลี้ยงไกํพันธุ๑
ดีทั้งไกํเนื้อและไกํไขํด๎วยการนําพันธุ๑ ตํางประเทศมาทดลองเลี้ยงและผสมปรับปรุงพันธุ๑ ควบคูํไปกับ
การสํงเสริมให๎ “เลี้ยงไก่หลังบ้าน (back yard poultry keeping) และการเลี้ยงไก่อย่างเป็นงาน
อดิเรก” ด๎วยการเลือกเลี้ยงไกํพื้นเมืองพันธุ๑ดีคือไกํตะเภามากกวําไกํอูให๎เกิดขึ้นแพรํหลาย รวมทั้ง
“ส่งเสริมให้พลเมืองเลี้ยงไก่และใช้ไก่และไข่เป็นอาหารมากขึ้น”15
ในทศวรรษ 2480 เมื่อรัฐบาลมีนโยบายสํงเสริมการสวนครัวและเลี้ยงสัตว๑ (ดูรายละเอียดใน
บทที่ 2) การสํ งเสริ ม และสนั บ สนุ น ให๎ เ ลี้ ยงไกํเ ป็นการสวนครั ว ก็เ กิดขึ้ นอยํ างกว๎างขวาง ทั้ งการ
แจกจํายพันธุ๑ไกํ การให๎ข๎าราชการเลี้ยงเป็นตัวอยําง การประกวดการเลี้ยงไกํ การประกวดไกํไขํดก
เพื่อให๎คนไทยสนใจการเลี้ยงไกํไขํและพิสูจน๑วําไกํไขํเลี้ยงได๎ในเมืองไทย16 เมื่อปี พ.ศ. 2482 เกิดความ
ตื่นตัวการเลี้ยงไกํพันธุ๑แท๎จากตํางประเทศกันมากหรือเรียกวําเลี้ยงไกํเอาขนเพราะเน๎นความสวยงาม
ของไกํ จนเกิดโรคระบาดนิวคาสเซิลขึ้นในปีนั้นเอง ทําให๎ไกํในกรุงเทพฯ ติดโรคตายเกือบหมด การ
เลี้ยงไกํอื่นๆ จึงพลอยเงียบหายไปด๎วย17
สํว นนโยบายการทําสวนครัว ด๎ว ยการปลู กผั กและเลี้ ยงไกํเพื่อเป็นอาหารในครัว เรือนนั้น
อาจจะเพราะเดิมชาวบ๎านได๎เลี้ยงไกํพื้นเมืองไว๎ใต๎ถุนบ๎านอยูํแล๎ว ก็อ าจจะไมํได๎ให๎ความสําคัญมากนัก
แตํที่การเลี้ยงไกํได๎รับความสนใจกันขึ้นเพราะเป็นการเลี้ยงไกํพันธุ๑ใหมํจากตํางประเทศที่เลี้ยงไว๎เอาไขํ
กินในครัวเรือน ดังกรณีหมํอมหลวงเนื่อง นิลรัตน๑เลําให๎ฟังถึงการอพยพหนีภัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ไป
อยูํบ๎านหมอ จังหวัดสระบุรี แล๎ว “อยากทําให้ถูกนโยบายรัฐบาลคืออยากเลี้ยงไก่ไว้กินไข่ จะทําใต้ถุน
บ้านเป็นกรงไก่” ด๎วยการเลี้ยงไกํฝรั่งและซื้ออาหารไกํมาเลี้ยงกันอยํางถูกวิธีการเลี้ยงแผนใหมํ 18 ไมํใชํ
เลี้ยงกันอยํางไกํใต๎ถุนบ๎านแบบปลํอยหากินเองแบบไกํพื้นเมือง การเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงไกํสมัยนี้

15

หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ, โครงการ 10ปีของกรมเกษตรและการประมง (กรุงเทพฯ: อักษรนิติ, 2479),

หน๎า 56-57.
16

หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ, “เบื้องหลังการแขํงขันไขํดก,” สาส๑นไกํ, ปีที่ 11 เลํม 2 (พฤศจิกายน
2504), หน๎า 158-167.
17
หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ, “หน๎าบรรณาธิการ: ปัญหาเฉพาะหน๎าของผู๎เลี้ยงไกํในเมืองไทย,” สาส๑นไกํ, ปี
ที่ 3 เลํม 6 (มีนาคม 2497), หน๎า 741.
18
ม.ล. เนื่อง นิลรัตน๑, ชีวิตนอกวัง 2 (กรุงเทพฯ: ศรีสารา, 2542), หน๎า 86.
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เอง นับวําเป็นการกระตุ๎นความสนใจในเรื่องการเลี้ยงไกํให๎เกิดขึ้นอยํางแพรํหลายในสังคม และเป็น
พื้นฐานสําคัญของการขยายการเลี้ยงไกํให๎เกิดและเติบโตอยํางตํอเนื่องตํอมา
ความพยายามที่ตํอเนื่องของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม เรื่องการทําสวนครัวและเลี้ยงสัตว๑
เพื่อให๎ประเทศไทยสามารถพึ่งตนเองได๎ด๎านอาหารและสร๎างอาชีพ เพื่อให๎ราษฎรรู๎จักการทํามาหากิน
ด๎านการเกษตรนี้ นับได๎วํามีความสําคัญมาจนเมื่อจอมพล ป. พิบูลสงครามได๎เป็นผู๎นําประเทศอีกครั้ง
หลังรัฐประหารเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 เมื่อขึ้นรับตําแหนํงเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8
เมษายน พ.ศ. 2491 ตํอมาในปี พ.ศ. 2492 นโยบายเรื่องการปลูกสวนครัวที่ริเริ่มเอาไว๎เมื่อสิบปีกํอน
ก็ถูกปัดฝุุนขึ้นมาใหมํอีกครั้งอยํางมุํงมั่น นั่นคือการตั้งคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติการสวนครัว
และการเลี้ยงสัตว๑เพื่อประโยชน๑แหํงครัวเรือน พ.ศ. 2482 ตามมาตรา 6 ขึ้นมาใหมํจํานวน 18 คนเมื่อ
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2492 ในจํานวนกรรมการ 18 คนนี้มีระบุชื่อแคํคนเดียวคือหลวงสุวรรณ
วาจกกสิกิจ สํ วนคนอื่นเอาตามตําแหนํงทางราชการคือปลั ดกระทรวงที่เกี่ยวข๎องคือ ศึกษาธิการ
พาณิ ช ย๑ อุ ต สาหกรรม กรมเกษตร กรมการประมง กรมปศุ สั ต ว๑ กรมสาธารณสุ ข ฯลฯ โดยมี
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการ 19 และได๎สั่งการให๎ข๎าราชการในกระทรวงมหาดไทย
ดําเนิน การให๎ เป็ น ไปตามคําสั่ งอยํ างจริงจังจึงมีแนวทางวิธีการดําเนินงานให๎ ด๎ว ย นอกจากนี้ยังมี
บทความสําหรับอํานทางวิทยุกระจายเสียงเผยแพรํให๎ประชาชนทั่วไปได๎ทราบด๎วย

19

หอจดหมายเหตุ แ หํ ง ชาติ , (3) สร. 0201/139 เรื่ อ งการทํ า สวนครั ว และเลี้ ย งสั ต ว๑ พ.ศ. 2492
กระทรวงมหาดไทย, หน๎า ก-ค.
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ภาพ 3 จอมพล ป. พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีผู๎เกิดปีไกํ เลยให๎ความสนับสนุนการเลี้ยงไกํเป็นอยําง
ดีมาตั้งแตํต๎น รวมทั้งการสนับสนุนสมาคมสํงเสริมการเลี้ยงไกํแหํงประเทศไทยที่กํอตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.
2484
ที่มา: สาส๑นไกํ, กรกฎาคม 2495.
จุดเริ่มต้นของการเลี้ยงไก่เป็นอาชีพ
ในหนังสือราชการจากหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ อธิบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ลงวันที่ 20
มิถุนายน พ.ศ. 2492 ถึงจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ได๎ชี้แจงความพร๎อมที่จะทําการ
สํงเสริมการเลี้ยงไกํให๎เกิดเป็นอาชีพและเป็นอุตสาหกรรมสําหรับคนไทยขึ้ นอยํางในตํางประเทศ ตาม
ความประสงค๑ของนายกรั ฐ มนตรี ด๎ว ยเหตุผ ลสํ า คัญ 2 ประการคือ หนึ่ง การเลี้ ยงไกํ พันธุ๑ดีจาก
ตํางประเทศให๎ผลดีมีไขํดก สององค๑การอาหารและเกษตรแหํงสหประชาชาติได๎ประกาศวําประเทศ
อียิปต๑ได๎ค๎นคว๎าวัคซีนปูองกันกาฬโรคไกํได๎แล๎ว และตัวแทนสัตวแพทย๑ได๎ นําเข๎ามาใช๎ในเมืองไทยแล๎ว
ด๎ว ย จึ งไมํ ต๎องกลั ว อี กตํอไป สํ ว นปัญหาอื่น เชํน อาหารไกํ และตลาดไมํเ ป็นปัญหาสํ าคัญนัก ใน
โครงการสํงเสริมการเลี้ยงไกํให๎เป็นการค๎าและเป็นอาชีพขึ้นสําหรับคนไทย นอกจากเน๎นการสร๎าง
อาชีพใหมํให๎กับราษฎรที่เป็นผลประโยชน๑ทางเศรษฐกิจของชาติแล๎ว ยังได๎เน๎นถึงประโยชน๑ของไขํใน
ด๎านสุขภาพวํา “การเลี้ยงไก่แบบนี้ ยังเป็นการสร้างอนามัยให้แก่ชาติด้วย เพราะไข่เป็นยอดอาหารคู่
กับนมสด เมื่อประชาชนมีไข่มีนมกินเป็นประจําอนามัยก็จะดีขึ้น ” สุดท๎ายหลังจากการพิจารณาแล๎ว
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และสํงเรื่องเสนองบประมาณตํอกระทรวงการคลังแล๎ว ปรากฏวําได๎งบประมาณมาในปี พ.ศ. 2497
มาเป็นทุนให๎แกํองค๑การเลี้ยงไกํจํานวน 9 ล๎านบาท การดําเนินงานจึงเกิดขึ้นได๎20
ขณะเดียวกันก็มีโครงการสหกรณ๑นิคมไกํเกิดขึ้นจากการที่นายกรัฐมนตรีมีความสนใจในการ
สํงเสริมการเลี้ยงไกํเพื่อลดคําครองชีพ และเป็นรายได๎ใหมํและอาชีพใหมํ กระทรวงเกษตรจึงได๎ให๎
หลวงสุ ว รรณวาจกกสิ กิจ เขีย นโครงการเสนอตํ อ รัฐ บาล มีห ลั กการสํ า คั ญสองประการ คือ เพื่ อ
ชํวยเหลือสํงเสริมให๎ผู๎ที่มีความรู๎ความชํานาญในการเลี้ยงไกํ แตํยังไมํมีที่ดินและไมํมีทุน ให๎ได๎มีที่มีทุน
โดยทําการเลี้ยงไกํอยูํในสหกรณ๑นิคมไกํ ภายใต๎การควบคุมขององค๑การรัฐบาล และเพื่อชํวยเหลือผู๎ที่
เลี้ยงไกํอยูํแล๎วในที่ของตน ให๎มีโอกาสขยายกิจการและจํานวนไกํให๎มากยิ่งขึ้น มีทุนให๎กู๎บ๎าง และ
ชํวยเหลือให๎ความสะดวกอยํางอื่นบ๎าง โดยจะจัดทําสหกรณ๑นิคมด๎วยการจัดสรรที่ดินจํานวน 100 ไรํ
ใกล๎มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ให๎เกษตรกรครอบครัวละหนึ่งไรํเชําซื้อระยะยาวเลี้ยงแมํไกํไขํจํานวน
1,000 ตัว ซึ่งจะทําให๎สหกรณ๑นิคมมีไกํถึง 100,000 ตัวภายในเวลา 1-3 ปี โดยทางสหกรณ๑นิคมจะมี
หนํ ว ยงานกลางในการชํวยเหลือเรื่องการเลี้ ยง ทั้งการจัดหาพันธุ๑ อาหาร และมีศูนย๑กลางรับซื้อ
ผลผลิตด๎วย21
มีข๎อสั งเกตวําการสํ งเสริ มการเลี้ ยงไกํ เลี้ ยงสั ตว๑ หรือปลู กผั กในรัฐ บาลจอมพล ป. พิบูล
สงครามในทศวรรษ 2490 นั้น ไมํได๎เป็นการชักชวนสํงเสริมแคํให๎ทําเป็นการสวนครัวเหมือนเมื่อ
ทศวรรษกํอน แตํเน๎นไปในทางการเลี้ยงเป็นอาชีพเพื่อการขายเป็นรายได๎ของเกษตรกรและเพื่อบํารุง
เศรษฐกิจของประเทศ ไมํวําจะเป็นโครงการสํงเสริมคนไทยให๎ปลูกผักเป็นการค๎าแบบคนจีนที่รัฐบาล
จะให๎การสนับสนุนเงินทุนและการตลาดให๎แขํงขันกับคนจีนที่ครองตลาดผักอยูํ22รวมทั้งการสํงเสริมให๎
ปลูกพริกขี้หนูใน 6 จังหวัดคือ ชุมพร ประจวบคีรีขันธ๑ เพชรบุรี ราชบุรี นครปฐม และสุราษฎร๑ธานี
เพื่อสํงมาจําหนํายในตลาดกรุงเทพฯ ตามนโยบายรัฐบาล 23 จนตํอมามีแผนการสํงเป็ด ไกํ และไขํไป
จํ า หนํ า ยตํ า งประเทศในปี พ.ศ. 2496 เพื่ อ นํา รายได๎เ ข๎ าประเทศ แทนแรํแ ละยางที่ ร าคาตกต่ํ า
หลังจากงดสํงออกมาตั้งแตํเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งหลักการการสํงออกนั้นจะต๎องสํงออกหลังจาก
มีเพียงพอตํอการบริโภคในประเทศแล๎วไมํเป็นการขาดแคลนและสํงออกไปยังมาเลเซีย สิงคโปร๑ และ
ฮํอ งกง แตํ ปั ญ หาสํ าคั ญ คือ ยั งไมํ มีส ถิ ติก ารเลี้ ย งที่แ นํ นอนจึ ง ต๎อ งจํา กั ดการสํ งออกที่ ค วบคุ มโดย

20

หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, (3) สร. 0201.42/23 เรื่องเงินทุนสํงเสริมไกํ (20 มิถุนายน 2492-17
พฤศจิกายน 2496).
21
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, (3) สร. 0201.42/29 เรื่องสหกรณ๑นิคมไกํ (19 มกราคม-14 มีนาคม 2496).
22
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, (3) สร. 0201.42/27 เรื่องโครงการปลูกผักแบบจีน (26 กันยายน-2 ธันวาคม
2495).
23
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, (3) สร. 0201.42/26 เรื่องการสํงเสริมการปลูกพริกขี้หนู (13 ธันวาคม
2494).
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คณะกรรมการสํงเสริมการปศุสัตว๑ของชาติ และตํอมาคณะรัฐมนตรีก็ได๎อนุมัติให๎สํงออกได๎เมื่ อวันที่
28 สิงหาคม พ.ศ. 249624
ไก่: ตัวแทนของทุนนิยมและโลกาภิวัตน์ในยุคสงครามเย็น
“การที่ข้าพเจ้ารับเป็นพ่อครัวทําสาส์นไก่ให้ในครั้งนี้ เพราะอยากจะสร้างบริการ
ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ขึ้นไว้ให้แก่อุตสาหกรรมไก่ของเมืองไทย และทําไปด้วยความสนุก
และด้วยความปรารถนาอยากให้การเลี้ยงไก่ของเมืองไทยก้าวหน้า ข้าพเจ้าไม่ได้ต้องการ
และไม่ได้หวังชื่อเสียงหรือเกียรติอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นการส่วนตัวเลย”25
หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ

ภาพ 4 หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ (คนขวา) ผู๎บุกเบิกการเลี้ยงไกํของเมืองไทย ถํายที่หน๎าแผนกไกํที่
ปลุกปั้นมากับมือ
ที่มา: สาส๑นไกํ, มีนาคม 2497.
ในยุคสงครามเย็น ไกํคือสัตว๑ยอดอาหารโปรตีนที่ทั่วโลกกําลังตื่นตัวสร๎างให๎เป็นอุตสาหกรรม
เกษตรในประเทศของตัวเอง โดยมีสหรัฐอเมริกาที่ประสบความสําเร็จในการสร๎างอุตสาหกรรมสาขานี้
จนมีมูลคํามหาศาลขึ้นมาตั้งแตํกํอนสงครามโลกครั้งที่สองแล๎ว ในประเทศของตนเอง กลําวคือได๎
24

หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, (3) สร. 0201.42/30 เรื่องสํงเป็ด, ไกํ, ไขํไปจําหนํายตํางประเทศ (25
สิงหาคม-1 กันยายน 2496).
25
“อารัมภบท,” สาส๑นไกํ ชุดที่ 1 เลํม 3 (ธันวาคม 2494), หน๎า 130.
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พัฒนาการเลี้ยง ผลิตอาหารสําเร็จรูป และผสมพันธุ๑ไกํทั้งพันธุ๑ไขํและเนื้อ มีจุดเริ่มต๎นมาตั้งแตํปลาย
คริสต๑ศตวรรษที่ 19 เรื่อยมาจนกระทั่งเติบโตอยํางรวดเร็วในชํวงต๎น คริสต๑ศตวรรษที่ 2026 การเลี้ยง
ไกํเอาไขํแบบอุตสาหกรรมเป็นจํานวนมากได๎ดําเนินการจนสามารถผลิตไขํจํานวนมากให๎คนกินเป็น
อาหารประจําวันได๎ กํอนจะมาพัฒนาไกํเนื้อเป็นลําดับตํอมา ทําให๎ไกํกลายเป็นอาหารเนื้อสําคัญที่มี
บทบาทเป็นอาหารประจําวันของคนทั่วโลกในปัจจุบัน
อุตสาหกรรมเกษตรสาขาการเลี้ยงไกํได๎ขยายไปยังประเทศอื่นๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะในยุโรปที่
ประสบกับภาวะขาดแคลนอาหารหลังสงคราม แผนการสร๎างอุตสาหกรรมไกํจึงเริ่มต๎นขึ้นในหลาย
ประเทศที่มีสหรัฐอเมริกาให๎การสนับสนุนอยูํเบื้องหลังผํานแผนการมาร๑แชล (Marshall Plan) และ
ประเทศเล็กๆ อยํางเดนมาร๑กและฮอลแลนด๑ประสบความสําเร็จ อยํางมากในอุตสาหกรรมผลิตไขํไกํ
เลี้ยงยุโรปในทศวรรษ 1960-70 เป็นต๎นมา รวมทั้งในเอเชียที่ประเทศใกล๎ชิดกับสหรัฐอเมริกาอยําง
ญี่ปุนและฟิลิปปินส๑ที่อุตสาหกรรมไกํเติบโตอยํางรวดเร็ว ในยุคสงครามเย็นไกํจึงเป็นสัญลักษณ๑ของ
อุตสาหกรรมการเกษตรของโลกทุนนิยมที่กําลั งแพรํขยายตามกระแสโลกาภิวัตน๑ทางเศรษฐกิ จที่
เข๎มข๎นขึ้นทุกดินแดนทั่วโลก
แม๎แตํประเทศมหาอํานาจเกําอยํางอังกฤษเองหลังสงครามโลกครั้งที่สองก็ต๎องรับเอารูปแบบ
และวิ ธี ก ารสร๎ า งอุ ต สาหกรรมไกํ ขึ้ น ผลิ ต อาหารเลี้ ย งประชากรของตนเหมื อ นกั น ทั้ ง นี้ เ ป็ น การ
ลอกเลียนแบบการสร๎างอุตสาหกรรมไกํดังที่ประสบความสําเร็จจากสหรัฐอเมริกาเป็นต๎นแบบเชํนกัน
เพราะกํอนสงครามตลาดเนื้อไกํและไขํไกํของอังกฤษแคบมาก ไขํที่ผลิตได๎มาจากการเลี้ยงไกํหลังบ๎าน
สํวนเนื้อไกํไมํมีคนนิยมกินมากนัก เป็นเพียงแคํอาหารในเทศกาลและเป็นอาหารฟุุมเฟือย จึงมีเนื้อไกํ
ขายในตลาดคํอนข๎างน๎อย สํวนใหญํจะเป็นเนื้อวัว เนื้อแกะ และหมู อุตสาหกรรมเนื้อไกํเริ่มต๎นใน
อังกฤษราวกลางทศวรรษ 1950 มีสัดสํวนการบริโภคเนื้อไกํเพียงร๎อยละ 1 หลังจากนั้นอีก 30 ปีตํอมา
ได๎เจริญเติบโตอยํางรวดเร็วและตํอเนื่องประมาณร๎อยละ 10 ตํอปี จนถึงทศวรรษ 1980 กลายเป็น
เนื้อสัตว๑ที่มีสัดสํวนการบริโภคถึงราวร๎อยละ 25 ของอาหารในอังกฤษ27
สําหรับประเทศไทยนอกจากจะมีกระแสโลกจากการเข๎ามามีอิทธิพลตํอสังคมการเมืองและ
เศรษฐกิจไทยของสหรัฐอเมริกาและองค๑การตํางประเทศให๎ความชํวยเหลือแล๎ว ด๎านปัจจัยภายในซึ่ง
สัมพันธ๑กันกับความสัมพันธ๑กับสหรัฐอเมริ กาผํานทางประเทศอาณานิคมคือฟิลิปปินส๑ก็มีสํวนสําคัญ
26

Annie Potts, Chicken, (London: Kreation, 2012); และกรุณาดู แอล. เอ. วิลเฮม, “50 ปีแรก,”
แปลโดย หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ, สาส๑นไกํ, ปีที่ 3 เลํม 5 (กุมภาพันธ๑ 2497), หน๎า 661-673.
27
Andrew Godley and Bridget Williams, “Democratizing Luxury and the Contentious
Invention of the Technological Chicken in Britain,” Business History Review 83 (Summer 2009),
pp.267-290.
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อยํางมากกับการกําเนิดขึ้นของอุตสาหกรรมการเลี้ยงไกํในเมืองไทย ทั้งหมดไมํใชํเรื่องที่เกิดขึ้นอยําง
บั ง เอิ ญ แตํ เ ป็ น ความสั ม พั น ธ๑ ที่ เ กิ ด ในบริ บ ททางประวั ติ ศ าสตร๑ ข องการแผํ ข ยายอํ า นาจของ
สหรัฐอเมริกามาสูํเอเชียผํานโครงการความชํวยเหลือ ตํอมาการสํงทหารเข๎ามาพักผํอนและฐานทัพใน
เมืองไทยกลายเป็นสํวนสําคัญของการเกิดตลาดไกํขึ้นของอุตสาหกรรมไกํของไทยอยํางแยกไมํออก ดัง
จะเห็นตํอไปข๎างหน๎า
หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจผู๎ปลุกปั้นเรื่องการเลี้ยงไกํเป็นอาหารและเพื่อการค๎ามีเปูาหมาย
ชัดเจนที่จะให๎เนื้อไกํเป็นอาหารที่เป็นประโยชน๑ตํอประชาชน 28 ในฐานะเป็นอาหารโปรตีนสร๎างเสริม
อนามัย ทั้งยังได๎ยืนยันวํา เป็นต๎นแบบที่มาจากสหรัฐอเมริกาผํานทางฟิลิปปินส๑ที่ทํานไปเรียนด๎าน
เกษตรมาคนแรกนั่นเอง ทํานเลํารายละเอียดวําอุตสาหกรรมไกํเจริญเติบโตขึ้นในสหรัฐได๎จากการ
ดําเนินงานค๎นคว๎าและผลิตลูกศิษย๑ด๎านการเลี้ยงไกํเป็นอุตสาหกรรมของศาสตราจารย๑ เจมส๑ อี ไรซ๑
(James Edward Rice, 1865-1953) แหํงมหาวิทยาลัยคอร๑แนลตั้งแตํปี ค.ศ. 1901 (พ.ศ. 2444)
และนับวําเป็นผู๎ชํวยให๎อุตสาหกรรมไกํของโลกเจริญขึ้นด๎วยการสร๎างคนที่มีความรู๎ด๎านไกํกระจายไป
ทั่ ว โลก เนื่ อ งจากทํ า นเองก็ เ ป็ น หลานศิ ษ ย๑ ข องศาสตราจารย๑ ไ รซ๑ ผํ า นทางอาจารย๑ ข องทํ า นที่
มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส๑คือดอกเตอร๑ เอฟ เอม ฟรอนดา (Francisco M. Fronda) ที่จบจากคอร๑แนล
ในปี ค.ศ. 1922 และกลับมาสอนสมัยที่หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจไปเรียนที่ฟิลิปปินส๑ จึงได๎วิชาการ
เลี้ยงไกํแบบใหมํมาโดยตรง เมื่อกลับมาสอนวิชาการเกษตรในเมืองไทยทํานตั้งปณิธานวํา “ชีวิตนี้จะ
ขอลองส่ งเสริ มไก่ให้ กลายเป็ น การค้ าใหม่แ ละอาชี พใหม่ขึ้ นมาแก่คนไทย” และบอกวํา “การที่
ตัดสิ น ใจเลื อกเลี้ ย งไก่ ทั้งๆ ที่ห มูและวัว นมสํ าคั ญกว่า ก็เพราะเห็ นว่าไก่เป็นสั ตว์เล็ กอายุไม่ยาว
อาจจะมีทางทําได้สําเร็จในชั่วอายุของผู้เขียน และจะได้เป็นตัวอย่างที่ดี เกิดความไว้ใจและเชื่อถือ
เพื่อจะได้มีโอกาสหาทางให้คนอื่นส่งเสริมเลี้ยงสัตว์อย่างอื่นต่อไป”29 หลังจากเรียนจบจากฟิลิปปินส๑
ในปี พ.ศ. 2467 กลับมาทํางานเป็นอาจารย๑สอนด๎านการเกษตรในประเทศไทยที่โรงเรียนประถม
กสิกรรมบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจพบวําหมํอมเจ๎าสิทธิพร กฤดากร
ทําฟาร๑มไกํอยูํกํอนแล๎วที่บางเบิด แตํขยายไมํได๎เพราะตลาดไกํแคบ คนไทยไมํนิยมกินไกํและไขํ การ
เลี้ยงไกํไขํแคํ 500 ตัวและผลิตไขํได๎วันละ 300 ฟองตลาดกรุ งเทพฯ ก็ยังรับซื้อได๎ไมํหมด ทํานจึง
ตระหนักตั้งแตํต๎นวําจะต๎องสํงเสริมการเลี้ยงไกํเนื้อและไกํไขํไปพร๎อมๆ กันกับการรณรงค๑ให๎คนไทย
หันมากินเนื้อไกํและไขํ เพื่อจะได๎มีตลาดรองรับการเลี้ยงไกํ เป็นการสร๎างอนามัยให๎กับพลเมืองของ
28

หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ, “ทดลองสํงไกํกระทงเข๎าตลาด,” สาส๑นไกํ ปีที่ 2 เลํม 8 (พฤษภาคม 2496),

หน๎า 810.

29

หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ, “ประวัติการเลี้ยงและการสํงเสริมไกํในประเทศไทย,” ใน เพ็ชรน้ําเอกที่
กสิกรต๎องการ, หน๎า 19.
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ชาติด๎วย30 อันเป็นรูปแบบเดียวกันกับการสํงเสริมอุตสาหกรรมการเลี้ยงไกํในสหรัฐอเมริกาที่เป็น
ต๎นแบบ
สํวนเหตุผลที่วําทําไมทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยต๎องสํงเสริมการเลี้ยงไกํนั้น หลวงสุวรรณ
วาจกกสิกิจได๎ให๎เหตุผลวํา ประการแรก ไกํเลี้ยงงํายเติบโตได๎ผลผลิตเร็ว ทั้งเนื้อและไขํนําไปแลกเป็น
เงินสําหรับเกษตรกรได๎เร็ว จึงกลายเป็นสัตว๑ที่เลี้ยงแล๎วทําเงินได๎เร็วและดี ประการที่สอง การเลี้ยงไกํ
สามารถสร๎างพลานามัยของชาติได๎ดี เพราะทั้งไขํและเนื้อไกํเป็นอาหารที่ดีมีประโยชน๑มากควรสํงเสริม
ให๎ ประชาชนบริโ ภค ประการที่ส าม การเลี้ยงไกํเป็นอุตสาหกรรมเป็นอาชีพสําคัญสาขาหนึ่งของ
การเกษตรที่ส ามารถสร๎ างรายได๎ให๎ กับประเทศได๎มาก ประการที่สี่ ชํว ยสร๎างเศรษฐกิจการค๎าที่
เกี่ยวข๎องให๎เติบ โต เชํน ธุรกิจ อาหารสัตว๑และการปลูกพืชเพื่อผลิตอาหารพวกข๎าวโพด ถั่วเหลือง
ธุรกิจวัสดุอุปกรณ๑ไกํ เคมีภัณฑ๑ รวมทั้งการจําหนํายและการขนสํง เป็นต๎น ประการที่ห๎าคื อสามารถ
ผลิตทั้งไขํและเนื้อเป็นสินค๎าออกนํารายได๎เข๎าประเทศได๎ด๎วย31
นอกจากนั้นข๎อดีที่ทําให๎ไกํกลายเป็นสัตว๑เลี้ยงสําคัญของกสิกรทั่วโลก เป็นเพราะไกํให๎ไขํที่
เป็นทั้งอาหารและเงินทุกวันและมีสัตว๑อีกเพียงชนิดเดียวที่เป็นเชํนนี้คือวัวนมที่นิยมเลี้ยงกันของกสิกร
ทั่วโลก ไกํเป็นสัตว๑ที่เติบโตและขยายพันธุ๑ได๎เร็วจึงขายเป็นเงินได๎เร็ว เชํนไกํเนื้อใช๎เวลาแคํ 9-12
สัปดาห๑ก็ขายได๎แล๎ว ไกํยังมีข๎อดีคือเลี้ยงเพื่อเสริมกับการกสิกรรมทุกชนิดได๎ เพราะลงทุนราคาถูกและ
ใช๎ ข องเหลื อ จากกสิ ก รรมสาขาอื่ น ได๎ เ กื อ บทั้ ง หมด ขณะเดี ย วกั น ไขํ แ ละเนื้ อ ไกํ ก็ เ ป็ น อาหารที่ มี
ประโยชน๑ตํอสุขภาพของทั้งกสิกรเองและเพื่อนรํวมชาติด๎วย32
หน่ออ่อนของอุตสาหกรรมไก่ในประเทศไทย
ในทศวรรษ 2490 เกิดความตื่นตัวในการเลี้ยงไกํอยํางมาก โดยรัฐบาลสํงเสริมให๎พัฒนาการ
เลี้ ย งไกํ เ ป็ น แบบอุ ต สาหกรรมด๎ ว ยการสนั บ สนุ น ให๎ ห ลวงสุ ว รรณวาจกกสิ กิ จ สร๎ า งโรงเลี้ ย งไกํ ที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑เพื่อเป็นตัวอยํางให๎กับประชาชนและค๎นคว๎าพันธุ๑ไกํ อาหารที่เลี้ยงและ
วิธีการเลี้ยงที่เหมาะสมกับเมืองไทย นอกจากนี้ตั้งแตํปี พ.ศ. 2493 รัฐบาลได๎จัดสรรเงินทุนหมุนเวียน
สํงเสริมการเลี้ยงไกํ ให๎ประชาชนที่สนใจกู๎ยืมไปลงทุ นเลี้ยงไกํและใช๎คืน ตํอมาเงินทุนรวมอยูํที่ 2.5
ล๎านบาท เมื่อหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจเกษียณอายุราชการได๎รายงานวํา เงินยังอยูํเป็นทุนหมุนเวียน
30

เรื่องเดียวกัน, หน๎า 16-24. และกรุณาดู หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ, “ไกํกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑,”
ใน เกษตรศาสตร๑ 40 ปี (กรุงเทพฯ: อมรินทร๑การพิมพ๑, 2506), หน๎า 181-185.
31
หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ, “ทําไมทุกประเทศทั่วโลกเขาจึงสํงเสริมการเลี้ยงไกํ, ” สาส๑นไกํ, ปีที่ 5 เลํม
12 (กันยายน 2499), หน๎า 1256-1259.
32
หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ, “หน๎าบรรณาธิการ: การเลี้ยงไกํเป็นสาขาสําคัญของการเกษตรของประเทศ
อยํางไร,” สาส๑นไกํ, ปีที่ 6 เลํม 11 (สิงหาคม 2500), หน๎า 1363-1366.
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และสามารถขยายการเลี้ยงไกํจนสามารถสร๎างรายได๎ถึง 300 ล๎านบาทตํอปีจากไกํเนื้อและไขํ 33 ซึ่ง
นับวํากิจการเลี้ยงไกํเป็นอุตสาหกรรมเติบโตอยํางมาก
ในขณะเดียวกัน ผลของการขยายตัว ของการเลี้ ยงไกํเป็นการค๎ายังได๎ส ร๎างอุตสาหกรรม
อาหารสัตว๑ เคมีภัณฑ๑เลี้ยงสัตว๑ วัสดุอุปกรณ๑การเลี้ยงไกํให๎เกิดขึ้นด๎วย และเป็นรากฐานสําคัญในการ
พัฒนาตํอมา ตลอดจนมีเอกชนหลายรายที่เข๎ามาเริ่มพัฒนากิจการอาหารไกํและอาหารสัตว๑ของตน
ขึ้นที่พัฒนาควบคูํกับการเลี้ยงไกํ อาทิ เป็ด หําน ไกํงวง นกพิราบ การค๎นคว๎าเอาข๎าวฟุาง ข๎าวโพด ใบ
กระถินเป็นอาหารไกํจนกลายเป็นสินค๎าสําหรับอาหารสัตว๑ การสร๎างอาชีพแกํราษฎรทั้งผู๎เลี้ยง ผู๎ฆํา
และพํอค๎า เป็นต๎น
นอกจากนี้ยังเกิดสื่อเรื่องไกํอยํางคึกคักเชํนสมาคมสํงเสริมการเลี้ยงไกํแหํงประเทศไทยออก
วารสารชื่อ สาส๑นไกํ ในเดือนตุลาคมปี พ.ศ. 2494 ในปีแรกมียอดพิมพ๑ทั้ง 12 ฉบับรวม 26,400 เลํม
ซึ่งมีสมาชิกถึง 1,500 คนและขายปลีกได๎เดือนละถึง 800 เลํมในปีที่ 2 จึงเพิ่มยอดพิมพ๑เดือนละ
3,000 เลํม34 โดยหากดูจากจดหมายที่สํงมายังบรรณาธิการปรากฏวํามีทั้งคนในเมืองกรุงและในชนบท
ที่ต๎องการความรู๎เรื่องการเลี้ยงไกํ35 และในวารสารเกําแกํเชํน กสิกร ก็มีเรื่องไกํตีพิมพ๑เป็นจํานวนมาก
ในทศวรรษ 2490-2500 และตํอมาในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2494 ก็เกิดวารสาร เพื่อนไกํ ขึ้นอีกฉบับ
หนึ่ง นอกจากนี้ยังรวมถึงการพิมพ๑ตําราการเลี้ยงสัตว๑สวนครัวที่เขียนโดยหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อ
ใช๎เป็นตําราคูํมือสําหรับครูประถมและมัธยมศึกษาใช๎สอนนักเรียนทั่วประเทศให๎รู๎จักวิธีการเลี้ยงสัตว๑
ซึ่งในทศวรรษ 2490 หนังสือเลํมนี้ตีพิมพ๑ถึง 4 ครั้ง ครั้งแรก 2491 พิมพ๑ถึง 20,000 ฉบับ ครั้งที่ 2
จํานวน 2,000 ฉบับ ครั้งที่ 3 จํานวน 10,000 เลํม และพิมพ๑ครั้งที่ 4 ในปี 2499 ไมํทราบจํานวน 36
กํอนจะพิมพ๑ครั้งที่ 5 โดยสํานักพิมพ๑เอกชน37 และตําราการเลี้ยงไกํที่มีจํานวนมากในชํวงสองทศวรรษ
นี้38 เหลํานี้คือความเคลื่อนไหวของการเลี้ยงไกํรวมถึงการเลี้ยงสัตว๑อื่น เชํน เป็ด นกพิราบ กระตําย ไกํ
งวง และปลาเพื่อการค๎าที่เกิดขึ้นอยํางคึกคัก
33

หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ, รายงานการสํงเสริมการเลี้ยงไกํโดยทุนหมุนเวียนและทุนสํงเสริมของรัฐบาล
(กรุงเทพฯ: แผนกไกํ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑, 2501).
34
อุดม เกี่ยวกิ่งแก๎ว, “ผลการออกหนังสือพิมพ๑สาส๑นไกํ ปีที่ 1,” สาส๑นไกํ ปีที่ 2 เลํม 1 (ตุลาคม 2495),
หน๎า 74-85.
35
เอฟ เอ็ม ฟรอนดา, (ผู๎เขียน), “รายงานหลายเลขที่ 71 ตํอรัฐบาลไทยตามแผนการชํวยเหลือทางเทคนิค
ขององค๑การอาหารและเกษตรแหํงสหประชาชาติ, ” แปลโดย หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ, สาส๑นไกํ ปีที่ 3 เลํม 1
(ตุลาคม 2496), หน๎า 36.
36
หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ, ตําราเลี้ยงสัตว๑สวนครัว, พิมพ๑ครั้งที่ 4 (พระนคร: ม.ป.ท., 2499).
37
หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ, ตําราเลี้ยงสัตว๑สวนครัว, พิมพ๑ครั้งที่ 5 (พระนคร: คลังวิทยา, 2507).
38
อาทิ สวัสดิ์ วีรเดชะ, คูํมือการเลี้ยงไกํ (พระนคร: โอเดียนสโตร๑, 2503).
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การสํ ง เสริ ม และเผยแพรํ ก ารเลี้ ย งไกํ ยั ง ได๎ แ สดงผํ า นการจั ด งานวั น เกษตรของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ที่จัดขึ้นในราวต๎นปีของทุกปี มีการแสดงเรื่องไกํ และจําหนํายผลผลิตจาก
ฟาร๑มไกํของมหาวิทยาลัยและสมาชิกของสมาคมสํงเสริมการเลี้ยงไกํแหํงประเทศไทย จนเป็นที่สนใจ
จากประชาชนอยํางมากและบางครั้งก็มีการเสนอในวิทยุกระจายเสียงด๎วย ดังเชํนในปี พ.ศ. 2496
งานจัดวันที่ 2-4 มกราคม โดยในวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2496 พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ เสด็จ
เปิดงานและทอดพระเนตรการแสดงเกี่ยวแกํไกํในงานวันเกษตรที่บางเขน โดยมีหลวงสุวรรณวาจกกสิ
กิ จ รั บ เสด็ จ 39 นอกจากนั้ น ในปี เ ดี ย วกั น นี้ ใ นเดื อ นเมษายนได๎ จั ด ให๎ มี ก ารอบรมการเลี้ ย งไกํ ที่
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร๑ ในชื่อโรงเรียนไกํฤดูร๎อนครั้งที่ 1 จัดการเรียนวิช าเกี่ยวกับไกํวันละ 3
ชั่ ว โมง สั ป ดาห๑ ล ะ 4 วั น มี ทั้ ง ทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ ครั้ ง แรกนี้ มี นั ก เรี ย นเข๎ า เรี ย นจนจบได๎ รั บ
ประกาศนียบัตรจํานวน 80 คน 40 ในตอนต๎นทศวรรษ 2500 กระทรวงศึกษาธิการได๎สํงครูมาอบรม
วิชาเกษตรที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ให๎นําความรู๎เกษตรแผนใหมํรวมทั้งการเลี้ยงไกํไปสอนเด็ก41

ภาพ 5 การออกร๎านในงานวันเกษตรหาสมาชิกของวารสารสาส๑นไกํที่เน๎นวิชาการความรู๎และขําว
แวดวงการเลี้ยงไกํที่ได๎รับความนิยมมากมียอดพิมพ๑สูงมากในสมัยนั้น
ที่มา: สาส๑นไกํ, กุมภาพันธ๑ 2497.
การเลี้ยงไก่สมัยใหม่แบบวิทยาศาสตร์ “เป็นการค้าและอาชีพ”
39

“แฟนไกํ,” สาส๑นไกํ ปีที่ 2 เลํม 5 (กุมภาพันธ๑ 2496), หน๎า 561.
หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ, “โรงเรียนไกํฤดูร๎อนครั้งที่ 1,” สาส๑นไกํ, ปีที่ 2 เลํม 11 (สิงหาคม 2496),
หน๎า 1231-1233.
41
“บทบรรณาธิการ,” สาส๑นไกํ, ปีที่ 11 เลํม 3 (ธันวาคม 2504), หน๎า 147.
40
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เดือนตุลาคม พ.ศ. 2494 วารสารสาส๑นไกํเลํมปฐมฤกษ๑วางจําหนํายโดยมีเปูาหมายชัดเจนใน
การสํงเสริม “การเลี้ยงไกํแบบเป็นการค๎าและอาชีพ ” ให๎เกิดขึ้นแพรํหลาย และการเลี้ยงไกํแบบสวน
ครัวจะได๎ความรู๎ด๎านการเลี้ยงไกํแบบวิทยาศาสตร๑ไปใช๎พัฒนาการเลี้ยงได๎ด๎วยเชํนกัน ทั้งนี้การออก
วารสารมีขึ้นหลังจากหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจได๎เขียนบทความเรื่องการเลี้ยงไกํอํานออกอากาศทาง
วิทยุกระจายเสียงมาแล๎วเป็นเวลา 52 สัปดาห๑หรือหนึ่งปีกํอนหน๎านี้เรียกวํา การตั้งโรงเรียนไกํทาง
วิทยุ42 วารสารเลํมนี้ต๎องการเป็นสื่อกลางในการพัฒนาการเลี้ยงไกํซึ่งในระยะแรกเน๎นการเลี้ยงไกํไขํให๎
มีไขํเพียงพอตํอการบริโภคในประเทศและหากเหลือจะสํงออกไปขายตํางประเทศได๎
แม๎วําการเลี้ยงไกํเพื่อเอาเนื้อและไขํจะเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทํากันมานานแล๎วในสยาม
แตํรูปแบบการเลี้ยงสํวนใหญํจะเลี้ยงแบบปลํอยให๎หากินเองตามไรํนาเสริมการทําเกษตรหลากหลาย
สาขา จุดประสงค๑คือเลี้ยงไว๎กินเอง หากมีเหลือจะขายสูํตลาดผํานคนเดินหาบหาซื้อตามบ๎านไมํได๎
เลี้ยงเป็นอาชีพ43 โดยนิยมเลี้ยงไกํพันธุ๑พื้นเมืองคือไกํอูหรือไกํชน (Aseel) มีจุดประสงค๑เอาตัวผู๎ไว๎ชน
แตํเลี้ยงกันมากจึงทําให๎เนื้อไกํที่ขายในตลาดจะเป็นไกํพันธุ๑นี้ สํวนอีกพันธุ๑คือไกํตะเภา (Cantonese
Fowl) เลี้ยงเอาไขํและเอาเนื้อ ไกํตะเภาบางตัวไขํดกมากแตํไขํเล็กมาก 44 สํวนเนื้อนั้นจะมากกวําไกํอู
และสํงเสริมให๎เลี้ยงเป็นไกํหลังบ๎านหรือสวนครัวสําหรับประชาชนมากกวํา
ในขณะที่การเลี้ยงการเลี้ยงไกํแบบเป็นการค๎าและอาชีพนั้นได๎พยายามนําเสนอรูปแบบใหมํ
คือการเลี้ยงไกํแบบขังกรงหรือแบบโรงแรมไกํ คือแยกเลี้ยงกรงละตัวอยํางชัดเจนเป็นแถวแนวจํานวน
มากอาจมีชั้นเดียวหรือหลายชั้นก็ได๎ ข๎อดีคือเป็นการเลี้ยงแบบวิทยาศาสตร๑ โดยมีข๎อมูลไกํแตํละตัว
ชัดเจนไมํปะปนกัน ไมํกินอาหารหรือน้ํารํวมกัน ไมํได๎เหยียบดินจึงสามารถปูองกันโรคได๎งําย และยังมี
ประสิทธิภาพในการคัดไกํเป็นโรคหรือไกํไขํน๎อยออกได๎เลย ในทางตรงกันข๎าม การเลี้ยงแบบเกําคือ
แบบเล๎ าจะปู องกัน โรคได๎ยากเพราะเลี้ ยงรวมกัน และการไมํแยกดูแลรักษาเป็นรายตัว ทําให๎ไมํมี
ประสิทธิภาพ จําแนกไกํแตํละตัวที่จะกําจัดออกไปจะทําให๎เสี่ยงขาดทุนเพราะไกํไขํน๎อยมีปะปนอยูํใน
เล๎า45
หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจได๎ให๎ภาพความเป็นมาของการเลี้ยงไกํแบบขังกรงที่แยกเดี่ยวกรงละ
ตัวเป็นแถวแนวขนาดใหญํวํา เริ่มต๎นจากประเทศสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 1931 (พ.ศ. 2474) สํวนใน
42

“อารัมภบท,” สาส๑นไกํ ชุดที่ 1 เลํม 1 (ตุลาคม 2494), หน๎า 1-2.
หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ ผู๎แปล, “โรงเรียนสาส๑นไกํ,” เขียนโดย เอฟ เอม ฟรอนดา, สาส๑นไกํ ชุดที่ 1
เลํม 4 (มกราคม 2495), หน๎า 218.
44
หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ ผู๎แปล, “โรงเรียนสาส๑นไกํ,” เขียนโดย เอฟ เอม ฟรอนดา, สาส๑นไกํ ชุดที่ 1
เลํม 6 (มีนาคม 2495), หน๎า 393.
45
หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ, “การเลี้ยงไกํเอาไขํแบบโรงแรมดีอยํางไร,” สาส๑นไกํ ชุดที่ 1 เลํม 1 (ตุลาคม
2494), หน๎า 3-7.
43
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เมืองไทยทํานได๎เคยเห็นมาในปี พ.ศ. 2476 หมํอมเจ๎าอมรสมานลักษณ๑เลี้ยงที่สงขลา ปีพ.ศ. 2478
หมํอมเจ๎านพมาศ นวรัตน๑ เลี้ยงที่บางซื่อ พ.ศ. 2479 นายปรีชา วิริยพานิชเลี้ยงที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
และนายทวน คมกฤส เลี้ยงอยูํที่หาดใหญํ ในปี พ.ศ. 2480 ในขณะที่แผนกสัตว๑เล็กที่เกษตรกลาง
บางเขนได๎ทดลองเลี้ยงมาตั้งแตํ พ.ศ. 2483-2484 การเลี้ยงแบบขังกรงมีข๎อดีคือไมํติดโรคงําย คัดไกํ
ไขํน๎อยได๎สะดวกและดูแลตรวจตราไกํทําได๎สะดวก 46 โดยหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจเองได๎เสนอวําใน
เมืองไทยจะต๎องตั้งต๎นเลี้ยงที่ 500 หรือ 1,000 ตัว มีทุน 35,000-70,000 บาท ซึ่งปัญหาสําคัญคือทุน
และอาหารไกํทไี่ มํมีโรงงานผลิต47

ภาพ 6 ลักษณะการเลี้ยงไกํขังกรงแบบโรงแรมไกํ รูปแบบที่นําเสนอให๎เลี้ยงไกํไขํเป็นแบบการค๎าและ
อาชีพในกลางทศวรรษ 2490
ที่มา: สาส๑นไกํ, กุมภาพันธ๑ 2497.
การเลี้ยงไกํในกลางทศวรรษ 2490 นั้นหลายรายเน๎นเลี้ยงเพื่อเพาะพันธุ๑ ขาย หลวงสุวรรณ
วาจกกสิกิจจึงได๎ชักชวนให๎หันมาเลี้ยงเอาไขํขายกันให๎เป็นอาชีพมากขึ้น แม๎วําจะต๎องลงทุนสูงและ
ต๎องลงแรงลําบากกวําการเลี้ยงเพาะพันธุ๑ แตํการเลี้ยงไกํเป็นอุตสาหกรรมได๎ต๎องทําครบวงจร โดย
อาจจะเลี้ย งเอาไขํควบคูํกันไปก็ได๎เพราะทําให๎ มีรายได๎ตลอดปีและรองรับลู กไกํที่ขายไมํได๎ด๎ว ย48

865.

46

หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ, “การเลี้ยงไกํแบบขังกรง,” สาส๑นไกํ เลํม 10 (กรกฎาคม 2495), หน๎า 850-

47

หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ, “การเลี้ยงไกํแบบขังกรง (2),” สาส๑นไกํ เลํม 11 (สิงหาคม 2495), หน๎า

953-963.

48

หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ, “อารัมภบท: มาเลี้ยงไกํเอาไขํขายกันเถิด,” สาส๑นไกํ ชุดที่ 1 เลํม 5
(กุมภาพันธ๑ 2495), หน๎า 285-289.
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นอกจากนี้ยังอีกประการหนึ่งที่ถูกพูดถึงไปพร๎อมกันคือการเลี้ยงไกํเอาเนื้อหรือไกํกระทง ซึ่งตอนแรก
เสนอให๎เลี้ยงเอาเนื้อไว๎กินหรือขายจากไกํตัวผู๎ที่คัดทิ้งจากการเลี้ยงไกํไขํแล๎วเลี้ยงขายเนื้อเพื่อเป็นทุน
สําหรับอาหารไกํไขํ แตํตํอมาได๎เ สนอภาพให๎เห็นถึงความสําเร็จอยํางมากของอุตสาหกรรมไกํเนื้อใน
สหรัฐอเมริกาที่เกิดขึ้นได๎จากวิทยาศาสตร๑การเลี้ยงไกํที่ก๎าวหน๎าทําให๎โสหุ๎ยต่ําลงและความนิยมในการ
กินเนื้ อไกํกระทง ซึ่งได๎คาดหวังวําสั กวันหนึ่งเมืองไทยจะมีอุตสาหกรรมไกํเนื้อเกิดขึ้นบ๎าง เพราะ
ขณะนี้มีคนนิยมกินไกํยํางและไกํทอดกันมากขึ้น เลยให๎นักเลี้ยงไกํลองเลี้ยงและกินเนื้อไกํกระทงดูด๎วย
ตนเองกํอน49 และปรากฏวําในงานวันเกษตรวันที่ 8-10 มกราคม พ.ศ. 2497 ได๎มีการจัดแสดงการ
เลี้ ยงไกํกระทงในกรงตับ (เลี้ ยงแยกกรงละตัวเป็นแถวตับ) ให๎คนเข๎าชมงานได๎ดูด๎วยจะได๎เห็นวํา
สามารถทําได๎ไมํยากถ๎าจะเลี้ยง และยังแสดงไกํพันธุ๑ดีจากตํางประเทศที่นิยมเลี้ยงกันอยูํ50
ในราวปี พ.ศ. 2496 การเลี้ยงไกํได๎รับความนิยมอยํางแพรํหลาย มีผู๎เลี้ยงไกํทั้งเลี้ยงแบบสวน
ครัวและเลี้ยงแบบการค๎ากันจํานวนมาก เฉพาะสมาชิกสมาคมสํงเสริมการเลี้ยงไกํแหํงประเทศไทยมี
จํ านวนถึ ง 2,500 คนทั่ว ประเทศ ในขณะที่ ภ าครัฐ เองก็ให๎ การสนั บสนุนอยํางจริ งจังด๎ว ยการตั้ ง
“องค๑การเลี้ยงไกํ กระทรวงมหาดไทย” ขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2496 โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อ
สนั บ สนุ น สํ ง เสริ ม การเลี้ ย งไกํ ใ ห๎ เ กิ ด ประโยชน๑ ทางเศรษฐกิ จ และชํ ว ยเหลื อ ในการครองชี พของ
ประชาชน ซึ่งแสดงให๎เห็นวําการเลี้ยงไกํที่เอกชนได๎ดําเนินงานมานั้นเป็นอาชีพสําคัญของประชาชน
และได๎กลายเป็นกิจกรรมที่มีมูลคําทางด๎านเศรษฐกิจขึ้นด๎วย รัฐบาลจึงได๎ลงทุน 10 ล๎านบาทเป็นทุน
ตั้งต๎นขององค๑การเลี้ยงไกํขึ้น51 และตํอมาในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2497 นายกรัฐมนตรี จอมพล ป.
พิบูลสงคราม ได๎เป็นประธานพิธีเปิดสํานักงานสหกรณ๑ผู๎เลี้ยงไกํแหํงประเทศไทยจํากัดสินใช๎ กับเปิด
ร๎านศูนย๑กลางไขํที่ปากซอยราชดําริซึ่งมีวัตถุประสงค๑เป็นศูนย๑กลางการรวบรวมและจําหนํายไขํที่คัด
ขนาดแล๎วให๎ประชาชน และยังมีแผนตั้งโรงฆําไกํกระทงที่เลี้ย งจําหนํายเอง รวมทั้งจําหนํายอาหาร
ด๎วยการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมอาหารไกํขึ้นและจําหนํายวัสดุอุปกรณ๑ที่เกี่ยวกับการเลี้ยงไกํแกํสมาชิก
อีกด๎วย52

49

หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ, “หน๎าบรรณาธิการ: เสนํห๑ไกํกระทง,” สาส๑นไกํ ปีที่ 2 เลํม 5 (กุมภาพันธ๑
2496), หน๎า 451-453.
50
หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ, “การแสดงเกี่ยวแกํไกํในงานวันเกษตร,” สาส๑นไกํ ปีที่ 3 เลํม 6 (มีนาคม
2497), หน๎า 797-802.
51
หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ, “หน๎าบรรณาธิการ: องค๑การไกํ กระทรวงมหาดไทย,” สาส๑นไกํ ปีที่ 3 เลํม
3 (ธันวาคม 2496), หน๎า 309-311. และดูพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค๑การไกํ, หน๎า 335-341.
52
หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ, “ปุจฉาวิสัชนาเรื่องไกํครั้งที่ 16, ” สาส๑นไกํ, ปีที่ 3 เลํม 7 (เมษายน 2497),
หน๎า 866-867. และดูคําปราศรัยและภาพในพิธีเปิด หน๎า 900-919.
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ภาพ 7 ภาพถํายฝีพระหัตถ๑ลูกไกํทรงเลี้ยงที่พระราชทานให๎ตีพิมพ๑ในวารสารสาส๑นไกํ แสดงให๎เห็นถึง
ความสนพระทัยการเลี้ยงไกํของพระองค๑
ที่มา: สาส๑นไกํ, พฤศจิกายน 2496.
ในปี พ.ศ. 2498 หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจประเมินวํา การเลี้ยงไกํของไทยในภาพรวมก๎าวหน๎า
ขึ้นมากจนเคียงบําเคียงไหลํประเทศผู๎เลี้ยงไกํทั่วโลกแล๎ว ทั้งในและนอกพระนครมีฟาร๑มไกํแบบการค๎า
จํานวนราว 25-30 ฟาร๑ม มีฟาร๑มที่รู๎จักกันดีจากการลงโฆษณาในสาส๑นไกํ อาทิ ฟาร๑มยงยุทธ เล๎า ก.
ไกํ และ บ. บาร๑ พี ฟ าร๑ ม ฝั่ ง ธนบุ รี เล๎ า ไกํ บั ณ ฑู ร ถนนศรี อ ยุ ธ ยา ฟาร๑ ม รุํ ง รั ก ษ๑ ถนนกรุ ง เทพฯสมุทรปราการ รวมทั้งแถวใกล๎มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ ได๎แกํ เล๎าไกํหลังบ๎าน เล๎าไกํ ช.ม. ฟาร๑มคน
งํอย เล๎ านิ วัธ น๑ พอลตรี ฟาร๑ ม องค๑การไกํกระทรวงมหาดไทย เป็นต๎น โดยมีร๎านขายอาหารและ
อุปกรณ๑ไกํเกิดขึ้นจํานวนมาก มียอดขายรวมปีละประมาณ 15 ล๎านบาท 53 ประมาณกันวําในปี พ.ศ.
2497 มีไกํทั้งแบบพื้นเมืองและไกํพันธุ๑ใหมํในประเทศไทยจํานวน 47 ล๎านตัวและมีเป็ด 17 ล๎านตัว54

53

หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ, “สภาพการเลี้ยงไกํในเมืองไทย พ.ศ. 2498,” สาส๑นไกํ, ปีที่ 5 เลํม 6
(มีนาคม 2499), หน๎า 593-598.
54
หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ, “ความเจริญก๎าวหน๎าของการเลี้ยงไกํในประเทศไทย,” สาส๑นไกํ, ปีที่ 4 เลํม 7
(เมษายน 2498), หน๎า 877.
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พอถึงต๎นปี พ.ศ. 2500 หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจได๎ประกาศวํา ถึงเวลาแล๎วที่คนไทยจะต๎อง
เลี้ยงไกํแบบการค๎าอันเป็นขั้นตอนสุดท๎ายของการเลี้ยงไกํ เพราะเรามีความรู๎และประสบการณ๑มาก
พอควรจะเลี้ยงได๎ หลังจากผํานการเลี้ยงไกํขั้นต๎นคือเลี้ยงเป็นงานอดิเรก ขั้นสองคือหารายได๎เสริ ม
หรือเลี้ยงไกํหลังบ๎านมาแล๎ว เนื่องจากการเลี้ยงแบบการค๎านั้นต๎องการทุนสําคัญ 3 ประการคือ หนึ่ง
ทุนความรู๎ สองประสบการณ๑ความชํานาญ และสามทุนเงิน55
ถัดมาอีกปีหนึ่งในปี พ.ศ. 2501 ก็มีการประกาศวําการทดลองเลี้ยงไกํกระทงของแผนกไกํ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ประสบความสําเร็จมีกําไรดี สามารถเลี้ยงเป็นการค๎าและสู๎กับเนื้อไกํจาก
การเลี้ยงไกํอํอนตามไรํนาที่ครองตลาดเนื้อไกํอยูํได๎ การเลี้ยงไกํกระทงจะเป็นอุตสาหกรรมใหมํสุดของ
การเลี้ยงไกํเมืองไทย56
ความตื่นตัวเรื่องการเลี้ยงไกํกระทงเริ่มเป็นที่พูดถึงและมีแผนการจากบริษัทข๎ามชาติจาก
สหรัฐอเมริกามาติดตํอพูดคุยกับหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจถึงแผนการเลี้ยงไกํกระทงขนาดใหญํขึ้นใน
เมืองไทยราว 10,000 รายที่ต๎องสํงไกํให๎บริษัทสัปดาห๑ละ 55 ตัวตลอดปี และคําพันธุ๑ไกํเนื้อแวนเทรส
ที่ใช๎อาหารน๎อยผลิตเนื้อก็ได๎รับความเชื่อถือไปทั่วโลก คํายาและคําอาหารทางบริษัท ออกให๎ ผู๎เลี้ยง
จํายแตํคําแรงและโรงเรือนเทํานั้น โดยจัดจําหนํายไปฮํองกง ญี่ปุนและหนํวยราชการทหารอเมริกันใน
เอเชีย57
วิกฤตการณ์ของการเลี้ยงไก่ไข่และการปรับตัวสู่ไก่พันธุ์เนื้อ
ในปี พ.ศ. 2503 เมื่อเกิดวิกฤตการณ๑ราคาไขํถูกเป็นประวัติการณ๑จากปัจจัยสําคัญ 3 ประการ
คือ การเลี้ยงไกํไขํจํานวนมากพร๎อมกันอยํางพรวดพราด การตั้งสหพันธ๑ส หกรณ๑ไขํของรัฐบาลมา
ผูกขาดการซื้อขายไขํและสํงออก 58 และการสํงออกหยุดชะงักจากกําแพงภาษีและความต๎องการของ
ตลาดใกล๎บ๎านลดลงรวมทั้งเกิดวิกฤตไขํล๎นตลาดทั่วโลกจนแยํงตลาดกัน คําแนะนําประการหนึ่งของ

55

หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ, “หน๎าบรรณาธิการ: การเลี้ยงไกํแบบเป็นการค๎า,” สาส๑นไกํ, ปีที่ 6 เลํม 4
(มกราคม 2500), หน๎า 403-408.
56
“ขําวและความเห็น,” สาส๑นไกํ ปีที่ 7 เลํม 7 (เมษายน 2501), หน๎า 1155.
57
หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ, “แผนการเลี้ยงไกํกระทงขนานใหญํแบบอเมริกัน,” สาส๑นไกํ ปีที่ 8 เลํม 8
(พฤษภาคม 2502), หน๎า 1042-1047.
58
หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ, “สภาพของการค๎าไขํไกํออกนอกประเทศของเมืองไทยในปัจจุบัน,” สาส๑นไกํ
ปีที่ 11 เลํม 2 (พฤศจิกายน 2504), หน๎า 144-148.
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หลวงสุว รรณวาจกกสิกิจคือให๎ลองเลี้ ยงไกํกระทงขายดูบ๎าง เพราะความต๎องการเนื้อไกํกระทงใน
กรุงเทพฯ มีสูงมากจากนักทํองเที่ยวที่เข๎ามาในเมืองไทย59
โดยสาเหตุที่ทําให๎การเลี้ยงไกํซบเซานั้นมาจาก อาหารไกํราคาแพง ไขํราคาถูก ตลาดไขํฝืด
ไขํถูกเรียกเก็บภาษี และสํงขายออกนอกประเทศน๎อยราคาถูก การหันไปเลี้ยงไกํกระทงแทนที่จะให๎
กรงวํางจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่หลายคนกําลังทําเพราะเนื้อไกํราคาดี 60 จนถึงปลายปี พ.ศ. 2504 เมื่อ
วิกฤตการณ๑ราคาไขํถูกเริ่มคลี่คลายลงปรากฏวํา มีผู๎เลี้ยงไกํขายแมํไกํไขํลดการขาดทุนลงหันไปเลี้ยงไกํ
เนื้อกันมากขึ้นไมํวําจะเป็ น ไกํตอนใหญํ ไกํตอนเล็ก หรือไกํกระทง ทําให๎ลู กไกํตัวผู๎ขายดีมากและ
การตลาดจะเน๎นขายตามเหลาหรือโรงแรมกํอน61
หลังจากวิกฤตการณ๑ไกํในปี พ.ศ. 2503 ไมํนานในปลายปีถัดมาก็ปรากฏวํา บริษัทเอฟ อี
ซิลลิก (กรุงเทพฯ) จํากัด ได๎ตั้งโรงงานอาหารไกํสําเร็จรูปขึ้นโรงแรกแถวสําโรง สมุทรปราการ62 แสดง
ให๎เห็นวําอุตสาหกรรมการเลี้ยงไกํในเมืองไทยยังมีขนาดไมํลดลงกํอนหน๎าวิกฤตการณ๑มากนัก ตํอมา
ตอนต๎นปี พ.ศ. 2505 การเลี้ยงไกํได๎ขยายไปสูํตํางจังหวัดมากขึ้น เมื่อดูจากคนที่มาซื้อลูกไกํไปเลี้ยง
เอาไขํ อาจแสดงให๎เห็นวําไขํไกํได๎รับความนิยมเพิ่มขึ้นทั่ วประเทศแล๎ว ในขณะที่ในกรุงเทพฯ และ
ใกล๎เคียงซบเซา คนเลิกเลี้ยงกันมาก63 แตํปรากฏวําจากสถิติการเกษตรประจําปี 2506 ประเทศไทยมี
ไกํทั้งหมด 24,895,000 ตัว64ลดน๎อยลงกวําตอนกํอนเกิดวิกฤตการณ๑ที่มีไกํถึง 45 ล๎านตัว ดังนั้นการ
เกิดอุตสาหกรรมอาหารไกํขึ้น จึงชํวยชี้ให๎เห็นถึงความแพรํหลายของการเลี้ยงไกํที่ยังมีจํานวนไมํน๎อย
อยูํ แตํอาจจะเปลี่ยนจากไกํไขํเป็นไกํเนื้อมากขึ้น

1177.
335.

59

หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ, “ขําวและความเห็น,” สาส๑นไกํ ปีที่ 9 เลํม 10 (กรกฎาคม 2503), หน๎า

60

หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ, “ขําวและความเห็น,” สาส๑นไกํ ปีที่ 10 เลํม 3 (ธันวาคม 2503), หน๎า 334-

61

หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ, “ขําวและความเห็น,” สาส๑นไกํ ปีที่ 10 เลํม 12 (กันยายน 2504), หน๎า

1187-1188.
62
หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ, “ขําวและความเห็น,” สาส๑นไกํ ปีที่ 11 เลํม 1 (ตุลาคม 2504), หน๎า 79.
63
หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ, “ขําวและความเห็น,” สาส๑นไกํ ปีที่ 11 เลํม 4 (มกราคม 2505), หน๎า 405406.
64
“หน๎าบรรณาธิการ,” สัตวบาลสาส๑นไกํ ปีที่ 15 เลํม 4 (เมษายน 2509), หน๎า 269.
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ภาพ 8 การจัดตั้งกลุํมยุวกสิกรในชุมชนชนบทแล๎วสํงมาอบรมการเลี้ยงไกํทําให๎เกิดการขยายการ
เลี้ยงไกํสูํตํางจังหวัดอยํางมาก
ที่มา: สาส๑นไกํ, พฤษภาคม 2505.
อาจารย๑ สุ ว รรณ เกษตรสุ ว รรณ ลู ก ศิ ษ ย๑ด๎ า นไกํ ค นหนึ่ ง ของหลวงสุ ว รรณวาจกกสิ กิ จ มี
ประสบการณ๑ตรงในการสํงเสริมการเลี้ยงไกํมาตั้งแตํต๎นคนหนึ่ง ได๎ให๎ข๎อมูลวํา สมัยปี พ.ศ. 2496 ที่
ทํานไปเรียนออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกายังไมํมีไกํกระทงสายพันธุ๑ดีแบบพัน ธุ๑ให๎เนื้อสูงโดยเฉพาะ มี
แตํไกํพัน ธุ๑แท๎เนื้ อดีอยํ างคอนิ ช และไวท๑ร็อคที่ใช๎อาหาร 3 กิโลกรัมหรือกวําและใช๎เวลาเลี้ ยง 12
อาทิตย๑จึงได๎น้ําหนัก 1.5 กิโลกรัม อุตสาหกรรมไกํกระทงในประเทศไทยเริ่มต๎นนิยมแพรํหลายมา
ตั้งแตํราวปี พ.ศ. 2500 และตํอมาในปี พ.ศ. 2502-03 ได๎แพรํหลายมากขึ้นเพราะมีการสั่งพันธุ๑ใหมํ
จากตํางประเทศ และรู๎จักใช๎อาหารคุณภาพดี ปรากฏวําไกํเนื้อโตเร็ว มีอัตราการเปลี่ยนอาหาร 2.5
กิโลกรัม ในการเลี้ยง 8 อาทิตย๑ก็ได๎เนื้อ 1.5 กิโลกรัม ซึ่งปรากฏวําเมื่อถึงปลายทศวรรษ 2510 ไกํ
น้ําหนัก 1.5 กิโลกรัมจะใช๎เวลาเลี้ยงแคํ 6.5 อาทิตย๑ด๎วยอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อต่ําสุดแคํ 2.0
กิโลกรัม65
สมาชิกของสมาคมสํงเสริ มการเลี้ยงไกํแหํ งประเทศไทยที่คร่ําหวอดและอยูํรํวมสมัยของ
พัฒ นาการเลี้ ย งไกํมาตลอด ได๎ย๎ อนรําลึ กถึงการเกิดขึ้นของอุตสาหกรรมไกํเนื้อวํา เนื่องจากการ
สํงเสริมการเลี้ยงไกํไขํพันธุ๑ออสตราไวท๑ โร๏ด และบาร๑กันอยํางเต็มที่จนไขํล๎นตลาดในปี 2502 ถึงกับ
ต๎องประชาสัมพันธ๑ให๎คนกินไขํเพื่อขยายตลาดภายในประเทศกัน ในขณะที่การเลี้ยงไกํกระทงหรือ
65

สุวรรณ เกษตรสุวรรณ, ไขํและเนื้อไกํ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑, 2519), หน๎า 8.
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บรอยเลอร๑ (Broiler) คือไกํเนื้อพันธุ๑ดีเริ่มเลี้ยงเมื่อราวปี พ.ศ. 2500 มีพันธุ๑ เชํน เล็กฮอร๑นขาว โร๏ด
ไอร๑แลนด๑แดง บาร๑พลีมัทร็อค คอร๑นิช ไวท๑ร็อค อ๏อสตราลอป และลูกผสมไกํพื้นเมือง โดยได๎จัดตั้ง
สถานีบํารุงพันธุ๑สัตว๑ 13 แหํงทั่วประเทศชํวยเผยแพรํพันธุ๑และสาธิตวิธีการเลี้ยงให๎กับเกษตรกร 66
ดังนั้นเมื่อการเลี้ยงไกํไขํเจอวิกฤตไขํราคาถูกอยํางยาวนานถึงสองปี จึงทําให๎มีผู๎เลี้ยงไกํจํานวนมากหัน
ไปเลี้ยงไกํเนื้อกันแทน
ในปลายปี พ.ศ. 2509 เห็ นได๎ชัดเจนวําการเลี้ ยงไกํกระทงพันธุ๑เนื้อดี จากตํางประเทศที่
เรียกวําไกํเนื้อพันธุ๑แท๎นั้นได๎รับความสนใจจากกสิกรเป็นอยํางมาก เริ่มปรากฏโฆษณาขายลูกไกํพันธุ๑
เนื้อและอาหารสัตว๑ของไกํพัน ธุ๑เนื้อโดยตรงดังคําโฆษณาวํา “การเลี้ยงไก่กระทงนับว่าเป็นอาชีพใหม่
ซึ่งกําลังตื่นตัว และมีผู้สนใจเลี้ยงเพิ่มขึ้นเป็นอันมาก เพื่อเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมไก่กระทงและ
ต้องการให้ผู้เลี้ยงได้ใช้อาหารที่ถูกต้องครบถ้วน” ทางบริษัทจึงขอเสนอสูตรอาหารสําหรับไกํกระทง
โดยเฉพาะ67 นอกจากนี้ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2509 ในหน๎าบรรณาธิการวารสารสัตวบาลสาส๑นไกํได๎
สรุปวําราคาไขํและไกํกระทงดีมาก ทั้งยังปรากฏบทความเกี่ยวกับข๎อดีและหลักปฏิบัติของการเลี้ยงไกํ
กระทงพันธุ๑แท๎จากตํางประเทศอันตํางจากไกํกระทงที่คนไทยเลี้ยงและบริโภคกันมากํอนที่ใช๎ไ กํพันธุ๑
ผสม68 นับวําเป็นความรู๎ให๎เกษตรกรได๎นําไปใช๎โดยตรงและเข๎ากับสถานการณ๑อีกด๎วย
ต๎นทศวรรษ 2510 การเลี้ยงไกํเนื้อเชิงอุตสาหกรรมกําลังได๎รับความสนใจอยํางคึกคักทั้งใน
ฝุายรัฐบาลที่มีโครงการสํงเสริมการเลี้ยงสัตว๑แหํงชาติขึ้น ในขณะที่กลุํมเอกชนผู๎เลี้ยงไกํเนื้ อหรือเรียก
กันวําไกํกระทงนั้นก็เรํงทําการผลิตให๎มีคุณภาพสนองตอบทันตํอความต๎องการของตลาด ซึ่งประชาชน
นิยมบริโภคเนื้อไกํกระทงกันมากขึ้น เนื่องจากผู๎บริโภคมองเห็นความสําคัญของเนื้อ นม ไขํ มากขึ้น
ทําให๎ตลาดในประเทศขยายตัวอยํางมาก แม๎วําราคาจะสูงขึ้นกวําเมื่อ 3-4 ปีกํอนก็ตาม โดยเฉพาะไขํ
ที่มีการบริโภคกันในตลาดภายในจนไมํเหลือสํงออกนอกประเทศ ซ้ําบางชํวงต๎องสั่งไขํเข๎ามาบริโภคอีก
ด๎วย69

66

ผิว นกฉลาด, เริ่มแรกการเลี้ยงไกํในเมืองไทย,” ใน ที่ระลึก 60 ปี สมาคมสํงเสริมการเลี้ยงไกํแหํง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ๑ (กรุงเทพฯ: สมาคมสํงเสริมการเลี้ยงไกํแหํงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ๑,
2544), หน๎า 156-157.
67
สัตวบาลสาส๑นไกํ ปีที่ 15 เลํม 11 (พฤศจิกายน 2509), หน๎ารองปกหน๎า.
68
ปฐม เลาหะเกษตร, “การเลี้ยงไกํกระทง,” สัตวบาลสาส๑นไกํ ปีที่ 15 เลํม 12 (ธันวาคม 2509), หน๎า
989-993.
69
“หน๎าบรรณาธิการ,” วารสารสัตวบาลสาส๑นไกํ ปีที่ 16 เลํม 1 (มกราคม 2510).
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จุดเปลี่ยนสาคัญของอุตสาหกรรมไก่เนื้อสู่การผูกขาดและส่งออก
ตํอมาในต๎นปี พ.ศ. 2510 ความตื่นตัวของการเลี้ยงไกํกระทงยังคงมีอยํางตํอเนื่อง เมื่อปรากฏ
วํา สมาคมสํงเสริมการเลี้ยงไกํแหํงประเทศไทยได๎จัดการแสดงการเลี้ยงไกํกระทงแบบสมัยใหมํให๎กับ
ผู๎สนใจเข๎าชมในงานวันเกษตรแหํงชาติชํวงต๎นเดือนกุมภาพันธ๑ ซึ่งนําจะเป็นประโยชน๑ในการโฆษณา
สินค๎าจากไกํทั้งไขํและเนื้อไกํสดที่จะจัดมาจําหนํายในวันแสดงด๎วย 70 และตํอมาในวันที่ 10 มีนาคม
พ.ศ. 2510 กรมปศุสัตว๑ได๎ออกประกาศยกเลิกการเก็บคําธรรมเนียมการนําเข๎าลูกไกํอายุ 1 วันสําหรับ
เลี้ยงไกํกระทงพันธุ๑เนื้อโดยเฉพาะที่ใช๎ทําพันธุ๑ไมํได๎ต๎องสั่งเข๎ามาตลอด 71 ก็ยิ่งทําให๎การเลี้ยงไกํเนื้อไร๎
อุปสรรคจึงเป็นการเรํงให๎เกิดอุตสาหกรรมไกํเนื้อเร็วขึ้นไปอีก
ในปีเดียวกันนี้มีรายงานวําการเลี้ยงไกํเนื้อพันธุ๑พิเศษที่สั่งตรงมาจากตํางประเทศที่โตเร็วใช๎
อาหารและเวลาน๎อยหลายพันธุ๑ได๎รับความสนใจจากฟาร๑มไกํชั้นนําสั่งมาเลี้ยงหลายฟาร๑มด๎วยกัน เชํน
องค๑การไกํ กระทรวงมหาดไทยมีพันธุ๑แวนเทรส (Vantress) และอาร๑เบอร๑ เอเคอร๑ (Arber Acre)
ฟาร๑มยุทธนามีพันธุ๑อินเดียนริเวอร๑ (Indian River) และไฮโบร (Hybro) ฟาร๑มวิฑูรย๑มีพันธุ๑คอบบ๑
(Cobb) และฟาร๑มโพคอนที่ลําพูนมีไกํพันธุ๑เชฟเวอร๑ (Shaver) ซึ่งมีสถิติการเลี้ยงจากฟาร๑มยุทธนาวํา
ไกํเนื้ อสามารถเติบโตได๎น้ํ าหนั ก 2,000 กรัมในเวลา 10 สั ปดาห๑ และมีประสิทธิภ าพอาหาร 2.2
กิโลกรัมตํอการสร๎างเนื้อ 1 กิโลกรัม การที่ไกํเนื้อที่ผู๎เขียนเรียกวํา “ไกํอํอนอ๎วน” มีประสิทธิภาพใน
การเปลี่ยนอาหารเป็ นเนื้อได๎ดีกวําสั ตว๑อื่นทั้งหมดจึงเหมาะที่จะเลี้ ยงในประเทศไทยเป็นอยํางยิ่ง
เนื่องจากเรามีพืชไรํ เชํน ข๎าวโพด ข๎าวฟุาง และมันสําปะหลังมาใช๎ทําอาหารสัตว๑ได๎มากจนเหลือ
สํ ง ออก และเนื้ อ ไกํ ก็ เ หมาะที่ จ ะใช๎ เ ป็ น อาหารของคนไทยในประเทศหรื อ ขายกั บ นั ก ทํ อ งเที่ ย ว
ตลอดจนสํงเป็นสินค๎าออกได๎ด๎วย ที่สําคัญถ๎าสามารถทําให๎ราคาถูกลงได๎จากความได๎เปรียบที่มี ก็จะ
ทําให๎เนื้อไกํไมํมีปัญหาเรื่องความนิยมทั้งยังเป็นอาหารที่คนจนบริโภคได๎เป็นอยํางดี72
ความต๎องการของตลาดและกําลังการผลิตไกํกระทงในต๎นทศวรรษ 2510 เห็นได๎ชัดเจนวํา
ผลิตไมํทันตํอความต๎องการของผู๎บริโภคในกรุงเทพฯ ดังที่เห็นได๎จากรายงานของสมาคมชลประทาน
ราษฎร๑อําเภอองครักษ๑ จังหวัดนครนายก ที่รวมกลุํมขึ้นมาเลี้ยงไกํกระทงโดยเฉพาะเพื่อปูอนตลาด
กรุงเทพฯ มีผู๎บริโภคหลักคือทหารอเมริกันที่เข๎ามาพักในกรุงเทพฯ ต๎องการไกํกระทงไปประกอบ
140.
387.
951.
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“ขําวยํอยในวงการเลี้ยงสัตว๑,” วารสารสัตวบาลสาส๑นไกํ ปีที่ 16 เลํม 1 (มกราคม 2510), หน๎า 139-

71

“ขําวยํอยในวงการเลี้ยงสัตว๑,” วารสารสัตวบาลสาส๑นไกํ ปีที่ 16 เลํม 3 (มีนาคม 2510) หน๎า 385-
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สิริพงศ๑ บุญ-หลง, “เรื่องไกํ broiler,” สัตวบาลสาส๑นไกํ ปีที่ 16 เลํม 9 (กันยายน 2510), หน๎า 945-
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อาหาร นอกจากนี้ยังต๎องการไปทําไกํยํางขายตามเหลาโรงแรม บาร๑ ภัตตาคารและร๎านอาหารทั่วไป
แสดงให๎เห็นวําตลาดมีความต๎องการมากแตํผลิตปูอนไมํพอ โดยสมาคมฯ ประเมินวําอาทิตย๑หนึ่ง
ต๎องการไกํ 10,000 กิโลกรัม แตํสมาคมฯ ผลิตได๎แคํ 3,000 กิโลกรัม เหลือกําลังซื้ออีกถึง 3 เทํา แตํ
สมาคมฯ ก็ขยายการผลิตได๎ไมํมากเพราะไมํมีเงินทุนให๎สมาชิกกู๎ไปลงทุนชํวงแรก โดยเฉพาะคําลูกไกํ
ที่ยังแพงแม๎จะสั่งจากฟาร๑มลูกไกํเนื้อพันธุ๑ดีในประเทศก็ตาม แตํก็เป็นพันธุ๑ให๎เนื้อดีเหมือนที่นิยมกัน
อยูํในสหรัฐอเมริกาที่สั่งพํอแมํพันธุ๑เข๎ามาขยาย จึงเป็นที่ต๎องการของผู๎บริโภคที่เป็นอเมริกันซึ่งคุ๎นเคย
กับรสชาติไกํเนื้อหนังนิ่มและเคี้ยวงําย73
และตํอมาในปี พ.ศ. 2511 การเลี้ยงไกํกระทงนับเป็นหัวข๎อสําคัญเกือบเรื่องเดียวที่ลงตีพิมพ๑
ในวารสารสัตวบาลสาส๑นไกํที่เปลี่ยนบรรณาธิการเป็นอาจารย๑สอนเลี้ยงโคและมีเรื่องมาลงหลากหลาย
ขึ้น โดยเรื่องที่ลงนั้ นจะเน๎นแงํมุมทางวิชาการที่สํ งเสริมการเลี้ยงไกํ รวมทั้งผลการทดลองเลี้ยงไกํ
กระทงในเมืองไทยที่ได๎ผลดีขึ้น จนมีการสํงเสริมให๎เกษตรกรเลี้ยงกันได๎แพรํหลาย เพราะจากผลการ
ทดลองเลี้ยงสามารถทํากําไรเลี้ยงเป็นการค๎าได๎ดี ทั้งการเลี้ยงจากลูกไกํพันธุ๑ผสมที่มีผสมและจําหนําย
กันทั่วไปในฟาร๑มของเมืองไทย และหากได๎เลี้ยงไกํเนื้อสายพันธุ๑จากตํางประเทศตระกูล Hybrid ที่
นิยมเลี้ยงกันในตํางประเทศ แม๎จะมีอัตราการตายสูงเพราะยังปรับตัวกับสภาพภูมิศาสตร๑ของไทยยัง
ไมํคํอยได๎ แตํอัตราการใช๎อาหารผลิตเนื้อมีประสิทธิภาพสูงมากอยํางมีนัยสําคัญ การสํงเสริมให๎เลี้ยง
เป็นไกํเนื้อในระยะยาวจึงต๎องเน๎นการใช๎ลูกไกํเนื้อพันธุ๑พิเศษมากกวําพันธุ๑ที่ ผสมเอง74 ซึ่งปรากฏวําใน
เวลาตํ อมาการเลี้ ย งไกํ เนื้ อได๎ เดิน ตามแนวทางนี้และในปลายทศวรรษ 2510 ไทยสามารถสร๎า ง
อุตสาหกรรมไกํเนื้อเติบโตอยํางรวดเร็วจนสามารถสํงออกได๎
จากการศึกษาตลาดไกํใน 11 จังหวัดในปี พ.ศ. 2511 พบวํา การเลี้ยงไกํเนื้อทั้งไกํกระทงและ
ไกํตอนนั้นเริ่มมีบริษัทอาหารสัตว๑มาทําสัญญาผูกพันแบบทําด๎วยวาจาไมํได๎ทําเป็นลายลักษณ๑อักษร
กับผู๎เลี้ยงไกํ โดยวิธีการที่ผู๎เลี้ยงจะได๎รับลูกไกํอายุวันเดียว อาหารและบางครั้งก็โรงเรือนด๎วย พร๎อม
ทั้งรับซื้อเมื่อไกํเลี้ยงได๎ตามอายุในราคาประกันตามแหลํงรับซื้อแล๎วผู๎รับซื้อจะนําไปจํา หนํายให๎กับ
ผู๎บริโภคโดยตรง จากการศึกษานี้ยังได๎คาดการณ๑ไว๎วําการแนะนําจากนักวิชาการของบริษัทผู๎ผลิต
อาหารและพันธุ๑ไกํจะทําให๎มีสัญญาผูกพันที่มีแนวโน๎มของการผูกขาดตลาดการเลี้ยงไกํขึ้นเรื่อยๆ75
73

โอภาส พลศิลป, “การเลี้ยงไกํกระทงของสมาชิกสมาคมชลประทานราษฎร๑ อําเภอองครักษ๑ จังหวัด
นครนายก,” สัตวบาลสาส๑นไกํ ปีที่ 16 เลํม 6 (มิถุนายน 2510), หน๎า 611-619.
74
ม.ล. ศุภนิธิ ชุมสาย, “การเลี้ยงไกํกระทงที่จะให๎เกิดผลกําไร,” สัตวบาลสาส๑นไกํ ปีที่ 17 เลํม 2
(กุมภาพันธ๑ 2511), หน๎า 115-118.
75
Larsen P.B. and Wullop Sarasup, Marketing of Chickens in 11 Provinces in Central
Thailand, (Bangkok: Division of Agriculture Economics, Office of Under Secretary of State, Ministry
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จากการสํารวจของกองเศรษฐกิจ กระทวงเกษตรและสหกรณ๑ในปี พ.ศ. 2512 รายงานวํา
ประเทศไทยมีไกํประมาณ 59 ล๎านตัว เป็ด 7 ล๎านตัว ตํอมามีรายงานในการสัมมนาการเลี้ยงสัตว๑จัด
โดยองค๑การอีคาเฟ (ECAFE - Economic Commission for Asia and the Far East ซึ่งตํอมา
เปลี่ยนชื่อเป็น ESCAP-Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) ที่หัวหิน
เมื่อปี พ.ศ. 2517 ประมาณวํามีลูกไกํกระทงออกสูํตลาดอาทิตย๑ละไมํน๎อยกวํา 800,000 ตัวและผลิต
เป็นเนื้อไกํอาทิตย๑ละไมํต่ํากวํา 700,000 ตัว จํานวนไขํไกํวันละ 1-1.5 ล๎านฟอง76
จากการศึ ก ษาของ พุ ท ธกาล รั ช ธร พบวํ า โครงสร๎ า งการผลิ ต และการบริ โ ภคไกํ เ นื้ อ ใน
กรุงเทพมหานคร ได๎เปลี่ยนแปลงอยํางชัดเจนในปี พ.ศ. 2510 จากปัจจัยสําคัญ คือปริมาณความ
ต๎องการบริโภคไกํเนื้อมีมากขึ้น อันเป็นผลมาจากประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ราคาเนื้อสัตว๑อื่นๆ มี
ราคาสูงขึ้นมาก คนจึงหันมาบริโภคไกํเนื้อปริมาณมากขึ้น ทําให๎การเลี้ยงไกํแบบดั้งเดิมผลิตไมํทั น
ประกอบกับมีบริษัทผู๎ผลิตอาหารสัตว๑รายใหญํได๎เข๎ามาลงทุนในกิจการเลี้ยงไกํคือบริษัทกรุงเทพค๎า
สัตว๑จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ๑ ได๎นําเอาเทคนิคการเลี้ยงแบบทันสมัยในลักษณะ
ฟาร๑มขนาดใหญํแบบธุรกิจอุตสาหกรรมอยํางแท๎จริงมาใช๎ จึงเกิดการเลี้ยงไกํเนื้อขึ้ นอยํางแพรํหลาย
จากการสํงเสริมของบริษัทอาหารสัตว๑ที่ผลิตอาหารเกินความต๎องการในประเทศจึงต๎องหาทางให๎เกิด
การบริโภคอาหารสัตว๑ขึ้น และด๎วยโครงสร๎างที่บริษัทอาหารสัตว๑ บริษัทพันธุ๑ไกํ และโรงงานฆําสัตว๑อยูํ
ในมือของบริ ษัทเดียวกันอยํางครบวงจร จนนําไปสูํการผูกขาดตลาดของรายใหญํ ที่มีสํว นในการ
กําหนดผลผลิตเพื่อปูอนตลาดบริโภคภายในและสํงออกไปตํางประเทศขึ้นพร๎อมกันด๎วย77
การเลี้ยงไกํยิ่งสําคัญมากขึ้นเมื่อรัฐบาลใช๎นโยบายสํงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแปรรูป
ผลิตผลทางการเกษตรในปี พ.ศ. 2510 ทําให๎จํานวนโรงงานแปรรูปอาหารที่ใช๎เทคโนโลยี ทันสมัยใน
การผลิ ต และควบคุ ม คุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ๑ อ าหารที่ ไ ด๎ ม าตรฐานสากลขยายตั ว อยํ า งรวดเร็ ว และ
กลายเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตํอเศรษฐกิจของประเทศไทย ทั้งในแงํที่เป็นแหลํงรายได๎ แหลํง
จ๎างงาน และแหลํงรายได๎เงินตราตํางประเทศจากการสํงออก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว๑น้ํา
ทะเลและการแปรรูปสัตว๑บก โดยปรากฏวําอุตสาหกรรมการผลิตอาหารทะเลกึ่งสําเร็จรูปเริ่มทําเป็น
อุตสาหกรรมสํงออกหลังจากสํงออกกุ๎งสดแชํแข็งไปขายในตลาดโลกเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2508
การผลิตเนื้อปลาบด (minced fish) เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2510 ในขณะที่กุ๎งต๎มสุกเริ่มมีก ารผลิตและ
of Agriculture, 1968). อ๎างจาก พุทธกาล รัชธร, “โครงสร๎างการผูกขาดของอุตสาหกรรมไกํเนื้อในเขต
กรุงเทพมหานคร,” (วิทยานิพนธ๑เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาเศรษฐศาสตร๑ จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, 2524),
หน๎า 9.
76
สุวรรณ เกษตรสุวรรณ, ไขํและเนื้อไกํ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑, 2519), หน๎า 8.
77
พุทธกาล รัชธร, “โครงสร๎างการผูกขาดของอุตสาหกรรมไกํเนื้อในเขตกรุงเทพมหานคร,” (วิทยานิพนธ๑
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาเศรษฐศาสตร๑ จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, 2524), หน๎า 70.
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สํงออกในเวลาใกล๎เคียงกัน สํวนไกํสดแชํแข็งเริ่มสํงออกในปี พ.ศ. 2516 ทั้งหมด 135.4 ตันมีมูลคํา
เพียงแคํ 5.3 ล๎านบาท แตํในอีก 4 ปีตํอมา พ.ศ. 2520 เพิ่มขึ้นเป็น 4,254.5 ตันมีมูลคํา157.5 ล๎าน
บาทกํอ นจะเพิ่มสู ง ถึง 109,615.9 ตันมีมูล คํา 5,068.7 ล๎ า นบาทในปี พ.ศ. 2532 78 กลํ า วได๎วํ า
จุดเริ่มต๎น ของอุตสาหกรรมอาหารสํงออกเริ่มต๎นขึ้นในต๎นทศวรรษ 2510 และเจริญเติบโตอยําง
ตํอเนื่องตํอมา
การสํงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารที่สําคัญที่ชํวยกระตุ๎นและพัฒนาอุตสาหกรรม
ประเภทนี้ได๎แกํ การที่คณะกรรมการสํ งเสริมการลงทุนประกาศเพิ่ม เติมอุตสาหกรรมที่อยูํในขําย
สํงเสริม อาทิ ในปี พ.ศ. 2513 ได๎เพิ่มอุตสาหกรรมประเภทอุตสาหกรรมแปรรูปหรือสภาพผลิตผล
ทางการเกษตร อุตสาหกรรมเลี้ยงโค เลี้ยงกระบือ 79 ในปี พ.ศ. 2517 ประกาศเพิ่มกิจการเลี้ยงสัตว๑
หรือผลิตเนื้อสัตว๑จําพวกเป็ด ไกํ และสุกร (ลงทุนไมํน๎อยกวํา 1 ล๎านบาท)80 ชึ่งมีผลตํออุตสาหกรรมไกํ
ในภาคเอกชนให๎เติบโตอยํางมากในหลายทศวรรษตํอมาดังกรณีตัวอยํางตํอไปนี้
เครือเจริญโภคภัณฑ์ ตัวกระทาการในภาคเอกชนจากนโยบายรัฐ
การศึกษาตัวกระทําการอยํางบริษัทเอกชนเครือเจริญโภคภัณฑ๑นี้ มีวัตถุประสงค๑เพื่อแสดงให๎
เห็นถึงปฏิสัมพันธ๑ของโครงสร๎างและตัวกระทําการคือบริษัทธุรกิจเอกชนที่กระทําการเอาประโยชน๑
และตํอรองจากโครงสร๎างการพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมของประเทศจนสามารถสร๎างอาณาจักร
ธุรกิจขนาดใหญํขึ้นได๎ และการดําเนินธุรกิจจนอยูํรอดมาได๎ในหลายยุค
การเติบโตขึ้นของบริษัทเอกชนเชํน บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ๑ (ซี.พี.) ผู๎ริเริ่มผลิตอาหารสัตว๑
และเลี้ยงสัตว๑เป็นอุตสาหกรรม โดยเฉพาะไกํและหมูที่มีการนําเอาพันธุ๑ใหมํๆ และวิธีการเลี้ยงแบบ
ใหมํ ม าใช๎ จนทํ า ให๎ ก ารเลี้ ย งไกํ แ ละเลี้ ย งหมู ก ลายเป็ น อุ ต สาหกรรมที่ สั ม พั น ธ๑ กั บ เกษตรแบบ
อุต สาหกรรม เชํ น การปลู ก ข๎ า วโพด ถั่ ว เหลื อ ง เพื่ อ นํ า มาผลิ ต เป็ น อาหารสั ต ว๑ ซึ่ งนั บ ได๎ วํ า การ
เจริ ญ เติ บ โตของบริ ษั ท เกิด ขึ้ น ในโครงสร๎ า งของการพั ฒ นาการเกษตรแผนใหมํ แ ละการสํ ง เสริ ม
อุตสาหกรรมการเกษตรโดยมีอุตสาหกรรมอาหารเป็นตัวเชื่อมโยงสําคัญโดยแท๎ ที่ทําให๎บริษัทเครือ
เจริญโภคภัณฑ๑สามารถสะสมทุน เทคโนโลยี และสายสัมพันธ๑กับรัฐในโครงการพัฒนาจนประสบ
ผลสําเร็จทางธุรกิจในเวลาตํอมา
78

ณรงค๑ ชัย อัค รเศรณี และคณะ, การศึก ษาอุต สาหกรรมรายสาขาและการกระจายอุต สาหกรรมสูํ
ตํางจังหวัด (เลํมที่ 1) (งานศึกษาวิจัยเพื่อประกอบการจัดทําแผนพัฒนาอุตสาหกรรมและการค๎าในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539), 2534), หน๎า 6-1,6-36,6-51.
79
ธนาคารแหํงประเทศไทย, รายงานเศรษฐกิจและการเงิน 2513 (กรุงเทพฯ: ธนาคารแหํงประเทศไทย,
2513), หน๎า 12.
80
ธนาคารแหํงประเทศไทย, รายงานเศรษฐกิจและการเงิน 2517 (กรุงเทพฯ: ธนาคารแหํงประเทศไทย,
2517), หน๎า 21.
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หากนับย๎อนกลับไปนับได๎วําเครือเจริญโภคภัณฑ๑ได๎เริ่มต๎นกิจการขึ้นอยํางจริงจังเมื่อปี พ.ศ.
2496 จากการนําเข๎าเคมีภัณฑ๑การเลี้ยงไกํและบดอาหารไกํขาย เพื่อรองรับการเลี้ยงไกํแผนใหมํเป็น
แบบฟาร๑มแทนการเลี้ยงแบบปลํอยให๎หากินเองแบบเดิมที่เริ่มนิยมขึ้นในทศวรรษ 2490 โดยเฉพาะ
การเลี้ยงไกํไขํที่ได๎รับความนิยมมากขึ้น เพราะคนไทยเริ่มหันมากินไขํไกํกันมากขึ้น กิจการขายอาหาร
ไกํของบริษัท ซี.พี.จึงเติบโตอยํางรวดเร็วพร๎อมกันกับอุตสาหกรรมการเลี้ยงไกํ จนกระทั่งขยายตัว
เต็มที่ในปี พ.ศ. 2502-2503 จนผลิตได๎เกินความต๎องการบริโภคในประเทศเหลือสํงออกไปจีนจากเดิม
ที่เคยสั่งซื้อจากจีนและยังสํงไปยังตลาดใหญํที่ฮํองกงด๎วย ตํอมาในปลายทศวรรษ 2500 หลังจาก
ธุรกิจอาหารสัตว๑ไปได๎ดีเพราะการเติบโตของการเลี้ยงสัตว๑แบบฟาร๑มอุตสาหกรรม บริษัท ซี. พี. ได๎
เริ่มผลิต หมู ไกํ หํานเป็นๆ สํงขายตํางประเทศ ในทศวรรษตํอมาก็กลายเป็นผู๎นําธุรกิจอาหารสัตว๑และ
เลี้ยงสัตว๑ด๎วยการสํงเสริมให๎ชาวบ๎านเป็นลูกฟาร๑ม81

ภาพ 9 อาหารไกํสําเร็จรูปบดและบรรจุถุงเองจนเป็นที่นิยมเชื่อถือของนักเลี้ยงสัตว๑ จุดเริ่มต๎นทาง
ธุรกิจอาหารสัตว๑ของเครือเจริญโภคภัณฑ๑
ที่มา: สาส๑นไกํ รูปซ๎ายฉบับเดือนมิถุนายน 2499 รูปขวาฉบับเดือนกันยายน 2499.

81

กรุณาดู วิชัย สุวรรณบรรณ, ซี. พี.ธุรกิจไร๎พรมแดน (กรุงเทพฯ: ฐานเศรษฐกิจ, 2536).
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การดําเนินธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ๑ที่ผลิตไกํเนื้อครบวงจรมีจุดเปลี่ยนสําคัญในปี พ.ศ.
2512 จากการเป็นตัวแทนจําหนํายพันธุ๑ไกํและธุ รกิจการเลี้ยงสัตว๑ของบริษัท อาร๑เบอร๑ เอเคอร๑ส
อินเตอร๑เนชันแนล จํากัด บริษัทยักษ๑ใหญํด๎านธุรกิจการเกษตรของสหรัฐอเมริกา และทดลองเลี้ยงไกํ
เนื้อพันธุ๑ใหมํและการทําธุรกิจไกํครบวงจรจากการรํวมเป็นพันธมิตรและรับการถํายทอดเทคโนโลยี
จากบริษัท อาร๑เบอร๑ฯ ซึ่งเป็นชํวงเวลาเดียวกันกับที่รัฐบาลมีนโยบายสํงเสริมการเลี้ยงไกํเนื้อพันธุ๑ใหมํ
ไปสูํเกษตรกรด๎วยโครงการสํงเสริมปศุสัตว๑แหํงชาติดังกลําวแล๎วข๎างต๎น เลยทําให๎การดําเนินธุรกิจผลิต
ไกํ ข องเครื อ เจริ ญ โภคพั น ธุ๑ เ ติ บ โตขึ้ น อยํ า งรวดเร็ ว จนสามารถปู อ นความต๎ อ งการของตลาด
ภายในประเทศได๎อยํ างกว๎างขวาง ซึ่งสามารถทําให๎เนื้อไกํราคาถูกกวําเนื้อวัวและหมู 82 จนตลาดใน
ประเทศอิ่มตัวเต็มที่ ทางเครือเจริญโภคภัณฑ๑จึงได๎แปรรูปผลผลิตด๎วยการผลิตเนื้อไกํเนื้อแชํแข็งสํงไป
ลองตลาดในญี่ปุนครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2516 เพียงจํานวน 142 ตัน แม๎วําจะมีจํานวนเพียงเล็กน๎อย แตํ
เป็นก๎าวแรกและก๎าวสําคัญที่ทําให๎เกิดการค๎าขายกับมหาอํานาจทางเศรษฐกิจอยํางญี่ปุนและเป็น
ประโยชน๑ตํอเศรษฐกิจของประเทศในการลดการขาดดุลการค๎ากับญี่ปุน เพราะปรากฏตํอมาวําไกํเนื้อ
ได๎รั บความนิ ยมจนสํงออกได๎จํ านวนมาก และสํงไปตลาดสหรัฐ อเมริกาและยุโ รปตํอมา จนทําให๎
กิจการเลี้ยงไกํเพื่อสํงออกเป็นเนื้อไกํแชํแข็งเติบโตขึ้นตั้งแตํกลางทศวรรษ 2510 เป็นต๎นมา และจนถึง
ปี พ.ศ. 2540 ปรากฏวําเครือเจริญโภคภัณฑ๑เป็นผู๎ผลิตและสํงออกเนื้อไกํรายใหญํอันดับ 1 ใน 5 ของ
โลกเชํนเดียวกันกับอุตสาหกรรมอาหารสัตว๑ที่ติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลกด๎วย83
ตั้งแตํทศวรรษ 2520 เป็นต๎นมา เครือเจริญโภคภัณฑ๑ได๎ขยายกิจการครอบคลุมธุรกิจ
การเกษตร อาหารสัตว๑ ผลิตอาหารสําเร็จรูป จนกลายเป็นยักษ๑ใหญํของบริษัทอุตสาหกรรมเกษตร
และผลิตภัณฑ๑อาหารภายในประเทศและยังเป็นบริษัทข๎ามชาติสัญชาติไทยเจ๎าแรกๆ ที่ก๎าวไปสูํการ
เป็นบรรษัทข๎ามชาติ กํอนจะขยายมาสูํธุรกิจค๎าสํงและค๎าปลีกในประเทศไทยในทศวรรษ 2530 และ
ธุรกิจโทรคมนาคม การขนสํง ตลอดจนอสังหาริมทรัพย๑ จนกลายเป็นเครือธุรกิจครบวงจรที่มีฐาน
สําคัญอยูํที่อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเป็นสําคัญ ซึ่งเป็นสาขาอุตสาหกรรมที่รัฐบาล
ให๎การสนับสนุนสํงเสริ มมาโดยตลอด และเอื้อตํอการเติบโตของบริษัทเอกชนแหํงนี้อยูํอยํางแยกไมํ
ออก

82

อธิวัฒน๑ ทรัพย๑ไพฑูรย๑, ตระกูลเจียรวนนท๑ ผู๎นําพา "ซี.พี." สูํ "บรรษัทข๎ามชาติ" ระดับโลก (กรุงเทพฯ :
วรรณสาส๑น, 2546), หน๎า 137-158.
83
ธนวัฒน๑ ทรัพย๑ไพบูลย๑, ธนินท๑ เจียรวนนท๑ : ผู๎เกรีย งไกรในยุทธจักรนักธุรกิจโลก (กรุงเทพฯ : ดับเบิ้ล
นายน๑ พริ้นติ้ง, 2542), หน๎า 137-139.
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4.2 เนื้อ: อาหารโปรตีนสูงราคาต่า คาตอบสุดท้ายคือเนื้อไก่
“กินเพื่อชาติ” ความนิยมการกินไก่เนื้อของคนไทย
ในระยะแรกของการสํ งเสริมการเลี้ยงไกํจะเน๎นสนับสนุนให๎ เลี้ยงไกํเอาไขํมาบริโ ภคเป็ น
อาหาร แม๎จะมีปัญหาการสํงเสริมให๎คนไทยกินไขํที่ขยายตลาดได๎ไมํมากนักก็ตาม ขณะเดียวกันการ
เลี้ยงไกํเนื้อก็เลยต๎องเริ่มต๎นด๎วยการพยายามหาทางให๎คนไทยนิยมรับประทานเนื้อไกํกระทงหรือไกํ
อํอน หรือสปริงชิกเก๎นของอังกฤษ หรือบรอยเลอร๑ของอเมริกา ซึ่งได๎แกํเนื้อไกํพันธุ๑ ดีที่เลี้ยงเอาเนื้อ
โดยเฉพาะและมีน้ําหนัก 1 ถึง 1.5 ไมํเกิน 2 กิโลกรัมและใช๎เวลาเลี้ยงประมาณ 8-12 อาทิตย๑ แม๎
หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจจะเสนอวําเนื้อไกํกระทง หวาน ยุํย ยํอยงําย อรํอยกวําเนื้อไกํตอนที่คนไทย
ขณะนั้นนิยมจนมีราคาสูงกวําไกํทั่วไปถึงร๎อยละ 25 ถ๎าจะให๎อุตสาหกรรมไกํกระทงเกิดขึ้นได๎ นักเลี้ยง
ไกํจึงต๎องชํวยกันเผยแพรํให๎คนไทยนิยมกินไกํกระทงกันอยํางแพรํหลายกํอน ทั้งยังแนะนําวําคนไทย
นิยมกินไกํยํางกันมาก จึงควรนําไกํกระทงมายํางบ๎าง หรือปรุงอาหารด๎วยการผัด อบ ตุ๐น ต๎ม นึ่ง หรือ
ทอดก็อรํอยทั้งนั้น84
อีกกวําทศวรรษตํอมามีผู๎ทักท๎วงวําที่เรียกไกํเนื้อพันธุ๑พิเศษวําไกํกระทงที่หมายถึงบรอยเลอร๑
(broiler)
นั้ น ไมํ ต รงตั ว เสี ย ที เ ดี ย ว เพราะไกํ ก ระทงเพํ ง เล็ ง ไปที่ อ ายุ วํ า ไกํ ห นุํ ม ไมํ ไ ด๎ สื่ อ ถึ ง
ลักษณะเฉพาะของ broiler ที่ถือเอาน้ําหนัก ความนุํมของเนื้อและความอํอนของกระดูกเป็นเกณฑ๑
และต๎องเป็นไกํเนื้อพันธุ๑ที่คัดเลือกให๎โตเร็วเป็นพิเศษ จึงเสนอวําให๎เรียกไกํชนิดนี้ในภาษาไทยวํา “ไกํ
อํอนอ๎วน” แทนไกํกระทง ซึ่งในประเทศไทยที่เลี้ยงกันมาสํวนใหญํไมํได๎เป็นพันธุ๑เนื้อโดยเฉพาะแตํมัก
เป็นไกํพันธุ๑ไขํตัวผู๎85 แตํปรากฏวําไมํได๎รับการตอบรับและไมํเคยเห็นการใช๎คํานี้เรียกไกํเนื้อที่เลี้ยงกัน
จนกระทั่ ง ถึ ง ทศวรรษ 2530 ความหมายของไกํก ระทงเดิ ม ที่เ รี ย กไกํ พื้ น เมื อ งวั ยรุํ น นั้ น ได๎ ก ลาย
ความหมายจนแยกไมํออกจากไกํเนื้อไปแล๎ว เพราะการเลี้ยงไกํเอาเนื้อมาบริโภคก็จะเลี้ยงให๎เป็นไกํ
กระทงทั้งสิ้น86
ในต๎นปี พ.ศ. 2496 เมื่อทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ตัดสินใจขายไกํกระทงสูํตลาดปรากฏ
วําได๎รับการตอบรับดีเกินคาด จากไกํจํานวน 25 ตัวฝากขายในร๎านอาหารชื่อดังยํานบางกะปิหมด
ภายในสองวันจนตํอมาเพิ่มขายวันละ 50 ถึง 100 ตัวปรากฏวําขายหมด เนื่องจากลูกค๎านิยมเอาไกํ
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หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ, “อารัมภบท: การเลี้ยงไกํกระทง,” สาส๑นไกํ, ชุดที่ 1 เลํม 9 (มิถุนายน
2495), หน๎า 701-704.
85
สิริพงศ๑ บุญ-หลง, “เรื่องไกํ broiler,” สัตวบาลสาส๑นไกํ ปีที่ 16 เลํม 9 (กันยายน 2510), หน๎า 945.
86
ลิขิต เอียดแก๎ว, ไกํกระทง (นนทบุรี: ฐานเกษตรกรรม, 2532), หน๎า 6.
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กระทงไปทอดเลี้ยงเพื่อนฝูง เป็น “ชิคเก๎นดินเนอร๑” หรือ “ดินเนอร๑ไกํทอด” ซึ่งนับวําเป็นอาหาร
หรูหรา แพง คืนดีวันดีถึงจะได๎กินทีเดียว87
เนื้อไกํที่คนไทยกินกันในตอนปลายทศวรรษ 2490 นั้นสามารถจําแนกได๎ดังนี้ นกเกษตรคือ
ลูกไกํตัวผู๎อายุ 1 วันที่คัดทั้งถลกหนังเอาเครื่องในออกทอดกรอบกินได๎รับความนิยม จนคนมาหาซื้อ
กินที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ ไกํกระทงที่มหาวิทยาลัยเกษตรจะทดลองเลี้ยงให๎คนไทยได๎กินกัน
หลังจากมีไกํกระทงตัวผู๎เลี้ยงขายมากํอนหน๎านี้แล๎วได๎รับความนิยมดีมาก ไกํพื้นเมืองตัวเมียกําลังสาว
หรือเริ่มไขํ นิยมรับประทานกันมากในฮํองกง มีรสดีรองมาจากไกํกระทง ในเมืองไทยนิยมมาทําข๎าว
มันไกํ แมํไกํแกํเป็นไกํที่คนไทยซื้อมาจากตลาดสําหรับต๎มแกงทั่วไปไมํเหมาะสําหรับทอด ปิ้งหรือยําง
เพราะเนื้ อเหนีย ว ไกํตอนคือไกํตัว ผู๎ที่เอาลู กอัณฑะออกแล๎ ว เนื้อไกํสี ขาว เนื้อยุํยยํอยงําย มีรสดี
(อาจจะรองจากไกํกระทงในความเห็นของหลวงสุวรรณวาจกกสิ กิจผู๎เขียน) แตํคนไทยนิยมกินกัน
มากกวําเพราะมีรสดี ราคาจึงสูงกวําไกํพื้นเมืองธรรมดาและไกํกระทงด๎วย สุดท๎ายคือพํอไกํแกํหรือ
บางครั้งคือไกํชนปลดระวางเนื้อเหนียวรสด๎อยกวําไกํอื่นแตํเหมาะสําหรับต๎มหรือตุ๐น ทําพะโล๎ ซึ่งมี
ราคาถูกมาก88
ในกลางทศวรรษ 2490 การกินไกํกระทงยังไมํแพรํหลาย ไกํที่นิยมกินกันคือไกํพื้นเมืองยํางที่
มีขายตามสถานีรถไฟทุกสายของประเทศ สํวนในกรุงเทพฯ ไกํยํางที่ขายกันมากจนมีชื่อเสียงคือยําน
บางลํ าพู อาหารที่ปรุงจากไกํที่เพิ่งได๎รับความนิยมคือไกํทอด ซึ่งขายกันที่ร๎านอาหารเจ๎าอรํอยใน
กรุงเทพฯ89 นับเป็นจุดเริ่มต๎นของความนิยมหันมากินไกํทอดตามตํารับอเมริกาของคนไทย กํอนที่ไกํ
ทอดหลายรูปแบบจะเกิดขึ้นแพรํหลายตํอมา ความนิยมกินไกํทอดนับเป็นสํวนสําคัญในการขยาย
รูปแบบการกินไกํให๎แพรํหลายในยุคสมัยใหมํ ในสหรัฐอเมริกามีรายงานวําการกินไกํทอดเริ่มต๎นขึ้นใน
ทศวรรษ 1900 ที่กินกันในวาระพิเศษคือเทศกาลฉลองวันประกาศอิสรภาพและอาหารพิเศษในวัน
อาทิตย๑90และตํอมาหลังสงครามเกิดร๎านขายไกํทอดเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกากํอนจะพัฒนาเป็นร๎าน
ฟาสต๑ฟูดที่รู๎จักกันดีและขยายไปทั่วโลกในเวลาตํอมา
87

หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ, “ทดลองสํงไกํกระทงเข๎าตลาด,” สาส๑นไกํ ปีที่ 2 เลํม 8 (พฤษภาคม 2496),

หน๎า 812.
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หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ, “หน๎าบรรณาธิการ: ไกํอะไรจึงกินอรํอย?,” สาส๑นไกํ ปีที่ 5 เลํม 4 (มกราคม
2499), หน๎า 347-350.
89
หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ, “อารัมภบท: การเลี้ยงไกํกระทง,” สาส๑นไกํ ชุดที่ 1 เลํม 9 (มิถุนายน
2495), หน๎า 701-704.
90
แอล. เอ. วิลเฮม, “50 ปีแรก,” แปลโดย หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ, สาส๑นไกํ ปีที่ 3 เลํม 5 (กุมภาพันธ๑
2497), หน๎า 662.
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ในขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยนอกจากไกํยํางแล๎วยังขายไขํต๎ มให๎กับผู๎โดยสาร
รถไฟตามสถานีด๎วย91 ในขณะที่การสํงเสริมการเลี้ยงไกํกันมากขึ้นได๎ทําให๎ไกํยํางหรือไกํปิ้งขายกันมาก
เวลามีงานประจําปีหรือตลาดนัด เชํนงานฉลองรัฐธรรมนูญ งานวันเกษตรสามารถขายได๎เป็นร๎อยถึง
พันตัวและมีร๎านขายไกํปรุงเป็นอาหารขายอยูํทั่วไปทุกมุมเมือง92
ถึงปี พ.ศ. 2502 ไกํยํางที่เคยมีชื่อเสียงอยูํในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มได๎รับความนิยม
แพรํหลายขึ้นในกรุงเทพฯ มีร๎านไกํยํางจํานวนมากผุดขึ้นจนราคาขายถูกลง จนทําให๎ไกํอํอนพื้นเมืองที่
ใช๎ ยํ า งกั น ทั่ ว ประเทศประมาณวั น ละ 2,500 ตั ว เริ่ ม ขาดแคลนไกํ พื้ น เมื อ งกั น จนทางจั ง ห วั ด
นครราชสีมาซึ่งเป็นต๎นตํารับไกํยํางได๎หันมาใช๎ไกํพันธุ๑ใหมํๆ เชํน เล็กฮอร๑น โร๏ดและไกํลูกผสมตัวผู๎
ขนาด 8-9 ขีดไปใช๎ยํางแทน จึงอาจจะถึงเวลาที่ผู๎เลี้ยงไกํจะต๎องมีการเลี้ยงไกํกระทงกันอยํางจริงจัง
อยํางในตํางประเทศที่เริ่มกันแล๎วหลายแหํง อยํางน๎อยก็เพื่อปูอนอุตสาหกรรมยํางไกํที่ได๎รับความนิยม
อยํางมากขณะนั้น 93 นอกจากนี้ในปีถัดมาปรากฏวํา “อาหารที่ขึ้นหน้าขึ้นตาของภัตตาคารหลายแห่ง
ในพระนครหรือธนบุรี เวลานี้คือไก่กระทงทอดหรือย่าง” โดยภัตตาคารหลายแหํงได๎คิดค๎นเครื่องทุํน
แรงยํ า งไกํ เ ป็ น มอเตอร๑ ไ ฟฟู า หมุ น ไกํ ใ นเตาช๎ า ๆ ขึ้ น ใช๎ สํ ว นไกํ ที่ นํ า มายํ า งหรื อ ทอดนั้ น เลี้ ย งใน
ตํางจังหวัดจะเป็นไกํตอนที่ฝังฮอร๑โมนตัวเมียเลี้ยงอยํางไกํกระทง และไกํพันธุ๑ดีตัวผู๎ที่เลี้ยงด๎วยสูตร
อาหารหาเอง ทุํนคําอาหารและโรงเรือนจึงจะมีกําไร เนื่องจากการเลี้ยงไกํกระทงกําไรตํอตัวจะต่ํา
มาก94
ในปี พ.ศ. 2504 ได๎เ กิด ความนิยมไกํ ยํา งแบบใหมํ ที่เรี ยกวํา “ไกํปิ้ งแบบนครปฐม” ขึ้ น
กลําวคือไมํได๎ยํางทั้งตัวหรือครึ่งซีกแบบเกํา แตํยํางเป็นตับเล็กๆ แยกเป็นแตํละสํวนของไกํมาไว๎ในตับ
เดียวกัน เชํน หน๎าอก ปีก นํอง และเครื่องใน เป็นต๎น ข๎อดีคือเป็นไม๎ขนาดเล็กขายงําย คนซื้อเลือกซื้อ
สํวนที่ชอบไปกินได๎สะดวก และทําให๎ผู๎ขายมีกําไรเพิ่มขึ้นจากการแบํงเป็นสํวนๆ ทําให๎แพรํหลายไป
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เอฟ. เอ็ม. ฟรอนดา, “รายงานหลายเลขที่ 71 ตํอรัฐบาลไทยตามแผนการชํวยเหลือทางเทคนิคของ
องค๑การอาหารและเกษตรแหํงสหประชาชาติ, ” แปลโดย หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ, สาส๑นไกํ ปีที่ 2 เลํม 10
(กรกฎาคม 2496), หน๎า 1052.
92
หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ, “ผลของการสํงเสริมไกํ, ” สาส๑นไกํ ปีที่ 2 เลํม 8 (พฤษภาคม 2496), หน๎า
866.
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หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ, “ยํางไกํและไกํยําง,” สาส๑นไกํ ปีที่ 8 เลํม 10 (กรกฎาคม 2502), หน๎า
1272-1276.
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“หน๎าบรรณาธิการ,” สาส๑นไกํ ปีที่ 10 เลํม 1 (ตุลาคม 2503), หน๎า 1-3.
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อยํางรวดเร็ว นอกจากนี้ที่นครปฐมอีกเชํนกันที่เริ่มตัดแบํงเนื้อไกํขายตามอวัยวะแตํละพวก คือขาย
ขาไกํ ปีกไกํแยก ไมํขายผําสองหรือผําสี่ดังที่นิยมกันเชํนที่อื่น95
ในปลายปี พ.ศ. 2504 หลวงสุ วรรณวาจกกสิกิจได๎เปรียบเทียบไกํยํางในเมืองไทยที่ใช๎ไกํ
พื้นเมืองกับที่เคยกินที่นิวยอร๑กที่ใช๎ไกํกระทงแล๎ววิจารณ๑วํา “ไก่ของเราเนื้อน้อย กระดูกมาก ไก่ของ
เราเนื้อเหนียว ไก่ของเราไม่ค่อยชุ่มมัน ไก่ของเราไม่ค่อยยุ่ย รสไม่อร่อยและไม่ได้กินเป็นกอบเป็นกํา ”
จึงได๎เสนอวําถึงเวลาแล๎วที่คนไทยอาจจะต๎องเลี้ยงไกํกระทงพันธุ๑ฝรั่งเนื้อมากให๎แพรํหลาย96
ในราวกลางปี พ.ศ. 2505 ปรากฏวํา “เดี๋ยวนี้ประชาชนนิยมกินไก่กระทงกันมากขึ้น ” แตํไกํ
กระทงที่มีขายมาจากตํางจังหวัดที่เลี้ยงแบบปลํอยให๎หากินเองแบบไกํพื้นเมือง ไมํมีคนเลี้ยงแบ บ
การค๎าอยํางจริงจัง เพราะราคาอาหารไกํแพงและพันธุ๑ไกํมีอัตราแลกเนื้อยังสูงจนหากําไรยาก 97 ในปี
ถัดมาก็ยังวิจารณ๑วําคนไทยยังกินไกํกันไมํเป็น คือยังไมํรู๎วิธีการปรุงและการเลือกกินชิ้นสํวนตํางๆ และ
ขนาด อายุ เพศของไกํวําเหมาะจะปรุงกินอยํางไร แม๎วําราคาเนื้อไกํจะถูก กวําเนื้อหมูซึ่งตํางกับใน
ตํางประเทศที่ไกํ ร าคาสู ง กวํา ก็ตาม 98 ซึ่ งนั่น อาจเป็น สาเหตุข องการกิ นเนื้ อไกํ ยังไมํแพรํห ลายใน
ชีวิตประจําวันมากนัก
ในปลายปี พ.ศ. 2509 เมื่อปรากฏวําคนไทยกําลังตื่นตัวเลี้ยงไกํกระทงแบบใหมํในที่นี้คือไกํ
เนื้อพันธุ๑ดีจากตํางประเทศกันมาก จน ”เป็นอาชีพสําคัญสาขาหนึ่งของการเลี้ยงไก่ ” เพราะเดิมไกํที่
เรียกกันวําไกํกระทง “ที่ใช้เป็นไก่ย่างที่สนามมวย ที่ร้านชายทะเลจันทร์เพ็ญหรือตามงานต่างที่เรา
เห็นและเคยรับประทานมาแล้ว แต่นั่นไม่ใช่ไก่กระทงที่กําลังจะพูดถึง เพราะพวกนั้นเป็นไก่กระทงแต่
ชื่อ แต่ขนาดและคุณภาพไม่ถึงขั้น ไก่พวกนี้ส่วนมากเป็นไก่ชนและไก่ฝรั่งบ้างที่ไม่ได้มาตรฐาน”99 แตํ
ไกํกระทงที่เลี้ยงกันนี้จะใช๎พันธุ๑ผลิตเนื้อโดยเฉพาะ อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อมีประสิทธิภาพสูง
คือใช๎อาหารน๎อยในการผลิตเนื้อและใช๎เวลาสั้นในการเลี้ยง รวมถึงเนื้อไกํก็มีคุณลักษณะเฉพาะคือ
อ๎วนหน๎าอกเต็ม หนังบาง เนื้อนุํม และมันไมํมาก
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กินเนื้อไก่เพื่อสุขภาพและส่งเสริมอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่
ใน วารสารสาส๑นไกํ ได๎รณรงค๑ให๎คนไทยหันมากินไขํและกินไกํโดยตลอด เพราะเชื่อวําเป็น
การขยายตลาดไกํให๎เจริญขึ้นจะสํงผลโดยตรงตํอการเพิ่มการผลิตเป็นอุตสาหกรรมได๎ ในฉบับเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2497 จึงได๎มีคอลัมน๑ครัวสาส๑นไกํรับผิดชอบโดยคหกรนาม ชวนชม จันทระเปารยะ
แหํงแผนกเคหเศรษฐศาสตร๑เพื่อสํงเสริมให๎คนไทยรู๎จักการปรุงไขํและโดยเฉพาะเนื้อไกํเป็นอาหารให๎
เป็นที่นิยมแพรํหลายมากขึ้น100
ในปี พ.ศ. 2499 หลวงสุวรรณวาจกกสิกิ จได๎เขียนถึงข๎อดีและความสําเร็จของการเลี้ยงไกํ
กระทงเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญํให๎คนไทยเห็นภาพและชักชวนให๎คนไทยหันมาสนใจกันมากขึ้น ใน
ขณะเดียวกันก็ชี้ให๎เห็นถึงอุปสรรคของการเลี้ยงในประเทศไทย ซึ่งปัญหาใหญํคือพันธุ๑ที่จะทําเนื้อ
ได๎ ม ากจากอาหารจํ า นวนน๎ อ ยยั ง ไมํ มี ก ารทดลอ งที่ ไ ด๎ ผ ลที่ นํ า พอใจ และทางแผนกไกํ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ได๎สั่งไกํพันธุ๑คอร๑นิชเข๎ามาทดลองทําการผสมอยูํ 101 นอกจากนั้นในชํวง
ปลายปี ทางแผนกไกํ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ได๎เริ่มทดลองเครื่องจักรและวิธีการฆําไกํแบบใหมํ
ดังที่ใช๎กัน อยูํ ในอุตสาหกรรมไกํเนื้ อทั่วโลกขึ้น สํ ว นเครื่องจักรได๎รับความชํวยเหลื อจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา102
ตํอมาในปี พ.ศ. 2504 มีขําวที่นํายินดีสําหรับผู๎เลี้ยงไกํวํา โรงงานฆําไกํแบบทันสมัยมีห๎องเย็น
เก็บไกํหลังชําแหละเสร็จ สามารถฆําไกํได๎วันละ 1,000 ตัว กําลังกํอสร๎างและจะเปิดในเดือนตุลาคม
ซึ่งจะเป็นปัจจัยสําคัญกระตุ๎นให๎การเลี้ยงไกํกระทงแบบอุตสาหกรรมเกิดขึ้นได๎ เพราะขณะนั้นตลาดไกํ
กระทงในฮํองกงมีกําลังซื้อมาก หากมีห๎องเย็นเก็บไกํสํงขายได๎ก็คงจะสะดวกในการสํงออก 103 ตํอมา
ปรากฏวําโรงงานฆําไกํแหํงนี้มีนโยบายสํงเสริมการเลี้ยงไกํกระทงด๎วยการรับซื้อไกํกระทง และได๎
จัดหาพันธุ๑ไกํกระทงมาให๎ผู๎สนใจเลี้ยงแล๎วรับซื้อในราคาที่ผู๎เลี้ยงได๎กําไร ซึ่งจะทําให๎การเลี้ยงไกํกระทง
อยํางจริงจังเกิดขึ้นได๎ในเมืองไทย104
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ในปี พ.ศ. 2506 ความต๎องการเนื้อไกํกระทงมีมากชัด เจนขึ้น เมื่อบริษัทสามัคคีค๎าสัตว๑ได๎
ติดตํอขอซื้อไกํกระทงจากสมาคมสํงเสริมการเลี้ย งไกํวันละ 2,000 ตัว ซึ่งทําให๎ความหวังที่ไกํกระทง
จะเป็นสาขาสําคัญของอุตสาหกรรมไกํในเร็ววันนี้ เนื่องจากในเมืองไทยราคาเนื้อไกํถูกกวําเนื้อหมูจึง
ควรที่คนไทยหันมากินเนื้อไกํกันมากขึ้น ตํางจากตํางประเทศที่เนื้อไกํมีราคาแพงกวําเนื้อสัตว๑อื่น105
ในอีก 3 ปีตํอมาคือ พ.ศ. 2509 ไกํกระทงได๎รับความสนใจจากผู๎บริโภคมากขึ้นและมีการ
เลี้ยงกันมากขึ้นด๎วย “ไก่ย่างที่ขายอยู่ขณะนี้ เริ่มจะมีไก่ฝรั่งและลูกผสมเข้าไปบ้างแล้ว ต่อไปก็คงจะมี
มากขึ้น”106 ทั้งนี้ ในปีนี้เรื่องการเลี้ยงไกํกระทงกําลังตื่นตัวอยํางมาก โดยสมาคมสํงเสริมการเลี้ยงไกํได๎
เริ่มจัดประกวดแขํงขันไกํกระทงควบคูํกันกับการแขํงขันไขํดกที่จัดมาเป็นครั้งที่ 23 แล๎ว นอกจากนี้ใน
ที่ประชุมของสมาคมก็มีที่ปรึกษาทางการเกษตรของสถานทูตสหรัฐอเมริกามาชี้แจงให๎สมาคมทราบถึง
การที่ ท างสหรั ฐ จะสั่ ง นํ า เข๎ า ไกํ ก ระทงแชํ แ ข็ ง จากสหรั ฐ อเมริ ก าเข๎ า มารองรั บ เจ๎ าหน๎ า ที่ แ ละ
นักทํองเที่ยวชาวอเมริกันที่ต๎องการบริโภคเนื้อไกํกระทงรสดีเนื้อนุํมเฉพาะในโรงแรมและไนต๑คลับ
เทํานั้น และรับปากวําจะชํวยทางสมาคมสํงเสริมการบริโภคไกํกระทงในหมูํคนไทยให๎เกิดขึ้นด๎วย ซึ่งที่
ประชุมเพียงรับทราบ แตํไมํได๎มีมติแตํอยํางใดและให๎สํงเรื่องเป็นเอกสารแกํสมาคมตํอไป107
สําหรับกรณีการสั่งไกํแชํแข็งมาจําหนํายจากสหรัฐอเมริกานั้น ทางวารสารสัตวบาลสาส๑นไกํ
เห็ น วํ า เพื่ อ ประโยชน๑ รํ ว มกั น ของสมาชิ ก สมาคมสํ ง เสริ ม การเลี้ ย งไกํ แ ละผลประโยชน๑ ข อง
สหรัฐอเมริกานั้น ควรจะใช๎เนื้อไกํกระทงที่เลี้ยงในเมืองไทยซึ่งตอนนี้ก็เลี้ยงสําเร็จหลายเจ๎าแล๎ว เพราะ
มีมาตรฐานเชํนเดียวกับในสหรัฐฯ จากการใช๎พันธุ๑ลูกไกํหรือพํอแมํพันธุ๑ไกํกระทงไฮบรีดที่สั่งซื้อมาจาก
สหรัฐโดยตรงอยูํแล๎ว หากทางสหรัฐฯ จะติดตํอให๎บริษัทบรอยเลอร๑คิงมายํางไกํแบบอเมริกันขายตาม
โรงแรมเพื่อสํงเสริมให๎คนกินไกํ ก็จะเป็นผลประโยชน๑ ที่ทําให๎ทั้งสองฝุายได๎รับรํวมกันและสบายใจกับ
คนเลี้ยงไกํมากกวําจะสั่งเนื้อไกํแชํแข็งเข๎ามา108
ในปลายทศวรรษ 2510 การเลี้ยงไกํเนื้อเป็นอุตสาหกรรมเกษตรสาขาหนึ่งของไทยขยายตัว
อยํางมาก จากการเริ่มต๎น สํงออกเนื้อไกํกระทงไปตํางประเทศ ประกอบกับตลาดภายในประเทศ
ขยายตัวขึ้นเชํนกัน จากความนิยมในการกินไกํกระทงของคนไทยมีมากขึ้นอยํางเห็นได๎ชัด โดยเฉพาะ
ในชํวงเทศกาลอยํางปีใหมํที่ไกํรุํน (หมายถึงไกํกระทง-ผู๎เขียน) ขายดีราคาสูงขึ้น ขายดีกวําไกํตอน
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และสํงเข๎าตลาดน๎อยกวํา จนทําให๎ราคาขยับขึ้นเทํากับไกํตอน ในระยะนี้ไกํรุํนได๎รับความนิ ยมกวําไกํ
ตอน ปกติสํงเข๎าตลาดกรุงเทพฯ วันละ 4,000 ตัว สํวนปีใหมํมีมาแคํ 1,500-2,000 ตัว สําหรับไกํตอน
คงมีสํงเข๎ามาโดยสม่ําเสมอ วันละ 700-800 ตัว ด๎านความต๎องการของผู๎ซื้อในระยะนี้ปรากฏวําไกํรุํน
จําหนํายได๎ดีกวําไกํตอนทํา ให๎ราคาจําหนํายสูงขึ้น109 ในขณะเดียวกัน ปริมาณการบริโภคไกํในระยะปี
พ.ศ. 2515-2519 มีแ นวโน๎ ม สู งขึ้ นโดยเฉลี่ ย ร๎อ ยละ 7 ตํอ ปี แตํการเลี้ ยงไกํ เนื้อ และไกํ ไขํก ลั บ มี
แนวโน๎มลดลงเฉลี่ยร๎อยละ 20 ตํอปี จากความผันผวนด๎านราคา ซึ่งอาจมีผลทําให๎ราคาของเนื้อไกํที่
เป็นโปรตีนราคาถูกมีราคาแพงขึ้นได๎110
แตํหากพิจารณาในชํวงสองทศวรรษจะเห็นวําปริมาณการบริโภคเนื้อไกํ (รวมทั้งเป็ด) ของคน
ไทยจากการสํารวจปรากฏวําในปี พ.ศ. 2510 บริโภคแคํ 3 กิโลกรัมตํอคนตํอปี 111 และตํอมาในปี
พ.ศ. 2532 คนไทยบริโภคเนื้อไกํเฉลี่ย 10 กิโลกรัมตํอคนตํอปี โดยปริมาณการบริโภคเนื้อไกํระหวํางปี
พ.ศ. 2520-2532 มีอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร๎อยละ 6.52 ตํอปี โดยเพิ่มขึ้นจากปริมาณ 150.94 ล๎านตัวในปี
พ.ศ. 2520 เป็น 359.18 ล๎านตัวในปี พ.ศ. 2532 112 จึงถือได๎วําในสองทศวรรษดังกลําวการบริโภค
เนื้อไกํเพิ่มขึ้นอยํางเห็นได๎ชัด และหากพิจารณาจากราคาจะเห็นได๎วํามีแตํเนื้อไกํกระทงเทํานั้นเป็ น
โปรตีนที่มีราคาลดลง จนกลายเป็นโปรตีนราคาถูกโดยเฉลี่ย ในขณะที่เนื้อโปรตีนอื่นราคาสูงขึ้นโดย
ตลอด ดังปรากฏในตารางที่ 3 ตํอไปนี้
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ขําวพาณิชย๑ (มกราคม 2518), หน๎า 11.
ฉัตรชัย เลื่อมประเสริฐ, รายงานผลการศึกษาวิจั ย เป็ด ไกํ (กรุงเทพฯ: กรมเศรษฐกิจการพาณิชย๑,
2520), หน๎า 61.
111
วารสารขําวข๎าว ฉบับที่ 20 (มิถุนายน 2510), หน๎า 38.
112
ลิขิต เอียดแก๎ว, ธุรกิจไกํเนื้อ (นนทบุรี: ฐานเกษตรกรรม, 2534), หน๎า 80.
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รายการ
เนื้อสัตว์/ปี

2509

2510

2511

2512

2513

2514

2515

2516

2517

2518

2519

2520

2525

2530

สุ ก ร 9ชํ า แหละให๎ 10.5
ลูกเขียง

8.510.5

1010.5

12.8

1012.3

8.2-9

10-12

9.810.2

14.815.3

21

17-18

18.50
20.50

24.526.5

23-24

เนื้อโค

7.45

8.65

9.3

9.3

10

10

10

10.5

13

20

22

16.5

39

38-39

เนื้อกระบือ

6.75

7.4

7.9

7.9

8.2

8.2

8.20

8.7

11.5

17

17

20-23

33-34

29-30

สุกรราคารับ 7.4-8
ซื้อมีชีวิต

7.58.5

7.78.8

10.511.9

8-8.8

6.97.8

10.30
10.40

9.79.9

1313.5

17-18

1414.4

17.68
17.93

19-23

19.520

ไ กํ ต อ น มี 13-16
ชีวิต

15-17

15-17

15-16

12-13

14-15

12-15

15

16-17

17-18

22

17.5

32

25-26

ไกํ เ นื้ อ รุํ น มี 10-12
ชีวิต

13-14

13

17-19

13

12.5

11-13

14

11.512

17-18

14

15

20

19-20

ไกํไขํสด

.80

.70

.65

.61

.49

.45

.70

.78

.94

.90.92

1.041.06

1.381.42

.91.94

5.256

5-6.5

4.55.5

6-8

4.55.5

45.25

7-9

9.2510

9-11

1013.5

8-11

10-13

20-30

.70

ปลาทูข นาด 4ใหญํ
4.25

ตารางที่ 3 แสดงราคาสินค๎าขายสํงในตลาดกรุงเทพฯ จําพวกเนื้อสัตว๑
ที่มา: จากหน๎าราคาสินค๎าขายสํงในตลาดกรุงเทพฯ ในหนังสือพิมพ๑ขําวพาณิชย๑ ฉบับวันที่ 1 มกราคม
ของทุกปี ยกเว๎นปี พ.ศ. 2511 ฉบับวันที่ 3 มกราคม ปี พ.ศ. 2515 ฉบับวันที่ 4 ปีพ.ศ. 2525 วันที่ 5
ปี พ.ศ. 2530 วันที่ 3 มกราคม และในปีนี้รายงานราคาไกํเนื้อสดด๎วยวํา 23.5-24.5 บาทตํอกิโลกรัม
หมายเหตุ: ราคาชํวงปีใหมํเป็นเทศกาลจึงอาจจะมีขึ้นลงสูงบ๎างบางปี แตํเมื่อพิจารณาราคาตลอดปี
แล๎วไมํขึ้นลงหํางมากนัก จึงถือเอาราคานี้เป็นตัวเปรียบเทียบให๎เห็นแนวโน๎มของราคาในแตํละปี
เทํานั้น
จากตารางแสดงให๎ เห็ น วําเมื่อเปรียบเทียบราคาเนื้อสัตว๑ 4 ชนิดที่บริโ ภคกันเป็นหลักใน
ครอบครัวไทย คือหมู วัว เนื้อไกํ (ไกํตอนและไกํรุํนในรายการที่รายงานคือไกํกระทงหรือไกํเนื้อพันธุ๑
ใหมํนั่นเอง) และปลาทู โดยพิจารณาเนื้อไกํเฉพาะเนื้อไกํรุํนหรือไกํเ นื้อพันธุ๑ใหมํเทํานั้นเพราะไกํตอน
นั้นมีราคาสูงคงที่และมีตลาดเฉพาะคือร๎านข๎าวมันไกํและร๎านอาหาร แตํไมํขยายไปเป็นเนื้อบริโภคกัน
ในครัวเรือน ปรากฏวําหากเทียบเนื้อหมูกับเนื้อไกํรุํนแบบมีชีวิตแล๎ว (หาเลขเป็นเนื้อสดเทียบไมํได๎
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เพราะเนื้อไกํสดชําแหละขายรายงานในปี พ.ศ. 2530 แล๎ว) เทียบกันแล๎วกํอนหน๎าปี 2518 ราคาเนื้อ
หมูต่ํากวําเนื้อไกํตลอด เพิ่งจะมาเทํากันในปี พ.ศ. 2518 ที่ราคา 17-18 บาทเทํากัน และจากนั้นราคา
เนื้อไกํมีแนวโน๎มถูกกวําเนื้อหมูมาตลอด ในขณะเมื่อเทียบกับปลาทูแล๎วพอมาถึงปี พ.ศ. 2530 เนื้อไกํ
กลับถูกกวําปลาทู ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตเต็มที่ของอุตสาหกรรมไกํเนื้อนั่นเอง ในขณะที่เนื้ อวัวมี
ราคาสูงกวําเนื้อหมูอยํางชัดเจนในราวปี พ.ศ. 2525 เป็นต๎นมา กลําวได๎วําเมื่อดูจากแนวโน๎มราคาและ
เทียบกับเนื้อสัตว๑ชนิดอื่นแล๎วเนื้อไกํจึงเป็นโปรตีนจากเนื้อสัตว๑ที่มีราคาถูกมาตั้งแตํ ทศวรรษ 2520
เป็นต๎นมา
4.3 ไข่: ยอดอาหารที่ง่าย สะดวก และประหยัด
ไข่ไก่กับการเป็นอาหารประจาวันของคนไทย
หมํอมเจ๎าสิทธิพร กฤดากร ซึ่งเป็นผู๎ที่ได๎ชื่อวําเลี้ยงไกํเอาไขํเป็นการค๎าคนแรกของเมืองไทย
เลําวํา สมัยที่ทํานเลี้ยงไกํที่ฟาร๑มบางเบิดราวปี พ.ศ. 2465-2466 สํงไขํมาขายที่กรุงเทพฯ นั้น ใน
ตลาดกรุงเทพฯ ไขํไกํที่ขายกันจะนําเข๎ามาจากเมืองจีนขายในราคาฟองละ 3 สตางค๑ แตํคุณภาพไขํไมํ
ดี มีเนําเสียจากการขนสํงที่ใช๎เวลานานและใบเล็ก แตํอาศัยราคาถูกเลยมีคนซื้อ แม๎ไขํที่ทํานผลิตจะมี
คุณภาพดีกวําในตลาดมาก ขายโหลละ 60, 45 และ 40 สตางค๑ แตํสมัยนั้นปรากฏวําคนไทยไมํนิยม
บริโภคไขํไกํกัน ผู๎ซื้อไขํของทํานเป็นชาวตะวันตกมีครอบครัวในเมืองไทยซึ่งมีจํากัด ราว 1,000 คน จะ
สามารถขายไขํได๎แคํวันละ 240-300 ฟองเทํานั้น แตํที่เป็นโสดจะอาศัยจ๎างกุ๏กจีนปรุงอาหารให๎ใน
ราคาเหมา ซึ่งปรากฏวํากุ๏กไมํได๎ซื้ อผํานเอเยํนต๑จําหนํายไขํของทําน แตํหาซื้อในตลาดเพราะราคาถูก
กวํา หากําไรจากวัตถุดิบได๎อีกตํอหนึ่ง ทําให๎เมื่อทํานขยายฝูงไกํไปถึง 1,000 ตัวจากเดิมที่มีแมํไกํแคํ
600 ตัวก็ขายไขํได๎ไมํหมด ที่เพิ่มจํานวนมาต๎องลดราคาขายเทําไขํนําเข๎าจากจีน ทําให๎ต๎องคงจํานวน
แมํไกํแคํ 600 ตัวจึงจะดําเนินกิจการฟาร๑มไกํไขํไปได๎ 113 ซึ่งทั้งไขํนําเข๎าจากจีนและไขํไกํในตลาดของ
ไทยที่มีอยูํขณะนั้นเรียกวํา “ไขํใต๎ถุนบ๎าน” อาศัยเก็บมาขายจากไกํที่เลี้ยงให๎หากินเองตามธรรมชาติ
ไมํมีคําใช๎จํายในการเลี้ยงจึงขายราคาถูกได๎ แตํในแงํคุณภาพคุมไมํได๎114ซึ่งเป็นลักษณะทั่วไปของตลาด
ไขํไกํในอดีตของไทยที่ความต๎องการไขํไกํน๎อย เพราะคนไทยสํวนใหญํจะบริโภคกันแตํไขํเป็ดเป็นพื้น
พอถึงทศวรรษ 2480 กํอนสงครามโลกครั้งที่ 2 ปรากฏวํา ไทยได๎เป็นประเทศสํงออกไขํเป็ด
ไปขายยังตํางประเทศคือมาลายูจํานวนมาก โดยคนจีนจะเป็นคนเลี้ยงสํวนใหญํ ในขณะเดียวกันชํวง
สงครามโลกครั้งที่สองไขํได๎ถูกให๎ความสําคัญในฐานะเป็นอาหารสร๎างอนามัยของชาติที่สําคัญอยําง
หนึ่ง และเป็นอาหารประจําวันของประชาชน รัฐบาลจึงต๎องมีหน๎าที่ดูแลไมํให๎ขาดตลาดหรือราคาแพง
113

ม.จ. สิทธิพร กฤดากร, “จดหมายถึงหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ,” สาส๑นไกํ ปีที่ 6 เลํม 12 (กันยายน
2500), หน๎า 1589-1591; และดู ม.จ. สิทธิพร กฤดากร, “จดหมายเหตุจากฟาร๑มบางเบิด,” สาส๑นไกํ ปีที่ 11 เลํม 4
(มกราคม 2505), หน๎า 354-366.
114
ม.จ. สิทธิพร กฤดากร, “จดหมายเหตุจากฟาร๑มบางเบิด,” สาส๑นไกํ ปีที่ 11 เลํม 4 (มกราคม 2505),
หน๎า 360-361.
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จนราษฎรเดือดร๎อนได๎ ดังปรากฏวําในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2485 จอมพล ป. พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรีลงนามในหนังสือดํวนมากของสํานักนายกรัฐมนตรีที่ ส.7288/2485 ถึงรัฐมนตรีวําการ
กระทรวงเกษตราธิการเรื่องจัดตั้งองค๑การผลิตและจําหนํายไขํ โดยให๎เหตุผลวํา
“ด้วยเปนที่ซาบกันทั่วไปว่า ไข่เป็ดและไข่ไก่เปนอาหานสําคันหย่างหนึ่งของ
ประชาชน หากได้ บริโภคกันเสมอและทั่วถึงกันแล้ว ย่อมจะเปนการช่วยบํารุงอนามัย
ของประชาชนได้เปนหย่างดี แต่ตามสภาพการณ์ที่เปนหยู่ไนปัจจุบัน ไข่เป็ดและไข่ไก่มี
จํ านวนไม่เพี ย งพอแก่การบริโ ภคและการซื้อหาไม่ส ดวก ประกอบกับราคายังสู งหยู่
อันเปนเหตุไห้ประชาชนไม่ไคร่ได้บริโภคกันหย่างแพร่ หลาย ฉนั้นจึงเปนการสมควนที่รัถ
บาลจะจัดตั้งองค์การขึ้นทําการผลิตและจําหน่ายไข่เป็ดและไข่ไก่ไห้มีปริมานเพิ่มมากขึ้น
จนเปนการเพียงพอแก่ความต้องการของประชาชน” (สะกดตามต๎นฉบับ)
และยังสั่งให๎เริ่มงานนี้ตั้งแตํวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2485 เป็นต๎นไปด๎วย จากเงินงบประมาณ
จํานวน 1 แสนบาทจากสํานักงานทรัพย๑สินสํวนพระมหากษัตริย๑115
ตํอมาจึงได๎ประชุมเรื่องการผลิตและจําหนํายไขํในวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2485 ได๎ตกลงตั้ง
องค๑การเป็นรูปบริษัทกึ่งราชการทําหน๎าที่จําหนํายไขํไกํและไขํเป็ดในวันที่ 10 ตุลาคม สํวนการผลิต
นั้นมอบให๎สถานีทดลองและสํง เสริมเกษตรกลาง บางเขนทําการผลิต โดยเลี้ยงไกํแบบขังกรงเพิ่มขึ้น
เป็นการใหญํ และสํงไขํทั้งหมดให๎กับองค๑การ โดยทางองค๑การสนับสนุนเงินทุนเบื้องต๎น 5,000 บาท
และให๎ยืมอีก 5,000 บาทและขอให๎ใช๎เงินคืนเป็นไขํแทนจนครบ ตั้งแตํนั้นมาการสํงเสริมการเลี้ยงไกํ
เป็ดเอาไขํก็เกิดการดําเนินงานกว๎างขวาง จนตํอมาในปี พ.ศ. 2491 ไขํได๎กลายเป็นสินค๎าจําเป็นแกํ
การครองชีพของประชาชน ถ๎าเกิดขาดตลาดหรือรําที่ใช๎เลี้ยงเป็ดไกํแพงขึ้น ไขํจะขึ้นราคาจนทาง
กระทรวงพาณิช ย๑ ต๎องหามาตรการควบคุมราคาไขํ ด๎ว ยการหาทางผลิ ตไขํให๎ มากขึ้นและรับเป็น
หลั ก การให๎ ส ามารถสํ ง ไขํ ไ ปขายตํ า งประเทศได๎ ถ๎ า หากมี จํ า นวนเพี ย งพอกั บ ความต๎ อ งการ
ภายในประเทศแล๎ว116
นายแพทย๑ยงค๑ ชุติมา หัวหน๎ากองสํงเสริมอาหาร กระทรวงสาธารณสุข ได๎เลําให๎ฟังวํา การ
รณรงค๑ให๎คนไทยกินไขํนั้นได๎เกิดขึ้นมากํอนสงครามโลกครั้งที่สองแล๎ว และมีการจัดพิมพ๑เอกสารเรื่อง
ไขํแจกจํายนักเรียนและประชาชน จนคนไทยเริ่มนิยมกินไขํกันมากขึ้นแล๎ว เหตุผลสําคัญที่ไขํถูกเลือก
115

หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, (3) สร. 0201.42/16 เรื่องไขํ (6 ตุลาคม 2485-15 พฤษภาคม 2496).
116
เรื่องเดียวกัน.
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สํงเสริมการบริโภคแทนนมซึ่งมีคุณลักษณะทางโภชนาการคล๎ายคลึงกันนั้น ก็เนื่องมาจากการผลิตนม
นั้นต๎องลงทุนหาซื้อพันธุ๑วัวนมในราคาสูงและต๎องใช๎เวลานานถึงจะผลิตน้ํานมเพียงพอ การสํ งเสริม
การกินไขํที่มีการผลิตได๎ในเกือบทุกครัวเรือนจะสามารถทําได๎งํายกวํา แคํเพียงให๎คนหันมากินไขํที่
ผลิตได๎แทนการขายไขํนั้นเสีย และหากหาซื้อก็ราคาไมํแพง ทั้งการขนสํงและเก็บก็ทําได๎สะดวกกวํา
น้ํานม โดยเฉพาะทารกอายุ 3 เดือนขึ้นไปควรจะได๎กินไขํแดงต๎มสุกซึ่งมีธาตุ เหล็กจําเป็นสําหรับการ
เติบโตและปูองกันโรคโลหิตจางได๎ดี แตํที่ชาวบ๎านไมํให๎ทารกกินไขํเพราะมีความเชื่อวําจะทําให๎เด็ก
เป็นตานขโมยซึ่งต๎องแก๎ไข ยิ่งกวํานั้นการผลิตไขํและกินไขํอยํางแพรํหลาย นอกจากสํงเสริมพลานามัย
แล๎วยังเป็นการชํวยเศรษฐกิจของชาติด๎วย117
ไขํเป็นผลมาจากการสํงเสริมการเลี้ยงไกํในชํวงแรกที่ต๎องการให๎มีไขํไกํบริโภคเพียงพอใน
ประเทศ เมื่อมีการเลี้ยงไกํกันมากขึ้น หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจก็ตระหนักดีวําอาจจะเกิดภาวะไขํล๎น
ตลาดขึ้นได๎ แนวคิดของทํานจึงเน๎นที่จะสํงเสริมคนไทยให๎ “กินไข่เป็นนโยบายสร้างชาติทางสร้าง
พลานามัย ของพลเมือง” กันมากขึ้นจนไมํเกิดภาวะไขํล๎นตลาด มากกวําจะสํงออกนอกประเทศที่
เทํากับ “ขายอนามัยของชาติเราเอง” ไปสร๎างพลานามัยให๎คนชาติอื่น 118 ทั้งนี้การสํงเสริมการกินไขํ
ทํากัน อยํ า งจริ งจั ง มาพร๎ อ มกัน กับการเลี้ ยงไกํ จนถึ งกับต๎องมีคําขวัญ สํ งเสริม การกินไขํในกลาง
ทศวรรษ 2490 ที่คิดโดยหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจวํา “กินไข่วันละฟองไม่ต้องหาหมอ (บ่อยๆ)”119
เป็นคติพจน๑ที่ได๎สนับสนุนให๎ทุกคนชํวยกันเผยแพรํให๎คนรับรู๎อยํางแพรํหลายโดยการเขียนไว๎ในซอง
จดหมายด๎วย ทั้งนี้หากให๎ทุกครอบครัวกินไขํจะทําให๎ตลาดไขํขยายตัว ทําให๎การเลี้ยงไกํเจริญก๎าวหน๎า
ขึ้นได๎ และยังเสนอวําการกินไขํนั้นเป็นการชํวยชาติด๎วยการเขียนบทความ “เรามาสร๎างชาติด๎วยการ
บริโภคไขํกันเถิด”120 เพราะการกินไขํเป็นการสร๎างอนามัยที่ดีให๎กับประชาชน

117

ยงค๑ ชุติมา, “คําบรรยายทางวิทยุกระจายเสียงของกรมอนามัยเรื่องการกินไขํเพื่อบํารุงอนามัย,” สาส๑น
ไกํ ปีที่ 4 เลํม 3 (ธันวาคม 2497), หน๎า 268-275.
118
หลวงสุ วรรณวาจกกสิ กิจ , “หน๎ า บรรณาธิ ก าร: วิ ธี แก๎ ปั ญ หาเรื่ อ งไขํ , ” สาส๑ น ไกํ ปี ที่ 3 เลํ ม 2
(พฤศจิกายน 2496), หน๎า 165-168.
119
“หน๎าบรรณาธิการ,” สาส๑นไกํ ปีที่ 2 เลํม 1 (ตุลาคม 2495), หน๎า 3. และดู ชวนชม จันทระเปารยะ,
“ประวัติความเป็นมาของภาควิชาคหกรรมศาสตร๑,” ใน เกษตรศาสตร๑ 40 ปี (กรุงเทพฯ: อมรินทร๑การพิมพ๑, 2506),
หน๎า 203. สําหรับสุภาษิตนี้เลียนมาจากสุภาษิตฝรั่งที่วํา “An apple a day keeps the doctor away” หรือแอป
เปิ้ลวันละผลจะพ๎นหมอ กรุณาดู หลวงสุวรรณวาจกสิกิจ, “ไขํไกํดีอยํางไร?,” สาส๑นไกํ ปีที่ 3 เลํม 6 (มีนาคม 2497),
หน๎า 827.
120
หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ, “เรามาสร๎างชาติด๎วยการบริโภคไขํกันเถิด,” สาส๑นไกํ ปีที่ 7 เลํม 2
(พฤศจิกายน 2500), หน๎า 153-156. และดูที่นํามาพิมพ๑ซ้ําใน หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ, เพ็ชรน้ําเอกที่กสิกรต๎องการ
, หน๎า 41-43.
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การรณรงค๑ให๎ประชาชนกินไขํนั้น หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจได๎กระทําอยํางตํอเนื่อง ทั้งการพูด
ในวิทยุและเขียนในสาส๑นไกํ โดยยังได๎อ๎างวําการกินไขํมากถือเป็นเครื่องวัดอารยธรรมของชาติด๎วย
เพราะชาติยิ่งเจริญคนจะกินไขํกันมาก ในขณะที่เมืองไทยยังล๎าหลังอยูํ คนไทยจึงควรกินไขํให๎ได๎วันละ
1-2 ฟอง “ก็จะช่วยแก้ปัญหา ทําให้ประเทศไทยเป็นประเทศก้าวหน้าได้ทางหนึ่ง เพราะว่าเราพากัน
ทําได้เช่นนั้น ก็จะมีอารยธรรมในการบริโภคขึ้น เรามีร่างกายเจริญและแข็งแรงขึ้น ”121 ก็จะชํวยชาติ
พัฒนาด๎านตํางๆ ได๎ดีขึ้น นอกจากนี้ยังได๎เสนอแนะวําต๎องมีการสํงเสริมการบริโภคไขํให๎แพรํหลาย
ด๎วยการชักชวนให๎คนไทยเห็นคุณคําของการกินไขํและผลิตให๎ไขํราคาถูกลงไปพร๎ อมกัน ทั้งนี้เพราะ
การบริโภคไขํเพิ่มขึ้นจะเป็นการสํงเสริมการผลิตไขํไปอยํางไมํสิ้นสุดนั่นเอง122

ภาพ 10 การรณรงค๑ให๎คนหันมากินไขํไกํด๎วยการพิมพ๑คติพจน๑ “กินไขํวันสองฟอง ไมํต๎องไปหา
หมอ” ไว๎หน๎าซองจดหมาย
ที่มา: สาส๑นไกํ, ตุลาคม 2495.
121

หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ, “เรามาบริโภคไขํไกํเป็นอาหารประจําวันกันเถิด,” สาส๑นไกํ ปีที่ 4 เลํม 7
(เมษายน 2498), หน๎า 811-820.
122
หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ, “การสํงเสริมบริโภคไขํเป็นหัวใจของการสํงเสริมการเลี้ยงไกํของเมืองไทย,”
สาส๑นไกํ ปีที่ 5 เลํม 12 (กันยายน 2499), หน๎า 1309-1313.
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โดยเฉพาะเมื่อเกิดไขํล๎นตลาดหรือไขํมีมากในตลาดจากไขํพื้นเมืองที่ไหลเข๎าตลาดจนราคาถูก
กระแสความต๎องการให๎รัฐบาลรณรงค๑ให๎ประชาชนหันมานิยมกินไขํเพื่อสร๎างตลาดที่แนํนอนรองรับ
การขยายตัวของการเลี้ยงไกํจะเกิดขึ้นทันที ไขํล๎นตลาดเกิดขึ้นครั้งแรกในชํวงต๎นปี พ.ศ. 2498 จนผู๎
เลี้ยงไกํบางรายต๎องหาทางให๎รัฐบาลหาทางแก๎ด๎วยการให๎มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑เลิกเลี้ยงไกํเป็น
การค๎าแขํงกับเอกชน แตํทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑เห็นวําการทดลองเลี้ยงไกํเพื่อการค๎าทําเพื่อ
ประโยชน๑ของการวิจัย เพื่อคนสํวนใหญํและรับเงินทุนมาจากรัฐบาลยังเลิกไมํไ ด๎123 และเห็นวําวิธีการ
แก๎ปั ญหาตลาดไขํนั้ น อยูํ ที่การสอนให๎ ค นไทยกินไขํและติด ไขํเชํนเดียวกับติด ข๎าวที่ต๎องกินทุกวั น
ปัญหาไขํล๎นตลาดจะไมํมีแนํนอนเพราะคนไทยมีถึง 24 ล๎านคน124 อยํางไรก็ตามเมื่อสามารถสํงออกไขํ
ไปขายตํางประเทศได๎ปัญหาตลาดไขํก็เพลาลงไปในที่สุด

ภาพ 11 ทรงสนับสนุนนโยบายการเลี้ยงไกํและสํงเสริมการกินไขํของรัฐบาล ด๎วยทรงโปรดเกล๎าฯ
พระราชทานไขํไกํทรงเลี้ยงแกํคนไข๎ตามโรงพยาบาลตํางๆ
ที่มา: สาส๑นไกํ, กันยายน 2496.

123

กรุณาดูรายละเอียดใน สาส๑นไกํ ปีที่ 5 เลํม 8 (พฤษภาคม 2499).
124
หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ, “ถ๎าหาก...,” สาส๑นไกํ ปีที่ 6 เลํม 10 (กรกฎาคม 2500), หน๎า 12951298.
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ภาพ 12 ไขํไกํพระราชทานแกํคนไข๎อนาถาตามโรงพยาบาลตํางๆ ในปี พ.ศ. 2496
ที่มา: สาส๑นไกํ, พฤศจิกายน 2496.
การคิ ด หาวิ ธี ใ ห๎ ค นหั น มานิ ย มกิ น ไขํ ไ กํ ม ากขึ้ น ได๎ มี ก ารดํ า เนิ น การเรื่ อ ยมาของแผนกไกํ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ ทั้งการจัดประกวดคําขวัญเชิญชวนกินไขํและเขียนให๎แพรํหลายออกไป
การจัดการแขํงขันกีฬากินไขํระหวํางนิสิต จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2499 เป็นไป
ด๎วยความสนุกสนาน จึงพยายามหาทางสนับสนุนให๎จัดการแขํงขันแบบนี้ขึ้นอีก125 การสํงเสริมการกิน
ไขํด๎วยการจั ดแสดงเป็นนาฏศิลป์ทั้งการแสดงลิเก ละครวิทยุ และเพลงตํางๆ ออกอากาศทางวิทยุ
ในชํวงปี พ.ศ. 2499-2500 และนํามาลงพิมพ๑ในสาส๑นไกํด๎วย126 และในชํวงต๎นทศวรรษ 2500 ก็มีการ
โฆษณาชักชวนประชาชนทางวิทยุกรมประชาสัมพันธ๑ทุกวันวํา “กินนมกินไข่ ร่างกายแข็งแรง”127
แนวทางการสํงเสริมให๎ประชาชนคนไทยบริโภคไขํอยํางเป็นรูปธรรมเกิดขึ้นเมื่อต๎นทศวรรษ
2500 เมื่อหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจเสนอให๎ กระทรวงศึกษาธิการชํวยสอนให๎นักเรียนรู๎จักกินไขํ ด๎วย
การเอาไขํไปกินที่โรงเรียนคนละฟองตํอสัปดาห๑ สร๎างนิสัยการบริโภคไขํให๎ติดตัวไปตลอดชีวิต อันเป็น
125

หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจและนายสุขุม ลิมังกูร, “กีฬาแขํงขันกินไขํ,” สาส๑นไกํ ปีที่ 6 เลํม 3 (ธันวาคม
2499, หน๎า 385-386.
126
“ขําวและความเห็น,” สาส๑นไกํ ปีที่ 7 เลํม 7 (เมษายน 2501), หน๎า 1158-1159.
127
พลจัตวาหลวงประเสริฐศัตรวุธและหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ, “โครงการที่ 1 โครงการสํงเสริมสร๎าง
พลานามัยของชาติด๎วยการสํงเสริมให๎คนไทยบริโภคไขํกันขึ้น ให๎คํอยๆ เข๎ามาตรฐานสากลของอารยประเทศคือ
บริโภคไขํเฉลี่ย 200 ฟองตํอคนตํอปี,” สาส๑นไกํ ปีที่ 10 เลํม 1 (ตุลาคม 2503), หน๎า 41.
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แบบอยํ า งที่ ป ระเทศฟิลิ ป ปิ น ส๑ ทํ า มาหลายปี แล๎ ว 128 และย้ํ า อีก วํ า การสํ ง เสริ ม ให๎ ความรู๎ ทางวิ ช า
โภชนาการในโรงเรียนให๎นักเรี ยนรู๎จักประโยชน๑และคุณคําอาหารตํางๆ แนะนําให๎บริโภคอาหารให๎
ถูกต๎องคือบริโภค นม ไขํ ผัก ผลไม๎และเนื้อสัตว๑ เป็นประจํา เพื่อสร๎างสติปัญญาและพลานามัยของ
ชาติ129 นอกจากนี้ยังได๎เน๎นให๎ครูมีสํวนชํวยสํงเสริมการกินไขํของเด็กในโรงเรียนและครอบครัวครูทํา
เป็ น ตัว อยํ าง รวมถึ ง การปลู ก ผั กและผลไม๎ ด๎ว ย 130 ซึ่ ง แนวทางนี้ ไ ด๎ รับ การสานตํ อ เมื่อ มี ก ารสอน
โภชนาการในโรงเรียนอยํางเข๎มข๎นหลังจากได๎เผยแพรํผํานอาหารหลัก 5 หมูํ จนไกํกลายเป็นอาหาร
สําคัญอยํางหนึ่งที่คนไทยนิยมบริโภคตํอมา
หลั งจากนั้ น ไมํน านก็ เกิด โครงการสํ งเสริมการกิ นไขํขึ้ นอยํ างจริ งจัง เสนอตํอรั ฐ บาลจอม
พลสฤษดิ์ ธนะรั ตต๑ ให๎ ดําเนิ น การ โดยได๎พยายามให๎ สํ ว นราชการที่เกี่ยวข๎องหลายหนํว ยงานทั้ง
กระทรวงเกษตร สาธารณสุข มหาดไทย ศึกษาธิการใช๎ชํองทางของตนเองสํงเสริมให๎คนไทยบริโภคไขํ
กันมากขึ้น รวมทั้งได๎หวังให๎คหกรและสมาคมคหเศรษฐศาสตร๑แหํงประเทศไทยโฆษณาชั กชวนด๎วย
การแสดงวิธีการประกอบอาหารด๎วยไกํและไขํให๎สาธารณชนได๎รับชมอีกด๎วย นอกจากนี้ยังเสนอให๎มี
วันไขํขึ้น อาจจะจัดให๎มีในวันเด็กหรือวันอื่นก็ได๎ 131 แตํโครงการนี้รัฐบาลไมํได๎เอาไปทํามีแตํหลวง
สุวรรณวาจกกสิกิจได๎ประชาสัมพันธ๑เองโดยตลอด
เมื่อไขํผลิตได๎มากขึ้นจนเกิ นความต๎องการบริโภคของคนไทยและตลาดสํงออกเริ่มมีปัญหา
จากกําแพงภาษีและการตลาดที่ไมํแนํนอนก็ยิ่งมีความสําคัญที่จะต๎องสํงเสริมให๎คนไทยกินไขํเพิ่มขึ้น
เพื่อขยายตลาดภายในประเทศ เมื่อประเทศไทยยังผลิตนมไมํได๎เพียงพอ หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจเลย
เสนอวํ า ให๎ กิ น ไขํ วั น ละ 2 ฟองแทนการกิ น นม โดยเพิ่ ม อี ก หนึ่ ง ฟองแทนนมไปกํ อ นด๎ ว ย 132
ขณะเดียวกันได๎พยายามชักชวนให๎คนไทยหันมาเลี้ยงเด็กเล็กโดยใช๎ไขํให๎เด็กกินแทนนมในบางมื้อเพื่อ
เป็นการประหยัดการซื้อนมที่ผลิตไมํได๎เอง ซึ่งกรณีนี้ทํานได๎ยกตัวอยํางหลานของทํานที่เติบโตใน
128

หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ, “หน๎าบรรณาธิการ: การอุตสาหกรรมใหมํที่รัฐควรเอาใจใสํ,” สาส๑นไกํ ปีที่
7 เลํม 7 (เมษายน 2501), หน๎า 1021-1027.
129
หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ, “ปุจฉาวิสัชนาเรื่องไกํครั้งที่ 67,” สาส๑นไกํ ปีที่ 7 เลํม 11 (สิงหาคม
2501), หน๎า 1610.
130
หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ, “ครูจะชํวยสร๎างเศรษฐกิจของประเทศได๎อยํางไร,” สาส๑นไกํ, ปีที่ 10 เลํม
1 (ตุลาคม 2503), หน๎า 63-71.
131
พลจัตวาหลวงประเสริฐศัตรวุธและหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ, “โครงการที่ 1 โครงการสํงเสริมสร๎าง
พลานามัยของชาติด๎วยการสํงเสริมให๎คนไทยบริโภคไขํกันขึ้น ให๎คํอยๆ เข๎ามาตรฐานสากลของอารยประเทศคือ
บริโภคไขํเฉลี่ย 200 ฟองตํอคนตํอปี,” สาส๑นไกํ ปีที่ 10 เลํม 1 (ตุลาคม 2503), หน๎า 38- 42.
132
หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ, “ขําวและความเห็น,” สาส๑นไกํ ปีที่ 10 เลํม 6 (มีนาคม 2504), หน๎า 651.
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อเมริกาวําหมอแนะนําให๎ใช๎ไขํเลี้ยง133 ทั้งยังมีโภชนากรที่เขียนลงในหนังสือพิมพ๑สารเสรีและเอามาลง
ซ้ําในสาส๑นไกํสนับสนุนให๎แมํลูกอํอนและเด็กทารกได๎กินไขํเพื่อสุขภาพที่ดีแข็งแรงเพราะไขํมีธาตุ
อาหารอั น จํ า เป็ น ครบถ๎ ว น พร๎ อ มทั้ ง ให๎ เ ลิ ก ความเชื่อ ที่ วํา ห๎ ามมิ ให๎ ห ญิ งแมํ ลู ก อํ อนกิ นอาหารอื่ น
นอกจากข๎าวกับเกลือและปลาเค็ม 134 และกลําวถึงอุปสรรคของการกินไขํวํามีสองประการคือ หนึ่ง
ขาดความรู๎ และสองขาดสตางค๑ไมํมีเงินซื้อไขํกิน นอกจากนี้ยังมีคนที่กินไขํแล๎วเบื่อเพราะไมํมีคน
กระตุ๎น จําเป็นที่คนเลี้ยงไกํต๎องชํวยกันสํงเสริม135
ในราวกลางปี พ.ศ. 2505 ปรากฏวํ าการกิ นไขํไ กํไ ด๎ แพรํห ลายไปยัง ตํา งจั ง หวั ดมากขึ้ น
เนื่องจากฟาร๑มไกํหลายแหํงได๎ขายไขํให๎กับผู๎ซื้อไปขายในตํางจังหวัด และขายให๎กับร๎านอาหารหรือ
ร๎านกาแฟโดยตรงแทนการขายให๎กับสหพันธ๑สหกรณ๑ไขํของรัฐบาลที่กดราคา136 ในขณะเดียวกันหลวง
สุ ว รรณวาจกกสิ กิ จ ก็ ไ ด๎ เ สนอนโยบายสร๎ า งพลานามั ย ของชาติ ด๎ ว ยการเกษตร ที่ ต๎ อ งอาศั ย
“หนึ่ง รัฐบาลวางนโยบายผลิตเนื้อนมไข่ผักผลไม้ขึ้นให้พอสําหรับราษฎรบริโภค สอง รัฐบาลวาง
นโยบายสอนและส่งเสริมให้ราษฎรรู้จักบริโภคอาหารเหล่านั้น จนแพร่หลายทุกครัวเรือน”137
ผู๎บริโภคไขํไกํและเนื้อไกํที่สําคัญและมีสํวนในการสร๎างตลาดขึ้ นอยํางมากในทศวรรษ 2500
ก็คือทหารอเมริกันที่เข๎ามาทําสงครามในเวียดนาม มีฐานทัพและสถานที่พักผํอนอยูํในเมืองไทย
จํานวนมาก เนื่องจาก “พวกฝรั่งโดยเฉพาะอยํางยิ่งทหารอเมริกันที่เข๎ามาในประเทศไทย เป็นพวกที่
ชอบบริโภคไกํและไขํ ไขํก็ต๎องเอาใหมํๆ และฟองใหญํๆ ด๎วย แตํการที่จะไปหาซื้อไขํขนาดใหญํมันไมํ

133

หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ, “ขําวและความเห็น,” สาส๑นไกํ ปีที่ 10 เลํม 11 (สิงหาคม 2504), หน๎า

1185-1186.
134

วีณะ วีระไวทยะ, “อาหารเพื่อบุคลิกภาพ ไขํยอดอาหารควรบริโภคแคํไหน,” สาส๑นไกํ ปีที่ 10 เลํม
12 (กันยายน 2504), หน๎า 1241-1244.
135
หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ, “ขําวและความเห็น,” สาส๑นไกํ ปีที่ 10 เลํม 10 (กรกฎาคม 2504), หน๎า
1073.
136
หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ, “ขําวและความเห็น,” สาส๑นไกํ ปีที่ 11 เลํม 8 (พฤษภาคม 2505), หน๎า
776.
137
หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ, “ปุจฉาวิสัชนาเรื่องไกํ ครั้งที่ 113,” สาส๑นไกํ, ปีที่ 11 เลํม 9 (มิถุนายน
2505), หน๎า 816.
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เป็นของงํายนัก คิดวําไขํฟองเล็กหนํอยก็คงขายไปได๎เหมือนกัน ”138 และความต๎องการไขํไกํของทหาร
เหลํานี้สํงผลให๎ราคาไขํไกํขยับตัวสูงขึ้นบ๎างหลังจากตกต่ํามาสองปีกํอนหน๎านี้139
ในกลางปี พ.ศ. 2506 หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจที่ดําเนินการสํงเสริมการบริโภคไขํไกํของคน
ไทยมาหลายปียอมรับวํา “ความจริงเวลานี้ คนไทยก็กินไข่แพร่หลายขึ้นกว่าแต่ก่อน” แตํยังไมํเข๎าขั้น
มาตรฐานสากลที่กินไขํกันทุกวันหรืออยํางน๎อยสัปดาห๑ละหลายครั้ง ดังนั้นการแก๎ปัญหาไขํล๎นตลาดที่
เคยเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2503-2505 คือต๎องให๎การบริโภคมากกวําการผลิต โดยวางนโยบายสําคัญคือ
ให๎คนในประเทศบริโภคไขํเป็นการขยายตลาด ด๎วยการสํงเสริม 2 แนวทางคือ ให๎คนเลี้ยงไกํชํวย
ตัวเองด๎วยการบริโภคเป็นตัวอยํางและแพรํหลายให๎คนทั่วไปได๎เห็นประโยชน๑แล๎วบริโภคตาม และให๎
รัฐบาลชํวยแนะนําชักชวนให๎ประชาชนคนไทยสร๎างพลานามัย ของตนและของชาติด๎วยการกินไขํ ซึ่ง
ทํานเองได๎พูดเน๎นย้ําอยูํตลอดมา 140 โดยในปี พ.ศ. 2506 อัตราบริโภคไขํไกํโดยเฉลี่ยอยูํที่ไมํเกิน 12
ฟองตํอคนตํอปี141
จากการสํารวจการเลี้ยงไกํไขํของประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2530 ปรากฏวํามีฟาร๑มเลี้ยงไกํไขํ
เชิงการค๎าจํานวน 500 ตัวขึ้นไปทั่วประเทศจํานวน 1,426 ฟาร๑ม มีไกํไขํทั้งสิ้น 9.94 ล๎านตัวและเมื่อ
รวมฟาร๑มทุกขนาดแล๎วมีไกํไขํทั้งสิ้น 17.3 ล๎านตัว ผลิตไขํได๎ปีละประมาณ 3,695 ล๎านฟองหรือผลิต
ได๎เฉลี่ยวันละประมาณ 10 ล๎านฟอง และนับวันการผลิตไขํไกํมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความ
ต๎องการบริโภคไขํที่มีมากขึ้นตามการขยายตัวของประชากร โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของคนในเมืองที่
จําเป็นต๎องอาศัยอาหารที่งํายและสะดวกในการปรุง เนื่องจากข๎อจํากัดเรื่องเวลาในชีวิตประจําวัน
และการขยายตั ว ของนั ก ทํ อ งเที่ ย วก็ มี สํ ว นให๎ เ กิ ด ความต๎ อ งการไขํ ไ กํ เ พิ่ ม ขึ้ น ด๎ ว ย แตํ ถึ ง จะมี
ความก๎าวหน๎ าในการผลิ ตไขํไกํจ นเพียงพอตํอการบริโภคจนเหลื อสํงออกขายตํางประเทศบ๎างใน
จํานวนไมํมากนัก แตํอัตราการบริโภคไขํไกํของคนไทยในต๎นทศวรรษ 2530 มีปริมาณเฉลี่ย 74 ฟอง
ตํอคนตํอปี ถือวํายังอยูํในอัตราต่ําหากเทียบกับประเทศพัฒนาแล๎วที่บริโภคกันไมํต่ํากวํา 200 ฟองตํอ
คนตํอปี142
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“หน๎าบรรณาธิการ,” สาส๑นไกํ ปีที่ 11 เลํม 10 (กรกฎาคม 2505), หน๎า 908.
139
หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ, “ขําวและความเห็น,” สาส๑นไกํ ปีที่ 11 เลํม 10 (กรกฎาคม 2505), หน๎า
987-988.

140

หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ, “ปุจฉาวิสัชนาเรื่องไกํ ครั้งที่ 127,” สาส๑นไกํ ปีที่ 12 เลํม 11 (สิงหาคม
2506), หน๎า 1145-1164.
141
หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ, “รายงานการประชุมทางวิชาการสาขาสัตวบาลและโรคสัตว๑ ครั้งที่ 2,”
สาส๑นไกํ ปีที่ 12 เลํม 11 (สิงหาคม 2506), หน๎า 1182.
142
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, แนวทางพัฒนาการผลิตและการตลาดไกํไขํและไขํไกํ (กรุงเทพฯ:
กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑, 2533), หน๎า 1-2.
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การเปลี่ยนแปลงความนิยมจากไข่เป็ดเป็นไข่ไก่
ไขํที่ใช๎บริโภคในประเทศไทยสํวนใหญํคนจะนิยมไขํเป็ดมากกวําไขํไกํ ทั้งนี้การเลี้ยงเป็ดเอาไขํ
ก็เป็นอุตสาหกรรมใหญํของไทยมานานแล๎ว โดยเฉพาะในจังหวัดชายทะเลที่มีปลาสดเป็นอาหารเป็ด
มาก ประมาณวําปีหนึ่งเมืองไทยผลิตไขํเป็ด ได๎กวํา 250 ล๎านฟอง สาเหตุที่คนนิยมกินไขํเป็ดเพราะ
ขนาดใหญํกวํา ราคาถูกกวําและหางํายกวํา สํวนไกํไขํนั้นนิยมกันในหมูํ “ผู้มีอันจะกินและบุคคลที่
ได้รับการศึกษาดีมักชอบไข่ไก่มากว่า การบริโภคไข่ไก่ได้ทวีเพิ่มขึ้นอย่างมากมายในระหว่างสองปีที่
ผ่านมา”143 แสดงให๎เห็นวําหลังการขยายการเลี้ยงไกํไขํอยํางมากในราวกลางทศวรรษ 2490 ทําให๎
การกินไขํไกํขยายตัวตามไปด๎วย
การขายไขํไกํในเมืองไทยเดิมไมํได๎แยกขนาด ขายกันแบบคละขนาดเป็นร๎อยละ แตํเมื่อมี
สหกรณ๑ไขํเกิดขึ้นได๎มีการทดลองขายไขํคัดขนาดด๎วยการแบํงเป็นเกรดตามขนาดและมีราคาตาม
ขนาดไขํเ ล็ กจะราคาต่ํากวําขนาดใหญํ ปรากฏวําได๎รับความนิยมในหมูํผู๎ บริโ ภคอยํางมาก 144 จน
กลายเป็นรูป แบบการขายไขํแบบใหมํเกิดขึ้นมา ตํอมามีการจัดแสดงการคัดไขํขายเป็นชั้นๆ ด๎ว ย
เครื่องคัดในงานวันเกษตร 8-10 มกราคม พ.ศ. 2497 รวมทั้งการจําหนํายไขํเพื่อเป็น ส.ค.ส. ปีใหมํให๎
กลายเป็นประเพณีใหมํขึ้น145
ขณะที่สํวนใหญํการกินไขํไกํนั้นคนไทยนิยมกินกับกาแฟอยํางมากและใช๎ไขํเป็ดแทนไมํได๎
เพราะมีกลิ่นคาว ที่เรียกวํา “กาแฟไขํไกํ” ทําโดยการชงกาแฟใสํนมและน้ําตาลแล๎วตอกไขํลวกในน้ํา
เดือด 3-5 นาทีใสํลงไปคนกับกาแฟขณะยังร๎อนๆ แล๎วดื่ม 146 การกินไขํกับกาแฟได๎รับความนิยมอยําง
แพรํหลายมาก จนมีไขํขายกับกาแฟเกือบทุกร๎าน ในราวปี พ.ศ. 2498 มีการประมาณวําในกรุงเทพฯ
และธนบุรีมีการบริโภคไขํกันไมํต่ํากวํา 15 ล๎านฟอง และมีขายในร๎านขายเครื่องกระป๋องแทบทุกร๎าน
ด๎วย147 หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจได๎ให๎ภาพวําเมื่อกํอนจะสํงเสริมการเลี้ย งไกํในต๎นทศวรรษ 2490 นั้น
ไมํ ป รากฏวํ า ตามร๎ า นกาแฟมี ไ ขํ แ พรํ ห ลายเหมื อ นตอนปลายทศวรรษ และประชาชนก็ ไ มํ นิ ย ม
รับประทานไขํไกํกัน ตํางจากปัจจุบันที่ร๎านกาแฟจะมีไขํขายประจําทุกร๎าน ขายให๎ลูกค๎าที่ดื่มกาแฟใสํ
143

หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ, “ความเจริญก๎าวหน๎าของการเลี้ยงไกํในประเทศไทย,” สาส๑นไกํ ปีที่ 4 เลํม 7
(เมษายน 2498), หน๎า 879.
144
“แฟนไกํ,” สาส๑นไกํ ปีที่ 3 เลํม 2 (พฤศจิกายน 2496), หน๎า 279.
145
หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ, “การแสดงเกี่ยวแกํไกํในงานวันเกษตร,” สาส๑นไกํ ปีที่ 3 เลํม 6 (มีนาคม
2497), หน๎า 797-802.
146
ชวนชม จันทระเปารยะ. “ครัวสาส๑นไกํ: กาแฟไขํไกํ,” สาส๑นไกํ ปีที่ 4 เลํม 9 (มิถุนายน 2498), หน๎า
1155-1159.
147
หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ, “สภาพการเลี้ยงไกํในเมืองไทย พ.ศ. 2498,” สาส๑นไกํ ปีที่ 5 เลํม 6
(มีนาคม 2499), หน๎า 596.
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ไขํและกินเป็นไขํลวกกับปาทํองโก๐และกาแฟในเวลาเช๎า ตามตลาดสดก็มีแ มํค๎าไขํไกํเคียงคูํกับไขํเป็ดที่
มีมาเดิมและประมาณวําวันหนึ่งมีไขํผลิตและบริโภคกันในพระนครไมํน๎อยกวําหนึ่งแสนฟอง148
มาจนถึงต๎นทศวรรษ 2500 กาแฟไขํก็ยังเป็นที่นิยมของคนกินกาแฟกันอยูํและสามารถกินได๎
มากขึ้นเพราะมีแมํไกํไขํถึงราวหนึ่งล๎านตัวแล๎วในปี พ.ศ. 2503 การสํงเสริมให๎คนกินไขํจึงยังเป็นเรื่อง
สําคัญในการขยายตลาดไขํไกํภายในประเทศ149 ในขณะเดียวกันหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจก็เชิญชวนให๎
คนไทยหันมานิยมกินไขํโดยกินแบบไขํกาแฟเชํนทํานที่ใช๎ไขํแทนกาแฟถึงวันละ 5 ฟอง โดยทํานให๎
เหตุผลวําทํานสอนคนอื่นดังนั้นทํานจึงต๎องทําให๎เป็นตัวอยําง ทั้งยังให๎คนในครอบครัวกินด๎วย ปรากฏ
วํามีสุขภาพแข็งแรงดีมาก150 และได๎แจกแจงวําการกินไขํกับกาแฟตอนเช๎าของชนชั้นกลางนั้นมีอยูํสอง
วิธีคือกาแฟไขํคือกินไขํลวกเฉยๆ แทนกาแฟ กับไขํกาแฟคือกินไขํลวกผสมไปในกาแฟแล๎วดื่ม ซึ่งได๎
ประโยชน๑จากไขํทั้งคู151
ํ
นอกจากไขํไกํจะได๎ รับความนิยมเหนือกวําไขํเป็ดไปทุกทีตั้งแตํทศวรรษ 2500 แล๎ว ในด๎าน
ราคาของอาหารโปรตีนหรืออาหารประจําครอบครัวที่ราคาถูกและมีประโยชน๑สูงนั้น ไขํไกํได๎ก๎าวมามี
ความสําคัญเหนือกวําปลาทูในครัวคนไทยอีกด๎วย เนื่องจาก “ไข่เป็นอาหารถูกที่สุดขณะนี้ แต่ก่อน
ปลาทูเคยเป็นอาหารถูกที่สุด และสําหรับคนเบี้ยน้อยหอยน้อย ก็ได้อาศัยปลาทูเป็นอาหารช่วยแก้จน
ตลอดมา ข้าพเจ้าขอบอกให้ทราบว่าขณะนี้ไข่ทั้งไข่เป็ดและไข่ไก่ ได้มาแย่งตําแหน่งราคาถูกไปจาก
ปลาทูแล้ว”152 และปรากฏวํา “ในปี พ.ศ. 2505 นี้เราจงมาบริโภคไข่ไก่และเนื้อไก่เพิ่มขึ้นอีก เพราะนี่
เป็นวิธีลดค่าครองชีพอยู่ในตัว เนื่องจากไข่ไก่ถูกกว่าปลาทู และเนื้อไก่ถูกกว่าเนื้อหมูมากมายแล้ว ”153

148

หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ, “ผลของการสํงเสริมการเลี้ยงไกํของรัฐบาล,” สาส๑นไกํ ปีที่ 6 เลํม 4
(มกราคม 2500), หน๎า 438-445.
149
หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ, “สภาพของการเลี้ยงไกํในประเทศตํางๆ,” หน๎า 911 และ “กาแฟไขํ”, หน๎า
939-942. ใน สาส๑นไกํ ปีที่ 9 เลํม 8 (พฤษภาคม 2503), หน๎า 438-445.
150
หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ, “ทําไมข๎าพเจ๎าจึงกินไขํวันละอยํางน๎อย 5 ฟอง,” สาส๑นไกํ ปีที่ 10 เลํม 2
(พฤศจิกายน 2503), หน๎า 166-173.
151
หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ, “กาแฟไขํกับไขํกาแฟ,” สาส๑นไกํ ปีที่ 11 เลํม 3 (ธันวาคม 2504), หน๎า
288-295.
152
หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ, “ทําไมคนไทยจึงควรนิยมรับประทานไขํเป็นอาหารประจําวันกันขึ้นให๎
แพรํหลาย,” สาส๑นไกํ ปีที่ 10 เลํม 11 (สิงหาคม 2504), หน๎า 1140.
153
หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ, “ขําวและความเห็น,” สาส๑นไกํ ปีที่ 11 เลํม 5 (กุมภาพันธ๑ 2505), หน๎า
511.
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ซึ่งเนื้อหมูราคากิโลกรัมละ 16-17 บาท เนื้อโค 9-10 บาท154 สํวนเนื้อไกํตอนชําแหละราว 12-13
บาท
ในสังคมไทยเดิมปลาทูถูกมองวําเป็นปลาชั้นต่ําเพราะราคาถูก หางําย คนทั่วไปตํ างก็กินปลา
ทูกัน จึงเหมาะกับอัตลักษณ๑ของผู๎บริโภคชนชั้นลํางหรือชนชั้นฐานะทางเศรษฐกิจต่ํา ที่มีสถานะผูกติด
กับการเป็นอาหารของคนจน ดังปรากฏในหนังสือแบบเรียน “ประถม ก กา” ซึ่งแตํงขึ้นในชํวงรัชกาล
ที่ 3 กลําวถึงปลาทูวํา “เต่านา แลเต่าดํา อยู่ในน้ํากะจระเข้ ปลาทูอยู่ทะเล ปลาขี้เหร่ไม่สู้ดี ซื้อเขาเบา
ราคา ปลาขี้ข้าใช่ผู้ดี”155 แตํในความเป็นจริงแล๎วปลาทูไมํได๎บริโภคกันแตํเฉพาะคนจนเทํานั้น แตํเป็น
ปลาที่บริโภคแพรํหลายในทุกชนชั้น แม๎แตํชนชั้นสูงเองก็ได๎พัฒนาตํารับอาหารจากปลาทูอยํางมาก
และหลากหลาย นิย มในรสชาติวําอรํอยและกินได๎ บํอย สามารถปรับเปลี่ ยนและปรุงเป็นอาหาร
ประจํ าวัน ได๎ห ลากหลาย ทั้งยั งเป็ นตัว กลางในการประสมประสานวัฒ นธรรมการกินของคนตําง
วัฒนธรรมในสังคมไทย กลุํมสําคัญคือจีนกับไทยในการให๎กําเนิดน้ําพริกปลาทูทอด ที่นําเอาปลาทู
ทอดของคนจีนมาเข๎ากับสํารับน้ําพริกจิ้มผักของคนไทย จนกลายเป็ นตํารับอาหารประจําชาติตํารับ
หนึ่งทีเดียว ดังนั้นจึงกลําวได๎วําปลาทูจึงครองความเป็นอาหารอันดับหนึ่งประจําครัวคนไทยในฐานะ
เป็นแหลํงโปรตีนสําคัญมาอยํางยาวนาน โดยเฉพาะภาคกลางและภาคใต๎ที่อยูํใกล๎ทะเล การขนสํง
สะดวก ซึ่งเมื่อมีทางรถไฟเกิดขึ้นก็ได๎แพรํหลายไปยังภาคอื่นโดยงํายอีกด๎วย156
การที่ไขํได๎ก๎าวขึ้นมาเป็นอาหารหลักในครัวเรือนนั้น นอกจากการผลิตที่ทําได๎เพียงพอจน
เหลือแกํความต๎องการเพราะเมื่อผลิตจํานวนมากก็ได๎ราคาถูกลง ยังเป็นการแสดงเห็นถึงการพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตรในการผลิตไขํซึ่งควบคุมได๎งํายกวําการหาจับปลาในทะเลธรรมชาติแบบปลาทู ซึ่ง
มี ค วามไมํ แ นํ น อนอยูํ ด๎ ว ย รสชาติ แ ละความชุ ก ยั ง ขึ้ น กั บ ฤดู ก าลคื อ ปลายฝนต๎ น หนาวชํ ว งเดื อ น
พฤศจิกายนปลาทูอรํอยและชุกชุมที่สุด157 นอกจากนี้ไขํยังมีสถานะเป็นอาหารยอดโภชนาการใหมํซึ่ง
มีความทันสมัยและยังสามารถใช๎วัดความเป็นอารยะจากจํานวนไขํที่บริโภคเฉลี่ยของคนในชาติได๎อีก
ด๎วย แตํสิ่งที่ตํางอยํางมากคือสถานะของไขํไกํถูกมองวําเป็นอาหารที่มีประโยชน๑และอัตลักษณ๑ของคน
กินไขํในยุคนี้คือชนชั้นกลางในเมืองผู๎มีการศึกษา
154

774.

155

หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ, “ขําวและความเห็น,” สาส๑นไกํ ปีที่ 11 เลํม 8 (พฤษภาคม 2505), หน๎า

ประถม ก กา หนังสือเรียนในสมัยต๎นรัตนโกสินทร๑ (พิมพ๑เป็นอนุสรณ๑ใน งานพระราชทานเพลิงศพนาย
ผํานพบ บุษยากร ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร 22 ธันวาคม 2499), น. 3-4; อ๎างจาก ธัญญารัตน๑
สามัตถิยะ, “ความสําคัญของปลาทูตํอสังคมและเศรษฐกิ จไทย พ.ศ. 2397-2496,” (วิทยานิพนธ๑ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต คณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑, 2545), หน๎า 42.
156
เรื่องเดียวกัน, บทที่ 3 หน๎า 31-64.
157
เรื่องเดียวกัน , หน๎า 43-44.
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การรณรงค๑ให๎การกินไกํและไขํเป็นอาหารประจําวันตามหลักอาหาร 5 หมูํได๎รับการสํงเสริม
จากภาครัฐอยํางมาก รวมทั้งกํอนการผลิตนมก็ได๎วางแผนเรื่องนี้ด๎วยการรณรงค๑ให๎คนไทยดื่มนมเพื่อ
สุขภาพและสํงเสริมการผลิตนมภายในประเทศด๎วย โดยผู๎ที่มีบทบาทสําคัญของภารกิจการสํงเสริม
การบริโภคไขํและไกํนี้อยูํที่คหกรที่สํงผํานความรู๎ไปให๎กับครูประถมศึกษาที่มาอบรมการสอนเกษตร
อนามัย และงานบ๎าน (การแปรรูปและปรุงอาหาร การจัดอาหารประจําวันให๎ถูกต๎องตามหลัก 5 หมูํ)
ให๎แพรํกระจายไปทั่วประเทศไทย ตั้งแตํกลางทศวรรษ 2500 เป็นต๎นมา จนตํอมาการกินไขํและนมได๎
กลายเป็นอาหารดัชนีชี้วัดภาวะโภชนาการของครัวเรือนไทยอยูํในปัจจุบัน ดังจะกลําวถึงในหัวข๎อ
ถัดไป
4.4 นม: การผลิตและบริโภคให้ทันกันของเนื้อ นม ไข่
คนไทยกับวัฒนธรรมการดื่มนม
ในปลายปี พ.ศ. 2509 คณะรัฐมนตรีในรัฐบาล พลเอกถนอม กิตติขจร ได๎อนุมัติโครงการ
สํงเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว๑แหํงชาติขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2509 นับเป็นเวลากวํา 10 ปีที่
รัฐบาลไทยไมํมีนโยบายเรื่องนี้ที่แนํนอนให๎เกิดความชัดเจนขึ้น และมีคณะกรรมการขึ้นมาทําหน๎าที่
รับผิดชอบดูแลโดยตรง เนื่องจาก “การบริโภคเนื้อสัตว๑ นม และไขํ ซึ่งเป็นอาหารหลักประจําวัน
นับวันจะทวีปริมาณมากขึ้น เพราะมีประชากรเพิ่มขึ้น และขณะนี้ประชาชนก็เรียกร๎องที่จะบริโภค
เนื้อสัตว๑ที่มีคุณภาพดี นมที่ปราศจากโรค และไขํขนาดโตพอสมควร แตํปรากฏวําขณะนี้การเลี้ยงสัตว๑
ของประชาชนยั งมิได๎เป็ น ล่ํ าเป็ น สั น และมีโ ครงการที่ แนํ นอน” จึงต๎องดําเนินโครงการนี้ขึ้นเพื่อ
สํงเสริมการผลิตและบริโภคเนื้อนมไขํในประเทศไทยขึ้น 158 แสดงให๎เห็นวําในต๎นทศวรรษ 2510 การ
บริโภคเนื้ อนมไขํกําลังได๎รั บความสนใจจากประชาชนอยํางแพรํห ลาย คือมีตลาดภายในประเทศ
เกิดขึ้นจากการสํงเสริมการบริโภคอาหารเนื้อนมไขํมาโดยตลอด โดยเฉพาะจากนโยบายโภชนาการ
ใหมํ อาหารหลัก 5 หมูํในกลางทศวรรษกํอน มีการรณรงค๑อยํางเข๎มข๎นทั้งในโรงเรียนและชนบท การ
ผลิ ตอาหารดั งกลํ าวให๎ ได๎คุณภาพมาตรฐานและมีปริมาณเพียงพอจึงเป็นบทบาทที่รัฐ ต๎องเข๎ามา
ควบคุมจัดการอยํางใกล๎ชิดขึ้น
นมก็เชํนเดียวกับไขํที่มีฐานะเป็นอาหารสําคัญสําหรับมนุษย๑ของชาวยุโรปและอเมริกาเหนือ
จนหลายประเทศที่เดินตามอเมริกัน อยํางเชํนญี่ปุนก็ต๎องสํงเสริมการกินนมเพื่อสุขภาพและเสริมสร๎าง
รํางกายให๎รู ปรํางใหญํขึ้นเพราะเชื่อวําคนตะวันตกกินนมเลยตัวใหญํ การสํงเสริมให๎ ประชาชนใน
ประเทศของตนดื่มนมนั้นเกิดขึ้นทั่วโลกในชํวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ไมํเว๎นแม๎แตํประเทศในยุโรป
เหนือที่มีวัฒนธรรมการบริโภคนมมานานอยํางฮอลแลนด๑ที่ต๎องการรณรงค๑ให๎ประชาชนหันกลับมาดื่ม
นมด๎ ว ยวิ ธีการที่ห ลากหลายเพื่ อรั ก ษาอุ ตสาหกรรมนมในประเทศ เนื่ องจากรู ปแบบการบริ โ ภค
158

วิรัตต๑ ศุขะพันธุ๑, “รายงานผลก๎าวหน๎าของโครงการสํงเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว๑แหํงชาติ,” วารสารสัตว
บาลสาส๑นไกํ ปีที่ 16 เลํม 1 (มกราคม 2510), หน๎า 47-51.
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เครื่องดื่มเปลี่ยนไป จากการมีเครื่องดื่มมากขึ้นในตลาด ทั้งน้ําอัดลม และชากาแฟ อุตสาหกรรมนม
และบุคลากรด๎านโภชนาการและสุขภาพได๎รํวมกันสร๎างวัฒนธรรมขึ้นใหมํจากประเพณีประดิษฐ๑ ที่
สร๎างให๎นมเป็นเครื่องดื่ม ที่มีภาพลักษณ๑ใหมํ เพื่อสํงเสริมให๎คนหันมานิยมดื่มนม รวมทั้งการนําเสนอ
ผลิตภัณฑ๑นมใหมํๆ อยํางนมเปรี้ยวที่ได๎รับความนิยมอยํางมาก159
ในประเทศไทยการเลี้ยงวัวเพื่อรีดนมเคยมีอยูํในพวกแขกอินเดียเลี้ยงวัว ที่ผลิตเพื่อบริโภค
กันเองและรองรับชาวตะวันตกในกรุงเทพฯ มากํอน โดยมีวัวพันธุ๑บังกาลานําเข๎ามาจากอินเดียในราว
ทศวรรษ 2450 เชํนเดียวกับในมลายูของอังกฤษ 160 แตํคนไทยไมํนิยมดื่มนมดังปรากฏในรายงานของ
ซิมเมอร๑แมนในทศวรรษ 2470 สิ่งแรกที่เขาพูดถึงคือวํา “การกินอยูํของคนไทยในชนบทอาจสรุ ป
ความได๎ดังตํอไปนี้ คือไมํดื่มน้ํานมหรือกาแฟ และโดยมากไมํดื่มน้ําชา” สํวนอาหารประจําวันได๎แกํข๎าว
กับปลาและผักกับผลไม๎ที่หาได๎ 161 กรณีที่ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ไมํชอบไมํคุ๎นเคยจนไมํนิยมดื่ม
นมนั้นเกิดขึ้นในอินโดนีเซียในสมัยอาณานิคมด๎วย ที่ชาวพื้นเมืองก็ยังไมํไ ด๎นิยมดื่มนมเป็นอาหารตาม
อยํางชาวดัตช๑162
หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 โครงการสําคัญของกรมเกษตรอีกประการหนึ่งคือ
โครงการบํารุงและสํงเสริมการเลี้ยงวัวนม เพื่อทดแทนการนําเข๎านมจากตํางประเทศถึงราวปีละ 3
ล๎านบาท ซึ่งทําเป็นการทดลองเพื่อบํารุงพันธุ๑โค วิธีใช๎อาหาร และทราบถึงข๎อดีและอุปสรรค รวมทั้ง
จะรํ วมมือกับทางการทหารทดลองทําโรงงานนมกระป๋องขึ้นด๎ว ย โดยจะต๎องตั้งแผนกนมขึ้นมาดู
เฉพาะเพราะเป็นสาขาหนึ่งของสัตวบาลที่ต๎องการคนชํานาญเฉพาะมารับผิดชอบและฝึกหัดคนไทย
ขึ้นมาด๎วย163 อีก 4 ปีตํอมาโครงการสํงเสริมการเลี้ยงวัวนมและตั้งโรงงานอุตสาหกรรมอาหารประเภท
นมก็ยังไมํได๎รับการอนุมัติให๎ลงมือปฏิบัติการ โดยรัฐบาลตระหนักดีวําโครงการนี้จะต๎องใช๎เงินลงทุน
และเวลาในการทดลองนานพอสมควรจึงจะได๎โคที่เหมาะสมกับเมืองไทย รวมทั้งการเลี้ยงโคในชนบท
ก็ไมํมีตลาดสําหรับจําหนําย ในเบื้องต๎นจึงจะสํงเสริมโคงานและโคเนื้อกํอน แม๎ตํอมาจะหาหนทาง
159

Hartog, A.P. den, “Changing Perception on Milk as a Drink in Western Europe: A Case
of the Netherlands,” in Igor De Garine and Valerie De Garine, (edits), Drinking Anthropological
Approach, (New York : Berghahn Books, 2001), pp. 96-107.
160
ม.ร.ว. ชวนิ ศ นดากร วรวรรณ, การเลี้ ย งโคนม (กรุ ง เทพฯ:
ภาควิ ช าสั ต วบาล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑, 2514), หน๎า14.
161
คาร๑ล ซี ซิมเมอร๑แมน, การสํารวจเศรษฐกิจในชนบทแหํงสยาม, หน๎า 258.
162
Hartog, A.P. den, Diffusion of milk as a new Food to Tropical Regions: The Example of
Indonesia 1880-1942, (Wagenegen: Stichting Voeding Nederland, 1986).
163
หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ, โครงการ 10ปีของกรมเกษตรและการประมง (กรุงเทพฯ: อักษรนิติ, 2479),
หน๎า 75-77.
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ชักชวนให๎เอกชนตํางประเทศมารํวมลงทุนก็ยังไมํคืบหน๎า ท๎ายที่สุดในปี พ.ศ. 2485 รัฐบาลได๎อนุมัติ
โครงการเลี้ยงโคงานและโคเนื้อ ในขณะที่โคนมนั้นให๎เลี้ยงเพื่อการศึกษา เพื่อเป็นการสาธิตและศึกษา
รายละเอียดการเลี้ยงโคนมอยํางจริงจังในเมืองไทยรวมทั้งฝึกหัดเจ๎าหน๎าที่ให๎ชํานาญงานจริง เพื่อ
หาทางจัดการสํงเสริมเผยแพรํตํอไป164
ในปี พ.ศ. 2486 ระหวํางสงครามโลกครั้งที่สอง เกิดขาดแคลนนมสดขึ้นภายในประเทศอยําง
หนัก จึงต๎องหาทางพึ่งตัวเองด๎านการผลิตน้ํานมบริโภคภายในประเทศ รัฐบาลได๎อนุมัติให๎กระทรวง
เกษตราธิการจัดตั้งบริษัททํานมขึ้น โดยได๎จดทะเบียนเป็นบริษัทอุตสาหกรรมนมจํากัดเมื่อวันที่ 7
เมษายน พ.ศ. 2486 โดยได๎ดําเนินการจัดหาที่ดินและรํางแบบแปลนโรงงานและโรงเลี้ยงโคนมที่ถูก
สุขลักษณะขึ้นแล๎ว พร๎อมๆ กันกับได๎ซื้อโคนมและเชําที่เลี้ยงชั่วคราว ให๎มีนมผลิตออกมาจําหนํายแกํ
โรงพยาบาลและประชาชนได๎แล๎วเดือนละ 2,550 ลิตร และทดลองทํานมข๎นหวานนมสด เนยสดและ
ครีมชนิดมันบรรจุกระป๋อง ซึ่งกําลังขาดแคลนอยูํในประเทศสํงมาให๎คณะรัฐมนตรีทดลองชิมแล๎ ว
ชมเชยวําเหมือนของตํางประเทศทีเดียว รวมทั้งได๎เปิดร๎านจําหนํายขึ้นที่ถนนราชดําเนิน โดยมีกําหนด
จะเปิดในวันชาติคือ 24 มิถุนายนของปีนั้น ซึ่งจอมพล ป. พิบูลสงครามชมเชยวําดีมาก แตํอยากให๎นม
ข๎นหวานใช๎ตราสามทหารของกระทรวงกลาโหมที่ทํานมข๎นหวานมาตั้งแตํแรกแล๎วเลิกล๎มไป เพื่อเป็น
อนุสรณ๑ของนมไทยไว๎ แม๎วํากระทรวงเกษตรฯ จะได๎พิมพ๑ตราใหมํคือ “โคอุสุภราช” มาแล๎วก็ให๎ใช๎คูํ
กันไปกวําฉลากที่พิมพ๑ใหมํจะหมด165
ปัญหาอีกประการหนึ่งที่นมข๎นหวานขาดแคลนในระหวํางสงครามคือโรงงานผลิตนมข๎นหวาน
กระป๋องเลิกไปหลายรายจนเหลือแคํ 2-3 ราย นอกจากต๎องซื้อน้ําตาลเถื่อนราคาแพงแล๎ว มาจาก
ปั ญ หาใหญํ ที่ สุ ด คื อ ไมํ มี สั ง กะสี ชุ บ ดี บุ ก ทํ า กระป๋ อ ง จนถึ ง ขั้ น ต๎ อ งออกแบบทํ า กระป๋ อ งจาก
เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาแทนแล๎ ว แตํ ยั ง ทํ า ขึ้ น มาไมํ ทั น บริ ษั ท นมรายใหญํ สุ ด ของคนไทยจึ ง ต๎ อ งขอให๎
นายกรัฐมนตรีอนุมัติให๎ซื้อได๎เพื่อชํวยชีวิตอุตสาหกรรมอาหารนมของคนไทย ซึ่งปรากฏตํอมาตาม
หนังสือของกรมควบคุมการค๎าตอบมาวําได๎รับอนุญาตและซื้อไปแล๎ว166
ในระหวํางสงครามปัญหาขาดแคลนนมไมํเพียงพอตํอความต๎องการบริโภคภายในประเทศ
เป็นเพราะสินค๎านมกระป๋องตั้งแตํสงครามต๎องอาศัยนําเข๎าจากญี่ปุนแหลํงเดียวจึงไมํพอ ทางกรมการ
164

หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, (2) สร. 0201.22.2.10/1 โครงการบํารุงอุตสาหกรรมทํานมหรือจัดตั้งบริษัท
ค๎าน้ํานมและโครงการเลี้ยงโคนม (21 ตุลาคม 2478-12 มีนาคม 2486).
165
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, (2) สร. 0201.22.2.10/4 จัดตั้งบริสัททํานม (12 ตุลาคม 2485-18
มิถุนายน 2486).
166
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, (2) สร. 0201.22.2.10/2 นายแพทย๑วิจิตร จิตระจินดาขอไห๎ชํวยเหลือเรื่อง
การอุสาหกัมทํานมข๎นหวาน (1 กันยายน 2485-24 มีนาคม 2486).
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ค๎าภายในจึงขอความรํวมมือร๎านค๎าตัวแทนจํานํายให๎ขายในราคาที่ควบคุม และหาทางบรรเทาความ
เดือดร๎อนของเด็กและคนปุวยที่ต๎องการนมอยํางมากให๎ได๎สิทธิซื้อกํอนอยํางทั่วถึง แล๎วคํอยกระจาย
ให๎กับประชาชนทั่วไป และทางราชการคือกระทรวงพาณิชย๑ต๎องควบคุมการขายไมํให๎เกินราคาอยําง
เข๎มงวด167
ม.ร.ว. ชวนิศนดากร วรวรรณ ปรมาจารย๑ผู๎บุกเบิกการเลี้ยงวัวนมมาในสมัยไลํเลี่ยกับหลวง
สุวรรณวาจกกสิกิจสํงเสริมไกํ ได๎ให๎ข๎อมูลวํากํอนหน๎าสงครามโลกครั้งที่สองวัวนมของชาวอินเดียใน
พระนคร-ธนบุรีมีราว 3-4 พันตัว และการเลี้ยงกํอนสงครามก็มีคนไทยทํากันบ๎างคือกรมพลาธิการ
ทหารบกเลี้ยงและตั้งโรงงานโคนมที่ซับมํวง โดยนําเข๎าพันธุ๑โคจากออสเตรเลียมาเลี้ยงแตํไมํประสบ
ผลสําเร็จเทําที่ควร และยังมีเอกชนคนไทยอีก 2-3 รายเลี้ยงโคนมพันธุ๑อินเดียเป็นอาชีพ แตํกระนั้น
เมื่อเกิดสงครามและเกิดการขาดแคลนนมขึ้น บริษัทอุตสาหกรรมนมของรัฐบาลก็ได๎รวบรวมโคนม
ของชาวอินเดียราว 300 ตัวมาเลี้ยงเอานมจําหนํายแบบธุรกิจ และที่เกษตรบางเขนกรมปศุสัตว๑ ก็ได๎
เลี้ยงและตั้งโรงนมขึ้นเชํนกัน แตํหลังสงครามได๎ยกเลิกไป เพราะนมจากตํางประเทศราคาถูกเข๎ามาตี
ตลาดโดยสะดวกแล๎ว168
การก่อตัวขึ้นของอุตสาหกรรมนม
ตั้งแตํกลางทศวรรษ 2490 เป็นต๎นมา การทดลองนําเข๎าโคนมพันธุ๑แท๎จากตํางประเทศมา
ทดลองเลี้ยงและผสมพันธุ๑หาโคนมที่เหมาะสมกับประเทศไทยเกิดขึ้นอยํางคึกคัก โดยสํวนมากจะทํา
กันในหนํวยงานของราชการ โดยได๎รับการสนับสนุนจากตํางประเทศผํานโครงการความชํวยเหลือ
ตํางๆ โดยเฉพาะในกรมปศุสัตว๑ที่มีความก๎าวหน๎าอยํางจริงจังเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2501 ในโครงการตั้ง
หนํวยผสมเทียมขึ้นเพื่อฉีดเชื้อโคนมพันธุ๑ตํางประเทศผสมให๎กับโคนมพื้นเมือง จนได๎โคนมพันธุ๑ดีให๎
ราษฎรไปเลี้ ย งจนเกิ ด นิ ย มกั น แพรํ ห ลายขึ้ น 169 โดยเฉพาะในพื้ น ที่ ใ กล๎ ก รุ ง เทพฯ อยํ า งเพชรบุ รี
นครปฐมและราชบุรี และปรากฏวําโครงการนี้กํอให๎เกิดกลุํมผู๎เลี้ยงโคนมรายยํอยจํานวนหนึ่งในตําบล
หนองโพ อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี รวมตัวกันขอให๎กรมปศุสัตว๑จัดตั้งสถานีผสมเทียมขึ้นที่หนอง
โพเพื่อเอาเชื้อพันธุ๑โคขาวดําหรือโฮลสไตน๑ -ฟรีเซียน (Holstein Friesian) มาผสมกับแมํโคเลือดซีบู
(Zebu) ที่เลี้ยงกันอยูํ จนถือได๎วําเกษตรกรกลุํมนี้คือผู๎บุกเบิกกิจการเลี้ยงโคนมสําคัญกลุํมหนึ่ง ของ

167

หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, (2) สร. 0201.22.2.10/5 การควบคุมน้ํานมและผลิตภัณฑ๑น้ํานม (2-7
กรกฎาคม 2486).
168
ม.ร.ว. ชวนิศนดากร วรวรรณ, การเลี้ยงโคนม, หน๎า14-15.
169
เรื่องเดียวกัน, หน๎า15.
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ประเทศไทย ที่เจริญก๎าวหน๎าจนตั้งสหกรณ๑ขึ้นในปี พ.ศ. 2514 และปีถัดมาก็ตั้งโรงงานผลิตนมของ
ตัวเองขึ้น170
ในตอนต๎นทศวรรษ 2500 เกิดความตื่นตัวอยํางมากของการเลี้ยงวัวนมเป็นอาชีพ ภาควิชา
สัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ก็เป็นอีกหนํวยงานหนึ่งที่มีสํวนในการพัฒนาการเลี้ ยงโคนมแบบ
เป็นอาชีพและอุตสาหกรรมขึ้นมาตั้งแตํกลางทศวรรษ 2490 โดยมี ม.ร.ว. ชวนิศนดากร วรวรรณ เป็น
หัวเรือใหญํทดลองเลี้ยงด๎วยอาหารหาสูตรที่เหมาะสม ผสมพันธุ๑ที่เหมาะกับการเลี้ยงของเกษตรกร
รวมทั้งสร๎างฟาร๑มที่เป็นตัวอยํางของการเลี้ยงเป็นอาชีพให๎แกํเกษตรกร จนถึ ง พ.ศ. 2504 เมื่อได๎
จั ด ตั้ ง โรงงานผลิ ต นมที่ มี ร ะบบฆํ า เชื้ อ และบรรจุ ข วดที่ ทั น สมั ย ได๎ รั บ การสนั บ สนุ น จากรั ฐ บาล
ออสเตรเลีย ถือวําอุตสาหกรรมนมครบวงจรในประเทศไทยได๎เกิดขึ้นอยํางแท๎จริงแล๎ว เพราะสามารถ
รองรับผลผลิตน้ํานมจากเกษตรกรใกล๎เคียงกรุงเทพฯ อยํางอยุธยา นครปฐม จนมี กสิกรเลี้ยงโคนม
เป็นอาชีพแพรํหลายขึ้นอยํางมาก171
ในชํวงเดียวกันนี้ก็มีเอกชนเข๎ามาดําเนินธุรกิจเลี้ยงโคนมขึ้นด๎วยเชํนกันในปี พ.ศ. 2501 คือ
การตั้งฟาร๑ม S.R. ของนายสุริยนต๑ ไรวา ขึ้นที่บางพระ จังหวัดชลบุรี เพื่อทดลองเลี้ยงและรีดนม
ขาย172 สํวนในทางผลิตแปรรูปเป็นอุตสาหกรรมนั้น ปรากฏวํามีโรงงานผลิตภัณฑ๑นมของโฟร๑โมสต๑เข๎า
มาตั้งขึ้น ตั้งแตํหลังจากมีพระราชบัญญัติสํงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2497 ซึ่งระหวําง พ.ศ. 2497-2501
มีผู๎ประกอบการอุตสาหกรรมยื่นขอรับการชํวยเหลือสนับสนุนจากรัฐบาลจํานวน 93 ราย ได๎รับการ
คัดเลือกในชั้นแรก 11 รายกํอนจะเหลือ 6 รายที่มีคุณสมบัติครบถ๎วนที่จะได๎รับการสนับสนุนโดยมีเงิน
ลงทุน รวมทั้ งสิ้ น 446.5 ล๎ า นบาท ซึ่ง มีโ รงงานรั ฐ วิส าหกิจ 2 ราย หนึ่งในอีก 4 รายที่เหลื อเป็ น
อุตสาหกรรมอาหารที่ได๎รับการสํงเสริมการลงทุนเป็นโรงงานแรกคือบริษัทผลิตภัณฑ๑อาหารโฟร๑โมสต๑
จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทตํางประเทศเพียงบริษัทเดียวอีกด๎วย173 และเน๎นผลิตไอศกรีมและผลิตภัณฑ๑นมที่
นําเข๎าจากตํางประเทศ ตํอมาในปี พ.ศ. 2503 บริษัทโฟร๑โมสต๑อาหารนม (กรุงเทพฯ) จํากัดได๎รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการสํงเสริมการลงทุนเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ๑ พ.ศ. 2503 อีกครั้งหนึ่ง โดยกํ อน
หน๎านั้นเมื่อวันที่18 ธันวาคม พ.ศ. 2502 มีบริษัทบางกอกแดรี่พลานท๑ จํากัดได๎รับอนุมัติด๎วย174

170

จรัญ จันทลักขณา, สภาวะการพัฒนาการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ๑นมในประเทศไทย: แนวทางการ
วิจัยและพัฒนาในอนาคต (กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2538), หน๎า 4.
171
ม.ร.ว. ชวนิศนดากร วรวรรณ, การเลี้ยงโคนม, หน๎า16.
172
จรัญ จันทลักขณา, สภาวะการพัฒนาการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ๑นมในประเทศไทย: แนวทางการ
วิจัยและพัฒนาในอนาคต, หน๎า 2.
173
พัชรี ธนะมัย, “การเมืองของการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจไทย: กรณีศึกษาพระราชบัญญัติสํงเสริมการ
ลงทุนปี พ.ศ. 2497, 2503 และ 2505,” หน๎า 263, ใน สมบัติ จันทรวงศ๑ ชัยวัฒน๑ สถาอานันท๑ บรรณาธิการ, อยูํ
เมืองไทย: รวมบทความทางสังคมการเมืองเพื่อเป็นเกียรติแกํ ศาสตราจารย๑ เสนํห๑ จามริก ในโอกาสอายุครบ 60 ปี
(กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ๑มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑, 2530).
174
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, สบ. 5.1.1.2/29 เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ (2503).
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สดจากเต้าเรามีฟาร์ม: อุตสาหกรรมนมแบบอุตสาหกรรมครบวงจร
การเปิดดําเนินการของฟาร๑มโคนมไทย-เดนมาร๑กที่จัดตั้งขึ้นด๎วยความรํวมมือของรัฐบาลของ
สองประเทศเมื่อปี พ.ศ. 2505 ขึ้นที่อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เป็นฟาร๑มขนาดใหญํที่เลี้ยงดูโค
นมด๎วยวิธีการมาตรฐานโดยผู๎เชี่ยวชาญจากเดนมาร๑ก และเป็นศูนย๑ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมและวิจัย
ทดลองและขยายพันธุ๑โคนมให๎แกํเกษตรกร รวมทั้งมีโรงงานนมรับซื้อผลผลิตน้ํานมจากผู๎เลี้ยงในเขต
ใกล๎เคียง จน “อาจกล่าวได้ว่ากิจการฟาร์มโคนมในเมืองไทยตื่นตัวขึ้นมาเป็นผลจากการกระตุ้นเร้า
จากฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์กเป็นส่วนสําคัญ”175
เบื้ องหลั งของการจั ดตั้งฟาร๑มโคนมไทย-เดนมาร๑กนั้น เกิดจากการเสด็จพระราชดําเนิน
ประเทศเดนมาร๑ ก ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ๎ า อยูํ หั ว ฯ และสมเด็ จ พระนางเจ๎ าสิ ริ กิ ต ติ์
พระบรมราชินีนาถ ทั้งสองพระองค๑ทรงสนพระทัยในกิจการโคนมมาก ทางสมาคมเกษตรกรเดนมาร๑ก
และรัฐบาลจึงได๎มีมติถวายโครงการเลี้ยงโคนมแกํประเทศไทยขึ้น มีงบประมาณชํวยเหลือ 13 ล๎าน
บาทและจั ด สร๎ า งเป็ น ฟาร๑ ม โคนมขนาดใหญํ แ ละสํ ง เสริ ม ให๎ ค นไทยหั น มาเลี้ ย งโคนมขึ้ น โดย
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวและสมเด็จพระเจ๎าเฟดเดอริคแหํงเดนมาร๑กเสด็จไปเปิดฟาร๑มแหํงนี้ขึ้น
เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2505176
ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2503 คณะรัฐมนตรีได๎อนุมัติโครงการผลิตนมของกระทรวงเกษตร ใน
หลักการและให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องพิจารณาเงินงบประมาณเพื่อดํา เนินโครงการ และได๎ลงมติเมื่อ
วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2503 ให๎ตกลงรับผู๎เชี่ยวชาญชาวเดนมาร๑กสองคนที่รัฐบาลจัดให๎มาชํวย
ศึกษาหาทางดําเนินการตามโครงการจัดตั้งฟาร๑มทดลองขึ้น โดยรัฐบาลไทยต๎องหาที่ดินตั้งฟาร๑มและ
ศูนย๑ฝึกอบรมการผสมพันธุ๑และเลี้ยงโคนมและโรงรีดนม และมีผู๎เชี่ยวชาญชาวเยอรมันตะวันตกมา
ชํวยอีกสองคนด๎วย177
การดําเนินงานของฟาร๑มไทย-เดนมาร๑กสร๎างความตื่นตัวตั้งแตํผู๎เลี้ยงโคนมและสร๎างกระแส
การดื่มนมสดเป็นเครื่องดื่มให๎เกิดขึ้นไปพร๎อมกันด๎วย เพราะปรากฏวําในตอนต๎นทศวรรษ 2510 มี
รายงานวําคนไทยนิยมดื่มนมสดกันมากกวํา แตํกํอน “สังเกตได้จากร้านที่จําหน่ายเครื่องดื่มทั่วๆ ไป
จะมีนมสดขายอยู่ด้วยเสมอ”178 และตํอมาฟาร๑มโคนมไทย-เดนมาร๑กเมื่อสัญญาความชํวยเหลือจาก
รัฐบาลเดนมาร๑กสิ้นสุดลง จึงได๎จัดตั้งขึ้นเป็นรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลในนามองค๑การสํงเสริมโคนมแหํง
175

ม.ร.ว. ชวนิศนดากร วรวรรณ, การเลี้ยงโคนม, หน๎า14-15.
องค๑การสํงเสริมกิจการโคนมแหํงประเทศไทย, ครบรอบ 25 ปี อ.ส.ค. (สระบุรี: องค๑การสํงเสริมกิจการ
โคนมแหํงประเทศไทย, 2530), หน๎า 8-9.
177
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, สบ. 5.1.1.2/29 เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ (2503).
178
บุญรวม ศรีสมบูรณ๑, “คุณภาพของนมที่เก็บหลังจากได๎ฆําเชื้อ,” วารสารสัตวบาลสาส๑นไกํ ปีที่ 16 เลํม
1 (มกราคม 2510), หน๎า 121.
176
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ประเทศไทยขึ้นในปี พ.ศ. 2514 ซึ่งทําให๎การเลี้ยงโคนมดําเนินมาด๎วยดีและขยายตัวไปหลายที่จนเกิด
สหกรณ๑ฟาร๑มโคนมขึ้นหลายแหํงทั่วประเทศ พร๎อมๆ กันกับความนิยมในการดื่มนมที่มีมากขึ้น179
สรุปบทบาทโภชนาการใหม่กับการรณรงค์กินเนื้อ นม ไข่
ในการรณรงค๑ให๎คนไทยหันมากินเนื้อนมไขํกันมากขึ้น โดยเฉพาะจากไกํพันธุ๑ตํางประเทศที่
สร๎างเนื้อและไขํได๎อยํางดีนั้น หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจได๎เสนอไว๎อยํางชัดเจนวําการรณรงค๑ “มุ่ง
ส่งเสริมในกลุ่มผู้ที่มีความรู้คือกลุ่มข้าราชการและกลุ่มคนไทยที่มีการศึกษาดี มีวิทยุฟังก่อน โดยคาด
ว่า เมื่อชนชั้นนี้นิยมไก่ขึ้น ความนิยมก็จะค่ อยแพร่ไปหากสิกรที่อยู่นอกๆ ออกไปเอง” ซึ่งเมื่อมาถึง
กลางทศวรรษ 2500 ก็ปรากฏวํา นโยบายและวิธีการดังกลําวถูกต๎องและได๎ผลดี 180 กลําวคือกลุํมผู๎มี
การศึกษาซึ่งได๎แกํชนชั้นกลางทวีความนิยมกินเนื้อไกํและไขํไกํที่เกษตรกรผลิตเพิ่มได๎มากขึ้นอยําง
ชัดเจน แสดงให๎เห็นวําในความคิดของข๎าราชการที่เป็นผู๎ปฏิบัติงานของรัฐโดยทั่วไปคงจะใช๎วิธีการ
ดําเนินนโยบายใหมํๆ ที่ทันสมัยเชํนการกินแบบโภชนาการใหมํด๎วยการใช๎ชนชั้นกลางเป็นตัวแปร
สําคัญของการเปลี่ยนแปลงสังคม ชนชั้นกลางจึงเป็นเปูาหมายของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมสูํความ
ทันสมัย นําเชื่อวําชนชั้นกลางก็ตระหนักถึงคาดหวังดังกลําวอยูํไมํน๎อย และพร๎อมสําหรับการก๎าวไปสูํ
ความทันสมัยที่สร๎างความแตกตํางของชนชั้นที่เกิดใหมํของตัวเองด๎วย
ถ๎าหากมองจากปฏิบัติการทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการผลิตด๎านการเกษตร คือไกํขึ้นเป็นอาหาร
สํ าคัญของคนไทย ก็เห็ น ได๎ชั ดวํารัฐ บาลคณะราษฎรมีความตั้งใจมาแตํต๎นที่ จะใช๎เป็น อาหารที่ มี
ประโยชน๑สําหรับราษฎรอยํางทั่วถึง สํว นในด๎านวิธีการก็ได๎หันไปใช๎โวหารของโภชนาการใหมํที่มี
ลักษณะของความเป็นวิทยาศาสตร๑ ที่มีภาพลักษณ๑ของความทันสมัยมาใช๎สร๎างความประทับใจให๎
เกิดขึ้นในหมูํประชาชน ด๎วยการเสนอคุณคําของเนื้อไกํ ไขํไกํ และนมผํานภาษาแบบวิทยาศาสตร๑เพื่อ
สร๎างความนําเชื่อถือ แนวคิดสําคัญอันหนึ่งที่ถูกย้ําถึงเสมอคือ การให๎คนไทยรู๎จักกินยอดอาหารที่มี
คุณคําทางโภชนาการสูงจนได๎ยอมรับจากทั่วโลกใช๎เป็นอาหารบํารุงรํางกาย นั่นคือการกินนมและไขํ
ในชีวิตประจําวันให๎มากขึ้น ยอดอาหารทั้งสองมักจะถูกเปรียบเทียบคุณประโยชน๑ทางโภชนาการ ทั้ง
ยังขับเน๎นความสําคัญของกันและกันเสมอ
กรณีของไขํไกํและเนื้อไกํกลําวได๎วําวิธีการหนึ่งที่จะมีให๎เห็นเสมอในสาส๑นไกํ คือบทความวํา
ด๎วยคุณคําของไขํทางโภชนาการ ด๎วยการแจกแจงให๎เห็นวําในไขํประกอบด๎วยคุณ สมบัติทางเคมี
อยํ างไร มีปริ มาณโปรตีน ไขมัน วิตามิน เกลือแรํที่เป็นประโยชน๑ตํอรํางกายเทําใด และรํางกาย
179

วิภาวี พงษ๑ปิ่น, “เมื่อปากยังไมํสิ้นกลิ่นน้ํานม: รัฐและกําเนิดวัฒนธรรมการดื่มนมวัวในสังคมไทย,” ใน
เอกสารประกอบการประชุมประจําปีทางมานุษยวิทยาครั้งที่ 9, ปากท๎องและของกิน: จริยธรรมและการเมืองเรื่อง
อาหารการกิน (เลํม 2), วันที่ 25-27 มีนาคม 2553 ณ ศูนย๑มานุษยวิทยาสิรินธร (องค๑การมหาชน), หน๎า 536-561.
180
หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ, “ประวัติการเลี้ยงและการสํงเสริมไกํในประเทศไทย,” สาส๑นไกํ ปีที่ 10 เลํม
8 (พฤษภาคม 2504), หน๎า 817.
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สามารถนําไปใช๎ได๎อยํางไร ที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือไขํปรุงกินได๎งํายและเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัย
โดยเพาะคนที่อยูํในสถานะต๎องการอาหารบํารุงอยํางเชํน หญิงตั้งครรภ๑แ ละให๎นม เด็กเล็ก คนปุวย
เพราะไมํแสลงตามความเชื่อของอาหารที่คนไทยมีอีกด๎วย ในขณะที่เนื้อไกํนอกจากจะนําเสนอวําเป็น
เนื้อสัตว๑ที่มีโปรตีนสูงมีไขมันต่ําทางโภชนาการแล๎ว คุณลักษณะของเนื้อที่รสชาติดี นุํม ยุํย ยํอยงํายใช๎
เป็นอาหารได๎หลายอยํางถูกให๎ความสําคัญไมํแพ๎กัน
สํวนบทความทางวิชาการเกี่ยวกับนมนอกจากการให๎ความสําคัญกับคุณสมบัติทางเคมีที่ให๎
คุณประโยชน๑ของสารอาหารตามหลั กอาหาร 5 หมูํของน้ํานมสดแล๎ ว ยังให๎ ความสนใจในแงํการ
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของนมที่ใช๎เป็นอาหารด๎วยวิธีการแปรรูปด๎วยการใช๎ความร๎อนฆําเชื้อ และ
วิธีการเก็บรั กษาที่คงคุณคําเป็นยอดอาหาร จะถูกนําเสนอให๎เห็นผํานบทความอยํางเข๎มข๎นในต๎น
ทศวรรษ 2510 นอกจากนั้นยังมีประเด็นการผลิตนมสดและการสํงเสริมการบริโภคภายในประเทศ
เพื่อให๎ ตลาดนมขายและประชาชนมีสุ ขภาพดี จากการกิน นม โดยเน๎น การสํ งเสริม ดื่มนมสดเป็ น
เครื่องดื่มมากกวําความนิยมเดิมที่คนไทยกินนมข๎นหวานในชาหรือกาแฟเป็นสํวนมาก

บทที่ 5
บทบาทของคหกรรมศาสตร์กับการเผยแพร่ “โภชนาการใหม่” ในสังคมไทย
A home economist can bring the revolution in the kitchen, she
can help the homemaker plan a convenient arrangement that will save
her time, energy and money.
Virginia Cutler, ใน คหเศรษฐศาสตร๑ ฉบับปฐมฤกษ๑, หน๎า 12
วิชาความรู๎สําหรับการจัดการดูแลบ๎านเรือนและผู๎คนในบ๎านของสังคมไทยแตํเดิมนั้นมักจะ
เรี ย กกัน จนคุ๎น เคยวํา “วิช าการเรื อน” ซึ่งมีค วามหมายเปลี่ ยนแปลงไปตามบริบทแตํล ะยุคสมั ย
ในขณะที่เมื่อความรู๎แบบตะวันตกด๎านการจัดการบ๎านเรือนเข๎ามานั้น แม๎ตอนแรกจะเข๎ามาผสมผสาน
ในวิชาการเรือนกํอน แตํตํอมาเมื่อมีการจัดการศึกษาศาสตร๑วําด๎วยการจัดการบ๎านเรือนตามแบบ
สหรัฐอเมริกาในวิชาที่เรียกวํา Home Economics ได๎รับการสถาปนาให๎มีการยอมรับอยํางกว๎างขวาง
ขึ้นมาแล๎วนั้น ก็เรียกวิชานี้ในภาษาไทยในหลายชื่อ เชํนเดียวกับในสหรัฐอเมริกาเมื่อตอนกําเนิดวิชานี้
ใหมํตอนต๎นคริสต๑ศตวรรษที่ 20 ก็มีการเมืองเรื่องการเลือกชื่อวิชานี้วําจะใช๎ Household Arts,
Domestic Economy, Domestic Science หรือ Home Economics ซึ่งแตํละคําจะมีความหมาย
เฉพาะและมีเปูาหมายหรือจุดเน๎นในวิชาที่แตกตํางกัน แตํสุดท๎ายแล๎วคําที่ยอมรับกันอยํางแพรํหลายก็
คือ Home Economics1
พอจะแปลชื่อวิชานี้มาใช๎ในภาษาไทยก็ปรากฏวําเกิดปัญหาในการเลือกเอาคํามาใช๎นิยาม
ศาสตร๑ Home Economics นี้เชํนเดียวกัน ดังปรากฏวํามีคําเรียกวิชานี้วํา “เคหเศรษฐศาสตร๑” ใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ “เคหศาสตร๑” ที่วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ “คหเศรษฐศาสตร๑ ” ที่เป็นชื่อ
สมาคมฯ และวารสาร จึงสร๎างความสับสนอยูํพอสมควร ดังนั้นในการประชุมครั้งแรกของสาขาวิชานี้
จึงได๎ตั้งกรรมการขึ้นมาตกลงหาชื่อที่เหมาะสม มีห น๎าที่เสนอความเห็ นให๎ที่ประชุมใหญํเลื อกคํา
กรรมการไมํได๎เลือกเอง ซึ่งหลังจากสํงกรรมการไปปรึกษากับปราชญ๑คนสําคัญทางภาษาไทยคือพระ
ยาอนุมานราชธนกํอนการประชุมนี้แล๎ว ทํานก็แนะนําให๎ใช๎ “คหกรรมศาสตร๑” สุดท๎ายจึงได๎เลือกเอา

1

Sarah Stage, “Introduction Home Economics: What’s in a Name,” in Sarah Stage and
Virginia Vincenti (eds.), Rethinking Home Economics: Women and the History of a Professional
(Ithaca, New York: Cornell university Press, 1997), p.5.
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คํานี้เรียกชื่อวิชา Home Economics2 ซึ่งตํอมาได๎กลายเป็นคํานิย ามของวิชานี้ที่ได๎รับการยอมรับ
แพรํหลายและใช๎กันมาจนถึงทุกวันนี้ เพราะฉะนั้นในการศึกษานี้ ถ๎าเป็นศาสตร๑รวมๆ ไมํเจาะจงจาก
เอกสารและบริบทจึงขอใช๎คําวํา “คหกรรมศาสตร๑” เรียกวิชา และ “คหกร” เรียกคนที่เรียนและมี
วิชาชีพด๎านนี้
ในบทนี้ต๎องการวิเคราะห๑ให๎เห็นถึงประเด็ นสําคัญ คือ (1) การเปลี่ยนแนวคิดของการจัดการ
บ๎านเรือนที่มีการครัวรวมอยูํด๎วย จากการเข๎ามาของคหกรรมศาสตร๑แบบอเมริกันในปลายทศวรรษ
2490 ที่มีโภชนาการใหมํเป็นสํวนสําคัญอยูํด๎วย วําเกิดความเปลี่ยนแปลงในความรู๎และแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับอาหารและการจัดการบ๎านเรือนโดยรวมอยํางไร (2) วิเคราะห๑ให๎เห็นถึงบทบาทของรัฐ
และผู๎หญิงในการสร๎างพื้นที่และบทบาทของผู๎หญิงในสังคมไทยผํานบทบาทการจัดการบ๎านเรือนในแตํ
ละชํวงเวลา การเปลี่ยนภาพลักษณ๑จาก ”แมํศรีเรือนหรือกุลสตรี” มาสูํ “มารดาสร๎างชาติ” และเป็น
“แมํบ๎านทันสมัย” ใสํใจวิทยาศาสตร๑ รวมทั้งผลของคหกรรมศาสตร๑กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (3)
การเกิดวิชาชีพใหมํของผู๎หญิงจากโรงเรียนการเรือนและคหกรรมศาสตร๑ ครู ครูอนุบาล โภชนากร
คหกร ชํ างสตรี แรงงานในภาคอุ ตสาหกรรมทอผ๎ า ผลิ ตผ๎ าเครื่องแตํง กาย อุต สาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมโรงแรมและการทํองเที่ยว ร๎านอาหาร ไมํใชํเป็นแคํแมํบ๎านอยูํในครัวอีกตํอไป แตํเป็น
ผู๎ผลิตนอกบ๎านและมีบทบาททางเศรษฐกิจแบบทุนนิยมอุตสาหกรรมสมัยใหมํมากขึ้น
5.1 ความรู้การเรือนในสังคมไทยสมัยโบราณ
ความคาดหวังทางสังคมให๎ผู๎หญิงเป็นเมียและแมํที่ดีนั้น ปรากฏอยูํในรํองรอยความคิดของ
สังคมไทยตั้งแตํในสมัยโบราณมาแล๎ว ดังปรากฏในคําสอนทางศาสนาและข๎อคิดความเชื่อที่สั่งสอน
ผู๎หญิงกันในสังคม เชํนที่ปรากฏในสุภาษิตสอนหญิง 3 หลายสํานวนที่แตํงขึ้นในปลายพุทธศตวรรษที่
24 จะให๎ความสําคัญกับความจงรักภักดีและการเคารพตํอสามีเป็นคุณสมบัติสําคัญของความเป็น
ผู๎ ห ญิ งซึ่ง ถูก คาดหวัง ให๎ แ ตํง งานมีส ามีคุ๎ม ครอง ขณะเดี ยวกั นหญิ งสาวไมํมีส ามีก็ ต๎อ งระวังรั กษา
ความสัมพันธ๑กับผู๎ชายไมํให๎เกินเลยจากบรรทัดฐานสังคม การมีกิริยามารยาทสํารวมเรียบร๎อยก็ถูก
เน๎นมากเชํนกัน ในขณะที่การบ๎านการเรือนจะเน๎นให๎สตรีต๎องปรนนิบัติดูแลสามีเป็นอยํางดี ต๎องหุงหา
อาหารจั ดสํ ารั บและคอยดูแลเวลากินอยํางใกล๎ชิด ซึ่งภรรยาจะต๎องกินข๎าวหลังสามีกินเสร็จแล๎ ว
นอกจากนี้ยังต๎องจัดการบ๎านเรือนและข๎าวของเครื่องใช๎ให๎เรียบร๎อย รู๎จักการงานการชํางในบ๎านเรือน
การใช๎การจํายก็ต๎องรู๎จักประหยัดสํารวม
การเป็นแมํศรีเรือนของหญิงไทยสมัยโบราณนั้น จะเน๎นศีลธรรมจรรยาตามแบบพุทธศาสนา
เถรวาทเป็นสําคัญ แม๎วําจะมีเรื่องการจัดการทรัพย๑สินปรากฏชัดเจนในกฎหมายและมีวิถีปฏิบัติที่รับรู๎
ผํานคําสอนตํางๆ แล๎ว สิ่งที่ให๎ความสําคัญของการเรือนสมัยนั้ นจะเน๎นความสัมพันธ๑ ระหวํางคนใน
2

“รายงานการประชุมของกรรมการชื่อวิชา,” วารสารคหเศรษฐศาสตร๑ (ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 พฤษภาคม
2502), หน๎า 249-251.
3
โปรดดูรายะเอียดใน ศิริรัตน๑ ทวีทรัพย๑, ประชุมสุภาษิตสอนหญิง (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2555).
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บ๎านฐานะตํางๆ กัน กับคนนอกบ๎าน บทบาทของภรรยาที่ต๎องมีหน๎าที่จัดการของผู๎เป็นเจ๎าของเรือน
เพราะสังคมไทยเป็นครอบครัวขยายและสืบเชื้อสายทางแมํ บ๎านของแมํหรือแนวความคิดเรื่อง “แม่
ศรีเรือน” จึงมีความสําคัญในการเป็นศูนย๑กลางความสัมพันธ๑ที่ต๎องจัดการให๎ดี มากกวําจะคํานึงถึง
เรื่องกายภาพของการจัดบ๎านเรือน การหุงหาอาหารและการเลี้ยงดูเด็กที่เป็นหน๎าที่ของคนในบ๎าน
รํวมกันมากกวําจะคาดหวังไปที่แมํคนเดียว และนําเชื่อวําในหมูํชนชั้นสูงนั้นหน๎าที่ดูแลอาหารและ
เลี้ยงลูกนั้นจะอยูํกับคนใช๎มากกวํา จนถึงกับมีคําเตือนเสมอในวรรณคดีตํางๆ วําให๎ดูแลอาหารให๎สามี
ด๎วยตัวภรรยาเองมากกวําจะใช๎คนรับใช๎ และเป็นความคิดที่มีอิทธิพลมาตลอด
การเป็ น แมํบ๎ านแมํเรื อนที่ดีในความคิดของชนชั้นนําไทยกํอนหน๎า การเปลี่ ยนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ. 2475 เพียง 2 ปี จากบทประทานสัมภาษณ๑ของ ม.จ. พูนพิสมัย ดิศกุล ในโอกาส
กํอตั้งนิตยสาร สุภาพนารี นั้น ทรงมีทัศนะถึงบทบาทของหญิงไทยที่ต๎องทําให๎ดีคือหน๎าที่ของแมํบ๎าน
กับแมํของมนุษย๑ โดยแมํบ๎าน “จะต้องเป็นผู้สําเร็จกิจการต่าง ๆ ของเคหาสน์ ให้เปนไปโดยเรียบร้อย
อย่าให้เปนที่เดือดเนื้อร้อนใจของผู้ปกครองหรือสามีได้ ” หมายถึงการปกครองดูแลบ๎านเพื่อแบํงเบา
หรือชํวยเหลือสามีไมํให๎เกิดความไมํพอใจได๎ “ส่วนแม่มนุษย์นั้นมีน่าที่จะต้องเปนผู้อบรมสั่งสอน
วิช ชาและความประพฤติ แก่บุ ตร์ แ ละธิ ดาให้ ห มั่นประพฤติ แต่ใ นสิ่ ง ที่ดีเ พื่อเปนศรีแ ก่ว งศ์ตระกู ล
ต่อไป”4 กลําวได๎วําเป็นบทบาทของแมํบ๎านที่สังคมสมัยนั้นคาดหวัง
ข๎อสังเกตคือแมํบ๎านเปูาหมายที่เป็นผู๎อํานนิตยสารเหลํานี้มักจะเป็นแมํบ๎านที่มีคนรับใช๎ จึงมี
การสื่อสารให๎ควบคุมดูแลการทํางานในบ๎านของคนใช๎ให๎ดีด๎วย ดังปรากฏในสุภาพนารีฉบับตํอมาที่
กลําวถึงหน๎าที่แมํบ๎านไว๎วํามี 5 ข๎อ ประการหนึ่งคือ “อาหารการกินมิควรให้ผู้อื่นรับหน้าที่ทําเสีย
ทีเดียว เราควรช่วยดูแลหรื อเมื่อเห็นว่าอาหารที่คนครัวได้ปรับปรุงมาไม่ถูกแก่ปากผู้รับประทานแล้ว
เราควรพยายามหาทางดัดแปลงแก้ไขให้ถูกวิธีพลิกแพลงไปตามสามารถที่เราจะทําได้ ” สํวนอีก 4
ประการ ได๎แกํ ต๎องรู๎จักกระเหม็ดกระแหมํเก็บหอมรอมริบ รู๎จักตกแตํงบ๎านให๎สะอาดเสมอ มีอารมณ๑
เย็น ใจเมตตาอารีแกํคนทั่วไป และต๎องคอยตรวจดูสิ่งจําเป็นต๎องใช๎อยําให๎หมดต๎องเติมเสียกํอน 5 ซึ่ง
กลําวได๎วําการคํานึงถึงบทบาทคนใช๎ในบ๎านเรือนนั้น เป็นประเด็นเดียวกับแมํบ๎านชนชั้นกลางและ
ชั้นสูงในตะวันตกตั้งแตํสมัยวิคตอเรียน ที่เป็นปัญหาทั้งการใช๎ทํางานแทนวําควรจะต๎องทําอะไรเอง
บ๎างในบทบาทของแมํบ๎านที่ดีและปัญหาการขาดคนใช๎ที่มีทักษะ ซึ่งเป็นปัญหามาจนถึงการกําเนิดขึ้น

4

หอสมุดแหํงชาติ, มจ.32/265 ฝบว. สุภาพนารี ปีที่ 1 เลํมที่ 2 (21 มีนาคม 2473), หน๎า 68-69.
5
หอสมุดแหํงชาติ, มจ.32/265 ฝบว. สุภาพนารี ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 (4 เมษายน 2474), หน๎า 159-160.
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ของคหกรรมศาสตร๑ในต๎นศตวรรษที่ 20 ในสหรัฐอเมริกาที่กลับไปเน๎นให๎แมํบ๎านจัดการงานบ๎านได๎
เองคนเดียวและมีบทบาทในการสร๎างสังคมด๎วย6
ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย๑ การฝึกอบรมสตรีด๎านการเรือนและการชํางสตรีจะทํากันในวัง
ของเจ๎านายและบ๎านขุนนางที่รับอุปถัมภ๑เลี้ยงดูเด็กผู๎หญิง 7 ลาวัณย๑ โชตามระ สตรีนักเขียนสารคดี
ด๎านการบ๎านการเรือนที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งเลําวําเพื่อฝึกหัดวิชาความรู๎ของสตรีสมัยนั้นต๎องมีผู๎ชักนําให๎
ไปทําการ “ถวายตัว” กับสํานักของพระราชวงศ๑ฝุายใน เพื่อเป็นข๎าหลวงซึ่งมีสองแบบคือ ข๎าหลวง
เรือนนอกคือยังพักอยูํบ๎านของตัวเองแตํจะต๎องไปรับใช๎และฝึกทําการงานชํางฝีมือเมื่อมีงานในวังของ
เจ๎านายซึ่งต๎องการแรงคนจํานวนมาก แตํโดยมากมักเป็นข๎าหลวงเรือนในคืออยูํในวังกับเจ๎านายและ
เรียนรู๎งานชํางตํางๆ จากการทํางานรับใช๎โดยตรง เชํน การทําดอกไม๎สด ดอกไม๎แห๎ง การทําเครื่อง
หอมน้ําอบน้ําปรุง การตัดเย็บเสื้อผ๎าด๎วยมือไมํนิยมใช๎จักรและการปัก เป็นต๎น8
การเรียนการสอนวิชาของผู๎หญิงในพระราชวัง จากประสบการณ๑ของ ม.ล. เนื่อง นิลรัตน๑ซึ่ง
เติบโตเรียนรู๎มาโดยตรงจากวังสวนสุนันทาในยุคราชาธิปไตยได๎ให๎ภาพการฝึกหัดด๎านการครัว การเย็บ
ปักถักร๎อยและงานชํางงานฝีมืออีกหลายแขนงเพื่ออนาคตในการรับราชการฝุายในและเป็นแมํบ๎านอัน
เป็นที่หมายปองของข๎าราชการและผู๎ดีทั้งหลายเวลานั้น เป็นระบบการเรียนรู๎จากประสบการณ๑จริงซึ่ง
ต๎องชํวยงานและคลุกคลี กับวงการทํางานในเรื่องตํางๆ ตั้งแตํยังเด็กและเรียนรู๎กับผู๎ชํานาญการด๎าน
ตํางๆ โดยตรงด๎ว ยตัว เองเพิ่มเติมเพื่ อให๎ เชี่ ยวชาญการชํ างที่ต นสนใจ ซึ่งแตํล ะคนจะมีนิ สั ยและ
ความชอบในงานชํางไมํเหมือนกัน แตํพื้นฐานคืองานการครัวและงานฝีมือที่ต๎องใช๎ในงานพิธีสงฆ๑และ
พระราชพิธีเป็นสิ่งสําคัญที่ต๎องมีติดตัวทุกคนเพราะเป็นเรื่องที่สําคัญในยุคนั้น 9 อาจจะเรียกในภาษา
ปัจจุบันวําการศึกษาตามอัธยาศัยก็คงจะได๎
ขณะที่นางเยื้อน ภาณุทัต ครูชํางประณีตศิลป์คนสําคัญได๎เลําให๎ฟังถึงการเรียนรู๎งานชํางในวัย
เด็กพร๎ อมกับ เรี ย นหนั งสื อด๎ว ยตนเองจากบ๎านของขุ นนางที่เป็นลุ งของทําน คือพระยาอัพภันตริ
กามาตย๑ (กระจําง ภานุทัต) จางวางกรมพระราชพิธีในพระราชสํานัก และภายในพระบรมมหาราชวัง
ซึ่งเป็นเหมือนโรงเรียนการชํางทุกแขนงของสตรีในสมัยปลายรัชกาลที่ 5 ไว๎วํา เป็นการเรียนจากการ
ฝึกทําจริ งตั้งแตํอายุ ยั งน๎ อย ต๎องอาศัยใจรักจึ งจะฝึกได๎ดี และมักจะได๎เรียนกับครูที่มีความรู๎และ
6

Sarah Stage, “Introduction Home Economics: What’s in a Name,” in Sarah Stage and
Virginia Vincenti (eds.), Rethinking Home Economics: Women and the History of a Professional,
p.5.
7
ทวีรัสมิ์ ธนาคม, “การศึกษาทางคหเศรษฐศาสตร๑ในประเทศไทย”, วารสารคหเศรษฐศาสตร๑ , (ปีที่ 4
ฉบับที่ 4 พฤษภาคม 2502), หน๎า 253.
8
ลาวัณย๑ โชตามระ, “โรงเรียนการเรือนเอกชน”, ใน มรดกไทย (กรุงเทพฯ: ราชาวดี, 2532), หน๎า 160.
9
โปรดดู เนื่อง นิลรัตน๑, ชีวิตในวัง (กรุงเทพฯ: ศรีสารา, 2537).
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ชํานาญจริ งในด๎านนั้ น ๆ จึ งจะทําให๎ เกิ ดความเชี่ยวชาญเชิงชํ างประณีต ศิล ป์ เมื่อได๎ฝึ ก ทําไปเป็ น
เวลานาน10
การตั้งโรงเรียนการเรือนเป็นสถาบันสร้างความรู้แก่สตรี
การศึกษาของสตรีตามแบบสมัยใหมํเริ่มต๎นโดยพวกมิชชันนารีที่ไ ด๎รับนักเรียนสตรีเข๎ามา
ศึกษาความรู๎และวิชาการเรือนแบบตะวันตกตั้งแตํทศวรรษ 2410 มีการตั้งโรงเรียนกุลสตรีวังหลังขึ้น
ในปี พ.ศ. 2417 กํอนจะเปลี่ยนชื่อมาเป็นโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยดังปัจจุบันหลังจากย๎ายมาอยูํที่ทุํง
บางกะปิในปี พ.ศ. 2463 สถานศึกษาสําหรับสตรีแหํงนี้เน๎นวิชาการเรือนเป็นอยํางมากและกําหนดให๎
นักเรียนทุกคนต๎องทํางานการเรือนวันละไมํต่ํากวํา 20 นาทีทุกวันทุกๆ คน ไมํเลือกชนชั้นวรรณะ ซึ่ง
นักเรียนสตรีเหลํานี้เมื่อเรียนจบมักจะไปประกอบอาชีพเป็นครูทั้งในโรงเรียนมิชชันนารีและโรงเรียน
รัฐบาลที่ตั้งขึ้นมาภายหลังจึงกลายเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาการศึกษาของสตรีในสังคมไทยเป็น
อยํางมาก11 นอกจากนี้ในโรงเรียนแหํงนี้ยังเน๎นการทําครัวเป็นอยํางมาก ถึงกับได๎แตํงตําราการทําของ
คาวของหวานทั้งของไทยและฝรั่งขึ้น “ไว้สําหรับแม่หนูดรุณีจะได้ฝึกหัด ” จนกลําวได๎วําเป็นตําราการ
ประกอบอาหารเลํมแรกของสยาม12 ก็วําได๎ และเป็นวิธีการประกอบอาหารแบบใหมํที่มีการชั่งตวงวัด
อีกด๎วย
ตํอมาเมื่อรัฐได๎จัดให๎มีการศึกษาของสตรีด๎วยการตั้งโรงเรียนขึ้นในราวทศวรรษ 2440 เป็น
ต๎นมา กลําวคือการจัดตั้งโรงเรียนราชินีและโรงเรียนเสาวภา ซึ่งกํอนเปลี่ยนแปลงการปกครองวิชาการ
เรือนเป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรมัธยมต๎น เรียนการจัดและตกแตํงบ๎านเรือน การเย็บปักถักร๎อยและการ
เรียนการทําอาหารซึ่งต๎อง “ทําการเรือน” คือการทําอาหารจริงที่โรงเรียน โดยโรงเรียนรัฐบาลที่สอน
การเรือนอยํางจริงจังก็มีเชํน โรงเรียนเสาวภาและโรงเรียนสตรีบ๎านทวาย (หรือปัจจุบันคือโรงเรี ยน
การชํางสตรีพระนครใต๎)13
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว นโยบายจัดการศึกษาเพื่อวิชาชีพของ
พลเมือง โดยเฉพาะการศึกษาของสตรีได๎เปิดโอกาสให๎สตรีได๎เรียนในโรงเรียนสตรีทั้งระดับประถม
10

เยื้อน ภานุทัต, ผู๎ให๎คําแนะนําอันอุดมด๎วยประโยชน๑ (พิมพ๑เป็นอนุสรณ๑ในงานพระราชทานเพลิงศพ เป็น
กรณีพิเศษ ณ เมรุวัดโสมนัสวรวิหาร วันเสาร๑ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2529), หน๎า 85-87.
11
อุํนใจ ปฏิมาประกร, “บทบาทของมิชชันนารีอเมริกันในการจัดการศึกษาสตรีไทย: กรณีศึกษาโรงเรียน
วัฒนาวิทยาลัย ระหวําง พ.ศ. 2417-2500”, (สารนิพนธ๑การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร๑ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549).
12
นักเรียนดรุณีโรงเรียนกูลสัตรีวังหลัง, ปะทานุกรมการทําของคาวของหวานอยํางฝรั่งแลสยาม ตีพิมพ๑ที่
โรงพิมพ๑พวกครูอเมริกัน คริศศักราช ๑๘๙๘ รัตนโกสินทรศก ๑๑๗ [2441] (กรุงเทพฯ: ศรีปัญญา, 2546), แจ๎ง
ความ.
13
ลาวัณย๑ โชตามระ, “โรงเรียนการเรือนเอกชน”, หน๎า 159-160.
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มัธยม และมัธยมขั้นสู ง ซึ่งในทุกระดับได๎จําแนกหลักสูตรเป็นสามัญและวิ ส ามัญ (คือวิชาชีพหรือ
อาชีวศึกษา) ดังนั้นในปี พ.ศ. 2454 โรงเรียนราชินีในความควบคุมของกระทรวงธรรมการได๎จัด
หลักสูตรทดลองวิชาชีพสตรีขึ้นเป็นแหํงแรก โดยเรียนวิชาสามัญและวิชาวิสามัญหรือวิชาชํางควบคูํกัน
ไปแตํเน๎นด๎านวิชาชําง ตํอมาในปี พ.ศ. 2457 ได๎ปรับปรุงแผนกการชํางใหมํ โดยจัดให๎เด็กที่มีความ
รู๎เทําเทียมกันไว๎ชั้น เดีย วกัน เพื่อให๎ การสอนมีประสิ ทธิภ าพ และกําหนดวัตถุประสงค๑ให๎ มีความรู๎
ความสามารถเป็นครูได๎ หลักสูตรการสอน 3 ปี เรียนทั้งวิชาสามัญและวิชาชํางควบคูํกันไปแตํเน๎น
วิชาการชํางการเรือนเพิ่มวิชาการประดิษฐ๑ดอกไม๎ แห๎ง การทํากับข๎าวและการทําขนม วิชาที่ขึ้นชื่อคือ
วิชาปักและวิชาการประกอบอาหารที่ฝึกฝนการประกอบอาหารจริงเมื่อมีงานของโรงเรียน ทําให๎
ผู๎เรียนจบมีความรู๎ความชํานาญทางการชํางการเรือนเป็นอยํางดีเมื่อจบการศึกษาใน พ.ศ. 2459 ทาง
กรมศึกษาธิการได๎ขอบรรจุเป็นครูไปสอนในโรงเรียนรัฐบาลหลายแหํง อาทิ โรงเรียนเสาวภา โรงเรียน
สตรีวิทยา และโรงเรียนเบญจมราชาลัย เป็นต๎น ตํอมาได๎แยกเอาการศึกษาสามัญกับวิสามัญในระดับ
มัธยมศึกษาเป็น 3 ชั้นคือ ชั้นต๎น ชั้นกลาง และชั้นสูง ซึ่งกระทรวงธรรมการได๎จัดการศึกษาวิสามัญ
(อาชีวศึกษา) เป็นการทดลองขึ้ นครั้งแรกที่โรงเรียนราชินีเป็นแหํงแรก 14 ทั้งนี้เพื่อสตรีที่เรียนจนจบ
มัธยมสามัญชั้นกลางจํานวนมากที่ต๎องการเรียนตํอในชั้นสูงตํออันเป็นการเรียนชั้นสูงสุดของสตรียุค
นั้น
ในปี พ.ศ. 2460 โรงเรี ยนราชินีจึงเห็ นควรวําจะเปิดการสอนมัธยมวิสามัญขึ้น เพื่อรับ
นักเรียนสตรีที่จบการเรียนในสํวนของสามัญศึกษาแล๎วเข๎าเรียนตํอเป็นเหมือนการศึกษาขั้นสูงสําหรับ
สตรี ซึ่งขั้นแรกจะเปิดแคํเพียง 2 แผนก คือ ภาษาตํางประเทศภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส กับวิชาชําง
เขียน และเมื่อพร๎อมจะเปิดแผนกอื่นใดเพิ่มอีกก็ได๎ในภายหลัง 15 ซึ่งวิชาตํอมาหลักสูตรวิชาชีพการ
เรือนได๎กระจายไปเปิดขึ้นในโรงเรียนสตรีตํางๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และตํางจังหวัดในยุคตํอมาจากครูที่
จบจากโรงเรี ย นราชิ นี เ ป็ น หั ว หอกของการศึก ษาสํ าหรับ สตรีนั่ น เอง นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2481
โรงเรียนราชินีได๎ตั้งแผนกวิสามัญการเรือนขึ้นเพื่อรับนักเรียนหญิงที่จบชั้นมัธยม 6 เป็นหลักสูตรเรียน

14

โรงเรียนราชินี, ศตวรรษาราชินีสถาน: ที่ระลึกร๎อยปีแหํงการพระราชทานกําเนิดโรงเรียนราชินี
(กรุงเทพฯ: บริษัทดาวฤกษ๑ คอมมูนิเคชั่นส๑ จํากัด, 2547), หน๎า 38-44. โดยข๎อมูลในหนังสือเลํมนี้อ๎างวําจัดหลักสูตร
วิสามัญขึ้นในปี พ.ศ. 2468 ซึ่งไมํตรงกับหลักฐานชั้นต๎นที่พบ และโปรดดู ยุพาภรณ๑ แจ๎งเจนกิจ, “การศึกษาของสตรี
ไทย : ศึกษากรณีเฉพาะของโรงเรียนราชินี (พ.ศ. 2447-2503,” (วิทยานิพนธ๑ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร๑ คณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑, 2530).
15
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, ศธ. 4.4/7 ทูลเกล๎าฯ ถวายรํางประกาศและหลักสูตรเปิดการสอนมัธยม
วิสามัญสําหรับสตรีในกรุงเทพฯ (26 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2460).
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3 ปี เพื่อสนับสนุนการอาชีวศึกษาของรัฐบาล นับเป็นโรงเรียนสตรีแหํงแรกๆ ที่จัดตั้งแผนกวิชาชีพขึ้น
ในชํวงนี้และนับวํามีสํวนในการบุกเบิกวิชาการเรือน16
การเรียนการสอนของโรงเรียนราชินีนั้นเป็นที่กลําวขวัญถึงในการสร๎างแมํบ๎านแมํเรือน ดังที่
นางบรรจง โปษะกฤษณะ นักเรียนเกําและกลับมาเป็นครูสอนอยูํหลายปีได๎บันทึกเอาไว๎วํา “ฉะนั้น
ถ้าผู้ใดเข้ามาเรียนในโรงเรียนราชินีแล้วสําเร็จออกไป ผู้นั้นก็จะได้วิชาความเป็นแม่บ้านแม่เรือนที่
สมบูรณ์แบบ สามารถทําบ้านให้เป็นที่อยู่อันเป็นสุขสบายได้ ”17 ถือได๎วําเป็นโรงเรียนที่เน๎นการเรียน
การสอนวิชาการเรือนแบบประเพณีของไทยอยํางจริงจัง เนื่องจากโรงเรียนราชินีนั้นเป็นโรงเรียน
สําหรับสตรีลูกหลานชนชั้นสูงและข๎าราชการที่ต๎องมาเรียนการเรือนในโรงเรียนแทนการถวายตัวแบบ
เกํานั่นเอง
5.2 การสร้างครอบครัวเป็นกาลังสาคัญของการสร้างชาติ
“การอบรมสตรีให้เป็นมารดา อันพึงประสงค์ของประชาชาติ”
ในคํากลําวรายงานเปิดโรงเรียนมัธยมวิสามัญการเรือนของประธานกรรมการอํานวยการ
พลตรีพระยาอานุภาพไตรภพ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2477 ได๎กลําวถึงความสําคัญของการจัด
การศึกษาเฉพาะของสตรีวํา มุํงชํวยให๎สตรีทําหน๎าที่ของตนได๎ดีโดยเฉพาะการศึกษาด๎านการเรือนที่ไมํ
สําคัญเฉพาะแตํในครอบครัวเทํานั้น แตํสําคัญสําหรับประเทศชาติอยํางมากด๎วย ดังปรากฏความวํา
“สตรีของเราเวลานี้เรียนเยี่ยงผู้ชายกันมาก... สตรีนั้นธรรมชาติย่อมสร้างมาให้ทําการอยู่กับบ้านกับ
เรื อ น หรื อ ช่ ว ยบุ รุ ษ แบ่ ง เบาภาระทางบ้ า น สํ า หรั บ เป็ น ภริ ย า และสํ า หรั บ เป็ น มารดาของ
ประชาชาติ”18
การเปิดโรงเรียนการเรือน นอกจากจะเป็นการเปิดโอกาสให๎สตรีได๎เรียนวิชาการเรือนเป็น
วิชาชีพหลังจากจบชั้นมัธยมปีที่ 3 เป็นเวลา 4 ปีจนจบได๎รับประกาศนียบัตรมัธยมปีที่ 8 การเรือน
หรือเทียบเทํากับมัธยมปลายจึงมีชื่อเรี ยกวํามัธยมอาชีพ นอกจากนี้ยังประสงค๑ที่จะขยายการศึกษา
ด๎านการเรือนให๎แพรํกระจายไปอยํางรวดเร็วในหมูํสตรี โดยเฉพาะการขยายไปสูํตํางจังหวัดด๎วยการ
เรียกครูสตรีหัวเมืองเข๎ามารับการศึกษาเพิ่ มเติมวิชาการเรือนเป็นเวลา 1 ปี เต็ม แล๎วในปีถัดไปจะได๎
กลับไปสอนวิชานี้ที่หัวเมืองในทันที ซึ่งปรากฏวํามีครูหลายคนมารับการอบรมและกลับไปสอนวิขานี้ที่
16

โรงเรียนราชินี, ศตวรรษาราชินีสถาน: ที่ระลึกร๎อยปีแหํงการพระราชทานกําเนิดโรงเรียนราชินี
(กรุงเทพฯ: บริษัทดาวฤกษ๑ คอมมูนิเคชั่นส๑ จํากัด, 2547), หน๎า 49-50.
17
ม.ร.ว. เบญจาภา ไกรฤกษ๑ และคณะ, บรรณาธิการ, พิกุลแก๎ว 105 ปี ราชินี 88 ปี ราชินีบน (กรุงเทพฯ:
บริษัทอมรินทร๑พริ้นติ้งแอนด๑พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน), 2553), หน๎า 54-55.
18
อ๎างจาก ทวีรัสมิ์ ธนาคม, “การศึกษาทางคหเศรษฐศาสตร๑ในประเทศไทย,” วารสารคหเศรษฐศาสตร๑,
(ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 พฤษภาคม 2502), หน๎า 253.
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หั ว เมื อ ง และมี แ นวคิ ด จะขยายการศึ ก ษาด๎ า นวิ ช าการเรื อ นแกํ ส ตรี ใ นระดั บ ประถมศึ ก ษาและ
มัธยมศึกษาตอนต๎นเพื่อประดับตัวเมื่อไปเรียนอยํางอื่นด๎วย19
โรงเรียนการเรือนพระนครเริ่มเปิดทําการสอนครั้งแรกเมื่อ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2477
ณ วังกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ มีนักเรียน 96 คน ตํอมาประชาชนนิยมสํงบุตรหลานเข๎าโรงเรียน
นี้มากขึ้น ทําให๎สถานที่คับแคบไมํสามารถขยายห๎องเรียนเพิ่มได๎ จึงขอพระราชทานวังจันทรเกษมเป็น
สถานที่เรียนใหมํและย๎ายไปเมื่อปี พ.ศ. 2480 แตํหลังจากกระทรวงศึกษาธิการต๎องการย๎ายมาใช๎วัง
จันทรเกษมเป็นที่ทําการกระทรวง ทําให๎โรงเรียนการเรือนต๎องย๎ายไปตั้งที่สวนสุนันทาอันเป็นที่ตั้งใน
ปัจจุบัน และเนื่องจากตึกเรียนหลายตึกได๎รับความเสียหายอยํางหนักจากระเบิดชํวงสงครามโลกครั้งที่
2 จึงจําเป็นต๎องสร๎างตึกใหมํขึ้นมารองรับกับจํานวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นด๎วย20
จุดประสงค๑สําคัญของการเปิดโรงเรียนการเรือนในระยะแรกคือการผลิตครูการเรือนและครู
อนุบาล อันเป็นความพยายามเผยแพรํการเรือนสมัยใหมํหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองผํานระบบ
การศึกษาอยํางเป็นระบบให๎กระจายไปทั่วประเทศเป็นครั้งแรกในเมืองไทย นอกจากปีแรกที่มีครู 70
คนจากทั่วประเทศมาเรียน 1 ปีแล๎วกลับไปสอนที่โรงเรียนเดิม ปรากฏวําครูการเรือนในชํวงทศวรรษ
2480 จบเฉลี่ยปีละ 10 กวําคน แล๎วคํอยๆ ขยับเพิ่มขึ้นเป็น 20 กวําคน ในทศวรรษ 2490 จนกระทั่ง
ในปี พ.ศ. 2494 เมื่อมีการเปลี่ยนเพิ่มหลักสูตรการเรือน 2 หลักสูตรคือใช๎เวลาเรียน 2 และ 3 ปี ทํา
ให๎มีผู๎เข๎าเรียนเพิ่มขึ้นมาก ในปี พ.ศ. 2495 จึงมีคนจบสูงถึง 181 คน และปี พ.ศ. 2496 จบ 72 คน
ปี พ.ศ. 2497 จบประโยคครูการเรือน 99 คน21 จากสถิติในปี พ.ศ. 2495 โรงเรียนการเรือนพระนคร
มีนักเรียนประเภทตํางๆ คือ ประโยคครูการเรือน 183 คน ประโยคครูอนุบาล 100 คน การเรือน
ชั้นสูง 2 ชั้นปีจํานวน 378 คน นักเรียน (ครู) อนุบาล 2 ชั้นปี 222 คน รวมทั้งหมด 883 คน ทําให๎
อาคารเรียนไมํเพียงพอ ต๎องสร๎างอาคารเรียนขึ้นใหมํและเปิดทําการในปีนี้ 22 สําหรับปี พ.ศ. 2498 มีผู๎
เข๎าเรียนถึง 836 คน นับวําสูงมาก มีปรับหลักสูตรเรียน 2 ปี 3 ปีและ 5 ปี23
ในขณะที่ เ มื่ อ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารด๎ ว ยความสนั บ สนุ น ขององค๑ ก ารบริ ห ารเทศกิ จ แหํ ง
สหรัฐอเมริกา (United States Operation Mission-USOM) ได๎รํวมกันจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคขึ้นที่
19

เรื่องเดียวกัน, หน๎า 255-256.
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, สร. 0201.14.1/43 โรงเรียนการเรือนพระนคร (พ.ศ. 2495).
21
มานี มุสิกะภุมมะ, “เรื่องของคหเศรษฐศาสตร๑ในประเทศไทย ประวัติโรงเรียนการเรือนพระนคร,” ใน
วารสารคหเศรษฐศาสตร๑ ฉบับปฐมฤกษ๑ ปีที่ 1 (สิงหาคม-กันยายน 2498), หน๎า 62-64.
22
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, สร. 0201.14.1/43 โรงเรียนการเรือนพระนคร (พ.ศ. 2495).
23
กระจํางศรี รักตะกนิษฐ๑, “สภาพการณ๑ปัจจุบันของโรงเรียนพระนคร,” ใน วารสารคหเศรษฐศาสตร๑
ฉบับปฐมฤกษ๑ ปีที่ 1 (สิงหาคม-กันยายน 2498), หน๎า 65-67.
20
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ตําบลทุํงมหาเมฆซึ่งตํอมารู๎จักกันในนามวิทยาลั ยเทคนิคกรุงเทพ เพื่อทําการสอนวิชาอาชีพชั้นสูง
“สนองนโยบายของ พณฯ ในอันที่จะให้การช่างทุกสาขาได้อยู่ในมือของคนไทยต่อไปนั้น ” ปรากฏวํา
มีผู๎ปกครองให๎ความสนใจมากนําลูกหลานมาสมัครเรียนจํานวนมาก จากเดิมกําหนดจะรับนักเรียนแคํ
390 คน ต๎องขยายรับไปถึง 600 คนจนที่เรียนคับแคบไมํเพียงพอตํอจํานวนนักเรียน จําต๎องขอ
งบประมาณเพื่อสร๎างอาคารเรียนโดยดํวน พร๎อมกันนี้ได๎เปิดหลักสูตรเคหศาสตร๑ขึ้นในปี พ.ศ. 2497
เป็นปีแรกกําหนดรับนักเรียนแผนกเคหศาสตร๑ 31 คน แผนกฝึกหัดครูเคหศาสตร๑ 35 คน24 แตํปรากฏ
ในรายงานของอาจารย๑ที่รับผิดชอบวําปีแรกรับนักเรียนแผนกเคหศาสตร๑มา 41 คน ปีตํอมารับมา 63
คน25
มีอาจารย๑ด๎านคหกรรมศาสตร๑ซึ่งสํวนใหญํจบจากสหรัฐอเมริกาที่มีชื่อเสียงและกระตือรือร๎น
ในการเผยแพรํ ค วามรู๎ ด๎ า นคหกรรมศาสตร๑ ผํ า นสมาคมคหเศรษฐศาสตร๑ แ หํ ง ประเทศไทยและ
สื่อมวลชนแขนงตํางๆ อยํางแข็งขัน ได๎แกํ ระเบียบ รัตนะรัต สมศรี สุกุมลนันทน๑ ประภา กาญจนาคม
สัมฤทธิ์ สุวรรณบล อมรรัตน๑ เจริญชัย รัตนา สุทธรัตน๑ เป็นต๎น
ขณะที่การเรีย นวิชาคหกรรมศาสตร๑ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑จะเริ่มต๎นขึ้นในปี พ.ศ.
2491 จากการเปิ ดวิ ช าถนอมอาหารจากผลิ ตผลทางการเกษตรเป็ นวิช าเลื อก โดยมีภ รรยาของ
ผู๎เชี่ยวชาญอเมริกันที่ประจําประเทศไทย ชื่อยูนิซ รีม (Eunice Ream) เป็นผู๎สอน และอาจารย๑
ชวนชม จันทระเปารยะ เป็นผู๎ชํวยจัดทําคําบรรยายภาษาไทย ซึ่งตํอมาได๎ไปเรียนตํอด๎านคหกรรม
ศาสตร๑ จนกลั บมาบุกเบิ กวิชานี้ รํว มกับอีกหลายคนที่จบมาจากอเมริกาเชํนกัน ทั้งนี้การออกแบบ
หลั ก สู ต ร ตลอดจนความชํ ว ยเหลื อ ตํ า งๆ ก็ ไ ด๎ รั บ จากชาวอเมริ กั น และองค๑ ก ารอาหารแหํ ง
สหประชาชาติและมูลนิธิร็อกกีเฟลเลอร๑เป็นหลัก26
หลักสูตรวิชาเคหเศรษฐศาสตร๑ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ เริ่มตั้งขึ้นเป็นวิชารองหรือ
แผนกวิชาเสริมในคณะเกษตรศาสตร๑ในปี พ.ศ. 2494 เพื่อสอนการถนอมอาหารที่ผลิตได๎ทางการ
เกษตรและสอนนิสิตหญิงให๎เอาไปใช๎ประโยชน๑จากการเรียนวิชาเกษตร โดยมีเปูาหมายต๎องการจะ
24

หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, (3) สร. 0201.5.4/3 วิทยาลัยเทคนิคทุํงมหาเมฆ (25 มีนาคม 2496-28
มิถุนายน 2497).
25
รัตนา สุทธรัตน๑, “คหเศรษฐศาสตร๑ที่วิทยาลัยเทคนิค,” ใน วารสารคหเศรษฐศาสตร๑ (ฉบับปฐมฤกษ๑ปีที่
1 สิงหาคม-กันยายน 2498), หน๎า 69.
26
ชวนชม จันทระเปารยะ, “ประวัติความเป็นมาของภาควิชาคหกรรมศาสตร๑ ,” ใน เกษตรศาสตร๑ 40 ปี
(กรุงเทพฯ: อมรินทร๑การพิมพ๑, 2506), หน๎า 203-212. และดู ชวนชม จันทระเปารยะ, “ศาสตราจารย๑ คุณชวนชม
จันทระเปารยะ กับภาควิชาคหกรรมศาสตร๑,” ใน วรรณา นาวิกมูล บรรณาธิการ, ชีวิตและงาน ศ. ชวนชม จันทระ
เปารยะ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ๑สินทวี, 2553), หน๎า 13.
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ผลิตบัณฑิตด๎านเคหเศรษฐศาสตร๑ควบคูํกับการเรียนวิชาเกษตรขึ้น 27 กํอนจะยกฐานะเป็นแผนกเคห
เศรษฐศาสตร๑ตํอมา และในปี พ.ศ. 2497 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑เป็นแหํงแรกที่ เปิดหลักสูตรเคห
เศรษฐศาสตร๑ในระดับปริญญาตรี ใช๎เวลาเรียน 5 ปี นอกจากนั้นในปี พ.ศ. 2499 วิทยาลัยวิชาการ
ศึกษา วิทยาเขตบางแสน ก็ได๎เปิดสอนวิชาโภชนาการ และในปีถัดมาได๎สอนวิชาปัญหาการดํารงชีวิต
ขึ้นที่วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร กํอนจะเปิดเป็นหลักสูตรปริญญาตรีในปี พ.ศ. 2512
กลําวได๎วําการขยายตัวของจํานวนผู๎เรียนและความนิยมในการเรียนแขนงนี้ของสตรีเพิ่ม
สูงขึ้นในขณะที่กําลังปรับเปลี่ยนเป็นวิชาคหกรรมศาสตร๑ในทศวรรษ 2490 โดยเฉพาะหลังการเข๎ามา
มีอิทธิพลของคหกรรมศาสตร๑แบบอเมริกันผํานทางการสํงผู๎เชี่ยวชาญมาชํวยสอนและจัดตั้ งหลักสูตร
ขึ้นในสถาบันการศึกษาและการให๎ทุนไปเรียนและดูงานสําหรับอาจารย๑ด๎านคหกรรมศาสตร๑ที่ไปเรียน
มาจากสหรัฐอเมริกา ทําให๎บุคลากรด๎านคหกรรมศาสตร๑มีจํานวนมากขึ้นและเป็นกําลังสําคัญในการ
เผยแพรํความรู๎ด๎านนี้ในสังคมไทย สํวนใหญํจะประกอบอาชีพครูซึ่งเป็นที่ต๎องการอยํา งมากในชํวง
ขยายการศึกษาด๎านคหกรรมศาสตร๑ รับราชการหรือทํางานในตําแหนํงพัฒ นากร รวมทั้งออกไป
ประกอบวิชาชีพด๎านการทําอาหาร เสื้อผ๎า เสริมสวย ตลอดจนเป็นแรงงานสําคัญในธุรกิจโรงแรมและ
ภัตตาคารที่รุํงเรืองขึ้นในทศวรรษถัดมา
ความต่างระหว่างการเรือนกับคหกรรมศาสตร์
ในตําราการเรือนของครูจากโรงเรียนสตรีบ๎านทวายที่พิมพ๑ในปี พ.ศ. 2475 ชื่อ วิชชาการ
เรือน นั้นให๎ภาพของวิชาการเรือนในทศวรรษ 2470 ได๎พอสมควรวํา วิชานี้เน๎นหนักไปที่การดูแล
บ๎านเรือนของผู๎หญิงที่ต๎องอํานออกเขียนได๎เป็น 1 ใน 8 ข๎อสําคัญ อีก 7 ประการแรกที่เหลือคือ ต๎อง
รู๎จักต๎อนรับแขกด๎วยความยินดีมาเป็นอันดับแรกและเน๎นมาก 2) ต๎องรู๎จักการครัวปรุงอาหารได๎ทั้ง
คาวหวาน เน๎นห๎องครัวที่สะอาดเป็นระเบียบ 3) ต๎องเป็นผู๎รอบคอบถี่ถ๎วน 4) ต๎องรู๎จักทําเครื่องใช๎
เชํน เย็บ ปัก ถัก ร๎อย ในเรื่องนี้เน๎นหน๎าที่ซํอมแซมและรักษาของใช๎และอุปกรณ๑ ภายในบ๎าน 5) ต๎อง
เป็นผู๎มีจรรยาดี ในข๎อนี้เน๎นการประพฤติตามหลักพุทธศาสนาในหัวข๎อธรรมสําหรับการครองเรือน 6)
ต๎องรู๎จักสุ ขวิทยาและการอนามัย 7) ต๎องรู๎จักการพยาบาลเบื้องต๎น ซึ่งการให๎ ความสําคัญกับงาน
ภายในบ๎านเรือนนั้นจะเน๎นการดูแลด๎านวัตถุให๎พร๎อมใช๎และจัดเป็น ระเบียบและมีความสะอาดตาม
หลักสุขวิทยาและอนามัย ยังไมํเน๎นการเลือกอาหารที่มีคุณคําทางโภชนาการและการเลี้ยงดูเด็กเทําใด
นัก
ในขณะที่เมื่อเปิดโรงเรียนมัธยมวิสามัญหญิงขึ้นแล๎วปรากฏวําในหลักสูตรที่สอน ม. 5-8 นั้นมี
วิชาหลักประกอบด๎วย 1) จรรยา เน๎นข๎อธรรมะในทางพุทธศาสนาสําหรับครองตนของหญิงและครอง
28

27

ชวนชม จันทรเปาระยะ, “แผนกวิชาเคหะเศรษฐศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑, ” ใน วารสารคห
เศรษฐศาสตร๑ ฉบับปฐมฤกษ๑ ปีที่ 1 (สิงหาคม-กันยายน 2498), หน๎า 75-77.
28
ประยงค๑ ถํองดิกิจฉการ, วิชชาการเรือน (พิมพ๑แจกในการฌาปนกิจศพ นางมลายอริศูนย๑ (ละมุน
ทรัพยัย) ณ วัดบางกระบือ พระนคร วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2475, โรงพิมพ๑อักษรนิติ: พระนคร, 2475).
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เรือนในฐานะแมํบ๎าน 2) การสมาคมรู๎จักกิริยามารยาทในการเข๎าสังคมและการปฏิบัติตัวในโอกาส
ตํางๆ 3) การเรือนสอนเรื่องการจัดแตํง การรักษาความสะอาดของบ๎านเรือน การซักฟอกเสื้อผ๎า
ความรู๎ในงานบ๎านตํางๆ วิชาชําง การจัดสอน ดูแลสัตว๑เลี้ยง และการจัดการคําใช๎จํายในครัวเรือน 4)
การครัวและการเลือกอาหาร การจัดและรักษาครัวให๎สะอาดถูกหลักสุขาภิบาล วิธีการหุงต๎ม การชั่ง
ตวงวัดและมาตราที่ใช๎ทําอาหาร การทํา อาหารพิเศษสํ าหรับคนปุว ยรวมทั้งการเลื อกอาหารที่ มี
ประโยชน๑ 5) สรีรศาสตร๑และสุขวิทยา เรียนรู๎การทํางานของรํางกายและสภาพแวดล๎อมที่ดี 6) มาตุ
เวทวิทยา ความรู๎วําด๎วยการปฏิบัติตัวเมื่อตั้งครรภ๑ คลอดและการเลี้ยงดูเด็ก 7) การทําดอกไม๎สดและ
แห๎ง วิธีการประดิษฐ๑ดอกไม๎สดและแห๎งทั้งวิธีการแบบไทยโบราณ เชํน แกะสลัก ผูกหรีด ร๎อยตาขําย
ตํางๆ และการจัดดอกไม๎สมัยใหมํ 8) สังคีตวิทยา การเรียนวิชาดนตรีเน๎นการเรียนรู๎ดนตรีสากล ทั้ง
ทฤษฎีดนตรี เรื่องตัวโน๏ตและจังหวะ 9) ชํางเย็บและชํางตัดเสื้อ เน๎นการเรียนตัดเย็บเสื้อผ๎าของคน
วัยตํางๆ การใช๎สีผ๎ า การประดิษฐ๑ เครื่องแตํงกาย วิธีการเย็บผ๎ าทุกอยําง การปัก การถัก เป็นต๎น
นอกจากนี้ ยั ง มี วิ ช าสามั ญ พาชมสถานที่ ตํ า งๆ ให๎ รู๎ จั ก สถานที่ สํ า คั ญ ภาษาไทย ภาษาอั ง กฤษ
คณิตศาสตร๑ ประวัติศาสตร๑และภูมิศาสตร๑ พละศึกษา และวาดเขียน29
ในหนังสือที่ใช๎สําหรับอบรมครูการเรือนสตรีที่กระทรวงธรรมการหวังจะให๎เผยแพรํวิชาการ
เรื อ นไปทั่ ว อาณาจั ก รนั้ น ได๎ เ น๎ น การเลี้ ย งดู เ ด็ ก เข๎ า มาเป็ น สํ ว นสํ า คั ญ อยํ า งยิ่ ง แตํ ก็ ไ มํ ไ ด๎ เ น๎ น
ความสําคัญของอาหารในแงํประโยชน๑ทางโภชนาการตํอรํางกายอีกเชํนกัน “ผู้ที่เป็นแม่บ้านแม่เรือน
จําต้องมีความรู้ในเรื่องอาหารเป็นหลัก สําหรับอํานวยสุขภาพแก่ผู้ที่อยู่ร่วมภายในครอบครัวให้คุ้ม
ค่าที่ใช้จ่ายประจํา”30 และยังได๎เสนอวําแมํบ๎านต๎องรู๎วิชาเคมีด๎วย แม๎วําในประเทศไทยจะใช๎สารเคมี
น๎อย แตํรู๎ไว๎เป็นหลักการก็จะดีเชํนในการทําความสะอาดด๎วยกรดดํางตํางๆ และกลําวถึงวําแมํบ๎าน
ต๎องมีความรู๎ เคมี ฟิสิกส๑ ชีว วิทยาและการออมทรัพย๑ด๎วย การสอนเน๎นการปฏิบัติจริงของผู๎เรียน
มากกวําการบรรยายของครู และ “การสอนวิชาการเรือนเป็นเรื่องฝึกและอบรมให้ผู้รับการศึกษารู้จัก
ใช้หัวคิด ในเมื่อจะต้องทําการงานทุกสิ่งทุกอย่าง”31 ให๎เป็นด๎วยตนเองในการดูแลบ๎าน
โดยเปูาหมายสําคัญในการให๎การศึกษาแกํสตรีในระบบการเมืองใหมํที่กําลังอยูํในวาระการ
สร๎างชาติในด๎านตํางๆ นั้น ผู๎หญิงถูกคาดหวังให๎ทําหน๎าที่เป็นมารดาที่ดีของชาติจากการมีความรู๎ใน
ด๎านการเรือนในการจัดการบ๎านและเลี้ยงดูอบรมบุตรให๎มีสุขภาพดีและมีความรู๎ที่เป็นประโยชน๑กับ
29

หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, ศธ. 4.4/31 นางวาด วายวานนท๑ ขอให๎พิมพ๑หลักสูตรโรงเรียนการเรื อน 35
ชุด (30 มีนาคม 2476).
30
นายพลตรีพระยาอานุภาพไตรภพ, เรื่องการเรือน (พระนคร: โรงพิมพ๑กรุงเทพบรรณาคาร, 2477), หน๎า
65.
31
เรื่องเดียวกัน, หน๎า 80.
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ชาติบ๎านเมือง ดังปรากฏข๎อความในหนังสือสอนวิชาการเรือนวํา “เพราะการที่เราจะให้ชาติก้าวหน้า
เข้าสู่ความวัฒนาถาวรได้ จะต้องเพาะให้สตรีรักหน้าที่การเป็นมารดาเสียก่อน”32 เนื่องจาก “การสอน
การบ้านการเรือน คือการอบรมสตรีให้เป็นมารดา อันพึงประสงค์ของประชาชาติ”33
ความแตกตํางของหลักสูตรหรือความรู๎ที่เรียนนั้น จากเดิมวิชาการเรือนจะเน๎นวิชาชํางตํางๆ
ที่จําเป็นสําหรับสตรีในการเป็นแมํบ๎านแมํเรือนในวัฒนธรรมความเป็นอยูํแบบไทย เชํน การจัดดอกไม๎
ร๎อยมาลัย ผูกหรีด ร๎อยตาขําย ซึ่งจําเป็นต๎องใช๎ในงานพิธีตามประเพณีสําคัญตํางๆ หรืองานประณีต
ศิลป์ชั้นสูงที่มีการสอนกันในรั้วในวังมากํอน เชํน การประดิษฐ๑ใบตอง การแกะสลักผักและผลไม๎ การ
ทําเครื่องหอม น้ําอบน้ําปรุง รวมถึงวิชาการปรุงอาหารที่ต๎องอรํอยรสและดูสวยงามถูกใจคนกินจาก
การประดิษฐ๑ ตกแตํงอยํ างวิจิ ตร ที่ถือวําเป็นงานฝี มือชั้นสู งที่ต๎องเรียนให๎ เป็นความรู๎ประดับตัว ที่
สามารถใช๎ได๎ในโอกาสพิเศษเชํนในงานพิธีตํางๆ หรือต๎อนรับแขก แตํไมํได๎เน๎นให๎เป็นความรู๎ที่ ต๎องใช๎
ในชีวิตประจําวันที่ต๎องจัดการบ๎านเรือนและชีวิตครอบครัวอันเป็นเปูาประสงค๑สําคัญของความรู๎แบบ
คหกรรมศาสตร๑ต๎องการให๎แมํบ๎านทุกคนสามารถจัดการบ๎านเรือนและดําเนินชีวิตครอบครัวประจําวัน
ได๎ดีมากกวํา
ดังนั้ น คุณลั กษณะสํ าคัญของคหกรรมศาสตร๑ที่ได๎รับอิทธิพลจากสหรั ฐ อเมริกาที่เข๎ามามี
อิทธิพลในสังคมไทยทศวรรษ 2490 ที่ปรากฏในหน๎าปกของวารสารคหเศรษฐศาสตร๑ฉบับปฐมฤกษ๑
พ.ศ. 2498 เป็นรูปของเกลียวเชือก 5 ขด แทนแขนงสําคัญของเคหเศรษฐศาสตร๑ 5 แขนงคือ อาหาร
และโภชนาการ พัฒนาการของครอบครัวและเด็ก ผ๎าเครื่องแตํงกายและศิลปะสัมพันธ๑ บ๎ านและการ
ตกแตํง และการครองเรือนและเศรษฐกิจครอบครัว ซึ่งตํอมาเป็นคําอธิบายที่จะปรากฏอยูํในปกหลัง
ของวารสารนี้ทุกฉบับ ซึ่งเป็นการประกาศชัดเจนถึงขอบเขตของวิชาคหกรรมศาสตร๑แบบใหมํที่ได๎รับ
อิทธิพลจากสหรัฐอเมริกา ทําให๎วิชานี้มีความเดํนชัดสําหรับคนทั่วไปถึงความเป็นศาสตร๑แหํงครัวเรือน
สําหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตด๎านตํางๆ ของบุคคลในครอบครัว และเน๎นความทันสมัยของศาสตร๑
จากการให๎ความสําคัญตํอวิทยาศาสตร๑และการสร๎างความเป็นวิชาชีพ
สําหรับความตํางอยํางมีนัยสําคัญอยํางมากระหวํางการเรือนแบบอื่นๆ ที่มีการศึกษาถํายทอด
อยูํกํอนแล๎ วในสังคมไทยกับ คหกรรมศาสตร๑ที่เข๎ามาใหมํจากอิทธิพลทางด๎านความชํวยเหลื อทาง
เทคนิคหรือวิชาการจากสหรัฐอเมริกา นั่นก็คือความเป็นวิทยาศาสตร๑ของความรู๎ทางด๎านคหกรรม
ศาสตร๑ที่มีเหนือกวําความรู๎ด๎านคุณธรรมซึ่งเคยเป็นความรู๎ของวิชาการเรือนที่สําคัญมากํอน อันเป็น
กระบวนการเปลี่ ย นแปลงทางความรู๎ ข องศาสตร๑ ใ นการจั ด การบ๎ า นการเรื อ นที่ เ กิ ด ขึ้ น ในจี น
32

เรื่องเดียวกัน, หน๎า 81.
33
เรื่องเดียวกัน, หน๎า 92.
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เชํนเดียวกัน หลังจากการรับเอาความรู๎ของคหกรรมศาสตร๑แบบอเมริกันเข๎ามา34 ดังเราจะเห็นได๎วําใน
เมืองไทยวิชาความรู๎แบบคหกรรมศาสตร๑จะไมํมีการให๎ความสําคัญกับคุณธรรมหรือหลักธรรมทาง
พุทธศาสนาตํางๆ ที่เรียกวําวิชาจรรยา ซึ่งเคยปรากฏในหลักสูตรวิชาการเรือนและถูกให๎ความสําคัญ
อยํางมากกํอนหน๎านี้ แตํจะกลับไปให๎ความสําคัญกับความเป็นวิทยาศาสตร๑อันเป็นภาพลักษณ๑ของ
ความทันสมัยแทน
อีกเรื่องหนึ่งก็คือการสร๎างความเป็นวิชาชีพให๎กับวิชาคหกรรมศาสตร๑ให๎ปรากฏแกํสังคมด๎วย
การจัดตั้งสมาคมคหเศรษฐศาสตร๑แหํงประเทศไทยขึ้น แล๎วมีวารสารของสมาคมที่ปรากฏการศึกษา
ของคนที่เขียนและบรรณาธิการ การไปปรากฏตัวของคหกรในสื่อสารมวลชนที่แสดงให๎เห็นถึงความ
เป็ น มื อ อาชี พ ด๎ า นอาหาร เสื้ อ ผ๎ า เครื่ อ งแตํ ง กาย การจั ด ตกแตํ ง บ๎ า น การชํ า งประดิ ษ ฐ๑ ทํ า ให๎
ภาพลักษณ๑ของผู๎ หญิงที่จบคหกรรมศาสตร๑กลายเป็นผู๎มีความรู๎สมัยใหมํและมีความเป็นวิชาชีพที่
ชํานาญการงานจากวิชาความรู๎ที่เรียนและอบรมมาและใช๎เป็นประโยชน๑ตํอสังคมได๎ มากกวําจะเป็น
คุณสมบัติประจําตัวที่มีลักษณะเป็น “กุลสตรี” หรือ “แมํศรีเรือน” แบบการเรียนการเรือนในยุคเกํา
5.3 Home economics ประดิษฐกรรมทางวิทยาศาสตร์แบบอเมริกันว่าด้วยความเป็นครอบครัว
สุขสันต์
ชํวงเริ่มต๎นเข๎าสูํคริสต๑ศตวรรษที่ 20 ในประเทศสหรัฐอเมริกาได๎เกิดแนวความคิดการปฏิรูป
สังคมอเมริกันตามแนวทางวิทยาศาสตร๑ที่เน๎นไปที่ครอบครัวอันเป็นหนํวยยํอยสุดของสังคม โดยใช๎
ความรู๎ทางด๎านวิทยาศาสตร๑และสังคมศาสตร๑รํวมสมัยมาใช๎เพื่อปรับสภาพแวดล๎อมและชีวิตความ
เป็นอยูํของผู๎คนให๎มีมาตรฐานการดํารงชีพที่สูงขึ้น ที่รู๎จักกันในนาม Home economics เป็น
ขบวนการเคลื่อนไหวที่นําโดย เอลเลน ริชาร๑ดส๑ (Ellen Richards) สตรีหัวก๎าวหน๎าคนแรกที่จบ
การศึกษาด๎านเคมีระดับปริญญาจาก MIT (Massachusetts Institute of Technology) เริ่มต๎นขึ้น
จากการประชุมสัมนาที่เลคพลาซิด (Lake Placid) ระหวํางปี ค.ศ. 1899-1907 จนนําไปสูํการจัดตั้ง
สมาคมคหกรรมศาสตร๑แหํงอเมริกา (American Home Economics Association-AHEA) ขึ้นในปี
ค.ศ. 1909 (พ.ศ. 2452) ซึ่งมีทิศทางที่แตกตํางอยํางชัดเจนกับเศรษฐศาสตร๑ภายในครอบครัวในสมัย
วิคตอเรียน ที่นําเสนอโดยแคเธอรีน บีเชอร๑ (Catherine Beecher) ซึ่งเน๎นให๎ผู๎หญิงทําหน๎าที่หลักใน
การควบคุมคนใช๎ในการดูแลครัวเรือนให๎ดีด๎วยการใช๎ศิลปะหลากหลายแขนง ตั้งแตํตั้งสมาคมฯ ขึ้นมา
นับเป็นห๎วงเวลาแหํงการตํอสู๎ที่ยากลําบากของเหลําผู๎บุกเบิกคหกรรมศาสตร๑ในการนิยามขอบเขตของ

34

Helen M. Schneider, “Keeping the Nation House: Domesticity and Home Economics
Education in Republican China,” (A dissertation Doctor of Philosophy Department of History,
University of Washington, 2004), pp. 177-178.
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ศาสตร๑ใหมํ และต๎องตํอสู๎กับความขัดแย๎ง ความสับสนและต๎องประนีประนอมหลายประการกับการ
รับรู๎ของคนในสังคม35
ตั้งแตํทศวรรษ 1920 เป็นต๎นมา เปูาหมายของ Home economics ได๎จํากัดขอบเขตแคบ
ลงมาสูํการปฏิรูปครอบครัวของปัจเจกชน และการเป็นพํอแมํที่มีคํานิยมการเป็นพํอแมํที่เหมาะสมใน
การเลี้ยงดูลูก คหกรมีบทบาทสําคัญในการสร๎างความทันสมัยของความเป็นแมํผํานการให๎ความรู๎กับ
พํอแมํในความรู๎ด๎านการพัฒนาเด็กที่ได๎รับจากวิชาสังคมวิทยาและจิ ตวิทยาอยํางกว๎างขวางเพื่อนํามา
ปรับใช๎กับประสบการณ๑ของความเป็นพํอแมํของตนเอง36
ขณะเดีย วกั น ตั้งแตํต๎น ทศวรรษ 1930 เป็น ต๎นมาเปูาหมายและแนวคิด ของวิ ช า Home
economics ได๎เปลี่ยนแปลงไปเป็นจํากัดบทบาทของแมํบ๎านอยูํในครัวเรือนมากขึ้นและผลตํอสังคม
คือผลพลอยได๎จากการจัดการบ๎านเรือนได๎ดี ดังปรากฏในวัตถุประสงค๑ของสมาคมคหกรรมศาสตร๑
อเมริกันในปี ค.ศ. 1930 วํา “เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานการครองชีพในครัวเรือนให้ดีขึ้น
อันจะก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อทั้งปัจเจกชนและก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อสังคมตามมา" 37 ซึ่งเป็น
แนวคิดของวิชา Home economics ที่ดํารงความหมายมาอยํางตํอเนื่องและทรงอิทธิพลตํอทั้งใน
สังคมอเมริกันเองและแพรํกระจายไปยังหลายประเทศทั่วโลกในห๎วงกํอนและหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
อันรวมถึงประเทศไทยที่ได๎รับเอาอิทธิพลของแนวคิด Home economics ในความหมายนี้มาจาก
ความชํวยเหลือทางวิชาการของสหรัฐอเมริกาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ในทศวรรษ 1950 จนกระทั่ง
ถึงจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญอีกครั้งในทศวรรษ 1960 ที่วิชานี้ได๎เปลี่ยนเป็น Human Ecology และหันไป
ให๎ความสําคัญกับการบริโภคมากขึ้น จนกระทั่งใน ปี ค.ศ. 1994 ได๎เปลี่ยนชื่อวิชาและสมาคมตํางๆ
มาเป็นครอบครัวและบริโภคศาสตร๑ (Family and Consumer Science) อยํางเป็นทางการ
ตั้งแตํต๎นศตวรรษที่ 20 เป็นต๎นมา เมื่อวิชาคหกรรมศาสตร๑รุํงเรืองขึ้นประเทศสหรัฐอเมริกา
อยํางมากในการให๎การศึกษาและพัฒนาศักยภาพของผู๎หญิงในครัวเรือนและบทบาททางสังคมจน
ได๎รับ การยอมรั บ ได๎กลายเป็ นตัวแบบสํ า คัญที่ประเทศอื่นในโลกได๎ดําเนินรอยตามในการพัฒ นา
ครัวเรือนเพื่อพัฒนาประเทศชาติให๎ก๎าวหน๎า ดังกรณีของประเทศจีนในสมัยสาธารณรัฐ (ค.ศ. 19111949) ที่พยายามจะนําเอาการศึกษาด๎านคหกรรมศาสตร๑แบบอเมริกันมาใช๎เป็นเครื่องมือสําคัญ เพื่อ

35

Sarah Stage and Virginia Vincenti (eds.), Rethinking Home Economics: Women and the
History of a Professional, p. 5.
36
Ibid, p. 16.
37
ในภาษาอังกฤษ “ the development and promotion of standard of home living that will
be satisfying to the individual and profitable to society,” Ibid, p. 28.
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พัฒนาศักยภาพของสตรีให๎กลายเป็นพลังสํา คัญในขบวนการสร๎างชาติจีนให๎ทันสมัย 38ซึ่งอาจกลําวได๎
วํากระแสของคหกรรมศาสตร๑หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เข๎ามาพร๎อมกับความชํวยเหลือทางด๎าน
วิช าการของอเมริ กานั้ น เป็ น ผลมาจากความสํ า เร็จ ของการใช๎ วิ ช าคหกรรมศาสตร๑ ใ นการปฏิ รู ป
ครัวเรือน บทบาทผู๎หญิงในสังคมเป็นผลสําเร็จในสหรัฐอเมริกาที่ทําให๎คุณภาพชีวิตครัวเรือนของคน
อเมริกันสูงขึ้น โดยเฉพาะการทํางานปรับปรุงคุณภาพชีวิตเกษตรกรในชนบท จนกลายเป็นตัวแบบ
สําคัญที่ชาวอเมริกันได๎นํามาใช๎ในการพัฒนาประเทศกําลังพัฒนาอยํางประเทศไทยด๎วย
สงครามเย็น: สนามรบอยู่ในบ้าน สร้างครอบครัวให้เข้มแข็งคือปราการที่มั่นคง
การเปลี่ ย นแปลงการกิน ของสั งคมไทยหลั ง สงครามโลกครั้ง ที่ 2 ที่ เดิ นตามการกิน แบบ
อเมริกันและวิธีคิดเกี่ยวกับอาหารที่เป็นสารเคมีตามหลักโภชนาการได๎แพรํหลายไปทั่วทั้งสังคมไทยก็
ด๎วยโมเดลการพัฒนาแบบอเมริกาที่ถูกนํามาใช๎ในชํวงสงครามเย็น นั่นคือการเริ่ มต๎นด๎วยการปฏิรูป
การเกษตรหรือการปฏิวัติเขียวจนมีผลผลิตทางการเกษตรเพียงพอตํอการกินและมีสารอาหารครบ
ตามหลักโภชนาการกํอนเป็นขั้นแรก เมื่อมีของกินดีแล๎วก็ต๎องรู๎วิธีการกินให๎ถูกต๎องตามหลักโภชน
ศาสตร๑ คือต๎องรู๎วิธีการปรุง การจัดเก็บและถนอมอาหาร การจัดการบ๎านเรือนหรือการครัวแตํละบ๎าน
ด๎วยวิชาคหกรรมศาสตร๑ (Home economics) ซึ่งเป็นกลไกสําคัญของการเผยแพรํโภชนาการ
สมัยใหมํและการจัดการบ๎านเรือนในสหรัฐอเมริกา39 ซึ่งตลอดศตวรรษที่ 20 คหกรรมศาสตร๑มีบทบาท
สําคัญมากในการเผยแพรํความรู๎เรื่องโภชนาการและการจัดการบ๎านเรือนไปสูํผู๎หญิ งและได๎ใช๎ในการ
ปรั บ ปรุ งคุณภาพชีวิตในสั งคมอเมริกาเองในหมูํ คนดําและกลุํ มชาติพันธุ๑ที่เพิ่งอพยพเข๎าไปอยูํใ น
สหรัฐอเมริกาโดยประสบการณ๑ของการพัฒนาด๎านความเป็นอยูํด๎วยคหกรรมศาสตร๑นี้ที่ทํางานรํวมกับ
โครงการพัฒนาสังคมอื่นๆ เชํน 4-H club ที่ให๎ความสําคัญกับเด็กและเยาวชนในการรวมกลุํมกันทํา
กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางด๎านการเกษตรและการทําอาหารรูปแบบใหมํเพื่อเป็นตัวการในการ
เปลี่ยนแปลงในชุมชน40 ซึ่งตํอมาเป็นโมเดลสําคัญของการพัฒนาความเป็นอยูํในประเทศกําลังพัฒนา
ทั่วโลกในยุคสงครามเย็นที่สหรัฐอเมริกาเป็นผู๎นําในโลกเสรีและเป็นผู๎มีอิทธิ พลไมํเว๎นแม๎แตํประเทศ
ไทยที่มีโครงการยุวกสิกรและยุวคหเศรษฐกร ในชนบทชํวงทศวรรษ 2500-2510 (โปรดดูรายละเอีย ด
ประเด็นนี้ในบทที่ 3 เพิ่มเติม)
ในบทความเรื่องการเรียนการสอนวิชาคหกรรมศาสตร๑ในอเมริกาศตวรรษที่ 20 ของ เอมี ซู
บิกซ๑ (Amy Sue Bix) แหํงภาควิชาประวัติศาสตร๑ มหาวิทยาลัยรัฐไอโอวาได๎ให๎ภาพประวัติศาสตร๑
38

Helen M. Schneider, “Keeping the Nation House: Domesticity and Home Economics
Education in Republican China,” (A dissertation Doctor of Philosophy Department of History,
University of Washington, 2004).
39
โปรดดูรายละเอียดใน Harvey A. Levenstein, Revolution at the Table: the Transformation
of the American Diet (Berkeley and Los Angles: University of California Press, 2003).
40
โปรดดู Sarah Stage and Virginia Vincenti (eds.), Rethinking Home Economics: Women
and the History of a Professional.
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จากการวิเคราะห๑ภาควิชาคหกรรมศาสตร๑ในมหาวิทยาลัยไอโอวา ซึ่งเป็นหนํวยงานบุกเบิกการสอน
การใช๎เครื่องครัวสมัยใหมํ โดยมีการสอนวิชาคหกรรมศาสตร๑ที่มหาวิทยาลัยไอโอวาที่จัดตั้งแผนกการ
สอนวิชาเครื่องครัวสมัยใหมํขึ้นเป็นแหํงแรกในอเมริกาตั้งแตํ ค.ศ. 1929 และสอนมาอยํางยาวนานถึง
ปัจ จุบั น นั บ เป็ น สาขาวิชาหนึ่งในคหกรรมศาสตร๑ที่ตั้งใจจัดให๎ มีขึ้นสําหรับผู๎ หญิงโดยเฉพาะ เพื่อ
ตอบสนองกับเทคโนโลยีการครัวที่ก๎าวหน๎าไปอยํางมากตั้งแตํต๎นศตวรรษที่ 20 เป็นต๎นมา กํอนหน๎า
นั้นในศตวรรษที่ 19 ไอโอวาเป็นผู๎นําในการเรียนการสอนวิชาคหกรรมศาสตร๑สําหรับผู๎หญิงมาโดย
ตลอดและได๎ สํ ง ตํ อองค๑ค วามรู๎ ไ ปสูํ ที่ อื่น ๆ ในอเมริก าในศตวรรษตํ อ มา เชํ น เดี ย วกั บ การบุก เบิ ก
หลักสูตรการเรียนการสอนวิชาเครื่องครัวสมัยใหมํในบ๎านที่มีมหาวิทยาลัยแหํงอื่นนําไปใช๎ตํอมา แสดง
ให๎เห็นถึงฐานะความเป็นผู๎บุกเบิกของภาควิชานี้มาโดยตลอด41
ในครึ่งแรกของคริสต๑ศตวรรษที่ 20 เครื่องครัวยุคใหมํที่พัฒนาขึ้นจากพลังงานไฟฟูาและแก๏ส
มีจํานวนมากขึ้นและจําเป็นสําหรับงานในครัวที่ไมํมีคนใช๎อยํางหญิงสาวชาวอเมริกัน การฝึกฝนผู๎หญิง
ให๎รู๎จักคุ๎นเคยและใช๎เครื่องครัวอยํางมีประสิทธิภาพด๎วยการสอนผํานวิชาคหกรรมศาสตร๑ ถือเป็นการ
ฝึกให๎แมํบ๎านเป็นวิศวกรในครัวเรือน เทียบเคียงกับการสอนให๎ผู๎ชายเป็นวิศวกรด๎านเกษตรกรรมในไรํ
นา นับเป็นภาพอุดมคติสําหรับชาวอเมริกันที่ประกอบอาชีพทําไรํขนาดใหญํในรัฐทางตะวันตกและ
ทางใต๎42 เพราะวิชาคหกรรมศาสตร๑มีความจํา เป็นอยํางมากในการรองรับผลิตผลจากไรํนาให๎ไปสูํ
ตลาดและถึงมือผู๎บริโภค ทั้งการเก็บให๎คงความสดที่คุณคําทางอาหารเสียไปน๎อยที่สุด การแปรรูปและ
การถนอมอาหารในรู ปแบบตํางๆ ที่ตลาดต๎องการ ในสหรัฐอเมริกา วิชาคหกรรมศาสตร๑จึงถือวํา
สําคัญมากควบคูํไปกับการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมของประเทศจึงมีการเรียนการสอนวิชานี้กัน
อยํางแพรํหลาย
ในเมืองไทยปรากฏวําเมื่อการปฏิวัติด๎านการเกษตรดําเนินมาด๎วยดีแล๎วทั้งการปลูกพืชและ
เลี้ยงสัตว๑พันธุ๑ใหมํๆ จนผู๎เลี้ยงมีเหลือกินสํงขายได๎แล๎วในทศวรรษ 2500 นั้น แตํเกิดปัญหาวําตลาดใน
ประเทศมีรองรับไมํเพียงพอ เพราะคนยังไมํนิยมกินอาหารที่ผลิตได๎นี้อยูํ หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจเห็น
วําเป็นเพราะวิชาคหกรรมศาสตร๑ยังไมํมีการสํงเสริมกันเทําที่ควร การรู๎จักบริโภคเลยตามไมํทันการ
ผลิ ต จึ ง ต๎ อ งสํ ง เสริ ม การเรี ย นการสอนวิ ช าคหกรรมศาสตร๑ เพื่ อ สํ ง เสริม เรื่ องการกิ น ให๎ ถู ก หลั ก
โภชนาการใหมํจากผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้นในประเทศ การจัดการบ๎านเรือน การจัดการครอง

41

Amy Sue Bix, “Equipped for Life Gendered Technical Training and Consumerism in
Home Economics, 1920–1980,” Technology and Culture Volume 43, Number 4 (October 2002),
pp. 728-754.
42
Ibid, pp. 728-754.

228

เรือนตลอดจนเศรษฐกิจในครอบครัว การเลี้ยงและให๎การศึกษาแกํเด็ก ซึ่งเห็นวําจําเป็นในการยก
ฐานะความเป็นอยูํให๎กับเกษตรกรที่ผลิตพืชและสัตว๑ทางการเกษตรแผนใหมํ43
การพัฒนาความเป็นอยูํของเกษตรกรในชนบทเป็นประเด็นสําคัญที่คหกรในยุคบุกเบิกและที่
ปรึกษาหรือคหกรชาวตะวันตกโดยเฉพาะอเมริกันที่เข๎ามาปฏิบัติงานในเมืองไทยให๎ความสําคัญมาโดย
ตลอด ดังกรณีของเวอจิเนีย คัตเลอร๑ที่ได๎รับการจ๎างจากองค๑การความชํวยเหลือในตํางประเทศของ
สหรัฐอเมริกา (FOA) ให๎มาสอนและปรับปรุงหลักสูตรที่โรงเรียนการเรือนพระนครในปี พ.ศ. 24972499 ทั้งยังแนะนําให๎กํอตั้งสมาคมคหเศรษฐศาสตร๑แหํงประเทศไทยขึ้น ได๎ให๎ความสนใจตํอการ
พัฒนาชีวิตความเป็นอยูํในชนบทอยํางมากและได๎เยี่ยมเยียนเก็บข๎อมูลจากครอบครัวเกษตรกรใน
ชนบทหลายพื้นที่รํวมกับคหกรชาวไทย44 ซึ่งข๎อมูลหลายอยํางถูกนํามาเป็นโครงการพัฒนาด๎านการกิน
อยูํด๎วยการใช๎คหกรรมศาสตร๑หลายโครงการตํอมา
การปรากฏตัวในเวทีระดับชาติของคหกรรมศาสตร์
การกํอตั้งสมาคมคหเศรษฐศาสตร๑แหํงประเทศไทยเมื่อกลางปี พ.ศ. 2498 โดยคณาจารย๑ที่
สอนวิ ช าคหกรรมศาสตร๑ ใ นสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาทั้ ง สามแหํ งคื อ โรงเรี ย นการเรื อ นพระนคร
วิทยาลัยเทคนิค และแผนกเคหเศรษฐศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑นั้น ถือได๎วําเป็นการเปิด
ตัวอยํางเป็นทางการที่แสดงให๎เห็นถึงความสําคัญของความรู๎ด๎านคหกรรมศาสตร๑ในสังคมไทยเป็น
อยํางดี โดยมีครูการเรือนจากการจัดอบรมครั้งใหญํที่ได๎รับการอบรมความรู๎ใหมํด๎านคหกรรมศาสตร๑
เพิ่มเติมเป็นสมาชิกสําคัญ การจัดตั้งสมาคมมีจุดประสงค๑สําคัญ “ในอันที่จะช่วยกันส่งเสริมทั้งในทาง
ส่วนตัว ครอบครัวและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าในวิชาแขนงต่างๆ เช่น พัฒนาการของครอบครัว
และเด็กเป็นต้น”45 คือต๎องการจะเผยแพรํความรู๎และความสําคัญของคหเศรษฐศาสตร๑ในการพั ฒนา
ครัวเรือนและสังคมไทยนั่นเอง

43

หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ , “ปัญหาการเกษตรในด๎านเคหเศรษฐศาสตร๑ ,” ใน เกษตรศาสตร๑ 40 ปี
(กรุงเทพฯ: อมรินทร๑การพิมพ๑, 2506), หน๎า 200-202.
44
โปรดดู “A Home Economist’s Challenge,” หน๎า 11-12, และ “ขําวเคลื่อนไหวของคห
เศรษฐศาสตร๑,” หน๎า 84, วารสารคหเศรษฐศาสตร๑ ปีที่ 1 ฉบับปฐมฤกษ๑ (สิงหาคม-กันยายน 2498); และดู
Virginia Cutler, “A Visit to Saraburi Land Settlement,” ใน วารสารคหเศรษฐศาสตร๑ ปีที่ 1 ฉบับที่ 4
(มีนาคม 2499), หน๎า 308.
45
“ประชาสัมพันธ๑,” วารสารคหเศรษฐศาสตร๑ ปีที่ 1 ฉบับปฐมฤกษ๑ (สิงหาคม-กันยายน 2498), หน๎า
78.
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ภาพ 13 ภาพหมูํและรายชื่อคณะกรรมการสมาคมคหเศรษฐศาสตร๑แหํงประเทศไทยเมื่อแรกกํอตั้ง
ในปี พ.ศ. 2498
ที่มา: วารสารคหเศรษฐศาสตร๑ ปีที่ 1 ฉบับปฐมฤกษ๑ (สิงหาคม-กันยายน 2498).
ในอีกราว 3 ปีตํอมา การจัดงานชุมนุมแมํบ๎านครั้งที่ 1 พ.ศ. 2501 ถือเป็นการแสดงให๎เห็นถึง
บทบาทสําคัญระดับชาติของคหกรรมศาสตร๑เพราะเป็นงานที่จัดขึ้นโดยสมาคมและได๎รับความสนใจ
จากประชาชนอยํางมาก รวมทั้งมีการเผยแพรํผํานสื่อสารมวลชนอยํางกว๎างขวางจนสามารถสร๎าง
พื้นที่ให๎กับความรู๎ด๎านคหกรรมศาสตร๑ในเมืองไทยเพิ่มขึ้นอยํางมาก 46 ทั้งนี้ในการจัดแสดงในทุกปีจะ
เน๎นการเผยแพรํความรู๎ด๎านอาหารให๎ถูกหลักโภชนาการใหมํเป็นสํวนหลักประการหนึ่งของงานเสมอ

46

กรุณาดู “ภาพประกอบกิจกรรมในงานชุมนุมแมํบ๎าน,” หน๎า 151-153 และ “การวัดผลงานชุมนุม
แมํบ๎าน,” หน๎า 156-157. ใน. วารสารคหเศรษฐศาสตร๑ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2501).
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ในปีตํอมา ระหวํางวันที่ 8-12 มิถุนายน พ.ศ. 2502 ได๎มีการจัดประชุมสั มนาทางวิชาการ
เรื่ อ ง “โครงการคหเศรษฐศาสตร๑ เ กี่ ย วกั บ ความต๎ อ งการของครอบครั ว ชาวไทย ” ที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ จากความรํวมมือกันจัดของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ กระทรวงเกษตร
สํ า นั ก งานเลขาธิ การองค๑ก ารอาหารและเกษตรแหํ งสหประชาชาติ ทั้ง นี้ มีก ระทรวงศึก ษาธิก าร
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข เข๎ารํวมประชุมด๎วย เพราะทั้งสามกระทรวงมีงาน
พัฒ นาการท๎องถิ่น และสวัส ดิการสั งคม 47 ซึ่งเป็นการแสดงให๎เห็ นถึงความตื่นตัว ของสั งคมไทยใน
ความรู๎ด๎านคหกรรมศาตร๑ที่จะนํามาใช๎ในการพัฒนาชนบทและปรับปรุงการกินอยูํของประชาชนคน
ไทยโดยรวมให๎ดีขึ้น
อาจารย๑ทวีรัสมิ์ ธนาคม บรรณาธิการวารสารคหเศรษฐศาสตร๑คนแรกได๎กลําวถึงความสําคัญ
ของการศึก ษาด๎ านคหกรรมศาสตร๑ที่ จะต๎อ งจัด ให๎ มีขึ้ น ในเมื องไทยให๎ แพรํ ห ลายเหมื อนอยํ างใน
ประเทศฟิลิปปินส๑ที่ทํานไปดูงานด๎วยเหตุผลหลายประการ ประการหนึ่งที่สําคัญคือ “ด้วยอิทธิพลของ
โลกตะวันตก คนไทยกําลังจะสูญเสียสิ่ งที่มีค่าในวัฒนธรรมเดิมของไทย ควรจะมีการศึกษาเพื่อรักษา
สิ่งที่ดีที่บอกลักษณะความเป็นไทยไว้ ”48 นั่นหมายความวําคหกรรมศาสตร๑อาจเป็นเครื่องมือที่ชํวยใช๎
สร๎างความเป็นไทยได๎ด๎วย อันอาจจะเป็นแนวคิดที่มีอยูํรํวมกันในหมูํปัญญาชนและชนชั้นนําไทยในยุค
พัฒนาที่กําลังเสาะแสวงหาศาสตร๑สมัยใหมํตํางๆ มาชํวยสร๎างความรุํงเรืองแกํชาติกันอยูํในยุคนั้น
วิชาการเรือนกับการสร้างโอกาสด้านอาชีพให้ผู้หญิง
จากหนั ง สื อ ทบทวนบทบาทของวิ ช าคหกรรมศาสตร๑ ในวาระครบรอบศตวรรษในสั ง คม
สหรัฐอเมริกา ปรากฏวําสิ่งที่นักประวัติศาสตร๑สํวนใหญํละเลยไปไมํให๎ความสําคัญกับกระบวนการ
เคลื่อนไหวทางด๎านคหกรรมศาสตร๑ในฐานะเป็นพลังสําคัญในการขยายบทบาทและอํานาจของผู๎หญิง
ในสังคม49 ทั้งๆ ที่บทบาทสําคัญของคหกรรมศาสตร๑หากมองในมุมมองด๎านประวัติศาสตร๑สตรีแล๎วนั่น
คือการเปิดพื้นที่ทางสังคมและสร๎างบทบาททางเศรษฐกิจในด๎านวิชาชีพของผู๎หญิงที่ สําคัญมากใน
ศตวรรษที่ 20 แม๎วําจะมีกระแสวิจารณ๑วําการจัดการศึกษาแบบผูกโยงกับเพศสภาวะอยํางคหกรรม
ศาสตร๑นั้นเทํากับยังเก็บผู๎หญิงอยูํในครัวและในบ๎านตํอไป แตํจากการทบทวนผํานประวัติศาสตร๑แล๎ว
พบวําผู๎หญิงในสังคมอเมริกันได๎เข๎าไปมีบทบาทและมีสํวนรํวมทางสังคมอยํางหลากหลายในศตวรรษที่
47

ทวีรัสมิ์ ธนาคม, “การศึกษาทางคหเศรษฐศาสตร๑ในประเทศไทย,” วารสารคหเศรษฐศาสตร๑ , (ปีที่ 4
ฉบับที่ 4 พฤษภาคม 2502), หน๎า 252. โดยในวารสารฉบับนี้มีชื่อรองที่ปกวํา “ฉบับสัมนาคหกรรมศาสตร๑แหํงชาติ
ครั้งที่ 1” มีเนื้อหารายละเอียดของการประชุมครั้งนี้ด๎วย
48
ทวีรัสมิ์ ธนาคม, “คหเศรษฐศาสตร๑ในฟิลิปปินส๑,” วารสารคหเศรษฐศาสตร๑ ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 (กรกฎาคม
2503), หน๎า 344.
49
Sarah Stage, “Ellen Richards and the Social significance of the Home Economics
movement”, in Sarah Stage and Virginia Vincenti (eds.), Rethinking Home Economics: Women
and the History of a Professional, p.17.
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20 ทั้งเป็นครู โภชนากร นักหนังสือพิมพ๑ ผู๎แทนขายเครื่องใช๎ไฟฟูาในบ๎าน นักสังคมสงเคราะห๑ ฯลฯ
โดยพบวําหลายอาชีพนั้นเป็นผลโดยตรงมาจากการเรียนวิชาคหกรรมศาสตร๑นั่นเอง
ในสังคมไทยเองนั้นการให๎การศึกษาที่เหมาะสมกับเพศสภาวะของสตรีนั้นก็มีความคาดหวัง
เชํน เดีย วกันวําสตรี นั้ น จะสามารถทําหน๎าที่ตามบทบาทของอาชีพที่เหมาะสมกับเพศของตน ดัง
ปรากฏในคํากลําวรายงานเปิดโรงเรียนมัธยมวิสามัญการเรือนเมื่อปี พ.ศ. 2477 วํา
แม้ ส ตรี ผู้ ใ ดไม่ มี โ อกาสครองคู่ หรื อ มี เ หตุ ต้ อ งพรากคู่ ด้ ว ยประการใดๆ ก็ ดี
คุณสมบัติและคุณธรรมอันนั้นก็ ย่อมจะเป็นของตัวเอง...ควรพยายามหาเลี้ยงชีพตาม
สาขางานที่ตนชํานาญ หรือที่ได้บทเรียนไปจากโรงเรียน เช่น รับเลี้ยงเด็ก รับทําหน้าที่
แม่บ้าน หรือประกอบการอาชีพอย่างอื่น เช่นรับจ้างเย็บปักถักร้อย รับจ้างตัดเสื้อ หรือ
การฝีมืออย่างอื่น แม้ที่สุดจะเป็นครูโรงเรียนประชาบาลก็น่าจะทําได้50
ผลลัพธ๑สําคัญประการหนึ่งของการเคลื่อนไหวของการศึกษาวิชาการเรือนในหมูํสตรี คือการ
เกิดอาชีพใหมํของสตรีที่ส ามารถสร๎างรายได๎ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของผู๎ ห ญิงได๎อยํางชัดเจน
กลําวคือการเกิดขึ้นของอาชีพใหมํของผู๎หญิงในสังคมไทยที่เกิดวิชาชีพใหมํในภาคราชการ เชํน ครู
อนุบาล ครูการเรือน โภชนากร รวมทั้งในภาคเอกชน อาทิ ชํางตัดเสื้อ ชํางเสริมสวย และการขาย
อาหาร อันเป็นผลมาจากการแสวงหาโอกาสในอาชีพของสตรีไทย จากแนวคิดวําด๎วยการสร๎างคุณคํา
ของผู๎หญิงทั้งในครัวเรือนและเพื่อประเทศชาติสํวนรวม โดยได๎รับการศึกษาทั้งจากโรงเรียนการเรือนที่
เปิดสอนในสถาบันของรัฐและโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนวิชาชํางของสตรีขึ้นจํานวนมากเพื่อตอบสนอง
ความต๎องการหาโอกาสทางด๎านอาชีพในสังคมไทยสมัยใหมํ
การแพรํกระจายของเทคโนโลยีเชํนจักรเย็บผ๎านั้น ยังเป็นการเสริมพลังอํานาจของผู๎หญิงให๎
สามารถใช๎จักรเย็บผ๎าประกอบอาชีพหาเลี้ยงตัวได๎เป็นอยํางดี ดังปรากฏวําในงานเปิดปูายของบริษัท
ซิ ง เกอร๑ สาขาในกรุ ง เทพฯ-ธนบุ รี ที่ ก รมพระนราธิ ป พงศ๑ ป ระพั น ธ๑ รั ฐ มนตรี วํ า การกระทรวง
ตํางประเทศเวลานั้นมาเป็นประธานพิธีเปิดซึ่งมีโรงเรียนสอนการเย็บจักรอยูํด๎วยนั้น ได๎ทรงมีพระ
ดํารั สวํา “ซิงเกอร์ ไม่แต่จ ะค้าขายอย่างเดียว แต่ยังช่ว ยส่ งเสริมวิชาชีพของกุลสตรีอีกด้วย”51 ซึ่ง
ปรากฏวําในรูปขําวปรากฏสตรีไทยมาเรียนเย็บจักรที่บริษัทหลายคนด๎วยกัน และผู๎หญิงที่เรียนเย็บผ๎า

50

อ๎างจาก ทวีรัสมิ์ ธนาคม, “การศึกษาทางคหเศรษฐศาสตร๑ในประเทศไทย,” หน๎า 254.
51
กุลสตรี (ฉบับที่ 4 2496).
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ในบริษัท ห๎างร๎านและโรงเรียนเอกชนเหลํานี้จะเป็นกําลังสําคัญในอุตสาหกรรมการตัดเย็บที่ กระจาย
ไปทั่วประเทศในเวลาตํอมา
การสร๎ างวิช าชีพให๎ กับ สตรีจ ากการศึก ษาวิช าคหกรรมศาตร๑นั้น มีตั ว อยํางจากชีวิตของ
เจ๎าของห๎องเสื้อชื่อดัง “สปัน” ในกรุงเทพฯ ในทศวรรษ 2510 คือนางสปัน คันธวงศ๑ ซึ่งถึงแม๎จะจบ
คหกรรมศาสตร๑จากอังกฤษ แตํในชั้นมัธยมเธอศึกษาที่โรงเรียนสตรีวิสุทธิคามที่มีชื่อด๎านการเรือนและ
ควบคุมโดยคนในตระกูล มาลากุล และถูกนับเป็นความภูมิใจของคนที่เรียนวิชานี้ไมํน๎อยในฐานะ
เจ๎าของห๎องเสื้อที่ประสบความสําเร็จอยํางสูง มีผลงานแสดงแบบเสื้อเป็นทีย่ อมรับของตํางประเทศ ได๎
เปิดร๎านเสื้อขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2505 ตํอมาอีก 4 ปีก็เปิดโรงเรียนสอนตัดเสื้อขึ้นสอนแกํสตรีที่สนใจจะ
นําไปประกอบอาชีพที่มาสมัครเรียนถึง 500 คน52 ซึง่ ดูเหมือนจะเป็นรูปแบบการทําธุรกิจห๎องเสื้อและ
เสริมสวยที่นิยมกันอยูํสมัยนั้น และนับเป็นการขยายโอกาสให๎กับสตรีในการประกอบอาชีพอิสระหา
เลี้ยงครอบครัวที่สําคัญ
5.4 การเผยแพร่ความรู้คหกรรมศาสตร์ในสังคมไทย
การเผยแพร่ผ่านสถาบันการศึกษาที่เป็นทางการ
หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 มีการประกาศใช๎แผนการศึกษาชาติฉบับ
ใหมํซึ่งกําหนดให๎ป ระเภทวิส ามัญศึกษาได๎แกํการศึกษาวิช าอาชีพเพื่อให๎การศึกษาแกํพลเมืองได๎
กว๎างขวางขึ้นและเหมาะกับสภาพการเติบโตของสังคม เชํน กสิกรรม หัตถกรรมและพานิชยการ ซึ่ง
เป็นความรู๎พื้นฐานสําหรับประกอบการเกษตรและอุตสาหกรรมตํางๆ 53 ที่สําคัญคือการจัดตั้งโรงเรียน
การเรือนขึ้นในปี พ.ศ. 2477 และผลิตครูการเรือนขึ้นปูอนโรงเรียนประถมและมัธยมการเรือนที่เริ่ม
ผลิตมาตั้งแตํปี พ.ศ. 2481 เป็นครูในสังกัดอาชีวศึกษา 54และปรากฏวําโรงเรือนการเรือนได๎ให๎ความ
รํวมมือกับรัฐบาลในการเผยแพรํการกินตามแนวโภชนาการใหมํเป็นอยํางดี
การเรี ย นการสอนวิ ช า คหกรรมศาสตร๑ (Home economics) แบบอเมริ กั น ใน
สถาบันการศึกษาที่เริ่มต๎นขึ้นในทศวรรษ 2490 นับวําเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญ เพราะหลักสูตรการเรียน
การสอนและความรู๎เป็นการถํายทอดโมเดลอเมริกันมาเต็มที่ จากการวางหลักสูตรและสํงอาจารย๑ไป
ศึกษาตํอที่สหรัฐอเมริกาด๎านคหกรรมศาสตร๑โดยตรง ในปี พ.ศ. 2498 ได๎เพิ่มวิชาคหกรรมศาสตร๑ลง
ในหลักสูตรในโรงเรียนมัธยมสามัญ ซึ่งมีจํานวนโรงเรียนมัธยมเพิ่มขึ้นอยํางรวดเร็วในชํวงนั้นถึง 681
52

“สตรีที่นํารู๎จัก สปัน คันธวงศ๑,” คูํมือแมํบ๎านทางวิทยุและโทรทัศน๑ ปีที่ 7 ฉบับที่ 76 (พฤศจิกายน
2510), หน๎า 26-37.
53
สุนทรี อาสะไวย๑, “กําเนิดและพัฒนาการอาหารชาววังหลัง พ.ศ. 2475,” ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 32 ฉบับ
ที่ 8 (มิถุนายน 2554), หน๎า 148.
54
วิทยาลัยครูสวนดุสิต, ครบรอบ 50 ปีวิทยาลัยครูสวนดุสิต พ.ศ. 2477-2527 (กรุงเทพฯ: คณะวิชา
มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑, 2527), หน๎า 113.
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โรงเรียน เพื่อเป็นการขยายการศึกษาด๎านคหกรรมศาสตร๑ให๎กับเด็กที่อนาคตจะออกไปมีครอบครัว
เพื่อให๎ การดําเนิน งานสอนวิช าคหกรรมศาสตร๑อันเป็นความรู๎แนวทางใหมํที่ได๎รับอิทธิพลมาจาก
สหรัฐอเมริกาประสบผลตามความประสงค๑ ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงได๎จัดการอบรมครูการเรือน
ชํวงปิดภาคเรียนฤดูร๎อนในปี พ.ศ. 2498 ซึ่งการมาพบปะกันของศิษย๑เกําโรงเรียนการเรือนครั้งใหญํนี้
นําไปสูํการตั้งสมาคมคหเศรษฐศาสตร๑55 ขึ้นในที่สุด
ตํอมาเมื่อมีการประกาศหลักสูตรการศึกษาใหมํในปี พ.ศ. 2503 ได๎ขยายการศึกษาภาคบังคับ
ออกไปเป็น 7 ปี ก็ปรากฏวํามีการสอนคหกรรมศาสตร๑ตั้งแตํระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษารวมทั้ง
ระดับอุดมศึกษาและขยายการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาทั้งตอนต๎นและตอนปลายในโรงเรียน
การชํา งสตรี ที่มีอยูํ ทุกจั งหวัด ยกเว๎น พังงา สตูล และแมํฮํองสอน 56 และปรากฏการสอนความรู๎
โภชนาการใหมํแทรกอยูํในวิชาอื่นอีกหลายวิชา ทั้งนี้ได๎พยายามจัดหลักสูตรการศึกษาให๎สอดคล๎องกัน
กับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่กําลังดําเนินการไปพร๎อมกัน เพื่อเตรียมกําลังแรงงานไว๎รองรับการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ
อีกทางหนึ่งที่ใช๎สถาบันการศึกษาเป็นจุดแพรํกระจายความคิดด๎านโภชนาการใหมํที่เห็นได๎
ชัดเจนและสร๎างความเปลี่ยนแปลงในนิสัยการกินของเด็กที่เห็นผลได๎ในระยะยาวตํอมาคือ โครงการ
อาหารกลางวันในโรงเรียน ที่เป็นเสมือนครัวทดลองให๎เด็กได๎เรียนรู๎จากประสบการณ๑จริงและบาง
โรงเรี ยนให๎เด็กได๎เข๎าไปมีสํวนรํ วมในการทําอาหารเองด๎วย อันเป็นการปลูกฝังเรื่องความคิดด๎าน
โภชนาการของอาหารการกินที่ได๎ผลติดตัวเด็กที่สําคัญมากและเด็กอาจนําไปกระจายไปถึงทางบ๎าน
และผู๎ปกครองด๎วย เพราะเป็นการเรียนรู๎จากกระทําจริงและสร๎างประสบการณ๑ที่ประทับใจของการ
กิน ในวัย เด็กที่ทรงประสิ ทธิภาพยิ่งประการหนึ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรี ยน 57 ควบคูํกันกับการเรียนวิช า
คหกรรมศาสตร๑และสุขศึกษาที่สอนให๎นักเรียนรับรู๎ถึงการกินตามแบบโภชนาการใหมํที่สอนกันอยําง
แพรํหลายตั้งแตํระดับประถมศึกษาและเรียนซ้ําๆ จนถึงระดับอุดมศึกษาทีเดียว
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ทวีรัสมิ์ ธนาคม, “การศึกษาทางคหเศรษฐศาสตร๑ในประเทศไทย,” หน๎า 258.
ทั ศ นา เมฆเวี ย น, “วิ วั ฒ นาการของหลั ก สู ต รและการจั ด การเรี ย นการสอนคหกรรมศาสตร๑
ระดับอุดมศึกษาในสมัยรัตนโกสินทร๑,” (วิทยานิพนธ๑ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะครุศาสตร๑ จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย
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ชวลิต รัตนกุล, “การจัดอาหารกลางวันในโรงเรียน,” ใน โครงการพัฒนาการศึกษา, อาหารและ
โภชนาการ, (พระนคร: แผนกการพิมพ๑วิทยาลัยครูสวนสุนันทา, 2506), หน๎า 113-125.
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ภาพ 14 บทบาทของคหกร (รวมทั้งครู) กับการเผยแพรํอาหารหลัก 5 หมูํภาพตัวแทนของ
โภชนาการใหมํที่คนไทยรู๎จักกันอยํางดีผํานสถาบันการศึกษา
ที่มา: ประสานมิตรบัณฑิตรุํน 10 (พระนคร: โรงพิมพ๑นิยมวิทยา 215, 2507).
โครงการอาหารกลางวันเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อมีโรงเรียนทดลองการศึกษาแผนใหมํจาก
ความชํว ยเหลื อของสหรั ฐ อเมริ กา องค๑การศึกษาวิทยาศาสตร๑และวัฒ นธรรมแหํงสหประชาชาติ
องค๑การอาหารและเกษตรแหํงสหประชาชาติ และองค๑การกรรมกรสากลแหํงสหประชาชาติ ในการ
ปรับปรุงระบบการศึกษาของไทยขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2494 ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีโรงเรียน 8 โรงเรียน
ได๎ทดลองจัดโครงการอาหารกลางวันขึ้น มีพํอแมํของเด็กชํวยออกคําใช๎จํายสมทบกับเงินที่ได๎จาก
รัฐบาล โดยโรงเรียนประถมศึกษาแหํงแรกที่ดําเนินการเป็นผลสําเร็จคือ โรงเรียนอนุบาลวัดเมือง กํอน
จะขยายไปสูํโรงเรียนอื่นอีก 7 แหํงและเน๎นการจัดอาหารให๎ถูกต๎องตามหลักโภชนาการใหมํและเป็น
การสอนให๎เด็กเรียนรู๎เรื่องโภชนาการของอาหารจากประสบการณ๑จริงจากโรงเรียน58
การปฏิวัติความคิดของประชาชนผํ านระบบการศึกษาเป็นความพยายามของรัฐ ที่จัดให๎
การศึกษาคหกรรมศาสตร๑และวิชาอื่นเชํนสุขศึกษาและวิทยาศาสตร๑สอนความรู๎โภชนาการใหมํผําน
สถาบันในระบบการศึกษา ให๎พลเมืองได๎รับรู๎และซึมซั บกับความรู๎โภชนาการใหมํที่แฝงฝังเข๎ามาเป็น
หลักการที่ใช๎สําหรับตัดสินใจเลือกและปฏิบัติในชีวิตประจําวันเกี่ยวกับอาหารการกิน ที่จะนําไปสูํการ
ยกระดับความเป็นอยูํของตนในทุกด๎าน ทําให๎พลเมืองที่ผํานการศึกษาในระบบถูกปลูกฝังความรู๎ด๎าน
อาหารการกินด๎วยแนวคิดโภชนาการใหมํ จนนําไปสูํความเปลี่ยนแปลงด๎านการบริโภคที่สําคัญผําน
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กิ่ งแก๎ ว บุน นาค, “การจั ด อาหารกลางวัน ในโรงเรี ยนทดลองจั งหวั ด ฉะเชิ งเทรา,” วารสารคห
เศรษฐศาสตร๑ ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 (มีนาคม 2499), หน๎า 283-293.
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การนําเข๎าไปแฝงฝังในจิตสํานึกของปัจเจกชนแตํละคนรํวมไปกับการเปลี่ยนแปลงที่ทําโดยภาครัฐและ
เอกชนในสื่อสารมวลชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยูํ
การเผยแพร่ผ่านสื่อสารมวลชน
การเผยแพรํความรู๎คหกรรมศาสตร๑ในสังคมไทยได๎อาศัยทั้งสื่อสิ่งพิมพ๑ วิทยุ และโทรทัศน๑ ไป
พร๎อมๆ กัน ในด๎านสื่อสิ่งพิมพ๑การออกหนังสือ วารสารคหเศรษฐศาสตร๑ ตั้งแตํปี พ.ศ. 2498 นับเป็น
จุดเริ่มต๎นที่สําคัญที่แสดงเห็นถึงความสําคัญของความรู๎ด๎านนี้ตํอสังคมไทย ประกอบกับการตีพิมพ๑
ความรู๎ด๎านคหกรรมศาสตร๑ในนิตยสารสตรี เชํน สตรีสารที่ปรากฏงานเขียนของคหกรของสมาคมคห
เศรษฐศาสตร๑อยํางสม่ําเสมอ นิตยสารคูํมือแมํบ๎านทางวิทยุและโทรทัศน๑ ก็มีบทความและรายการ
โทรทัศน๑และวิทยุ โดยคหกรของสมาคมเชํนกัน และยังมีปรากฏในหนังสือพิมพ๑ตํางๆ ตลอดจนถึง
หนังสือเลํมประเภทคูํมือและตําราด๎วย นอกจากนี้ยังมีการเผยแพรํสิ่งพิมพ๑ในรูปแบบของโปสเตอร๑อัน
เป็นสื่อสําคัญอีกประการหนึ่งโดยเฉพาะภาพอาหารหลัก 5 หมูํ
การจัดเวทีเผยแพรํความรู๎ไปสูํผู๎ชมหรือผู๎เข๎ารํวมงานโดยตรงในรูปแบบงานนิทรรศการใน
วาระตํางๆ การจัดงานชุมนุมแมํบ๎านของสมาคมคหเศรษฐศาสตร๑แหํงประเทศไทย การจัดงานอาหาร
ประจําปีของสายปัญญาสมาคม งานเคหศิลป์ของสภาสตรีแหํงชาติ ซึ่งบางครั้งการจัดงานขึ้นได๎ผล
กระจายไปสูํสังคมมากกวําจะวัดจากผู๎เข๎ารํวมงานเทํานั้น อยํางเชํนงานชุมนุมแมํบ๎านที่จัดขึ้นเป็นครั้ง
แรกในปี พ.ศ. 2501 ที่โรงเรียนการเรือนพระนครที่พระราชวังสวนดุสิ ตนั้น แม๎จะประสงค๑เผยแพรํ
ความรู๎ กับผู๎ เข๎ามาชมงานโดยตรงเป็นประการสํ าคัญ แตํกระนั้นก็ตามจํานวนคนที่ได๎รับรู๎คงจะมี
มากกวําคนชมงานหลายเทําเพราะมีสื่อสารมวลชนหลายแขนงให๎ความรํวมมือในการประชาสัมพันธ๑
เผยแพรํงาน และบางครั้งก็เป็นการออกสื่ออยํางวิทยุและโทรทัศน๑โดยตรงจากในงานไปถึงผู๎ชมอยําง
กว๎างขวางด๎วย ดังปรากฏวําในการจัดงานชุมนุมแมํบ๎านครั้งที่ 1 มีวิทยุชํวยประชาสัมพันธ๑ถึง 12
สถานี โทรทัศน๑ 1 ชํองคือชํอง 4 บางขุนพรหม หนังสือพิมพ๑รายวัน 3 ฉบับ 59 และในงานชุมนุม
แมํบ๎านบางปีเชํนครั้งที่ 9 ก็มีรายการนําชมงานออกอากาศทางโทรทัศน๑ด๎วยในรายการแมํบ๎านวัน
จันทร๑ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 250960 นอกจากนั้นยังมีนิตยสารสตรีอีกหลายฉบับที่รายงานทั้งขําว
กิจกรรมและภาพขําว รวมทั้งตํอมาได๎มีการพิมพ๑หนังสืออนุสรณ๑ชุมนุมแมํบ๎านขึ้นมาเป็นที่ระลึกของ
งานด๎วย
ในคราวการจัดงานชุมนุมแมํบ๎านครั้งที่ 10 ได๎ มีการทบทวนถึงผลสัมฤทธิ์ด๎านตํางๆ ของการ
จัดงานครั้งที่ผํานๆ มา ปรากฏวําผู๎ทรงคุณวุฒิที่มีสํวนรํวมในการจัดงานทุกคนเห็นพ๎องต๎องกันวําการ
จัดงานชุมนุมแมํบ๎านนั้นสร๎างประโยชน๑ในการเผยแพรํความรู๎คหกรรมศาสตร๑อยํางได๎ผลทุกด๎าน ทั้ง
59

“คําขอบคุณ,” วารสารคหเศรษฐศาสตร๑ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2501), หน๎า 155.
60
กรุณาดู คูํมือแมํบ๎านทางวิทยุและโทรทัศน๑ ปีที่ 6 ฉบับที่ 63 (ตุลาคม 2509), หน๎า 8, 25-29.
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อาหาร เสื้อผ๎าเครื่องแตํงกาย การจัดและตกแตํงบ๎านเรือน การชํางและการประดิษฐ๑สิ่งของใช๎สอยใน
บ๎าน ทั้งยังมีงานบางแขนง เชํน การจัดแตํงบ๎าน งานดอกไม๎และงานสารพัดประดิษฐ๑ ที่ขยายผล
แพรํหลายไปยังตํางจังหวัดอยํางเห็นได๎ชัดกวําที่เป็นมาเมื่อ 20-30 ปีกํอน โดยเฉพาะในโรงเรียนสตรี
ประจําจังหวัดทุกแหํงมีการตื่นตัวกันมาก ในขณะที่การจัดแสดงด๎านอาหารนั้น การจัดแสดงวิธีการ
ทําอาหารรูปแบบใหมํๆ จะได๎รับความสนใจมาก นอกจากนี้การสาธิตการทําอาหารที่ต๎องใช๎เครื่องทุํน
แรงไฟฟูาขนาดเล็กในครัวเรือนอยํางเชํนเครื่องบดอาหารอัตโนมัติจะได๎รับความนิยมเป็นพิเศษ และ
เครื่องใช๎ไฟฟูาในบ๎านที่วางขายในงานจะขายดีเนื่องจากทางบริษัทห๎างร๎านจะลดราคาร๎อยละ 1561
ในขณะที่รูปแบบการเผยแพรํทางสื่อสารมวลชนในสมัยนั้น สื่อที่มีอิทธิพลกว๎างขวางที่สุด
นําจะเป็ นวิทยุเพราะมีขอบขํายการกระจายเสี ยงครอบคลุ มเกือบทั่วประเทศและเครื่องรับวิทยุมี
มากกวําเครื่องรั บโทรทัศน๑ที่มักกระจุกตัวอยูํในเขตเมืองและสัญญาณแพรํกระจายชัดเจนอยูํแตํใน
กรุงเทพฯ และจังหวัดใกล๎เคียง สํวนรายการสาธิตการทําอาหารทางโทรทัศน๑ได๎สร๎างชํองทางการ
สื่อสารและเรียนรู๎เรื่องอาหารและโภชนการใหมํอยํางมีประสิทธิภาพเป็นอยํางมาก เพราะมีทั้งภาพ
และเสียงที่ทําให๎ผู๎คนประทับใจ เพียงแตํจํากัดด๎วยเครือขํายของโทรทัศน๑ที่สัญญาณออกอากาศพัฒนา
ช๎ามากจนถึงทศวรรษ 2510 ก็จํากัดอยูํแคํในกรุงเทพฯ และจังหวัดภาคกลางใกล๎กรุงเทพฯ อิทธิพล
ของโทรทัศน๑จึงมีผลตํอชนชั้นกลางในกรุงเทพฯ เป็นสําคัญ ตํอมาเมื่อสัญญาณขยายไปทั่วประเทศก็
ทําให๎รายการอาหารในโทรทัศน๑เติบโตขึ้นอยํางมากจากพื้นฐานเดิมที่มี
พบวําตั้งแตํต๎นทศวรรษ 2500 เป็นต๎นมา บทบาทของสมาคมคหเศรษฐศาสตร๑แหํงประเทศ
ไทย โดยสมาชิกหลายทํานของสมาคมฯ ได๎ไปออกสื่อสารมวลชนทุกแขนงอยํางกระตือรือร๎นในการ
เผยแพรํความรู๎ทางคหกรรมศาสตร๑ไปสูํประชาชนทั่วไป ทั้งทางวิทยุกระเสียงและโทรทัศน๑ รวมทั้งการ
เขียนคอลัมน๑ตํางๆ ใน วารสาร นิตยสารสตรี และหนังสือพิมพ๑ด๎วย นอกจากนี้การแพรํกระจายของ
ขําวสารยังมีรูปแบบของการผลิตซ้ํากันหรือชํวยสํงเสริมกันระหวํางวิทยุ โทรทัศน๑และสื่อสิ่งพิมพ๑ ดัง
กรณีของวารสารคูํมือแมํบ๎านทางวิทยุ และโทรทัศน๑ ที่ดําเนินงานคูํขนานกันไปกับวิทยุ ททท. และ
สถานีไทยโทรทัศน๑ชํอง 4 โดยรายการตํางๆ ทางวิทยุและโทรทัศน๑จะได๎รับการตีพิมพ๑ซ้ําในนิตยสาร
ทั้งยังทําหน๎าที่เป็นการแนะนํารายการและเป็นคูํมือให๎รายละเอียดประกอบกับผู๎ชมโทรทัศน๑ “จึง
นับว่าจะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ” โดยปรากฏวําตอนแรกๆ พิมพ๑แคํจํานวน 3,500 เลํมเทํานั้นแตํพอ
ถึงปีที่ 7 ในต๎นทศวรรษ 2510 ผู๎คนให๎ความสนใจกันมากจึงมียอดพิมพ๑สูงถึง 14,000 เลํม62
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เกลียว บุนนาค, “ผลงานชุมนุมแมํบ๎านตามสายตาของข๎าพเจ๎า”, สมาคมคหเศรษฐศาสตร๑แหํงประเทศ
ไทย, อนุสรณ๑งานชุมนุมแมํบ๎านครั้งที่ 10 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ๑แพรํการชําง, 2510), หน๎า 5-9.
62
“บทบรรณาธิการ”, คูํมือแมํบ๎านทางวิทยุและโทรทัศน๑ ปีที่ 7 ฉบับที่ 72 (กรกฎาคม 2510).
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โครงการพัฒนาชนบท
โครงการพัฒ นาชนบทถือเป็นการนําเอาความรู๎ด๎านคหกรรมศาสตร๑เข๎าไปให๎ช าวบ๎านใน
หมูํบ๎านถึงครัวเรือน ทั้งนี้โครงการพัฒนาท๎องถิ่นตํางๆ ยังมีบทบาททางการเมืองที่สําคัญในสงคราม
แยํงชิงมวลชนเพื่อสร๎างความนิยมทางการเมืองให๎ชาวบ๎านหันมานิยมรัฐบาลมากกวําไปนิยมพรรค
คอมมิวนิสต๑แหํงประเทศไทยอีกด๎วย ในโครงการพัฒนาหมูํบ๎านได๎มีการตั้งชมรมหรือกลุํมตํางๆ ขึ้นให๎
เป็นกลไกการดําเนินงานพัฒนาขึ้น อาทิ การตั้งกลุํมยุวกสิกร ชมรมยุวคหเศรษฐกรในโรงเรียนและใน
บางหมูํบ๎าน เพื่อเผยแพรํความรู๎ด๎านคหกรรมศาสตร๑และมีการอบรมงานครัวในกลุํมสตรีของหมูํบ๎าน
ด๎วย ทั้งนี้เพื่อชํวยยกระดับการครองชีพให๎มีสุขพลานามัยที่ดีในทุกบ๎านเรือนชนบทอันเป็นคนสํวน
ใหญํที่สําคัญในการพัฒนาประเทศถึงร๎อยละ 85 ในต๎นทศวรรษ 250063

ภาพ 15 อาสาสมัครชาวตํางชาติที่เข๎าไปอบรมวิชาเคหเศรษฐศาสตร๑แกํหนํวยยุวกสิกรที่บ๎านเจ็ด
เสมียน อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ที่มา: www.chetsamian.org
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หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, สบ.5.1.1.2/19 เรื่องการปรับปรุงงานพัฒนาการท๎องถิ่น โครงการพัฒนาการ
ท๎องถิ่นแหํงชาติ พ.ศ. 2502-2504 (พ.ศ. 2502-2504).
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ทั้งนี้ โครงการพัฒนาอนามัย ท๎องถิ่นนั้นมีจุดเริ่มต๎นมาตั้งแตํปี พ.ศ. 2497 เมื่อยูเนสโก๎ได๎
สนับสนุนการจัดมูลสารศึกษา เปิดศูนย๑กลางการฝึกอบรมการศึกษาผู๎ใหญํจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อ
ฝึกอบรมครูที่มีวุฒิผู๎ชํวยพยาบาลสําหรับแขนงอนามัย และครูที่มีวุฒิการเรือนและการชําง ในด๎าน
อนามัย เกษตร การเรื อน สวัสดิภาพสังคม การศึกษา การชํางชนบท การผลิตอุปกรณ๑การศึกษา
หลักสูตร 2 ปีเมื่อจบแล๎วจะไปสอนอยูํที่จังหวัดของตน จนถึงปี พ.ศ. 2502 มีครูได๎รับการอบรมแล๎ว
40 จังหวัด โดยมีเปูาหมายสํงเสริมให๎ชนบทมีความเป็นอยูํที่ดีขึ้น ในปีที่ 2 ของการศึกษา นักศึกษาจะ
ไปอยูํที่บ๎านชาวบ๎านในชนบทเพื่อสอนการจัดการดูแลบ๎านให๎ดีขึ้น ด๎วยการจัดบ๎าน การประกอบ
อาหาร 64 ทั้งนี้ เปู าหมายของ “งานส่ งเสริมหรือพัฒ นาการด้านวิช าการเคหเศรษฐศาสตร์คืองาน
ส่งเสริมเพื่อจะช่วยแนะนําสตรีชนบทที่ไม่มีโอกาสศึกษาวิชานี้โดยตรง ให้รู้จักปรับปรุงฐานะความ
เป็นอยู่ให้ดีขึ้น”65อันเป็นการขยายโอกาสให๎กับสตรีในชนบทได๎รับความรู๎ด๎านคหกรรมศาสตร๑เพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตภายในบ๎านโดยตรง
5.5 การเปลี่ยนแปลงวิถีการปฏิบัติจากความรู้โภชนาการใหม่: การต่อสู้กับการหุงข้าวเช็ดน้าให้
เปลี่ยนเป็นไม่เช็ดน้า
การหุงข๎าวของคนไทยสมัยโบราณสํวนใหญํจะคุ๎นเคยกับการหุงข๎าวแบบเช็ดน้ําคือการหุงข๎าว
พอจะสุกก็จะรินน้ําออกจากข๎าว คํอยๆ เบาไฟลงแล๎วดงให๎ข๎าวสุก ปรากฏวําแม๎แตํในหนังสือสอน
วิชาการเรือนสมัยทศวรรษ 2470 ก็ยังสอนการหุงข๎าวแบบเช็ดน้ําอยูํวํา
เอาข้าวสารที่จะหุงนั้นมาเก็บกากเสียให้หมด แล้วใส่ในหม้ อที่จะหุง...ใส่น้ําที่
สะอาดๆ ลงในหม้อข้าวสารนั้น เอามือซาวพอสะอาด เปลี่ยนน้ําประมาณสาม 3 ครั้ง จึง
ใส่น้ํา คะเนราวค่อนหม้อ ปิดฝายกขึ้นตั้งไฟพอตั้งฟองจะเดือด ก็ใช้ด้ามกระจ่าหรือทัพพี
คนข้าวในหม้อนั้นให้ทั่วกัน เพื่อกันไม่ให้ก้นหม้อไหม้ พอเดือดต้องหมั่นตักขึ้นมาดู เมื่อ
เห็นว่าไตขาวๆ ที่เมล็ดข้าวนั้นจวนหมด ก็ยกลงเช็ดน้ําให้แห้ง ยกขึ้นดงหมุนไปรอบ ใน
เวลาดงควรใช้ผ้า ชุบน้ําเช็ดข้างหม้อ เพื่อให้น้ําข้าวที่ติดข้างหม้อนั้นหมด พอข้าวสุกระอุ
ดีแล้วก็ยกลง66
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ทวีรัสมิ์ ธนาคม, “การศึกษาทางคหเศรษฐศาสตร๑ในประเทศไทย,” หน๎า 257-258.
Charity Shank, “งานสํงเสริมด๎านการเคหเศรษฐศาสตร๑จะชํวยครอบครัวชาวชนบทได๎อยํางไร”,
วารสารคหเศรษฐศาสตร๑, (ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 พฤษภาคม 2502), หน๎า 279.
66
กมล เวศยานนท๑, คูํมือการเรือน แบบเรียนวิชาวิสามัญหญิงสําหรับชั้นประถมปีที่ 1 ถึ ง 4, (พระนคร:
โรงพิมพ๑บํารุงนุกูลกิจ, 2478), หน๎า 10.
65
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ในขณะที่บางตําราแม๎จะมีการกลําวถึงการหุงข๎าวหลายแบบรวมทั้งการหุงไมํเช็ ดน้ําแตํไมํได๎
เน๎นหรือลงรายละเอียด กลับเน๎นการหุงข๎าวเช็ดน้ําซึ่งเรียกวําการหุงข๎าวอยํางสามัญ ที่ยังแนะนําให๎
ซาวข๎าว 2-3 ครั้งดังที่นิยมกันตอนนั้น และเน๎นการดูถํานไฟในเตาให๎เหมาะกับแตํละขั้นตอนของการ
หุงโดยเฉพาะการดงหลังเช็ดน้ําแล๎วที่ต๎องเหลือถํานไว๎ให๎พอดีสุก67
เมื่อหลักโภชนาการใหมํเข๎ามามีอิทธิพลตํอสังคมไทยยํางเข๎มข๎นในทศวรรษ 2480 ได๎มีการตั้ง
หนํวยงานขึ้นมารับผิดชอบโดยตรง คือกองบริโภคสงเคราะห๑ ที่เปลี่ยนชื่อมาจากกองสํงเสริมอาหาร
ได๎ทําการรณรงค๑ผํานวิทยุและสื่อสิ่งพิมพ๑ถึงการหุงข๎าวแบบคํานึงถึงหลักโภชนาการกันมากขึ้น เริ่ม
เน๎นเปลี่ยนไปเป็นการหุงข๎าวแบบไมํเช็ดน้ํา ด๎วยการเปลี่ยนวิธีการตั้งแตํซาวข๎าวที่ไมํควรจะซาว 2-3
ครั้งควรซาวแคํครั้งเดีย วและหุงไมํเช็ดน้ํา และประนีประนอมวําถึงจะหุ งแบบเช็ดน้ําก็ควรจะเอา
น้ําข๎าวให๎คนกินไมํใชํให๎สุนัขกินแล๎วได๎ประโยชน๑จากธาตุอาหารในข๎าวมากกวําคน68
ราวปลายทศวรรษ 2490 เมื่อโภชนาการใหมํแบบอเมริกันเข๎ามา นักคหกรรมศาสตร๑และนัก
โภชนาการทั้งหลายพยายามรณรงค๑ให๎คนไทยหุงข๎าวแบบไมํต๎องเช็ดน้ําอยํางถูกวิธีเพื่อสงวนคุณคํา
ทางโภชนาการของข๎าว คือวิตามินบีที่ละลายในน้ํากันอยํางกว๎างขวางผํานสื่อสารมวลชนทุกแขนง69
หรือแม๎แตํการไปเยี่ยมประชาชนในตํางจังหวัดเมื่อมีโอกาส คหกรก็มักจะแนะนําให๎ชาวบ๎านหุงข๎าว
เช็ดน้ําเสมอจนบางครั้งก็ไปสอนกันถึงในครัว 70 โดยเฉพาะในราวต๎นทศวรรษ 2500 ประเด็นสําคัญ
ทางโภชนาการที่เหลําคหกรรํวมมือดําเนินการกันอยํางคึกคักนั่นคือการรณรงค๑ให๎คนไทยหุงข๎าวไมํเช็ด
น้ํา ดังที่ทวีรัสมิ์ ธนาคม คหกรหัวเรี่ยวหัวแรงคนสําคัญของสมาคมคหเศรษฐศาสตร๑ฯ ได๎ปรารภในการ
พูดถึ งเรื่ อ งข๎ าวที่คนไทยรั บ ประทานเป็ นอาหารหลั ก จึ งต๎ องการให๎ หุ ง ข๎า วที่ ยัง คงประโยชน๑ ของ
สารอาหารเอาไว๎ให๎มากผํานรายการวิทยุวํา “งานใหญ่ที่เราจะต้องช่วยส่งเสริมสุข ภาพของคนไทยนั้น
ก็คือชักชวนกันให้หุงข้าวไม่เช็ดน้ํา และถ้าเราทําเรื่องนี้สําเร็จ เขาบอกว่าจะเป็นความสําเร็จอันใหญ่
หลวงที่น่าภูมิใจมาก”71 ซึ่งในรายการออกอากาศทางวิทยุครั้งเดียวกันนี้ เน๎นถึงการพูดให๎เห็นถึง
67

สนิท ศุขสมาน, ร.อ.ท., แบบเรียนวิชชาสามัญ วิชชาการเรือนเบื้องต๎นเลํม 1 สําหรับประโยคประถม
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ๑ศรีหงส๑, 2476), หน๎า 7-9.
68
กรมโฆษณาการ, “ครัวอาหารของทําน,” ใน หนังสือชุดความรู๎ทางกระจายเสียง ภาคที่ 1 เรื่อง ชนเชื้อ
ชาติไทยและครัวอาหารของทําน (กรมคลัง พิมพ๑แจกในการกฐินพระราชทาน ณ วัดอินทาราม พ.ศ. 2484, โรงพิมพ๑
มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร๑และการเมือง, 2484), หน๎า 22.
69
“สมาคมคหเศรษฐศาสตร๑แหํงประเทศไทย เปิดอภิปรายเรื่องปรับปรุงการประกอบอาหารให๎ ถูกหลัก
โภชนาการ,” ใน วารสารคหเศรษฐศาสตร๑ ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 (มีนาคม 2499), หน๎า 268-282.
70
ดูภาพกิจกรรมจาก Virginia Cutler, “A Visit to Saraburi Land Settlement,” ใน วารสารคห
เศรษฐศาสตร๑ ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 (มีนาคม 2499), หน๎า 308.
71
“เรื่องข๎าว,” วารสารคหเศรษฐศาสตร๑ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (กุมภาพันธ๑ 2502), หน๎า 198.
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ประโยชน๑ของการหุงข๎าวแบบใหมํที่ไมํเช็ดน้ําในแงํโภชนาการใหมํ และนําเสนอวิธีการที่จะนําไปใช๎ใน
การหุงข๎าวในครัวเรือนอยํางละเอียดด๎วย

ภาพ 16 คหกรได๎เข๎าไปสอนการหุงข๎าวเช็ดน้ําถึงในครัวของชาวบ๎านในการลงพื้นที่เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตความเป็นอยูํ
ที่มา: วารสารคหเศรษฐศาสตร๑ ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 (มีนาคม 2499), หน๎า 308.
กํอนหน๎านั้นหนึ่งปี เมื่อมีการจัดงานชุมนุมแมํบ๎านครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน 2501 ที่
โรงเรี ย นการเรื อนพระนครที่ส วนสุ นันทา ในครั้งนั้น กิจกรรมที่สํ าคัญและเป็นจุดเน๎นของงานที่
ประธานกรรมการจัดงานและนายกสมาคมคหเศรษฐศาสตร๑ฯ คือกระจํางศรี รัตนะกนิ ษฐ๑ดําเนินการ
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ด๎วยตนเองนั่นคือ การหุงข๎าวไมํเช็ดน้ําแสดงในงานและให๎ผู๎เข๎าชมงานทดลองชิมข๎าวที่หุงแบบไมํเช็ด
น้ําได๎ชิมด๎วย72

ภาพ 17 การรณรงค๑การหุงข๎าวไมํเช็ดน้ําในงานชุมนุมแมํบ๎านด๎วยการสาธิตหุงให๎ชิม
ที่มา: วารสารคหเศรษฐศาสตร๑ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2501), หน๎า 137.
ในชํวงทศวรรษ 2500 สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอยํางมากในครัวของคนไทยคือเทคโนโลยีการครัว
ทั้งรูปแบบการจัดครัว การใช๎วัสดุอุปกรณ๑ในครัว และเชื้อเพลิงเปลี่ยนจากถํานและฟืนมาเริ่มใช๎เตา
แก๏ส เตาน้ํามันก๏าด เตาโซลําแทน ทั้งนี้สํวนใหญํแล๎วการโฆษณาขายเตาแก๏สและแก๏สมีแพรํหลายกวํา
อยํางอื่นมากในทศวรรษนั้น อาทิ บริษัทเชลล๑แก๏สที่ได๎นําเอารูปแบบการโฆษณาสิ นค๎าโดยอาศัย
รายการทําอาหารทางโทรทัศน๑เป็นครั้งแรกโดยมี ม.ล. เติบ ชุมสายเป็นผู๎ดําเนินรายการคนแรก73 สํวน
72

วารสารคหเศรษฐศาสตร๑ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2501), หน๎า 137.
73
แทนเงา, “ลลนานัดพบ ม.ล. เติบ ชุมสาย,” ลลนา เลํมที่ 142 ปักษ๑แรก (พฤศจิกายน 2521), หน๎า
71.
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ในหนังสือพิมพ๑ สยามรัฐสัปดาหวิจารณ๑ ก็มีรายการเชลล๑ชวนชิมของ ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิวัตน๑ เป็น
การแนะนําร๎านอาหารที่อรํอยให๎คนไปกินกันทั่วเมืองไทย และบอกชัดเจนเลยวําจะมาแนะนําให๎
แมํบ๎ านหั นไปใช๎แก๏ส แทนการใช๎ถํานหรือฟืนด๎วย 74 และในทศวรรรษ 2500 รายการแสดงการ
ทําอาหารทางโทรทัศน๑หลายรายการก็มีเชลล๑แก๏สสนับสนุ น เชํนรายการเชลล๑บิวทาแก๏สทางไทยทีวี
ชํอง 4 ในวันพฤหัสบดีเวลา 18.45-19.15 น.75
ในต๎นทศวรรษ 2510 แม๎การใช๎เชื้อเพลิงและหม๎อข๎าวจะเปลี่ยนเป็นเตาแก๏สและก็หม๎อทํา
ด๎วยอลูมิเนียมหรือเหล็กสเตนเลสกันมากขึ้น โดยมีร๎านจําหนํายเตาและเครื่องหุงต๎มแก๏ส 3 ยี่ห๎ อ
สําคัญในตลาด คือ เอสโซํ เชลล๑และซัมมิต จํานวนถึง 39 ร๎านในกรุงเทพฯ 76 และมีการจําหนํายหม๎อ
หุงข๎าวไฟฟูาบ๎างแล๎ว แตํอยํางไรก็ตามการรณรงค๑ให๎หุงข๎าวไมํเช็ดน้ําก็ยังเป็นประเด็นสําคัญอยูํ ดัง
ปรากฏวํามีแถบคํารณรงค๑แทรกอยูํในอนุสรณ๑ชุมนุมแมํบ๎านประจําปี พ.ศ. 2512 วํา “กินข้าวนึ่งหรือ
ข้าวที่หุงไม่เช็ดน้ํา”77
ในปี พ.ศ. 2512 เมื่อมีการเสนอถึงเรื่องเปลี่ยนเชื้อเพลิงจากถํานหรือฟืนหรือแม๎แตํแก๏สที่คน
นิยมหันมาใช๎กันปีละกวําหมื่นรายมาใช๎เตาไฟฟูาหุงข๎าวหรือใช๎พลังงานไฟฟูาในการหุงต๎มและทํางาน
บ๎ านแทนนั้ น ได๎ มีก ารอ๎า งเหตุ ผ ลเพื่ อไมํใ ห๎ เ กิด การทํ าลายปุ า ไม๎ การเกิ ดควัน ในอาหารและการ
เสียเวลาติดเตาถําน โดยในการรณรงค๑หุงข๎าวด๎วยไฟฟูานั้นระยะแรกจะเป็นการหุงด๎วยเตาไฟฟูาที่เน๎น
เรื่องของความสะดวกและประหยัด และยังเน๎นถึงความทันสมัยด๎วย แม๎วําราคาเตาจะแพงมากก็ตาม
แม๎วําไฟฟูาจะมีสัดสํวนการใช๎ในครัวเรือนยังน๎อยและการผลิตไฟฟูาจากเขื่อนภูมิพลเองก็ยังไมํแล๎ว
เสร็จ กําลังจะเสร็จในปีนั้นยังไมํรู๎ราคาที่แนํนอนนัก แตํผู๎เขียนก็เห็นวําการใช๎ไฟฟูาจะถูกวําเชื้อเพลิง
อื่นอยูํด78ี
การหุ ง ข๎าวไมํเช็ด น้ํ าได๎ม าถึงจุ ดเปลี่ ยนที่สํ าคัญมากและถือเป็ นชัยชนะของเทคโนโลยี ที่
สามารถเปลี่ ย นพฤติ ก รรมของมนุ ษ ย๑ ไ ด๎ ดี ก วํ า การรณรงค๑ ห รื อ ชั ก ชวนให๎ เ ปลี่ ย นด๎ ว ยเหตุ ผ ล
74

ชาติ ช าย มุ ก สง, “น้ํ า ตาลกั บ วั ฒ นธรรมการบริ โ ภครสหวานในสั ง คมไทย พ.ศ. 2504-2539,”
(วิทยานิพนธ๑ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร๑ คณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ , 2548), หน๎า
96.
75
ดูตารางรายการใน คูํมือแมํบ๎านทางวิทยุและโทรทัศน๑ ปีที่ 3 ฉบับที่ 36 (มิถุนายน 2507). และทุกฉบับ
ในปี 2507-2508.
76
สมาคมคหเศรษฐศาสตร๑แหํงประเทศไทย, อนุสรณ๑งานชุมนุมแมํบ๎านครั้งที่ 10 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ๑แพรํ
การชําง, 2510), หน๎า 165-169.
77
สมาคมคหเศรษฐศาสตร๑แหํงประเทศไทย, อนุสรณ๑งานชุมนุมแมํบ๎านครั้งที่ 12, วันที่ 30 ตุลาคม-4
พฤศจิกายน พ.ศ. 2512, (กรุงเทพฯ: สมาคมคหเศรษฐศาสตร๑แหํงประเทศไทย, 2512), หน๎า 9.
78
สุนทร ทวีโภค, “มาหุงข๎าวด๎วยไฟฟูากันเถอะ,” วารสารคหเศรษฐศาสตร๑ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (กุมภาพันธ๑
2502), หน๎า 5-10.
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นานาประการไมํเว๎นแม๎แตํเหตุผลโภชนาการใหมํ นั่นคือการเกิดขึ้นของหม๎อหุงข๎าวไฟฟูาอัตโนมัติใน
ประเทศญี่ปุ น จากผลิ ต ภัณ ฑ๑ข องบริ ษัท โตชิบ า ซึ่ง วางจํ า หนํ ายหม๎ อหุ งข๎ าว 700 ใบในวัน ที่ 10
ธันวาคม ค.ศ. 1956 (พ.ศ. 2499) หลังจากทีมวิจัยและพัฒนาต๎องทํางานหนักถึง 5 ปีครึ่ง ในตอนแรก
ก็ขายไมํออกเพราะตัวแทนจําหนํายไมํได๎ให๎ความสนใจกับผลิตภัณฑ๑นี้ ทางโตชิบาเลยเปลี่ยนชํองทาง
วิธีการขายเสียใหมํ โดยให๎พนักงานขายไปแนะนําการใช๎หม๎อหุงข๎าวไฟฟูาอัตโนมัติถึงที่บ๎าน จนได๎รับ
ความนิยมมากมี การผลิตหม๎อหุงข๎าวได๎เดือนละ 2 แสนใบ และอีก 4 ปีตํอมา ภายในครัวเรือนถึง
ครึ่ งหนึ่ งของคนญี่ปุ น มีห ม๎อหุ ง ข๎าวไฟฟู าใช๎ภ ายในบ๎าน พอถึงทศวรรษ 1970 มียอดการผลิ ตถึ ง
12,350,000 ใบตํอปี นับเป็นผลิตภัณฑ๑ที่ปฏิวัติวัฒนธรรมอาหารในครัวเรือนญี่ปุนอยํางมาก เนื่องจาก
การหุงข๎าวเป็นงานพื้นฐานของแมํบ๎านทุกคนที่ต๎องทําประจําทุกวัน การมีระบบตัดไฟอัตโนมัติในเวลา
ประมาณ 20 นาที หลั งจากการทดลองอยํางหนักของนักวิจัย ทําให๎ วิถีชีวิตผู๎ คนเปลี่ ยนไปอยํา ง
มหาศาลจากเวลาที่ประหยัดขึ้นมาจากการไมํต๎องรอเวลาหุงข๎าว79
ในประเทศไทยหม๎อหุงข๎าวไฟฟูาอัตโนมัติเริ่มมีจําหนํายตั้งแตํปลายทศวรรษ 2500 ซึ่งบริษัท
เครื่องใช๎ไฟฟูาจากญี่ปุนหลายยี่ห๎อได๎สํงเข๎ามาจําหนํายตามร๎านตัวแทนจําหนํายในกรุงเทพฯ ดัง
ปรากฏในโฆษณาร๎านรัตนมาลา สี่แยกพาหุรัดที่จําหนํายเครื่องไฟฟูาชาร๑ปในปี พ.ศ. 2505 ปรากฏมี
รูปหม๎อหุงข๎าวไฟฟูาอยูํด๎วย80 (ดูภาพ 18 ประกอบ) หรือในรายการแหลํงซื้อเครื่องใช๎ภายในบ๎านใน
หนังสืออนุสรณ๑งานชุมนุมแมํบ๎านครั้งที่ 10 ที่จัดขึ้นในปี พ.ศ. 2510 หมวดเครื่องใช๎ในบ๎านมีร๎าน
จําหนํายเตาไฟฟูา หม๎อหุงข๎าวไฟฟูา จํานวน 5 ร๎าน โดยมียี่ห๎อของญี่ปุนที่นําจะจําหนํายหม๎อหุงข๎าว
ไฟฟูาคือ เนชันแนล ซันโย และมิตซูบิชิ ซึ่งผลิตหม๎อหุงข๎าวจําหนํายในญี่ปุนด๎วย ขณะเดียวกันก็มี
รายชื่อของบริษัทโตชิบาผู๎ผลิตหม๎อหุงข๎าวไฟฟูาอัตโนมัติเป็นเจ๎าแรกที่จัดจําหนํายโดยบริษัท Chee
Seng Huat ตั้งอยูํที่ศาลเจ๎าต๎นไทร รวมทั้งบริษัทญี่ปุนอื่นทั้ง ฮิตาชิ และชาร๑ฟ อยูํในหมวดที่จําหนําย
ตู๎เย็นด๎วย แตํไมํทราบวํามีหม๎อหุงข๎าวจําหนํายหรือไมํ81

79

กรุ ณ าดู ข๎ อ มู ล จากพิ พิ ธ ภั ณ ฑ๑ ท างวิ ท ยาศาสตร๑ ข องโตชิ บ าเกี่ ย วกั บ หม๎ อ หุ ง ข๎ า วไฟฟู า ได๎ ที่
http://museum.toshiba.co.jp/toshiba_history/firsts_products/1955rice.html (เข๎าถึงเมื่อ 12 กันยายน
พ.ศ. 2556).
80
กรุณาดู อนุสรณ๑ชุมนุมแมํบ๎านครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ๑สมาคมสังคมศาสตร๑ฯ, 2505), หน๎ารองปก
หลัง.
81
สมาคมคหเศรษฐศาสตร๑แหํงประเทศไทย, อนุสรณ๑งานชุมนุมแมํบ๎านครั้งที่ 10 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ๑แพรํ
การชําง, 2510), หน๎า 153,157.
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ภาพ 18 รูปโฆษณาหม๎อหุงข๎าวที่เห็นโฉมหน๎าของหม๎อหุงข๎าวไฟฟูาอัตโนมัติ
ที่มา: อนุสรณ๑ชุมนุมแมํบ๎านครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ๑สมาคมสังคมศาสตร๑ฯ, 2505), หน๎ารองปก
หลัง.
ในวารสาร คหเศรษฐศาตร๑ เมื่อปี พ.ศ. 2512 หม๎อหุงข๎าวไฟฟูาอัตโนมัติได๎ถูกกลําวถึงจาก
คหกรในฐานะเป็นเครื่องใช๎ไฟฟูาที่สามารถหุงข๎าวได๎ดีที่สุด เพราะทุํนแรงของแมํบ๎านในการทํางาน
บ๎านลงและเป็นเครื่องมือเครื่องใช๎ที่ทันสมัยกําหนดเวลาได๎อัตโนมัติเอาเวลาไปทําอยํางอื่นได๎ในขณะ
หุงข๎าว เพราะในสังคมไทยยุคนั้นคนทํางานบ๎านหายาก (คนรับใช๎) และแมํบ๎านเองต๎องทํางานนอก
บ๎านพร๎อมกับรับภาระเป็นแมํบ๎านด๎วย การหาวิธีประหยัดเวลาและแรงงานจึงเป็นประเด็นสําคัญของ
ทศวรรษ 2510 เป็นต๎นมา82 และถัดมาอีกปีในหนังสือ อนุสรณ๑งานชุมนุมแมํบ๎าน ก็ปรากฏการแนะนํา
การหุงข๎าวด๎วยหม๎อหุงข๎าวไฟฟูาอัตโนมัติวําประหยัดเวลาและพลังงานกวําการหุงแบบอื่น 83 แตํกวํา
จะเห็นถึงความแพรํหลายของหม๎อหุงข๎าวในครัวคนไทยชัดเจนก็นําจะเป็นปลายทศวรรษ 2510 ซึ่ง
ปรากฏมีหม๎อหุงข๎าวโฆษณากันในหนังสือพิมพ๑และนิตยสารอยํางแพรํหลายแล๎ว84 และในทศวรรษถัด

82

“วิธีประหยัดเวลาและแรงงานในการทํางานบ๎าน,” วารสารคหเศรษฐศาสตร๑ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1
(กุมภาพันธ๑ 2512), หน๎า 53.
83
ทวีรัสมิ์ ธนาคม, “คนรับใช๎ยนต๑,” หน๎า 43-49, ใน อนุสรณ๑ชุมนุมแมํบ๎านครั้ งที่ 13 (กรุงเทพฯ:
สมาคมคหเศรษฐศาสตร๑แหํงประเทศไทย, 2513), หน๎า 44.
84
กรุณาดูโฆษณาหม๎อหุงข๎าวใน ลลนา ฉบับที่ 97 ปักษ๑แรก (มกราคม 2520); สตรีสาร (เมษายน 2524).
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มาเมื่อไฟฟูากระจายไปทั่วถึงชนบทหม๎อหุงข๎าวก็จะเป็นเครื่องไฟฟูาแรกๆ ที่ชาวบ๎านจะตัดสินใจซื้อ
พร๎อมๆ กับโทรทัศน๑และตู๎เย็น

ภาพ 19 ภาพโฆษณาหม๎อหุงข๎าวที่แสดงถึงความแพรํหลายอยํางมากในทศวรรษ 2520
ที่มา: สตรีสาร, เมษายน 2524.
ศัพท์วิทยาศาสตร์เรียกขานการหุงต้มมาพร้อม “โภชนาการใหม่”
วาทศิลป์ในการให๎ความหมายของอาหารที่มาพร๎อมกับแนวคิดโภชนาการใหมํกํอให๎เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสําคัญในด๎านการครัวที่เรียกวํา culinary language แม๎แตํในการหุงต๎มประกอบอาหาร
ในการเรียกขานวิธีการหุ งต๎มอาหารหรือการปรุงอาหารนั้น การเข๎ามาของโภชนาการใหมํกํอให๎เกิด
การเปลี่ยนอยํางสําคัญคือการเอากระบวนการทางเคมีหรือการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ฟิสิกส๑มาใช๎เรียก
ขั้นตอนการปรุงและการเกิดปฏิกิริยาในการปรุงอาหารขั้นตอนตํางๆ ด๎วยศัพท๑วิทยาศาสตร๑อยําง
ชัดเจน เชํนวิธีการหุ งข๎าวได๎กลําวถึง การที่น้ําไปละลายสารอาหารที่เป็นวิตามินในการซาวข๎าวและ
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การเปลี่ยนแปลงของแปูงที่ทําให๎ข๎าวสุก เป็นต๎น ดังปรากฏในการบรรยายสาธารณะที่ปรากฏใน
วารสาร เคหเศรษฐศาสตร๑ โดยอาจารย๑ชวนชม จันทระเปาระยะวํา
แต่เวลาเราหุงข้าว เราขัดข้าว ซาว แล้วก็เช็ดน้ําทิ้ งเสียอีก ทําให้ Thiamine
หมดไป ฉะนั้นเวลาหุงข้าวอย่าซาวให้ขาวนัก...ในข้าวมีแป้งเมื่อถูกความร้อนจะพองตัวมี
ลักษณะเป็นเมือกคล้ายวุ้นเรียกว่า Gelatinize (คําฉะเพาะภาษาไทยไม่มีจึงขอใช้ทับ
ศัพย์) ซึ่งป้องกันไม่ให้ Thiamine ละลายไปเมื่อถูกน้ํา ฉะนั้นการที่ Genlatinization
จะมีสมบูรณ์ต้องอาศัยความร้อนพอควร 85
รวมทั้งมีวิธีการหุงข๎าวในน้ําที่ต๎มจนร๎อนแทนน้ําเย็น เพื่อปูองกันการละลายของวิตามินในน้ํา
และการหาวิธีการหุงข๎าวเหนียวไมํให๎สูญเสียวิตามินไปด๎วย
5.6 บทสรุปวิเคราะห์บทบาทฐานะของรัฐกับประวัติศาสตร์การดาเนินนโยบายโภชนาการใหม่
ตลอดระยะเวลาสี่ทศวรรษของการดําเนินนโยบายโภชนาการใหมํของรัฐไทยที่การศึกษาใน
วิทยานิพนธ๑ฉบับนี้แสดงให๎เห็นข๎างต๎น พบวําสถานะของรัฐในฐานะเป็นผู๎กระทําหลักไมํได๎มีสถานะที่
คงที่หรือสถิตนิ่งแข็งตัวไมํเปลี่ยนแปลงแตํอยํางใด กลับพบวําสถานะของรัฐในการดําเนินนโยบายแตํ
ละชํวงมีพลวัตกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองทั้งในระดับนานาชาติที่เหนือรัฐ และ
เป็นพลวัตกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในรัฐไทยเองด๎วย การพิจารณารัฐจึงต๎องกระทําอยําง
พยายามจะต๎องมองให๎เห็นถึงการปรับตัวและการปรับเปลี่ยนบทบาทและหน๎าที่ของรัฐในสํ วนสําคัญ
คือ การผลิตหรือเสนอนโยบาย การนําเอานโยบายลงไปสูํปฏิบัติการ รูปแบบหรือวิธีการในการปฏิบัติ
ตามนโยบาย บทบาทของเจ๎าหน๎าที่รัฐในการปรับแปลงรูปแบบการปฏิบัติงาน ผลของนโยบายตํอ
สังคมไทยที่เกิดขึ้น เป็นต๎น จากการวิเคราะห๑ที่อาศัยข๎อค๎นพบจากข๎อมูลและการวิเคราะห๑ ทบทวน
วรรณกรรมในบทที่ 1 ข๎างต๎น พบวําบทบาทหรือฐานะของรัฐ ไทยในด๎านการดําเนินนโยบาย
โภชนาการใหมํในสังคมไทยสามารถแบํงสถานะของรัฐได๎เป็น 3 ชํวง ดังรายละเอียดตํอไปนี้
1. รัฐเป็นศูนย์กลางของปฏิบัติการเบ็ดเสร็จ เป็นผู๎ให๎กําเนิดและนําไปปฏิบัติการให๎บรรลุ
เปูาหมายของนโยบายเองโดยตรง โดยอาศัยบุคลากรและกลไกของรัฐเป็นหลักในการขับเคลื่อนให๎
นโยบายบรรลุผล ไมํมีใครมาแบํงปันอํานาจหรือเข๎ามาสํวนรํวมในการดําเนินการตามนโยบาย รัฐมี
อํานาจเต็มที่ซึ่งสํวนหนึ่งเป็นผลมาจากแนวคิดเอกราชของชาติภายใต๎แนวคิดชาตินิยม และยังเน๎นการ
เปลี่ยนแปลงวิธีคิดและวิธีการปฏิบัติของประชากรในเมืองที่อํานาจรัฐเข๎าถึงและมีความเข๎มข๎นของ
กลไกรัฐ ซึ่งการดําเนินนโยบายโภชนาการใหมํของรัฐไทยในทศวรรษ 2480 ภายใต๎ความพยายาม
สร๎างความทันสมัยและมีอารยธรรมของชาติ ผํานการจัดการความรู๎และเปลี่ยนแปลงแนวคิดแนว
85

“สมาคมคหเศรษฐศาสตร๑แหํงประเทศไทย เปิดอภิปรายเรื่องปรับปรุงการประกอบอาหารให๎ถูกหลัก
โภชนาการ”, ใน วารสารคหเศรษฐศาสตร๑ (ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 มีนาคม 2499), หน๎า 271.
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ปฏิบัติในดูแลรักษาสุขภาพของพลเมืองตามความรู๎ทางการแพทย๑สมัยใหมํที่มาจากตะวันตก การ
ดําเนินนโยบายโภชนาการใหมํเน๎นหนักไปที่การเปลี่ยนแปลงการกินให๎เป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร๑
ตามเจตจํ านงของรัฐ ซึ่งกลําวได๎วําประสบความสําเร็จพอสมควรในหมูํประชากรในเมืองที่กลไก
อํานาจรัฐเข๎าถึง และมีความรู๎ที่พร๎อมจะรับนโยบายของรัฐไปปฏิบัติเพื่อเปลี่ ยนแปลงตนเองให๎มีความ
ทันสมัยขึ้น
2. ยุครัฐพึ่งพิงหรือพึ่งพามหาอานาจ ซึ่งเกิดขึ้นกับรัฐไทยในทศวรรษ 2490-2500 หลังจาก
รัฐไทยได๎เข๎าไปเป็นสํวนหนึ่งของระเบียบโลกหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ภายใต๎บริบทของสงครามเย็น
ที่ไทยเข๎ารํวมเป็นสํวนหนึ่งของโลกทุนนิยมเสรีอันมีสหรัฐอเมริกาเป็นผู๎นํา และมีบทบาทสําคัญใน
ฐานะเป็นหน๎าดํานของการสกัดกั้นการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต๑ฝุายตรงข๎ามทางการเมืองตาม
ทฤษฎีโดมิโนในเอเชีย ความสัมพันธ๑ที่ใกล๎ชิดและการรับความชํวยเหลือทั้งทางเศรษฐกิจ วิชาการและ
ทหารจํานวนมหาศาลจากสหรัฐอเมริกานําไปสูํความสัมพันธ๑ที่ไมํเทําเทียม หรือเรียกวําเป็นทุนนิยม
พึ่งพาคือต๎องพึ่งพาอาศัยเทคนิคความรู๎และเทคโนโลยีการจัดการภาครัฐ วิธีการนํานโยบายลงไป
ปฏิบัติการในพื้นที่ รวมทั้งเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ๑ตํางๆ ในการนํานโยบายไปใช๎ในการเปลี่ยนแปลง
ประชากร โดยเฉพาะโครงการพัฒนาที่เข๎าถึงประชาชนในชนบท ดังปรากฏในการให๎ความชํวยเหลือ
ทั้งเจ๎าหน๎าที่และรถยนต๑ปฏิบัติงานคลื่อนที่ทางด๎านโภชนาการที่ได๎รับความชํวยเหลือโดยตรงจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา
บทบาทของรัฐไทยในชํวงนี้ต๎องมีการตํอรองและประสานผลประโยชน๑กับประเทศมหาอํานาจ
อยํางสหรัฐอเมริกาอยํางมาก รวมทั้งต๎องยอมรับการมีสํวนรํวมจากองค๑การระหวํางประเทศภายใต๎
สหประชาชาติที่ประเทศไทยเข๎าเป็นสมาชิก และต๎องรับเอาข๎อผูกพันที่จะต๎องดําเนินการตามแผนการ
ขององค๑กรชํานัญพิเศษตํางๆ โดยเฉพาะด๎านสุขภาพที่มีองค๑การอนามัยโลก (WHO) กองทุนฉุกเฉิน
สําหรับ เด็กระหวํางประเทศแหํงสหประชาชาติ (UNICEF) และองค๑การอาหารและเกษตรแหํ ง
สหประชาชาติ (FAO) นโยบายด๎านสุขภาพรวมถึงนโยบายด๎านโภชนาการใหมํของรัฐไทยในชํวงนี้จึง
เกิดขึ้น ได๎หลากหลายกวําที่รั ฐจะเป็นผู๎เริ่มต๎นเอง รัฐไทยไมํได๎มีอํานาจเด็ดขาดในการเริ่มต๎นหรือ
ดําเนินนโยบายตามลําพังมากนักจะต๎องมีกระบวนการตํอรองและประสานผลประโยชน๑กับภายนอก
มากขึ้น บางทีนโยบายด๎านโภชนาการใหมํอาจจะเริ่มต๎นมาจากองค๑การระหวํางประเทศที่ไทยเป็น
สมาชิ ก เลยต๎ อ งรั บ นโยบายมาปฏิ บั ติ เ หมื อ นกั บ ประเทศสมาชิ ก อื่ น ทั่ ว โลก บางนโยบายก็ ต๎ อ ง
ดําเนินการตามผลประโยชน๑ของประเทศผู๎ให๎การชํวยเหลือโดยตรง แตํมีการตํอรองผลประโยชน๑ของ
รัฐไทยไปพร๎อมกัน ด๎วย ดังปรากฏให๎ เห็นในโครงการสํ ารวจภาวะโภชนาการทั่วประเทศที่ทําโดย
กองทัพสหรัฐอเมริกา โดยฝุายรัฐบาลไทยมีฐานะเพียงผู๎เข๎ารํวมไมํใชํผู๎นําปฏิบัติการ ซึ่งเป็นรูปแบบ
ของการดําเนินนโยบายด๎านโภชนาการที่เกิดขึ้นในหลายโครงการ และรัฐไทยก็ยอมรับด๎วยการตํอรอง
และประสานผลประโยชน๑ที่รัฐไทยต๎องการเข๎าไปเป็นสํวนหนึ่งในนโยบายเหลํานั้นเสียเลยทีเดียว
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ในขณะที่รูปแบบการดําเนินงานและเทคโนโลยีการปฏิบัติงานอาจจะต๎องพึ่งพิงจากประเทศที่
ก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีกวําอยํางสหรัฐอเมริกา การดําเนินโครงการหลายโครงการก็รับเอารูปแบบของ
สหรัฐอเมริกามาใช๎โดยตรง และบางครั้งก็มีเจ๎าหน๎าที่หรืออาสาสมัครของสหรัฐอเมริกาเข๎ามามีสํวน
รํวมในการถํายทอดความรู๎และเทคโนโลยีในกระบวนการนําเอานโยบายลงไปปฏิบัติในพื้นที่ด๎วย ดังที่
เห็นจากโครงการยุวกสิกรที่นํามาจาก 4H ในสหรัฐอเมริกามาประยุกต๑ใช๎ในชนบทของไทย โครงการ
ปฏิ บั ติ ก ารหนํ ว ยแพทย๑ เ คลื่ อ นที่ ใ นท๎ อ งที่ หํ า งไกลที่ อ าศั ย รถยนต๑ แ ละเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ๑ จ าก
สหรัฐอเมริกาแทบทั้งสิ้น ทั้งยังเป็นการทํางานรํวมกันของเจ๎าหน๎าที่ฝุายไทยและสหรัฐอเมริกาในการ
ปฏิบัติการทางจิตวิทยามวลชนไปพร๎อมกับการแพทย๑ เพื่อแยํงชิงมวลชนในการตํอสู๎กันทางอุดมการณ๑
ในสงครามเย็น
3. ยุครัฐไทยยอมรับการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในกระแสทุนนิยมโลกาภิวัตน์ ที่มีการรุก
เข๎ามาของทุนนิยมข๎ามชาติในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นทุนนิยมของไทย โดยเริ่มเกิดขึ้นตั้งแตํ
ทศวรรษ 2510 เป็นต๎นมา และเข๎มข๎นชัดเจนขึ้นในทศวรรษตํอมา โดยรัฐไทยได๎เปลี่ยนโฉมหน๎าจาก
การเป็นผู๎นําทางนโยบายเดี่ยวในทศวรรษ 2480 มาเรียนรู๎และปรับบทบาทกับความสัมพันธ๑ระหวําง
ประเทศกับรัฐมหาอํานาจและองค๑การเหนือรัฐทั้งหลาย จนนํามาสูํความสามารถในการยืดหยุํนด๎าน
การดําเนินนโยบายรํวมกันกับภาคเอกชน ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการเติบโตอยํางรวดเร็วของภาคเอกชน
ภายในประเทศ จึ งมีบ ทบาทขึ้น มาทําหน๎าที่ควบคูํหรือรํว มกันกับกลไกอํานาจรัฐที่เคยอาศัยเป็น
เครื่องมือแหํงการนํานโยบายไปสูํการปฏิบัติมากํอนหน๎านี้ ยิ่งในชํวงปลายทศวรรษ 2510 ตํอเนื่องถึง
ต๎นทศวรรษ 2520 ได๎เกิดกระแสของการมีสํวนรํวมในนโยบายรัฐจากองค๑กรพัฒนาเอกชนเกิดขึ้นใน
ยุคที่การเมืองเริ่มเปิดกว๎างหลังเหตุการณ๑ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 อยํางเห็นได๎ชัด โดยกระบวนการมี
สํวนรํวมทางนโยบายขององค๑กรพัฒนาเอกชนด๎านสาธารณสุข และกระบวนการสร๎างความมีสํ วนรํวม
จากประชาชนในชุมชน ได๎ปรากฏชัดเจนในกระแสนโยบายการสาธารณสุขมูลฐาน ที่การขับเคลื่อน
นโยบายมาจากองค๑กรระหวํางประเทศที่เหนือรัฐอยํางองค๑การอนามัยโลก และทําให๎การมีสํวนรํวม
สร๎างความชอบธรรมของการพัฒนาให๎กับรัฐมากขึ้น และทําให๎ประชาชนได๎เข๎ารํวมวางแผนนโยบาย
พัฒนาด๎านโภชนาการรํวมกับภาครัฐอยํางชัดเจนมาตั้งแตํทศวรรษ 2520 เป็นต๎นมา
ขณะเดียวกันการขับเคลื่อนของภาคเอกชนในทุนนิยมอุตสาหกรรมและการค๎าที่เป็นสํวนหนึ่ง
ของทุนนิย มข๎ามชาติ และกระบวนการโลกาภิวัฒน๑ทางเศรษฐกิจที่ทําให๎ บรรษัทข๎ามชาติเข๎ามามี
บทบาทในการลงทุนและตํอรองผลประโยชน๑จากรัฐไทยผํานนโยบายการสํงเสริมการลงทุน สํงผลให๎
บรรษัทข๎ามชาติได๎เข๎ามามีสํวนในการตํอรองการดําเนินนโยบายโภชนาการของภาครัฐขึ้นด๎วย ดังมี
ตัวอยํางที่เห็นได๎ชัดเจนจากการมีสํวนรํวมในการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและวิถีปฏิบัติของประชาชนได๎
สําเร็จ โดยใช๎เทคโนโลยีที่ ผ ลิตสิน ค๎าเพื่อมวลชนขึ้นมา เชํนที่เกิดขึ้นกับการผลิตหม๎อหุ งข๎าวไฟฟูา
อัตโนมัติที่ทําให๎การหุงข๎าวแบบไมํเช็ดน้ําอันเป็นนโยบายที่รัฐไทยได๎พยายามรณรงค๑อยํางหนักผําน
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กลไกของรัฐและสื่อมวลชนมากวําทศวรรษ แตํสามารถสําเร็จได๎อยํางงํายดายเมื่อประชาชนหันไปใช๎
หม๎อหุงข๎าวไฟฟูาอัตโนมัติ แสดงให๎เห็นถึงการต๎องยอมรับการมีสํวนรํวม และบางกรณีรัฐเองต๎องไป
สร๎างการมีสํวนรํวมจากภาคเอกชนในการดําเนินนโยบายมากขึ้น อันเป็นกระแสคิดและวิธีการปฏิบัติ
ในการดําเนินนโยบายโภชนาการใหมํของภาครัฐที่ให๎ความสําคัญกับความยืดหยุํนและปรับเปลี่ยน
บทบาทไปเป็นผู๎สนับสนุนหรือเจ๎าภาพที่สร๎างความมีสํวนรํวมในการดําเนินนโยบายรํวมกันกับภาคีที่
หลากหลายและไมํมีข๎อจํ ากัดมากขึ้น ซึ่งเกิดขึ้นและดํารงอยูํมากวําสามทศวรรษในสั งคมไทยจน
ปัจจุบัน

บทที่ 6
บทสรุป
ความหมายของโภชนาการที่รับรู๎กันทั่วไปคือการกินอาหารเพื่อบํารุงรักษาการมี สุขภาพที่ดี
ดังนั้นในเกือบทุกสังคมวัฒนธรรมตํางก็มีการกินตามหลักโภชนาการที่อาจเรียกวําเป็นโภชนาการเกํา
หรือแบบโบราณ หรือแบบจารีตก็ได๎ เพื่อให๎แตกตํางจากโภชนาการใหมํที่หมายถึงการกินอาหารเพื่อ
บํารุงรักษาการมีสุขภาพที่ดีเหมือนกัน แตํเพิ่มสิ่งที่ตํางออกไปอยํางเดํ นชัดคือการใช๎หลักวิทยาศาสตร๑
สมั ย ใหมํ จํ า แนกและให๎ เ หตุ ผ ลของการกิ น อยํ า งเป็ น ภาวะวิ สั ย ผํ า นการอธิ ย ายด๎ ว ยความรู๎ ท าง
การแพทย๑แขนงสรีรวิทยาและวิทยาศาสตร๑ สาขาเคมีและชีวเคมี ซึ่งเกิดขึ้นในประเทศยุโรปตะวันตก
กลางคริสต๑ศตวรรษที่ 19 และแพรํหลายไปทั่วโลกพร๎อมๆ กับการแพทย๑แผนตะวันตกในเวลาตํอมา
ในสังคมไทยการกินตามแนวโภชนาการแบบจารีตนั้นจะต๎องอาศัยการทําความเข๎าในผําน
ระบบวิธีคิดทางการแพทย๑แผนไทย ที่เป็นโครงสร๎างวิธีคิดในการอธิบายและให๎ความหมายตํอสุขภาพ
ที่ปรากฏในวัฒนธรรมสุขภาพที่ดํารงอยูํในชํวงเวลานั้นเป็นสําคัญ ซึ่งปรากฏวําวิธีคิด เกี่ยวกับการกิน
ของคนไทยนั้นอยูํภายใต๎การอธิบายเรื่องการแพทย๑ทฤษฎีธาตุ ที่มองวําโลกและจักรวาลประกอบด๎วย
ธาตุอันเป็นองค๑ประกอบพื้นฐานที่มีคุณสมบัติแตกตํางกัน 4 ประการคือ ดิน น้ํา ลม ไฟ การเป็นปกติ
คือความสมดุลของธาตุทั้งสี่ สํวนการเสียสมดุล หมายถึงความไมํสบายหรื อเจ็บปุวย ในวิธิคิดนี้จึงได๎
จําแนกอาหารเป็นธาตุทั้ง 4 เหมือนกันกับธาตุที่ประกอบกันเป็นรํางกายของคนเรา การกินเพื่อ
สุขภาพที่ดีจึงเป็นการผสมผสานและจับคูํ ที่เหมาะสมให๎เกิดภาวะสมดุลในรํ างกายของคนเรา อันเป็น
อุดมคติของการแพทย๑ทฤษฎีธาตุ ซึ่งจะวําไปแล๎วก็เป็นระบบที่เป็นพื้นฐานและแพรํหลายที่สุดประการ
หนึ่ ง ของวั ฒ นธรรมสุ ข ภาพทั่ ว โลก แตํ ก ารอธิ บ ายในระบบการแพทย๑ กั บ อาหารและการกิ น ใน
สังคมไทยจึงเป็นเรื่องสําคัญที่จะต๎องมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในอนาคต
การกินของคนไทยในสมัยโบราณจึงเป็นการกินตามหลักโภชนาการแบบจารีตที่มีกฎเกณฑ๑
และความหมายกํากับอยูํเหมือนกับในระบบวัฒนธรรมทั่วไป เนื่องจากการกินเป็นสํวนหนึ่งของระบบ
วัฒนธรรมในสังคมมนุษย๑ ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งการสร๎างขึ้นใหมํและปรับแปลงของเกําด๎วยการให๎
ความหมายใหมํอยูํตลอด จากการปะทะประสานกันของแนวคิดและแนวปฏิบัติที่สังคมได๎สร๎างชุด
แนวคิดใหมํ การตํอรอง การตํอต๎าน การกดทับ การสร๎างความเป็นอื่น การผสมผสาน เป็นต๎น ซึ่งเป็น
แนววิเคราะห๑ที่ใช๎ในวิทยานิพนธ๑ฉบับนี้ ดังนั้นเมื่อโภชนาการใหมํจากตะวันตกเข๎ามาพร๎อมกับระบบ
วิธีคิดของการแพทย๑แผนใหมํแบบตะวันตกจึงเกิดการปะทะประสานกันครั้งใหญํทางวัฒนธรรมใน
สังคมไทย
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รั ฐ ไทยในฐานะเป็ น ตั ว กระทํา การ (subject) ที่ สํ าคั ญในการสร๎า งภาวะความทันสมัยให๎
เกิดขึ้นในสังคมไทยมากวําหนึ่งศตวรรษที่ผํานมา จึงมีบทบาทสําคัญในการพิจารณาถึงการเป็นผู๎มีสํวน
สําคัญที่กํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมขึ้นในด๎านการกินและอาหารโภชนาการ ซึ่งปรากฏวํา
กํอนการปฏิวัติทางการเมืองเป็นระบอบรัฐธรรมนูญในปี พ.ศ. 2475 นั้น รัฐไทยที่มีชนชั้นสูงเป็นผู๎นํา
และผู๎ปกครองทางการเมืองไมํได๎ให๎ความสนใจในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตความเป็นอยูํหรือสุขภาพ
ของราษฎรเทําใดนัก การแพทย๑สมัยใหมํที่เข๎ามาเป็นเครื่องมือ ชนิดใหมํก็จํากัดบทบาทในการปูองกัน
และจัดการโรคระบาดที่เป็นปัญหาคุกคามสําคัญของรัฐอยูํขณะนั้น แตํโรคไมํร๎ายแรงอยํางโรคขาด
สารอาหารนั้น แทบไมํได๎รับความสําคัญในการจัดการอยํางจริงจังเทําใดนัก
บทบาทของรัฐในด๎านการดําเนินนโยบายโภชนาการใหมํในสังคมไทยได๎เกิดขึ้นอยํางเข๎มข๎น
จริงจัง หลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 เป็นต๎นมา ซึ่งรัฐบาลในระบบอบการปกครองใหมํที่มีรัฐธรรมนูญ
และรั ฐ สภาเป็ น แกนกลางแหํ งอํ า นาจ ได๎ ให๎ ความสํ า คัญ ในด๎า นการปรับ ปรุ งการแพทย๑ และการ
สาธารณสุขจนถึงกับมีแนวความคิดดําเนินนโยบาย “รัฐเวชกรรม” เพื่อพัฒนาสุขภาพของพลเมืองที่
ถูกมองวํามีความสําคั ญตํอการดํารงอยูํของรัฐในระบอบการเมืองที่เปลี่ยนมาเป็นประชาธิปไตยของ
ปวงชน และยังมีความสําคัญในฐานะเป็นกําลังสําคัญในการผลิตทางเศรษฐกิจเชํนกัน
การจัดตั้งกองสํงเสริมอาหารและมีเจ๎าหน๎าที่ในกองมารับผิดชอบเผยแพรํและสํงเสริมการกิน
อาหารตามหลัก “บริโภคสงเคราะห๑ ” ที่เกิดขึ้นในทศวรรษ 2480 นับเป็นจุดเริ่มต๎นของการสร๎าง
ประเด็นเรื่องการกินอาหารให๎กลายเป็นเรื่องสําคัญที่ประชาชนเริ่มตระหนักและให๎ความสําคัญ จาก
การรับรู๎ข๎อมูลและความรู๎ทางด๎านโภชนาการใหมํที่เผยแพรํผํานสื่อตํางๆ อยํางเข๎มข๎น จุดเดํนของยุค
นี้ก็คือการทํางานเผยแพรํและรณรงค๑สร๎างความรับรู๎ให๎เกิดขึ้นในหมูํประชาชน และพยายามสํงเสริม
การปรับปรุงอาหารการกินด๎วยการสํงเสริมการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว๑ชนิดใหมํตามแบบเกษตรแผน
ใหมํ เพื่อเป็นอาหารในครัวเรือนหรือการสํงเสริม “การสวนครัว” ตลอดจนความพยายามสร๎างตํารับ
อาหารที่บูรณาการเอาการผลิตอาหารและการสร๎างอาชีพทางเศรษฐกิจเข๎ากับนโยบายโภชนาการใหมํ
ด๎วยการนําเสนอประดิษฐกรรมด๎านอาหารคือก๐วยเตี๋ยวให๎เป็นอาหารที่เป็นภาพตัวแทนของการเป็น
อาหารที่อุดมไปด๎วยโภชนาการใหมํมากกวําการคํานึงถึงรสชาติหรือเรื่องอื่นใด
ในขณะที่การดําเนิน นโยบายโภชนาการใหมํในทศวรรษ 2490 ถัดมานั้น เกิดความ
เปลี่ยนแปลงขึ้นอยํางมหาศาลจากผลกระทบจากภายนอกประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 นั่นคือ
การเข๎ามามีบทบาทในความชํวยเหลือทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยขององค๑การระหวํางประเทศ
และประเทศสหรัฐอเมริกา ในกรณีการดําเนินงานด๎านโภชนาการใหมํ องค๑การอาหารและเกษตรแหํง
สหประชาชาติและกองทุนฉุกเฉินสําหรับเด็กระหวํางประเทศแหํงสหประชาชาติมีสํวนอยํางสําคัญใน
การผลักดันนโยบายโภชนาการใหมํและการดําเนินงานในรูปแบบใหมํให๎เกิดขึ้น ที่สําคัญคือการถือ
กําเนิดขึ้นของ คณะกรรมการโภชนาการแห่งชาติ ที่ไมํได๎เป็นเพียงแคํการเปลี่ยนหนํวยงานรับผิดชอบ
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แตํเป็นการเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีการทํางานให๎เกิดขึ้นในระบบราชการไทย คือการประสานและรํวมมือ
ระหวํางหนํวยงานภาครัฐที่กว๎างขวางขึ้นในการรํวมมือกันดําเนินงานด๎านโภชนาการ และกลายเป็น
รูปแบบการดําเนินงานที่ใช๎อยํางตํอเนื่องมาจนปัจจุบัน
ถัดมาในทศวรรษ 2500-2510 การดําเนินงานโภชนาการได๎รุกเข๎าไปในพื้นที่และผู๎คนที่อยูํ
หํางไกลในชนบทมากขึ้นเป็น ประเด็นสําคัญ การดําเนินงานโครงการโภชนาการชนบทถือเป็นจุด
เปลี่ยนสําคัญของการสํงเสริมและเผยแพรํโภชนาการใหมํให๎เกิดผลขึ้นในสังคมไทย เพราะโครงการนี้
ไมํใชํเป็นเพียงแคํโครงการให๎ความรู๎หรือเผยแพรํรณรงค๑ดังที่เคยเป็นมาแตํกํอน หากเป็นการเรียนรู๎
โภชนาการใหมํจากภาคปฏิบัติในชีวิตประจําวันในท๎องถิ่นของตัวเอง ผํานกิจกรรมเชํน ยุวกสิกร ยุว
เคหเศรษฐศาสตร๑ กลุํมสตรี กลุํมเกษตรกร อาหารกลางวันในโรงเรียน ฯลฯ ที่ได๎สร๎างจิตสํานึกใหมํ
ด๎านโภชนาการใหมํผํานการรํวมงานพัฒนาชนบทจากประสบการณ๑จริง และกลายเป็นความรู๎ที่แฝงฝัง
เข๎ากลายเป็นตัวตนของผู๎ได๎รํวมกิจกรรมในโครงการพัฒนาชนบทอยํางมีนัยสําคัญ
ในอีกด๎านหนึ่งการผลักดันการดําเนินงานโภชนาการใหมํให๎มีสถาบันและหนํวยงานที่ควบคุม
และกํากับให๎เป็นไปตามหลักการและมาตรฐานทางวิทยาศาสตร๑ของอาหารและโภชนาการก็เริ่มสําคัญ
ขึ้น ดังนั้นเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญํในการปฏิวัติของประชาชนเมื่อวันที่ 14
ตุลาคม พ.ศ. 2516 และเกิดการปรับโครงสร๎างของการบริหารครั้งใหญํของกระรวงสาธารณสุขในปี
พ.ศ. 2517 จนกํอให๎เกิดการจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขึ้นสําเร็จ ก็ถือเป็น
จุดเริ่มต๎นของงานด๎านวิทยาศาสตร๑อาหารและการบริโภคตามหลักโภชนาการที่ถูกให๎ความสําคัญ
โดยเฉพาะการผลิตอาหารในภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ในขณะที่การดําเนินงานด๎านนโยบายและ
สํงเสริมโภชนาการก็เกิดการเปลี่ยนแปลงสําคัญในอีกสองปีตํอมา เมื่อได๎มีการเสนอแผนพัฒนาอาหาร
และโภชนาการแหํงชาติเข๎าเป็นสํวนหนึ่งของแผนงานระดับชาติคือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ ซึ่งสํงผลให๎แผนงานและนโยบายด๎านโภชนการได๎เกิดการขับเคลื่อนในภาพรวมที่มีพลังมาก
ขึ้นในการเปลี่ย นแปลง จากการดําเนินงานของหนํว ยงานรัฐในบทบาทที่เกี่ยวข๎องกับภารกิจด๎าน
อาหารและโภชนาการของประเทศ นับเป็นจุดเริ่มต๎นที่สําคัญของความสําเร็จของการพัฒนาและ
สํงเสริมโภชนาการใหมํที่ได๎ดําเนินการในเวลาตํอมา ซึ่งอาจจะจําเป็นต๎องมีการศึกษาวิจัยในประเด็นนี้
ตํอไป
การเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร๑ของอาหารการกินในสังคมไทยเป็นกระบวนการเปลี่ยนผํานที่คํอย
เป็นไปไมํได๎เกิดขึ้นอยํางฉับพลันทันที โดยการเปลี่ยนผํานแนวคิดด๎านโภชนาการใหมํระยะแรกเกิดขึ้น
จากแพทย๑และบุคลากรสาธารณสุขที่ทําหน๎าที่เป็นข๎าราชการของรัฐทําการเผยแพรํแนวคิดโภชนาการ
ในสังคมให๎เป็นที่รับรู๎กันอยํางแพรํหลาย พร๎อมๆ กันกับการแพรํความคิดอนามัยแผนใหมํ ผู๎คนอาจ
รับรู๎ถึงแนวคิดนั้นแตํการกินยังไมํเปลี่ยนเพราะของกินในตลาดยังมีให๎กินเหมือนเดิม ปัจจัยที่สํงผลตํอ
แบบแผนการบริโภคอาหารในชีวิตประจําวันที่คํานึงถึงอาหารในแงํการให๎รํางกายได๎รับสารอาหาร
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ถูกต๎องตามหลักโภชนาการมากกวําการกินเพื่อต๎องการรสชาติหรือตามรสนิยมของสังคมนั้น เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอยํางชัดเจนขึ้นเมื่อเอกชนหรือภาคธุรกิจได๎รับเอาแนวคิดโภชนาการมาผลิตเป็นสินค๎า
เพื่อขายให๎ผู๎บริโภคในตลาดเป็นไปอยํางกว๎างขวาง จนกลายเป็นผู๎นําการเปลี่ยนแปลงทางการผลิตใน
สังคมไทย จากเดิมเป็นการผลิตแบบเกษตรเพื่อยังชีพหรือการค๎าบ๎างเล็กๆ น๎อยๆ มาเป็นเกษตร
อุตสาหกรรม กํอนจะพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มจากผลิตผลทางการเกษตรอันเป็น
สินค๎าการผลิตเพื่อทดแทนการนําเข๎าและสํงเสริมการลงทุนจากสหรัฐอเมริกา พร๎อมกันไปกับการ
นําเอาการวางแผนและดําเนินงานเผยแพรํโภชนาการใหมํตามแนวทางของสหรัฐอเมริกาจากความ
ชํวยเหลือด๎านการแพทย๑และสาธารณสุขและคหกรรมศาสตร๑เข๎ามาในสังคมไทยหลังทศวรรษ 2490
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการเก็บรักษา การขนสํงอาหาร ตลอดจนการปรุงด๎วย
เทคโนโลยีการครัวสมัยใหมํ เชํน ตู๎เย็น หม๎อไฟฟูา เตาไฟฟูา ซึ่งทําให๎การกินตามหลักโภชนาการใหมํ
เป็นไปได๎อยํางกว๎างขวางและทั่วถึงไปทุกครัวเรือน การกินอาหารที่ปรุงเองในครัวเรือนก็เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปกินให๎ถูกต๎องตามหลักโภชนาการมากขึ้น ในขณะที่สินค๎าที่ผลิตจากอุตสาหกรรมก็ผลิต
ขึ้นถูกต๎องสอดคล๎องตามหลักโภชนาการสมัยใหมํที่ใช๎อ๎างอิงให๎สินค๎ามีสถานะถูกจัดวางเป็นสินค๎า
สมัยใหมํ การกินอาหารในชีวิตประจําวันที่เริ่มจากการเปลี่ยนแนวคิดการกินจากการโฆษณา
ประชาสัมพันธ๑ของรัฐมากํอนแล๎วและรับรู๎อยูํในจิตสํานึก เมื่อวัตถุในชีวิตประจําวันเข๎ามาสัมพันธ๑กับ
การใช๎ชีวิตก็ทําให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร๎างจิตสํานึกของผู๎คนในการบริโภคไปในที่สุด

รายการอ้างอิง

เอกสารชั้นต้น
ราชกิจจานุเบกษา เลํมที่ 56 (25 ธันวาคม 2482): 2044-2050.
ราชกิจจานุเบกษา เลํมที่ 91 ตอนที่ 155 (18 กันยายน 2517): 43-45.
ราชกิจจานุเบกษา เลํมที่ 91 ตอนที่ 210 (10 ธันวาคม 2517): 539-540.
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ. (2) กค. 1.1/40 บันทึกการสนทนาและข๎อเสนอแนะระหวํางนายพอล เอล
อี เฮลลิเวลกับ พล.ต.อ. เผํา ศรียานนท๑ ขณะเยือนวอชิงตัน เกี่ยวกับโครงการที่ต๎องอาศัยเงิน
กู๎ยืมและการลงทุนในประเทศไทย (14-16 ธ.ค. 2497).
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ. (2) กค. 1.1/452 บทความเรื่องความชํวยเหลือทางเศรษฐกิจและวิชาการ
ของสหรัฐอเมริกาโดยหลวงสิทธิ์ดุริตภาษ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง (ม.ท.).
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ. (2) กค 1.1.4.1.1/5 การประชุมกรรมการ กศว. ครั้งที่ 3/2498 (8 มีนาคม
2498).
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ. (2) กค. 1.1.4.1.1/12 การประชุมคณะกรรมการ ก.ศ.ว. ครั้งที่ 10/2498
(25 ก.ค. 2498).
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ. กต. 73.11.1/16 เรื่องรายนามเจ๎าหน๎าที่องค๑การอาหารและเกษตรแหํง
สหประชาชาติ (พ.ศ. 2494).
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ. มท. 0201.2.1.11/15 เรื่องงานเปิดเขื่อนโครงการชลประทานลุํมแมํน้ํา
เพ็ชร๑บุรี (พ.ศ. 2493).
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ. มท. 0201.2.1.22/1 มิให๎เผยแพรํขําวเกี่ยวกับเรื่องรัฐบาลอเมริกาให๎ความ
ชํวยเหลือทางการทหารแกํประเทศไทย (พ.ศ. 2493).
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ. มท. 0201.2.1.22/3 กรมประชาสงเคราะห๑สอบถามการขอความชํวยเหลือ
ทางเศรษฐกิจและวิชาการสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2493).
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ. มท. 0201.2.1.22/15 ตั้งอนุกรรมการทําโครงการในระยะเวลายาวรํวมกับ
เจ๎าหน๎าที่คณะผู๎แทนพิเศษฝุายเศรษฐกิจและวิชาการของสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2494-2495).
หอจดหมายเหตุ แ หํ ง ชาติ . มท. 0201.2.1.11/29 เรื่ อ งการสํ ง เสริ ม กสิ ก รรมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (2496).
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ. มท. 0201.2.1.11/14 บริษัทข๎าวไทยสํงข๎าวไวตามินเป็นตัวอยําง (พ.ศ.
2493).
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หอจดหมายเหตุแหํงชาติ. ศธ. 0701.29/7 เรื่องการทําสวนครัวและเลี้ยงสัตว๑ของข๎าราชการตาม
นโยบายของรัฐบาล.
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ. ศธ. 4.4/7 ทูลเกล๎าฯ ถวายรํางประกาศและหลักสูตรเปิดการสอนมัธยม
วิสามัญสําหรับสตรีในกรุงเทพฯ (26 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2460).
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ. ศธ. 4.4/31 นางวาด วายวานนท๑ ขอให๎พิมพ๑หลักสูตรโรงเรียนการเรือน
35 ชุด (30 มีนาคม 2476).
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ. (2) ศธ. 15.2.1/31 นโยบายการทํากินของราสดรขอไห๎ทําการเลี้ยงสัตว๑
ปลูกฝูายและพืชไรํอื่นๆ แทนการปลูกข๎าว (12 สิงหาคม 2486).
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ. (2) ศธ. 15.2.1/38 ขอให๎เรํงรัดทําสวนครัวและเลี้ยงสัตว๑ (18 กรกฎาคม
2493).
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ. (2) ศธ. 15.2.2/1 เรื่องให๎ข๎าราชการทําสวนครัวและเลี้ยงสัตว๑ (5 ตุลาคม
2482-12 มิถุนายน 2483) ปึก 1.
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ. (2) สธ. 2.1/1 ประวัติคณะกรรมการโภชนาการแหํงชาติ . (14 กุมภาพันธ๑
2494).
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ. (2) สธ. 2.1/2 การปรับปรุงคณะกรรมการโภชนาการแหํงชาติ เพิ่มเติม .
(21 เมษายน 2503).
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ. (2) สธ. 2.1/3 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการโภชนาการแหํงชาติ ณ ห๎อง
ประชุมกระทรวงสาธารณสุข (3 ตุลาคม 2503).
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ. (2) สธ. 2.1/ 4 การประชุมคณะกรรมการโภชนาการแหํ งชาติ ครั้งที่
1/2506/6 (24 ตุลาคม 2506).
หอจดหมายเหตุแหํ งชาติ. (2) สธ. 2.1/5 การประชุม คณะกรรมการโภชนาการแหํ งชาติ ครั้ง ที่
2/2506/7 ณ ห๎องประชุมกระทรวงสาธารณสุข (31 ตุลาคม 2506).
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ. (2) สธ. 2.1/6 คณะกรรมการโภชนาการแหํงชาติที่ได๎รับการแตํงตั้งจาก
คณะรัฐมนตรี (14 มกราคม 2507).
หอจดหมายเหตุแหํ งชาติ. (2) สธ. 2.1/7 การประชุม คณะกรรมการโภชนาการแหํ งชาติ ครั้ง ที่
1/2507/8 ณ ห๎องประชุมกระทรวงสาธารณสุข (29 มิถุนายน 2507).
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ. (2) สธ. 3.1/2 บันทึกการประชุมคณะกรรมการพิจาณาการควบคุมคุณภาพ
อาหารครั้งที่ 1/2497 (19 เมษายน 2497).
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ. สบ. 5.1.1.2/11 ความรํวมมือชํวยเหลือของตํางประเทศในโครงการตํางๆ
ในประเทศไทย (พ.ศ. 2501-2509).
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ. สบ. 5.1.1.2/18 เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ (พ.ศ. 2502)
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หอจดหมายเหตุ แ หํ ง ชาติ . สบ.5.1.1.2/19 เรื่ อ งการปรั บ ปรุ ง งานพั ฒ นาการท๎ อ งถิ่ น โครงการ
พัฒนาการท๎องถิ่นแหํงชาติ พ.ศ. 2502-2504 (พ.ศ. 2502-25040).
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ. สบ. 5.1.1.2/29 เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ (2503).
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ. สบ. 5.1.1.2/65 เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ (พ.ศ. 2506).
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ. สร. 0201.14.1/43 โรงเรียนการเรือนพระนคร (พ.ศ. 2495).
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ. สร. 0201.27/9 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการ
สาธารณสุขและการแพทย๑ (6 ธันวาคม 2478-12 เมษายน 2480).
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ. (2) สร. 0201.10/50 เรื่องนายกรัฐมนตรีกลําวคําปราศรัยแกํประชาชนและ
สุนทรพจน๑ โอวาท สาส๑นวิงวอน.
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ. (2) สร. 0201.10/59 เรื่องการขายก๐วยเตี๋ยวและของอื่นๆ ที่ปรุงด๎วยถั่ว
เขียว (4 พฤศจิกายน 2485-27 พฤศจิกายน 2488).
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ. (2) สร. 0102.18.1/4 (ปึก 1) บทสนทนาระหวํางนายมั่น ชูชาติกับนายคง
รักไทย (พรึสจิกายน 2485-กุมภาพันธ๑ 2486).
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ. (2) สร. 0201.18.1/6 (ปึก 3) เรื่อง บทสนทนาระหวํางนายมั่น ชูชาติ กับ
นายคง รักไทย (พรึสจิกายน 2485-กุมภาพันธ๑ 2486).
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ. (2) สร. 0201.22.2.10/1 โครงการบํารุงอุตสาหกรรมทํานมหรือจัดตั้ง
บริษัทค๎าน้ํานมและโครงการเลี้ยงโคนม (21 ตุลาคม 2478-12 มีนาคม 2486).
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ. (2) สร. 0201.22.2.10/2 นายแพทย๑วิจิตร จิตระจินดาขอไห๎ชํวยเหลือเรื่อง
การอุสาหกัมทํานมข๎นหวาน (1 กันยายน 2485-24 มีนาคม 2486).
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ. (2) สร. 0201.22.2.10/4 จัดตั้งบริสัททํานม (12 ตุลาคม 2485-18
มิถุนายน 2486).
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ. [2] สร. 0201.22.2.10/5 การควบคุมน้ํานมและผลิตภัณฑ๑น้ํานม (2-7
กรกฎาคม 2486).
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ. (2) สร. 0221.27/10 เรื่อง โครงการสํงเสริมอาหารของชาติ (5 กรกฎาคม
2481).
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ. (2) สร.0201.96/2 เบ็ดเสร็จความตกลงวําด๎วยความรํวมมือทางเศรษฐกิจ
และทางเทคนิคระหวํางไทย-อเมริกา (27 ตุลาคม 2492-25 ธันวาคม 2496).
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ. (2) สร 0201.96/16 บันทึกยืนยันผลประโยชน๑ที่ได๎รับการชํวยเหลือจาก
สหรัฐอเมริกา (23 มกราคม 2494-22 สิงหาคม 2496).
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หอจดหมายเหตุแหํ งชาติ. (2) สร 0201.96/6 คณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการข๎อ 4 ของ
ประธานาธิบดี ทรูแมนหรือคณะกรรมการรํวมมือกับผู๎แทนพิเศษฝุายเศรษฐกิจและวิชาการ
ของอเมริกา (18 กรกฎาคม 2493-17 กรกฎาคม 2496).
หอจดหมายเหตุ แหํ ง ชาติ . (3) สร. 0201/139 เรื่ อ งการทํ า สวนครั ว และเลี้ ย งสั ต ว๑ พ.ศ. 2492
กระทรวงมหาดไทย.
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ. (3) สร. 0201.5.4/3 วิทยาลัยเทคนิคทุํงมหาเมฆ (25 มีนาคม 2496-28
มิถุนายน 2497).
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ. (3) 0201.13.1/1 ปึกที่ 1 เรื่อง เบ็ดเตล็ดเรื่องอเมริกาชํวยเหลื อแกํประเทศ
ไทย (4 มกราคม 2492-15 สิงหาคม 2504).
หอจดหมายเหตุแหํ งชาติ. (3) สร. 0201.13.1/21 การยุติความชํว ยเหลื อของ ไอ.ซี.เอ. ในด๎าน
เกษตรกรรม (10-25 ต.ค. 2499).
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ. (3) สร. 0201.42/12 เรื่องโครงการบํารุงและสํงเสริมการเลี้ยงสุกร เป็ดและ
ไกํ (25 พฤษภาคม 2483-11 กรกฎาคม 2487).
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ. (3) สร. 0201.42/13 เรื่อง การสํงเสริมการปลูกผักและเลี้ยงสัตว๑ที่เป็น
อาหาร (6 ตุลาคม 2484-31 ธันวาคม 2484).
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ. (3) สร. 0201.42/14 เรื่อง ข๎อตกลงของคนะกัมการ ป.ท.ร.เกี่ยวกับผักและ
สัตว๑กับเรื่องไห๎กะซวงกเสตรเตรียมและสงวนผักไว๎ไห๎พอบริโภคสําหรับทะหานและประชาชน
(19 พฤศจิกายน 2484-10 มีนาคม 2485).
หอจดหมายเหตุแหํ งชาติ. (3) สร. 0201.42/23 เรื่องเงินทุนสํ งเสริมไกํ (20 มิถุนายน 2492-17
พฤศจิกายน 2496).
หอจดหมายเหตุแหํงชาติ. (3) สร. 0201.42/26 เรื่องการสํงเสริมการปลูกพริกขี้หนู (13 ธันวาคม
2494).
หอจดหมายเหตุแหํ งชาติ. (3) สร. 0201.42/27 เรื่องโครงการปลู กผักแบบจีน (26 กันยายน-2
ธันวาคม 2495).
หอจดหมายเหตุแหํ งชาติ. (3) สร. 0201.42/29 เรื่องสหกรณ๑นิคมไกํ (19 มกราคม-14 มีนาคม
2496).
หอจดหมายเหตุแหํ งชาติ. (3) สร. 0201.42/30 เรื่องสํงเป็ด, ไกํ, ไขํไปจําหนํายตํางประเทศ (25
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หอจดหมายเหตุแหํงชาติ. (3) สร. 0201.62/25 ปึก 1 โครงการและการปฏิบัติงานกระทรวงเกษตร๑ ปี
2492- (15 ก.ค. 2492-30 มี.ค. 2497).
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หอจดหมายเหตุแหํงชาติ. (3) สร. 0201.62/25 ปึก 3 โครงการและการปฏิบัติงานกระทรวงเกษตร๑ ปี
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หอจดหมายเหตุแหํงชาติ. (3) สร. 0201.62/27 ปึก 3 เรื่องโครงการและการปฏิบัติงานกระทรวง
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หอสมุดแหํงชาติ. มจ. 32/265 ฝบว., สุภาพนารี ปีที่ 1 เลํมที่ 2 (21 มีนาคม 2473).
หอสมุดแหํงชาติ. มจ. 32/265 ฝบว. สุภาพนารี ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 (4 เมษายน 2474).
วิทยานิพนธ์
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มหาบัณฑิต ภาควิชามานุษยวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545.
ก๎องสกล กวินรวีกุล. “การสร๎างรํางกายพลเมืองไทยในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม พ.ศ. 24812487.” วิทยานิพนธ๑มหาบัณฑิต คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (มานุษยวิทยา)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑, 2545.
จตุรพิธ ชมพูนุท. “การศึกษาวิเคราะห๑แนวคิดและกระบวนการสร๎างแผนพัฒนาสังคมในประเทศไทย:
ศึกษาเฉพาะกรณีแผนสาธารณสุข .” วิทยานิพนธ๑สังคมสงเคราะห๑ศาสตร๑มหาบัณฑิต คณะ
สังคมสงเคราะห๑ศาสตร๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑, 2526.
ชาติ ช าย มุ ก สง. “น้ํ า ตาลกั บ วั ฒ นธรรมการบริ โ ภครสหวานในสั ง คมไทย พ.ศ. 2504-2539.”
วิ ท ยา นิ พ นธ๑ ศิ ล ป ศา สต รม หา บั ณฑิ ต สา ขา ปร ะ วั ติ ศา สต ร๑ ค ณะ ศิ ล ปศ าส ต ร๑
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑, 2548.
ณั ฐ พล ใจจริ ง . “การเมื อ งไทยสมั ย รั ฐ บาลจอมพล ป. พิ บู ล สงครามภายใต๎ ร ะเบี ย บโลกของ
สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2491-2500) .” วิทยานิพนธ๑ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร๑
จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, 2552.
ทั ศ นา เมฆเวี ย น. “วิ วั ฒ นาการของหลั ก สู ต รและการจั ด การเรี ย นการสอนคหกรรมศาสตร๑
ระดับอุดมศึกษาในสมัยรัตนโกสินทร๑. ” วิทยานิพนธ๑ครุศาสตร๑ดุษฎีบัณฑิต คณะครุศาสตร๑
จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, 2549.
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ธันวา วงศ๑เสงี่ยม. “รัฐไทยกับสุขภาพพลเมือง พ.ศ. 2475-2500.” วิทยานิพนธ๑อักษรศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร๑ คณะอักษรศาสตร๑ จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, 2553.
พุทธกาล รัชธร. “โครงสร๎างการผูกขาดของอุตสาหกรรมไกํเนื้อในเขตกรุงเทพมหานคร.” วิทยานิพนธ๑
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาเศรษฐศาสตร๑ จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย. 2524.
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อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร๑ ภาควิชาประวัติศาสตร๑ คณะอักษรศาสตร๑
จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, 2547.
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วิทยานิ พนธ๑รัฐ ศาสตร๑ มหาบัณฑิต สาขาการระหวํางประเทศและการทูต คณะรัฐ ศาสตร๑
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑, 2530.
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มหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร๑ จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, 2526.
อุํนใจ ปฏิมาประกร. “บทบาทของมิชชันนารีอเมริกันในการจัดการศึกษาสตรีไทย: กรณีศึกษา
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