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วัฒนธรรมอาหารไทย : อีกหนึ่งพลังสู่ ประชาคมอาเซียน
รองศาสตราจารย์ ดร.วศินา จันทรศิริ1
บทนา
อาหารและโภชนาการในประเด็นของวัฒนธรรมไทยเป็ นสาระหนึ่ งที่บรรจุในยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้านอาหารศึกษา
ของแผนยุทธศาสตร์ การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย ซึ่ งคณะกรรมการอาหารแห่ งชาติได้พิจารณาว่า จะเป็ นกลไก
สาคัญในการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์อีก 3 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ดา้ นความมัน่ คงอาหาร ยุทธศาสตร์ดา้ นคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร และยุทธศาสตร์ดา้ นการบริ หารจัดการ ในการขับเคลื่อนการจัดการอาหารของประเทศให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ
อย่างยัง่ ยืน สาหรับหลักการของยุทธศาสตร์ ดา้ นอาหารศึ กษา ได้แก่ เน้นกระบวนการส่ งเสริ มพัฒนาและวิจยั เพื่อให้เกิ ด
ความรู ้ ความตระหนักในการใช้ทรัพยากรเพื่อผลิต และกระจายอาหารในห่ วงโซ่อาหาร ตลอดจนพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ในการบริ โภคอาหาร(คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ, 2555)
เนือ้ หา
วัฒนธรรมอาหารไทยเป็ นทรัพยากรที่คุณค่าของประเทศ เนื่ องจากเกิดจากการสั่งสมภูมิปัญญาของบรรพบุรุษใน
การนาเอาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูใ่ นท้องถิ่นมาใช้เป็ นวัตถุดิบในตารับอาหาร สาหรับใช้บริ โภคในครัวเรื อนและชุมชน
วัฒนธรรมอาหารถูกหล่อหลอมมาจากประสบการณ์และทักษะของคนจากรุ่ นสู่ รุ่น แล้วถ่ายทอดมายังลูกหลาน นอกจากนี้
วัฒนธรรมอาหารยังซึ มซับเข้าสู่ วิถีชีวิต ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี ทางศาสนา อภิญญา ตันทวีวงศ์ (2556 : 20) กล่าวว่า
“วัฒนธรรมด้ านอาหาร มีความหมายถึง อาหารที่ เป็ นไปตามความเชื่ อ ค่ านิ ยม วิถีชีวิต และความรู้ ของสั งคมแต่ ละสั งคม มี
ลักษณะเป็ นทั้งศาสตร์ และศิ ลป์ ด้ านอาหารของแต่ ละสั งคม” ดังนั้น วัฒนธรรมอาหารจึงนับเป็ นจุดแข็งของแต่ละประเทศ
เนื่องจากมีความเป็ นอัตลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งยากที่ใครในต่างวัฒนธรรมจะเลียนแบบ มีแต่เจ้าของวัฒนธรรมเท่านั้นที่ควรจะ
นาไปขยายผลต่อยอดให้มีความโดดเด่นและถ่ายทอดไปยังลูกหลานให้เกิดความภาคภูมิใจในอนาคต ดังนั้น วัฒนธรรม
อาหารจึงถูกหยิบยกให้ถูกนามาพิจารณาในกรอบยุทธศาสตร์อาหารศึกษา เพื่อที่จะใช้เป็ นโอกาสของการพัฒนาโภชนาการ
ของคนไทยและการสร้างการแข่งขันกับนานาชาติ
อย่างไรก็ตาม เป็ นที่น่าเสี ยดายว่า ปั จจุบนั วัฒนธรรมอาหารไทยกาลังสูญหายไป เนื่องจากกระแสโลกาภิวตั น์ที่ทา
ให้วฒั นธรรมอาหารไทยกาลังถูกวัฒนธรรมต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซี ยนด้วยกันถูกแย่งชิงพื้นที่ ดังจะเห็น
ได้จาก เด็กไทยไม่นิยมกินอาหารไทย ผูท้ ี่กินอาหารไทยมักจะเป็ นวัยผูใ้ หญ่หรื อผูส้ ู งอายุ ในขณะที่เด็กไทยรบเร้าที่จะลิ้ม
ลองอาหารเกาหลี อาหารญี่ปุ่น หรื ออาหารตะวันตกที่มีการโหมโฆษณาอย่างรุ นแรง ในวันนี้ หากเราไม่ช่วยกันทวงคืนพื้นที่
อาหารไทยในประเทศไทยแล้ว โอกาสของการก้าวสู่ ประชาคมอาเซี ยน ซึ่ งในขณะนี้ มีประชากรถึงหกร้อยกว่าล้านคน ก็
ย่อมสู ญเสี ยไปด้วย เพราะคนไทยยังไม่รู้จกั อาหารไทย การที่จะทาให้ชาวต่างประเทศรู ้จกั อาหารไทยก็คงยากขึ้นตามไป
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ด้วย ดังนั้น การวิเคราะห์หรื อพัฒนาต่อยอดวัฒนธรรมอาหารไทยในวันนี้ จึ งนับว่าเป็ นโอกาสของการเสริ มจุดแข็งที่ควร
จะต้องเร่ งรี บดาเนินการก่อนที่จะหมดโอกาสแก้ไข
การเสริ มจุดแข็งของวัฒนธรรมอาหารไทยควรจะต้องพิจารณาตลอดห่วงโซ่อุปทานของอาหาร ทั้งในระดับต้นน้ า
กลางน้ า และปลายน้ า ในที่น้ ีขอนาเสนอแนวคิดใน 4 ประเด็น ได้แก่
1) วัฒนธรรมอาหารไทยต้องมีความเข้มแข็ง
2) ครอบครัวและชุมชนคือฐานตั้งต้นของการสร้างสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อสุขภาพ
3) การจัดการความรู ้ดา้ นอาหารในชุมชนต้องเป็ นระบบ
4) แนวทางการเสริ มจุดแข็งของอาหารไทยสู่ประชาคมอาเซียน
1.วัฒนธรรมอาหารไทยต้ องมีความเข้ มแข็ง
นับเป็ นจุดต้นน้ า แม้วา่ การกินอาหารจะช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อร่ างกาย แต่ก็เป็ นสิ่ งที่มิอาจมองเพียงสุ ขภาพด้าน
เดียว การกินอาหารยังช่วยทาให้เกิดอารมณ์และนาไปสู่ กิจกรรมหลากหลายทางวัฒนธรรม เช่น การประพันธ์ วรรณกรรม
ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง วรรณคดี ศิลปะ วัฒนธรรม และสถาปั ตยกรรม นาไปสู่การท่องเที่ยวการชิมอาหาร แนะนาอาหาร
อร่ อยแต่ละแห่ ง ดังนั้น แม้วา่ อาหารไทยเราจะมีความเด่นหลายด้าน แต่ก็ยงั มิได้มีการพัฒนาวัฒนธรรมอาหารอย่างครบ
วงจร เพื่อรักษาสิ่ งดีๆ ของอาหารไทยไว้
การส่งเสริ มวัฒนธรรมด้านอาหารควรต้องดาเนินการในแต่ละภูมิภาค โดยการวิเคราะห์ต้ งั แต่วตั ถุดิบ วิธีการปรุ ง
วิธีการจัดสารับ รวมไปถีงส่วนผสมว่ามีคุณสมบัติ สรรพคุณอย่างไรในเรื่ องโภชนาการ ผักและสมุนไพรพื้นบ้านน่าจะเป็ น
สิ่ งที่นามาส่งเสริ ม เพราะเป็ นจุดเด่นของแต่ละภูมิภาคแตกต่างกันไป ทาให้อาหารแต่ละภูมิภาคมีรสชาติแตกต่างกัน อีกทั้ง
ฤดูกาลก็มีผลต่อวัฒนธรรมอาหาร และเชื่อมโยงกันในเรื่ องของสรรพคุณการรักษา
2.ครอบครัวและชุมชนคือฐานตั้งต้ นของการสร้ างสังคมทีม่ คี ุณภาพและปลอดภัยต่ อสุ ขภาพ
หากพิจารณาถึงสถานการณ์ของประเทศไทยแล้ว แม้เราจะมี กิน แต่ก็พบสิ่ งที่ สะท้อนปั ญหาโภชนาการหลาย
ประการที่มีความสลับซับซ้อน เช่น ปั ญหาการขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์และครอบครัวในชนบทไทยมีการใช้เกลือ
เสริ มไอโอดีน ซึ่ งทาให้ประชากรวัยเด็กมีระดับสติปัญญาต่าลง ปั ญหาภัยอ้วนของทุกกลุ่มอายุ ดังรายงานของกรมอนามัย
ในปี พ.ศ.2552 แสดงให้เห็นว่า เด็ก(อายุ 0-72 เดือน) คนไทยอายุ 20-29 ปี มีภาวะอ้วนเพิ่มขึ้นมาเป็ นลาดับ ประชาชนอายุ
15 ปี ขึ้นไปทัว่ ประเทศ จานวนเกือบ 1 ใน 5 ในเพศชาย และเกือบครึ่ งหนึ่งในเพศหญิง พบภาวะอ้วนลงพุง ส่งผลให้ประเทศ
สู ญเสี ยค่าใช้จ่ายปี ละหลายแสนล้านบาทในการรักษาโรคที่เป็ นผลจากโรคอ้วน เช่น โรคความดันโลหิ ตสู ง โรคเบาหวาน
โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง
วัฒนธรรมด้านอาหาร มีอิทธิ พลเป็ นอย่างมากต่อการกิ นอาหารของคนเรา ซึ่ งไปสู่ การกิ นพอ กิ นครบ กินอย่าง
ได้รับสารอาหารที่ มีคุณค่าโภชนาการเหมาะสมกับความต้องการของร่ างกายได้ อาหารไทยมีความได้เปรี ยบในเรื่ องนี้
นอกจากจะมีรสชาติและความอร่ อยแล้ว อาหารไทยยังมีส่วนประกอบเป็ นผักพื้นบ้าน และอุดมไปด้วยสมุนไพรหลายชนิ ด
ครอบครัวไทยต้องเป็ นจุดเริ่ มต้นในเรื่ องนี้ เนื่องจากปั จจุบนั หัวหน้าครอบครัวไม่ประกอบอาหารเอง มักจะซื้ ออาหารนอก
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บ้านมารับประทาน จึงทาให้เกิดช่องว่างในการถ่ายทอดวัฒนธรรมอาหารจากพ่อแม่สู่ลูก นอกจากนี้ อาหารที่จาหน่ายทัว่ ไป
ยังพบปั ญหาความไม่ปลอดภัยในอาหาร เป็ นต้นเหตุข องความเจ็บป่ วยของโรคในระบบทางเดิ นอาหารและโรคทาง
โภชนาการหลายโรคทั้งด้านโภชนาการขาดและโภชนาการเกิน ดังนั้น หากประเทศไทยที่ได้ชื่อว่าเป็ น “อู่ขา้ วอู่น้ า” และ
ประกาศตัวว่าเป็ น “ครัวโลก” แล้ว หากทาให้คนไทยมี กิน กิ นเป็ น และกิ นพอเหมาะพอดี อาหารไทยมี คุณภาพ ความ
ปลอดภัย และมีวฒั นธรรมอาหารที่ เข้มแข็งแล้ว ก็จะเป็ นเส้นทางสร้างคุณภาพชี วิตและสุ ขภาวะ อีกทั้งยังเป็ นเส้นทางสู่
สังคมที่มีความมัน่ คงต่อไปได้ (อภิญญา ตันทวีวงศ์ ,2556 : 20)
3.การจัดการความรู้ ด้านอาหารในชุมชนต้ องเป็ นระบบ
การจัดการองค์ความรู ้ดา้ นอาหารในชุมชนต้องเป็ นองค์ความรู ้ที่จะทาให้ชุมชนเกิดความตระหนักในวัฒนธรรม
อาหารของตน และต้องอยูใ่ นรู ปแบบที่สามารถเผยแพร่ ได้ทุกรู ปแบบ อย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้เกิดการดาเนิ นการครอบคลุม
ทุกมิติดา้ นอาหารทั้งระบบ คื อ เกษตรกรและผูป้ ระกอบการได้รับทราบข่าวสารที่ จาเป็ น อันจะช่วยสนับสนุ นการผลิ ต
อาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่ งหมายถึง ประชาชน
ไทยและประชาคมอาเซียนต้องรับทราบข้อมูลความโดดเด่นของอาหารไทย อันจะเป็ นส่ วนหนึ่ งของสิ่ งจูงใจให้นาคนเข้า
มาท่องเที่ยวในประเทศไทย
4.แนวทางการเสริมจุดแข็งของอาหารไทยสู่ ประชาคมอาเซียน
4.1 ต้ องเสริมสร้ างความเข้ มแข็งในด้ านการผลิต การพัฒนาคุณภาพของอาหารทุกชนิดไม่วา่ จะเป็ นอาหารสดและ
อาหารแปรรู ปทุกระดับจากระดับท้องถิ่นไปสู่ ระดับสากลต้องมาจากการวิจยั และพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ นค้า ต้องให้ความ
เอาใจใส่ต้ งั แต่ปัจจัยนาเข้า ( input) กระบวนการผลิต(process) รวมทั้งผลผลิต(output) โดยเน้นทุนมนุษย์ ทุนทางสังคม และ
ทุนองค์กร และมีระบบการกระจายสิ นค้าสู่สากล(logistics) อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีฐานการผลิต
อาหารที่สมบูรณ์ ดังนั้น จึงควรจะมีเสริ มสร้างความเข้มแข็งภาคการผลิตทุกระดับ เช่น ชุมชนเกษตรกรมีการผลิตอาหารที่มี
คุณภาพและปลอดภัย อุตสาหกรรมอาหารทุกระดับมีการแปรรู ปอาหารที่มีมาตรฐาน และผูบ้ ริ โภคทุกกลุ่มเข้าถึงอาหารที่มี
คุณภาพและปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ เป็ นต้น ในภาครั ฐหรื อผูท้ ี่ ออกนโยบายเองต้องมีมาตรการควบคุ มความ
ปลอดภัยของอาหาร ตั้งแต่ระดับครัวเรื อนไปจนถึงอาหารที่ จาหน่ายบนบาทวิถี และอาหารในภัตตาคาร โดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องขอความร่ วมมือจากผูป้ ระกอบการร่ วมกันปรับปรุ งสภาพร้าน ความสะอาด เพื่อสุขอนามัยที่ดีของผูบ้ ริ โภค
4.2 มีกระบวนการคัดสรรอาหารประจาชาติ ได้แก่ การให้คานิ ยามว่า อาหารประจาชาติไทยควรเป็ นอย่างไร มี
อาหารใดบ้างที่ได้รับการยอมรับแล้ว เช่น จากการตรวจสอบทางอินเทอร์เน็ต พบว่า ผัดไทย แกงมัสมัน่ ต้มยากุง้ เป็ นอาหาร
ไทยที่ได้รับความนิยมสูง ในขณะที่บางเมนู อาทิ ข้าวผัดกะเพรา แกงเขียวหวาน แกงมัสมัน่ เป็ นอาหารที่ชาวต่างชาตินิยม
บริ โภค ดังนั้น หากนาอาหารที่ได้รับการตรวจสอบแล้วเหล่านี้ ไปแข่งกับประเทศเพื่อนบ้าน ก็จะเป็ นหลักประกันคุณภาพ
ของอาหารได้
ประเทศไทยมีอาหารเด่นทั้ง 4 ภาค เพื่อเป็ นตัวแทนของอาหารไทย ซึ่ งจะสัมพันธ์กบั วัตถุดิบของแต่ละภาคที่หา
ได้ตามฤดูกาล เป็ นการส่งเสริ มเศรษฐกิจของครัวเรื อนและท้องถิ่น ซึ่งมีผลวิจยั อยูแ่ ล้วว่า เมนูใดที่เด่นเป็ นที่นิยมของชุมชน
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แต่ละภาค ในอนาคต การชูความโดดเด่นของอาหารไทยอาจจะต้องลงลึกถึงอาหารแต่ละภูมิภาค อาหารแต่ละชุมชน เช่น
อาหารปั กษ์ใต้ อาหารอิสาน อาหารไทยล้านนา เป็ นต้น อาหารแต่ละภาคของประเทศไทยมีความโดดเด่นในด้านตารับ
อาหารและวัตถุดิบพื้นบ้าน ซึ่งยังมิได้มีผจู ้ าแนกความแตกต่างเหล่านี้ให้เป็ นองค์ความรู ้ที่รับทราบโดยทัว่ กัน
4.3 ชูวฒ
ั นธรรมและภูมิปัญญา ปั จจุบนั ประเทศไทยมีกลุ่มวิสาหกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวขึ้นทะเบียนไว้มากมาย
กลุ่มเหล่านี้ลว้ นแต่มีผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นและเป็ นเอกลักษณ์ของชุมชนเอง เป็ นภู มิปัญญาชาวบ้าน เมื่อกล่าวถึงอาหารใดก็
จะนึกถึงชุมชนที่นนั่ หากมีความพยายามพัฒนาชุมชนเหล่านี้ให้ผลิตสิ นค้าที่โดดเด่นเป็ นสิ นค้า OTOP โดยการนาอาหารที่มี
ชื่อเสี ยงอยูแ่ ล้วมาต่อยอดพัฒนาและเชื่อมโยงไปสู่ การท่องเที่ยวและเศรษฐกิ จ ทาให้ชุมชนแข็งแกร่ งและมีรายได้เพิ่มขึ้น
รวมทั้งการต่อยอดสิ นค้า OTOP ของชุมชนซึ่งมีอยูแ่ ล้วไปสู่การส่งเสริ มการผลิตและการขายที่เป็ นระบบ เช่น เป็ นชุมชนที่มี
ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของชุมชนหลากหลายชนิ ด ซึ่ งในปั จจุบนั ได้มีความพยายามพัฒนาในบริ บทนี้ แต่ยงั มีขอ้ จากัดใน
ด้านการพัฒนานวัตกรรมของสิ นค้าที่ เป็ นเอกลักษณ์ของชุมชนหลากหลายรู ปแบบ รวมทั้งยังมี ปัญหาด้านคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ จึงเป็ นปั ญหาที่ทาให้อาหารไทยยังไม่เป็ นที่นิยมในระดับนานาชาติ
การศึกษาต่อยอดงานวิจยั อาหารจากวัฒนธรรมซึ่ง เป็ นภูมิปัญญาของชาวบ้านแต่ละชุมชนให้มาเป็ นสิ นค้า OTOP
นั้น ผูส้ นใจจึงควรศึกษางานวิจยั เรื่ องอาหารที่ มีอยูต่ ่อยอดข้อมูลและผลการวิจยั ที่มีอยูเ่ ดิม เป็ นการส่ งเสริ มทั้งการผลิตและ
การขาย
อาหารไทยมีประวัติความเป็ นมาเป็ นที่เลื่องลือและเป็ นที่ยอมรับในอาเซี ยนอยูแ่ ล้ว อาหารที่จะแข่งขันกับอาหาร
ของอาเซียนได้ ต้องมีความอร่ อย มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ดีต่อสุขภาพ ปรับปรุ งให้น่ารับประทาน มีความปลอดภัย ซึ่ งจะ
นาส่วนนี้ไปโฆษณาได้ และเป็ นอาหารที่สามารถนามาบรรจุหีบห่ อเพื่อส่ งขายยังต่างถิ่นหรื อต่างประเทศได้อย่างสวยงาม
และถูกสุ ขลักษณะ เช่น ไก่ย่าง กล้วยตาก ทุเรี ยนทอด ข้าวเหนี ยวมะม่วง เป็ นต้น ทั้งนี้ ตอ้ งมีมาตรการรักษารสชาติและ
คุณภาพของอาหาร รักษามาตรฐานในการจัดการอาหารเหล่านั้น
4.4 มีกลยุทธ์ ในการนาเสนอตราสินค้ าด้ วยการสร้ างตานาน (myth) ความพิเศษเฉพาะให้ แก่ อาหาร โดยการบอกถึง
ประวัติความเป็ นมา คุณค่าต่อสุขภาพ เช่น อาหารไทยมีรสชาติเผ็ดร้อนเพราะมีสมุนไพร อาทิ ขิง ข่า ตะไคร้ ใบมะกรู ด พริ ก
กระชาย พริ กไทย ซึ่งนอกจากช่วยเพิ่มรสชาติแล้ว ยังช่วยในเรื่ องสุ ขภาพได้ดว้ ย เป็ นการช่วยสร้างความน่าสนใจและสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่อาหารไทย เช่น หยิบประเด็นสาคัญเป็ นจุดเน้นย้ าความท้าทาย โดยพิจารณาว่าจะทาอย่างไรจึ งจะทาให้
ประชาคมโลกมาค้นหาเคล็ดลับการทาอาหาร มาเรี ยนรู ้ มากินอาหารไทย อย่างที่คนไทยนิ ยมกินอาหารญี่ปุ่น อาหารเกาหลี
อาหารจีน ในปั จจุบนั
ควรเรี ยนรู ้จากประสบการ์ของผูท้ ี่ประสบความสาเร็ จ เช่น ประเทศเกาหลีและญี่ปุ่นว่าส่ งเสริ มการขายอย่างไร มี
ประเด็นอะไรที่เกี่ยวข้อง เช่น ญี่ปุ่นและเกาหลีส่งเสริ มคุณค่าทางโภชนาการ การปรุ งอาหารมีความประณี ต มีศิลปะในการ
ปรุ งอาหารที่เป็ นเอกลักษณ์ มีศิลปะในการจัดรู ปลักษณ์อาหารให้น่ารับประทาน จะหัน่ ปลาอย่างไรไม่ให้เหม็นคาว ญี่ปุ่นใช้
สื่ อหลายประเภทในการส่งเสริ มสิ นค้าเหล่านี้ ส่ วนกระแสนิ ยมอาหารเกาหลีน้ นั เป็ นเพราะละครโทรทัศน์เรื่ อง “แดจังกึม”
รัฐบาลเกาหลีวางแผนผลิตละครที่ ทาให้คนคิดว่าเกาหลีเป็ นชาติที่ยิ่งใหญ่ เก่าแก่ โดยเฉพาะในเรื่ องของการทาอาหาร มี
สารคดี รายการอาหารหลายเรื่ อง ทาให้อาหารเกาหลีกลายเป็ นประเด็นเด่นทางวัฒนธรรมและผูน้ ิ ยมอาหารเกาหลีมากขึ้น
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ส่ วนอาหารไทยอาจเน้นว่ามีคุณค่า มีวิตามินครบ มีประโยชน์ต่อสุ ขภาพเนื่ องจากมีเครื่ องเทศมาก รัฐบาลเกาหลีส่งเสริ ม
อาหารด้วยวัฒนธรรมผ่านทางละครและภาพยนต์ดว้ ยเงินงบประมาณจานวนมหาศาล เพราะเป็ นนโยบายเชิงรุ กของรัฐบาล
ในการใช้ครอบงาประเทศอื่นด้วยศิลปะและวัฒนธรรม จะเห็นว่า เกาหลีประสบความสาเร็ จหลังจากที่ มีภาพยนต์ออกมา
ดนตรี เกาหลี คอนเสิ ร์ตเกาหลี เราควรต้องหามาตรการที่ทาให้อาหารไทยเป็ นวัฒนธรรมที่จะนาไปสู่การส่งออกและในที่สุด
เป็ นเศรษฐกิจของประเทศ
4.5 การปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ บรรจุภณั ฑ์ของญี่ปุ่นเป็ นกระดาษสวยงาม แม้รสชาติอาหารไม่อร่ อย แต่บรรจุภณ
ั ฑ์
ของไทยนอกจากจะไม่สวยงามแล้ว ยังด้อยคุณภาพ และไม่ได้รับการทดสอบโดยผูบ้ ริ โภค ไม่มีการทดสอบการเก็บรักษา
(shelf life) ไม่ได้ทดสอบคุณค่าทางโภชนาการ ไม่มีความปลอดภัย ไม่มีการรั บประกัน ดังนั้น จึ งควรมี การทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ ปริ มาณการผลิต และผูบ้ ริ โภคเป็ นผูอ้ อกความเห็น เป็ นการวิจยั ที่จะทาให้ขายอาหารได้มากขึ้น รวมทั้งมีประวัติ
ความเป็ นมา อาหารชุมชนในแต่ละภาคควรเสริ มด้วยประวัติความเป็ นมาของอาหารไว้ที่บรรจุภณ
ั ฑ์ เขียนเรื่ องให้น่าอ่าน
เพื่อจูงใจให้คนซื้อ อาหารบางชนิดมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ทาอย่างไรจึงเปลี่ยนข้อมูลที่ยากให้เป็ นข้อความที่น่าอ่าน เช่น ทา
ให้การลิ้มรสอาหารไทยมาจากอารมณ์ที่สืบเนื่ องมาจากการรับรู ้ดา้ นอื่นๆ เช่น ศิลปะ วรรณกรรม สถาปั ตยกรรม สถานที่
วิธีการทาอาหาร การตกแต่ง การออกแบบหี บห่อบรรจุ เป็ นต้น
ภาษาบนฉลาก ควรมีขอ้ มูลที่ทุกชาติอ่านได้เข้าใจ อย่างน้อยควรจัดพิมพ์ฉลากเป็ นภาษาของประเทศในอาเซี ยนที่
ไทยจะส่งไปขาย แต่ภาษาบนฉลากบางครั้งไม่อาจเขียนได้ หรื อยังกาหนดไม่ได้ ขึ้นอยูก่ บั ลูกค้าว่า จะนาไปขายที่ใด
4.6 ส่ งเสริ มการส่ งออกอาหาร จากการที่ มีคนไทยอาศัยอยูใ่ นหลายประเทศทัว่ โลก ตลาดใดที่ มีคนไทยอยู่เป็ น
จานวนมาก ควรส่ งอาหารหรื อวัตถุดิบที่ ใช้ในการปรุ งอาหารไปขายในประเทศนั้นๆ จากนั้นคนไทยในต่างประเทศก็จะ
ช่วยกันเผยแพร่ กระจายความนิยมอาหารเหล่านี้ออกไป นอกจากนี้ยงั มีแนวทางการส่งออกอาหารไทยอื่นๆ เช่น
4.6.1 ส่ งเสริ มอาหารไทยที่ มีคุณค่ าให้ เป็ นมรดกแห่ งชาติ เช่น ต้มยากุง้ แกงมัสมัน่ เป็ นอาหารไทยที่มีคนต่างชาติ
เริ่ มรู ้จกั แล้ว ควรจะส่งเสริ มในระดับที่ส่งออก และควรดาเนิ นการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกแห่ งชาติ เพราะแทนที่จะส่ งเสริ ม
โดยการท่องเที่ยว พูดกันปากต่อปากให้มาชิมเอง แต่เมื่อเป็ นมรดกแห่งชาติ คนก็อยากชิม ขณะนี้มีอาหารที่ข้ ึนทะเบียนเป็ น
มรดกแห่ งชาติ พ.ศ. 2555 คือ น้ าพริ ก แกงเขียวหวาน ปลาร้า ส่ วนกล้วยทอด กล้วยบวชชี จะยกระดับมาเป็ นอาหารมรดก
แห่งชาติได้ในระดับชุมชน ดังนั้น ควรมีการวางมาตรฐานการส่งออกว่า ควรจะส่งเสริ ม สนับสนุนอย่างไร ในเรื่ องของภาษี
ที่มีผลต่อราคา
4.6.2 สร้ างความนิยมอาหารไทยให้ คนต่ างชาติ ควรพิจารณากันคานึ งถึงวัฒนธรรมของชาติอื่น อาหารที่ไทยคิด
ว่าอร่ อยแต่ต่างชาติอาจจะไม่อร่ อย การส่ งเสริ มให้ส่งอาหารออกไปจาหน่ายที่ประเทศใดให้ดูวฒั นธรรมและศาสนาของ
ประเทศนั้นก่อน ควรจะได้ขอ้ มูลจากกรมส่งเสริ มการส่งออกว่า ไทยส่งผลิตภัณฑ์อาหารอะไรบ้าง และอะไรเป็ นลาดับต้นๆ
และต้องเป็ นรสชาติที่เหมาะกับชาวต่างประเทศ เช่น น้ าพริ กเผาไทยยี่ห้อหนึ่ งส่ งกะปิ ออกเป็ นจานวนมาก กะปิ ที่จีนรับได้
ปลาร้าก็มีบริ ษทั อื่นส่งออกไปจาหน่ายอยูแ่ ล้ว เราอาจจะนามาปรับปรุ งหรื อทาเป็ นรสชาติที่ลูกค้ารับได้ เป็ นต้น
4.6.3 ส่ งเสริ มให้ มีมาตรฐานเพื่อรั กษารสชาติและคุณภาพของอาหารไทย เช่น มาตรฐานในการจัดการสู่ อาเซี ยน
และสู่สากล เพิ่มมาตรฐานเครื่ องมือทาครัว มาตรฐานผูป้ ระกอบและปรุ งอาหาร จัดทาคาอธิ บายวิธีปรุ งอาหารไทย ตานาน
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อาหาร อธิ บายประโยชน์ของเครื่ องเทศทางโภชนาการเป็ นภาษาไทย ภาษาอั งกฤษ และเป็ นภาษาในประเทศอาเซี ยนตาม
ความเหมาะสม ผลิตและสร้างสื่ อทุกทางที่ทาได้ การมีมาตรฐานต่างๆ เช่น การคัดสรรอาหารและวัตถุดิบอย่างดี ใช้วสั ดุที่
ไม่มีพิษ ผลิตโดยกระบวนการที่ สะอาด น่าเชื่อถือได้ มีมาตรฐานของเครื่ องปรุ ง การใช้เครื่ องปรุ งที่ถูกต้อง มาตรฐานการ
จัดการ มาตรฐานเครื่ องครัว ฯลฯ จะช่วยให้อาหารไทยเป็ นที่นิยมและยอมรับ มีศกั ยภาพในการแข่งขันกับอาหารของชาติ
อื่ น คื อ มี ค วามอร่ อย ใช้ว ตั ถุ ดิ บ ที่ ส ามารถหาได้ต ามฤดู ก าล เช่ น ข้า วเหนี ย วมะม่ ว ง ทุ เ รี ย น อาหารไทยมี คุ ณ ค่ า ทาง
โภชนาการสู ง เช่ น อาหารไทยที่ มีเ ครื่ องเทศหลายอย่าง ดี ต่ อสุ ขภาพ สามารถบรรจุ หี บห่ อเพื่ อส่ งขายยังต่ างถิ่ น หรื อ
ต่างประเทศได้อย่างดี และถูกสุ ขอนามัย เช่น กล้วยตาก ทุเรี ยนทอด ข้าวเหนี ยวมะม่วง นอกจากนี้ ควรปรับปรุ งรสชาติ
อาหารให้ถูกปากผูบ้ ริ โภคชาวต่างชาติ
4.7 การบริการทีเ่ กีย่ วข้ องต่ าง ๆ เช่น มีร้านอาหารที่สะอาด มีการดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านสาธารณสุข
การท่องเที่ ยว ความปลอดภัย ความสะดวกในการเดิ นทาง ต้องทาเป็ นแผนรวม มีการส่ งเสริ มสาหรับนักท่องเที่ ยวที่ มา
เมืองไทยจากสนามบินไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ มีแผนในการจัดการชักจูงให้นกั ท่องเที่ยวไปถึงแหล่ง ซึ่ งควรจะมีการ
แสดง มีการสาธิตวิธีการปรุ งอาหาร การจัดการอย่างเป็ นระบบ เริ่ มจากชุมชนขยายไปสู่ หน่วยที่ใหญ่ข้ ึน เข้าสู่ ตลาดอาเซี ยน
และจะมีผลกับระบบเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม
4.8. การพัฒนาสื่อทุกทาง ส่ งเสริ มเรื่ องอาหารทางสื่ อต่างๆ การประชาสัมพันธ์ให้คนรู ้จกั อาหารไทยมากขึ้น จัด
รายการท่องเที่ยวอาหารในประเทศอาเซี ยน มีรายการโทรทัศน์หรื อภาพยนต์เกี่ยวกับอาหาร หรื อรายการชิมอาหารที่สื่อถึง
คุณภาพและจุดเด่นของอาหารไทย ทาให้เด็กรุ่ นเยาว์อยากทาอาหาร สอนให้ผใู ้ หญ่ที่ไม่เคยทาอาหารอยากทาอาหาร ให้รู้
ประโยชน์ของการทาอาหารเองแทนการซื้ อ ในอนาคน อาจจะยกมาตรฐานสู่ ระดับประเทศและสู่ ระดับอาเซี ยน โดยจัด
ประกวดอาหารไทยแต่ละเขต ตาบล จังหวัด และแต่ละภาค ให้รางวัลระดับท้องถิ่นถึงระดับชาติ มีการประกวดพ่อครัว
(chef) ทาอาหารระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับอาเซียน
จะเห็ นว่า การส่ งเสริ มวัฒนธรรมอาหารไทยให้เป็ นจุ ดแข็งโดยการพัฒนาระบบการบริ หารจัดการในห่ วงโซ่
อาหารนั้น ต้องการเอกภาพ ได้แก่ พลังของประชาชนตั้งแต่ครอบครัวซึ่งเป็ นหน่วยย่อยที่เล็กที่สุดของสังคมไปจนถึงระดับ
ภาคเอกชนและภาครัฐบาล ที่ จะช่วยเสริ มความเข้มแข็งในแต่ละส่ วนที่ ตนเองทาหน้าที่อยู่ โอกาสของการที่ ประเทศไทย
ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 นี้ จึงนับเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่จะนาประเทศสู่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืนสื บไป
ในอนาคต
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