
 

บทที ่ 4 
การบริโภคผกัปลอดสารพษิ จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
การวิจยัเร่ือง  “โครงการวิจยัและพฒันา  เครือข่ายผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษท่ีมีต่อการ

สนบัสนุนการผลิตผกัปลอดสารพิษของเกษตรกร  จงัหวดัเชียงใหม่”  คร้ังน้ีจ  าเป็นตอ้งศึกษา        
ถึงขอ้มูลเก่ียวกบับริบทกลุ่มผูบ้ริโภคเพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการบริโภคผกัปลอดสารพิษ 
จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างและพฒันาเครือข่ายผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษ                 
จงัหวดัเชียงใหม่ อนัไดแ้ก่ พฤติกรรมการบริโภคผกัโดยทัว่ไป การบริโภคผกัปลอดสารพิษใน
จงัหวดัเชียงใหม่ รวมถึงขอ้มูลเก่ียวกบับริบทและศกัยภาพกลุ่มผูบ้ริโภคผกัในจงัหวดัเชียงใหม่  
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
4.1   พฤติกรรมการบริโภคผกัโดยทัว่ไป 

 
ในปัจจุบนัคนส่วนใหญ่หันมาดูแลสุขภาพในเร่ืองของการบริโภคมากข้ึน การบริโภคผกั

ปลอดสารพิษก็เป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ีผูค้นหันมาสนใจในการเลือกซ้ือผกัปลอดสารพิษมา
บริโภค แต่เราจะทราบไดอ้ยา่งไรวา่ผกัท่ีซ้ือมาบริโภคนั้นปลอดภยัจริง  อาศยัการสังเกตวา่ผกัท่ี
มีใบเป็นรูนั้นเป็นเคร่ืองบ่งช้ีจะเพียงพอหรือไม่  ค าตอบท่ีดีท่ีสุดคงตอ้งมาจากผูป้ลูก และการลด
สารพิษท่ีติดมากบัผกัดว้ยการลา้งผกัเพื่อให้แน่ใจไดว้า่ลา้งเอาสารพิษท่ีตกคา้งออกจากผกัแลว้ 
แต่เน่ืองจากผูค้นส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตท่ีเร่งรีบ เวลาจึงเป็นขอ้จ ากดัของการเอาใจใส่ดูแลสุขภาพ 
เช่นในเร่ืองของการลา้งสารพิษออกจากผกัก่อนน ามาบริโภค อาจมีการลา้งสารพิษออกไม่หมด 
ท า ให้เกิดสารพิษตกคา้งในผกั ผูบ้ริโภคท่ีน าผกัไปบริโภคอาจก่อให้เกิดการสะสมสารพิษใน
ร่างกายและเป็นอนัตรายต่อสุขภาพไดเ้ช่นกนั 

4.1.1   สาเหตุของการเกิดพิษตกคา้งในผกั    
(1)   การใชส้ารเคมีก าจดัโรคและแมลงในปริมาณมากเกินความจ าเป็น  
(2)   การเก็บเก่ียวผลผลิตก่อนครบก าหนดเก็บเก่ียว ท าให้สารเคมียงัสลายตวั        

ไม่หมด 
(3)   สารเคมีท่ีตกคา้งอยูใ่นส่ิงแวดลอ้ม เช่น ดิน น ้ า ฯลฯ จะเขา้ไปสะสมในพืชผกั 

ซ่ึงยากต่อการก าจดัหรือลดปริมาณลง  
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4.1.2   เคล็ดลบัในการบริโภคผกัใหป้ลอดภยัจากสารพิษ  

(1)   กินผกัตามฤดูกาล ไม่ควรกินผกัซ ้ าเป็นเวลานาน              
(2)   หนัไปกินผกัพื้นบา้น  
(3)   พิถีพิถนัในการลา้งผกัใหม้ากข้ึน 
(4)   ซ้ือผกัปลอดสารพิษท่ีมีการตรวจสอบและรับรองจาก หน่วยงานท่ีน่าเช่ือถือ       
(5)   ปลูกผกักินเองนอกจากประหยดัแลว้ยงัปลอดภยัจากสารเคมีดว้ย 

 
4.1.3   ประเภทของผกัเพื่อการบริโภค 

ประเภทของผกัท่ีนิยมบริโภคกนัทัว่ไป ไดแ้ก่ 

(1)   ผกัเกษตรอินทรีย ์(Organic Farming) หรือท่ีเรียกวา่ “ผกัออร์แกนิกส์”  
เป็นผกัท่ีปลูกดว้ยวธีิธรรมชาติ ไม่ใชส้ารเคมีใดๆ ทั้งส้ิน การผลิตจะเนน้ใชปุ๋้ย

อินทรีย ์ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยชีวภาพ ส่วนการก าจดัศตัรูพืชจะใช้สารท่ีผลิตจากธรรมชาติ จึงปลอดภยั    
ต่อสุขภาพและไม่ท าลายสภาพแวดลอ้ม  

(2)   ผกัปลอดสารพิษ (Pesticide Free) 
เป็นผกัท่ีเนน้การควบคุมการใชส้ารเคมีในการปลูก โดยไม่ใชส้ารเคมีในการ

ก าจดัแมลง แต่ยงัคงใช้ปุ๋ยเคมี และฮอร์โมนเร่งผลผลิต หากแต่เป็นสารเคมีท่ีไม่เป็นอนัตราย    
ต่อร่างกาย ผลผลิตท่ีเก็บเก่ียวจะต้องมีสารพิษตกค้างไม่เกินปริมาณท่ีก าหนดไว  ้ เพื่อ             
ความปลอดภยัของผูบ้ริโภค 

(3)   ผกัปลอดภยัจากสารพิษ หรือผกัอนามยั (Pesticide Safe)  
เป็นผกัท่ีรู้จกัโดยทัว่ไปเรียก “ผกักางมุง้” ผกัประเภทน้ี ยงัคงใช้ปุ๋ยเคมี เพื่อ

การเจริญเติบโต และใชส้ารก าจดัแมลง แต่จะเป็นสารเคมีท่ีมีพิษตกคา้งในระยะสั้น และหยุดฉีด
พน่สารเคมีก่อนวนัเก็บเก่ียว ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้ 

(4)   ผกัไฮโดรโพรนิกส์ (Hydroponics)  
การปลูกผกัประเภทน้ีเป็นการปลูกโดยใช้น ้ าแทนดิน โดยผสมสารอาหาร       

ท่ีจ  าเป็นต่อการเจริญเติบโตลงในน ้ า รากพืชท่ีสัมผสัน ้ าจะดูดซึมสารอาหารท่ีสะสมไวท่ี้ใบ       
ส่วนรากท่ีไม่สัมผสัน ้ า จะท าหน้าท่ีรับออกซิเจน ผกัท่ีนิยมปลูกประเภทน้ีจะเป็นผกัสลดัพนัธ์ุ
ต่าง ๆ ซ่ึงตอ้งน าเมล็ดพนัธ์ุเขา้จากต่างประเทศ 
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4.1.4   คุณค่าของผกั 
พฤติกรรมการบริโภคผกัของประชาชนส่วนหน่ึงมาจากแนวคิดเร่ือง คุณค่าของผกั 

ซ่ึงพบวา่ผกัท่ีสด และสะอาด มีคุณค่าทางอาหารหลายประการ ไดแ้ก่   
(1)   ผกัใบเขียว และผกัสีต่าง ๆ  

ผกัเหล่าน้ีจดัอยูใ่นอาหารหลกัหมู่ท่ี 3 ซ่ึงเราจ าเป็นจะตอ้งรับประทานทุกวนั
เพื่อใหไ้ดส้ารอาหารครบถว้นตามความตอ้งการของร่างกาย โดยอาหารจ าพวกผกัต่าง ๆ น้ีจะให้
คุณค่าสารอาหารในเร่ืองของวติามิน เกลือแร่ และใยอาหาร 

(2)   วติามิน  
ในผกันั้นจะมีวติามินอยู ่2 ชนิดคือ ชนิดท่ีละลายในน ้ า ชนิดท่ีละลายในไขมนั 

ไดแ้ก่ เบต้า-แคโรทีนซ่ึงจะสามารถเปล่ียนเป็นวิตามินเอ และช่วยท าให้เยื่อบุต่าง ๆ ในร่างกาย
แข็งแรง เช่น เยื่อบุตา ท่ีจะช่วยท าให้การมองในท่ีมีแสงสลัวดีข้ึน และยงัเป็นสารต้าน          
อนุมูลอิสระอีกดว้ย  

(3)   วติามินซี  
เป็นตวัช่วยในการสร้างสารคาลาเจนซ่ึงเป็นโปรตีนท่ีช่วยเสริมสร้าง และ

เช่ือมโยงเซลลเ์ขา้ดว้ยกนั ซ่ึงมีผลท าใหเ้น้ือเยื่อแข็งแรงข้ึน กระชบั และไม่หยอ่นยาน ป้องกนัยงั
หลอดเลือดไม่ให้แตกง่าย เป็นเหตุให้บาดแผลหายเร็วข้ึน และยงัเป็นตวัช่วยตา้นอนุมูลอิสระ
เช่นเดียวกนั 

(4)   เกลือแร่ และหล็ก 
เป็นส่วนประกอบของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือด ถา้ร่างกายของคนเราขาดธาตุ

เหล็ก ก็จะท าให้เรารู้สึกอ่อนเพลีย เหน่ือยง่าย กวา่คนปกติ และยงัจะท าให้ร่างกายของเราดูซีด
เซียว และเป็นโรคโลหิตจางอีกดว้ย นอกจากน้ีธาตุเหล็กยงัจ าเป็นต่อสมองของคนเราในทุกช่วง
อายุอีกดว้ย ดงันั้นคนท่ีขาดธาตุเหล็กเป็นเวลานาน ก็จะท าให้ความสามารถในการเรียนรู้ สมาธิ 
และความจ าลดลงได ้

(5)   แคลเซียม  
ซ่ึงจะช่วยเสริมสร้างกระดูก และฟันใหแ้ขง็แรง ปริมาณของแคลเซียมนั้นจะมี

การสลาย และจะถูกสร้างข้ึนมาเพื่อทดแทนอยู่ตลอดเวลา แต่ในช่วงของผูสู้งอายุอตัราการ
สลายตวัจะสูงข้ึน ดงันั้นผูสู้งอายุจึงควรท่ีจะรับประทานแคลเซียมให้เพียงพอเพื่อป้องการการ
เกิดโรคกระดูกพรุน ซ่ึงเป็นสาเหตุท าใหก้ระดูกแตกหกัไดง่้าย 
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(6)   ใยอาหาร 
ในพืชผกันั้นมีใยอาหารอยู ่2 ประเภท คือ ชนิดท่ีละลายในน ้ า และท่ีไม่ละลาย

ในน ้า ใยอาหารท่ีละลายในน ้านั้นเม่ือรวมตวักบัน ้ าจะมีลกัษณะเป็นวุน้ และจะจบัสารต่างๆ เช่น 
น ้าตาล คอเรสเตอรอล และน ้าดีไวใ้นล าไส้ ช่วยลดการดูดซบัเขา้สู่กระแสเลือด ซ่ึงเป็นผลดีกบัผู ้
ท่ีเป็นโรคเบาหวาน และมีคอเรสเตอรอลในเลือดสูง ใยอาหารท่ีไม่ละลายในน ้ านั้นจะช่วยอุม้น ้ า 
และเพิ่มปริมาณกากอาหาร กระตุน้ใหล้ าไส้บีบตวั ช่วยใหก้ารถ่ายอุจาระดีข้ึน ลดเวลาการคัง่คา้ง
ของกากอาหาร และสารพิษในร่างกาย ช่วยลดอาหารทอ้งผูก ริดสีดวงทวารหนกั และมะเร็ง
ล าไส้ไดอี้กดว้ย นอกจากน้ีใยอาหารยงัเพิ่มปริมาณอาหารท าให้เรารู้สึกอ่ิมก่อนท่ีจะรับประทาน
ขา้วหรือแป้งเกินความตอ้งการของร่างกาย ซ่ึงเป็นการช่วยในเร่ืองของการควบคุมน ้ าหนกัไดดี้
อีกดว้ย 
 

4.1.5   การพิจารณาเลือกซ้ือผกัท่ีปลอดภยัจากสารพิษ 
ควรพิจารณาถึงประเด็นในการเลือกซ้ือผกั ดงัน้ี 
(1)   เลือกซ้ือผกัท่ีมีความอ่อนแก่ให้เหมาะสมกบัการบริโภคซ่ึงข้ึนอยูก่บัชนิดของผกั 
(2)   เลือกซ้ือผกัตามฤดูกาล จะไดผ้กัท่ีมีคุณภาพดี ราคาถูก 
(3)   เลือกซ้ือผกั ท่ีขนาด ลกัษณะ รูปร่าง สีสันและความสด  
(4)   เลือกซ้ือผกัท่ีไม่มีคราบขาว ของสารเคมี และสังเกตตามซอกใบของผกั      

ชนิดต่าง ๆ ดว้ย 
 

4.1.6   การรับประทานผกัท่ีถูกตอ้งและคุม้ค่า 
ในการเลือกซ้ือผกัท่ีถูกตอ้งและคุม้ค่านั้น ผูบ้ริโภคควร 
(1)   การเลือกผกัให้เลือกรับประทานผกัท่ีมีตลอดทั้งปีหลากหลายชนิด ทั้งผกั

พื้นบา้น และผกัเศรษฐกิจ ดงันั้นเราจึงควรท่ีจะเลือกซ้ือผกัท่ีปลูกโดยวิธีธรรมชาติ และออกตาม
ฤดูกาล เพราะนอกจากจะปลอดภยัจากสารเคมีแลว้ เรายงัไดผ้กัท่ีสด รสชาติอร่อย และยงัมีราคา
ท่ีถูกอีกดว้ย  

(2)   ส าหรับผกัเศรษฐกิจนั้น จะมีการปลูกในปริมาณมาก มีการใช้ปุ๋ยเคมี และ    
สารเร่งการเติบโต และยงัอาจจะมีสารฆ่าแมลงอีกด้วย ดงันั้นเราจึงควรเลือกซ้ือผกัท่ีปลอด
สารพิษ ถึงแมว้า่ในปัจจุบนัยงัมีราคาท่ีค่อนขา้งสูง  

แต่ในอนาคตขา้งหนา้ ราคาคงจะมีการปรับตวัต ่าลงตามปริมาณของผูบ้ริโภค 
และการส่งเสริมของภาครัฐ  



44 
 

(3)   ควรเลือกผกัท่ีสด ไม่มีรอยช ้ าหรือแตก ใบควรจะมีรอยเจาะของแมลงบา้ง เพื่อ
แสดงวา่เป็นผกัท่ีไม่มียาฆ่าแมลงปนเป้ือนไม่มีรอบคราบสีขาว เพราะอาจจะมีสารพิษตกคา้ง 

 
เพื่อให้ผูบ้ริโภคสามารถเลือกซ้ือผกัได้อย่างถูกต้องตามฤดูกาล นักวิจัยได้ท าตาราง         

การเลือกซ้ือผกัตามฤดูกาลไวด้งัตารางท่ี 4.1 ดงัน้ี 
 

ตารางท่ี 4.1  แสดงรายละเอียดของผกัตามฤดูกาล 
 

ฤดูกาล ผกัตามฤดูกาล 
กุมภาพนัธ์-พฤษภาคม 

(ฤดูร้อน) 
คะนา้ กวางตุง้ ผกักาดหอม ผกับุง้ แตงกวา ชะอม 
บวบ และดอกแค 

มิถุนายน – กนัยายน 
(ฤดูฝน) 

คะนา้ กวางตุง้ ผกักาดหอม ผกับุง้ แตงกวา ชะอม     บวบ มะระ
หน่อไม ้ ต าลึง ถัว่ฝักยาว ตน้หอม ผกัชี 

ธนัวาคม - มกราคม 
(ฤดูหนาว) 

ผกักาดขาว กะหล ่าปลี กะหล ่าดอก บร็อคโคลี สลดัแกว้ ตั้งโอ๋ 
ปวยเลง้   ถัว่แขก ถัว่พ ูถัว่ลนัเตา มะเขือเทศ  หอมหวัใหญ่ 
กระเทียม พริกช้ีฟ้า   พริกหวาน หวัไชทา้ว แครอท ฟักทอง 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 
 

4.1.7   การรับประทานผกัให้ไดป้ระโยชน์  
มีวธีิการรับประทานดงัน้ี 
(1)   รับประทานผกัสดจะไดรั้บสารอาหารมากกวา่ผกัท่ีผา่นกระบวนการหุงตม้  
(2)   รับประทานผกัใหห้ลากหลาย เพื่อท่ีจะไดรั้บสารอาหารต่าง ๆ ครบถว้น  
(3)   ใชน้ ้ามนัพืชในการประกอบอาหาร เพื่อใหไ้ดป้ระโยชน์จากวติามินชนิด

ละลายในไขมนัท่ีมีในผกั 
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4.1.8   ส่วนของผกัท่ีนิยมน ามารับประทาน 
มีรายละเอียด ไดแ้ก่ 
(1)   ใบ, กา้น, ยอด : ต าลึง คะนา้ กวางตุง้ ผกับุง้ ผกักาด กระถิน ชะอม ชะพลู   ผกัโขม 

ตน้หอม ผกัชี 
(2)   ดอก : ดอกแค ดอกโสน ดอกขจร บร็อคโคล่ี กะหล ่า สะเดา หวัปลี 
(3)   ผล : มะเขือ มะเขือเทศ แตงกวา ฟักทอง พริก บวบ น ้าเตา้ มะระ กระเจ๊ียบมอญ 
(4)   ฝัก : ถัว่ฝักยาว ถัว่ลนัเตาฝักอ่อน ถัว่พู มะรุม 
(5)   เมล็ด : เมล็ดถัว่ลนัเตา สะตอ 
(6)   ราก, หวั : แครอท หวัผกักาดขาว 

 
4.1.9   การลา้งผกั 

วธีิการลา้งผกัอยา่งง่าย ๆ ใหผ้กัสะอาด คือ  
(1)   ควรลา้งผกัก่อนจะท าการตดั ปลอกหรือหัน่  
(2)   เลือกส่วนท่ีเสียหรือช ้าออก ลา้งดินหรือส่ิงปนเป้ือนท่ีเห็นดว้ยตาเปล่าใหห้มด  
(3)   แช่ในน ้ าสะอาด ประมาณ 30-1 ชัว่โมง หรืออาจจะแช่น ้ าท่ีมีสารผสมอ่ืน ๆ 

เช่น โซเดียมไบคาร์บอเนต น ้าส้มสายชู หรือน ้ายาลา้งผกัท่ีตอ้งการจะรับประทานสด ๆ 
(4)   ลา้งดว้ยน าสะอาดอีก 1 – 2 คร้ัง หรือใชน้ ้าท่ีไหลจากก๊อก 

 
4.1.10 วธีิการลา้งผกัเพื่อลดปริมาณสารพิษ 

วิธีการล้างผ ักเพื่อลดปริมาณสารพิษในผัก มีวิธีการและขั้ นตอนท่ีละเอียด
พอสมควร ตามท่ีส านกังานสาธารณสุข ไดก้ าหนดขั้นตอนและวิธีการในการลดปริมาณสารพิษ
ในผกั แสดงรายละเอียดไดด้งัตารางท่ี 4.2  
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ตารางท่ี 4.2 แสดงวธีิการลา้งผกัเพื่อลดปริมาณสารพิษ 
 

วธีิการล้างผกั ลดปริมาณสารพษิ (ร้อยละ) 
1. ใชผ้งฟู (โซเดียมไบคาร์บอเนต) 1 ชอ้นโต๊ะ ผสมน ้ า 4 ลิตร  

แช่นาน 5 นาที  แลว้น าไปลา้งดว้ยน ้าสะอาดอีกคร้ัง 
90 – 95 

2. ใชน้ ้าส้มสายชู 5% 1 ชอ้นโตะ๊ ผสมน ้า 4 ลิตร แช่นาน 
10 – 15 นาทีแลว้ลา้งดว้ยน ้าสะอาด 

60 - 70 

3. ลา้งผกัดว้ยน ้ าสะอาดหลาย ๆ คร้ังโดยลา้งให้น ้ าไหลผ่าน   
นาน 2 นาที ในระหวา่งนั้นใชมื้อคล่ีใบและถูใบผกัดว้ยจะ
ท าใหผ้กัสะอาดมากข้ึน 

54 - 63 

4. ลอกหรือปอกเปลือกชั้นนอกของผกัออกทิ้งเด็ดผกัเป็นใบ ๆ 
แลว้แช่น ้าสะอาดนาน 10 – 15  นาทีแลว้ลา้งดว้ยน ้าสะอาด 

27 - 72 

5. ใชค้วามร้อน ตม้หรือลวกผกั 48 - 50 
6. ใชด่้างทบัทิม 20 - 30 เกลด็ ผสมน ้า 1 กะละมงั (20 ลิตร)  

แช่นาน 10 นาทีแลว้ลา้งดว้ยน ้าสะอาด 
35 - 43 

7. ใชน้ ้าปูนใส แช่นาน 10 นาที แลว้ลา้งดว้ยน ้าสะอาดอีกคร้ัง 34 - 52 
8. ใชเ้กลือป่น 1 ชอ้นโตะ๊ ผสมน ้า 20 ลิตร แช่นาน 10 นาที 

แลว้ลา้งดว้ยน ้าสะอาด 
30 - 50 

9.  แช่น ้าซาวขา้ว นาน 10 นาที แลว้ลา้งดว้ยน ้าสะอาดอีกคร้ัง 29 - 38 
 
ท่ีมา : ส านกังานสาธารณสุข, 2550 
 



47 
 

4.2   พฤติกรรมการบริโภคผกัปลอดสารพษิ จังหวดัเชียงใหม่ 
 

ทิศทางการบริโภคผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภคทัว่ไปใน จากการส ารวจของหลาย ๆ 
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษในจงัหวดัเชียงใหม่  ซ่ึง
ปัจจุบนัมีอยูห่ลายกลุ่มดว้ยกนั ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภครายเด่ียวในครัวเรือน และกลุ่มผูบ้ริโภคอาหารเจ  
อาหารมงัสวิรัติ  กลุ่มผูบ้ริโภคเหล่าน้ีลว้นแลว้แต่มีความตอ้งการบริโภคผกัท่ีสะอาดปลอดภยั
จากสารเคมีต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นยาฆ่าแมลง  ยาปราบศตัรูพืช  หรือแมก้ระทัง่การใชปุ๋้ยในการผลิต
ผกันั้น หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ท าการส ารวจทศันคติและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค     
ผกัปลอดสารพิษ สามารถสรุปผลการส ารวจได ้ดงัน้ี 

4.2.1   ผลการศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภคผกัปลอดสารพิษในจงัหวดัเชียงใหม่ ปี 2545 
การวิจยัน้ีจดัท าโดยศูนย์วิจยัเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (กุศล ทองงาม และคณะ, 2545)  
ผลการส ารวจพบวา่  ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความตอ้งการผกัปลอดสารพิษท่ีผลิตโดย

ไม่ใชท้ั้งสารเคมีและปุ๋ยเคมี สูงถึงร้อยละ 54 แสดงวา่ ปัจจุบนัน้ี ผูบ้ริโภคมีความใส่ใจในสุขภาพ
ของตนเองเป็นอย่างมาก  แต่ผกัปลอดสารพิษท่ีไม่ใช้ทั้ งสารเคมีและปุ๋ยเคมี กลับมีน้อย             
ไม่เพียงพอแก่การบริโภค 

ดังนั้ นหากมีการน าเอาความต้องการของผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษ (Demand) 
เช่ือมโยงเขา้กบัเกษตรกรผูผ้ลิตผกัปลอดสารพิษ (Supply) เขา้ดว้ยกนัแลว้ จึงเกิดแนวคิดในการ
กระตุน้ให้กลุ่มผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษไดมี้ส่วนร่วมและสนบัสนุนการผลิตผกัปลอดสารพิษ 
เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและความมัน่ใจให้กบัผูผ้ลิตในการพฒันาระบบการผลิตและคุณภาพ
การผลิตใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
 

4.2.2   การวจิยัเร่ือง “พฤติกรรมการบริโภคผกัปลอดสารพิษของชาวกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล” ปี 2549 

การวจิยัน้ีจดัท าโดย สมศิริ วฒันสิน  
การศึกษาดังกล่าวมีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคผกัปลอด

สารพิษของชาวกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริโภคผกัปลอด
สารพิษของผูบ้ริโภค มูลเหตุจูงใจท่ีท าให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจบริโภคผกัปลอดสารพิษ  รวมทั้ง
เหตุผลท่ีผูบ้ริโภคไม่เลือกบริโภคผกัปลอดสารพิษ ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อราคา          
ผกัปลอดสารพิษ การรับรู้ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้ของผกัปลอดสารพิษ  
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ผลการวจิยัพบวา่ ในกลุ่มตวัอยา่งท่ีก าลงับริโภคผกัปลอดสารพิษพบวา่ปัจจยัส าคญั
ท่ีท าให้ผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอย่างบริโภคผกัปลอดสารพิษ คือความปลอดภยัจากสารพิษตกคา้ง 
รองลงมาคือการบริโภคผกัปลอดสารพิษเป็นผลดีต่อสุขภาพในระยะยาวและการไดรั้บอิทธิพล
จากการไดรั้บข่าวสารเร่ืองสุขภาพและอาหารปลอดสารพิษ ตามล าดบั ส าหรับมูลเหตุจูงใจท่ีท า
ให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจบริโภคผกัปลอดสารพิษในคร้ังแรก คือ ความปลอดภยัของสารพิษตกคา้ง 
รองลงมาคือการบริโภคผกัปลอดสารพิษ เป็นผลดีต่อสุขภาพในระยะยาว และ การไดรั้บอิทธิพล
จากการชกัชวนของผูอ่ื้น เช่น เพื่อน ผูมี้ช่ือเสียง แพทย ์ตามล าดบั  

ในกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่เคยบริโภคมาก่อนให้เหตุผลของการท่ียงัไม่บริโภคผกัปลอด
สารพิษคือหาซ้ือยาก รองลงมาปัจจุบนัไม่ไดป้ระกอบอาหารเอง และ ยงัไม่แน่ใจเก่ียวกบั
มาตรฐานของผกัปลอดสารพิษ ตามล าดบั ในกลุ่มผูท่ี้เคยบริโภค มีเหตุผลส าคญัท่ีท าให้เลิก
บริโภคผกัปลอดสารพิษคือผกัปลอดสารพิษหาซ้ือไดย้าก รองลงมาคือไม่ไดป้ระกอบอาหารเอง
และ ยงัไม่แน่ใจเก่ียวกบัมาตรฐานของผกัปลอดสารพิษตามล าดบั ในกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเคยบริโภค 
ส่วนใหญ่มีความคิดท่ีจะกลบัมาบริโภคผกัปลอดสารพิษอีกคร้ังถ้าผกัปลอดสารพิษมีการจดั
จ าหน่ายอยา่งทัว่ถึงและหาซ้ือไดง่้ายข้ึน มีราคาถูกลงใกลเ้คียงกบัผกัทัว่ไป และผกัปลอดสารพิษ
มีตรารับรองจากหน่วยงานของรัฐวา่เป็นผกัปลอดสารพิษจริง ในดา้นความคิดเห็นของผูบ้ริโภค
ท่ีมีต่อราคา ผูบ้ริโภคมีความคิดวา่ผกัปลอดสารพิษมีราคาค่อนขา้งแพง  

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคดา้นเพศ และอายุมีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจบริโภคผกัปลอดสารพิษ เพศหญิงนิยมบริโภคผกัปลอดสารพิษมากกวา่เพศชาย และ
การบริโภคผกัปลอดสารพิษจะมากข้ึนตามระดบัอายุท่ีมากข้ึน ในดา้นตราสินคา้พบวา่ผูบ้ริโภค
ส่วนใหญ่ไม่เลือกตราสินคา้ของผกัปลอดสารพิษในกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเลือกตราสินคา้ ดอยค าของ
โครงการหลวงมากท่ีสุดถึง รองลงมาผูบ้ริโภคเลือกผลิตภณัฑ์ของกลุ่มเกษตรกรท่ีมีตรารับรอง
ของกรมส่งเสริมการเกษตร อาชีพมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกตราสินคา้ของผกัปลอด
สารพิษ โดยกลุ่มแม่บา้นมีพฤติกรรมเลือกตราสินคา้มากท่ีสุด 
 

4.2.3   ส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการบริโภคผกัปลอดสารพิษ จงัหวดั
เชียงใหม่ ปี 2550  

การส ารวจความคิดเห็นจดัท าโดยส านกังานเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึง รายงาน
การศึกษาของส านกังานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1 จงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าเดือนตุลาคม 2550 ได้
ท าการส ารวจความคิดเห็นของผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรเขต 1  เผยผลวจิยัวา่ “คนเชียงใหม่นิยมโภคผกั” ถึงร้อยละ 62  ส่วนใหญ่เป็น
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ผกัปลอดสารพิษ ซ่ึงมีคุณค่าทางโภชนาการ และมีความปลอดภยั อีกทั้งยงัแนะให้ภาครัฐร่วมกบั
ชุมชน ไดช่้วยรณรงคก์ารปลูกและบริโภคผกัปลอดสารพิษใหม้ากข้ึน  

ทั้งน้ี นายบรรลุ  จนัทร์สาม  ผูอ้  านวยการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1 
(สศข.1) จงัหวดัเชียงใหม่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึง ผลวิจยั เร่ืองสภาพการผลิต 
การตลาด และพฤติกรรมการบริโภคพืชผักในจังหวัดเชียงใหม่ ของ ปีงบประมาณ 2550  ซ่ึงจาก
การสุ่มสัมภาษณ์ผูบ้ริโภคในจงัหวดัเชียงใหม่  จ  านวน 414 ราย ทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาล
พบวา่ คนเชียงใหม่นิยมบริโภคพืชผกัต่าง ๆ ค่อนขา้งสูง ในทุกฤดูกาล โดยมีปริมาณการบริโภค
ผกัต่อม้ือ เม่ือเทียบกบัปริมาณอาหารชนิดอ่ืน  คิดเป็นร้อยละ 62  ซ่ึงผกัท่ีบริโภคมาจากการซ้ือ
กบัปลูกเอง หรือเก็บตามริมร้ัวหวัไร่ปลายนา ซ่ึงจะบริโภคชนิดผกัท่ีซ้ือ หรือปลูกเองตามฤดูกาล 
และค านึงถึงความสดใหม่ สะอาด รวมทั้งคุณค่าทางโภชนาการเป็นส าคญั 

ส าหรับการบริโภคผกัปลอดสารพิษพบว่า ผูบ้ริโภคร้อยละ 41 นิยมซ้ือผกัท่ีมีตรา
สัญลกัษณ์อาหารปลอดภยั ซ่ึงผูบ้ริโภคกลุ่มน้ียงัคงมีแนวโน้มท่ีจะบริโภคผกัดงักล่าวต่อไปใน
อนาคต และผูบ้ริโภคถึงร้อยละ 67 เห็นวา่ภาครัฐน่าจะมีการประชาสัมพนัธ์รณรงคส่์งเสริมให้มี
การบริโภคผกัใหม้ากข้ึนกวา่เดิม โดยผา่นช่องทางของส่ือวทิย ุ/โทรทศัน์ 

ปัจจุบนัความปลอดภยัทางสุขภาพดา้นโภชนาการเป็นส่ิงส าคญั การบริโภคท่ีถูก
หลกัอนามยัและปลอดภยัเป็นส่ิงจ าเป็น  ประกอบกบักระแสประชาคมโลกในปัจจุบนัต่างให้
ความส าคญัในเร่ืองน้ี  ผลการวิจยัพบว่า น่าจะมีการประชาสัมพนัธ์ รณรงค์ ส่งเสริมให้มีการ
ปลูกการบริโภคผกัปลอดภยัจากสารพิษให้มากข้ึน ซ่ึงการด าเนินงานดงักล่าวภาครัฐสามารถ
ร่วมกบัชุมชน เพื่อเสนอแผนงานตามความตอ้งการของชุมชนให้บรรจุเขา้ในยุทธศาสตร์อยูดี่มี
สุขระดบัจงัหวดั ตามปี งบประมาณไดต่้อไป 

นอกจากน้ีอาจจะพฒันาเป็นแผนวิจยั  ในลกัษณะของ แผนพฒันาตราผลิตภณัฑ ์
รูปแบบการบรรจุหีบห่อของผกัปลอดสารพิษในยุทธศาสตร์ย่อย  “ผลิตภณัฑ์ชุมชน” หรือ 
“แผนการผลิตผกัปลอดสาร” เพื่ออนุรักษ์ พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม                 
ในยุทธศาสตร์ย่อย “ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม” เป็นต้น ซ่ึงเป็นการตอบสนอง
ผูบ้ริโภค สอดรับกบันโยบายรัฐ รวมทั้งเจตนารมณ์ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 10 ปี 2550 – 2554 ต่อไป  

จากผลการศึกษาจากหลาย ๆ หน่วยงาน อาจกล่าวสรุปไดว้า่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เร่ิม
มีความสนใจเร่ืองสุขภาพ หันมาห่วงใยสุขภาพของตนเองมากข้ึน มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองภยั
จากสารพิษท่ีมีอยูใ่นผกัมากข้ึน และผลจากการส ารวจตลาดก็มีแนวโนม้อุปสงค ์(Demand) ของ
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ผกัปลอดสารพิษมากข้ึนเช่นกนั แต่ผลการส ารวจดงักล่าวก็ยงัไม่สามารถช้ีให้เห็นไดช้ดัเจนว่า 
อุปสงคห์รือปริมาณเสนอผกัปลอดสารพิษท่ีเพิ่มสูงข้ึนน้ี มาจากผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ในทอ้งตลาด
จริงหรือไม่ และความต้องการดังกล่าวนั้นเป็นความต้องการเพื่อแสวงหาสินค้า (ผกัปลอด
สารพิษ) เพื่อน ามาบริโภคให้ไดห้รือไม่ เพราะหากเป็นเพียงแค่เจตคติ หรือทศันคติเท่านั้น ไม่
จ  าเป็นตอ้งหาซ้ือมาทานก็ได ้ 

ดว้ยเหตุน้ี นกัวิจยัจึงไดท้  าการส ารวจขอ้มูลกลุ่มผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษท่ีมีส่วน
ร่วมและสนบัสนุนการผลิตผกัปลอดสารพิษบนเศรษฐกิจพอเพียงจงัหวดัเชียงใหม่ โดยแยกเป็น
ผูบ้ริโภครายเด่ียวในครัวเรือน  กลุ่มร้านอาหารมงัสวิรัติ และกลุ่มร้านอาหารเจ ในจงัหวดั
เชียงใหม่ ซ่ึงนักวิจยัถือว่าเป็นผูบ้ริโภคท่ีทานผกัมากกว่าผูบ้ริโภคโดยทัว่ไป ผลท่ีได้จะเป็น
ขอ้สรุปท่ีแสดงให้เห็นทิศทางของการสนับสนุนการผลิตผกัปลอดสารพิษ ของเกษตรกรใน
จงัหวดัเชียงใหม่ วา่มีทิศทางความเป็นไปไดม้ากนอ้ยแค่ไหน 
 
4.3   ข้อมูลพืน้ฐานของกลุ่มผู้บริโภคผกัปลอดสารพษิ จังหวดัเชียงใหม่ 
 

จากการส ารวจกลุ่มผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษ ในจงัหวดัเชียงใหม่พบว่ากลุ่มผูบ้ริโภคผกั
ปลอดสารพิษ ในจงัหวดัเชียงใหม่มีจ  านวนทั้งส้ิน 3 กลุ่มใหญ่ ซ่ึงประกอบไปดว้ย กลุ่มผูบ้ริโภค
รายเด่ียว กลุ่มร้านอาหารมงัสวรัิติ และกลุ่มร้านอาหารเจ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

4.3.1   กลุ่มท่ี 1 ผูบ้ริโภครายเด่ียว 
กลุ่มผูบ้ริโภครายเด่ียว ประกอบไปด้วย กลุ่มแม่บ้านและครัวเรือน และกลุ่ม

ผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษตามรอยพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ท่ี 4 ต.หนองแฝก  อ.สารภี  
จ.เชียงใหม่ ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีเนน้การบริโภคผกัปลอดสารพิษเป็นหลกั มีผลการวจิยัดงัน้ี 

(1)   กลุ่มแม่บา้นและครัวเรือน  
เป็นผูท่ี้นิยมบริโภคผกัปลอดสารพิษ เพราะห่วงใยสุขภาพและดูแลคนใกลชิ้ด 

สามี และลูก ให้มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ มูลค่าการซ้ือต่อเดือน ประมาณ 600 
บาท ส่วนใหญ่จะซ้ือผกัคะนา้ ผกักาดขาว และผกักวางตุง้ ผกัท่ีอยากซ้ือแลว้ให้ปลอดสารพิษ คือ 
พริก กบั มะเขือเทศ  เพราะด้ือยามากถา้ถูกปลูกโดยใชส้ารเคมีแช่หรือลา้งเท่าไรก็ไม่ออก แหล่ง
ท่ีซ้ือประจ าคือ ตลาดสดและในซุปเปอร์มาเก็ต มีความตอ้งการท่ีจะซ้ือผกัท่ีมีตรารับรองไม่วา่จะ
เป็นของหน่วยงานราชการหรือ เอกชนก็ตาม และยินดีท่ีจะซ้ือผกัปลอดสารพิษ ท่ีมีราคาสูงกว่า
ผกัทัว่ ๆ ไป 
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(2)   กลุ่มผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษตามรอยพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงหมู่ท่ี 4 
ต.หนองแฝก  อ.สารภี  จ.เชียงใหม่  

จดัตั้งข้ึนโดยไดรั้บการสนบัสนุนจากส านกังานการเกษตรอ าเภอสารภี และ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแฝก ผกัปลอดสารพิษท่ีซ้ือประจ าคือ ผกักาดเขียว ยอดฟักทอง 
ผกัแค ถัว่ฝักยาว มะเขือกรอบ และผกับุง้  ผกัท่ีอยากซ้ือแลว้ให้ปลอดสารพิษ คือ  ผกัทุกชนิด  
แหล่งท่ีซ้ือประจ าคือตลาดสดในหมู่บา้น  มีความตอ้งการท่ีจะซ้ือผกัท่ีมี ตรารับรองไม่วา่จะเป็น
ของหน่วยงานราชการหรือเอกชนก็ตาม และยนิดีท่ีจะซ้ือผกัปลอดสารพิษเท่ากบัราคาผกัทัว่ไป   
 

4.3.2   กลุ่มท่ี 2 กลุ่มร้านอาหารมงัสวรัิติ 
กลุ่มผูบ้ริโภคในร้านอาหารมงัสวรัิติทั้งส้ิน 19 ร้าน มีรายละเอียดการส ารวจและการ

วจิยัดงัน้ี 
(1)   ชมรมมงัสวรัิติสาขาเชียงใหม่   

ตั้งอยูเ่ลขท่ี  42  ถนนมหิดล  ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่จดัตั้ง
ข้ึนมาเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชมรมปลูกผกัปลอดสารพิษ  โดยการน าพนัธ์ุมาให้ปลูกเม่ือโต
แลว้ก็น ามาขายท่ีร้านและเอามาปรุงอาหารขายท่ีร้านชมรมมงัสวิรัติ ร้านชมรมมงัสวิรัติจะซ้ือ   
ผกัปลอดสารพิษเป็นประจ า  ชนิดของผกัท่ีซ้ือ ไดแ้ก่ กระชาย ขิง ข่า มนัเทศ มนัฝร่ัง โดยจะเอา
น ้าตาลทราย วุน้เส้น กะปิ น ้าปลาไปแลกกบัชาวเขา 

เหตุผลท่ีซ้ือเป็นประจ าเน่ืองจากห่วงใยสุขภาพและห่วงใยผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม  กรรมวธีิการผลิตท่ีเตม็ใจซ้ือ  ผกัท่ีซ้ือตอ้งมีกรรมวิธีการผลิตท่ีตอ้งไม่ใชท้ั้งสารเคมี
และปุ๋ยเคมี  ราคาท่ียินดีซ้ือคือราคาท่ีเท่ากับผกัทัว่ไป  ส าหรับฤดูกาลท่ีต้องการผกัมาก  คือ 
เทศกาลกินเจ 

(2)   ร้านมงัสวรัิติศูนยก์ารคา้กาดสวนแกว้   
ตั้งอยูบ่นถนนห้วยแกว้  อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ทางร้านจะซ้ือผกัปลอด

สารพิษเป็นบางคร้ัง ชนิดของผกัท่ีซ้ือ ไดแ้ก่ ผกับุง้ คะนา้ กวางตุง้ ผกักาดขาว แตงกวา  ชนิดของ
ผกัท่ีตอ้งการปลอดสารพิษ ไดแ้ก่ กระเจ๊ียบเขียว มะเขือกรอบ   

เหตุท่ีซ้ือเป็นบางคร้ังเพราะหาซ้ือยากและมีราคาแพง  และห่วงใยผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้ม  แหล่งท่ีซ้ือคือตลาดสด  ในการเลือกซ้ือผกัปลอดสารพิษทางร้านให้ความส าคญั
ของตรารับรองจากหน่วยงานราชการ  ผกัท่ีซ้ือตอ้งมีกรรมวิธีการผลิตท่ีตอ้งไม่ใชส้ารเคมีและ
ปุ๋ยเคมี  ราคาท่ียนิดีซ้ือเท่ากบัผกัทัว่ไป  การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินคา้เพื่อสร้างความ
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มัน่ใจดา้นความปลอดภยัเห็นวา่จ าเป็นท่ีตรวจสอบเพราะเช่ือมัน่ในหน่วยงาน  ส าหรับฤดูกาลท่ี
ตอ้งการผกัมาก  คือ  เทศกาลกินเจ 

(3)   ร้านมงัสวรัิติในโรงอาหาร  มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่   
ตั้งอยู่ ในบริเวณโรงอาหารของมหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ ต าบลช้างเผือก  

อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่  ทางร้านจะซ้ือผกัปลอดสารพิษเป็นบางคร้ัง  ชนิดของผกัท่ีซ้ือ  
ไดแ้ก่  ผกับุง้  ผกักวางตุง้  ผกักาดขาว  แตงกวา  ซ้ือผกัปลอดสารพิษเป็นบางคร้ัง 

เหตุผลท่ีเป็นบางคร้ังเพราะมีราคาสูง  แหล่งท่ีซ้ือคือตลาดสด  ในการเลือกซ้ือ
ผกัปลอดสารพิษทางร้านใหค้วามส าคญัของตรารับรองจากหน่วยงานราชการ  กรรมวิธีการผลิต
ท่ีเตม็ใจซ้ือตอ้งไม่ใชท้ั้งสารเคมีและปุ๋ยเคมี  ราคาท่ียินดีซ้ือเท่ากบัผกัทัว่ไป  การตรวจสอบและ
รับรอง  จ  าเป็นท่ีตรวจสอบเพราะเช่ือมัน่ในหน่วยงานมาตรฐานสินคา้เพื่อสร้างความมัน่ใจดา้น
ความปลอดภยัฤดูกาลท่ีตอ้งการผกัมากคือเทศกาลกินเจ 

(4)   ร้านมงัสวรัิติไทยออคิด   
ตั้งอยูใ่กลว้ดัชยัศรีภูมิ  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่  ทางร้านจะซ้ือผกัปลอด

สารพิษเป็นบางคร้ัง  ชนิดของผกัท่ีซ้ือ ได้แก่ ผกักาดขาว ผกัคะน้า  ผกักวางตุ้ง ชนิดของผกั              
ท่ีตอ้งการปลอดสารพิษ  ไดแ้ก่  ถัว่งอก  ถัว่ฝักยาว  ถัว่แขก  

เหตุผลท่ีซ้ือเป็นบางคร้ัง  เพราะราคาแพงและอยู่ใกล้ตลาดเมืองใหม่มีทั้ ง      
ผกัปลอดสารพิษและไม่ปลอดสารพิษ  แหล่งท่ีซ้ือคือตลาดสด  ในการเลือกซ้ือผกัปลอดสารพิษ  
ทางร้านให้ความส าคญัของตรารับรองจากหน่วยงานราชการ  ผกัท่ีซ้ือตอ้งมีกรรมวิธีการผลิตท่ี
ตอ้งไม่ใชส้ารเคมีและปุ๋ยเคมี  ราคาท่ียนิดีซ้ือเท่ากบัผกัทัว่ไป  ส าหรับฤดูกาลท่ีตอ้งการผกัมาก คือ 
เทศกาลกิจเจ 

(5)   ร้านมงัสวรัิติสวนดอก   
ตั้งอยู่ตรงข้ามเภสัชกรรม  อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ทางร้านจะซ้ือผกั

ปลอดสารพิษเป็นประจ าชนิดของผกัท่ีซ้ือไดแ้ก่ ผกับุง้ คะน้า  กวางตุง้  ผกักาดขาว  แตงกวา  
ชนิดของผกัท่ีตอ้งการใหป้ลอดสารพิษคือ  คะนา้  หน่อไมฝ้ร่ัง  ผกักาดขาว  ผกักวางตุง้   

เหตุผลท่ีซ้ือเป็นประจ าเพราะห่วงสุขภาพ  และส่ิงแวดล้อม  แหล่งท่ีซ้ือคือ
ตลาดสด ในการเลือกซ้ือผกัปลอดสารพิษทางร้านให้ความส าคญัของตรารับรองจากหน่วยงาน
ราชการ  ผกัท่ีซ้ือตอ้งมีกรรมวธีิการผลิตท่ีตอ้งไม่ใชท้ั้งสารเคมีและปุ๋ยเคมี  ราคาท่ียินดีซ้ือเท่ากบั
ผกัทัว่ไป การตรวจสอบและรับรองจ าเป็นตอ้งตรวจสอบมาตรฐานสินคา้เพื่อสร้างความมัน่ใจ 
ดา้นความปลอดภยัส าหรับฤดูกาลท่ีตอ้งการผกัมากคือเทศกาลกินเจ 



53 
 

(6)   ร้านมงัสวรัิติ  โรงอาหารคณะมนุษย ์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่   
ตั้ งอยู่ในโรงอาหารคณะมนุษย์  มหาวิทยาลัย เชียงใหม่   อ า เภอเมือง             

จงัหวดัเชียงใหม่  ทางร้านจะซ้ือผกัปลอดสารพิษเป็นบางคร้ัง  ชนิดของผกัท่ีซ้ือได้แก่  ผกับุง้  
คะน้า  กวางตุ้ง  ผกักาดขาว  ส่วนชนิดของผกัท่ีต้องการให้ปลอดสารพิษคือ  กะหล ่ าปลี  
ถัว่ฝักยาว 

เหตุผลท่ีซ้ือเป็นบางคร้ังเพราะมีคนมาส่งวตัถุดิบท่ีร้าน  แหล่งท่ีซ้ือทั้งตลาด
สด  และมีคนมาส่งถึงร้าน กรรมวิธีการผลิตท่ีเต็มใจซ้ือตอ้งไม่ใชท้ั้งสารเคมีและปุ๋ยเคมี ราคาท่ี
ยนิดีซ้ือเท่ากบั  ผกัทัว่ไป  การตรวจสอบและรับรองจ าเป็นท่ีตอ้งตรวจมาตรฐานสินคา้เพื่อสร้าง
ความมัน่ใจ ดา้นความปลอดภยัส าหรับฤดูกาลท่ีตอ้งการผกัมากคือเทศกาลกินเจ 

(7)   ร้านลองพิสูจน์มงัสวรัิติเจ   
ตั้งอยู่บริเวณตลาดรวมโชค  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ ทางร้านจะผกั

ปลอดสารพิษเป็นบางคร้ัง ชนิดของผกัท่ีซ้ือไดแ้ก่  ถัว่งอก  กะหล ่าปลี  ผกับุง้  พริก  ผกัคะน้า  
ส่วนชนิดของผกัท่ีตอ้งการใหป้ลอดสารพิษคือ  ถัว่ฝักยาว  ถัว่แขก 

เหตุผลท่ีซ้ือเป็นบางคร้ัง  เพราะอยูใ่กลต้ลาด  หาซ้ือผกัทัว่ไปง่าย  แหล่งท่ีซ้ือ
คือตลาดสด  กรรมวธีิการผลิตท่ีเตม็ใจซ้ือตอ้งไม่ใชท้ั้งสารเคมีและปุ๋ยเคมี  ราคาท่ียินดีซ้ือเท่ากบั
ผกัทัว่ไป การตรวจสอบและรับรองจ าเป็นท่ีตอ้งตรวจสอบมาตรฐานสินคา้เพื่อสร้างความมัน่ใจ
ดา้นความปลอดภยัส าหรับฤดูกาลท่ีตอ้งการผกัมาก คือ เทศกาลกินเจ 

(8)   ร้านมงัสวรัิติ  ศูนยอ์าหารชั้นล่างศูนยก์ารคา้แอร์พอร์ทพลาซ่า   
ตั้ งอยู่ในศูนย์อาหารชั้ นล่างศูนย์การค้าแอร์พอร์ทพลาซ่า  ถนนมหิดล          

อ  าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่  ทางร้านจะซ้ือผกัปลอดสารพิษเป็นบางคร้ัง  ชนิดของผกัท่ีซ้ือ  
ไดแ้ก่  ผกักวางตุง้  แตงกวา  ผกับุง้  ส่วนชนิดของผกัท่ีตอ้งการให้ปลอดสารพิษ  คือ  ผกัคะน้า   
กะหล ่าปลี 

เหตุผลท่ีซ้ือเป็นบางคร้ัง   เพราะราคาสูง   กรรมวิธีท่ีเต็มใจซ้ือคือตอ้งไม่ใช้
สารเคมี แต่ใช้ปุ๋ยเคมีได ้ ราคาท่ียินดีซ้ือเท่ากบัผกัทัว่ไป  การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
สินคา้จ าเป็น  ท่ีตรวจสอบเพราะเช่ือมัน่ในหน่วยงานเพื่อสร้างความมัน่ใจดา้นความปลอดภยั
ส าหรับฤดูกาล ท่ีตอ้งการผกัมากคือเทศกาลกินเจ 
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ส าหรับการส ารวจร้านอาหารมงัสวรัิติต่อไปน้ี ร้านดงักล่าวไม่สามารถเขา้ร่วม
โครงการวิจยัได้เน่ืองจากมีการเลิกกิจการไปบางส่วน และบางร้านก็ท าการขายในช่วงทาน
อาหารเจ อาหารมงัสวิรัติ และบางร้านก็ขายเฉพาะเคร่ืองปรุงอาหารเท่านั้น มีรายละเอียดของ
ร้านต่าง ๆ ดงัน้ี 

(9)   โอมมงัสวรัิติ  (ขายเฉพาะเทศกาลกินเจ)   
ตั้งอยูบ่นถนนมูลเมือง  หลงัประตูท่าแพ ต าบล พระสิงห์  อ าเภอเมือง  จงัหวดั

เชียงใหม่ 
ไม่สามารถเขา้ร่วมได ้

(10) ร้านอาหารมงัสวรัิติสากล (ส านกังานสโมสรมงัสวรัิติเชียงใหม่)   
ตั้งอยูเ่ลขท่ี 31/11-12 ซอยสายลม ถนนสนามบินเก่า-กองบิน 41 ต าบลสุเทพ 

อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  
ไดเ้ลิกกิจการไปแลว้ 

(11) โรงแรมเชียงใหม่การ์เดน  (จดัเล้ียงดว้ยอาหารเจเท่านั้น)   
ตั้งอยู่เลขท่ี 330 ซอยโรงพยาบาล    ลานนา ถนนซูเปอร์ไฮเวย ์อ าเภอเมือง 

จงัหวดัเชียงใหม่ 
ไดเ้ลิกกิจการไปแลว้ 

(12) ร้านมงัสวรัิติ   
อยูข่า้งท่ีวา่การอ าเภอเมืองเชียงใหม่   
ไดเ้ลิกกิจการไปแลว้ 

(13) ร้านคุณเชิญ  (ในโรงแรมนิวเศรษฐกิจ)   
ตั้งอยู่เลขท่ี 46/1  ถนนรถไฟ ใกลส้ถานีรถไฟเชียงใหม่ ต าบลวดัเกตุ อ าเภอ

เมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
ไดเ้ลิกกิจการไปแลว้ 

(14) ร้านมงัสวรัิติใบพร   
ตั้งอยูเ่ลขท่ี15/3  ศรีภูมิซอย  1  ถนนศรีภูมิ  อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ไดเ้ลิกกิจการไปแลว้ 
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(15) ร้านตน้ฝันมงัสวรัิติ-เจ   
ตั้งอยูเ่ลขท่ี 14 หมู่ 5  ต าบลทุ่งตอ้ม  อ าเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
ไม่สามารถเขา้ร่วมได ้เน่ืองจากมีระยะทางในการเดินทางไกล เพราะตั้งอยูต่่าง

อ าเภอ 
(16) ร้านลองพิสูจน์ – มงัสวรัิติ  

ตั้งอยูห่นา้ตลาดเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว  จงัหวดัเชียงใหม่ 
ไม่สามารถเขา้ร่วมได ้เน่ืองจากมีระยะทางในการเดินทางไกล เพราะตั้งอยูต่่าง

อ าเภอ ใชเ้วลาในการเดินทางค่อนขา้งนาน 
(17) ร้านครัวมงัสวรัิติ   

ตั้งอยูเ่ลขท่ี 254 หมู่ 2  ต าบลเวยีง  อ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
ไม่สามารถเขา้ร่วมได ้เน่ืองจากมีระยะทางในการเดินทางไกล เพราะตั้งอยูต่่าง

อ าเภอ ใชเ้วลาในการเดินทางค่อนขา้งนาน 
(18) ร้านอาหารมงัสวรัิติฝาง   

ตั้งอยู่เลขท่ี 10/11  ตรงขา้มโรงจกัรไฟฟ้าอ าเภอฝาง ต าบลเวียง  อ าเภอฝาง  
จงัหวดัเชียงใหม่ 

ไม่สามารถเขา้ร่วมได ้เน่ืองจากมีระยะทางในการเดินทางไกล เพราะตั้งอยูต่่าง
อ าเภอ ใชเ้วลาในการเดินทางค่อนขา้งนาน 

(19) ร้านอาหารอินเดีย  ถนนทา้ยวงั  ก่อนถึงส่ีแยกธานินทร์ 
ไดเ้ลิกกิจการไปแลว้ 

 

จากกลุ่มผูบ้ริโภคในร้านอาหารมงัสวิรัติทั้งส้ิน 19 ร้าน พบวา่มีเพียง 8 ร้าน ท่ียงัคงด าเนิน
กิจการอยู ่ท่ีเหลือไดเ้ลิกกิจการไปแลว้ และบางแห่งไม่สามารถเขา้ร่วมโครงการได ้ทั้งน้ีเพราะมี
ปัญหาเร่ืองระยะทางในการเดินทางไกล เช่น อ าเภอฝาง และอ าเภอเชียงดาว เป็นตน้  
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4.3.3   กลุ่มท่ี 3 กลุ่มร้านอาหารเจ 
การส ารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูบ้ริโภคอาหารในร้านอาหารเจ จงัหวดั

เชียงใหม่ มีจ  านวนทั้งส้ิน 35 ร้าน มีรายละเอียดดงัน้ี 
(1)   ร้านอาหารเจ (คุณศิริชยั คา้ดี) มูลนิธิรัศมีธรรม   

ตั้งอยูเ่ลขท่ี  269/1 ถนนชา้งเผอืก ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่   
จดัตั้ งข้ึนโดยมี  คุณศิริชัย  ค้าดี  เป็นประธาน มีกรรมการทั้งหมด 6  คน  

วตัถุประสงคท่ี์จดัตั้งก็เพื่อชกัชวนคนในอ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่  ดูแลสุขภาพโดยการกินเจ
ไดไ้ปเผยแพร่ตามโรงเรียน  และใหค้วามช่วยเหลือไปท่ีต่าง ๆ ตามท่ีไดถู้กร้องขอมา  ไดเ้ปิดขาย
อาหารเจมานาน  10  ปีแลว้  ในเทศกาลกินเจไดส่้งเสริมให้ปลูกผกัปลอดสารพิษ  ปลูกให้กบั
ร้านขายอาหารเจด้วย  ทางร้านจะซ้ือผกัปลอดสารพิษเป็นประจ า  ชนิดของผกั  ท่ีซ้ือ  ได้แก่  
ผกับุ้ง  คะน้า  กวางตุ้ง  ผกักาดขาว  แตงกวา  ชนิดของผกัท่ีต้องการปลอดสารพิษ  ได้แก่  
กระเจ๊ียบเขียว  ถัว่งอก  ถัว่ฝักยาว 

เหตุท่ี ซ้ือเป็นประจ าเ น่ืองจากห่วงใยสุขภาพและห่วงใยผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม  แหล่งท่ีซ้ือคือตลาดสดและแหล่งผลิตโดยตรง  ทางร้านให้ความส าคญัของตรา
รับรองคือเป็นตราของหน่วยงานราชการ  ผกัท่ีซ้ือตอ้งมีกรรมวิธีการผลิตท่ีตอ้งไม่ใชท้ั้งสารเคมี
และปุ๋ยเคมี  ราคาท่ียนิดีซ้ือคือราคาท่ีเท่ากบัผกัทัว่ไป  ทางร้านตอ้งการให้มีการตรวจและรับรอง
มาตรฐานสินคา้ เพราะเช่ือมัน่ในหน่วยงานส าหรับฤดูกาลท่ีตอ้งการผกัมาก  คือ  เทศกาลกินเจ 

(2)   ร้านอาหารเจพุทธสัมพนัธ์   
ตั้งอยู่เลขท่ี  199/23  ถนนช้างคลาน  (ข้างสีสวนพล่าซ่า)  ต าบลช้างคลาน  

อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่  ทางร้านจะซ้ือผกัปลอดสารพิษเป็นบางคร้ัง   ชนิดของผกัท่ีซ้ือ  
ไดแ้ก่  ผกับุง้  คะนา้  กวางตุง้  ผกักาดขาว  แตงกวา  ส่วนชนิดของผกัท่ีตอ้งการให้ปลอดสารพิษ
คือ  กะหล ่าปลี   

เหตุท่ีซ้ือเป็นบางคร้ังเพราะมีคนมาส่งวตัถุดิบท่ีร้าน  แหล่งท่ีซ้ือมีคนมาส่งถึง
ร้าน  กรรมวิธีการผลิตท่ีเต็มใจซ้ือ  ผกัท่ีซ้ือตอ้งไม่ใชท้ั้งสารเคมีและปุ๋ยเคมี  ราคาท่ียินดีซ้ือคือ  
ราคาท่ีเท่ากบั    ผกัทัว่ไป  ทางร้านตอ้งการให้มีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินคา้เพราะ
เช่ือมัน่ ในหน่วยงานส าหรับฤดูกาลท่ีตอ้งการผกัมาก  คือ เทศกาลกินเจ 
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(3)   ร้านเจ (ซ้ือกลบับา้น)   
ตั้ งอยู่บริเวณตลาดต้นล าไย เข้าทางด้านหลังแม่ปิง อ าเภอเมือง จังหวดั

เชียงใหม่  ทางร้านจะซ้ือผกัปลอดสารพิษเป็นบางคร้ัง   
เหตุท่ีซ้ือเป็นบางคร้ังเพราะมีราคาสูง  แหล่งท่ีซ้ือคือตลาดสด  ทางร้านให้

ความส าคญั ของตรารับรองท่ีเป็นหน่วยงานราชการกรรมวิธีการผลิตท่ีเต็มใจซ้ือผกัท่ีซ้ือตอ้งไม่
ใชท้ั้งสารเคมีและปุ๋ยเคมี  ราคาท่ียนิดีซ้ือคือราคาท่ีเท่ากบัผกัทัว่ไป  ผกัท่ีซ้ือตอ้งมีการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานสินคา้เพราะเช่ือมัน่ในหน่วยงาน  ส าหรับฤดูกาลท่ีต้องการผกัมาก คือ 
เทศกาลกินเจ 

(4)   ร้านอินโฮม   
ตั้งอยู่ใกลป้ระตูช้างเผือก  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่  ขายเฉพาะเทศกาล  

กินเจ ทางร้านจะซ้ือผกัปลอดสารพิษเป็นบางคร้ัง  ชนิดของผกัท่ีซ้ือคือ  ผกับุง้  คะนา้  กวางตุง้  
ผกักาดขาว  แตงกวา   

เหตุท่ีซ้ือเป็นบางคร้ังเพราะอยูใ่กลต้ลาดและซ้ือผกัทัว่ไปท่ีตลาด  แหล่งท่ีซ้ือ
คือตลาดสด  ทางร้านให้ความส าคญัของตรารับรองของหน่วยงานราชการ  กรรมวิธีการผลิตท่ี
เตม็ใจซ้ือผกัท่ีซ้ือตอ้งไม่ใชท้ั้งสารเคมีและปุ๋ยเคมี  ราคาท่ียินดีซ้ือคือราคาท่ีเท่ากบัผกัทัว่ไป  ผกั
ท่ีซ้ือตอ้งมีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินคา้เพราะเช่ือมัน่ในหน่วยงาน  ส าหรับฤดูกาล
ท่ีตอ้งการผกัมาก คือ เทศกาลกินเจ 

(5)   ร้านเจ โรงอาหารมหาวทิยาลยัพายพั   
ตั้งอยู่บริเวณโรงอาหาร มหาวิทยาลัยพายพั อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่     

ทางร้าน จะซ้ือผกัปลอดสารพิษเป็นบางคร้ัง ชนิดของผกัท่ีซ้ือคือ  คะนา้  กวางตุง้  ชนิดของผกัท่ี
ตอ้งการ  ใหป้ลอดสารพิษคือ  กะหล ่าปลี  แตงกวา  ถัว่ฝักยาว 

เหตุท่ีซ้ือเป็นบางคร้ังเพราะราคาสูง  แหล่งท่ีซ้ือคือตลาดสด  ทางร้านให้
ความส าคญั ของตรารับรองท่ีเป็นหน่วยงานราชการ  กรรมวิธีการผลิตท่ีเต็มใจซ้ือ  ผกัท่ีซ้ือตอ้ง
ไม่ใช้ทั้ งสารเคมีและปุ๋ยเคมี  ราคาท่ียินดีซ้ือคือราคาท่ีเท่ากับผกัทัว่ไป  ผกัท่ีซ้ือต้องมีการ
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินคา้เพราะเช่ือมัน่ในหน่วยงาน ส าหรับฤดูกาลท่ีตอ้งการผกั
มาก คือ เทศกาลกินเจ 
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(6)   ร้านชุดาเจ   
อยู่บริเวณทางเขา้โลตสัค าเท่ียง อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ทางร้านซ้ือผกั

ปลอดสารพิษเป็นบางคร้ัง  ชนิดของผกัท่ีซ้ือคือ  คะนา้  กวางตุง้  ผกักาดขาว 
เหตุท่ีซ้ือเป็นบางคร้ังเพราะหาซ้ือได้ยาก แหล่งท่ีซ้ือคือตลาดสด ทางร้าน            

ใหค้วามส าคญัของตรารับรองท่ีเป็นหน่วยงานราชการ  กรรมวิธีการผลิตท่ีเต็มใจซ้ือผกัท่ีซ้ือตอ้ง
ไม่ใช้ทั้ งสารเคมีและปุ๋ยเคมี  ราคาท่ียินดีซ้ือคือราคาท่ีเท่ากับผกัทัว่ไป  ผกัท่ีซ้ือต้องมีการ
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินคา้เพราะเช่ือมัน่ในหน่วยงาน  ส าหรับฤดูกาลท่ีตอ้งการผกั
มาก คือ เทศกาลกินเจ 

(7)   ร้านเจ กระยาทิพย ์  
ตั้งอยูห่นา้เภสัชชุมชน  ทางร้านซ้ือผกัปลอดสารพิษเป็นบางคร้ัง  ชนิดของผกั

ท่ีซ้ือได้แก่  คะน้า  กวางตุง้  ผกักาดขาว  กะหล ่าปลี  ชนิดของผกัท่ีตอ้งการปลอดสารพิษคือ  
คะนา้  แตงกวา  แครอท  ผกัชีฝร่ัง    

เหตุท่ีซ้ือเป็นคร้ังคราวเพราะหาซ้ือไดย้าก  ไม่มีชนิดผกัท่ีตอ้งการ  แหล่งท่ีซ้ือ
คือตลาดสด  ในการเลือกซ้ือผกัปลอดสารพิษทางร้านให้ความส าคัญของตรารับรองจาก
หน่วยงานราชการ ผกัท่ีซ้ือตอ้งมีกรรมวิธีการผลิตท่ีเต็มใจซ้ือ  ผกัท่ีซ้ือตอ้งไม่ใชส้ารเคมี  แต่ใช้
ปุ๋ยเคมีได ้ ราคาท่ียินดีซ้ือเท่ากบัผกัทัว่ไป  การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินคา้  (จ าเป็นท่ี
ตรวจสอบเพราะเช่ือมัน่ในหน่วยงาน)  เพื่อสร้างความมัน่ใจดา้นความปลอดภยัเห็นว่า  ส าหรับ
ฤดูกาลท่ีตอ้งการผกัมาก คือ เทศกาลกินเจ 

(8)   ร้านเป็ดยา่งเยาวราช   
ตั้ งอยู่ข้างร้านถ่ายเอกสารม่วงน้อย  ทางร้านจะซ้ือผกัปลอดสารพิษเป็น

บางคร้ัง  ชนิดของผกัท่ีซ้ือไดแ้ก่  ผกับุง้  คะน้า  มะระ  ชนิดของผกัท่ีตอ้งการปลอดสารพิษคือ  
คะนา้  แตงกวา  ผกับุง้  ผกักาดขาว   

เหตุผลท่ีซ้ือเป็นคร้ังคราวเพราะไม่มีชนิดผกัท่ีตอ้งการและมีราคาสูง  แหล่งท่ี
ซ้ือคือ ตลาดสด  ร้านจ าหน่ายสินคา้ปลอดสารพิษ  แหล่งผลิตโดยตรง  ในการเลือกซ้ือจากผกั
ปลอดสารพิษทางร้านให้ความส าคญัของตรารับรองจากหน่วยงานราชการและหน่วยงานของ
เอกชน ผกัท่ีซ้ือตอ้งมีกรรมวิธีการผลิตท่ี  ตอ้งไม่ใช้สารเคมีแต่ใชปุ๋้ยเคมี ราคาท่ียินดีซ้ือเท่ากบั
ผกัทัว่ไป การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินคา้เพื่อสร้างความมัน่ใจดา้นความปลอดภยัเห็น
ว่ามีความจ าเป็นท่ีตรวจสอบและเช่ือมัน่ในหน่วยงาน  ส าหรับฤดูกาลท่ีต้องการผกัมาก คือ 
เทศกาลกินเจ 
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(9)   ร้านศกัด์ิสิทธ์ิอาหารเจ   
ตั้งอยู่ในซอยตรงข้าม  รพ.ประสาท  ทางร้านจะซ้ือผกัปลอดสารพิษเป็น

บางคร้ัง  ชนิดของผกัท่ีซ้ือไดแ้ก่คะน้า  ผกักวางตุง้  ดอกกะหล ่า  ชนิดของผกัท่ีตอ้งการปลอด
สารพิษคือ  คะนา้  ผกักาดขาว  ผกัชี  เห็ดหอม   

เหตุผลท่ีซ้ือเป็นบางคร้ังเพราะหาซ้ือไดย้าก  ไม่มีชนิดผกัท่ีตอ้งการ  แหล่งท่ี
ซ้ือคือร้านจ าหน่ายสินคา้ปลอดสารพิษ  แหล่งผลิตโดยตรงในการเลือกซ้ือผกัปลอดสารพิษทาง
ร้านใหค้วามส าคญัของตรารับรองจากหน่วยงานราชการและหน่วยงานของเอกชน  ผกัท่ีซ้ือตอ้ง
มีกรรมวิธีการผลิตท่ีตอ้งไม่ใช้สารเคมี  แต่ใช้ปุ๋ยเคมีได ้ ราคาท่ียินดีซ้ือเท่ากบัผกัทัว่ไป  การ
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินคา้จ าเป็นท่ีตรวจสอบเพราะเช่ือมัน่ในหน่วยงานเพื่อสร้าง
ความมัน่ใจดา้นความปลอดภยัส าหรับฤดูกาลท่ีตอ้งการผกัมาก คือ เทศกาลกินเจ 

(10) ร้านเจเม่ียวชิน   
ตั้งอยูถ่นนแกว้นวรัฐ ไปทางสถานีขนส่งเชียงใหม่อาเขต อ าเภอเมือง จงัหวดั

เชียงใหม่  ซ้ือผกัปลอดสารพิษเป็นประจ า  ชนิดของผกัท่ีซ้ือไดแ้ก่  ผกักวางตุง้  ผกัคะนา้  หัว
ผกักาด  กะหล ่าปลี  ชนิดของผกัท่ีตอ้งการปลอดสารพิษ  ไดแ้ก่  แตงกวา  ถัว่ฝักยาว  พริก 

เหตุผลท่ีซ้ือเป็นประจ าเพราะห่วงใยสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม  แหล่งท่ีซ้ือคือ
ตลาดสดในการเลือกซ้ือผกัปลอดสารพิษทางร้านให้ความส าคญัของตรารับรองจากหน่วยงาน
ราชการ ผกัท่ีซ้ือตอ้งมีกรรมวิธีการผลิตตอ้งไม่ใชส้ารเคมีและปุ๋ยเคมี  ราคาท่ียินดีซ้ือเท่ากบัผกั
ทัว่ไปส าหรับฤดูกาลท่ีตอ้งการผกัมาก  คือ  เทศกาลกินเจ 

(11) ร้านเจา้เงาะ   
ตั้ งอยู่ตรงข้ามประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  อ าเภอเมือง จังหวดั

เชียงใหม่ ซ้ือผกัปลอดสารพิษเป็นประจ า ชนิดของผกัท่ีซ้ือได้แก่ ผกักาดขาว ผกักวางตุ้ง  
ผกัคะนา้  ชนิดของผกัท่ีตอ้งการใหป้ลอดสารพิษ ไดแ้ก่  ถัว่ฝักยาว  ถัว่งอก 

เหตุผลท่ีซ้ือเป็นประจ าเพราะห่วงใยสุขภาพ  และส่ิงแวดลอ้ม  แหล่งท่ีซ้ือคือ
ตลาดสดในการเลือกซ้ือผกัปลอดสารพิษ  ทางร้านให้ความส าคญัของตรารับรองจากหน่วยงาน
ราชการผกัท่ีซ้ือตอ้งมีกรรมวิธีการผลิตตอ้งไม่ใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีราคาท่ียินดีซ้ือเท่ากบัผกั
ทัว่ไปส าหรับฤดูกาลท่ีตอ้งการผกัมาก  คือ  เทศกาลกินเจ 
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(12) ร้านเจริญมิตร   
ตั้งอยูถ่นนห้วยแกว้ หนา้มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  

ซ้ือผกัปลอดสารพิษเป็นประจ า ชนิดของผกัท่ีซ้ือไดแ้ก่ มะระ ดอกกะหล ่า  กะหล ่าปลี  คะน้า  
กวางตุง้  ชนิดของผกัท่ีตอ้งการปลอดสารพิษไดแ้ก่  ถัว่ฝักยาว  ถัว่งอก  แตงกวา 

เหตุผลท่ีเป็นประจ าเพราะห่วงใยสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม  แหล่งท่ีซ้ือคือตลาด
สด  ในการเลือกซ้ือผกัปลอดสารพิษทางร้านให้ความส าคญัของตรารับรองจากหน่วยงาน
ราชการ  ผกัท่ีซ้ือตอ้งมีกรรมวธีิการผลิตท่ีตอ้งไม่ใชส้ารเคมีและปุ๋ยเคมี  ราคาท่ียินดีซ้ือเท่ากบัผกั
ทัว่ไป ส าหรับฤดูกาลท่ีตอ้งการผกัมาก คือ เทศกาลกินเจ 

(13) ร้านเสบียงบุญ (เจ)   
ตั้งอยู่ในโรงอาหารคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ าเภอเมือง  

จังหวดัเชียงใหม่  ซ้ือผกัปลอดสารพิษเป็นบางคร้ัง ชนิดของผกัท่ีซ้ือ ได้แก่ ผกักาดขาว  
ถัว่ฝักยาว  ผกัคะน้า  ผกักวางตุง้  ส่วนชนิดของผกัท่ีตอ้งการให้ปลอดสารพิษคือ กะหล ่าปลี  
กระเจ๊ียบเขียว  มะเขือ 

เหตุผลท่ีซ้ือเป็นบางคร้ัง  เพราะมีคนมาส่งวตัถุดิบท่ีร้าน  แหล่งท่ีซ้ือทั้งตลาด
สดและมีคนมาส่งถึงร้าน  กรรมวธีิท่ีเตม็ใจซ้ือคือตอ้งไม่ใชส้ารเคมี  แต่ใชปุ๋้ยเคมีได ้ราคาท่ียินดี
ซ้ือเท่ากบั ผกัทัว่ไป  การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินคา้ท่ีตรวจสอบเพราะเช่ือมัน่ใน
หน่วยงาน เพื่อสร้างความมัน่ใจดา้นความปลอดภยั  ส าหรับฤดูกาลท่ีตอ้งการผกัมากคือ เทศกาล
กินเจ 

(14) ร้านสถานธรรมเทียนเป่า   
ตั้งอยู่หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ตรงข้ามคณะศึกษาศาสตร์  อ าเภอเมือง  

จังหวดัเชียงใหม่  ซ้ือผกัปลอดสารพิษเป็นบางคร้ัง  ชนิดของผักท่ีซ้ือ  ได้แก่  ผ ักคะน้า  
ผกักวางตุง้  ผกักาดขาว  กะหล ่าปลี  ส่วนชนิดของผกัท่ีตอ้งการให้ปลอดสารพิษ  คือ  ถัว่ฝักยาว  
แตงกวา 

เหตุผลท่ีซ้ือเป็นบางคร้ัง  เพราะราคาสูง  กรรมวิธีท่ีเต็มใจซ้ือคือตอ้งไม่ใช้
สารเคมี แต่ใช้ปุ๋ยเคมีได ้ ราคาท่ียินดีซ้ือเท่ากบัผกัทัว่ไป  การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
สินคา้จ าเป็น ท่ีตรวจสอบเพราะเช่ือมัน่ในหน่วยงานเพื่อสร้างความมัน่ใจด้านความปลอดภยั  
ส าหรับฤดูกาลท่ีตอ้งการผกัมาก คือ เทศกาลกินเจ 
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ส าหรับการส ารวจร้านอาหารเจ ต่อไปน้ี ร้านดงักล่าวไม่สามารถเขา้ร่วมโครงการวิจยัได้
เน่ืองจากมีการเลิกกิจการไปบางส่วน และบางร้านก็ท าการขายในช่วงทานอาหารเจ และบางร้าน
ก็ขายเฉพาะเคร่ืองปรุงอาหารเท่านั้น มีรายละเอียดของร้านต่าง ๆ ดงัน้ี 

(15) ร้านอาหารเจ อญัชลี   
ตั้ งอยู่เลขท่ี 14/39  ถนนมณีนพรัตน์  ต าบลศรีภูมิ  อ าเภอเมือง  จังหวัด

เชียงใหม่ 
ไม่สามารถเขา้ร่วมได ้เน่ืองจากขายอาหารเจในช่วงเทศกาลเท่านั้น ไม่ไดข้าย

เป็นประจ า 
(16) ร้านอาหารเจ  วจันีย ์  

ตั้งอยู่เลขท่ี 91 หน้าวดัพระธาตุจอมทอง  หมู่ 2  ต าบลบ้านหลวง อ าเภอ
จอมทอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

ไม่สามารถเขา้ร่วมได ้เน่ืองจากขายอาหารเจในช่วงเทศกาลเท่านั้น ไม่ไดข้าย
เป็นประจ า 

(17) เจธรรมชาติ 2   
ตั้งอยูบ่ริเวณหนา้วดัฟ่อนสร้อย  ใกลต้ลาดสดประตูเชียงใหม่  
ไม่สามารถเขา้ร่วมได ้เน่ืองจากขายอาหารเจในช่วงเทศกาลเท่านั้น ไม่ไดข้าย

เป็นประจ า 
(18) ร้านถนอมเจ   

ตั้งอยูบ่ริเวณถนนสุเทพ  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
ไม่สามารถเขา้ร่วมได ้เน่ืองจากขายอาหารเจในช่วงเทศกาลเท่านั้น ไม่ไดข้าย

เป็นประจ า 
(19) ร้านมุมเจ   

ตั้งอยูใ่กลโ้รงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ 
ไม่สามารถเขา้ร่วมได ้เน่ืองจากขายอาหารเจในช่วงเทศกาลเท่านั้น ไม่ไดข้าย

เป็นประจ า 
(20) หยกฟ้าอาหารเจ   

ตั้งอยูใ่กลต้ลาดศิริวฒันา  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
ไม่สามารถเข้าร่วมได้เน่ืองจากขายเฉพาะเคร่ืองปรุงอาหารเจ  แต่ไม่ได้

ประกอบอาหารขาย 
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(21) ร้านเจสันติธรรม   
ตั้งอยูบ่ริเวณซอยสันติธรรม  ถนนหสัติเสว ี อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
ไม่สามารถเขา้ร่วมได ้เน่ืองจากขายอาหารเจในช่วงเทศกาลเท่านั้น ไม่ไดข้าย

เป็นประจ า 
(22) อ่ิมบุญเจซพัพลายส์  (ซูเปอร์มาร์เก็ตเจแห่งแรก ปลีก-ส่ง)   

ตั้งอยูเ่ลขท่ี 190/2 หมู่บา้นอ่ิมบุญ  ซอย 3 (วดัป่าแพ่ง) ถนนเมืองสมุทร อ าเภอ
เมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

ขายเฉพาะเคร่ืองปรุงอาหารเจ 
(23) เจพรทิพย ์  

ตั้งอยูเ่ลขท่ี 23 ถนนหสัดิเสว ีต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ไม่สามารถเขา้ร่วมได ้เน่ืองจากขายอาหารเจในช่วงเทศกาลเท่านั้น ไม่ไดข้าย

เป็นประจ า 
(24) เจธรรมชาติ 1   

ตั้งอยูห่ลงัรัชยาแมนชัน่  ถนนศิริมงัคลาจารย ์ ทางไปหว้ยแกว้ 
ไม่สามารถเขา้ร่วมได ้เน่ืองจากขายอาหารเจในช่วงเทศกาลเท่านั้น ไม่ไดข้าย

เป็นประจ า 
(25) ร้านเจอศัวนิ   

ตั้งอยูใ่กลโ้ชตนามอลล ์ นครเชียงใหม่ 
ไม่สามารถเขา้ร่วมได ้เน่ืองจากขายอาหารเจในช่วงเทศกาลเท่านั้น ไม่ไดข้าย

เป็นประจ า 
(26) ร้านมงัสวรัิติอินเดีย   

ตั้งอยูซ่อยโปลี  ถนนชา้งเผอืก  ใกลต้ลาดเอราวณั 
ไม่สามารถเขา้ร่วมได ้เน่ืองจากขายอาหารเจในช่วงเทศกาลเท่านั้น ไม่ไดข้าย

เป็นประจ า 
(27) ร้านเจ   

ตั้งอยูบ่ริเวณสนามกีฬาเทศบาล 
ไม่สามารถเขา้ร่วมได ้เน่ืองจากขายอาหารเจในช่วงเทศกาลเท่านั้น ไม่ไดข้าย

เป็นประจ า 
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(28) ร้านเจเจฟ้อง   
ตั้ งอยู่บริเวณถนนเมืองสมุทร หลังตลาดเมืองใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม่  
ไม่ขายผกั  ขายเฉพาะเคร่ืองปรุง และไม่ไดป้ระกอบอาหารขาย จึงไม่สามารถ

เขา้ร่วมโครงการได ้
(29) ร้านเซฟธญัญาเจ   

ตั้งอยูบ่ริเวณซอยนนัทาราม 5  ถนนสุริวงศ ์ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ไม่สามารถเขา้ร่วมได ้เน่ืองจากขายอาหารเจในช่วงเทศกาลเท่านั้น ไม่ไดข้าย

เป็นประจ า 
(30) ร้านเจไอศครีมหิมะ   

ตั้งอยูบ่ริเวณถนนสนามบิน  แยกถนนออ้มเมือง  ยา่นตนัราภณัฑ์ อ าเภอเมือง  
จงัหวดัเชียงใหม่ 

ไม่สามารถเขา้ร่วมได ้เน่ืองจากขายอาหารเจในช่วงเทศกาลเท่านั้น ไม่ไดข้าย
เป็นประจ า 

(31) ศูนยอ์าหารมงัสวรัิติบา้นเฮา   
ตั้งอยู่บริเวณถนนเทวีอุทิศ  ไปออกถนนเจริญเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวดั

เชียงใหม่ 
ไม่สามารถเขา้ร่วมได ้เน่ืองจากขายอาหารเจในช่วงเทศกาลเท่านั้น ไม่ไดข้าย

เป็นประจ า 
(32) ร้านโฮลเอิร์ท   

ตั้งอยูบ่ริเวณถนนศรีดอนไชย  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
ไม่สามารถเขา้ร่วมได ้เน่ืองจากขายอาหารเจในช่วงเทศกาลเท่านั้น ไม่ไดข้าย

เป็นประจ า 
(33) ร้านเจพรรณนิภา   

ตั้งอยู่บริเวณถนนช้างคลาน  ย่านโรงเรียนพาณิชยการลานนา    อ าเภอเมือง  
จงัหวดัเชียงใหม่ 

ไม่สามารถเขา้ร่วมได ้เน่ืองจากขายอาหารเจในช่วงเทศกาลเท่านั้น ไม่ไดข้าย
เป็นประจ า 
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(34) ร้านดีเจ  
ตั้งอยูบ่ริเวณถนนระแกง  ออกถนนคชสาร  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
ไม่สามารถเขา้ร่วมได ้เน่ืองจากขายอาหารเจในช่วงเทศกาลเท่านั้น ไม่ไดข้าย

เป็นประจ า 
(35) ร้านมงัสวรัิติ   

ตั้ งอยู่บริเวณถนนข้างเรือนจ า  (ถนนอินทวโรรส  ซอย 1) อ าเภอเมือง          
จงัหวดัเชียงใหม่ 

ไม่สามารถเขา้ร่วมได ้เน่ืองจากขายอาหารเจในช่วงเทศกาลเท่านั้น ไม่ไดข้าย
เป็นประจ า 

 

จากกลุ่มผูบ้ริโภคในร้านอาหารเจทั้งส้ิน 35 ร้าน พบวา่มีเพียง 14 ร้าน ท่ียงัคงด าเนินกิจการ
อยู่ ท่ีเหลือได้เลิกกิจการไปแล้ว และบางแห่งไม่สามารถเขา้ร่วมโครงการได ้ทั้งน้ีเพราะร้าน
ดงักล่าวเปิดร้านในนามของร้านอาหารเจ แต่ในทางปฏิบติัไม่ไดป้ระกอบอาหารท่ีท าจากผกัขาย
ให้กับลูกค้า บางร้านขายเฉพาะเคร่ืองปรุง หรืออาหารแห้งเท่านั้ น จึงไม่สามารถเข้าร่วม
โครงการวจิยัน้ีได ้  

 




