
 

บทที ่ 5 
การสร้างและพฒันาเครือข่ายผู้บริโภค 
ผกัปลอดสารพษิ จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
การวิจัยเร่ือง “โครงการวิจยัและพฒันาเครือข่ายผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษต่อการ

สนบัสนุนการผลิตผกัปลอดสารพิษของเกษตรกร “จงัหวดัเชียงใหม่” มีวตัถุประสงคเ์พื่อท าการ
สร้างและพฒันาให้เกิดเครือข่ายผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษ อนัจะส่งผลต่อการสนับสนุนให้
เกษตรกรท าการผลิตผกัปลอดสารพิษในล าดบัต่อไป การวิจยัคร้ังน้ี เพื่อให้ได้มาซ่ึงเครือข่าย
ดงักล่าว นกัวจิยัจึงไดท้  าการส ารวจพฤติกรรมของผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษ ในจงัหวดัเชียงใหม่
ข้ึนมา โดยก าหนดตวัแทนของผูบ้ริโภคผกัท่ีเหมาะสมส าหรับโครงการวิจยัน้ี คือ กลุ่มผูบ้ริโภค
อาหารเจ และอาหารมงัสวิรัติ ทั้งน้ีเพราะผูบ้ริโภคเหล่าน้ีลว้นแลว้แต่เป็นผูท่ี้มีอตัราการบริโภค
ผกัในปริมาณและอตัราส่วนสูงกว่าผูบ้ริโภคกลุ่มอ่ืนโดยทัว่ไป แนวคิดหน่ึงของนกัวิจยัคือ เม่ือ
กลุ่มคนเหล่าน้ีซ่ึงทานผกัเป็นประจ าไดต้ระหนกัถึงความสะอาดจากสารเคมีในผกัแลว้ จะส่งผล
ต่อการประกอบการอาหารของร้านคา้เจ และมงัสวิรัติ ให้ตระหนกัถึงการใชผ้กัปลอดสารพิษใน
การประกอบอาหารจ าหน่าย และสามารถรวมกลุ่มกนัเกิดเป็นเครือข่ายผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษ
ในล าดบัต่อไปได ้จากการส ารวจพบวา่มีกลุ่มผูท้านอาหารเจและอาหารมงัสวิรัติในเชียงใหม่มี
ไม่ต ่ากวา่ 50 กลุ่ม  

 
ดงันั้น การส ารวจพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการสนับสนุนผกัปลอดสารพิษใน 

จงัหวดัเชียงใหม่ จึงเป็นอีกหน่ึงแนวทางท่ีสามารถบอกถึงความนิยมในการบริโภคผกัปลอด
สารพิษของกลุ่มผูบ้ริโภคในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยนกัวิจยัไดท้  าการส ารวจโดยวิธีการเก็บขอ้มูล
จากแบบสอบถาม และท าการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้มาและน ามาสรุปผล เพื่อช้ีให้เห็นถึง
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการสนบัสนุนผกัปลอดสารพิษของจงัหวดัเชียงใหม่ อนัจะน าไปสู่
การวางแผนการสร้างเครือข่ายผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษในล าดบัต่อไปแสดงได ้ดงัรายละเอียด
ต่อไปน้ี   
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5.1   ผลการส ารวจพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการสนับสนุนผักปลอดสารพิษใน จังหวัด
เชียงใหม่ 

 
การส ารวจพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคท่ีมีต่อการสนับสนุนผกัปลอดสารพิษใน จังหวดั

เชียงใหม่ สามารถบอกถึงความนิยมในการบริโภคผกัปลอดสารพิษของกลุ่มผูบ้ริโภคในจงัหวดั
เชียงใหม่ ซ่ึงนักวิจยัได้ท าการส ารวจโดยวิธีการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม จ านวนทั้งส้ิน      
543 ชุด ซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคอาหารเจ มงัสวิรัติ ในร้านอาหารเจ และร้านมงัสวิรัติทั้งส้ิน 23 ร้าน            
ทัว่จงัหวดัเชียงใหม่ ขอ้มูลท่ีไดจ้ะน ามาวิเคราะห์เพื่อหาขอ้สรุปท่ีจะช้ีให้เห็นถึงพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการสนับสนุนผกัปลอดสารพิษของจงัหวดัเชียงใหม่ อันจะน าไปสู่การวาง
แผนการสร้างเครือข่ายผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษ มีรายละเอียดไดแ้ก่  
 

5.1.1   การตระหนกัถึงพิษภยัของการบริโภคผกัท่ีมีสารพิษตกคา้ง   
 
ตารางท่ี 5.1 การตระหนกัถึงพิษภยัของการบริโภคผกัท่ีมีสารพิษตกคา้ง   
 
ตระหนักถึงพษิภัยของการบริโภคผกัทีม่ีสารพษิตกค้าง   ความถี่ 

(คน)  
เปอร์เซ็นต์ 

(%) 
1. ตระหนกั 486 89.50 
2. ไม่ตระหนกั 57 10.50 

รวม 543 100.00 
ท่ีมา : จากการส ารวจ 
 

จากตารางท่ี 5.1 แสดงถึงการตระหนักถึงพิษภยัของการบริโภคผกัท่ีมีสารพิษ
ตกคา้ง พบวา่ส่วนใหญ่ร้อยละ 89.50 (จากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 486 คน) มีความตระหนกั
ถึ งพิษภัยของการบ ริโภคผัก ท่ี มีส ารพิ ษตกค้า ง  ส่ วน ท่ี เห ลือจ านวน ร้อยละ  10.50                 
(ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 57 คน) ไม่ตระหนกัถึงพิษภยัของการบริโภคผกัท่ีมีสารพิษตกคา้ง 
จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน 543 คน 
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5.1.2   ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความปลอดภยัของผกัประเภทต่าง ๆ  
ผลการส ารวจความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความปลอดภยัของผกัประเภทต่าง ๆ       

อนัได้แก่ ผกัอินทรีย ์ผกัปลอดสารพิษ ผกัปลอดภยั และผกัไฮโดรโปรนิค แสดงได้ดงัตาราง            
ท่ี 5.2 – 5.5  
 
ตารางท่ี 5.2 แสดงการเรียงล าดบัความปลอดภยัจากผกัประเภทต่าง ๆ (อนัดบัท่ี 1) 
 

ประเภทผกั ความถี่ เปอร์เซ็นต์ 
1. ผกัอินทรีย ์ 119 22.16 
2. ผกัปลอดสารพิษ 278 51.77 
3. ผกัปลอดภยั 55 10.24 
4. ผกัไฮโดรโปรนิค 85 15.83 

รวม 537 100.00 
ท่ีมา : จากการส ารวจ 
 

จากตารางท่ี 5.2 แสดงถึงการเรียงล าดับความปลอดภยัจากผกัประเภทต่าง ๆ   
(อนัดบัท่ี 1) จากการส ารวจพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.77 (จากผูต้อบแบบสอบถาม 
จ านวน 278 คน) เห็นว่าผกัปลอดสารพิษมีความปลอดภยัมากท่ีสุด จากผูต้อบแบบสอบถาม
ทั้งส้ิน 537 คน 
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ตารางท่ี 5.3 แสดงการเรียงล าดบัความปลอดภยัจากผกัต่าง ๆ (อนัดบัท่ี 2) 
 

ประเภทผกั ความถี่ เปอร์เซ็นต์ 
1. ผกัอินทรีย ์ 75 15.99 
2. ผกัปลอดสารพิษ 122 26.01 
3. ผกัปลอดภยั 190 40.51 
4. ผกัไฮโดรโปรนิค 82 17.48 

รวม 469 100.00 
ท่ีมา : จากการส ารวจ 
 

จากตารางท่ี 5.3 แสดงถึงการเรียงล าดบัความปลอดภยัจากผกัประเภทต่าง ๆ 
(อนัดบัท่ี 2) จากการส ารวจพบว่า ผูบ้ริโภคร้อยละ 40.51 (จากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 190 
คน) เห็นว่าผกัท่ีมีความปลอดภัยรองลงมาจากผกัปลอดสารพิษคือผกัปลอดภยั จากผูต้อบ
แบบสอบถามทั้งส้ิน 469 คน 
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ตารางท่ี 5.4 แสดงการเรียงล าดบัความปลอดภยัจากผกัต่าง ๆ (อนัดบัท่ี 3) 
 

ประเภทผกั ความถี่ เปอร์เซ็นต์ 
1. ผกัอินทรีย ์ 136 29.06 
2. ผกัปลอดสารพิษ 87 18.59 
3. ผกัปลอดภยั 109 23.29 
4. ผกัไฮโดรโปรนิค 136 29.06 

รวม 468 100.00 
ท่ีมา : จากการส ารวจ 
 

จากตารางท่ี 5.4 แสดงถึงการเรียงล าดบัความปลอดภยัจากผกัประเภทต่าง ๆ 
(อนัดบัท่ี 3) จากการส ารวจพบว่า ผูบ้ริโภคร้อยละ 29.06 (จากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 136 
คน) เห็นวา่ผกัท่ีมีความปลอดภยัรองลงมาจากผกัปลอดสารพิษและผกัปลอดภยัคือ ผกัอินทรีย์
และผกัไฮโดรโปนิค จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน 468 คน 
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ตารางท่ี 5.5 แสดงการเรียงล าดบัความปลอดภยัจากผกัต่าง ๆ (อนัดบัท่ี 4) 
 

ประเภทผกั ความถี่ เปอร์เซ็นต์ 
1. ผกัอินทรีย ์ 157 33.48 
2. ผกัปลอดสารพิษ 14 2.99 
3. ผกัปลอดภยั 119 25.37 
4. ผกัไฮโดรโปรนิค 179 38.17 

รวม 469 100.00 
ท่ีมา : จากการส ารวจ 
 

จากตารางท่ี 5.5 แสดงถึงการเรียงล าดบัความปลอดภยัจากผกัประเภทต่าง ๆ 
(อนัดบัท่ี 4) จากการส ารวจพบว่า ผูบ้ริโภคร้อยละ 38.17 (จากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 179 
คน) เห็นวา่ผกัท่ีมีความปลอดภยัน้อยท่ีสุดในจ านวนผกัทั้ง 4 ประเภท คือผกัไฮโดรโปนิค จาก
ผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน 469 คน 
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5.1.3   ความสนใจต่อการบริโภคผกัปลอดสารพิษ ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ตารางท่ี 5.6 แสดงความสนใจต่อการบริโภคผกัปลอดสารพิษ 
 

ความสนใจต่อการบริโภคผกัปลอดสารพษิ ความถี่ เปอร์เซ็นต์ 
1. สนใจ 476 87.66 
2. ไม่สนใจ 65 11.97 
3. ไม่แสดงความคิดเห็น 2 0.37 

รวม 543 100.00 
ท่ีมา : จากการส ารวจ 
 

จากตารางท่ี 5.6 แสดงถึงความสนใจของผูบ้ริโภคต่อการบริโภคผกัปลอดสารพิษ 
จากการส ารวจพบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ร้อยละ 87.66 ให้ความสนใจต่อการบริโภคผกัปลอด
สารพิษ และผูบ้ริโภคร้อยละ 11.97 ไม่สนใจต่อการบริโภคผกัปลอดสารพิษ (จากผูต้อบ
แบบสอบถามจ านวน 541 คน) ท่ีเหลือเป็นผูท่ี้ไม่แสดงความคิดเห็นจ านวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 
0.37 จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน 543 คน  
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5.1.4   ความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชผ้กัปลอดสารพิษในร้านอาหาร ของผูบ้ริโภคในจงัหวดั
เชียงใหม่ 

ผลการส ารวจพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัการใช้ผกัปลอดสารพิษ และการไม่
ใชผ้กัปลอดสารพิษ รวมถึงความมัน่ใจต่อผกัท่ีใชใ้นร้านอาหารเจ และมงัสวิรัติ จงัหวดัเชียงใหม่ 
แสดงไดด้งัตารางท่ี 5.7, 5.8 และตารางท่ี 5.9  
 
ตารางท่ี  5.7 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชผ้กัปลอดสารพิษในร้านอาหาร 
 
ความคิดเห็นเกีย่วกบัการใช้ผักลอดสารพษิในร้านอาหาร ความถี่ เปอร์เซ็นต์ 

1. ไม่ทราบ 386 71.09 
2. ใช ้ 122 22.47 
3. ไม่ใช ้ 16 2.95 
4. ไม่ตอบ 19 3.50 

รวม 543 100.00 

ทีม่า : จากการส ารวจ 
 

จากตารางท่ี 5.7 แสดงถึงความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชผ้กัปลอดสารพิษในร้านอาหาร 
จากการส ารวจพบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงการใชผ้กัปลอดสารพิษในร้านอาหาร คิดเป็น
ร้อยละ 71.09 รองลงมาคือผูบ้ริโภคทราบวา่ทางร้านอาหารมีการใชผ้กัปลอดสารพิษคิดเป็นร้อย
ละ 22.47 และผูบ้ริโภคร้อยละ 2.95 มีความคิดเห็นว่าร้านอาหารไม่มีการใช้ผกัปลอดสารพิษ 
(จากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 524 คน) ท่ีเหลือเป็นผูท่ี้ไม่แสดงความคิดเห็นจ านวน 19 คนคิด
เป็นร้อยละ 3.50 จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน 543 คน    
 



73 
 

 ตารางท่ี  5.8 แสดงความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อร้านอาหารท่ีไม่ใชผ้กัปลอดสารพิษ 
 

คิดเห็นของผู้บริโภคทีม่ีต่อร้านอาหาร 
ทีไ่ม่ใช้ผกัปลอดสารพษิ 

ความถี่ เปอร์เซ็นต์ 

1. ยงัซ้ืออยู ่ 111 20.44 
2. ไม่ซ้ือ 261 48.07 
3. ไม่ตอบ 171 31.49 

รวม 543 100.00 

ทีม่า : จากการส ารวจ 
 

จากตารางท่ี 5.8 แสดงถึงความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อร้านอาหารท่ีไม่ใชผ้กั
ปลอดสารพิษ จากการส ารวจพบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ร้อยละ 48.07 จะไม่ซ้ืออาหารจาก
ร้านอาหารท่ีไม่ใชผ้กัปลอดสารพิษ และผูบ้ริโภคร้อยละ 20.44 ยงัคงจะซ้ืออาหารจากร้านอาหาร
ท่ีไม่ใชผ้กัปลอดสารพิษ (จากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 372 คน) ท่ีเหลือเป็นผูท่ี้ไม่แสดงความ
คิดเห็นจ านวน 171 คนคิดเป็นร้อยละ 31.49 จากผูท่ี้ตอบแบบสอบถามทั้งส้ิน 543 คน 
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ตารางท่ี  5.9   แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัความมัน่ใจในผกัปลอดสารพิษท่ีใชใ้นร้านอาหาร  
 

ความคิดเห็นเกีย่วกบัร้านอาหารทีท่่านซ้ืออยู่ใช้ผักปลอด
สารพิษ  ท่านมั่นใจว่าผกัน้ันปลอดสารพษิจริงหรือไม่ 

ความถี่ เปอร์เซ็นต์ 

1. มัน่ใจ 208 38.31 
2. ไม่มัน่ใจ 227 41.80 
3. ไม่ตอบ 108 19.89 

รวม 543 100.00 
ท่ีมา : จากการส ารวจ 
 

จากตารางท่ี 5.9 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัความมัน่ใจในผกัปลอดสารพิษท่ีใช้
ในร้านอาหาร จากการส ารวจพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ร้อยละ 41.80 ไม่มีความมัน่ใจในผกัปลอด
สารพิษท่ีใชใ้นร้านอาหาร รองลงมาผูบ้ริโภคร้อยละ 38.31 ยงัมีความมัน่ใจในผกัปลอดสารพิษท่ี
ใช้ในร้านอาหาร (จากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 435 คน) ท่ีเหลือเป็นผูท่ี้ไม่แสดงความคิด
จ านวน 108 คนคิดเป็นร้อยละ 19.89 จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน 543 คน  
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5.1.5   ขอ้เสนอแนะต่อการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัความปลอดภยัของผกัในร้านอาหารเจ 
และมงัสวรัิติ จงัหวดัเชียงใหม่  

จากการส ารวจทศันคติของผูบ้ริโภคต่อการให้ขอ้เสนอแนะต่อร้านอาหารเจ และ
มงัสวิรัติ ในจงัหวดัเชียงใหม่ เก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์ให้ลูกคา้ไดรั้บทราบถึงความปลอดภยั
ของผกัท่ีใช้ในร้าน ในประเด็นต่าง ๆ ท่ีน าเสนอ แสดงให้เห็นถึงล าดบัของความส าคญัของ
ประเด็นต่างๆ ท่ีลูกคา้ตอ้งการ ตั้งแต่ล าดบัท่ี 1 จนถึงล าดบัท่ี 6 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 5.10 แสดงความคิดเห็นของผูป้ระกอบการร้านอาหาร ท่ีมีต่อวธีิการประชาสัมพนัธ์ 
  เพื่อใหผู้บ้ริโภคทราบถึงการใชผ้กัปลอดสารพิษในร้านอาหาร (อนัดบัท่ี 1) 

 
วธีิการประชาสัมพนัธ์ ความถี่ เปอร์เซ็นต์ 

1. มีตรารับรอง 303 56.32 
2. ใชป้้ายโฆษณาประชาสัมพนัธ์ “ใชผ้กัปลอดสารพิษ” 112 20.82 
3. บอกท่ีมาของแหล่งผกัปลอดสารพิษท่ีใช ้ 83 15.43 
4. บอกชนิดของรายการอาหารท่ีใชผ้กัปลอดสารพิษ 16 2.97 
5. บอกประโยชน์และความรู้ของการบริโภคผกัปลอด             
สารพิษ 

 
13 2.42 

6. บอกวธีิการป้องกนัสารพิษจากผกัก่อนรับประทาน 11 2.04 
รวม 538 100.00 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 
 

จากตารางท่ี 5.10 แสดงถึงแสดงความคิดเห็นของผูป้ระกอบการร้านอาหาร ท่ีมีต่อ
วิธีการประชาสัมพนัธ์เพื่อให้ผูบ้ริโภคทราบถึงการใช้ผกัปลอดสารพิษในร้านอาหาร จากการ
ส ารวจพบวา่ผูป้ระกอบการร้านอาหารส่วนใหญ่ร้อยละ 56.32 (จากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 303 
คน) มีความเห็นว่าควรให้มีตรารับรองว่ามีการใช้ผกัปลอดสารพิษในร้านอาหาร จากผูต้อบ
แบบสอบถามทั้งส้ิน 538 คน 
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ตารางท่ี  5.11 แสดงความคิดเห็นของผูป้ระกอบการร้านอาหาร ท่ีมีต่อวิธีการประชาสัมพนัธ์
 เพื่อใหผู้บ้ริโภคทราบถึงการใชผ้กัปลอดสารพิษในร้านอาหาร (อนัดบัท่ี 2) 

 
วธีิการประชาสัมพนัธ์ ความถี่ เปอร์เซ็นต์ 

1. มีตรารับรอง 122 22.76 
2. ใชป้้ายโฆษณาประชาสัมพนัธ์ “ใชผ้กัปลอดสารพิษ” 191 35.63 
3. บอกท่ีมาของแหล่งผกัปลอดสารพิษท่ีใช ้ 93 17.35 
4. บอกชนิดของรายการอาหารท่ีใชผ้กัปลอดสารพิษ 40 7.46 
5. บอกประโยชน์และความรู้ของการบริโภคผกัปลอด             
สารพิษ 

 
44 8.21 

6. บอกวธีิการป้องกนัสารพิษจากผกัก่อนรับประทาน 46 8.58 
รวม 536 100.00 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 
 

จากตารางท่ี 5.11 แสดงความคิดเห็นของผูป้ระกอบการร้านอาหาร ท่ีมีต่อวิธีการ
ประชาสัมพนัธ์เพื่อให้ผูบ้ริโภคทราบถึงการใช้ผกัปลอดสารพิษในร้านอาหาร จากการส ารวจ
พบวา่ผูป้ระกอบการร้านอาหารส่วนใหญ่ร้อยละ 35.63 (จากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 191 คน) มี
ความเห็นวา่วธีิการท่ีใชใ้นการประชาสมพนัธ์ท่ีผูป้ระกอบการให้ความสนใจเป็นอนัดบัท่ี 2 คือการ
ใชป้้ายโฆษณาประชาสัมพนัธ์ “ใชผ้กัปลอดสารพิษ” จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน 536 คน 
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ตารางท่ี  5.12 แสดงความคิดเห็นของผูป้ระกอบการร้านอาหาร ท่ีมีต่อวิธีการประชาสัมพนัธ์
 เพื่อใหผู้บ้ริโภคทราบถึงการใชผ้กัปลอดสารพิษในร้านอาหาร (อนัดบัท่ี 3) 

 
วธีิการประชาสัมพนัธ์ ความถี่ เปอร์เซ็นต์ 

1. มีตรารับรอง 33 6.18 
2. ใชป้้ายโฆษณาประชาสัมพนัธ์ “ใชผ้กัปลอดสารพิษ” 113 21.16 
3. บอกท่ีมาของแหล่งผกัปลอดสารพิษท่ีใช ้ 149 27.90 
4. บอกชนิดของรายการอาหารท่ีใชผ้กัปลอดสารพิษ 84 15.73 
5. บอกประโยชน์และความรู้ของการบริโภคผกัปลอด             
สารพิษ 

 
90 

 
16.85 

6. บอกวธีิการป้องกนัสารพิษจากผกัก่อนรับประทาน 65 12.17 
รวม 534 100.00 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 
 

จากตารางท่ี 5.12 แสดงความคิดเห็นของผูป้ระกอบการร้านอาหาร ท่ีมีต่อวิธีการ
ประชาสัมพนัธ์เพื่อให้ผูบ้ริโภคทราบถึงการใช้ผกัปลอดสารพิษในร้านอาหาร จากการส ารวจ
พบวา่ผูป้ระกอบการร้านอาหารส่วนใหญ่ร้อยละ 27.90 (จากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 149 คน)   
มีความเห็นวา่วิธีการท่ีใชใ้นการประชาสมพนัธ์ท่ีผูป้ระกอบการให้ความสนใจเป็นอนัดบัท่ี 3 คือ
การบอกท่ีมาของแหล่งผกัปลอดสารพิษท่ีใช ้จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน 534 คน 
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ตารางท่ี  5.13 แสดงความคิดเห็นของผูป้ระกอบการร้านอาหาร ท่ีมีต่อวิธีการประชาสัมพนัธ์
 เพื่อใหผู้บ้ริโภคทราบถึงการใชผ้กัปลอดสารพิษในร้านอาหาร (อนัดบัท่ี 4) 

 
วธีิการประชาสัมพนัธ์ ความถี่ เปอร์เซ็นต์ 

1. มีตรารับรอง 31 5.87 
2. ใชป้้ายโฆษณาประชาสัมพนัธ์ “ใชผ้กัปลอดสารพิษ” 52 9.85 
3. บอกท่ีมาของแหล่งผกัปลอดสารพิษท่ีใช ้ 81 15.34 
4. บอกชนิดของรายการอาหารท่ีใชผ้กัปลอดสารพิษ 154 29.17 
5. บอกประโยชน์และความรู้ของการบริโภคผกัปลอด             
สารพิษ 

 
121 22.92 

6. บอกวธีิการป้องกนัสารพิษจากผกัก่อนรับประทาน 89 16.86 
รวม 528 100.00 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 
 

จากตารางท่ี 5.13 แสดงความคิดเห็นของผูป้ระกอบการร้านอาหาร ท่ีมีต่อวิธีการ
ประชาสัมพนัธ์เพื่อให้ผูบ้ริโภคทราบถึงการใช้ผกัปลอดสารพิษในร้านอาหาร จากการส ารวจ
พบวา่ผูป้ระกอบการร้านอาหารส่วนใหญ่ร้อยละ 29.17 (จากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 154 คน)   
มีความเห็นวา่วิธีการท่ีใชใ้นการประชาสมพนัธ์ท่ีผูป้ระกอบการให้ความสนใจเป็นอนัดบัท่ี 4 คือ
การบอกชนิดของรายการอาหารท่ีใชผ้กัปลอดสารพิษ จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน 528 คน 
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ตารางท่ี  5.14 แสดงความคิดเห็นของผูป้ระกอบการร้านอาหาร ท่ีมีต่อวิธีการประชาสัมพนัธ์
 เพื่อใหผู้บ้ริโภคทราบถึงการใชผ้กัปลอดสารพิษในร้านอาหาร (อนัดบัท่ี 5) 

 
วธีิการประชาสัมพนัธ์ ความถี่ เปอร์เซ็นต์ 

1. มีตรารับรอง 23 4.35 
2. ใชป้้ายโฆษณาประชาสัมพนัธ์ “ใชผ้กัปลอดสารพิษ” 31 5.86 
3. บอกท่ีมาของแหล่งผกัปลอดสารพิษท่ีใช ้ 70 13.23 
4. บอกชนิดของรายการอาหารท่ีใชผ้กัปลอดสารพิษ 131 24.76 
5. บอกประโยชน์และความรู้ของการบริโภคผกัปลอด             
สารพิษ 

176 33.27 
 

6. บอกวธีิการป้องกนัสารพิษจากผกัก่อนรับประทาน 98 18.53 
รวม 529 100.00 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 
 

จากตารางท่ี 5.14 แสดงความคิดเห็นของผูป้ระกอบการร้านอาหาร ท่ีมีต่อวิธีการ
ประชาสัมพนัธ์เพื่อให้ผูบ้ริโภคทราบถึงการใช้ผกัปลอดสารพิษในร้านอาหาร จากการส ารวจ
พบวา่ผูป้ระกอบการร้านอาหารส่วนใหญ่ร้อยละ 33.27 (จากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 176 คน) มี
ความเห็นวา่วธีิการท่ีใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ท่ีผูป้ระกอบการให้ความสนใจเป็นอนัดบัท่ี 5 คือการ
บอกประโยชน์และความรู้เก่ียวกบัการบริโภคผกัปลอดสารพิษ จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน 
529 คน 
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ตารางท่ี  5.15 แสดงความคิดเห็นของผูป้ระกอบการร้านอาหาร ท่ีมีต่อวิธีการประชาสัมพนัธ์
 เพื่อใหผู้บ้ริโภคทราบถึงการใชผ้กัปลอดสารพิษในร้านอาหาร (อนัดบัท่ี 6) 

 
วธีิการประชาสัมพนัธ์ ความถี่ เปอร์เซ็นต์ 

1. มีตรารับรอง 24 4.55 
2. ใชป้้ายโฆษณาประชาสัมพนัธ์ “ใชผ้กัปลอดสารพิษ” 36 6.82 
3. บอกท่ีมาของแหล่งผกัปลอดสารพิษท่ีใช ้ 56 10.61 
4. บอกชนิดของรายการอาหารท่ีใชผ้กัปลอดสารพิษ 103 19.51 
5. บอกประโยชน์และความรู้ของการบริโภคผกัปลอด             
สารพิษ 

 
88 

 
16.67 

6. บอกวธีิการป้องกนัสารพิษจากผกัก่อนรับประทาน 221 41.86 
รวม 528 100.00 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 
 

จากตารางท่ี 5.15 แสดงความคิดเห็นของผูป้ระกอบการร้านอาหาร ท่ีมีต่อวิธีการ
ประชาสัมพนัธ์เพื่อให้ผูบ้ริโภคทราบถึงการใช้ผกัปลอดสารพิษในร้านอาหาร จากการส ารวจ
พบวา่ผูป้ระกอบการร้านอาหารส่วนใหญ่ร้อยละ 41.86 (จากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 221 คน) มี
ความเห็นวา่วธีิการท่ีใชใ้นการประชาสมพนัธ์ท่ีผูป้ระกอบการให้ความสนใจเป็นอนัดบัท่ี 6 คือการ
บอกวธีิการป้องกนัสารพิษจากผกัก่อนรับประทาน จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน 528 คน 
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จากการส ารวจพฤติกรรมของผู ้บ ริโภค ท่ี มี ต่อการสนับสนุนผักปลอดสารพิษ                    
ในจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการส ารวจสรุปไดว้า่  ผูบ้ริโภคมีความตระหนกัต่อสารพิษในผกั และถา้มี
โอกาสก็จะเลือกผกัท่ีปลอดสารพิษทาน แต่เน่ืองจากไม่สะดวกในการเลือกรับประทาน และเม่ือ
นกัวิจยัไดท้  าการส ารวจความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัความปลอดภยัในผกัประเภทต่าง ๆ 
ผลการวิเคราะห์พบว่า ผูบ้ริโภคยงัมีความเข้าใจท่ีไม่ถูกต้องเก่ียวกับความปลอดภัยในผกั         
ทั้ง 4 ประเภทท่ีคิดวา่ปลอดภยั กล่าวคือ ล าดบัความปลอดภยัท่ีส ารวจได ้คือ 
  ล าดบัท่ี 1 ผกัปลอดสารพิษ 
  ล าดบัท่ี 2 ผกัปลอดภยั 
  ล าดบัท่ี 3 ผกัอินทรีย ์
  ล าดบัท่ี 4 ผกัไฮโดรโปนิค 

ซ่ึงจริง ๆ แลว้ ผกัท่ีมีความปลอดภยัมากท่ีสุด คือ ผกัอินทรีย ์ทั้งน้ีเพราะผกัอินทรียเ์ป็นผกัท่ี
ไม่ไดใ้ชส้ารเคมีใดๆ เลย ทั้งปุ๋ย ยา และฮอร์โมนต่างๆ จึงถือวา่เป็นผกัท่ีสะอาดมากท่ีสุด จากการ
ส ารวจดงักล่าวท าให้ทราบถึงขอ้เท็จจริงวา่นอกจากผูบ้ริโภคจะไม่เขา้ใจเก่ียวกบัการบริโภคผกั
ปลอดสารพิษแลว้ ยงัไม่มีวนิยัในการบริโภคอาหารท่ีประกอบจากผกัอีกดว้ย กล่าวคือ  

ถา้ร้านอาหารท่ีทานประจ านั้นไม่ใชผ้กัปลอดสารพิษ ผูบ้ริโภคก็ยงัคงซ้ือทานอยู ่หรือร้าน
ดงักล่าวใช้ผกัปลอดสารพิษจริง ก็ไม่ได้ท  าการสอบถามให้แน่ชัดว่าได้ตรารับรองมาตรฐาน
หรือไม่ ทั้งน้ีเพราะพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารท่ีประกอบจากผกันั้น ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เน้น
ความสะดวกสะบายเป็นหลกั  
 

ดังนั้นการส ารวจพฤติกรรมการบริโภคผกัปลอดสารพิษ ในร้านอาหารเจ และอาหาร
มงัสวิรัติคร้ังน้ี จึงเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะใช้ในการน าเสนอต่อการสนับสนุนการผลิตผกัของ
เกษตรกรในจงัหวดัเชียงใหม่ได้ดี เพราะกลุ่มผูบ้ริโภคอาหารเจ และอาหารมงัสวิรัติน้ีล้วน
แล้วแต่เป็นผูบ้ริโภคท่ีมีอตัราการบริโภคผกัในอตัราสัดส่วนท่ีสูงกว่าผูบ้ริโภคกลุ่มอ่ืนๆ ใน
สังคม กลุ่มผูบ้ริโภคเหล่าน้ีควรท่ีจะตระหนกัถึงพิษภยัของสารเคมีท่ีมีอยูใ่นผกัมากกวา่คนปกติ 
แต่จากการส ารวจกลบัตรงกนัขา้ม ท าใหน้กัวิจยัไดแ้นวคิดหน่ึงท่ีวา่ หากให้กลุ่มผูบ้ริโภคเหล่าน้ี
ตระหนกัถึงสุขภาพของตนเองจากการทานอาหารเจ มงัสวรัิติ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นอาหารท่ีประกอบ
ข้ึนจากผกัน้ีได้แล้ว กลุ่มผูบ้ริโภคดงักล่าวจะเป็นเครือข่ายการบริโภคผกัปลอดสารพิษ และ
สามารถสนบัสนุนการผลิตผกัปลอดสารพิษ ในจงัหวดัเชียงใหม่ไดต่้อไป  
 



82 
 

5.2   ผลการประเมินการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคที่มีต่อการสนับสนุนผักปลอดสารพิษใน 
จังหวดัเชียงใหม่ 
 

การส ารวจขอ้มูลกลุ่มผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษท่ีมีส่วนร่วมและสนับสนุนการผลิตผกั
ปลอดสารพิษบนเศรษฐกิจพอเพียงจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อแสดงให้เห็นทิศทางของการสนบัสนุน
การผลิตของผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษ จงัหวดัเชียงใหม่ นกัวจิยัมีแนวทางการส ารวจดงัน้ี 

การส ารวจจะแยกผูใ้หข้อ้มูลออกเป็น 3 ส่วน คือ  
(1)   ผูบ้ริโภครายเด่ียวในครัวเรือน  หมายถึงประชาชนโดยทั่วไปในจังหวดั

เชียงใหม่ ครัวเรือน หรือแมแ้ต่เกษตรกรท่ีท าการผลิตผกัปลอดสารพิษ ในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่   

(2)   กลุ่มร้านอาหารเจ  หมายถึง ร้านอาหารท่ีท าการผลิตและขายอาหารเจ ในพื้นท่ี

จงัหวดัเชียงใหม่  

(3)   กลุ่มร้านอาหารมงัสวิรัติ  หมายถึง ร้านอาหารท่ีท าการผลิตและขายอาหาร

มงัสวรัิติ ในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่  

 

ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ตามกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยั ดงัรายละเอียดของผลการ
วเิคราะห์ดงัน้ี 

5.2.1   ผูบ้ริโภครายเด่ียวในครัวเรือน   
ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มแม่บา้นและครัวเรือนในเมือง เป็นผูท่ี้นิยมบริโภคผกัปลอด

สารพิษ เพราะห่วงใยสุขภาพและดูแลคนใกล้ชิด สามี และลูกให้มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจาก
โรคภยัไขเ้จ็บ มูลค่าการซ้ือต่อเดือน ประมาณ 600 บาท ส่วนใหญ่จะซ้ือผกัคะน้า ผกักาดขาว 
และผกักวางตุง้ ผกัท่ีอยากซ้ือแลว้ใหป้ลอดสารพิษ คือ พริก กบั มะเขือเทศ  เพราะผกัดงักล่าวจะ
ด้ือยาถ้าหากถูกปลูกโดยใช้สารเคมี  แหล่งท่ีซ้ือประจ าคือ ตลาดสดและในซุปเปอร์มาเก็ต  
ลกัษณะของผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีมีความตอ้งการท่ีจะซ้ือผกัท่ีมีตรารับรองไม่วา่จะเป็นของหน่วยงาน
ราชการหรือ เอกชนก็ตาม และยนิดีท่ีจะซ้ือผกัปลอดสารพิษท่ีมีราคาสูงกวา่ผกัทัว่ ๆ ไป 

ส าหรับกลุ่มแม่บา้นและครัวเรือนในชุมชน เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคผกัท่ีตนเองไดท้  าการ
เพาะปลูกข้ึน ผกัส่วนใหญ่จะเป็นผกัพื้นบา้น เช่น ชะอม ผกัปรัง ผกัสมุนไพร นอกจากน้ียงัมีผกั
จีนหรือผกัเศรษฐกิจบา้ง แต่จะเป็นผกัตามฤดูกาล เช่น ผกักาด กะหล ่าปลี คะนา้ ผกับุง้  เป็นตน้ 
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หากมีความจ าเป็นตอ้งบริโภคจริงๆ แต่ไม่สามารถปลูกเองได้ก็จะท าการซ้ือผกัท่ีไวใ้จว่าไม่มี
สารเคมี  

ผลการส ารวจสามารถสรุปทศันคติของการบริโภคผกัปลอดสารพิษ ของ ผูบ้ริโภค

รายเด่ียวในครัวเรือน  ต่อการสนบัสนุนการผลิตผกัปลอดสารพิษ ในจงัหวดัเชียงใหม่ไดด้งัน้ี 

(1)   เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเอาใจใส่ต่อการบริโภคผกัในเร่ืองของความสะอาดดี แต่ยงั

ไม่มากถึงขั้นตอ้งท าให้ปลอดภยั ทั้งน้ีเพราะผูบ้ริโภคไม่สามารถเลือกซ้ือผกัท่ีปลอดภยัได ้  ทุก

ชนิด ผกับางชนิดจ าเป็นตอ้งใช้สารเคมีถึงจะไดผ้ลผลิตออกมาดี เช่น กะหล ่าดอก บล๊อกโคลี 

และกะหล ่าปลี ซ่ึงเป็นผกัท่ีผูบ้ริโภครายเด่ียวเหล่าน้ีนิยมน ามาปรุงเป็นอาหาร ดงันั้นถึงแมจ้ะ

พยายามหาซ้ือท่ีปลอดภยัแลว้ แต่ก็ไม่ทั้งหมด 

(2)   กลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีมีการเลือกซ้ือผกัปลอดสารพิษตามตลาดโดยทัว่ๆ ไป ใกล้

บา้นของตนเอง กล่าวคือ จะเป็นแหล่งซ้ืออาหารอ่ืนๆ ด้วย เช่น ตลาดสด หรือตลาดใกลบ้า้น 

เน่ืองจากตอ้งจ่ายตลาดทุกวนั การเลือกซ้ือผกัก็จะนิยมซ้ือในตลาดแห่งน้ีดว้ยเช่นกนั ถา้อยู่ใกล้

ห้างสรรพสินค้าก็จะซ้ือในห้าง ซ่ึงผกัปลอดสารพิษมีให้เลือกหลายชนิด แสดงให้เห็นถึง

ความส าคญัของสถานท่ีจ าหน่ายเป็นหลกั ทศันคติท่ีมีการส ารวจก่อนหน้าน้ีท่ีบอกวา่ ผูบ้ริโภค

หาซ้ือผกัปลอดสารพิษไดย้าก จึงเป็นการสนบัสนุนการส ารวจคร้ังน้ี  

(3)   กลุ่มผูบ้ริโภคในชุมชนชนบท จะท าการปลูกผกัพื้นบา้นไวท้านเอง ท าให้เกิด

การใช้ผกัปลอดสารพิษอย่างแท้จริง แต่ก็ไม่ใช่ผกัทุกชนิดท่ีจะปลูกทานเองได้ ผกัอ่ืน ๆ 

โดยเฉพาะผกัจีน ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีตอ้งหาซ้ือในตลาดทัว่ ๆ ไป เช่น ร้านขายของช า หรือพ่อคา้เร่

เป็นตน้ ท าใหไ้ม่สามารถหลีกเล่ียงสารพิษจากผกัได ้อีกทั้งผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีก็ไม่พิถีพิถนัในการท า

ใหผ้กัสะอาดปลอดภยัก่อนบริโภคดว้ย ไม่ทราบถึงการลา้งผกัท่ีถูกวธีิ และไม่ปฏิบติัเป็นนิสัย 

  

สรุปไดว้่า กลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่มน้ี ถึงแมจ้ะมีการบริโภคผกัท่ีปลอดภยัระดบัหน่ึงแลว้     แต่
การท่ีจะสนบัสนุนให้เกิดการเช่ือมโยงสู่การสนบัสนุนให้เกษตรกรปลูกผกัปลอดสารพิษไดน้ั้น 
เป็นเร่ืองยากมาก ทั้งน้ีเพราะปัจจยัส าคญัของการเลือกซ้ือผกัของผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีคือ ความ
สะดวกเป็นหลกั ตลาดไหนมีความสะดวกมากท่ีสุดก็จะเลือกซ้ือท่ีตลาดนั้น ยิ่งพ่อคา้เร่มาขายท่ี
บา้นแล้ว ก็จะตดัสินใจซ้ือได้ทนัที ในลักษณะน้ีการท่ีจะสนับสนุนให้ผูบ้ริโภคได้ทานผกัท่ี
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ปลอดภยัได ้ควรจะส่งเสริมในเร่ืองของการท าให้ผกัสะอาดก่อนน าไปปรุงอาหาร เช่น การแช่ 
และลา้งผกัอยา่งถูกวธีิ จึงเหมาะสมมากส าหรับผูบ้ริโภคกลุ่มน้ี 
 

5.2.2   กลุ่มร้านอาหารเจ ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
กลุ่มร้านอาหารเจเหล่าน้ี ผูว้ิจ ัยได้ท าการส ารวจยงัร้านค้าอาหารเจต่าง ๆ ซ่ึง       

ส่วนใหญ่จะท าการขายเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ทั้งน้ีเพราะมีสัดส่วนของประชาชน

ท่ีมีการบริโภคอาหารเจอยา่งหนาแน่น นกัวิจยัเก็บขอ้มูลจากกลุ่มร้านอาหารเจไดม้ากถึง 14 ร้าน 

ดงัต่อไปน้ี 

(1)   ร้านอาหารเจ (คุณศิริชยั คา้ดี) มูลนิธิรัศมีธรรม   

ตั้งอยูเ่ลขท่ี  269/1  ถนนชา้งเผอืก ต าบลชา้งเผือก อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่   

(2)   ร้านอาหารเจพุทธสัมพนัธ์   

ตั้ งอยู่เลขท่ี 199/23 ถนนช้างคลาน (ข้างสีสวนพล่าซ่า) ต าบลช้างคลาน    

อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่   

(3)   ร้านเจ (ซ้ือกลบับา้น) ในตลาดตน้ล าไย   

เขา้ทางดา้นหลงัแม่ปิง  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่   

(4)   ร้านอินโฮม   

ใกลป้ระตูชา้งเผอืก  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่   

(5)   ร้านเจ ในโรงอาหาร มหาวทิยาลยัพายพั   

อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่   

(6)   ร้านชุดาเจ   

 ทางเขา้โลตสัค าเท่ียง  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่   

(7)   ร้านเจกระยาทิพย ์  

อยูห่นา้เภสัชชุมชน  ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  

(8)   ร้านเป็ดยา่งเยาวราช   

อยูข่า้งร้านถ่ายเอกสารม่วงนอ้ย 
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(9)   ร้านศกัด์ิสิทธ์ิอาหารเจ   

อยูใ่นซอยตรงขา้ม  โรงพยาบาลประสาท   

(10) ร้านเจเม่ียวชิน   

ถนนแก้วนวรัฐ  ไปทางสถานีขนส่งเชียงใหม่อาเขต อ าเภอเมือง จงัหวดั

เชียงใหม่   

(11) ร้านเจา้เงาะ   

ตรงขา้มประตูทางเขา้มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  

(12) ร้านเจริญมิต 

ถนนหว้ยแกว้  หนา้มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  อ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่   

(13) ร้านเสบียงบุญ (เจ)   
โรงอาหารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่   

(14) ร้านสถานธรรมเทียนเป่า   
หลงัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ตรงขา้มคณะศึกษาศาสตร์ อ าเภอเมือง  จงัหวดั
เชียงใหม่ 

 
ผลการวิจัยสามารถสรุปทัศนคติของการบริโภคผกัปลอดสารพิษของผูป้ระกอบการ

ร้านอาหารเจ ต่อการสนบัสนุนการผลิตผกัปลอดสารพิษ ในจงัหวดัเชียงใหม่ไดด้งัน้ี 

(1)   จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการร้านอาหารเจ ในจงัหวดัเชียงใหม่  

ซ่ึงการสัมภาษณ์จะเน้นความคิดเห็นของเจา้ของสถานประกอบการเป็นหลกั 

ทั้งน้ีเพราะนักวิจยัมีสมมติฐานว่าการตดัสินใจท่ีใช้ผกัปลอดสารพิษเพื่อประกอบอาหารขาย

ใหก้บัผูบ้ริโภคอาหารเจนั้น ข้ึนอยูก่บัเจา้ของร้านเป็นส่วนใหญ่  

ทั้งน้ีจากการสัมภาษณ์ท าให้ทราบถึงแนวคิดต่อการใช้ผกัปลอดสารพิษว่า   

ทางร้านมีความใส่ใจต่ออนัตรายต่อสุขภาพของผูบ้ริโภคเป็นอย่างมาก จึงอยากจะใช้ผกัปลอด

สารพิษ น ามาประกอบอาหาร แต่เน่ืองจากทางร้านจ าเป็นตอ้งใช้ผกัหลาย ๆ ชนิดในปริมาณ   

มาก ๆ ไม่สามารถหาซ้ือมาประกอบอาหารขายได้ จึงจ าเป็นต้องหันไปซ้ือผกัทั่วไปตาม

ทอ้งตลาด เช่น ตลาดสด หรือตลาดเมืองใหม่ เป็นตน้ แสดงให้เห็นถึงขอ้จ ากดัของการผลิตผกั

ปลอดสารพิษซ่ึงจะผลิตตามฤดูกาลเป็นหลกั 
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(2)   ทศันคติต่อราคาของผกัปลอดสารพิษ  

ผูป้ระกอบการร้านอาหารเจ ไดอ้ธิบายว่า ไม่แพงมากนกั พอซ้ือหาได ้ราคา

ไม่ใช่ เ ร่ืองส าคัญ เพราะราคาผักทั่วไป กับผ ักปลอดสารพิษนั้ น ไม่มีความแตกต่างกัน               

แต่ผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งซ้ือในปริมาณจ านวนมากท าให้การซ้ือผกัในตลาดสดจะง่ายกว่า 

สามารถต่อรองราคาไดม้ากกวา่ อีกทั้งยงัเป็นราคาขายส่ง ต่างกบัในห้างสรรพสินคา้ซ่ืงเป็นการ

ขายปลีก ถึงแมจ้ะซ้ือในปริมาณท่ีมาก แต่ก็ไม่ไดล้ดราคา 

(3)   ทศันคติต่อปริมาณการจ าหน่ายและความต่อเน่ืองของการผลิต  

พบว่าเป็นปัญหาท่ีส าคัญของการผลิตผักปลอดสารพิษจ าหน่าย เพราะ

ผูป้ระกอบการร้านอาหารเจนั้น มีความตอ้งการปริมาณผกัจ านวนมากและมีการจดัส่งให้ร้าน

อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเกษตรกรเองไม่สามารถจะบริหารการผลิตไดต้ามท่ีตอ้งการ  

(4)   ทศันคติต่อสถานท่ีจดัจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษ  

พบว่า ผูป้ระกอบการได้ให้เหตุผลว่าไม่ได้มีปัญหากบัสถานท่ี จดัจ าหน่าย    

ไม่วา่จะเป็นห้างสรรพสินคา้ หรือตลาดสด ก็สามารถซ้ือได ้แต่เม่ือไดถ้ามถึงความสะดวกแลว้ 

กลบัพบวา่ซ้ือใกลบ้า้นจะดีกวา่ เพราะขนส่งสะดวก และประหยดัค่าน ้ ามนั ถึงแมใ้นห้างจะมีผกั

ปลอดสารพิษขาย แต่ก็ไม่สะดวกเท่ากับตลาด และตลาดสดก็สามารถซ้ือเคร่ืองปรุงและ

ส่วนประกอบท่ีน ามาปรุงอาหารไดค้รบถว้น 

(5)   ทศันคติต่อการเอาใจใส่ต่อการท าความสะอาดผกัก่อนน าไปปรุงอาหาร  

ผลการส ารวจพบวา่ ผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่ต่อผกัวา่มีความสะอาดระดบั

หน่ึง จึงน ามาลา้งเพียงอยา่งเดียวก็สามารถน าไปประกอบอาหารไดแ้ลว้ ผูป้ระกอบการยงัไดใ้ห้

เหตุผลอีกประการหน่ึงท่ีน่าตกใจคือ ต้องออกไปจ่ายตลาดตอนตีส่ี และเตรียมปรุงอาหารก็

เหน่ือยแลว้ ยงัตอ้งมาลา้งผกัอีกหลายรอบ หรือตอ้งมาลา้งด่างทบัทิมอีก      ท าไม่ไดห้รอก แสดง

ใหเ้ห็นวา่ผูป้ระกอบการไม่ไดใ้ส่ใจต่อความสะอาดของผกัก่อนน าไปปรุงอาหารเลย จึงเป็นเร่ือง

ท่ีทางหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งเขา้มาดูแลอย่างใกลชิ้ด ทั้งน้ีเพราะผูบ้ริโภคอาหารเจ ถือว่าเป็น

ผูบ้ริโภคท่ีมีสัดส่วนการทานผกัในจ านวนและปริมาณท่ีมากกว่าผูบ้ริโภคโดยทัว่ไป ตอ้งมีการ

เอาใจใส่ต่อความปลอดภยัจากสารพิษมากกวา่คนปกติ 
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(6)   ทศันคติต่อผูผ้ลิตผกัปลอดสารพิษ  

จากการใหข้อ้มูลของสถานประกอบการร้านอาหาร พบวา่ ไม่มีความแตกต่าง

กนัระหวา่งผูผ้ลิตผกัปลอดสารพิษ กบัเกษตรกรโดยทัว่ไป ไม่มีความน่าเช่ือถือ และท่ีน่าตกใจ

คือ ทศันคติท่ีผิดต่อผกัปลอดสารพิษท่ีว่า ถา้มีร่องรอยการแทะของแมลงท่ีใบผกัแลว้ แสดงให้

เห็นว่าผกันั้นไม่มีสารพิษ เป็นทศันคติท่ีผิดมาก ทั้งน้ีเพราะ ผกัดงักล่าวอาจจะมีแมลงมาแทะ

ก่อนหนา้ท่ีเกษตรกรจะพน่ยาก็เป็นไปได ้หรือมีการพน่ยาในบริเวณใกลเ้คียงแลว้ก็ปลิวมาติดกบั

ผกัดังกล่าวก็เป็นไปได้ นอกจากน้ีแล้ว ผูป้ระกอบการยงัมีความเช่ืออีกว่าการได้ซ้ือผกัจาก

ชาวเขาท่ีน่าสงสารเป็นการท าบุญอย่างหน่ึง และมีความเช่ือวา่ชาวเขาไม่พ่นยา และสารเคมีใน

ผกั จึงน ามาประกอบอาหารขาย (ราคาถูก กระสอบละ 30 บาท) แสดงให้เห็นวา่ ผูป้ระกอบการ

เหล่าน้ีไม่มีความเอาใจใส่ต่อสุขภาพของผูบ้ริโภคเท่าท่ีควร 

 

สรุปไดว้า่ จากการประเมินทิศทางการสนบัสนุนการผลิตผกัปลอดสารพิษของเกษตกร จาก
ผูป้ระกอบการร้านคา้อาหารเจดงักล่าว ไดรั้บการสนบัสนุนนอ้ยมาก ทั้งน้ีเพราะผูป้ระกอบการ
ยงัคงตอ้งหวงัก าไรจากการท าอาหารขาย จึงตอ้งซ้ือผกัในราคาถูก และส่วนใหญ่ก็จะซ้ือผกัใน
สถานท่ีสะดวก เช่น ตลาดสด ตลาดเมืองใหม่ ซ้ือในปริมาณมาก ในราคาขายส่ง สามารถต่อรอง
ราคาได ้หากเป็นชาวเขามาขายจะดีมาก เพราะไดร้าคาถูกเป็นพิเศษ             

การสนบัสนุนต่อการผลิตและการใช้ผกัปลอดสารพิษมีโอกาสเป็นไปได้ยาก ถึงแมจ้ะมี
ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองความปลอดภยัจากสารเคมีเป็นอย่างดี แต่การปฏิบติักลบัสวนทางกนั 
ดงันั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรจะพิจารณาตรงน้ีเป็นส าคญั เพราะปัจจุบนัการให้ตรารับรอง
มาตรฐานอาหารปลอดภยันั้น (Food Safety) ไม่แน่ใจวา่จะมีการตรวจถึงสารพิษในผกัหรือไม่ 
เพราะถา้หากตรวจพบในปริมาณท่ีมากแลว้ ตอ้งหาทางแกไ้ขโดยด่วน เพราะผูบ้ริโภคอาหารเจ 
ถือวา่เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีอยูใ่นขั้นเส่ียงต่ออนัตรายจากสารพิษตรงน้ีเป็นจ านวนมาก   
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5.2.3   กลุ่มร้านอาหารมงัสวิรัติ ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 กลุ่มร้านอาหารมงัสวิรัติเหล่าน้ี ผูว้ิจยัไดท้  าการส ารวจยงัร้านคา้อาหารมงัสวิรัติ

ต่าง ๆ ซ่ึงส่วนใหญ่จะท าการขายเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ทั้งน้ีเพราะมีสัดส่วนของ

ประชาชนท่ีมีการบริโภคอาหารมงัสวิรัติอย่างหนาแน่น นกัวิจยัเก็บขอ้มูลจากกลุ่มร้านอาหาร

มงัสวรัิติไดม้ากถึง 8 ร้าน ดงัต่อไปน้ี 

(1)   ชมรมมงัสวรัิติสาขาเชียงใหม่   
ตั้งอยูเ่ลขท่ี 42 ถนนมหิดล ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

(2)   ร้านมงัสวรัิติศูนยก์ารคา้กาดสวนแกว้   
ถนนหว้ยแกว้  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่   

(3)   ร้านมงัสวรัิติในโรงอาหาร มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  
ต าบลชา้งเผอืก  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่  50300   

(4)   ร้านมงัสวรัิติไทยออคิด   
ใกลว้ดัชยัศรีภูมิ  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่   

(5)   ร้านมงัสวรัิติ สวนดอก   
อยูต่รงขา้มเภสัชกรรม อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  

(6)   ร้านอาหารมงัสวรัิติโรงอาหารคณะมนุษย ์  
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่   

(7)   ร้านลองพิสูจน์มงัสวรัิติเจ   
บริเวณตลาดรวมโชค อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่   

(8)   ร้านอาหารมงัสวรัิติ 
ศูนย์อาหารชั้นล่างศูนย์การค้าแอร์พอร์ทพลาซ่า ถนนมหิดล อ าเภอเมือง  
จงัหวดัเชียงใหม่   

 

ผลการส ารวจสามารถสรุปทศันคติของการบริโภคผกัปลอดสารพิษของผูป้ระกอบการ

ร้านอาหารมงัสวรัิติ ต่อการสนบัสนุนการผลิตผกัปลอดสารพิษ ในจงัหวดัเชียงใหม่ ไดด้งัน้ี 

(1)   ผูป้ระกอบการอาหารมงัสวิรัติน้ีมีลกัษณะการประกอบการอาหารท่ีไม่ต่าง

จากร้านอาหารเจเท่าไรนัก ดังนั้นทศันคติของการผูป้ระกอบการต่อการสนับสนุนการผลิต       

ผกัปลอดสารพิษในจงัหวดัเชียงใหม่  ก็ไม่แตกต่างกัน กล่าวคือ ทั้ งด้านราคาและปริมาณ            
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ก็จะเนน้ราคาถูก ปริมาณมาก จ าเป็นตอ้งซ้ือในราคาขายส่ง สามารถต่อรองราคาได ้ไม่ให้ความ

สนใจต่อการซ้ือผกัปลอดสารพิษเท่าท่ีควร เนน้ความสะดวกเป็นส าคญั และส าหรับการท าความ

สะอาดผกัก่อนน าไปปรุงอาหารขายนั้นก็เช่นกนั ไม่ไดใ้ห้ความส าคญัมากนกั แสดงให้เห็นถึง

หลกัส าคญัของการท าธุรกิจท่ีมุ่งเนน้ก าไรเป็นท่ีตั้ง  

(2)   การประเมินทิศทางความเป็นไปไดข้องกลุ่มผูป้ระกอบการอาหารมงัสวิรัติ 

ต่อการสนบัสนุนการผลิตผกัปลอดสารพิษ คร้ังน้ี ถือได้ว่า มีเพียงกลุ่มผูป้ระกอบการเพียง 1 

กลุ่มเท่านั้น ท่ีประสบความส าเร็จ 100% ท่ีสามารถส่งเสริมการผลิตผกัปลอดสารพิษเพื่อน ามา

ประกอบอาหารขาย คือ “ชมรมมงัสวรัิติ เชียงใหม่”  

ซ่ึงชมรมดงักล่าวไดส้นบัสนุนให้สมาชิกของกลุ่ม และชาวบา้น ไดท้  าการปลูกผกัปลอด

สารพิษ และน ามาจ าหน่ายใหช้มรม ในนามของ “เกษตรกรไร้สารพิษ” ซ่ึงตรงน้ีไดรั้บมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย ์100% ซ่ึงการด าเนินงานดงักล่าวไดเ้ร่ิมมาตั้งแต่ปี 2543 และยงัคงขยายผลการ

ด าเนินงานออกไปหลายพื้นท่ีทั้ งอ าเภอเมืองเชียงใหม่ และอ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 

นกัวจิยัจึงถือไดว้า่ชมรมดงักล่าวเป็นตน้แบบท่ีดีของการวจิยัคร้ังน้ี  

ถึงแมค้วามเป็นไปได้ค่อนขา้งมากแต่ก็ยงัคงมองเห็นถึงปัญหาของการขยายผลอยู่ ทั้งน้ี
เพราะตน้แบบท่ีดีน้ี (Best Practices) น้ีจะใชไ้ดก้รณีกบัลกัษณะผูป้ระกอบการ ท่ีมีลกัษณะบริบท 
(Context) คล้ายกบัชมรมน้ี กล่าวคือ ตอ้งมีลักษณะคุณธรรมจริยธรรมสูง มีการปฏิบติัตน        
ต่อความซ่ือสัตยต่์อตนเองและผูอ่ื้นอย่างแทจ้ริง (รากเหงา้ของชมรมหรือท่ีมาของกลุ่ม มาจาก
กลุ่ม “อโศก”) แต่นกัวิจยัก็มีความหวงัวา่ในระยะต่อไป เม่ือมีการให้ความสนใจต่อสุขภาพมาก
ข้ึน ความส าคัญต่อการบริโภคผกัปลอดสารพิษก็จะสูงข้ึนตามล าดับและจะส่งผลต่อการ
สนบัสนุนการผลิตผกัปลอดสารพิษในล าดบัต่อไปได ้
 

ผลสรุปจากการวิจยัการประเมินทิศทางของการสนับสนุนการผลิตผกัปลอดสารพิษ ใน
จงัหวดัเชียงใหม่ โดยกลุ่มผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษทั้ง 3 ระดบั คือ ผูบ้ริโภคระดบัครอบครัว 
รายเด่ียว ได้แก่ ผูบ้ริโภคระดบัครัวเรือนชุมชนชนบท และชุมชนเมือง กลุ่มท่ีสอง คือ กลุ่ม
ผูป้ระกอบการร้านคา้อาหารเจ และกลุ่มท่ีสามคือ กลุ่มผูป้ระกอบการร้านคา้อาหารมงัสวิรัติ ซ่ึง
กลุ่มแรกเป็นกลุ่มท่ีเป็นผูบ้ริโภคทางตรง ท่ีเป็นผูซ้ื้อผกัเอง ส่วนสองกลุ่มหลงัเป็นกลุ่มท่ีเป็น
ผูป้ระกอบการอาหารท่ีใชผ้กัเป็นส่วนประกอบหลกัในปริมาณมากกวา่อาหารโดยทัว่ไป อีกทั้งผู ้
ท่ีทานอาหารเจและอาหารมงัสวิรัติก็เป็นกลุ่มท่ีทานผกัมากกว่าคนปกติหลายเท่า การใช้กลุ่ม
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ผูบ้ริโภคผกัเหล่าน้ีเป็นตัวแทนของการประเมินทิศทางการสนับการผลิตผกัปลอดสารพิษ        
ในจงัหวดัเชียงใหม่ จึงเป็นตวัแทนท่ีเหมาะสมส าหรับการประเมินคร้ังน้ีเป็นอยา่งมาก 
 

ผลการประเมินกลุ่มทั้ง 3 กลุ่ม ไดผ้ลดงัน้ี 
(1)   กลุ่มผูบ้ริโภครายเด่ียว  

กลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่มน้ี ถึงแมจ้ะมีการบริโภคผกัท่ีปลอดภยัระดบัหน่ึงแลว้ แต่
การท่ีจะสนบัสนุนให้เกิดการเช่ือมโยงสู่การสนบัสนุนให้เกษตรกรปลูกผกัปลอดสารพิษไดน้ั้น  
เป็นเร่ืองยากมาก ทั้งน้ีเพราะปัจจยัส าคญัของการเลือกซ้ือผกัของผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีคือ ความ
สะดวกเป็นหลกั ตลาดไหนมีความสะดวกมากท่ีสุดก็จะเลือกซ้ือท่ีตลาดนั้น ดงันั้นส่ิงท่ีควรจะ
เร่งด าเนินการตอนน้ีคือ ควรจะส่งเสริมในเร่ืองของการท าให้ผกัสะอาดก่อนน าไปปรุงอาหาร 
เช่น การแช่ และลา้งผกัอยา่งถูกวธีิ  

(2)   กลุ่มผูป้ระกอบการร้านอาหารเจ  
จะไดรั้บการสนบัสนุนในเร่ืองของการผลิตผกัปลอดสารพิษนอ้ยมาก ทั้งน้ี

เพราะผูป้ระกอบการยงัคงตอ้งหวงัก าไรจากการท าอาหารขาย จึงตอ้งซ้ือผกัในราคาถูก และส่วน
ใหญ่ก็จะซ้ือผกัในสถานท่ีสะดวก เช่น ตลาดสด ตลาดเมืองใหม่ ซ้ือในปริมาณมาก ในราคาขาย
ส่ง สามารถต่อรองราคาได้ ถึงแม้จะมีความรู้ความเข้าใจเร่ืองความปลอดภัยจากสารเคมี         
เป็นอย่างดี แต่การปฏิบติักลบัสวนทางกนั ดงันั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรจะพิจารณาตรงน้ี   
เป็นส าคญั เพราะปัจจุบนัการใหต้รารับรองมาตรฐานอาหารปลอดภยันั้น (Food Safety) ไม่แน่ใจ
ว่าจะมีการตรวจถึงสารพิษในผกัหรือไม่ เพราะถ้าหากตรวจพบในปริมาณท่ีมากแลว้ ตอ้งหา
ทางแกไ้ขโดยด่วน เพราะผูบ้ริโภคอาหารเจ ถือว่าเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีอยูใ่นขั้นเส่ียงต่ออนัตราย
จากสารพิษตรงน้ีเป็นจ านวนมาก   

(3)   กลุ่มผูป้ระกอบการร้านอาหารมงัสวรัิติ  
มีทัศนคติของการผู ้ประกอบการต่อการสนับสนุนการผลิตผกัปลอด

สารพิษในจงัหวดัเชียงใหม่นอ้ยมาก กล่าวคือ ทั้งดา้นราคาและปริมาณ ก็จะเนน้ราคาถูก ปริมาณ
มาก จ าเป็นตอ้งซ้ือในราคาขายส่ง สามารถต่อรองราคาได ้ไม่ให้ความสนใจต่อการซ้ือผกัปลอด
สารพิษเท่าท่ีควร เนน้ความสะดวกเป็นส าคญั และส าหรับการท าความสะอาดผกัก่อนน าไปปรุง
อาหารขายนั้นก็เช่นกนั ไม่ไดใ้หค้วามส าคญัมากนกั  
 

จากผลการประเมินดังกล่าวขา้งต้นแสดงให้เห็นถึงวิกฤติของการบริโภคผกัในจงัหวดั
เชียงใหม่เป็นอยา่งมาก ดงัน้ี 
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(1)   ผูบ้ริโภคมีความเขา้ใจต่ออนัตรายจากสารเคมีท่ีใชก้บัผกัพอสมควร แต่ไม่
สามารถปฏิบติัตนต่อการบริโภคให้ปลอดภยัได ้ทั้งน้ีเพราะยงัคงมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือผกัท่ี
ราคาถูก เนน้ผกัท่ีตนชอบซ่ึงมีสารพิษ หาซ้ือผกัท่ีสะดวกมากกวา่ท าใหไ้ดผ้กัท่ีไม่ปลอดภยั 

(2)   ผูบ้ริโภคไม่มีการท าความสะอาดผกัก่อนท่ีจะน าไปปรุงอาหาร เน่ืองจาก
ความไม่เขา้ใจและไม่ปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามหลกัโภชนาการ อีกทั้งยงัไม่มีวินยัในการท าอาหาร  
ใหส้ะอาดเป็นนิสัย 

(3)   ร้านค้าผู ้ประกอบการอาหาร ไม่ให้ความส าคัญต่อความปลอดภัย            
จากสารพิษในผกัเท่าท่ีควร มีความรู้ความเขา้ใจระดบัหน่ึง แต่เน่ืองจากตอ้งการก าไรก็จะเนน้ผกั
ราคาถูก ซ่ึงส่วนใหญ่จะมีสารพิษ 

(4)   ร้านคา้ไม่มีการปฏิบติัตนท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการท าให้ผกัสะอาดก่อนน าไป
ประกอบอาหาร ไม่ มีวินัยในการปฏิบัติตนในการท าอาหารให้ ถูกหลักความสะอาด                
ทางโภชนาการ 

(5)   ยงัไม่มีมาตรการบงัคบัใช้เก่ียวกับโทษของการใช้ผกัมีสารพิษท่ีน ามา
ประกอบอาหาร ท าให้ผูป้ระกอบการยงัคงไม่ให้ความใส่ใจและให้ความระมดัระวงัในเร่ือง
สารพิษจากผกัเท่าท่ีควร 
 

ดงันั้น รายงานวิจยัฉบบัน้ีจึงเป็นบทสรุปเพื่อช้ีให้เห็นว่า ทิศทางการบริโภคผกัของคน
เชียงใหม่ได้มาถึงจุดวิกฤติของการบริโภคแล้วแง่มุมต่าง ๆ ท่ีแสดงให้เห็นถึงความขดัแยง้
ระหวา่งความรู้ทางทฤษฎี กบัการปฏิบติัจริงของผูบ้ริโภค ความคิดเห็น และทศันคติกบัการกิน
ผกัน้ีจะน ามาเป็นขอ้มูลเพื่อใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและเอกชนไดใ้ชเ้พื่อการสนบัสนุน
การผลิตผกัปลอดสารพิษและการรณรงคก์ารผลิตและบริโภคผกัปลอดสารพิษในล าดบัต่อไป  




