
 
บทที ่ 6 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาเร่ือง  “โครงการวิจยัและพฒันาเครือข่ายผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษท่ีมีต่อ

การสนับสนุนการผลิตผกัปลอดสารพิษของเกษตรกรจังหวดัเชียงใหม่” มีวตัถุประสงค ์        
ของการศึกษา คือ ศึกษาแนวทางในการสร้างและพฒันาเครือข่ายผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษ      
จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาสามารถสรุปไดด้งัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

6.1   สรุปผลการศึกษา 

 

 การวิจยัมีวตัถุประสงค์เพื่อท าการสร้างและพฒันาให้เกิดเครือข่ายผูบ้ริโภคผกัปลอด
สารพิษ อนัจะส่งผลต่อการสนบัสนุนให้เกษตรกรท าการผลิตผกัปลอดสารพิษในล าดบัต่อไป 
การวิจยัคร้ังน้ี เพื่อให้ได้มาซ่ึงเครือข่ายดังกล่าว นักวิจยัจึงได้ท าการส ารวจพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษ ในจงัหวดัเชียงใหม่ข้ึนมา โดยก าหนดตวัแทนของผูบ้ริโภคผกัท่ี
เหมาะสมส าหรับโครงการวิจยั คือ กลุ่มผูบ้ริโภคอาหารเจ และอาหารมงัสวิรัติ ทั้ งน้ีเพราะ
ผูบ้ริโภคเหล่าน้ีล้วนแล้วแต่เป็นผูท่ี้มีอตัราการบริโภคผกัในปริมาณและอัตราส่วนสูงกว่า
ผูบ้ริโภคกลุ่มอ่ืนโดยทัว่ไป แนวคิดหน่ึงของนกัวิจยัคือ เม่ือกลุ่มคนเหล่าน้ีซ่ึงทานผกัเป็นประจ า
ได้ตระหนักถึงความสะอาดจากสารเคมีในผักแล้ว จะส่งผลต่อการประกอบการอาหารของ
ร้านคา้เจ และมงัสวิรัติ ให้ตระหนกัถึงการใช้ผกัปลอดสารพิษในการประกอบอาหารจ าหน่าย 
และสามารถรวมกลุ่มกนัเกิดเป็นเครือข่ายผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษในล าดบัต่อไปได ้ 

การส ารวจพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการสนับสนุนผกัปลอดสารพิษใน จงัหวดั
เชียงใหม่ จึงเป็นอีกหน่ึงแนวทางท่ีสามารถบอกถึงความนิยมในการบริโภคผกัปลอดสารพิษของ
กลุ่มผู ้บริโภคในจังหวดัเชียงใหม่ โดยนักวิจัยได้ท าการส ารวจโดยวิธีการเก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถาม และท าการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้มาและน ามาสรุปผล เพื่อช้ีให้เห็นถึงพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการสนบัสนุนผกัปลอดสารพิษ  ของจงัหวดัเชียงใหม่ อนัจะน าไปสู่การวาง
แผนการสร้างเครือข่ายผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษในล าดบัต่อไป  
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การส ารวจพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการสนับสนุนผกัปลอดสารพิษใน จงัหวดั
เชียงใหม่ จ  านวนทั้งส้ิน 543 ชุด ซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคอาหารเจ มงัสวิรัติ ในร้านอาหารเจ และ       
ร้านมงัสวรัิติทั้งส้ิน 23 ร้าน ทัว่จงัหวดัเชียงใหม่ ขอ้มูลท่ีไดจ้ะน ามาวิเคราะห์เพื่อหาขอ้สรุปท่ีจะ
ช้ีให้เห็นถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการสนบัสนุนผกัปลอดสารพิษ ของจงัหวดัเชียงใหม่ 
อนัจะน าไปสู่การวางแผนการสร้างเครือข่ายผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษ มีรายละเอียดไดแ้ก่  

(1)   การตระหนกัถึงพิษภยัของการบริโภคผกัท่ีมีสารพิษตกคา้ง   
(2)   ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความปลอดภยัของผกัประเภทต่างๆ  
(3)   ความสนใจต่อการบริโภคผกัปลอดสารพิษ ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัเชียงใหม่ 
(4)   ความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชผ้กัปลอดสารพิษในร้านอาหาร ของผูบ้ริโภค

ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
(5)  ขอ้เสนอแนะต่อการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัความปลอดภยัของผกัใน

ร้านอาหารเจ และมงัสวรัิติ จงัหวดัเชียงใหม่ ไดแ้ก่ 
(5.1)   การมีมีตรารับรอง 
(5.2)   การใชป้้ายโฆษณาประชาสัมพนัธ์ “ใชผ้กัปลอดสารพิษ” 
(5.3)   บอกท่ีมาของแหล่งผกัปลอดสารพิษท่ีใช ้
(5.4)   บอกชนิดของรายการอาหารท่ีใชผ้กัปลอดสารพิษ 
(5.5)   บอกประโยชน์และความรู้ของการบริโภคผกัปลอดสารพิษ 
(5.6)   บอกวธีิการป้องกนัสารพิษจากผกัก่อนรับประทาน 

 จากการส ารวจพฤติกรรมของผู ้บริโภคท่ีมีต่อการสนับสนุนผกัปลอดสารพิษใน            
จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาสรุปไดว้่า  ผูบ้ริโภคมีความตระหนกัต่อสารพิษในผกั และถา้มี
โอกาสก็จะเลือกผกัท่ีปลอดสารพิษทาน แต่เน่ืองจากไม่สะดวกในการเลือกรับประทาน และเม่ือ
นกัวจิยัไดท้  าการส ารวจความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัความปลอดภยัในผกัประเภทต่างๆ  
 ผลการวิเคราะห์พบว่า ผูบ้ริโภคยงัมีความเขา้ใจท่ีไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัความปลอดภยัใน
ผกัทั้ง 4 ประเภทท่ีคิดวา่ปลอดภยั กล่าวคือ ล าดบัความปลอดภยัท่ีส ารวจได ้คือ 
  ล าดบัท่ี 1 ผกัปลอดสารพิษ 
  ล าดบัท่ี 2 ผกัปลอดภยั 
  ล าดบัท่ี 3 ผกัอินทรีย ์
  ล าดบัท่ี 4 ผกัไฮโดรโปนิค 
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 ทั้งน้ีในความเป็นจริงแล้วผกัท่ีมีความปลอดภยัมากท่ีสุด คือ ผกัอินทรีย์ ทั้ งน้ีเพราะ    
ผกัอินทรียเ์ป็นผกัท่ีไม่ได้ใช้สารเคมีใด ๆ เลย ทั้งปุ๋ย ยา และฮอร์โมนต่าง ๆ จึงถือว่าเป็นผกั        
ท่ีสะอาดมากท่ีสุด จากการส ารวจดงักล่าวท าให้ทราบถึงขอ้เท็จจริงว่านอกจากผูบ้ริโภคจะไม่
เขา้ใจเก่ียวกบัการบริโภคผกัปลอดสารพิษแลว้ ยงัไม่มีวินยัในการบริโภคอาหารท่ีประกอบจาก
ผกัอีกดว้ย กล่าวคือ ถา้ร้านอาหารท่ีทานประจ านั้นไม่ใช้ผกัปลอดสารพิษ ผูบ้ริโภคก็ยงัคงซ้ือ
ทานอยู่ หรือร้านดังกล่าวใช้ผกัปลอดสารพิษจริง ก็ไม่ได้ท  าการสอบถามให้แน่ชัดว่าได ้        
ตรารับรองมาตรฐานหรือไม่ ทั้งน้ีเพราะพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารท่ีประกอบจากผกันั้น 
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เนน้ความสะดวกสบายเป็นหลกั  
 
 ดงันั้น นักวิจยัจึงได้ใช้ผลการศึกษาขา้งตน้ในการน ามาวางแผนการวิจยัเพื่อศึกษาถึง
แนวทางในการมีส่วนร่วมของผูป้ระกอบการร้านอาหารเจ และร้านอาหารมงัสวิรัติ ในจงัหวดั
เชียงใหม่ เพื่อใหเ้กิดการสนบัสนุนการผลิตผกัปลอดสารพิษของจงัหวดัเชียงใหม่ โดยการศึกษา
คร้ังน้ีไดท้  าการวเิคราะห์ผูเ้ขา้ร่วมโครงการวจิยัออกเป็น 3 กลุ่ม คือ  

(1)   ผูบ้ริโภครายเด่ียวในครัวเรือน   
(2)   กลุ่มร้านอาหารเจ  
(3)   กลุ่มร้านอาหารมงัสวรัิติ  

 ผลการศึกษาสามารถสรุปไดต้ามกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยั ดงัรายละเอียดของผลการ
วเิคราะห์ สรุปไดด้งัน้ี 

(1)   ผูบ้ริโภครายเด่ียวในครัวเรือน   
เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเอาใจใส่ต่อการบริโภคผกัในเร่ืองของความสะอาดดี 

แต่ยงัไม่มากถึงขั้นตอ้งท าให้ปลอดภยั ทั้งน้ีเพราะผูบ้ริโภคไม่สามารถเลือกซ้ือผกัท่ีปลอดภยัได้
ทุกชนิด ผกับางชนิดจ าเป็นตอ้งใชส้ารเคมีถึงจะไดผ้ลผลิตออกมาดี เช่น กะหล ่าดอก บล๊อกโคลี 
และกะหล ่าปลี ซ่ึงเป็นผกัท่ีผูบ้ริโภครายเด่ียวเหล่าน้ีนิยมน ามาปรุงเป็นอาหาร ดงันั้นถึงแมจ้ะ
พยายามหาซ้ือท่ีปลอดภยัแลว้ แต่ก็ไม่ทั้งหมด 

ในด้านแหล่งซ้ือผกันั้น กลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีมีการเลือกซ้ือผกัปลอด
สารพิษตามตลาดโดยทัว่ ๆ ไป ใกลบ้า้นของตนเอง กล่าวคือ จะเป็นแหล่งซ้ืออาหารอ่ืน ๆ ดว้ย 
เช่น ตลาดสด หรือตลาดใกลบ้า้น เน่ืองจากตอ้งจ่ายตลาดทุกวนั การเลือกซ้ือผกัก็จะนิยมซ้ือใน
ตลาดแห่งน้ีดว้ยเช่นกนั ถา้อยูใ่กลห้้างสรรพสินคา้ก็จะซ้ือในห้าง ซ่ึงผกัปลอดสารพิษมีให้เลือก
หลายชนิด แสดงใหเ้ห็นถึงความส าคญัของสถานท่ีจ าหน่ายเป็นหลกั ทศันคติท่ีมีการส ารวจก่อน
หนา้น้ีท่ีบอกวา่ ผูบ้ริโภคหาซ้ือผกัปลอดสารพิษไดย้าก จึงเป็นการสนบัสนุนการส ารวจคร้ังน้ี  
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   ผลการศึกษาสรุปไดว้า่ กลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่มน้ี ถึงแมจ้ะมีการบริโภคผกัท่ี
ปลอดภยัระดบัหน่ึงแลว้ แต่การท่ีจะสนบัสนุนให้เกิดการเช่ือมโยงสู่การสนบัสนุนให้เกษตรกร
ปลูกผกัปลอดสารพิษไดน้ั้น เป็นเร่ืองยากมาก ทั้งน้ีเพราะปัจจยัส าคญัของการเลือกซ้ือผกัของ
ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีคือ ความสะดวกเป็นหลัก ตลาดไหนมีความสะดวกมากท่ีสุดก็จะเลือกซ้ือท่ี  
ตลาดนั้น ยิง่พ่อคา้เร่มาขายท่ีบา้นแลว้ ก็จะตดัสินใจซ้ือไดท้นัที ในลกัษณะน้ีการท่ีจะสนบัสนุน
ให้ผูบ้ริโภคไดท้านผกัท่ีปลอดภยัได ้ควรจะส่งเสริมในเร่ืองของการท าให้ผกัสะอาดก่อนน าไป
ปรุงอาหาร เช่น การแช่ และลา้งผกัอยา่งถูกวธีิ จึงเหมาะสมมากส าหรับผูบ้ริโภคกลุ่มน้ี 
 

(2)   กลุ่มร้านอาหารเจ  
ผลการวิจยัสามารถสรุปทศันคติของการบริโภคผกัปลอดสารพิษของ

ผูป้ระกอบการร้านอาหารเจ ต่อการสนับสนุนการผลิตผกัปลอดสารพิษ ในจงัหวดัเชียงใหม่       
มีรายละเอียด ดงัน้ี 

(2.1)   ทศันคติของผูป้ระกอบการร้านอาหารเจ ในจงัหวดัเชียงใหม่  
ผลการศึกษาพบว่า การตัดสินใจซ้ือผกัของทางร้านข้ึนอยู่กับ

ทศันคติของเจา้ของสถานประกอบการเป็นหลกั ทั้งน้ีเพราะนกัวิจยัมีสมมติฐานวา่การตดัสินใจ 
ท่ีใช้ผกัปลอดสารพิษเพื่อประกอบอาหารขายให้กบัผูบ้ริโภคอาหารเจนั้น ข้ึนอยู่กบัเจา้ของร้าน
เป็น   ส่วนใหญ่ ทั้งน้ีจากการสัมภาษณ์ท าให้ทราบถึงแนวคิดต่อการใช้ผกัปลอดสารพิษว่าทาง
ร้านมีความใส่ใจต่ออนัตรายต่อสุขภาพของผูบ้ริโภคเป็นอย่างมาก จึงอยากจะใช้ผกัปลอด
สารพิษ น ามาประกอบอาหาร แต่เน่ืองจากทางร้านจ าเป็นตอ้งใช้ผกัหลาย ๆ ชนิด ในปริมาณ
มากๆ ไม่สามารถหาซ้ือมาประกอบอาหารขายได้ จึงจ าเป็นต้องหันไปซ้ือผกัทั่วไปตาม
ทอ้งตลาด เช่น ตลาดสด หรือตลาดเมืองใหม่ เป็นตน้ แสดงให้เห็นถึงขอ้จ ากดัของการผลิตผกั
ปลอดสารพิษ    ซ่ึงจะผลิตตามฤดูกาลเป็นหลกั 

(2.2)   ทศันคติต่อราคาของผกัปลอดสารพิษ  
ผลการศึกษาพบว่า ราคาไม่แพงมากนัก พอซ้ือหาได ้ราคาไม่ใช่

เร่ืองส าคญั เพราะราคาผกัทัว่ไป กบัผกัปลอดสารพิษนั้น ไม่มีความแตกต่างกนัแต่ผูป้ระกอบการ
จ าเป็นตอ้งซ้ือในปริมาณจ านวนมากท าให้การซ้ือผกัในตลาดสดจะง่ายกวา่ สามารถต่อรองราคา
ไดม้ากกวา่ อีกทั้งยงัเป็นราคาขายส่ง ต่างกบัในห้างสรรพสินคา้ซ่ืงเป็นการขายปลีก ถึงแมจ้ะซ้ือ
ในปริมาณท่ีมาก แต่ก็ไม่ไดล้ดราคา 
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(2.3)   ทศันคติต่อปริมาณการจ าหน่ายและความต่อเน่ืองของการผลิต  
ผลการศึกษาพบว่าเป็นปัญหาท่ีส าคัญของการผลิตผกัปลอด

สารพิษจ าหน่าย เพราะผูป้ระกอบการร้านอาหารเจนั้น มีความตอ้งการปริมาณผกัจ านวนมาก
และมีการจดัส่งให้ร้านอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงเกษตรกรเองไม่สามารถจะบริหารการผลิตได้ตามท่ี
ตอ้งการ  

(2.4)   ทศันคติต่อสถานท่ีจดัจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษ  
ผลการศึกษาพบว่า ผูป้ระกอบการได้ให้เหตุผลว่าไม่ไดมี้ปัญหา

กบัสถานท่ีจดัจ าหน่าย ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินคา้ หรือตลาดสด ก็สามารถซ้ือได ้แต่เม่ือได้
ถามถึงความสะดวกแลว้ กลบัพบว่าซ้ือใกลบ้า้นจะดีกว่า เพราะขนส่งสะดวก และประหยดัค่า
น ้ามนั ถึงแมใ้นหา้งจะมีผกัปลอดสารพิษขาย แต่ก็ไม่สะดวกเท่ากบัตลาด และตลาดสดก็สามารถ
ซ้ือเคร่ืองปรุงและส่วนประกอบท่ีน ามาปรุงอาหารไดค้รบถว้น 

(2.5)   ทศันคติต่อการเอาใจใส่ต่อการท าความสะอาดผกัก่อนน าไปปรุง
อาหาร  

ผลการศึกษาพบว่า ผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่ต่อผกัในตลาด
โดยทัว่ไปมีความสะอาดระดบัหน่ึง จึงน ามาลา้งเพียงอยา่งเดียวก็สามารถน าไปประกอบอาหาร
ไดแ้ลว้ ผูป้ระกอบการยงัไดใ้ห้เหตุผลอีกประการหน่ึงท่ีน่าตกใจคือ ตอ้งออกไปจ่ายตลาดตอน  
ตีส่ี  และเตรียมปรุงอาหารก็เหน่ือยแล้ว ย ังต้องมาล้างผ ักอีกหลายรอบ หรือต้องมาล้าง             
ด่างทบัทิมอีก ท าไม่ไดห้รอก แสดงให้เห็นวา่ผูป้ระกอบการไม่ไดใ้ส่ใจต่อความสะอาดของผกั
ก่อนน าไปปรุงอาหารเลย จึงเป็นเร่ืองท่ีทางหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งเขา้มาดูแลอย่างใกล้ชิด 
ทั้งน้ีเพราะผูบ้ริโภคอาหารเจ ถือว่าเป็นผูบ้ริโภคท่ีมีสัดส่วนการทานผกัในจ านวนและปริมาณ   
ท่ีมากกวา่ผูบ้ริโภคโดยทัว่ไป ตอ้งมีการเอาใจใส่ต่อความปลอดภยัจากสารพิษมากกวา่คนปกติ  

(2.6)   ทศันคติต่อผูผ้ลิตผกัปลอดสารพิษ  
ผลการศึกษาพบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัระหวา่งผูผ้ลิตผกัปลอด

สารพิษ กบัเกษตรกรโดยทัว่ไป ไม่มีความน่าเช่ือถือ และท่ีน่าตกใจคือ ทศันคติท่ีผิดต่อผกัปลอด
สารพิษท่ีว่า ถ้ามีร่องรอยการแทะของแมลงท่ีใบผกัแล้ว แสดงให้เห็นว่าผกันั้นไม่มีสารพิษ    
เป็นทศันคติท่ีผดิมาก ทั้งน้ีเพราะ ผกัดงักล่าวอาจจะมีแมลงมาแทะก่อนหนา้ท่ีเกษตรกรจะพ่นยา
ก็เป็นไปได้ หรือมีการพ่นยาในบริเวณใกล้เคียงแล้วก็ปลิวมาติดกับผกัดังกล่าวก็เป็นไปได ้
นอกจากน้ีแลว้ ผูป้ระกอบการยงัมีความเช่ืออีกว่าการไดซ้ื้อผกัจากชาวเขาท่ีน่าสงสารเป็นการ
ท าบุญอย่างหน่ึง และมีความเช่ือว่าชาวเขาไม่พ่นยา และสารเคมีในผกั จึงน ามาประกอบ     
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อาหารขาย (ราคาถูก กระสอบละ 30 บาท) แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูป้ระกอบการเหล่าน้ีไม่มีความเอาใจ
ใส่ต่อสุขภาพของผูบ้ริโภคเท่าท่ีควร 

ผลการศึกษาสรุปไดว้า่ การประเมินทิศทางการสนบัสนุนการผลิตผกัปลอดสารพิษของ
เกษตกร จากผูป้ระกอบการร้านคา้อาหารเจดงักล่าว ไดรั้บการสนบัสนุนน้อยมาก ทั้งน้ีเพราะ
ผูป้ระกอบการยงัคงตอ้งหวงัก าไรจากการท าอาหารขาย จึงตอ้งซ้ือผกัในราคาถูก และส่วนใหญ่ก็
จะซ้ือผกัในสถานท่ีสะดวก เช่น ตลาดสด ตลาดเมืองใหม่ ซ้ือในปริมาณมาก ในราคาขายส่ง 
สามารถต่อรองราคาได ้หากเป็นชาวเขามาขายจะชอบมากเป็นพิเศษ เพราะสามารถซ้ือไดร้าคา
ถูกเป็นพิเศษ             

การสนบัสนุนต่อการผลิตและการใชผ้กัปลอดสารพิษมีโอกาสเป็นไปไดย้าก ถึงแมจ้ะมี
ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองความปลอดภยัจากสารเคมีเป็นอย่างดี แต่การปฏิบติักลบัสวนทางกนั 
ดงันั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรจะพิจารณาตรงน้ีเป็นส าคญั เพราะปัจจุบนัการให้ตรารับรอง
มาตรฐานอาหารปลอดภยันั้น (Food Safety) ไม่แน่นอนวา่จะมีการตรวจถึงสารพิษในผกัหรือไม่ 
เพราะถา้หากตรวจพบในปริมาณท่ีมากแลว้ ตอ้งหาทางแกไ้ขโดยด่วน เพราะผูบ้ริโภคอาหารเจ 
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นจะทานผกัเป็นหลกั ถือว่าเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีอยู่ในขั้นเส่ียงต่ออนัตรายจาก
สารพิษตรงน้ีเป็นจ านวนมาก 

   
(3)   กลุ่มร้านอาหารมงัสวรัิติ  

ผูป้ระกอบการอาหารมงัสวิรัติน้ีมีลกัษณะการประกอบการอาหารท่ีไม่

ต่างจากร้านอาหารเจเท่าไรนกั ดงันั้นทศันคติของการผูป้ระกอบการต่อการสนบัสนุนการผลิต

ผกัปลอดสารพิษในจงัหวดัเชียงใหม่ ก็ไม่แตกต่างกนั กล่าวคือ ทั้งดา้นราคาและปริมาณ ก็จะเนน้

ราคาถูก ปริมาณมาก จ าเป็นตอ้งซ้ือในราคาขายส่ง สามารถต่อรองราคาได ้ไม่ให้ความสนใจต่อ

การ ซ้ือผกัปลอดสารพิษเท่าท่ีควร เนน้ความสะดวกเป็นส าคญั และส าหรับการท าความสะอาด

ผกัก่อนน าไปปรุงอาหารขายนั้นก็เช่นกนั ไม่ไดใ้หค้วามส าคญัมากนกั  

การประเมินทิศทางความเป็นไปได้ของกลุ่มผู ้ประกอบการอาหาร

มงัสวิรัติ ต่อการสนบัสนุนการผลิตผกัปลอดสารพิษ คร้ังน้ี ถือไดว้า่ มีเพียงกลุ่มผูป้ระกอบการ

เพียง 1 กลุ่มเท่านั้น ท่ีประสบความส าเร็จ 100% ท่ีสามารถส่งเสริมการผลิตผกัปลอดสารพิษเพื่อ

น ามาประกอบอาหารขาย คือ “ชมรมมงัสวิรัติ เชียงใหม่” ซ่ึงชมรมดงักล่าวได้สนับสนุนให้

สมาชิกของกลุ่ม และชาวบ้าน ได้ท าการปลูกผกัปลอดสารพิษ และน ามาจ าหน่ายให้ชมรม       
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ในนามของ “เกษตรกรไร้สารพิษ” ซ่ึงตรงน้ีได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 100% ซ่ึง              

การด าเนินงานดงักล่าวไดเ้ร่ิมมาตั้งแต่ปี 2543 และยงัคงขยายผลการด าเนินงานออกไปหลาย

พื้นท่ีทั้ งอ าเภอเมืองเชียงใหม่ และอ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ นักวิจยัจึงถือได้ว่าชมรม

ดงักล่าวเป็นตน้แบบท่ีดีของการวจิยัคร้ังน้ี  

 

ถึงแมค้วามเป็นไปไดค้่อนขา้งมากแต่ก็ยงัคงมองเห็นถึงปัญหาของการขยายผลอยู ่ทั้งน้ี

เพราะตน้แบบท่ีดี (Best Practices) น้ี จะใชไ้ดก้รณีกบัลกัษณะผูป้ระกอบการท่ีมีลกัษณะบริบท 

(Context) คลา้ยกบัชมรมดงักล่าว กล่าวคือ ตอ้งมีลกัษณะคุณธรรมจริยธรรมสูง มีการปฏิบติัตน

ต่อความซ่ือสัตยต่์อตนเองและผูอ่ื้นอย่างแทจ้ริง (รากเหงา้ของชมรมหรือท่ีมาของกลุ่ม มาจาก

กลุ่ม “อโศก”) แต่นกัวิจยัก็มีความหวงัวา่ในระยะต่อไป เม่ือมีการให้ความสนใจต่อสุขภาพมาก

ข้ึน ความส าคัญต่อการบริโภคผกัปลอดสารพิษก็จะสูงข้ึนตามล าดับและจะส่งผลต่อการ

สนบัสนุนการผลิตผกัปลอดสารพิษในล าดบัต่อไปได ้

 
6.2   ข้อเสนอแนะ 
 

เพื่อใหเ้กิดการสนบัสนุนการผลิตผกัปลอดสารพิษ ในจงัหวดัเชียงใหม่ จากผูบ้ริโภคใน
ทอ้งตลาด นกัวจิยัไดเ้สนอแนะแนวทางในการด าเนินงาน มีรายละเอียดดงัน้ี 
  (1)  จากการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความเขา้ใจต่ออนัตรายจาก
สารเคมีท่ีใชก้บัผกัพอสมควร แต่ไม่สามารถปฏิบติัตนต่อการบริโภคให้ปลอดภยัได ้ทั้งน้ีเพราะ
ยงัคงมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือผกัท่ีราคาถูก เน้นผกัท่ีตนชอบซ่ึงมีสารพิษ หาซ้ือผกัท่ีสะดวก
มากกวา่   ท าให้ไดผ้กัท่ีไม่ปลอดภยั ดงันั้น หน่วยงานภาคีทุกหน่วย ทั้งส านกังานสาธารณสุข 
และหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง ควรท่ีจะใหค้วามรู้เร่ืองพิษภยัจากสารพิษในผกั  
  (2)   จากการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคไม่มีการท าความสะอาดผกัก่อนท่ีจะน าไป
ปรุงอาหาร เน่ืองจากความไม่เขา้ใจและไม่ปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามหลกัโภชนาการ อีกทั้งยงัไม่มี
วินยัในการท าอาหารให้สะอาดเป็นนิสัย ดงันั้นการให้ความรู้และความตระหนกัต่อวินยัการท า
ความสะอาดผกัก่อนน าไปประกอบอาหาร จึงเป็นเร่ืองท่ีควรใหผู้บ้ริโภคปฏิบติัเป็นนิสัย 
  (3)   จากการศึกษาพบวา่ ร้านคา้ผูป้ระกอบการอาหาร ไม่ให้ความส าคญัต่อ
ความปลอดภยัจากสารพิษในผกัเท่าท่ีควร มีความรู้ความเขา้ใจระดบัหน่ึง แต่เน่ืองจากตอ้งการ
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ก าไรก็จะเนน้ผกัราคาถูก ซ่ึงส่วนใหญ่จะมีสารพิษ ตรงจุดน้ีหน่วยงานราชการควรมีกฏขอ้บงัคบั
ในการสอดส่องดูแลมาตรฐานของอาหารพอสมควร 
  (4)   จากการศึกษาพบว่า ร้านค้าผูป้ระกอบการอาหารไม่มีการปฏิบติัตนท่ี
ถูกตอ้งเก่ียวกบัการท าให้ผกัสะอาดก่อนน าไปประกอบอาหาร ไม่มีวินยัในการปฏิบติัตนในการ
ท าอาหารให้ถูกหลกัความสะอาดทางโภชนาการ  ดงันั้นส านักงานสาธารณสุขตอ้งเขา้มามี
บทบาทตรงจุดน้ีเพื่อเป็นการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
  (5)   ปัจจุบนัยงัไม่มีมาตรการบงัคบัใช้เก่ียวกบัโทษของการใช้ผกัมีสารพิษท่ี
น ามาประกอบอาหาร ท าใหผู้ป้ระกอบการยงัคงไม่ใหค้วามใส่ใจและใหค้วามระมดัระวงัในเร่ือง
สารพิษจากผกัเท่าท่ีควร ดงันั้นหน่วยงานภาคี ทั้งภาครัฐและองค์กรเอกชน ควรบูรณาการ
ร่วมกนัเพื่อใหเ้กิดมาตรการบงัคบัเก่ียวกบัโทษของการสารพิษในผกัข้ึนมา 

 

นอกจากน้ี ยงัมีข้อเสนอแนะต่อการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกับความปลอดภยัของผกั       

ในร้านอาหารเจ และมงัสวิรัติ จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเร่ืองของ

การบริโภคผกัปลอดสารพิษมากข้ึน มีขอ้เสนอแนะต่อร้านคา้ประกอบอาหารเจ และมงัสวิรัติ    

มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (1)   ควรมีตรารับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยของผกัท่ีน ามา
ประกอบอาหารในร้าน  
  (2)   ควรใชป้้ายโฆษณาประชาสัมพนัธ์ “ใช้ผกัปลอดสารพิษ” ในร้านเพื่อให้
เกิดความมัน่ใจต่อการบริโภค 
  (3)   ทางร้านควรบอกท่ีมาของแหล่งผ ักปลอดสารพิษท่ีใช้ให้กับลูกค้า 
เพื่อท่ีจะใหเ้กิดความเช่ือมัน่ต่อการบริโภค 
  (4)   ทางร้านควรบอกชนิดของรายการอาหารท่ีใช้ผกัปลอดสารพิษ เป็น
ส่วนประกอบของอาหารท่ีจ าหน่าย 
  (5)   ทางร้านควรบอกประโยชน์และความรู้ของการบริโภคผกัปลอดสารพิษ
ใหก้บัผูบ้ริโภคนอกจากการจ าหน่ายอาหารเพียงอยา่งเดียว 
  (6)   ทางร้านควรบอกวิธีการป้องกนัสารพิษจากผกัก่อนรับประทาน ให้กบั
ผูบ้ริโภคเพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อผูบ้ริโภคดา้นความปลอดภยั 




