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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

“ในนํ้ามีปลา ในนามีขาว” ยังคงเปนคําพูดท่ีหลาย ๆ คนคุนเคยกันเปนอยางดี ซ่ึงคําพูด
ดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงความอุดมสมบรูณของประเทศไทยมาจนถึงปจจุบันนี้ พรอมกับช่ือเสียง
ของประเทศท่ีมีความแข็งแกรงในดานเกษตรกรรม เนื่องจากประเทศไทยมีอาหารหลายชนิดท่ีมีการ
สงออกเปนลําดับตน ๆ ของโลก หรืออาจกลาวไดวา สินคาบางชนิดนั้นประเทศไทยเปนเจาตลาด 
ไดแก ไกแปรรูป กุงแชแข็ง ทูนากระปอง ขาวและสับปะรดแปรรูปเปนสินคาท่ีมีการสงออกเปน
อันดับหนึ่งของโลก เรียกไดวา ภาคเกษตรกรรมไทยเปนแหลงรายไดท่ีสําคัญของประเทศ โดย
รายไดภาคเกษตรกรรมคิดเปน รอยละ 9 ของ GDP รวม (Gross Domestic Product) (ธนาคารแหง
ประเทศไทย, 2552: ระบบออนไลน) นอกจากนี้แลวภาคเกษตรยังกอใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยี
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศ เชน อาหารปลอดภัย อาหารท่ีมีเทคโนโลยีทางการผลิต รวมถึง
กอใหเกิดการวิจัยและพัฒนาสินคาการเกษตรหรืออาหาร ซ่ึงจะเปนตัวผลักดันใหเกิดการพัฒนาใน
ภาคเกษตรตอไปในอนาคต  

ประเทศไทยเปนแหลงทองเท่ียวท่ีนาสนใจของนักเดินทางท่ัวโลก ทําใหภาครัฐเล็งเห็น
ถึงความสําคัญในหลายๆ ดาน ซ่ึงหนึ่งในน้ันก็คือ เร่ืองความปลอดภัยไดมาตรฐานของอาหาร โดย
ไดจัดใหมีการใหความรูความเขาใจแกประชาชน มีการรณรงคผานทางส่ือตางๆ  ผลักดันกิจกรรม
เกี่ยวกับอาหารปลอดภัย รวมไปถึงมีการควบคุมดูแลการผลิตอาหารต้ังแตการเพาะปลูกจนถึงการ
แปรรูปใหแกผูประกอบการและประชาชนไดบริโภค โดยมีกระทรวงสาธารณสุขเปนผูดูแล
รับผิดชอบ ตลอดจนสนับสนุนโครงการตางๆที่เกี่ยวของกับสุขภาพและอนามัยของประชาชน 
โครงการหนึ่งซ่ึงมีสวนสําคัญนั่นก็คือ “โครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety)” โดยมีแนวคิดท่ีวา 
“สุขภาพดีเร่ิมท่ีอาหารปลอดภัย” ซ่ึงเปนท้ังผลดีแกท้ังคนไทยและตางชาติท่ีไดบริโภคอาหารท่ีมี
ความปลอดภัยถูกสุขลักษณะ  

จังหวัดเชียงใหมถือเปนเมืองทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยมในหมูนักทองเท่ียวท้ังชาวไทย
และตางชาติ โดยรายไดหลักของจังหวัดเชียงใหมมาจากภาคการทองเท่ียวและอุตสาหกรรม ถือเปน
จังหวัดท่ีมีเศรษฐกิจเติบโตเปนอันดับสองของประเทศรองจากกรุงเทพมหานครและเปนจังหวัดท่ีมี
ขนาดพ้ืนท่ีใหญท่ีสุดในภาคเหนือตอนบน อีกท้ังยังเปนแหลงผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตรที่สําคัญอีกแหงหนึ่งของประเทศ  จังหวัดเชียงใหมมีประชากรโดยรวม  1,670,317  คน  ซ่ึง
แหลงธุรกิจท่ีสําคัญสวนใหญจะตั้งอยูในอําเภอเมืองของจังหวัด   ภายในอําเภอเมืองสามารถแบง
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ออกเปน 8 ตําบล คือ ตําบลชางเผือก  ตําบลสุเทพ  ตําบลแมเหียะ  ตําบลปาแดด  ตําบลหนองหอย  
ตําบลทาศาลา  ตําบลฟาฮาม  และตําบลสันผีเส้ือ (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม, 2552: ระบบ
ออนไลน)   

ความสําคัญดังกลาวจึงทําใหภาครัฐจัดตั้งหนวยงานตางๆ ข้ึนเพื่อควบคุมดูแลแกไข
ปญหาสุขอนามัยของประชาชนอยางจริงจังและมอบใหกระทรวงสาธารณสุขเปนหนวยงานหลักใน
การประสานและใหความรูความเขาใจแกประชาชนเกี่ยวกับหลักอาหารปลอดภัยผานทางส่ือ
หลากหลายรูปแบบ เชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เทศบาลนครเชียงใหม สํานักสงเสริมการเกษตร กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงการทองเท่ียว  หนวยงานที่เกี่ยวของอ่ืนๆ  ไดรวมกันจัดต้ังกิจกรรม โครงการ รวมถึงการ
ใหความรูขอบังคับ แกประชาชนและผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารในจังหวัดเชียงใหมใหมี
ความรูความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของอาหารปลอดภัย ตัวอยางเชน สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมรวมกับเทศบาลนครเชียงใหมและมหาวิทยาลัยเชียงใหมรวมจัดงาน 
“เกษตรปลอดพิษ ชีวิตปลอดภัย” เพื่อใหผูบริโภคไดเห็นและเขาใจสภาพของพืชผักปลอดภัยจากไร
นาสูโตะอาหาร สงเสริมและเผยแพรการปลูกผักปลอดสารพิษแกเกษตรกรและผูบริโภคทั่วไป 
รวมท้ังสนับสนุนใหผลผลิตทางการเกษตรท่ีปลอดจากสารเคมีเปนท่ีนิยมแกผูบริโภคโดยผาน
ระบบตลาดท่ีเปนธรรม สนับสนุนวิทยากรมาบรรยายใหความรู ประกอบการสาธิตการใชชุด
ทดสอบอาหารเบื้องตนแกนักเรียนกิจกรรม หรือ อย.นอย ตามโรงเรียนตางๆ เพื่อเผยแพรความรู
เกี่ยวกับอาหารปลอดภัยแกนักเรียน เปนตน 

ดังนั้นผูศึกษาเห็นวา จากการที่มีโครงการรณรงค สงเสริม ตลอดจนใหความรูแก
ประชาชนและผูประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรเก่ียวกับอาหารปลอดภัยตางๆข้ึนมาอยาง
หลากหลายไมวาจะเปนเร่ืองมาตรฐานสุขลักษณะท่ีดีในการผลิตอาหาร (GHP) ระบบการผลิตท่ีดี
ปลอดภัยต้ังแตการปลูกจนถึงมือผูบริโภค (GAP) โปรแกรมพิ้นฐานดานสุขลักษณะการผลิตอาหาร 
(GMP) และมาตราฐานการผลิตท่ีมีมาตราการปองกันอันตรายท่ีผูบริโภคอาจไดรับ (HACCP) แตก็
ยังไมไดมีการศึกษาประเมินผลความรูความเขาใจของผูบริโภความีความรูมากนอยเพียงใดเกี่ยวกับ 
โครงการอาหารปลอดภัยในจังหวัดเชียงใหม   จึงนาจะมีการศึกษาเพื่อท่ีจะประเมินวาโครงการ
ดังกลาวมีผลสัมฤทธิ์มากเพียงใด ท้ังนี้เพื่อจะสามารถนําผลของการศึกษาท่ีไดรับมาเปนขอมูล
ประกอบพื้นฐานในการตอยอดกิจกรรมหรือโครงการท่ีเกี่ยวของตอไป และยังสามารถเพ่ิมศักยภาพ
เปนแนวทางในการวางแผน กําหนดนโยบายของภาครัฐเพื่อพัฒนาประเทศไปสูความเปนสากลได   
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1.2 วัตถุประสงค 
เพื่อศึกษาถึงการรับรูขอมูลขาวสารผานส่ือเกี่ยวกับ “โครงการอาหารปลอดภัย” ของ

ผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
 
 1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหทราบถึงผลของการรับรูขอมูลขาวสารผานส่ือเกี่ยวกับ โครงการอาหารปลอดภัย 
ของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม   

2. สามารถนําขอมูลไปใชเปนแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา ตลอดจนเปน
แนวทางกําหนดนโยบายภาครัฐ เพื่อพัฒนาประเทศไปสูความเปนสากลได   
 
1.4 นิยามศัพท 

 การรับรูขอมูลขาวสาร หมายถึง ความถ่ีหรือความบอยคร้ังในการรับขาวสารจากส่ือ
ประชาสัมพันธในโครงการอาหารปลอดภัย หรือจากหนวยงานท่ีสนับสนุนสงเสริมเกี่ยวกับอาหาร
ปลอดภัย ซ่ึงกอใหเกิดผลในการเปล่ียนแปลงในตัวผูรับสาร ท้ังในระดับความรู ความตระหนัก และ
พฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหาร 

ส่ือ   หมายถึง   ชองทางที่ใชในการใหความรูและเผยแพรขาวสาร การประชาสัมพันธของ
โครงการอาหารปลอดภัยใหประชาชนไดรับรู โดยแบงเปนส่ือบุคคล ส่ือมวลชน และส่ือเฉพาะกิจ 

- ส่ือบุคคล ไดแก  ผูบริหาร  เจาหนาท่ีกระทรวงสาธารณสุข รวมไปถึงอย.นอย เปนตน  
- ส่ือมวลชน ไดแก การประชาสัมพันธ การโฆษณา และการเผยแพรขาวสารของ

โครงการอาหารปลอดภัยผานโทรทัศน วิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ นิตยสาร 
วารสาร จุลสาร เปนตน  

- ส่ือเฉพาะกิจ ไดแก   เอกสารเผยแพรของกระทรวงสาธารณสุข รวมท้ังโปสเตอร แผน
พับ ปายประชาสัมพันธ สายดวนผูบริโภคกับ อย. 1556 และในเวปไซต เปนตน 

อย.นอย หมายถึง เด็กและเยาวชนท่ีอยูในวัยเรียน สถานศึกษาตางๆ ท่ีตระหนักถึงเร่ืองการ
บริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ และการบริโภคอาหารมารวมกลุมตั้งเปนชุมนุมอาสาสมัครคุมครอง
ผูบริโภคในโรงเรียน โดยมีกิจกรรมหลักคือ การสุมตรวจสอบอาหารจากรานคาภายในโรงเรียน
หรือบริเวณชุมชนใกลโรงเรียน หากตรวจพบสารพิษปนเปอนในอาหารตองแจงเตือนนักเรียนใน
โรงเรียนพรอมกับแจงใหผูประกอบการแกไขและยังตองชวยดําเนินการรณรงคประชาสัมพันธ
ความรูเร่ืองอาหารปลอดภัยผานส่ือตางๆ 
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โครงการอาหารปลอดภัย  หมายถึง  กิจกรรมหรือโครงการของภาครัฐและเอกชนท่ี
สงเสริม เผยแพร รวมถึงการใหความรูเกี่ยวกับพืช อาหารปลอดภัย และยังสามารถประยุกยใชไดกับ
ทุกประเภทของกิจการในหวงโซอาหาร ตั้งแตผูผลิตจนถึงผูบริโภค 

ผูบริโภค  หมายถึง  ประชาชนคนไทยท่ีมีภูมิลําเนา หรือ อาศัยอยูในอําเภอเมืองเชียงใหม
ตามเขตท่ีไดระบุไว 8 ตําบล คือ ตําบลชางเผือก ตําบลสุเทพ ตําบลแมเหียะ ตําบลปาแดด ตําบล
หนองหอย ตําบลทาศาลา ตําบลฟาฮาม และตําบลสันผีเส้ือ โดยเนนเก็บขอมูลบุคคลที่ทําอาหาร
รับประทานเองท่ีบาน และนิยมซ้ือผัก ผลไม อาหารสดเพ่ือรับประทานเปนประจํา 

อาหารปลอดภัย  หมายถึง  อาหารสด อาหารแปรรูป ท่ีสะอาด ปราศจากสารปนเปอน มี
คุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน ไมกอใหเกิดอันตรายแกผูบริโภค 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
   


