
บทที ่1 
บทน ำ 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
แนวโน้มพฤติกรรมการบริโภคอาหารและสินค้า เกษตรของผู ้บริโภคทั่วโลกได้

เปล่ียนแปลงไปจากอดีต โดยทุกประเทศทัว่โลกไดใ้ห้ความส าคญักบัการบริโภคสินคา้เกษตรและ
อาหารท่ีมีคุณภาพมาตรฐานปลอดภยัจากสารเคมี สารพิษ และการปนเป้ือนต่าง ๆ เพิ่มข้ึน ส าหรับ
ประเทศไทย เกษตรกรไดต่ื้นตวัและหันมาผลิตสินคา้เกษตรและอาหารให้ไดคุ้ณภาพ มาตรฐานมี
ความปลอดภัยมากข้ึนตามความต้องการของตลาด โดยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้
มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เร่งรณรงค์ให้
ความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กบัเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรทัว่ประเทศ เพื่อให้เกิดการ
พฒันาและปรับปรุงกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตรและอาหารให้มี
คุณภาพ ได้มาตรฐานความปลอดภัยตรงตามความต้องการของผูบ้ริโภคทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยการผลิตทางการเกษตรท่ีดีและเหมาะสมหรือ GAP (Good Agriculture Practices) 
หมายถึง แนวทางในการท าการเกษตร เพื่อให้ไดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐาน ท่ีก าหนด 
ไดผ้ลผลิตสูงคุม้ค่าต่อการลงทุนและกระบวนการผลิตจะตอ้งปลอดภยัต่อเกษตรกรและผูบ้ริโภค มี
การใช้ทรัพยากรท่ีเกิดประโยชน์สูงสุด เกิดความย ัง่ยืนทางการเกษตรและไม่ท าให้เกิดมลพิษต่อ
ส่ิงแวดล้อม โดยหลกัการน้ีได้รับการก าหนดโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ 
(FAO) การน าหลกัเกณฑ์ของ GAP มาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย ณ ปัจจุบนั มีการปฏิบติัทาง
การเกษตรท่ีดีส าหรับพืช (GAP) มีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงาน
ท่ีมีหนา้ท่ีในการตรวจรับรองระบบการจดัการคุณภาพ การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีส าหรับพืช โดย
ไดก้ าหนดขอ้ก าหนด กฎเกณฑ ์และวธีิการตรวจประเมิน ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการ    ท่ีสอดคลอ้งกบั 
GAP ตามหลักการสากล    เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการผลิตพืชในระดับฟาร์มของประเทศ
(หนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์, 2551 อา้งใน ส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2556) 
และถึงแมว้า่จะเร่ิมมีการจดัท าระบบ GAP ข้ึนตั้งแต่ปี 2541 แลว้ก็ตาม แต่ปริมาณการน าเขา้สารเคมี
ก าจดัศตัรูพืชกลบัไม่ไดล้ดนอ้ยลงเลย โดยในปี พ.ศ. 2545 มีการน าเขา้สารเคมีก าจดัศตัรูพืชปริมาณ 
39,634 ตนั คิดเป็นมูลค่ารวม 9,116 ลา้นบาทและมีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัปี พ.ศ. 2552 ซ่ึง
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มีปริมาณ 118,152 ตนั คิดเป็นมูลค่ารวม 16,816 ลา้นบาท (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2555) 
(ตาราง 1.1) 
ตำรำง 1.1 ปริมาณและมูลค่าการน าเขา้สารก าจดัศตัรูพืช ปี 2545-2552 

ตำรำงปริมำณและมูลค่ำกำรน ำเข้ำสำรก ำจัดศัตรูพชื ปี 2545-2552 
ปริมาณ : ตนัของสารออกฤทธ์ิ  

มูลค่า : ลา้นบาท 

ปี สำรก ำจัดแมลง 
(Insecticide) 

สำรป้องกนัและก ำจัด
โรคพชื (Fungicide) 

สำรก ำจัดวชัพชื 
(Herbicide) 

อืน่ๆ รวม 

ปริมำณ มูลค่ำ ปริมำณ มูลค่ำ ปริมำณ มูลค่ำ ปริมำณ มูลค่ำ ปริมำณ มูลค่ำ 

2545 9,046 2,931 5,681 1,444 22,670 4,349 2,237 392 39,634 9,116 

2546 9,790 3,136 6,732 1,678 31,879 6,101 1,930 426 50,331 11,341 

2547 16,731 2,835 10,108 1,719 55,649 6,080 4,417 502 86,905 11,135 

2548 18,529 3,322 9,052 1,716 48,841 5,806 3,744 516 80,166 11,360 

2549 20,487 3,856 9,383 1,722 62,129 6,821 3,764 499 95,763 12,899 

2550 21,590 3,746 10,626 1,833 79,239 8,914 4,869 533 116,323 15,026 

2551 25,332 4,577 11,255 2,537 68,825 11,487 4,497 580 109,908 19,182 

2552 19,709 3,972 8,485 2,968 85,821 9,338 4,137 537 118,152 16,816 

ท่ีมา : ฝ่ายวตัถุมีพิษ ส านกัควบคุมพืชและวสัดุการเกษตร กรมวชิาการเกษตร ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2555 
หมำยเหตุ :  อ่ืนๆ ไดแ้ก่ สารชีวนิทรียก์ าจดัแมลง สารก าจดัไร สารก าจดัหนู สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช            

สารก าจดัหอยและหอยทาก สารรมควนัพิษ สารก าจดัไสเ้ดือนฝอย และอ่ืนๆ 
 

ปัญหาเร่ืองสุขภาพท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากผลกระทบจากสารเคมีก าจดัศตัรูพืช เป็นปัญหาใหญ่
และรุนแรงมากปัญหาหน่ึงของสังคมไทย ซ่ึงหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและสังคมไทยยงัมีความ
ตระหนักร่วมกันไม่มากพอ ปัญหาดังกล่าวจึงส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผูป้ลูกและประชาชน
ผูบ้ริโภคโดยทัว่ไป ดงัจะพบจากขอ้มูลเม่ือปี 2540 ของส านักโรคจากการประกอบอาชีพและ
ส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงสาธารณสุข ท่ีไดพ้บวา่ มีกลุ่มเกษตรกรท่ีมีผลจากการตรวจเลือดอยูใ่นเกณฑ์
ไม่ปลอดภยัและเส่ียงต่อการเกิดพิษ อนัเน่ืองมาจากการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชเป็นจ านวนมากถึง 
16.35% หรือ 89,926 คน จากจ านวนเกษตรกรท่ีไดรั้บการตรวจเลือด 563,353 คน และมีแนวโน้ม
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เพิ่มมากข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั โดยในปี 2550 ผลการสุ่มตรวจพบวา่มีเกษตรกรมากถึง 39%  ท่ีมีความ
เส่ียงทางสุขภาพดงักล่าว(มูลนิธิชีววิถี, 2554) และตั้งแต่ปี 2549-2553 โรคมะเร็งกลายเป็นสาเหตุท่ี
ก่อให้เกิดการเสียชีวิตมากเป็นอนัดบัหน่ึงของประเทศ(ส านกันโยบายและยุทธศาสตร์ ส านกังาน
ปลดักระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, 2554) และสารเคมีก าจดัศตัรูพืชท่ีตกคา้งอยูใ่น
อาหารก็เป็นหน่ึงในปัจจยัเส่ียงส าคญัท่ีก่อใหเ้กิดโรคมะเร็งและปัญหาทางสุขภาพต่าง ๆ  ซ่ึงน าไปสู่
การเสียชีวติได ้ซ่ึงงานวจิยัของประเทศแคนาดาในปี 2547 ไดพ้บวา่ สารเคมีก าจดัแมลงกลุ่มคาร์บา
เมท และสารเคมีก าจดัวชัพืชในกลุ่มฟีนอกซ่ี(carbamate  and phynoxy herbicide) เช่น คาร์โบฟูราน 
เมโทมิล คาบาริล สามารถก่อให้เกิดมะเร็งปอด สารเคมีกลุ่มออร์กาโรฟอสเฟต(organophosphates) 
เช่น คลอไพรีฟอส ดิอาไซนอน ไดคลอวอส สามารถก่อให้เกิดมะเร็งสมองและมะเร็งเม็ดเลือด 
(มูลนิธิชีววิถี, 2554) ส่ิงเหล่าน้ีท าให้ผูบ้ริโภคหนัมาใส่ใจและมีความตระหนกัมากข้ึนในการเลือก
บริโภค เพื่อให้ไดอ้าหารท่ีมีคุณภาพ ปลอดภยั อย่างเช่น ผกัปลอดสารพิษ เป็นตน้(ชนวน, 2550;  
สุมิตรา, 2552) โดยผกัปลอดสารพิษ คือผกัท่ีไดจ้ากการเพาะปลูกท่ีประยุกตเ์อาวิธีการป้องกนัและ
ก าจดัศตัรูพืชหลายวิธีมาประยุกต์ใช้ร่วมกนั เป็นการทดแทนหรือลดปริมาณการใช้สารเคมีให้
น้อยลง ท าให้เกิดความปลอดภยัของทั้งเกษตรกรผูผ้ลิต ผูบ้ริโภคและส่ิงแวดล้อม (ส านักงาน
ส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2555) 

จากสถานการณ์ดา้นอาหารท่ีมีปริมาณสารพิษตกคา้งในผลผลิตเป็นจ านวนมาก ส านกังาน
สาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่ จึงได้รับการสนับสนุนจาก สสส. จดัท าโครงการอาหารเชียงใหม่
ปลอดภยั ปี 2547 ร่วมกบัภาคีหลกัต่าง ๆ ไดแ้ก่กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิต, นกัวิชาการจากมหาวิทยาลยั, 
เจา้หนา้ท่ีทางการเกษตร โดยไดร่้วมกนัวางแผนการด าเนินงานเพื่อผลกัดนัให้ปริมาณผลผลิตพืชผกั
ปลอดภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ให้มีมาตรฐานของความปลอดภยั และเพียงพอต่อความตอ้งการของ
ประชาชนในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยผา่นระบบตลาดท่ีเป็นธรรม ซ่ึงผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาไดแ้ก่  
1. มีการส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูกพืชอาหารท่ีปลอดภยั 2. ส่งเสริมให้ประชาชนเลือกบริโภค
พืชอาหารท่ีปลอดภยั 3. มีการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ตามส่ือต่าง ๆ โดยเนน้ส่ือในทอ้งถ่ิน
ใหมี้ความตระหนกัในการผลิตและบริโภคพืชอาหารท่ีปลอดภยั 4. ส่งเสริมให้มีผลผลิตท่ีปลอดภยั
จ าหน่ายในสถานท่ีต่าง ๆ โดยโครงการอาหารเชียงใหม่ปลอดภัย ได้ปรับยุทธศาสตร์ การ
ด าเนินงานเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตพืชอาหารปลอดภยัในจงัหวดัเชียงใหม่มากข้ึนรวมทั้งขยายภาคี
ผูผ้ลิตให้เกิดการผลิตพืชอาหารปลอดภยัท่ีเพียงพอต่อการบริโภคอยา่งย ัง่ยืน ภายใตก้ารสนบัสนุน
ของส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ลานนาสุขสบาย, 2552) จงัหวดัเชียงใหม่
เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัของภาคเหนือ อีกทั้งยงัมีสภาพภูมิประเทศ และสภาพภูมิอากาศ
ท่ีเหมาะสมต่อการท าการเกษตร โดยมีพื้นท่ีปลูกพืชผกัจ านวน 182,788 ไร่ (ส านักงานเกษตร
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จงัหวดัเชียงใหม่, 2554) คิดเป็นพื้นท่ีปลูกผกัปลอดสารพิษทั้งหมดจ านวน 1,123 ไร่ (กาญจนา, 
2555) โดยมีทั้งการปลูกแบบรายยอ่ยท่ีปลูกและจ าหน่ายเอง และแบบรวมกลุ่มเขา้ร่วมโครงการกบั
หน่วยงานต่างๆ ทั้งสถาบนัศึกษา เช่น มหาวิทยาลยั องค์การทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นตน้ โดย
เกษตรกรท่ีรวมกลุ่มกนัเขา้ร่วมโครงการจะไดรั้บการส่งเสริมการผลิตและการตลาดจากหน่วยงาน
ต่างๆโดยมีเป้าหมายส าคญั คือ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีการปลูกผกัปลอดสารพิษเพื่อสนองตอบ
ต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค ซ่ึงจะพบไดจ้ากแหล่งจ าหน่ายพืชผกัปลอดสารพิษท่ีเป็นท่ีนิยมใน
จงัหวดัเชียงใหม่ 18 แห่ง โดย 15 แห่ง จะขายในตลาดทอ้งถ่ินและตลาดนดั แต่จะขายเพียง 1-2 วนั
ต่อสัปดาห์เท่านั้น (สุรสิงห์และคณะ, 2554) และขายในร้านคา้ประจ าท่ีเปิดขายทุกวนั 3 แห่ง  
(สุมิตรา 2552; สุรสิงห์และคณะ, 2554) ซ่ึงแหล่งจ าหน่ายทั้งหมดน้ีอยูใ่นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ถึง 14 
แห่ง และนัน่สะทอ้นให้เห็นวา่แมท้างหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะมีการตรวจสอบมาตรฐานแปลงผลิต
เบ้ืองตน้ มาตรฐานพืชอาหารเชียงใหม่ปลอดภยั การตรวจหาสารเคมีตกคา้งในผกั การเผยแพร่
ข่าวสารผา่นทางสถานีวทิยแุละเวบ็ไซด์แลว้ก็ตาม แต่ความนิยมของผูซ้ื้อหรือผูบ้ริโภคยงัคงกระจุก
ตวัอยู่ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค ดงันั้นหาก
สามารถรู้ถึงส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคในการซ้ือผกัปลอดสารพิษ
แลว้ น่าจะเป็นแนวทางในการวางแผนทางการตลาด โดยผูผ้ลิต เช่น เกษตรกรหรือผูจ้ดัจ  าหน่าย 
เช่น โครงการ ห้างร้านต่างๆ ท่ีจะสร้างความพึงพอใจตอบสนองความตอ้งการให้แก่ผูซ้ื้อไดแ้ละ
สามารถคน้พบพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคไดถู้กตอ้ง ซ่ึงจะเป็นแนวทางส าคญัท่ีจะ
ช่วยในการพฒันาการผลิตและการตลาดผกัปลอดสารพิษในแหล่งอ่ืนๆ ต่อไปได ้

ดว้ยเหตุน้ี จึงคาดวา่การศึกษา เก่ียวกบัความคาดหวงั และความพึงพอใจของผูซ้ื้อผกัปลอด
สารพิษในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ น่าจะเป็นแนวทางและเป็นประโยชน์ในด้านการวาง
แผนการผลิตการตลาดใหแ้ก่เกษตรกร ผูผ้ลิต ผูจ้ดัจ  าหน่ายรวมทั้งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งได ้
 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1. ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูซ้ื้อผกัปลอดสารพิษมาบริโภค 
2. ศึกษาความคาดหวงัของผูซ้ื้อผกัปลอดสารพิษมาบริโภค 
3. ศึกษาความพึงพอใจของผูซ้ื้อผกัปลอดสารพิษมาบริโภค 
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1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
ท าให้ทราบพฤติกรรม ความคาดหวงั และความพึงพอใจท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บจากการซ้ือผกั

ปลอดสารพิษในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ มาบริโภครวมถึงได้ขอ้เสนอแนะจากผูซ้ื้อท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อผูท่ี้เก่ียวข้องโดยเฉพาะต่อผูบ้ริโภค เกษตรกร ร้านค้าและหน่วยงาน ท่ีจะใช้เป็น
แนวทางในการเลือกซ้ือ รวมทั้งพฒันา ปรับปรุง วางแผนก าหนดรูปแบบการผลิตและการตลาดผกั
ปลอดสารพิษต่อไปได ้

 
1.4 ขอบเขตของกำรศึกษำ 

ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 191 ตวัอยา่ง ซ่ึงค านวณไดม้าตามวิธีของCochran โดยเลือก
เฉพาะผูท่ี้ซ้ือผกัปลอดสารพิษ จากร้านคา้ ท่ีจ  าหน่ายเฉพาะในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ รวม 
3 ร้าน คือ 1. ร้านโครงการหลวงสาขาสุเทพ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  2. ร้านศูนยจ์  าหน่าย
สินค้าเกษตรชุมชนปลอดสารพิษ ในศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร  คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และ 3. ร้านผกัดี ต าบลพระสิงห์ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยก าหนด
ช่วงวนั-เวลา เก็บขอ้มูลตาม วนั-เวลา ท่ีร้านคา้ทั้ง 3 แห่งเปิดท าการคือ ทุกวนั ตั้งแต่เวลา 7.00 น. -
19.00 น. 

 
1.5 นิยำมศัพท์ 

พฤติกรรม หมายถึง การแสดงออกของผูซ้ื้อผกัปลอดสารพิษในลกัษณะการคน้หา การ
เลือกซ้ือ และการใชป้ระโยชน์จากผกัปลอดสารพิษ 

ควำมคำดหวัง หมายถึงส่ิงท่ีผูซ้ื้อผกัปลอดสารพิษตอ้งการ หรือมุ่งหวงัวา่จะไดรั้บจากการ
ซ้ือผกัปลอดสารพิษ เช่น ความคาดหวงัว่าจะได้ผกัท่ีสด สะอาด ปลอดภยั มีราคาเหมาะสม 
(reasonable price) เป็นตน้ 

ควำมพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกทางบวกท่ีเกิดข้ึนหลงัจากท่ีไดรั้บการสนองตอบตาม
ความตั้งใจหรือความคาดหวงัภายหลงัจากการซ้ือผกัปลอดสารพิษ 

ผกัปลอดสำรพษิ หมายถึง ผกัท่ีไดจ้ากการเพาะปลูกท่ีประยุกตเ์อาวิธีการป้องกนัและก าจดั
ศตัรูพืชหลายวิธีมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน ท าให้มีความปลอดภัยทั้ งตัวเกษตรกร ผูบ้ริโภค และ
ส่ิงแวดลอ้ม ส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี ผกัปลอดสารพิษจะหมายถึงผกัท่ีบริโภคส่วนราก ล าตน้ ใบ 
ดอกและผล 

ผักทั่วไป หมายถึง ผกัส่วนใหญ่ท่ีมีวางจ าหน่ายอยู่ในตลาดสด ร้านคา้ ซ่ึงมีการใชส้ารเคมี
ในกระบวนการผลิต 
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ตลำด ร้ำนค้ำ หรือแหล่งจ ำหน่ำย  หมายถึงสถานท่ีจ าหน่ายท่ีผกัปลอดสารพิษเฉพาะท่ีอยู่
ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  ท่ีก าหนดจ านวน 3 ร้าน 

ผู้ซ้ือ  ผู้บริโภค หรือกลุ่มตัวอย่ำง หมายถึง ผูท่ี้ซ้ือผกัปลอดสารพิษจาก ร้านคา้ และแหล่ง
จ าหน่าย ท่ีก าหนด 


