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ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
 “การลางพิษ” เปนแนวโนมใหมของการดูแลสุขภาพ และความงามที่กําลังเปนที่นิยมทั่ว
โลก เปนศาสตรแหงธรรมชาติบําบัดเพื่อฟนฟูสมรรถภาพของอวัยวะตางๆภายในรางกายใหกลับสู
ความสมบูรณแข็งแรง มีอัตราการเผาผลาญพลังงานเปนปกติ ออนเยาว และมีอายุยืนยาว ในยุค
ปจจุบันมีปญหาอยูที่อาหาร น้ําดื่ม และอากาศที่ปนเปอนดวยสารพิษจํานวนมากที่เราตองรับเขาสู
รางกายอยางหลีกเลี่ยงไมได บวกรวมกับวิถีชีวิตที่เครียด ครํ่าเครง เรงรัด ทําใหรางกายเกิดการผลิต
สารพิษ หรืออนุมูลอิสระภายในรางกายเปนจํานวนมาก เมื่อสารพิษเพิ่มมากขึ้นจนรางกายไม
สามารถกําจัดเองไดหมด สารพิษจึงหมักหมมสะสมตามเนื้อเยื่อในรางกาย เปนผลทําใหความมี
ชีวิตชีวาลดลง รางกายเสื่อมสภาพ และแกลงอยางรวดเร็ว อัตราการเผาผลาญพลังงานลดต่ําลง 
สารอาหารที่มีประโยชนถูกกีดกันไมใหเขาไปเลี้ยงเซลลทั่วรางกายไดอยางเต็มที่ ผลลัพธคือความ
ทรุดโทรมแกกอนวัย อวน และเกิดโรครายตางๆตามมา  (ปาริชาติ สักกะทํานุ และบรรจบ 
ชุณหสวัสดิกุล, 2546) 
 คลอโรฟลล (Chlorophyll) เปนสารสีเขียวที่พบในพืชช้ันสูง และมีโครงสรางของโมเลกุล
จะคลายกับฮีม (heme) ซ่ึงเปนสารที่รางกายนําไปใชในการสรางฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง อยาง
ที่ทราบกันวา คลอโรฟลลมีในผักใบเขียว นักวิทยาศาสตร ไดคนพบมานานแลว วาการรับประทาน
ผัก สามารถลดอุบัติการณของมะเร็งจํานวนมาก ซ่ึงสวนมากพบวา กลไกตานมะเร็งนี้เกิดจากการ
ตานอนุมูลอิสระ เมื่อแยกสารตานอนุมูลอิสระเหลาออกมาวิจัย  พบวา สามารถยับยั้งการกอมะเร็ง
ไดจริง แตก็มีผูสงสัยวา ถาเราสกัดแยกแตคลอโรฟลลออกมา จะยังมีสวนชวยในการลดมะเร็ง
หรือไม สารสกัดคลอโรฟลลที่สามารถสกัดแยกออกมานั้นในรูปของที่รับประทานเปนอาหาร 
(Food grade) มีความปลอดภัย และรับประทานกันเปนอาหารสุขภาพทั่วโลก เปนชนิดที่ละลายใน
น้ําได คือเปนองคประกอบของธาตุโซเดียม และคอปเปอร  (ซ่ึงทั้งสองธาตุนี้ก็เปนสารอาหารที่มี
ประโยชนในรางกายของเรา) กับอนุพันธุของคลอโรฟลล  ที่มีช่ือวา คลอโรฟลิน (Chlorophyllin) 
เมื่อทําการวิจัย พบวา คลอโรฟลินมีฤทธิ์ในการตานอนุมูลอิสระเชนกัน   
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 งานวิจัยจํานวนมาก พบวา คลอโรฟลิน สามารถตานพิษ หรือยับยั้งการทํางานของสารพิษ 
ในการกอมะเร็งไดหลายชนิด เชน  สามารถตานพิษ หรือยับยั้งการทํางานของสารพิษ ในการกอ
มะเร็งผิวหนังของหนูทดลองได และที่สําคัญคือ สามารถตานพิษ อะฟลาทอกซิน ในการกอมะเร็ง
ตับของคนได โดยมีงานวิจัยในอาสาสมัคร 180 คน รูปแบบของงานวิจัย ถือเปนการทดลองที่
ออกแบบมาอยางดีที่สุดในวงการแพทย คือ แบบมีกลุมควบคุม (randomized, double-blind, 

placebo-controlled) อาสาสมัครไดรับประทาน คลอโรฟลิน 100 มก. วันละสามเวลาเปนเวลาสี่
เดือน และวัดสารพิษเมตาโลไลทของอะฟลาทอกซินในปสสาวะ (aflatoxin-N (7) -guanine 

adducts) ถาพบสารพิษปริมาณสูงจะเสี่ยงตอการเกิดมะเร็งตับ สารนี้พบไดในอาสาสมัครถึง 105 
คน การทดลองพบวาคลอโรฟลินสามารถลดสารพิษชนิดนี้ไดถึง 55% (กิฟฟารีน, 2550 : ออนไลน) 
 ดร.ฮาน ฟชเชอร ไดทํางานวิจัยคนควาความสัมพันธระหวางคลอโรฟลลและเม็ดเลือดแดง
ของมนุษยจนไดรับรางวัลโนเบล จากงานวิจัยพบวาคลอโรฟลลมีโครงสรางเหมือนกับเม็ดเลือด
แดงตางกันตรงแกนกลางของคลอโรฟลลเปนธาตุแมกนีเซียมสวนเม็ดเลือดแดงเปนเหล็ก 
เมื่อรางกายของเราไดรับคลอโรฟลล รางกายจะนําโครงสรางของคลอโรฟลลมาเปลี่ยนเปน
โครงสรางของเม็ดเลือดแดงโดยแลกเปลี่ยนอะตอมตรงกลางระหวางเหล็กกับแมกนีเซียม ดังนั้นจึง
ทําใหผูที่ไดรับคลอโรฟลลมีระบบการไหลเวียนผลัดเปลี่ยนเม็ดเลือดแดงเพิ่มมากขึ้น ประโยชนที่
ไดรับจากการรับประทานคลอโรฟลล  ชวยลดสารพิษในรางกาย  ชวยใหผิวพรรณสดใส ฯลฯ และ
ไดทดลองกับผูปวยโรคเอดส เมื่อรับประทานคลอโรฟลลเขาไปแลว ทําใหรางกายของผูปวยมี
ระดับภูมิคุมกันดีขึ้นเปนลําดับ (ยูนิซิตี้เซ็นเตอร, 2550 : ออนไลน) 
 นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยสนับสนุนที่ทําในคนที่ประสบเหตุไดรับสารพิษ Polychlorinated 

dibenzofurans (PCDFs) และ Polychlorinate dibenzo-p-dioxins (PCCDS) จากเหตุการณ
เกิดอาการเปนพิษของน้ํามันรําขาวที่เมือง Yusho ประเทศญี่ปุน พบวา การรับประทานผลิตภัณฑ
อาหารที่ดีตอสุขภาพ ซ่ึงเปนอาหารที่มีใยอาหารและสารคลอโรฟลล มีระดับสารพิษในเลือดลดลง
มากกวากลุมที่ไมไดรับประทานผลิตภัณฑอาหารที่ดีตอสุขภาพนี้ รวมถึงงานวิจัยในผูสูงอายุที่กล้ัน
ปสสาวะไมได พบวากลุมที่รับประทานคลอโรฟลลนั้น มีคาเฉลี่ยความรุนแรงของกลิ่นปสสาวะ
ลดลงมากกวากลุมที่ไมไดรับคลอโรฟลล (กิฟฟารีน, 2550 : ออนไลน) 
 กระแสนิยมการลางพิษในบานเราเพิ่งเริ่มมาไดไมกี่ปมานี้ หลังจากความใสใจสุขภาพ
กลายเปนเทรนดฮิตของคนรุนใหม โดยเริ่มหันมามองภายในรางกายตัวเอง ไมวาจะเปนกระแส
โลหิต ตับ ไต ไส พุง ฯลฯ วาสะอาดเพียงพอแลวหรือยัง โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่ใชชีวิตหนักหนา
ทั้งหลาย ไมวาจะเปนคนที่สูบบุหร่ี ดื่มสุรา หรือวาการรับประทานอาหารไขมันสูง ก็เร่ิมวิตกกังวล
วาสิ่งเหลานั้นจะสั่งสมเปนของเสียที่หมักหมมในรางกาย และอาจทําอันตรายสักวันใดวันหนึ่ง เมื่อ
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รางกายออนแอ การลางพิษเปนการชวยทําใหรางกายบริสุทธิ์ปราศจากโรครายๆ นอกจากสขุภาพจะ
ดีขึ้นแลวยังเปนการคืนสมดุลใหกับระบบตางๆในรางกาย และสามารถดูดซับสารอาหาร และ
วิตามินที่มีคุณคาตอรางกายตุนไวตอสูกับสารพิษครั้งใหมไดดียิ่งขึ้น ชวยปรับระบบการเผาผลาญ
อาหารในรางกายใหสมบูรณขึ้น สงผลใหน้ําหนักตัวลดลง และชวยใหผิวพรรณหมดจด สดใส ที่
สําคัญจะฟนฟูระบบภูมิคุมกัน ลดความเสี่ยงจากโรครายดวยการรับประทานอาหารลางพิษ ซ่ึงกําลัง
ไดรับความนิยมกันทั่วโลก เพราะสะดวกสบาย มีความปลอดภัยสูง สามารถลางพิษไดทุกวัน วิธีนี้
ไมเพียงขับของเสียจากลําไสเทานั้น ยังสามารถลางพิษใหเซลลทุกเซลลในรางกาย และชวยเสริม
กระบวนการกําจัดพิษของรางกาย โดยเฉพาะที่ตับซึ่งเปนศูนยกลางการจําจัดพิษใหทํางานไดอยาง
สมบูรณเต็มประสิทธิภาพ (Biogrow, 2551 : ออนไลน) 
 ผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟา เปนผลิตภัณฑที่นักเรียน นักศึกษา และคนรุนใหมใน
อําเภอเมืองเชียงใหมใหความนิยม จนกลายเปนแฟชั่น ผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟามีการจัด
จําหนายหลายยี่หอ และหลายลักษณะดวยกัน เชน ลักษณะที่เปนผงมียี่หอ Unicity, UNC, 

Giffarine, BioGrow, Naturactif และTrue เปนตน สวนลักษณะที่เปนเม็ดมียี่หอ Nulife, 

BioGrow, Food State และAlfalfa Plus เปนตน สวนลักษณะที่เปนน้ํามียี่หอ Synergy 

Worldwide และ Sentinel เปนตน 
 ดังนั้นผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจาก   
อัลฟลฟาของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม โดยมุงหวังวาการศึกษาจะเปนประโยชนแก             
ผูจําหนายผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม และใชเปนขอมูลในการ
ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับสถานที่จัดจําหนายผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟา สําหรับ
ผูประกอบการหรือผูสนใจในธุรกิจนี้ รวมถึงการปรับกลยุทธทางการตลาด ตลอดจนการแกไข
ปญหาตางๆ เพื่อสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางแทจริง 
 
วัตถุประสงคการศึกษา 
 เพื่อศึกษาพฤตกิรรมการซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาของผูบริโภคในอําเภอเมือง
เชียงใหม 
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ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 
 1. ทราบถึงพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาของผูบริโภคในอําเภอ
เมืองเชียงใหม 
 2. ใชเปนขอมูลในการประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับสถานที่จัดจําหนายผลิตภัณฑ
คลอโรฟลลจากอัลฟลฟา สําหรับผูประกอบการหรือผูสนใจในธุรกิจนี้ 
 
นิยามศัพท 
 พฤติกรรมการซื้อ หมายถึง การกระทําของแตละบุคคลที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดรับ 
และการใชสินคาและบริการ รวมถึงกระบวนการกระทําตางๆที่เกิดขึ้นกอน และเปนตัวกําหนดให
เกิดการกระทําตางๆ ขึ้น ในที่นี้กลาวถึงการศึกษาเกี่ยวกับผูบริโภควาซื้ออะไร ทําไมถึงซื้อ ผูมีสวน
รวมในการตัดสินใจ โอกาสในการซื้อ ชองทางที่ซ้ือ และขั้นตอนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 
 ผลิตภัณฑคลอโรฟลล หมายถึง ผลิตภัณฑที่สกัดคลอโรฟลลจากตนอัลฟลฟา  มีทั้งชนิดน้ํา
, ผง และเม็ด 
 ผูบริโภค หมายถึง ผูบริโภคที่บริโภคผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาในเขตอําเภอเมือง
เชียงใหม 


