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บทนํา
เกษตรปลอดสารพิษ เปนรูปแบบการผลิตที่กําลังเปนที่นิยมแพรหลาย หลายประเทศใหความ
สนใจในสินคาเกษตรปลอดภัย โดยเฉพาะสินคาอาหาร สําหรับประเทศไทยก็เชนกัน หลายหนวยงาน
ไมวาจะเปนภาครัฐหรือองคกรเอกชนไดชวยกันสงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรทั้งในรูปรายเดี่ยว
และกลุมเกษตรกร ผลิตสินคาเกษตรปลอดสารพิษมาเปนเวลาหลายปแลว ทั้งนี้แนวคิดดานเกษตร
ปลอดสารพิษที่นําไปปฏิบัติโดยเกษตรกรคอนขางแพรหลาย คือระบบการผลิตผักปลอดภัยจากสาร
พิษ เนื่องจากเปนพืชอาหารประจําวันและมีการสงเสริมคอนขางกวางขวาง
ในจังหวัดเชียงใหม มีหลายหนวยงานไดสงเสริมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ ทําใหใน
ระยะ 10 ปที่ผานมา มีการขยายการผลิตไปในหลายพื้นที่ รวมทั้งรูปแบบการผลิตก็แตกตางกันหลาย
วิธี อยางไรก็ตาม พบวายังไมมีความยั่งยืนในการขยายการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ หลายพื้นที่
เกษตรกรเลิกการผลิตไป สาเหตุหนึ่งมาจากรายไดจากการจําหนายผักไมจูงใจพอ (กุศล และนิวัติ,
2542) ทั้งนี้เปนผลมาจากขาดความตอเนื่องในกระบวนการศึกษาและสงเสริมดานการตลาดตั้งแตคน
กลางจนถึงผูบริโภค งานวิจัยนี้จึงสนใจศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษ รวมทั้งความ
สนใจต อ การพั ฒ นาการเกษตรแบบมี ส ว นร วมของผู บ ริ โภค (CSA) เพื่ อเป น ข อ มู ล ในการพั ฒ นา
กระบวนการขยายการตลาด ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาการผลิตผักปลอดสารพิษตอไป
วิธีการวิจัย
การเก็บขอมูลผูบริโภค ใชวิธีการกระจายแบบสอบถามใหผูปฏิบัติงานตามหนวยงานตางๆ
ในตัวเมืองเชียงใหม ซึ่งเปนผูบริโภคกลุมเปาหมายที่คาดหวังวาจะเปนกลุมผูบริโภคนํารองไปสูแนว
ทางในการพัฒนารูปแบบการตลาดผลิตผลเกษตรปลอดสารพิษรูปแบบใหม กรอกแบบสอบถาม และ
ขอรับคืน จํานวนแบบสอบถามที่กระจายทั้งสิ้น 1,600 ฉบับ ไดรับคืนรวม 903 ฉบับ คิดเปนรอยละ
56.4 ของจํานวนแบบสอบถามที่กระจายทั้งหมด
ขอมูลจากการสํารวจ นํามาวิเคราะหโดยใชสถิติแบบงาย เชน คาเฉลีย่ และรอยละ
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ผลการศึกษา
ขอมูลพื้นฐานผูบริโภค
ผูบริโภคที่ใหขอมูลสวนใหญเปนเพศหญิง อายุเฉลี่ย 38 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
มากที่สุด กวารอยละ 60 มีครอบครัวแลว ดานอาชีพ รอยละ 65.6 เปนขาราชการประจํา รอยละ
27.5 เปนลูกจางสวนราชการและธุรกิจเอกชน มีสวนนอยที่เปนเจาของธุรกิจ รายไดผูตอบแบบสอบ
ถามสวนใหญอยูระหวาง 10,000 – 20,000 บาท/เดือน สวนรายไดทั้งครอบครัว อยูระหวาง 20,000
– 30,000 บาท/เดือน มากที่สุด ทั้งนี้จํานวนผูมีรายไดในครอบครัวเฉลี่ย 2 คน/ครอบครัว ขณะที่
จํานวนสมาชิกทั้งหมดในครอบครัวเฉลี่ย 3.8 คน
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ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 88 ของทั้งหมด เคยซื้อผักปลอดสารพิษบริโภค โดยในจํานวนนี้มี
รอยละ 36 ซื้อเปนประจํา รอยละ 52 ซื้อเปนบางครั้ง มีเพียงรอยละ 2 ที่ไมเคยซื้อเลย และที่เหลือ
รอยละ 10 ไมใหขอมูล สําหรับผูที่ซื้อเปนประจํา ไดซื้อมาแลวเฉลี่ย 5 ป โดยซื้อเฉลี่ย 6.8 ครั้ง/เดือน
มูลคาการซื้อเฉลี่ย 268 บาท/เดือน
ชนิดผักปลอดสารพิษที่ผูบริโภคซื้อบอย 5 ลําดับแรกคือ ผักบุง คะนา กวางตุง ผักกาดขาว
และแตงกวา สวนชนิดผักที่ผูบริโภคตองการซื้อแตหาซื้อในรูปผักปลอดสารพิษไดยาก คือ ถั่วไรคาง
ผักโขมจีน ไปชาย กระเจี๊ยบเขียว และถั่วแขก
เหตุผลที่ผูบริโภคซื้อผักปลอดสารพิษเปนประจํา เนื่องจากหวงใยสุขภาพมากที่สุดถึงรอยละ
90.2 มีรอยละ 29 ที่ใหเหตุผลดานหวงใยผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สวนผูบริโภคที่ซื้อเปนครั้งคราว ให
เหตุผลที่ไมซื้อประจําคือ หาซื้อไดยาก รอยละ 50 รองลงมาคือ ไมมีชนิดผักที่ตองการจําหนาย และ
ราคาผักปลอดภัยจากสารพิษสูง ในสัดสวนเทากันคือ รอยละ 39 อีกรอยละ 34 ไมมั่นใจในคุณภาพ
ผักวาจะปลอดภัยจากสารพิษจริง
แหลงซื้อผักปลอดสารพิษที่สําคัญอันดับแรก คือ ซื้อจากซุปเปอรมาเก็ต คิดเปนรอยละ 60
รองลงมารอยละ 44 ซื้อจากรานจําหนายสินคาปลอดสารพิษ รอยละ 33 ซื้อจากตลาดสด และรอย
ละ 17 ซื้อจากแหลงผลิตโดยตรง
ในการเลือกซื้อผักปลอดสารพิษ ผูบริโภคใหความสําคัญกับตรารับรองจากหนวยงานราชการ
ที่ติดบนถุงผัก และความเชื่อมั่นในแหลงผลิตที่ตนรูจักในสัดสวนเทาๆ กัน คือประมาณรอยละ 38 อีก
รอยละ 22 ใชดูจากลักษณะภายนอกของผักเปนสําคัญ

พฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษ

2

ลักษณะการผลิตสินคาเกษตรปลอดสารพิษ และระดับราคาที่ผูบริโภคยินดีซื้อ
เมื่อสอบถามผูบริโภคถึงกรรมวิธีการผลิตผักปลอดสารพิษที่ผูบริโภคเต็มใจซื้อ พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามรอยละ 54 อยากซื้อผักที่ผลิตโดยไมใชทั้งสารเคมีและปุยเคมี รอยละ 23 ยินดีซื้อผักที่
ผลิตโดยไมใชสารเคมีแตใชปุยเคมีทั่วไปได และรอยละ 15.2 ยินดีซื้อผักที่ผลิตโดยใชทั้งสารเคมีและ
ปุยเคมี แตเปนการใชในระดับที่เหมาะสมและในชวงเวลาที่ปลอดภัย ที่เหลือตอบในลักษณะอื่นๆ
ดานราคา ผูบริโภคยินดีซื้อผักปลอดสารพิษในราคาที่สูงกวาผักที่ผลิตโดยวิธีทั่วไปเฉลี่ยไมเกิน รอยละ
16
ความคิดเห็นตอการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินคา
ผูบริโภครอยละ 83.4 มองวาการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินคาเกษตรปลอดสารพิษ
กับผักปลอดสารพิษเพื่อสรางความมั่นใจดานความปลอดภัยใหกับผูบริโภคเปนสิ่งจําเปนมาก แตมี
บางรายที่เห็นวาไมจําเปน โดยใหเหตุผลสําคัญคือ ไมมีความมั่นใจในหนวยงานที่ตรวจสอบ และวิธี
การที่จะตรวจสอบวาสามารถรับประกันความปลอดภัยไดจริง ทั้งนี้ผูบริโภค รอยละ 69.9 ใหขอมูลวา
จะซื้อผักปลอดสารพิษบริโภคมากขึ้นถามีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินคาโดยหนวยงานที่
เชื่อถือได
ความสนใจของผูบริโภคในการพัฒนาการเกษตรแบบมีสวนรวม
กระบวนการกระตุนใหชุมชนผูบริโภคไดมีสวนรวมและสนับสนุนการผลิต เปนกิจกรรมสําคัญ
ที่สรางแรงจูงใจและความมั่นใจใหกับผูผลิตในการพัฒนาระบบการผลิตและคุณภาพผลผลิตใหสอด
คล อ งกั บ ความต อ งการของผู บ ริ โ ภค การมี ส ว นร ว มของชุ ม ชนในการสนั บ สนุ น การเกษตร
(Community Supported Agriculture: CSA) เป นกลยุ ท ธห นึ่งของการเชื่อมโยงการผลิต การตลาด
และการสรางภาคีระหวางผูผลิตกับผูบริโภคอันเปนสวนหนึ่งที่นําไปสูเกษตรยั่งยืน ทั้งนี้ CSA มักจะ
ผูกพันกับการเกษตรปลอดสารพิษหรือเกษตรอินทรีย ซึ่งถือวาเปนสินคาคุณ ภาพที่เกี่ยวของกับสุข
ภาพและสิ่งแวดลอม ในประเทศไทย CSA ริเริ่มโดยองคกรพัฒนาเอกชนโดยเฉพาะที่เชียงใหม ศูนย
สินคาเพื่อสุขภาพและสิ่ง แวดลอมอิ่มบุญ ซึ่งจัดตั้งขึ้นในป 2536 กลาวไดวาเปน CSA แหงแรกของ
ภาคเหนือ ดําเนินการในลักษณะของระบบสหกรณ ซึ่งมีการลงหุนจากทั้งเกษตรกร ผูบริโภค องคกร
ตางๆ ทั้งจากภาครัฐและ เอกชน เนนการจําหนายพืชผักอินทรียและสินคาปลอดสารพิษ
การสํารวจครั้งนี้ ไดสอบถามความสนใจของผูบริโภคตอการพัฒนาการเกษตรแบบมีสวนรวม
โดยใหผูบริโภคเปนสมาชิกสนับสนุนการผลิตโดยการเลือกชนิดผักที่ตองการและจายเงินลวงหนาเปน
คาผัก เพื่อประโยชนในการวางแผนการผลิต ใหตอเนื่องสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค และ
เพื่อเสริมสรางความยั่งยืนในการผลิตสินคาเกษตรคุณภาพ
พฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษ

3

ผลการสํารวจ พบวา มีผูตอบแบบสอบถามเพียง 179 ราย จาก 903 ราย หรือ รอยละ 19.8 ที่
สนใจเปนสมาชิกจายเงินลวงหนาเพื่อซื้อผักปลอดสารพิษ (ทั้งรายเดือนและราย 3 เดือน) โดยเกือบทั้ง
หมดเปนผูที่ซื้อผักปลอดสารพิษบริโภคเปนประจํา ที่เหลือ รอยละ 31 ไมสนใจเปนสมาชิก รอยละ 29
ยังไมแนใจ รอยละ 20 ไมใหขอมูล เหตุผลสําคัญที่ผูบริโภคไมสนใจและไมแนใจในการเปนสมาชิก
จายเงินลวงหนา คือ ความไมแนนอนในการประกอบอาหาร รอยละ 38 ตองการเลือกซื้อผักแบบอิสระ
ตามที่ตองการ รอยละ 30 ไมเชื่อมั่นในวิธีการวาจะสามารถดําเนินการได รอยละ 12 เปนตน
แนวทางการขยายตลาดผักปลอดสารพิษ: มุมมองของผูบริโภค
ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 74 ตองการซื้อผักปลอดสารพิษเปนประจําถาสามารถซื้อไดงาย
กวาปจจุบัน ผูบริโภคสวนหนึ่งเห็นวา ปจจุบันแหลงจําหนายผักปลอดสารพิษยังมีนอย ควรขยายให
มากขึ้น โดยเสนอแนะวาควรนําผักไปจําหนายเพิ่มตามแหลงชุมชน เชน รานคาในปมน้ํามัน ในหนวย
งานตางๆ ในหมูบานจัดสรร เปนตน สวนในตลาดสดหรือซุปเปอรมาเก็ตก็ควรกระจายการจําหนายให
ทั่วถึงมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน และใหมีจุดจําหนายที่แนนอน มีผักจําหนายสม่ําเสมอสามารถหา
ซื้อไดงาย และในสวนของผูผลิตก็ตองปรับปรุงคุณภาพผลผลิตใหดีขึ้น และจําหนายในราคาเหมาะสม
อภิปรายผลและเสนอแนะ
ผลการศึกษา เมื่อมองในดานผูบริโภคหรืออุปสงคผักปลอดสารพิษ ชี้ใหเห็นวามีอยูสูง แตมี
ขอจํากัดสําคัญ คือหาซื้อไดยาก ดังนั้นผูผลิตยังสามารถขยายการผลิตผักปลอดสารพิษเพื่อจําหนาย
ไดอีก ทั้งนี้ผูบริโภคไดเสนอแนะแหลงและแนวทางในการจําหนายผลผลิตไวบางแลว ผูผลิตหรือคน
กลางสามารถใชเปนแนวทางในการขยายตลาดเบื้องตนได ดานปจจัยอืน่ ๆ เชน การสรางความเชื่อมั่น
แกผูบริโภคโดยมีหนวยงานที่เชื่อถือไดทําหนาที่ตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยในสินคา หรือการ
สงเสริมใหมีการสรางมาตรฐานการผลิต ผลิตสินคาคุณภาพที่สะอาดและปลอดภัยแทจริงในกลุมผู
ผลิต ก็เปนแนวทางหนึ่งในการขยายตลาด ทําใหผักปลอดสารพิษเปนสินคาคุณภาพสามารถจําหนาย
แกกลุมผูบริโภคเปาหมายไดในราคาที่สูงกวาผักที่ผลิตโดยวิธีทั่วไป สามารถสรางรายไดจูงใจผูผลิตให
คงอยูในอาชีพนี้
ดานความสนใจของผูบริโภคตอการพัฒนาการเกษตรแบบมีสวนรวมโดยการเปนสมาชิกจาย
เงินคาผักลวงหนานั้น พบวามีเพียงกลุมผูที่บริโภคผักปลอดสารพิษเปนประจําบางสวนเทานั้นที่สนใจ
ดังนั้นการทดลองใชรูปแบบนี้จึงควรเริ่มจากผูบริโภคกลุมนี้เปนกลุมเปาหมายเบื้องตน และควรมีการ
ศึกษาหารูปแบบดําเนินการอื่นๆ เพิ่ม เพื่อเปนทางเลือกแกผูบริโภคในการมีสวนรวมสนับสนุนผูผลิต
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ขณะเดียวกันก็มีการเผยแพรขาวสารในรูปแบบตางๆ เพื่อสรางความเขาใจและเชิญชวนใหผูบริโภคทั่ว
ไปเห็นความสําคัญของการบริโภคผักปลอดสารพิษและหันมาใหการสนับสนุนกลุมผูผลิตมากขึ้น
เอกสารอางอิง
กุ ศ ล ทองงาม และ นิ วั ติ เชาวน ศิ ล ป . 2542. ธุ ร กิ จ การผลิ ต ผั ก ปลอดภั ย จากสารเคมี ใ นจั ง หวั ด
เชียงใหม. รายงานการวิจัย. ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
คําสําคัญ: ผักปลอดสารพิษ; เกษตรปลอดภัย; พฤติกรรมผูบริโภค
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