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คำนำ 

 
 นับตั้งแต องคการอนามัยโลก และองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ กำหนดเกณฑการบริโภค
ผักและผลไมที่เพียงพอของประชาชนท่ี 400 กรัมตอวัน เพื่อปองกันโรคเร้ือรังตางๆ เชน น้ำหนักเกิน โรคมะเร็ง     
โรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งเปนการลดภาระการรักษาพยาบาลของประเทศจากการเจ็บปวยเหลานี้ การสงเสริม   
การบรโิภคผักและผลไมใหเพียงพอเปนมติสมัชชาองคการอนามัยโลกในป พ.ศ. 2547 และเปนยุทธศาสตรระดับโลก
ที่ทุกประเทศมีพันธะสัญญารวมกันในการบรรลุถึงเปาหมายใหประชาชนในประเทศบริโภคผักและผลไมใหเพียงพอ   
วันละ 400 กรัม ซึ่งรวมท้ังประเทศไทย โดยมีเปาหมายระดับชาติและทิศทางของสำนักงานกองทุนสนับสนุน        
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่จะเพิ่มอัตราการบริโภคผักผลไมอยางเพียงพอ 400 กรัมตอวัน อยางนอยรอยละ 50 
ภายในป พ.ศ. 2564 
 การประชุมวิชาการและนิทรรศการ “กินผักผลไมปลอดภัย 400 กรัม เพื่อสุขภาพ” จัดขึ้นเพื่อนำเสนอ
ความรูทางวิชาการที่เกี่ยวของกับการบริโภคผักผลไม ทั้งในดานการผลิต ความปลอดภัย คุณคาทางโภชนาการ      
การจำหนายและความคืบหนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการสงเสริมการบริโภคผักผลไม ครอบคลุมทุกภาคสวน      
ที่เกี่ยวของในหวงโซอุปทานของผักผลไมอยางครบวงจร เพื่อใหประชาชนตระหนัก และเห็นความสำคัญในการ
บริโภคผักผลไมอยางพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดี และเกิดขอเสนอทางนโยบายเพ่ือการขับเคลื่อนตอไป 
 คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการหวังเปนอยางยิ่งวา ผูเขาประชุมจะไดรับความรู ความเขาใจในการ
บริโภคผักผลไมปลอดภัยอยางเพียงพอกับความตองการของรางกาย และรวมเปนเครือขายในการเผยแพรความรู
สงเสริมใหประชาชนไทยในทุกกลุมวัยบริโภคผักผลไมใหพอเพียงอยางกวางขวางและยั่งยืน เพื่อสงเสริมใหประชาชน
มีโภชนาการและสุขภาพดีสืบไป  
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การประชุมวิชาการ 

เรื่อง “กินผักผลไมปลอดภัย 400 กรัมเพื่อสุขภาพ” 

ณ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร 

วันท่ี 21-22 กันยายน 2560 เวลา 09.00-16.30 น. 
____________________________________________________________________________________ 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 เนื่องในโอกาสที่จะครบระยะเวลาของแผนอาหารสุขภาวะ 3 ป (2558 - 2560) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
เปาหมายยุทธศาสตร 10 ป ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาคมโภชนาการแหง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดรับการสนับสนุนจาก สสส. 
เห็นสมควรใหมีการประมวลองความรู ในการศึกษางานวิจัยที่การเก่ียวของกับการบริโภคผักผลไม ทั้งในดานการผลิต 
(เกษตร) ความปลอดภัย คุณคาทางโภชนาการ และการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตรการสงเสริมการบริโภค    

ผักผลไมโดยกลไกของภาคีหลัก ภาคีวิชาการ และภาคีสนับสนุนแผนอาหาร ครอบคลุมสวนที่เกี่ยวของในหวงโซอุปทาน

ผักผลไม (Supply Chain) อยางครบวงจร เพื่อนำความรูมานำเสนอในเวทีวิชาการ เพื่อใหเวทีวิชาการนี้ เปนพื้นที่
หนึ่งของการเผยแพรความรูวิชาการ การพบปะแลกเปล่ียนระหวางผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder) ในยุทธศาสตร  
การสื่อสารภาคประชาชน และการสรุปผลความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ ในระยะ 3 ป         
ที่ผานมา  
 

2. วัตถุประสงค 

 2.1 นำเสนอความรูทางวิชาการ ในการศึกษาวิจัย ที่เกี่ยวของกับการบริโภคผักผลไม ทั้งในดานการผลิต 
(เกษตร) ความปลอดภัย คุณคาทางโภชนาการ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการสงเสริมการบริโภคผักผลไม โดย
กลไกของภาคีหลัก ภาคีวิชาการ และภาคีสนับสนุนแผนอาหาร ครอบคลุมสวนที่เกี่ยวของในหวงโซอุปทานผักผลไม 

(Supply Chain) อยางครบวงจร  
 2.2 เพื่อสรางความรวมมือระหวางภาคีหลัก ภาคีวิชาการ และภาคีสนับสนุนแผนอาหาร ผูมีสวนไดเสีย 
(Stakeholder) ในยุทธศาสตรสงเสริมการบริโภคผักผลไม ที่เกี่ยวของในหวงโซอุปทาน (Supply Chain) ตั้งแต      

ผูผลิตถึงผูบริโภค  
 2.3 เพื่อเผยแพรความรูดานโภชนาการของผักผลไมและความปลอดภัยในการบริโภคตอประชาชนโดยท่ัวไป 
 

3. กลุมเปาหมายผูเขารวมงาน 

 3.1 นักวิชาการ ผูกำหนดนโยบาย ผูปฏิบัติงานในหนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรสาธารณ 
ประโยชน ที่เก่ียวของในหวงโซอุปทาน (Supply Chain) ผักผลไม ไดแก กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และอาจารยมหาวิทยาลัย 

1

กิน            ปลอดภัย 400 กรัมเพื่อสุขภาพผัก
ลไม



 3.2 กลุมตัวแทนผูบริโภค ไดแก ครูโรงเรียนประถม วิทยาลัยอาชีวศึกษา และนักโภชนาการในโรงพยาบาล  
 3.3 ประชาชนท่ัวไป 
 

4. รูปแบบการจัดการประชุมวิชาการ 

 เปนการนำเสนอ ขอมูลองคความรูที่เก่ียวของกับการบริโภคผักผลไมเพื่อสุขภาพที่ดีของประชากรไทย ซึ่งมี
เนื้อหาครอบคลุมสวนที่เกี่ยวของใน Supply Chain อยางครบวงจร โดยภาคีเครือขายแผนอาหารเพ่ือสุขภาวะ หรือ
ผูมีสวนเกี่ยวของที่ครอบคลุมหวงโซผักผลไม มีสวนรวมในการวางแผนการทำงาน โดยเฉพาะดานความมั่นคงทาง
อาหารและความปลอดภัยทางอาหาร กำหนดระยะเวลาในการประชุม 2 วัน ในกรุงเทพมหานคร วันท่ี 21-22 
กันยายน พ.ศ. 2560 ประมาณการผูเขาประชุมภาควิชาการ 350 คนและภาคประชาชน 350 คน รวม 700 คน    
โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
 4.1 ภาควิชาการ : เวทีการประชุม  
  - การนำเสนอขอมูลความรูเชิงวิชาการ เกี่ยวกับโภชนาการ ความปลอดภัยในการบริโภคผักผลไม  

ประสบการณในการจัดรูปแบบการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) และขอเสนอแนะทางนโยบาย ในการ

สงเสริมการบริโภคผักและผลไม 

  - การออกแบบกระบวนการประชุม เนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในหวงโซอุปทาน (Supply 

Chain) ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรสาธารณประโยชน ที่จะรวมกันขับเคลื่อนใหมีการบริโภคผัก

ผลไมที่ปลอดภัย และมีการบริโภคในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น 

  - ผูเขาประชุมหลัก ไดแก นักวิชาการ ผูปฏิบัติงาน ผูกำหนดนโยบาย ในหนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 

และองคกรสาธารณประโยชน ที่เกี่ยวของในหวงโซอุปทาน (Supply Chain) ผักผลไม ในการขับ

เคลื่อนยุทธศาสตรสงเสริมการบริโภคผักและผลไมในประชากรไทย และกลุมตัวแทนผูบริโภค ซึ่งเปน

ครูที่รับผิดชอบโภชนาการและสุขภาพเด็กในโรงเรียนประถมศึกษา ครูแผนกอาหารและโภชนาการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดในภาคกลาง เพื่อนำความรูไปเผยแพรและจัด

บริการอาหารท่ีเหมาะสมกับสุขภาพอนามัยของนักเรียน 

 4.2 ภาคประชาชน : จัดนิทรรศการแสดงผลงานการสงเสริมการบริโภคผักผลไมและสื่อใหความรู  
  - รูปแบบนิทรรศการเปนการนำเสนอขอมูลความรูทางวิชาการ อันเปนประโยชนที่จะนำไปเผยแพร และ

การออกรานของภาคีเครือขายท่ีเกี่ยวของกับการผลิต การจำหนาย การบริโภคที่ปลอดภัย การสาธิต

การปรุงอาหารท่ีมีสวนประกอบหลักเปนผักผลไม รวมทั้งคำแนะนำการบริโภคผักผลไมใหปลอดภัย 

  - ประสานภาคีเครือขาย โรงเรียน วิทยาลัย ที่มีผลงานท่ีดี (Best Practices) ในการจัดการเกษตร ผัก 

ผลไม ที่ปลอดภัย การกระจายสินคาผักผลไม และการสงเสริมการบริโภคผักผลไม 
  - ภาคประชาชนสามารถเขารวมชมนิทรรศการ และสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑผักผลไมเกษตรอินทรีย

ของภาคีที่มาจัดแสดง โดยจัดพื้นที่บางสวนเปน Vegetable & Fruit Fair 
 

 ในการน้ีจะมีการเผยแพร ประชาสัมพันธ องคความรู อาหาร โภชนาการ และประโยชนที่ไดรับจากการ
บริโภคผักผลไม เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรการเพ่ิมพูนการบริโภคผักและผลไม โดยผานการแถลงขาว การแจกขาว 
ทั้งสื่อกระแสหลัก เว็บไซต และโซเช่ียลมีเดีย และติดตามผลโดยใชแบบสอบถามเพ่ือสะทอนผลการดำเนินงาน 
ปญหาอปุสรรค เพื่อการพัฒนาการจัดการประชุมวิชาการสงเสริมการบริโภคผักผลไมตอไป 
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 จัดโดย สมาคมโภชนาการแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

โดยมีภาคีเครือขายที่มีสวนรวมในการดำเนินงาน ดังนี้ 
 -   มูลนิธิพัฒนาโภชนาการ 
 -   กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
 -   สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 -   มหาวิทยาลัยมหิดล 
 -   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 -   โรงเรียนประถมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดในภาคกลาง  
 -   วิทยาลัยอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพกรุงเทพมหานครและจังหวัดในภาคกลาง  
 -   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 -   สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
 -   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 
 -   เครือขายตลาดสีเขียว 
 -   ฯลฯ 
 

5. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 5.1 ไดผลประมวลองคความรูทางวิชาการ ที่เกี่ยวของกับการบริโภคผักผลไม ครอบคลุมทุกสวนที่เกี่ยวของ

ในหวงโซอุปทาน (Supply Chain) อยางครบวงจร เพื่อนำไปเปนประโยชนตอการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการสงเสริม
การบริโภคผักผลไม 
 5.2 เกิดความรวมมือระหวางนักวิชาการ ผูกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร ผูปฏิบัติงานในหนวยงาน และภาคี
เครือขายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรสาธารณประโยชน ที่เกี่ยวของในหวงโซอุปทาน (Supply Chain) ในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรสงเสริมการบริโภคผักและผลไมของประชากรไทย  
 5.3 สื่อมวลชนไดนำเสนอขอมูลสูสังคม ประชาสัมพันธ เผยแพรความรูดานโภชนาการของผักผลไมและ

ความปลอดภัยในการบริโภคตอประชาชน เพื่อเพิ่มพูนการบรโิภคผักผลไม เพื่อสุขภาพที่ดีของประชากรไทย 
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กำหนดการประชุมวิชาการ 

เรื่อง “กินผักผลไมปลอดภัย 400 กรัมเพื่อสุขภาพ” 

ณ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร 

วันท่ี 21-22 กันยายน 2560 เวลา 09.00-16.30 น. 
____________________________________________________________________________________ 
 

วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2560 
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียนเขารวมงาน 
09.00 - 09.15 น. พิธีเปดงานการประชุมวิชาการ  
    โดย พญ.มยุรา กุสุมภ ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
    กลาวรายงานโดย ศ.เกียรติคุณ พญ.จุฬาภรณ รุงพิสุทธิพงษ นายกสมาคมโภชนาการ 
    แหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
09.15 - 09.45 น. ปาฐกถา เรื่อง พ.ศ. 2560 ปแหงการบริโภคผัก-ผลไมปลอดภัย 
    พญ.มยุรา กุสุมภ ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
09.45 - 10.00 น. พักรับประทานอาหารวาง 
10.00 - 10.30 น. การขับเคลื่อนสนับสนุนการเพ่ิมอัตราการบริโภคผักและผลไมอยางพอเพียง 
    ดร.สุปรีดา อดุลยานนท ผูจัดการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
10.30 - 11.15 น. สถานการณการบริโภคผักผลไมของคนไทย  
    ศ.นพ.วิชัย เอกพลากร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
    รศ.ดร.นิภา โรจนรุงวศินกุล สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
11.15 - 12.00 น. “กินผักผลไมปลอดภัย 400 กรัม" เพื่อสุขภาพ 
    รศ.ดร.วันทนีย เกรียงสินยศ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
    ผศ.ดร.ชนิพรรณ บุตรยี่ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

12.00 - 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน และชมนิทรรศการของภาคี 
13.30 - 14.45 น. สถานการณการผลิตและความปลอดภัยในผักผลไม  
    การสงเสริมการผลิตผักผลไมปลอดภัย (Young Smart Farmer, etc) : กรมสงเสริมการเกษตร 
    การผลิตผักผลไมออรแกนิค : คุณวัลลภา แวน วิลเลียนสวารด 
    การผลิตผักผลไมทั่วไป :โครงการหลวง  

   ผูดำเนินรายการ : อ.สงา ดามาพงษ 
14.45 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารวาง 
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15.00 - 16.15 น. เสวนา บทบาทการคาสมัยใหมในการสนับสนุนผักผลไมปลอดภัย  
    คุณอารยา เผาเหลืองทอง ผูอำนวยการอาวุโสฝายประกันคุณภาพ TOPs     
    คุณจุฑารัตน พัฒนาทร รองผูอำนวยการ ฝายประกันคุณภาพ MAKRO   
    คุณนภินทร ศรีสรรพางค ประธานกรรมการ บริษัท แอ็กโกรคอมเมอรส กรุป จำกัด   
    (ตลาดคาสงศรีเมือง)   
   ผูดำเนินรายการ : ผศ.ดร.ชนิพรรณ บุตรยี่ 
 
วันศุกร ที่ 22 กันยายน 2560 
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียนชมนิทรรศการ 
09.00 - 10.30 น. การเฝาระวังความปลอดภัยตลอดหวงโซผักผลไม 
    มาตรฐานผลิตภัณฑปลอดภัย (Q Mark, GAP, etc.)    
    : นางสาวองิอร ปญญากิจ ผูอำนวยการกองสงเสริมมาตรฐาน มกอช. 
    การกำกับดูแลผลิตภัณฑผักผลไม 
    : คุณอรสุรางค ธีระวัฒน ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
    : คุณวิฑูรย เลี่ยนจำรูญ เลขาธิการมูลนิธิชีววิถี 
    การแนะนำการบริโภคใหปลอดภัย (การเลือกซื้อ การลางผักผลไม) 
    : ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
   ผูดำเนินรายการ : ผศ.ดร.พัชราณี ภวัตกุล 
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
10.45 - 12.00 น. เสวนา ประสบการณการสนับสนุนการบริโภคผักผลไม (Best practice) 
    โรงพยาบาลผักผลไมปลอดภัย: คุณรุงเรือง สิทธิไชย โรงพยาบาลศูนยเชียงรายประชานุเคราะห  

    โรงเรียนผักผลไมปลอดภัย: คุณวิโรจน เหลือหลาย ผอ.ร.ร.บานปาไมสหกรณ  
    (โครงการเด็กไทยแกมใส) 

    โรงแรม/รานอาหารผักผลไมปลอดภัย: คุณอรุษ นวราช โรงแรมสามพรานริเวอรไซด 
   ผูดำเนินรายการ: ศ.เกียรติคุณ พญ.จุฬาภรณ รุงพิสุทธิพงษ  

12.00 - 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน และชมนิทรรศการของภาคี  
13.30 - 15.00 น. เสวนา การบูรณาการความรวมมือระหวางองคกรในการขับเคล่ือนนโยบายกินผักผลไมปลอดภัย  
   400 กรัม" เพื่อสุขภาพ    

    นายสัตวแพทยยุคล ลิ้มแหลมทอง ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ดานความ 
    มั่นคงอาหาร  
    คุณเมทนี สุคนธรักษ ผูทรงคุณวุฒิ ดานความปลอดภัยอาหาร คณะกรรมการขับเคลื่อน 

    ยุทธศาสตรดานคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
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    นางอัจฉราภรณ ตั้งอุทัยสุข ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวง 
    ศึกษาธิการ  
    พญ.นภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล ผูอำนวยการสำนักโภชนาการ กระทรวงสาธารณสุข 
   ผูดำเนินรายการ : ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต ประธานคณะกรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตรดาน    
   อาหารศึกษา (ความเช่ือมโยงอาหาร โภชนาการสูสุขภาพ)  
15.00 น.  ปดประชุม รับประทานอาหารวางและเดินทางกลับ 
 
 
หมายเหตุ:  กำหนดการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
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คำกลาวรายงาน 

เรื่อง “กินผักผลไมปลอดภัย 400 กรัมเพื่อสุขภาพ” 

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560  

 
ศาสตราจารยเกียรติคุณ พญ.จุฬาภรณ รุงพิสุทธิพงษ 

นายกสมาคมโภชนาการแหงประเทศไทย  
ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
เรียน ทานที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 ผูทรงคุณวุฒิ คณาจารย นักวิชาการ และทานผูมีเกียรติที่เขารวมประชุมทุกทาน 
 
 ในนามของคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ ขอขอบพระคุณ ทานที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุข ที่กรุณาใหเกียรติมาเปนประธานในพิธีเปดการประชุมวิชาการ เรื่อง “กินผักผลไมปลอดภัย 400 กรัม 
เพื่อสุขภาพ” ในวันนี้ 
 จากการท่ีองคการอนามัยโลก และองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ กำหนดเกณฑการบริโภค
ผักและผลไมที่เพียงพอของประชาชนท่ี 400 กรัมตอวัน เพื่อปองกันโรคเรื้อรังตางๆ เชนน้ำหนักเกิน โรคมะเร็ง     
โรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งเปนการลดภาระการรักษาพยาบาลของประเทศจากการเจ็บปวยเหลานี้ การสงเสริม   
การบริโภคผักและผลไมใหเพียงพอเปนมติสมัชชาองคการอนามัยโลกในป พ.ศ. 2547 และเปนยุทธศาสตรระดับโลก
ที่ทุกประเทศมีพันธะสัญญารวมกันในการบรรลุถึงเปาหมายใหประชาชนในประเทศบริโภคผักและผลไมใหเพียงพอ

วันละ 400 กรัม ซึ่งรวมท้ังประเทศไทยดวย โดยมีเปาหมายระดับชาติและทิศทางของสำนักงานกองทุนสนับสนุน   

การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่จะเพิ่มอัตราการบริโภคผักผลไมของอยางเพียงพอ 400 กรัมตอวัน อยางนอย   
รอยละ 50 ภายในป พ.ศ. 2564 

 สมาคมโภชนาการแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
รวมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
กระทรวงศึกษาธิการ และภาคีเครือขายท้ังหนวยงานของรัฐ หนวยงานเอกชน ไดจัดการประชุมวิชาการและ

นิทรรศการ “กินผักผลไมปลอดภัย 400 กรัม เพื่อสุขภาพ” เพื่อนำเสนอความรูทางวิชาการ จากการศึกษาวิจัย       
ที่เกี่ยวของกับการบริโภคผักผลไม ทั้งในดานการผลิต ความปลอดภัย คุณคาทางโภชนาการ การจำหนาย และการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการสงเสริมการบริโภคผักผลไม ครอบคลุมทุกภาคสวน ที่เกี่ยวของในหวงโซอุปทานของผัก    

ผลไม อยางครบวงจร เพื่อใหประชาชนตระหนัก และเห็นความสำคัญในการบริโภคผักผลไมอยางพอเพียง           
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนในประเทศ และเกิดขอเสนอทางนโยบายเพ่ือการขับเคลื่อนตอไป 
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 ผูเขาประชุมในครั้งนี้ ประกอบดวย ผูบริโภค ครูผูรับผิดชอบการบริการอาหารและโภชนาการในโรงเรียน 
นักโภชนาการและนักกำหนดอาหารในโรงพยาบาล เกษตรกร กลุมแมบานเกษตรกร ผูบริหารกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ  องคกรทางการคา นักวิชาการ             
และคณาจารยจากมหาวิทยาลัยตางๆ รวมทั้งสิ้นประมาณ 350 คน และประมาณการผูเขาชมนิทรรศการ        
1,000 คน 
 บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว จึงใครขอเรียนเชิญ แพทยหญิง มยุรา กุสุมภ ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุข ประธานในพิธี กลาวเปดประชุมวิชาการ เรื่อง “กินผักผลไมปลอดภัย 400 กรัม เพื่อสุขภาพ” 
 

ขอบพระคุณคะ 
 

ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร  2560

8



คำกลาวเปดประชุม 

เรื่อง “กินผักผลไมปลอดภัย 400 กรัมเพื่อสุขภาพ” 

วันท่ี 21 กันยายน พ.ศ. 2560 

ณ อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
แพทยหญิงมยุรา กุสุมภ 

ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขปาฐกถารัฐมนตรีวาการประทรวงสาธารณสุข  
 

เรียน นายกสมาคมโภชนาการแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 ผูบริหาร สสส. ผูทรงคุณวุฒิ คณาจารย นักวิชาการ และทานผูมีเกียรติที่เขารวมประชุมทุกทาน 
 
 
 จากที่องคการอนามัยโลกไดกำหนดใหมีการบริโภคผักและผลไม วันละอยางนอย 400กรัม ซึ่งเปนปริมาณที่
สามารถลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs) ซึ่งปจจุบันเปนปญหาสาธารณสุขที่สำคัญ อาทิ หัวใจ
ขาดเลือด เสนเลือดในสมองตีบ มะเร็ง แตขอมูลจากการสำรวจสุขภาพประชาชน ครั้งที่ 5 ระหวางป 2557-2558 
พบวา กลุมคนไทยอายุ 15 ปขึ้นไป มีเพียง 1 ใน 4 หรือ รอยละ 25 เทานั้นที่รับประทานผักและผลไมอยางเพียงพอ
ตามคำแนะนำขององคการอนามัยโลก 
 ในขณะเดียวกันมีคำถามเร่ืองความปลอดภัยของผักและผลไมในทองตลาด เห็นไดจากปริมาณการใชสารเคมี
ของผูผลิตตั้งแตตนทาง ขอมูลการเฝาระวังของเครือขายเฝาระวังการใชสารเคมีที่พบการตกคางของสารเคมี และ   

โดยเฉพาะขอมูลจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกร สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 
กรมควบคุมโรค ที่ไดคัดกรองความเสี่ยงโดยการเจาะเลือดกลุมเกษตรกร พบวา เกษตรกรมีความเสี่ยงและไม

ปลอดภัยจากการสัมผัสสารเคมีสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉลี่ย 5 ปยอนหลังต้ังแตป 2555-2559 อยูที่รอยละ 33 
และในป 2559 อยูที่รอยละ 37 
 กระทรวงสาธารณสุขในฐานะท่ีเปนหนวยงานหลักในการคุมครองผูบริโภคดานอาหารของประเทศไทย ได

รวมมือกับ สสส. ดำเนินงานดานความปลอดภัยอาหารและโภชนาการมาอยางตอเน่ือง เนนการบริหารจัดการความ
ปลอดภัยดานอาหารใหมีประสิทธิภาพ การดำเนินงานแบบบูรณาการ เพื่อใหอาหารมีความปลอดภัยครบวงจร โดย
ในป 2560 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ประกาศใหเปน “ปแหงการบริโภคผักและผลไมปลอดภัย” และ

เพ่ือใหการดำเนินงานบรรลุตามเปาหมายและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ทานจึงไดใหนโยบายและมอบหมายการ
ดำเนินงาน 6 เรื่อง ดังนี้  
  1) ใหนโยบายใหทุกโรงพยาบาล ซื้อพืชผักผลไมปลอดภัยจากสารเคมี เพื่อสงเสริมและสนับสนุนเกษตรกร 

โดยกระทรวงสาธารณสุขประสานงานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพ่ือใหเกิดเปนรูปธรรมในทาง

ปฏิบัติ  
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  2) การจัดการผักและผักไมปลอดภัยตลอดหวงโซ มี 2 ประเด็น คือ ประเด็นกลไกการจัดการกับสารเคมี

กำจัดศัตรูพืช ในประเด็นเรงดวน คือ การขับเคลื่อนปญหาการใชสารเคมีทางการเกษตรท่ีมีความเสี่ยงสูง 
เพื่อพิจารณาขอมูลเชิงวิชาการ และประสานความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ  

  3) National Surveillance Program ใหมีการดำเนินการตามแผนการเฝาระวังผักและผลไมตลอดหวงโซ 

ป 2560 และผลักดัน National Risk Assessment Center โดยมีสำนักสงเสริมและสนับสนุนอาหาร

ปลอดภัย (สสอป.) เปนแกนหลักในการประสานการดำเนินงาน 

  4) การพัฒนาขีดความสามารถทางหองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหสารเคมีปองกันกำจัดศัตรูพืชในผักและ

ผลไมสด โดยมอบหมายใหกรมวิทยาศาสตรการแพทย รวมกับมหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำขอมูลใหมี

ความครบถวน 

  5) โครงการวิจัยและพัฒนา : นครปฐม เมืองผักและผลไมปลอดภัย (โดยความรวมมือระหวาง

มหาวิทยาลัยมหิดลกับจังหวัดนครปฐม) มอบหมายใหสำนักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย      

(สสอป.) ประสานงานกับมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อกำหนดพ้ืนที่จังหวัดนครปฐมในการดำเนินงาน  

  6) วิธีการลดการตกคางของสารเคมีปองกันกำจัดศัตรูพืชในผักและผลไมที่เหมาะสมในการนำเสนอ       

ตอประชาชน มี 3 วิธี คือ 1) ลางดวยน้ำไหล 2) ลางดวยผงฟู และ 3) ลางดวยน้ำสมสายชู โดยมี       

คำแนะนำทางเลือกของผูบริโภคสำหรับวิธีลางผักใหสะอาด เพื่อลดปริมาณสารพิษในผักและผลไม      

2 ทางเลือก คือ ขอเสนอแนะสำหรับประชาชนท่ัวไป คือ ลางดวยน้ำไหล สำหรับกรณีพิเศษ คือ ผงฟู
หรือเบคก้ิงโซดา หรือน้ำสมสายชู โดยมอบหมายใหสำนักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย ประสาน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำสื่อสิ่งพิมพตางๆ เพื่อใหประชาชนเขา

ถึงขอมูลขาวสาร และมอบทุกกรมท่ีเกี่ยวของ นำไปเผยแพรรณรงคใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 ในการดำเนินงานการแกไขปญหาการตกคางของสารเคมีปองกันกำจัดศัตรูพืชในผักและผลไม ของกระทรวง
สาธารณสุข ทั้ง 6 เรื่องที่กลาวมานั้น เปนการดำเนินงานแบบบูรณาการรวมกันหลายหนวยงาน ทั้งกระทรวงเกษตร
และสหกรณในการควบคุมและลดปริมาณการใชสารเคมีจากผูผลิตตนทาง กลางน้ำ นอกจากน้ัน ยังไดดำเนินการ   
จัดทำแผนบูรณาการการเฝาระวังผักและผลไมสดรวมกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของจนถึงปลายทาง โดยรวมกับ      
สสส. ในการเช่ือมประสาน เครือขายผูผลิต และสื่อสารองคความรูใหผูบริโภค เพื่อเขาถึงผักและผลไมสดที่มีคุณภาพ
และความปลอดภัย และยังมีแนวทางการจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารดานความปลอดภัยของอาหาร เพื่อเชื่อมโยงการ
ทำงานรวมกันระหวาง สสส. และกระทรวงสาธารณสุขเพื่อใหศูนยขอมูลขาวสารดานความปลอดภัยของอาหาร     
เปนแหลงขอมูล และมีฐานขอมูลดานความปลอดภัยของอาหาร ซึ่งสามารถสนับสนุนการดำเนินงานดานอาหาร
ปลอดภัย วางแผนการเฝาระวังรวมถึงการเสนอแนวทางในการกำหนดนโยบายแกไขปญหาเชิงรุกไดอยางเหมาะสม   

มีประสิทธิภาพ  
 ในทายสุดนี้ ดิฉันขอขอบพระคุณสมาคมโภชนาการแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตน-
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี/สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)/หนวยงานที่เกี่ยวของใน
กระทรวงสาธารณสุข/คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล/ตลอดจนหนวยงานและผูที่เก่ียวของและขอให
การประชุมวิชาการ “กินผักผลไมปลอดภัย 400 กรัม เพื่อสุขภาพ” ประสบความสำเร็จตามท่ีมุงหวังไวทุกประการ 

 
ขอบพระคุณคะ 
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บทคัดยอการประชุมวิชาการ 
 

“กินผัก ผลไมปลอดภัย 
400 กรัมเพ่ือสุขภาพ” 
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การขับเคลื่อนสนับสนุนการเพิ่มอัตราการบริโภคผักและผลไมอยางพอเพียง 

 
ดร.สุปรีดา อดุลยานนท  

ผูจัดการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 
 
 ปจจุบันประชากรไทยยังบริโภคผักและผลไมต่ำกวาขอแนะนำท่ีองคการอนามัยโลกกำหนด และการเขาถึง

ผักผลไมที่ปลอดภัยยังมีนอย จากรายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจรางกาย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557 

พบวา คนสวนใหญหรือประมาณรอยละ 74.1 บริโภคผักและผลไมไมเพียงพอ ซึ่งในป ค.ศ. 2003 WHO/FAO ได
กำหนดขอแนะนำการบริโภคผักและผลไมใหไดอยางนอย 400 กรัม/วัน เพราะการบริโภคผักและผลไมไดเพียงพอ
ตามที่แนะนำจะชวยลดความเส่ียงของการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรังตางๆ ลงได  
 ปจจัยดังกลาวเปนหน่ึงในภารกิจของการขับเคล่ือนแผนอาหารเพ่ือสุขภาวะของสำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการเพิ่มอัตราการบริโภคผักและผลไมอยางเพียงพอตามขอแนะนำ ซึ่งลวนมีความ
เกี่ยวของกับปจจัยตางๆ ตั้งแตวิถีการดำรงชีวิตของคนไทยท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ความเปนสังคมเมืองที่มี
ประชากรอาศัยอยูรวมกันเปนจำนวนมาก การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมและสภาพภูมิอากาศท่ีสงผลกระทบ
ตอการเกษตรและการผลิตอาหาร ทำใหระบบการผลิตอาหารไดรับความเสียหายและมีปริมาณผลผลิตลดลง รวมทั้ง
ปจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ กระแสโลกเช่ือมตอการคาการลงทุน และความกาวหนาทางเทคโนโลยี ดิจิตัล นอกจากน้ี 
ภายในป พ.ศ. 2564 ประเทศไทยจะกาวเขาสูการเปนสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ (Aging Society) 
 สสส. โดยแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ ไดเขามามีสวนรวมภายใตกรอบการทำงานของ สสส. และจึงมีจุดเนน  
และยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนที่จะสงเสริมการเพิ่มอัตราการบริโภคผักและผลไมอยางเพียงพอตามขอแนะนำ 
ประกอบดวย 1) พัฒนาและจัดการองคความรู วิเคราะห สังเคราะห การศึกษาวิจัย/นวัตกรรมการสรางเสริมสุขภาพ 

เพื่อการประมวลองคความรู ถอดบทเรียนปจจัยความสำเร็จดานการสงเสริมการบริโภคผักผลไมที่ปลอดภัย        
อยางเพียงพอสูการขยายผลอยางยั่งยืน 2) หนุนเสริมและพัฒนาภาคีเครือขายใหมีศักยภาพการทำงานดานวิชาการ
และนวัตกรรม พรอมทั้งเช่ือมประสานการสงตอความสำเร็จไปยังหนวยงานภาคียุทธศาสตรใหรวมขับเคลื่อนการ

บริโภคผักผลไมที่ปลอดภัยอยางเพียงพอ 3) ขับเคลื่อนเชิงนโยบายดานอาหารสุขภาวะ โดยรวมกับภาคียุทธศาสตร
เพื่อผลักดันนโยบายที่จะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานระบบอาหารสุขภาวะ 4) สงเสริมใหเกิดการขยายตนแบบ
ของระบบหวงโซอาหารของพืชผักผลไมที่ปลอดภัย โดยบูรณาการทำงานภาคีเครือขาย เพื่อใหผูบริโภคเขาถึงงาย     
5) สงเสริมการปลูกพืชผักของผูบริโภคในครัวเรือน โรงเรียน และองคกร และ 6) รณรงคสรางคานิยมของการบริโภค
ผักผลไมที่ปลอดภัยอยางเพียงพอ ควบคูไปกับการสรางคานิยมของวิถีชีวิตสุขภาวะ 

 ทั้งนี้การดำเนินงานของ สสส. มุงหวังเพื่อใหประชาชนมีสุขภาวะที่ดี โดยบูรณาการการทำงานรวมกับภาคี
เครือขายและภาคสวนตางๆ มุงเนนความเปนธรรมทางสุขภาพ ภายใตกลไกการติดตามและประเมินผลท่ีมี
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ประสิทธิภาพแลว ตลอดจนใชองคความรูในการพัฒนาเพ่ือขยายฐานผูรับประโยชนและเสริมพลังสังคมใหเกิด     
ความตื่นรูในดานสุขภาพที่กวางขวางขึ้น ใหความสำคัญกับการจัดกระบวนการท่ีเนนการมีสวนรวมของภาคสวน
ตางๆ ที่เก่ียวของอยางกวางขวางในหลายระดับ โดยมุงเนนการทำงานท่ีสรางวัฒนธรรมทางสุขภาพอยางยั่งยืน 
 ผมเช่ือมั่นวาการประชุมวิชาการคร้ังนี้จะเปนเวทีที่จะรวบรวมองคความรูวิชาการและสามารถนำไปสูการ
พัฒนาเละลงสูการปฏิบัติจริงในโอกาสตอไป 
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การบริโภคผักผลไมของประชาชนไทย 

 
ศาสตราจารย นายแพทยวิชัย เอกพลากร 

ภาควิชาเวชศาสตรชุมชน คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย มหิดล 
 
 
 การบริโภคผักและผลไมใหมากเพียงพอเปนขอแนะนำทางการแพทยเพื่อลดปญหาทางสุขภาพ โดยเฉพาะ
โรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็ง ซึ่งเปนภาระทางสุขภาพสูงลำดับตนของประชาชนท่ัวโลก แตละป
ทั่วโลกมีคนเสียชีวิตดวยกลุมโรคเหลานี้มากถึงปละประมาณ 25 ลานคน และในประชาชนไทย ประมาณ 2 แสนคน

ตอป สำหรับปริมาณการบริโภคนั้นที่เหมาะสมน้ัน ขอมูลการทบทวนงานวิจัยอยางเปนระบบ (systematic review) 
ลาสุด พบวาทุกๆ 200 กรัม ของผักและผลไมที่บริโภคจะลดการตายจากโรคหัวใจหลอดเลือดรอยละ 8 โรค      
หลอดเลือดสมองรอยละ 16 โรคมะเร็งทุกชนิด รอยละ 3 และการตายจากทุกสาเหตุรวมรอยละ 10 สำหรับ          
ขอแนะนำขององคการอนามัยโลกคือควรบริโภคอยางนอย 400 กรัมตอวัน สำหรับคำถามท่ีวาขณะนี้คนไทยบริโภค
ผักและผลไมวันละเทาไหร จากการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย ในป 2557 พบวาคนไทยอายุ 15 ปขึ้นไป กินผัก
และผลไมเฉลี่ย (มัธยฐาน) 3.3 สวนตอวัน (ประมาณ 264 กรัมตอวัน) แนวโนมจากการสำรวจใน ป 2547, 2552 
และ 2557 พบวาประชาชนไทยอายุ 15 ปขึ้นไปที่บริโภคผักและผลไมวันละ 400 กรัม ขึ้นไปมี รอยละ 21.8, 17.7, 
23.5 ตามลำดับ นั่นคือมีเพียงหนึ่งในหาถึงหน่ึงในสี่คนของคนไทยที่บริโภคผักและผลไมไดอยางเพียงพอตามขอ
แนะนำขององคการอนามัยโลกและแนวโนมการบริโภคในชวงทศวรรษที่ผานมาไมไดเพิ่มขึ้นอยางชัดเจน และ
สัดสวนนี้ไมมีความแตกตางอยางชัดเจนระหวางประชาชนที่อยูในเมืองหรือชนบท กลุมที่บริโภคมากที่สุดคือ         
30-59 ป แตก็มีเพียงหนึ่งสามเทาน้ันท่ีบริโภคอยางเพียงพอตามขอแนะนำ โดยสัดสวนท่ีบริโภคเพียงพอน้ีลดลง       
ในผูสูงอายุ 

 โดยสรุป แมวามีหลักฐานงานวิจัยวาการบริโภคผักและผลไมอยางเพียงพอมีผลดีตอสุขภาพ มีสวนชวยลด
การเกิดโรคและตายจากโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็ง ฯลฯ แตสัดสวนของประชาชนท่ีบริโภคผักและ

ผลไมอยางเพียงพอ ยังมีจำนวนนอยและแนวโนมไมดีขึ้นเทาที่ควร ดังนั้นควรมีมาตรการสนับสนุนและสงเสริมให

ประชาชนเพ่ิมการบริโภคผักและผลไม โดยตองดำเนินการอยางจริงจังและตอเนื่อง 
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ผักและผลไมที่นิยมบริโภคในคนไทย 

 
รองศาตราจารย ดร.นิภา โรจนรุงวศินกุล 
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 
 จากขอมูลการวิจัยพบวาการบริโภคผัก ผลไมวันละ 400-600 กรัม สามารถลดความเส่ียงตอโรคอวน      
และโรคไมติดตอเรื้อรัง ที่มีผลเสียตอสุขภาพ เชน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง จากการศึกษาตางๆ            

ในประเทศไทย ทำใหทราบขอมูลปริมาณการบริโภคผัก ผลไม ในคนไทย นอกจากขอมูลปริมาณการบริโภคผัก      
ผลไม ขอมูลชนิดของผัก ผลไมที่คนไทยบริโภค เปนอีกขอมูลที่นาสนใจ และเปนประโยชนในการวางแผนเพ่ือ
สงเสริมการบริโภคผัก ผลไม ใหพอเพียง และมีความปลอดภัย จากการศึกษาการบริโภคอาหารของประเทศไทย     
ในป พ.ศ. 2557-2558 ดำเนินการโดยสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ไดรับทุนสนับสนุนจากสำนักงาน
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสำรวจการ
บริโภคอาหารของคนไทย ทั้งชนิดและปริมาณอาหารที่บริโภค เพื่อใชในการประเมินความเสี่ยงดานความปลอดภัย
อาหาร โดยเฉพาะการประเมินการไดรับสัมผัส (exposure assessment) ของอันตรายที่อาจปนเปอนในอาหารที่
คนไทยบริโภค เพื่อนำไปใชในการกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง และการกำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวของกับความ
ปลอดภัยอาหาร และโภชนาการไดอยางเหมาะสม  
 การศึกษานี้มีการสุมตัวอยางดวยวิธี multi-stage cluster sampling โดยสุมจังหวัด 4 จังหวัดจาก      
แตละภาค และกรุงเทพมหานคร รวมท้ังส้ิน 17 จังหวัด ทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาล สำรวจคนไทยทุกกลุมอายุ 
(แรกเกิด - ผูสูงอายุ) จำนวน 8,478 คน เปนเพศชาย 4,168 คน และเพศหญิง 4,310 คน ในการวิเคราะหชนิดของ
ผักผลไม ที่คนไทยนิยมบริโภคในคร้ังนี้จะวิเคราะหในกลุมอายุ 15 ปขึ้นไป โดยจำแนกเปน 2 กลุมอายุ คือกลุมผูใหญ 

(อายุ 15-59 ป) จำนวน 2,816 คน และกลุมผูสูงอายุ (อายุ ≥60 ป) จำนวน 1,385 คน  
 ผลการศึกษาพบวาผักที่คนไทย อายุ 15-59 ป นิยมบริโภค 10 อันดับแรก คือ ผักชี (ผูบริโภครอยละ 84 
ปริมาณที่บริโภคเฉล่ีย 1.3 กรัมตอวัน) ตนหอม (ผูบริโภครอยละ 82 ปริมาณที่บริโภคเฉล่ีย 2.3 กรัมตอวัน)           

ถั่วฝกยาว (ผูบริโภครอยละ 81 ปริมาณท่ีบริโภคเฉล่ีย 10.4 กรัมตอวัน) ผักกาดขาว/เขียว (ผูบริโภครอยละ 79 
ปริมาณท่ีบริโภคเฉลี่ย 10.1 กรัมตอวัน) พริกขี้หนู (ผูบริโภครอยละ 76 ปริมาณที่บริโภคเฉลี่ย 1.7 กรัมตอวัน)    
แตงกวา (ผูบริโภครอยละ 76 ปริมาณที่บริโภคเฉล่ีย 29.0 กรัมตอวัน) กระเทียม (ผูบริโภครอยละ 76 ปริมาณที่
บริโภคเฉลี่ย 2.6 กรัมตอวัน) ถั่วงอก (ผูบริโภครอยละ 75 ปริมาณที่บริโภคเฉลี่ย 5.6 กรัมตอวัน) ใบกะเพรา          
(ผูบริโภครอยละ 75 ปริมาณท่ีบริโภคเฉลี่ย 2.5 กรัมตอวัน) และกะหล่ำปลี (ผูบริโภครอยละ 72 ปริมาณที่บริโภค

เฉลี่ย 6.6 กรัมตอวัน) 
 ในกลุมอายุ ≥60 ป ผักที่นิยมบริโภค 10 อันดับแรก คือ ตนหอม (ผูบริโภครอยละ 85 ปริมาณท่ีบริโภค
เฉลี่ย 1.9 กรัมตอวัน) ผักชี (ผูบริโภครอยละ 84 ปริมาณที่บริโภคเฉล่ีย 1.0 กรัมตอวัน) กระเทียม (ผูบริโภค      
รอยละ 79 ปริมาณท่ีบริโภคเฉลี่ย 2.7 กรัมตอวัน) หอมแดง (ผูบริโภครอยละ 76 ปริมาณที่บริโภคเฉลี่ย 2.2 กรัมตอวัน) 
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ผักกาดขาว/เขียว (ผูบริโภครอยละ 75 ปริมาณที่บริโภคเฉลี่ย 8.7 กรัมตอวัน) ถั่วฝกยาว (ผูบริโภครอยละ 74 
ปริมาณที่บริโภคเฉลี่ย 7.1 กรัมตอวัน) ใบกะเพรา (ผูบริโภครอยละ 73 ปริมาณที่บริโภคเฉล่ีย 1.8 กรัมตอวัน)    
แตงกวา (ผูบริโภครอยละ 72 ปริมาณท่ีบริโภคเฉลี่ย 20.5 กรัมตอวัน) ใบโหระพา (ผูบริโภครอยละ 66 ปริมาณที่
บริโภคเฉลี่ย 1.9 กรัมตอวัน) และฟกทอง (ผูบริโภครอยละ 66 ปริมาณที่บริโภคเฉลี่ย 7.6 กรัมตอวัน) 
 เมื่อพิจารณาผักที่นิยมบริโภคดังกลาว พบวาผักสวนหน่ึงจะเปนผักประเภทปรุงรสและแตงกล่ิน มีการ
บริโภคในปริมาณนอย เชน ผกัชี ตนหอม ดังนั้นถาตัดผักประเภทน้ีออกไป ผักที่นิยมบริโภค 10 อันดับแรก ในกลุม
อายุ 15-59 ป คือ ถั่วฝกยาว (ผูบริโภครอยละ 81 ปริมาณที่บริโภคเฉลี่ย 10.4 กรัมตอวัน) ผักกาดขาว/เขียว          
(ผูบริโภครอยละ 79 ปริมาณท่ีบริโภคเฉลี่ย 10.1 กรัมตอวัน) แตงกวา (ผูบริโภครอยละ 76 ปริมาณที่บรโิภคเฉลี่ย 
29.0 กรัมตอวัน) ถั่วงอก (ผูบริโภครอยละ 75 ปริมาณที่บริโภคเฉลี่ย 5.6 กรัมตอวัน) กะหล่ำปลี (ผูบริโภค       

รอยละ 72 ปริมาณท่ีบริโภคเฉลี่ย 6.6 กรัมตอวัน) ผักคะนา (ผูบริโภครอยละ 69 ปริมาณที่บริโภคเฉลี่ย 7.3 กรัมตอวัน) 
ผักบุงจีน (ผูบริโภครอยละ 61 ปริมาณท่ีบริโภคเฉลี่ย 9.1 กรัมตอวัน) มะละกอดิบ (ผูบริโภครอยละ 61 ปริมาณที่
บริโภคเฉล่ีย 18.6 กรัมตอวัน) มะเขือเปราะ (ผูบริโภครอยละ 53 ปริมาณท่ีบริโภคเฉล่ีย 18.1 กรัมตอวัน) และ
ฟกทอง (ผูบริโภครอยละ 52 ปริมาณท่ีบริโภคเฉล่ีย 7.4 กรัมตอวัน) สวนกลุมอายุ ≥60 ป ผักที่นิยมบริโภค           
10 อันดับแรก คือ ผักกาดขาว/เขียว (ผูบริโภครอยละ 75 ปริมาณที่บริโภคเฉลี่ย 8.7 กรัมตอวัน) ถั่วฝกยาว          
(ผูบริโภครอยละ 74 ปริมาณท่ีบริโภคเฉล่ีย 7.1 กรัมตอวัน) แตงกวา (ผูบริโภครอยละ 72 ปริมาณท่ีบริโภคเฉล่ีย 
20.5 กรัมตอวัน) ฟกทอง (ผูบริโภครอยละ 66 ปริมาณที่บริโภคเฉลี่ย 7.6 กรัมตอวัน) มะเขือเปราะ (ผูบริโภครอยละ 
64 ปริมาณที่บริโภคเฉลี่ย 16.2 กรัมตอวัน) ถั่วงอก (ผูบริโภครอยละ 60 ปริมาณที่บริโภคเฉลี่ย 2.7 กรัมตอวัน) 
ตำลึง (ผูบริโภครอยละ 60 ปริมาณท่ีบริโภคเฉลี่ย 4.5 กรัมตอวัน) กะหล่ำปลี (ผูบริโภครอยละ 57 ปริมาณที่บริโภค
เฉลี่ย 4.9 กรัมตอวัน) ผักคะนา (ผูบริโภครอยละ 56 ปริมาณที่บริโภคเฉลี่ย 4.9 กรัมตอวัน) และมะเขือยาว          
(ผูบริโภครอยละ 50 ปริมาณท่ีบริโภคเฉล่ีย 8.6 กรัมตอวัน) 
 จากการวิเคราะหขอมูลเพิ่มเติมของการบริโภคผัก ในแตละกลุมอายุ โดยวิเคราะหจำแนกตามเพศ เขตการ
ปกครอง และภาค พบวาผักที่นิยมบริโภคอันดับแรก ในทุกกลุมยังคงเปนผักประเภทปรุงรสและแตงกลิ่น เมื่อตัดผัก
ปรุงรสและแตงกลิ่นออกจากรายการที่บริโภค พบวาผักที่นิยมบริโภค ไดแก ผักกาดขาว/เขียว ถั่วฝกยาว แตงกวา 

กะหล่ำปลี และฟกทอง 
 สวนการบริโภคผลไมในกลุมอายุ 15-59 ป พบวาผลไมที่นิยมบริโภค 10 อันดับแรก คือ แตงโม (ผูบริโภค

รอยละ 70 ปริมาณท่ีบริโภคเฉล่ีย 56.6 กรัมตอวัน) กลวยน้ำวา (ผูบริโภครอยละ 59 ปริมาณท่ีบริโภคเฉล่ีย        
35.5 กรัมตอวัน) องุน (ผูบริโภครอยละ 50 ปริมาณที่บรโิภคเฉลี่ย 12.9 กรัมตอวัน) แอปเปล (ผูบริโภครอยละ 50 
ปริมาณที่บริโภคเฉลี่ย 36.6 กรัมตอวัน) ฝรั่ง (ผูบริโภครอยละ 50 ปริมาณที่บริโภคเฉลี่ย 47.0 กรัมตอวัน)       

มะมวงดิบ (ผูบริโภครอยละ 49 ปริมาณท่ีบริโภคเฉลี่ย 36.6 กรัมตอวัน) สมเขียวหวาน/สายน้ำผึ้ง (ผูบริโภค     
รอยละ 48 ปริมาณท่ีบริโภคเฉลี่ย 36.8 กรัมตอวัน) เงาะ (ผูบริโภครอยละ 48 ปริมาณที่บริโภคเฉลี่ย 22.2 กรัมตอวัน) 
สับปะรด (ผูบริโภครอยละ 48 ปริมาณท่ีบริโภคเฉล่ีย 40.3 กรัมตอวัน) และมะละกอสุก (ผูบริโภครอยละ 47 
ปริมาณที่บริโภคเฉลี่ย 39.0 กรัมตอวัน) 
 การบริโภคผลไมในกลุมอายุ ≥60 ป ผลไมที่นิยมบริโภค 10 อันดับแรก คือ กลวยน้ำวา (ผูบริโภครอยละ 77 

ปริมาณที่บริโภคเฉลี่ย 41.8 กรัมตอวัน) แตงโม (ผูบริโภครอยละ 68 ปริมาณที่บริโภคเฉลี่ย 34.1 กรัมตอวัน) 
มะละกอสุก (ผูบริโภครอยละ 66 ปริมาณท่ีบริโภคเฉลี่ย 31.9 กรัมตอวัน) มะมวงสุก (ผูบริโภครอยละ 59 ปริมาณที่
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บริโภคเฉล่ีย 70.5 กรัมตอวัน) สับปะรด (ผูบริโภครอยละ 52 ปริมาณท่ีบริโภคเฉล่ีย 23.6 กรัมตอวัน) สมเขียว
หวาน/สายน้ำผึ้ง (ผูบริโภครอยละ 48 ปริมาณท่ีบริโภคเฉลี่ย 27.9 กรัมตอวัน) เงาะ (ผูบริโภครอยละ 48 ปริมาณที่
บริโภคเฉล่ีย 14.4 กรัมตอวัน) องุน (ผูบริโภครอยละ 47 ปริมาณท่ีบริโภคเฉล่ีย 7.2 กรัมตอวัน) มังคุด (ผูบริโภค
รอยละ 46 ปริมาณที่บริโภคเฉลี่ย 21.1 กรัมตอวัน) และลองกอง (ผูบริโภครอยละ 38 ปริมาณที่บริโภคเฉลี่ย 11.6 
กรัมตอวัน) 
 เมื่อวิเคราะหขอมูลในรายละเอียดเพ่ิมเติมของการบริโภคผลไม ในแตละกลุมอายุ โดยวิเคราะหจำแนก    

ตามเพศ เขตการปกครอง และภาค พบวาผลไมที่นิยมบริโภคในกลุมอายุ 15-59 ป คือ แตงโม กลวยน้ำวา        
มะมวงดิบ ฝรั่ง และสับปะรด สวนกลุมอายุ ≥60 ป ผลไมที่นิยมบริโภค คือ กลวยน้ำวา แตงโม มะละกอสุก        
มะมวงสุก และสับปะรด 
 จากขอมูลการบริโภคผกั ผลไมที่นำเสนอดังกลาวขางตน พบวาปริมาณการบริโภคผัก และผลไมของคนไทย
ยังมีปริมาณนอย ไมเปนไปตามขอแนะนำของการบริโภคอาหารท่ีดี ผัก และผลไมเปนอาหารท่ีมีประโยชนตอ        
รางกาย เพื่อใหรางกายไดรับประโยชนมากท่ีสุดควรบริโภคผัก และผลไมทุกวัน โดยมีปริมาณท่ีบริโภคอยางนอย       
วันละ 400 กรัม และควรบริโภคผัก ผลไมใหมีความหลากหลาย เพื่อใหไดสารอาหาร สารพฤกษเคมี จากผัก ผลไม
ตางๆ อยางครบถวน  
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กินผัก ผลไม 400 กรัมเพื่อสุขภาพ 

 
รองศาสตราจารย ดร. วันทนีย เกรียงสินยศ  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนิพรรณ บุตรยี่ 
สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 
 คำแนะนำการบริโภคผักและผลไมวันละ 400 กรัม เปนคำแนะนำที่มาจากองคการอนามัยโลก ตั้งแตป    
พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) โดยที่ใน 400 กรัมจะตองประกอบดวยเมล็ดธัญพืชและถั่ว (pulse, seeds and nuts)      
ไมนอยกวา 30 กรัม และผักในที่นี้ไมรวมผักที่มีแปงมาก เชน มันฝรั่ง มันสำปะหลัง คำแนะนำนี้มาจากหลักฐานทาง
ระบาดวิทยาที่พบวาการบริโภคผักและผลไมนอยเพิ่มความเส่ียงของการเปนมะเร็ง นอกจากนี้องคการอนามัยโลกยัง
รายงานวาผักและผลไมเปนแหลงที่ดีของสารอาหารมากมาย มีใยอาหาร วิตามิน และแรธาตุสูงขณะที่ใหพลังงาน
นอย ดังนั้นผักและผลไมจึงเปนกลุมอาหารที่ทำใหเกิดความสมดุลทางโภชนาการ1 ตอมาในป พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 
2003) องคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติและองคการอนามัยโลก ไดรายงานถึงการบริโภคผักและ    
ผลไมอยางนอย 400 กรัม หรือเทียบเทากับ 5 servings (ประมาณผัก ผลไม 1 serving เทากับ 80 กรัม) สามารถ
ลดภาระโรคไมติดตอเรื้อรังตางๆ และยังสามารถลดปญหาการขาดจุลโภชนาหาร (micronutrient deficiency) ได2 
การบริโภคผักและผลไมตามที่แนะนำนี้รวมกับการบริโภคธัญพืชทั้งเมล็ด (whole grain) ทำใหไดรับใยอาหาร
มากกวา 25 กรัม ซึ่งอาจเกิดประโยชนในการปองกันโรคอวน เบาหวาน หัวใจและหลอดเลือด และมะเร็งชนิดตางๆ3 

 หลักฐานเก่ียวกับคุณประโยชนของการบริโภคผักและผลไมสวนใหญมาจาก cohort study ตางๆ ที่พบวา    
ผูที่บริโภคผักและผลไมมากมีสุขภาพที่ดีกวาหรือมีความเสี่ยงของการเปนโรคไมติดตอเรื้อรังตางๆ นอยกวาผูที่บริโภค
ผักและผลไมนอย เชน การศึกษา Nurses’ Health Study ในป พ.ศ. 2547 ที่ติดตามการศึกษานาน 12 ป พบวา

การบริโภคผัก ผลไม เพิ่มขึ้น มีความเสี่ยงตอการเพ่ิมขึ้นของน้ำหนักตัวจนเปนโรคอวนลดลง รอยละ 244 Hung HC 
และคณะ ในป พ.ศ. 2548 ไดทบทวนการศึกษา Nurses’ Health Study จำนวน 71,910 คน และ Health 
Professionals’ Study จำนวน 37,725 คน ติดตามเปนเวลาเฉล่ีย 10 ป พบวาผูที่บริโภคผักผลไมมากกวา           

8 servings ตอวัน มีความเสี่ยงของการเปนโรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular disease) ลดลงรอยละ 30 
เมื่อเทียบกับผูที่บริโภคผักและผลไมนอยกวา 1.5 servings ตอวัน และพบวาการบริโภคผักใบเขียวชวยลดความเส่ียง
ไดมากกวาผักผลไมอื่นๆ5 นอกจากน้ี He FJ และคณะ ในป พ.ศ. 2549 ไดทบทวน cohort study จำนวน 9 การ
ศึกษา ประกอบดวย 257,551 คน ติดตามเปนเวลาเฉลี่ย 13 ป พบวาผูที่บริโภคผักผลไมมากกวา 5 servings ตอวัน 
มีความเสี่ยงของการเปนโรคหลอดเลือดสมอง (stroke) ลดลงรอยละ 26 เมื่อเทียบกับผูที่บริโภคผักและผลไมนอย

กวา 3 servings ตอวัน6 

 รายงานของ Lock K และคณะในป พ.ศ. 2548 พบวา การบริโภคผักและผลไมไมเพียงพอทำใหเกิด         
การเสียชีวิตท่ัวโลกถึง 2,635 ลานคนตอป การเพ่ิมการบริโภคผักและผลไม 1 serving (80 กรัม) ตอวันสามารถ     
ลดความเส่ียงของการเปนโรคหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดสมอง รอยละ 10 และ 6 ตามลำดับ และลด      
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ความเสี่ยงของการเปนมะเร็งบางชนิด (กระเพาะอาหาร ลำไสใหญ หลอดอาหาร และ ปอด) รอยละ 1-67,8 

 การวิเคราะหวรรณกรรม (critical review) เก่ียวกับการบริโภคผักและผลไมในการปองกันโรคไมติดตอ
เรื้อรังที่รายงานลาสุดในป พ.ศ. 2555 โดย German Nutrition Society พบวา มีหลักฐานเชิงประจักษที่มีความนา
เชื่อถือในระดับมากนอยตางกันในการลดความเส่ียงของการเปนโรคตางๆ ดังแสดงในตาราง  
 
ตารางที่ 1 หลักฐานเชิงประจักษของความสัมพันธระหวางการบริโภคผักและผลไมและความเสี่ยงของการเปนโรค 
  ไมติดตอเรื้อรังตางๆ  
 

โรค 
 
อวน 
เบาหวานชนิดที่ 2 
ความดันโลหิตสูง 
มะเร็ง 
Coronary heart disease 
Stroke 
Chronic inflammatory bowel disease 
ขออักเสบรูมาตอยด 
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
หอบ 
กระดูกพรุน 
โรคเกี่ยวกับดวงตา - Macular degeneration 
   - ตอกระจก 
   - ตอหิน 
Diabetic retinopathy 
สมองเสื่อม 

ความนาเชื่อถือของหลักฐานเชิงประจักษ 

Convincing 
 
 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Probable 
1 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Possible 
2 

 
 
 
 
 
 






 
 

 

Insufficient 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


 

 ความเส่ียงลดลงเม่ือบริโภคผักและผลไมเพ่ิมขึ้น; ไมมีความสัมพันธ; หลักฐานไมเพียงพอ 
 1 น้ำหนักลดลง, 2น้ำหนักเพ่ิมขึ้น  

 ดัดแปลงจาก Boeing H et al. Critical review: vegetables and fruit in the prevention of chronic disease (8) 

 
 ความสัมพันธระหวางการบริโภคผักและผลไมและการลดความเสี่ยงของการเปนโรคมะเร็งเคยรายงานวา
เปน convincing evidence จาก The World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer 
Research (WCRF/AICR) ในป พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997)9 อยางไรก็ตามรายงานจาก WCRF/AICR ลาสุดในป       
พ.ศ. 2556 กลาววาการบริโภคผักและผลไมอยางนอย 5 servings ตอวัน เพื่อลดความเสี่ยงของการเปนมะเร็งนั้น
เปนเพียง "probable evidence" สำหรับการเปนมะเร็งท่ีปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และ pharynx and 
larynx เทานั้น10 การเปลี่ยนแปลงนี้เปนไปตามผลของการศึกษาลักษณะ case-control studies และ the 
Continuous Update Project (CUP) ที่ไมพบบทบาทของผักและผลไมกับ cancer etiology อยางไรก็ตามพบ 
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convincing evidence  ของความสัมพันธของใยอาหารกับมะเร็งลำไสใหญ (colorectal cancer).  
 ปจจุบันเช่ือวาโรคไมติดตอเร้ือรังตางๆท่ีเปนสาเหตุหลักของการเจ็บปวยและการเสียชีวิตนั้นมีพยาธิสภาพ
จากการมีอนุมูลอิสระเพ่ิมขึ้นและเกิดกระบวนการอักเสบในรางกาย (increased oxidative stress and 
inflammation) ดังนั้นจึงมีการศึกษาถึงการบริโภคผักและผลไม ในลักษณะที่เปน controlled feeding ตอการ
เปล่ียนแปลงของ biomarkers ที่เกี่ยวของตางๆ เชน การเปล่ียนแปลงของ oxidative cellular damage           
(8-hydroxydeoxyguanosine), malondialdehyde, c-reactive protein เปนตน ซึ่งการศึกษาพบวามีทั้งการ
บริโภคผักและผลไมเพ่ิมขึ้น ทำใหoxidative stress และ/หรือกระบวนการอักเสบลดลง11-15 ขณะที่บางการศึกษา   
ไมพบวาการบริโภคผักผลไมเพิ่มขึ้นทำใหคาตัวแปรตางๆ เหลานี้ดีขึ้น16-19 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผักผลไมชนิดที่ทำการ
ศึกษามีความแตกตางกัน จึงมีสารอาหารและสารพฤกษเคมีที่แตกตางกันดวย ปริมาณและระยะเวลาของการศึกษาที่
แตกตางกัน รวมท้ังกลุมตัวอยางท่ีศึกษาก็มีความแตกตางกัน ซึ่งสวนใหญพบวาการศึกษาในผูที่มีภาวะการอักเสบ
หรือมี oxidative stress สูง เชน คนสูบบุหร่ี จะเห็นผลการเปล่ียนแปลงท่ีชัดเจนกวาการศึกษาในผูที่มีสุขภาพดีที่
พบวามีคาตางๆ เหลานี้คอนขางต่ำอยูแลว ขณะนี้เริ่มมีการศึกษาเก่ียวกับ dose response ของการบริโภคผักผลไม 
(เชน 2, 5, 10 servings) ตอตัวแปรตางๆ เหลานี้20 แตยังมีอยูขอมูลอยูจำกัดและยังไมเห็นผลท่ีชัดเจน ดังนั้น       
จึงยังไมสามารถบอกไดอยางแนชัดถึงชนิดและปริมาณของผักและผลไมที่ควรบริโภค เพื่อใหเกิดผลดีตอสุขภาพใน
เรื่องของการลด oxidative stress และ/หรือกระบวนการอักเสบ 
 นอกจากผัก ผลไม เปนแหลงของแรธาตุ วิตามิน และสารพฤกษเคมีที่มีคุณสมบัติตานอนุมูลอิสระแลว      
ผักและผลไมยังเปนแหลงของใยอาหารท่ีสงผลดีตอสุขภาพดวย Systemic review และ meta-analysis เกี่ยวกับ
การบริโภคใยอาหารกับการปองกันโรค cardiovascular disease และ coronary heart disease ที่รายงานลาสุด

ในป พ.ศ. 2556 พบวาการบริโภคใยอาหารเพ่ิมขึ้น 4-7 กรัม สามารถลดความเส่ียงของการเปนโรค cardiovascular 

disease และ coronary heart disease รอยละ 4-18 แตกตางกันตามชนิดของใยอาหาร21 ดังแสดงในตารางท่ี 2 
ปริมาณใยอาหาร 7 กรัม สามารถไดรับเพิ่มขึ้นจากการบริโภคธัญพืชทั้งเมล็ด (whole grain) และถั่ว (bean or 
lentil) อยางละ 1 serving หรือ การบริโภคผักและผลไม 2- 4 servings22 

 

ตารางที่ 2 ความสัมพันธระหวางปริมาณใยอาหารท่ีเพิ่มขึ้นและการลดความเส่ียงของการเปนโรคหัวใจ 
 

ชนิดของใยอาหาร 
 
ใยอาหารรวม 
ใยอาหารชนิดไมละลายน้ำ 
ใยอาหารชนิดละลายน้ำ 
ใยอาหารจากผลไม 
ใยอาหารจากผัก 

ปริมาณที่บริโภคเพิ่มขึ้น 
(กรัม) 

7 
7 
4 
4 
4 

ลดความเสี่ยงของการเปนโรค (%) 

Cardiovascular disease 
9 
18 
11 
4 
8 

Coronary heart disease 
9 
18 
11 
8 
6 

ขอมูลจาก Threapleton DEet al. Dietary fiber intake and risk of cardiovascular disease: systematic review and meta-analysis (21) 
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 นอกจากนี้ยังมีรายงานวาใยอาหารมีความสัมพันธกับการลดภาวะอวนลงพุง (abdominal obesity) ความ
ดันโลหิตสูง และ metabolic syndrome รวมทั้งควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไดดีขึ้นดวย23 ใยอาหารยังมีสวน
สำคัญตอการปองกันมะเร็งลำไสใหญ (colorectal adenoma) ดวย การศึกษา meta-analysis ครอบคลุมกลุม
ตัวอยางจำนวน 10,948 คน จากทั้งหมด 20 รายงานการวิจัย พบวาผูที่บริโภคใยอาหารมากมีความเสี่ยงตอการเปน
มะเร็งลำไสใหญนอยกวากลุมท่ีบริโภคใยอาหารนอยถึงรอยละ 28 และพบวาการบริโภคใยอาหารเพิ่มข้ึนวันละ  
10 กรัม สามารถลดความเส่ียงของการเปนมะเร็งลำไสใหญไดรอยละ 9 และยังพบวาผูที่บริโภคใยอาหารจากผลไม 
ผัก และธัญพืช (cereal) มากลดความเส่ียงของการเปนมะเร็งลำไสใหญรอยละ 16, 7 และ 24 เทียบกับผูที่บริโภคใย
อาหารดังกลาวนอย24 

 ผัก ผลไมแตละชนิดมีปริมาณใยอาหารท่ีแตกตางกัน ในที่นี้แบงผักและผลไมเปน 4 กลุม (V1-V4)  
ตามปริมาณใยอาหารท่ีมีอยูตอ 1 หนวยบริโภค ดังนี้ 
   V1: ผักที่มีปริมาณใยอาหารนอย คือประมาณ 1 กรัม/หนวยบริโภค 
   V2: ผักที่มีปริมาณใยอาหารปานกลาง คือประมาณ 2 กรัม/หนวยบริโภค 
   V3: ผักที่มปีริมาณใยอาหารสูง คือประมาณ 3 กรัม/หนวยบริโภค 
   V4: ผักที่มีปริมาณใยอาหารสูงมาก คือประมาณ 4 กรัม/หนวยบริโภค 
 
 สำหรับผลไมนอกจากมีใยอาหาร วิตามินและแรธาตุตางๆ แลวผลไมยังมีน้ำตาลตามธรรมชาติอยูดวย
คอนขางมากจึงมีการแบงผลไมเปน 4 กลุมตามปริมาณใยอาหาร (F1-F4) และแบงยอยเปน 3 กลุมตามปริมาณ
น้ำตาล (S1-S3) ที่มีในผลไมดวย ทั้งนี้หนวยบริโภคของผลไมจะมีความแตกตางกันขึ้นอยูกับผลไมแตละชนิดที่คน
สวนใหญบริโภคในแตละครั้งรวมทั้งพยายามจัดใหในหนึ่งหนวยบริโภคมีปริมาณคารโบไฮเดรตใกลเคียงกับ 15 กรัม   
ที่ใชในอาหารแลกเปล่ียนดวย เพ่ือประโยชนในการแนะนำในผูปวยเบาหวานท่ีตองควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดดวย 
ซึ่งในที่นี้สามารถแบงผลไมออกเปน 
   F1S2: ผลไมที่มีใยอาหารนอยประมาณ 1 กรัมและน้ำตาลปานกลางประมาณ 2 ชอนชา (8 กรัม)/สวน 
   F1S3: ผลไมที่มีใยอาหารนอยประมาณ 1 กรัมและน้ำตาลสูงประมาณ 3 ชอนชา (12 กรัม)/สวน 

   F2S1: ผลไมที่มีใยอาหารปานกลางประมาณ 2 กรัมและน้ำตาลนอยประมาณ 1 ชอนชา (4 กรัม)/สวน 
   F2S2: ผลไมที่มีใยอาหารปานกลางประมาณ 2 กรัมและน้ำตาลปานกลางประมาณ 2 ชอนชา (8 กรัม)/สวน 
   F2S3: ผลไมที่มีใยอาหารปานกลางประมาณ 2 กรัมและน้ำตาลสูงประมาณ 3 ชอนชา (12 กรัม)/สวน 
   F3S2: ผลไมที่มีใยอาหารสูงประมาณ 4 กรัมและน้ำตาลปานกลางประมาณ 2 ชอนชา (8 กรัม)/สวน 
   F3S3: ผลไมที่มีใยอาหารสูงประมาณ 4 กรัมและน้ำตาลสูงประมาณ 3 ชอนชา (12 กรัม)/สวน 

   F4S1: ผลไมที่มีใยอาหารสูงมากประมาณ 8 กรัมและน้ำตาลนอยประมาณ 1 ชอนชา (4 กรัม)/สวน 
   F4S2: : ผลไมที่มีใยอาหารสูงมากประมาณ 8 กรัมและน้ำตาลปานกลางประมาณ 2 ชอนชา (8 กรัม)/สวน 
 
 การบริโภคผักเพียงอยางเดียว โดยผักที่รับประทานสวนใหญอยูในกลุม V1 จำนวน 4-6 ทัพพี จะไดรับ      
ใยอาหารเพียง 4-6 กรัม ซึ่งไมพอกับความตองการที่กำหนดไว ดังนั้นการบริโภคผักเพียงอยางเดียวเพื่อใหได          

ใยอาหารประมาณ 20 กรัม ควรบริโภคผักอยางนอยวันละ 5 หนวยบริโภค โดยสวนใหญควรเปนผักในกลุม V3 และ 
V4 การบริโภคผลไมเพียงอยางเดียว เพื่อใหไดใยอาหารตามเปาหมาย 20-23 กรัม ควรบริโภคผลไมวันละ 3-4 สวน 

21

กิน            ปลอดภัย 400 กรัมเพื่อสุขภาพผัก
ลไม



โดยประมาณครึ่งหนึ่งควรเปนผลไมในกลุม F3 และ F4 อยางไรก็ตามควรระวังปริมาณน้ำตาลที่มีอยูในผลไมดวย 
โดยเฉพาะถามีปญหาเรื่องน้ำหนักตัวและระดับน้ำตาลในเลือดสูง 
 การบริโภคท้ังผักและผลไมรวมกันเพ่ือใหไดใยอาหารตามท่ีตองการควรจะเปนทางเลือกท่ีดีกวา โดยเนนให
หลากหลาย ในแตละวันพยายามบริโภคผักในทุกกลุมอยางละ 1 หนวยบริโภค และผลไมวันละ 2-3 สวน ที่อยู      
ตางกลุมกัน สำหรับผูที่ตองควบคุมน้ำหนักหรือเปนเบาหวาน ควรเนนบริโภคผักมากกวาผลไม   
 

แนวทางสูการปฏิบัติจริงเพื่อการบริโภคผัก ผลไมมากกวา 400 กรัมตอวัน 

 เพื่อใหผูบริโภคสามารถมีแนวทางปฏิบัติไดจริงในการบริโภคผัก ผลไมใหไดปริมาณถึง 400 กรัมตอวัน 
สามารถจัดเมนูอาหารหลัก 3 มื้อ และอาหารวางหรือเครื่องด่ืมอีก 1 มื้อ สถาบันโภชนาการจึงไดจัดประกวดรังสรรค
เมนูฟวชั่นดวยผัก ผลไม 100 กรัม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหไดเมนูอาหารฟวชั่นซึ่งประกอบดวยอาหารจานหลัก 
อาหารวางและเคร่ืองดื่ม ที่มีสวนประกอบของผัก ผลไมไมนอยกวา 100 กรัมในแตละเมนู เพื่อมุงสงเสริมการบริโภค
ผักและผลไมในกลุมผูบริโภคยุคปจจุบันที่เนนรูปลักษณที่มีดีไซน สวยงามในขณะเดียวกันก็คำนึงถึงสุขภาพดวย โดย
แตละเมนูประกอบดวยผักและผลไมไมนอยกวา 100 กรัม ผักที่นำมาประกอบจะเนนเฉพาะผักใบ ไมนับรวมผักหัว
จำพวกหัวไชเทา มันฝรั่ง มันเทศ สวนผลไมสามารถเลือกไดทุกชนิด เชน ผลไมสด ผลไมแชงแข็ง หรือผลไมแปรรูป 
ทั้งนี้ใหนับรวมปริมาณเมล็ดพืช เมล็ดถั่ว ธัญพืช รวมถึงขาวกลอง อาหารจานหลักตองมีสวนประกอบของโปรตีนไม
นอยกวา 15 กรัม และในแตละเมนูควรมีปริมาณโซเดียมไมเกิน 1000 มิลลิกรัม ซึ่งเมนูที่จัดทำทั้งหมดไดแก อาหาร
จานหลัก 30 เมนู อาหารวาง 30 เมนู และเคร่ืองด่ืม 30 สูตร จะถูกนำไปเผยแพรประชาสัมพันธแกผูบริโภคเพื่อเปน
ทางเลือกอันจะนำไปสูการเพ่ิมการบริโภคผักผลไมของคนไทยตอไป สำหรับอาหารแนวด้ังเดิมที่ผูบริโภคคุนเคยก็ไดมี
การจัดทำตัวอยางรายการอาหารประจำสัปดาหเพื่อเปนแนวทางสูการปฏิบัติแกผูบริโภคเพื่อการบริโภคผัก ผลไมไม
ต่ำกวา 400 กรัมตอวัน โดยอางอิงจากเมนูที่จัดทำโดย สถาบันโภชนาการ และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง เมนูแนะนำวันนี้ กินเค็มนอยลงสักนิดพิชิตโรคความดันฯ25 คุณคาทางโภชนาการในผลไม26 และ 50 เมนู
อาหารลดน้ำหนัก27 ซึ่งจะไดมีการเผยแพรผานสื่อชองทางตางๆตอไป 
 

สรุป 

 มีหลักฐานเชิงประจักษจำนวนมากที่แสดงใหเห็นวาการบริโภคผักและผลไมมีประโยชนตอสุขภาพ ชวยลด
ความเสี่ยงของการเปนโรคไมติดตอเรื้อรังตางๆ โดยพบวาควรบริโภคไมต่ำกวา 5 servings ตอวัน หรือประมาณ 

400 กรัม อยางไรก็ตามยังไมทราบแนชัดถึงกลไกของผักและผลไมที่มีประโยชนตอสุขภาพ คุณประโยชนของผักผล
ไมตอรางกายนาจะเปนผลรวมกันของแรธาตุ วิตามิน ใยอาหาร ตลอดจนสารพฤกษเคมีตางๆ ที่มีอยูในผักและผลไม
ตางๆ การสงเสริมการบริโภคผัก ผลไมเพื่อสุขภาพใหไดตามเกณฑแนะนำในแตละวันจึงควรเนนการปฏิบัติที่ผูบริโภค
สามารถปฏิบัติไดจริงโดยใหมีความหลากหลายของรูปแบบการบริโภคที่เหมาะสมสามารถเขาถึงผูบริโภคตางกลุมได 
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สถานการณการผลิตและความปลอดภัยในผักผลไม การผลิตผักผลไมออรกานิค 

กระบวนการผลิต ระบบการควบคุมความปลอดภัย การขาย 

 
นางวัลลภา แวน วิลเลียนสวารด 

 
 
 พฤติกรรมการบริโภคที่ยั่งยืนและดีตอสุขภาพ แนวโนมพฤติกรรมการบริโภคผักอินทรียเติบโตอยางตอเนื่อง  
การบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพของคนไทยมีแนวโนมที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ผูบริโภคตองการผักและผลไมที่มีความสดใหมและ
ปลอดภัยจากสารพิษปนเปอน ดังนั้นดวยกระแสรักสุขภาพที่ขยายตัวอยางตอเนื่องไดทำใหจำนวนฐานลูกคาผักผลไม
อินทรียของผูประกอบการแตละรายสูงขึ้น และลูกคารักสุขภาพเหลานี้ก็พรอมจายราคาสูงกวาเพื่อการไดบริโภค       
‘สินคาสุขภาพ’ (health goods) เพื่อสุขภาพ คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น อยางไรก็ตามความมุงหวังของเรา
คือการทำใหผลผลิตอินทรียสามารถเขาถึงคนจำนวนมากไดและไมไดเปนสินคาเฉพาะกลุมผูมีรายสูงเพียงอยางเดียว 
 วาที่จริงประเทศไทยมีความเชี่ยวชาญดานเกษตรอินทรีย โดยเฉพาะเทคนิควิธีการเพาะปลูก (organic 
farming) หากแตการทำการตลาด (marketing) กลับเปนสิ่งที่ทำไดยังไมคอยดีนัก โดยเฉพาะกับเกษตรกรรายยอย 
หรือกระทั่งกลุมหรือเครือขายเกษตรกรที่มักประสบปญหาการหาตลาดเพื่อขายผลผลิตอินทรียของตนอยูเสมอ  
ตลาดสินคาเกษตรอินทรียของประเทศไทยเริ่มมีผลิตภัณฑเพื่อการจำหนายหลากหลาย โดยเฉพาะขาวอินทรียที่มี
หลายตราผลิตภัณฑ/ตราสินคา (brand) แตสำหรับสินคาเกษตรอินทรียอื่นๆ โดยเฉพาะผักและผลไมนั้นยังมีจำนวน
ไมกี่ตราสินคา และราคาของผลผลิตอินทรียก็ยังสูงอยูเมื่อเทียบกับราคาของผลผลิตเคมีทั่วๆ ไป 
 การเพ่ิมความหลากหลายของสินคาเกษตรอินทรียในตลาด จึงเปนสิ่งสำคัญสำหรับการสรางทางเลือกของ    

ผูบริโภค (consumer choice) อีกทั้งผูประกอบการก็มักมองตลาดผักอินทรียวาเปนตลาดเฉพาะกลุม (niche 

market) เนื่องจากมีลูกคาจำนวนไมมากท่ีเต็มใจจายสูงกวา ยกเวนชัดเจนสำหรับการทำการตลาดทางสังคมดวยวิธีที่
เรียกวา “การเกษตรท่ีไดรับการสนับสนุนจากชุมชน” (community supported agriculture: CSA) ที่มีรูปแบบ

คลายระบบสมาชิก ที่ผูบริโภคยินดีรวมเปนหุนสวนกับเกษตรกรผูผลิต การเปนหุนสวนระหวางผูบริโภคกับเกษตรกร
คือการที่คนกินและคนปลูกใหหลักประกันตอกัน คนปลูกใหหลักประกันวาจะผลิตผักอินทรียที่ดีตอสุขภาพ สวนคน
กินก็ใหหลักประกันถึงราคาที่เปนธรรมและจำนวนที่แนนอน ทั้งยังยินดีที่จะจายเงินลวงหนาเปนระยะเวลาคร่ึงป 
หรือหนึ่งปแลวแตตกลงกัน เสมือนการลงทุนกับเกษตรกรเพื่อใหเกษตรกรมีความม่ันใจวาจะมีผูรับผลผลิตที่แนนอน  
ความยากของรูปแบบระบบสมาชิกคือการสรางจิตสำนึกของผูบริโภค ที่ยินดีจะรวมเปนหุนสวนกับเกษตรกรโดยการ
จายลวงหนาเพื่อเปนหลักประกัน รวมทั้งการจัดการเรื่องการขนสงตามจุดตางๆ เพื่อลดคาใชจายของการขนสงผัก

มายังแตละครัวเรือน 
 เกษตรอินทรียนั้นไมไดยากอยางที่คิด แตกระบวนการความคิดมากกวาที่ยาก เกษตรกรท่ียังผลิตแบบเกษตร
เคมีไมหันมาผลิตแบบเกษตรอินทรีย เพราะไมมีความมั่นใจวาจะมีชองทางใหแกผลผลิตอินทรียไดจริง เนื่องจาก    
คุนเคยกับการผลิตที่มีพอคาคนกลางมารับซื้อผลผลิตเคมีถึงที่ฟารม พอทำเกษตรอินทรียยังไมมีการสรางกลไกตลาด
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ใหมๆ มารองรับจึงมีความกังวลและไมมั่นใจ การจะปรับเปลี่ยนจึงตองมีแรงเสริมหรือปจจัยแวดลอมคอยชวยสนับสนุน

ในชวงรอยตอนี้ เพราะผลผลิตในชวงระยะปรับเปลี่ยนจะลดลงทันที เนื่องจากแรธาตุและสารอาหารในดินถูกทำลาย
ไปจนหมด จึงตองการระยะเวลาของการฟนฟูบำรุงดินใหมีความสมบูรณ มีการควบคุมแมลงดวยปจจัยชีวภาพที่ไม
สำเร็จรูปแบบเกษตรเคมี 
 อยางไรก็ตามการปรับเปลี่ยนการผลิตอาจจะดำเนินการแบบคอยเปนคอยไปได โดยเริ่มที่การผลิตผักในแบบ
เกษตรปลอดภัย (Good Agriculture Practice-GAP) ที่ยังมีการใชปจจัยการผลิตแบบเคมี หากมีการกำหนดระดับ
หรือปริมาณการใช โดยเฉพาะระยะเวลาที่กำหนดกอนการตัดเก็บ ในแงนี้ควรเรียกผลผลิตในลักษณะนี้วา “เกษตร
เคมีระยะปลอดภัย” มากกวาถึงจะเหมาะ เพราะการเรียกวาผักปลอดภัยอาจสรางความสับสนไดวาปลอดภัยจาก
สารเคมีอยางสิ้นเชิงคือไมมีสารเคมี ที่จริงยังมีการใชสารเคมีในการผลิต แตดูแลระดับการใชสารเคมีใหมีความ
ปลอดภัยไมมีอันตรายจนเกินไป สวนพัฒนาการขั้นตอไปคือการหยุดใชสารเคมี ไมวายาฆาหญา ยาฆาแมลง ปุยเคมี 
รวมท้ังฮอรโมนเรงการเติบโตตางๆ การไมใชสารเคมีเหลานี้จึงมีความจำเปนอยางยิ่งที่จะตองมีปจจัยการผลิตชีวภาพ
เขามาทดแทนสารเคมีที่เกษตรกรเคยใช โดยวิธีการบำรุงดินก็มีหลากหลายรูปแบบ รวมทั้งการควบคุมแมลงก็มีการ
ใชสารสกัดชีวภาพมาทดแทนการใชสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ขั้นตอนตอไปคือการผลิตแบบเกษตรอินทรียที่นอกจากการ
หยุดใชสารเคมีและหันมาใชปจจัยการผลิตชีวภาพแลว ยังมีการฟนฟูสภาพแวดลอมของฟารมจนนิเวศของฟารมใหมี
ความอุดมสมบูรณ มีวงจรการดูแลในระบบนิเวศทั้งแมลงรายแมลงดีสามารถจัดการไดอยางสมดุล  
 
 
 
 
 
 วงจรการผลิตผักผลไมอินทรีย กลาวโดยสรุปการเกษตรแบบอินทรียมี 3 สวนที่สำคัญคือ 1) การบำรุงดิน  
2) การควบคุมแมลง 3) การคัดเลือกสายพันธุและเมล็ดพันธุ งานทั้งสามสวนนี้จะมีการดูแลเอาใจใสมากกวาการผลิต
แบบเกษตรเคมี ในหลายๆ ขั้นตอน คือ 1) เริ่มจากการดูแลใหดินมีคุณภาพเพราะจะเปนปจจัยสำคัญใหตนพืชมี

ความแข็งแรงทนตอแมลงและโรคไดดีจากพ้ืนดินอันอุดม รวมทั้งแรธาตุสารอาหารก็มาจากดินที่ดีอีกดวย การบำรุงดิน
จะมีพัฒนาการอยางคราวๆ คือในชวงแรกๆ อันเปนระยะปรับเปลี่ยนดินยังไมสมบูรณก็จำเปนตองอาศัยปจจัยนำเขา 
อาทิ ปุยคอกที่ไดจากมูลสัตว ไดแก มูลวัว มูลไกหรือมูลหมู โดยมีการนำมาหมักกอนนำไปใช นอกจากน้ันก็อาจมีการ

ใชจุลินทรียเพ่ือเพิ่มจุลินทรียในดิน อาทิ การใชน้ำหมักชีวภาพสูตรตางๆ การใชใบไมปกคลุมดิน การเพาะเล้ียง       
ไสเดือนเพ่ือทำใหดินรวนซุย นอกจากน้ันการผลิตที่หลากหลายก็ยังทำใหดินมีแรธาตุสารอาหารท่ีอุดมมากกวาการ

ผลิตเชิงเดี่ยว 2) การควบคุมแมลง มีไดหลายวิธีเริ่มจากการผลิตที่หลากหลายจะมีความสามารถในการปองกันแมลง
ไดมากกวาการผลิตแบบเชิงเดี่ยว นอกจากน้ันก็จำเปนตอมีการปองกันดวยสารสกัดชีวภาพ อาทิ สะเดา น้ำสมควันไม 
หรืออื่นๆ การปลูกสลับกับดอกไมหรือพืชสมุนไพรที่มีกลิ่นฉุนก็ชวยขับไลแมลงไดดี และท่ีสำคัญเมื่อนิเวศของฟารม
สมบูรณมากขึ้นเรื่อยๆ ยังทำใหแมลงดีและแมลงไมดีคือพวกที่ทำลายผลผลิตของเรามีการดูแลกำจัดกันเองในระบบ
นิเวศ แมลงดีกำจัดแมลงราย เปนตน 3) การคัดเลือกเมล็ดพันธุก็นับวาสำคัญ เมล็ดพันธุที่ดีมีความแข็งแรงก็เติบโต

ไดดีและมีความสามารถท่ีจะตานทานแมลง ทั้งยังใหผลผลิตสูงและสมบูรณกวา ที่จริงหากเกษตรกรมีการวางแผน
เพาะปลูกหรือผลิตเมล็ดพันธุไวใชเองก็จะไดพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆ มากกวาการซื้อหาจากภายนอก แหลงที่มา/

ผักปลอดภัย ผักไรสารเคมี ผักอินทรีย 
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อางอิง 1) มูลนิธิเกษตรธรรมชาติเอ็มโอเอ 2) ดร.ชมชวน บุญระหงษ มหาวิทยาลัยแมโจ 3) “เจาชายผัก” นคร 
ลิมปคุปตถาวร  
 ระบบการดูแลคุณภาพ เปนท่ีนายินดีที่ปจจุบันมีการสงเสริมการตรวจรับรองทางเลือกใหแกเกษตรกร       
ผูผลิตในรูปแบบการรับรองโดยกลุมผูผลิตหรือชุมชน หรือระหวางผูผลิต ผูประกอบการและผูบริโภครวมมือกันที่
เรียกวา “ระบบการรับรองอยางมีสวนรวม” (participatory guarantee system-PGS) และกำลังแพรหลายและได
รับการยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งจากหนวยงานรัฐและธุรกิจเอกชน เนื่องจากการตรวจรับรองคุณภาพในแบบที่มี
หนวยงานรับรองดำเนินการในแบบบุคคลที่สาม (Third-party certification) มักมีตนทุนสูงทำใหเกษตรกรรายยอย
เขาไมถึง  
 
 
 
 
 
 
 การเลือกการดูแลคุณภาพแบบใดก็ขึ้นกับชองทางนั้นๆ หากคนกินคนปลูกมีความใกลชิดกันในชองทาง
ระบบสมาชิก ความไววางใจท่ีมีตอกันและความใกลชิดกันก็ทำใหไมตองใชการตรวจรับรองใดๆ เขามาเก่ียวของ แต
หากเร่ิมตองนำเขามาสูระบบการจัดการหรือชองทางอ่ืนๆ เชน นำผลผลิตอินทรียมาสูรานกรีน ตลาดนัดสีเขียวหรือ 
Green Farmer Markets ผูจัดการรานกรีน ผูจัดการตลาดสีเขียวก็ตองทำบทบาทเปนตัวแทนคือคนเชื่อมโยง
ระหวางผูผลิตกับผูบริโภค ซึ่งตองแนใจไดวาผลผลิตนั้นมีคุณภาพตรงตามที่ระบุ จึงจำเปนตองสรางกลการรับรอง 

โดยอาจจะเลือกการรับรองในแบบระบบการรับรองอยางมีสวนรวม (PGS) ก็ได สวนการตรวจรับรองโดยหนวยงาน
ตรวจรับรอง (Third-party certification) นั้นเนื่องจากมีคาใชจายคอนขางสูง จึงมักเปนผูประกอบการอินทรียที่
ตองการนำสินคาเขาสูชองทางโมเดิรนเทรดทั้งการสงออกหรือการเขาสูหางสรรพสินคาเนื่องจากมีผลตอบแทนที่ดี
คุมคากับการลงทุนเรื่องการตรวจรับรอง 

 การขายผลผลิตอินทรีย มีทั้งในชองทางการขายทั่วไป และการขายในชองทางพิเศษ แตเหนืออื่นใดเรามา
พิจารณาเรื่องราคาหรือตนทุนของผลผลิตอินทรียกันกอน 

 ทำไมผักผลไมเกษตรอินทรียจึงมีราคาแพง? ในเบื้องตนควรต้ังคำถามกลับวาเหตุใดการผลิตผัก ผลไมแบบ
เคมีถึงมีราคาถูก สาเหตุที่ผลิตไดถูกเพราะ 1) ไมมีการคิดตนทุนสิ่งแวดลอม อันมาจากการใชสารเคมีปนเปอนใน
สิ่งแวดลอม อาทิ ทำใหดินเสื่อม น้ำเสียและอากาศเปนพิษ ทั้งตนทุนสุขภาพ เพราะการบริโภคผลผลิตที่มาจากการ
ผลิตที่ใชสารเคมียอมมีความเสี่ยงตอสุขภาพไดมากกวา และตนทุนทางสังคม อาทิตนทุนแรงงานที่เกษตรกรไมมีการ
คิดแรงงานของตน แลวยังเผชิญกับความเสี่ยงหากราคาผลผลิตทางการเกษตรมีความผันผวน เกษตรกรก็จะเปน       
ผูแบกรับความเส่ียงแตผูเดียว 2) การผลิตแบบเคมีมักเปนการเกษตรเชิงเด่ียว ที่ไมคำนึงความหลากหลาย ขณะ       

ที่เกษตรอินทรียหัวใจสำคัญคือความหลากหลาย เพราะอาศัยวงจรนิเวศใหเกิดการควบคุมแมลงโดยธรรมชาติ      
ดังนั้นการจัดการฟารมแบบเกษตรเคมีเชิงเดี่ยวจึงมีความสะดวกในการปลูก การเก็บเกี่ยวมากกวาเกษตรอินทรียที่มี
การดูแลเอาใจใสอยางใกลชิดและการใชแรงงานก็ยอมมากกวา 3) การผลิตแบบอินทรียที่ใชปจจัยการผลิตทดแทน

ระบบสมาชิกผัก
อินทรีย CSA 

ระบบการรับรอง
อยางมีสวนรวม 

PGS 

การตรวจรับรอง 
แบบบุคคลที่สาม        

Third-party 
certification 
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การใชสารเคมีสำเร็จรูป ไดแก ยาฆาหญาหรือยาฆาแมลงและปุยเคมี การหันมาใชสารสกัดชีวภาพทดแทน ลวนอยู
บนหลักการการพ่ึงตนเองจึงมักมีการผลิตไวใชเองซ่ึงตองการท้ังความรูและแรงงานในการจัดการ 4) ขนาดของ
ผลผลิตที่มีสัดสวนนอยกวาปริมาณการผลิตแบบเคมี ที่เรียกวา economic of scale พูดงายๆ ก็คือตัวหารในเชิง
ปริมาณของผลผลิตเกษตรอินทรียจะมีนอยกวาการผลิตแบบเคมีที่เปนการเกษตรเชิงเด่ียวใชสารเคมีอยางเขมขนใน
ทุกข้ันตอน ดังนั้นคาขนสงผลผลิตอินทรียจึงนับวามีราคาสูง เพราะเทียบกับการขนสงผลผลิตเคมีสามารถขนสงไดที่
ละหรือเที่ยวละมากๆ คือมีตัวหารมากกวาทำใหราคาตอหนวยถูกกวาคาขนสงผลผลิตอินทรีย  
 พืชผักผลไมทั่วไปไมสะทอนราคาท่ีแทจริง การคิดตนทุนการผลิตทางการเกษตรที่อาศัยปจจัยธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมเปนสำคัญ ยังไมมีการคำนวณตนทุนที่แทจริง (Total Cost Accounting) โดยเฉพาะผลกระทบท่ีมี      
ตอธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ในกรณีที่เปนเกษตรเคมี การใชสารเคมีอยางเขมขนเปนเวลานานๆ ทำใหดินมีความ
เสียหาย บอยครั้งจะพบวาเกษตรกรตองยายการผลิตไปท่ีอื่นๆ หากพบวาดินมีการปนเปอนสารเคมีมาเปนระยะเวลา
นาน เพราะดินเส่ือมสภาพจนไมสามารถผลิตใหไดผลดีอีกตอไป น้ำ ก็เชนกันการที่น้ำมีการปนเปอนสารเคมีไหลสู
หวยหนองลำคลองทำใหเกิดปญหามลพิษ คือน้ำที่ปนเปอนสารเคมีจนปลาลอยขึ้นมาตาย ผักบุงผักกระเฉดก็กินไมได 
เพราะมีสารเคมีปนเปอนเปนจำนวนมาก เชนเดียวกับนาขาวเคมี ที่มักไมมีปลาที่ชาวนาเคยจับไดและนำมาเปน
อาหาร เพราะปลาตายหรือหายหมดไป วงจรนิเวศที่เสียหายเหลานี้ลวนมีตนทุน แตไมไดมีการนับรวมอยูดวย      
หากลองคำนวณความเสียหายเหลานี้ออกมาหรือหากตองมีการฟนฟูก็ตองใชงบประมาณจำนวนมากท่ีจะฟนคืน
สภาพของดิน น้ำ และอากาศ ปจจัยแวดลอมภายนอกเหลานี้ที่เรียกวา externality คือตนทุนสิ่งแวดลอมที่เสียหาย 
ขณะท่ีเกษตรอินทรียคือการฟนฟูระบบนิเวศใหกลับมาสมบูรณ เกษตรกรผูผลิตในแบบอินทรียคือผูปกปกรักษานิเวศ
และธรรมชาติแวดลอมใหมีความสมบูรณ ตราบใดที่ไมมีการคิดตนทุนจากปจจัยภายนอกที่กอความเสียหาย และท่ี
ตองใชงบประมาณไปกับการฟนฟู นั้นยอมหมายความวาเรายังไมมีการคิดคำนวณตนทุนที่แทจริง และปลอยใหความ
เสียหายนี้คงอยูตอไป โดยปลอยปละละเลยภาระเหลานี้ สวนผูผลิตที่ดีก็ยังไมไดรับการดูแลหรือการชดเชยในสิ่งที่ได
ทำการทำนุบำรุงธรรมชาติ  
 ตนทุนอีกประการหนึ่งคือตนทุนสุขภาพ การบริโภคผลผลิตเคมีกับผลผลิตอินทรีย ยอมใหคุณคาแกรางกาย
แตกตางกัน ผลผลิตเคมีที่มีความเสี่ยงในการรับเอาสารเคมีเขาไปในรางกาย จากการตรวจเลือดเกษตรกรท่ีผลิตแบบ

เคมีพบวามีสารเคมีปนเปอนอยูถึง 30% เชนเดียวกับผูบริโภคก็มีความเส่ียงจากการบริโภคผลผลิตท่ีหาซ้ือในตลาด
ทั่วๆ ไป ความเจ็บปวยท่ีมาจากการบริโภคผลผลิตเคมีมีการเช่ือมโยงกับสถิติการปวยจากโรคมะเร็งที่นับวันจะมีการ
เจ็บปวยจากโรคมะเร็งมากขึ้นทุกป ดังนั้นคารักษาพยาบาลเหลานี้ก็ตองนำมาคำนวณดวย เพื่อเปรียบเทียบระหวาง

การบริโภคผักผลไมอินทรียกับผักผลไมเคมีวามีผลตอสุขภาพแตกตางกันมากนอยเพียงใด ในหนังสือ มายาคติวาดวย
สารกำจดัศัตรูพืชที่อางวาปลอดภัย ผูเขียนอังเดร ลิว (ประธานสมาพันธเกษตรอินทรียนานาชาติ สนพ. สวนเงินมีมา) 

ไดแสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงของแมที่บริโภคผักเคมีและใหนมลูกทำใหเด็กมีแนวโนมเปนโรคออทิสติก เปนตน 
ตนทุนสุขภาพยังสามารถนำมารวมพิจารณาจากสิ่งแวดลอมที่เลวลงในขอแรก การที่ดิน น้ำ อากาศแยลงยอมสง
ผลเสียตอคนเราอยางแนนอน นี่ก็นับเปนราคาท่ีตองจาย จากการอยูในสภาพแวดลอมท่ีมีการปนเปอนสารเคมี 

นอกจากน้ียังมีงานวิจัยพบวาสภาพภูมิอากาศท่ีสูงขึ้นสงผลใหการผลิตลดลงถึง 10 % ก็นับเปนความสูญเสียหรือ
ตนทุนท่ีเพิ่มข้ึนอีกเชนกัน แหลงที่มา/อางอิง หนังสือเร่ืองเลาของขาวของ [Story of Stuff] สนพ.มติชน หนังสือ 

Outgrowing the Earth โดยเลสเตอร อาร บราวน 
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 ผักผลไมที่ปลอดภัยหาซื้อไดที่ไหน? มี 3 วิธีคือ 1) ไปตามหางหรือซุปเปอรมารเก็ต กรีนซุปเปอรมารเก็ต
เลมอนฟารม รานกรีนทั่วไปดูฉลากของถุงผักวามีตราสัญลักษณ ไดแก การรับรองมาตรฐานอินทรียโดย มูลนิธิ
มาตรฐานเกษตรอินทรียไทยหรือ มกท. หรือ Organic Thailand และการรับรองมาตรฐานปลอดภัยหรือที่เรียกยอๆ 
วา GAP (Good Agricultural Practice) อยางหลังนี้เปนผลผลิตเกษตรเคมีที่เก็บเกี่ยวระยะปลอดภัย 2) ไปตาม
ตลาดนัดสีเขียวและตลาดฟารมเมอรมารเก็ต ซึ่งระยะหลังจะมีการจัดกันหลายท่ีและบอยมากข้ึน เชน ตลาดนัดสี
เขียวอาคารรีเจนทเฮาสจะมีทุกวันพฤหัส ที่โรงพยาบาลปทุมธานีมีจัดทุกวันพุธ โรงพยาบาลธรรมศาสตร (รังสิต)  
มีทุกวันพฤหัสบดี ตลาด Farmer Market K Village มีทุกเสารและอาทิตยที่สองของเดือน Organic Station ที่
ตลาดสดถนอมมิตร เปนตน 3) อีกรูปแบบหนึ่งเปนการเช่ือมตรงถึงแหลงผลิตหรือผูจัดสง อาทิ ระบบสมาชิก          
ผักอินทรียของกลุมผักประสานใจอำเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งตองมีการจายลวงหนาครึ่งปหรือหนึ่งป       
แลวกลุมเกษตรกรจะจัดสงใหถึงบานทุกสัปดาห ประมาณ 3-5 กิโลกรัมตามที่ตกลงกัน กลุมนี้มีสมาชิกผูบริโภค       

อยูเกือบ 80 ครอบครัว ถาไมสะดวกจะใชการสั่งเปนครั้งๆ ก็มีกลุมตะกราปนผักของบริษัทเฮลทมีดิริเวอรี่ มูลนิธิ       
เอ็มโอเอ ก็มีจุดจำหนายตามท่ีตางๆ หรือรานกรีนสวนเงินมีมา เปนตน  
 ขอแนะนำสำหรับการบริโภคผักผลไมปลอดภัย อาทิ ปลูกทานเอง การเลือกซ้ือ ระบบการจัดสงผัก  
ผลไม ฯลฯ ถาสามารถจัดสรรเวลาและปลูกกินเองไดก็ยอมแนใจไดมากท่ีสุด ที่จริงผักไมไดตองการพ้ืนที่มาก แมแต
ปลูกในกระถางก็ยังได มีการปลูกบนพ้ืนที่เปนซีเมนตก็ยังทำได เชน สวนผักบนดาดฟา แปลงผักหลังบาน แตถาไม
สะดวกก็ตองอาศัยการซื้อหาจากหางสรรพสินคา ก็ตองสังเกตฉลากที่ติดอยูวามีคุณสมบัติอยางไร ถาเปนผักอินทรีย 
ก็ยอมดีที่สุด แตถาไมมีก็อาจจะแคระดับผัก (เคมี) ปลอดภัย ถาไปท่ีรานกรีนประจำไดและพยายามผูกปนโต          
ผักอินทรียกับรานกรีนใหความมั่นใจวาจะรับประจำก็จะทำใหรานกรีนมีความมั่นใจจะนำผักหรือผลไมอินทรียมาขาย 
เพราะมีลูกคายินดีรับอยางแนนอน หรือมิฉะนั้นก็รวมลงทุนกับกลุมเกษตรกรที่ปจจุบันมีการสงตรงใหผูบริโภค     
มากขึ้น เชน กลุมผูกปนโตขาว กลุมสมาชิกผักอินทรีย CSA-community-supported agriculture สนใจติดตาม
ขาวการจัดงานกรีน ตลาดฟารมเมอรมารเก็ต เปนตน 
 มาชวยสงเสริมใหตลาดทางเลือกเติบโตขึ้น (ตลาดสีเขียว ตลาดเกษตรอินทรีย ตลาดท่ีมีจิตสำนึก) ตลาด
ทางเลือกเกิดขึ้นทั้งที่ประจำ หรือท่ีจัดสัปดาหละคร้ัง หรือเดือนละคร้ังเหลานี้ เริ่มมีกระจายตัวมากข้ึน ไมแตใน

กรุงเทพมหานครเทานั้น ตอนนี้หลายๆ จังหวัดก็มีตลาดสีเขียวเกิดขึ้น อาทิ ตลาดสีเขียวที่จังหวัดเชียงใหมนี้จัดมา
นานกวา 20 ป ตลาดสีเขียวจังหวัดสุรินทร จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดยโสธร จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุงที่เรียกวา 

“หลาดใตโหนด” และท่ีจัดเดือนละหน อาทิ Farmer Market K Village สุขุมวิทซอย 26, Bangkok Farmer 
Market ซอยเอกมัย ตลาดปนอยูปนกินที่โรงเรียนทอสี เปนตน 
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เสนทางอาหารปลอดภัย 

 
 

ประวัติความเปนมาของตลาดศรีเมือง 

 ในอดีตจังหวัดราชบุรียังไมมีตลาดสินคาเกษตร พอคาคนกลางจะเขาไปซื้อผลผลิตจากสวนโดยตรง แลวนำ
ไปจำหนายที่ปากคลองตลาดและตลาดสี่มุมเมือง โดยกำหนดราคาเองทำใหเกษตรกรถูกกดราคา สำหรับเกษตรกร
รายยอยตองนำผลผลิตในสวนไรนาออกมาขายเอง  โดยอาศัยรถประจำทาง แลววางขายรอบสถานีขนสง (ที่ตั้งอยูใน
ตลาดศรีเมืองปจจุบัน) ซึ่งจะมีผูมาซื้อผลผลิตไปขายตอยังตลาดทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย (ตลาดเทศบาลในตัว
เมืองราชบุรี) ซึ่งเปนศูนยกลางการคา-ขายของชาวราชบุรีในขณะนั้น 
 ตอมาการซื้อ-ขาย ในตลาดทรัพยสินขยายตัวมากขึ้น ผลผลิตทางการเกษตรบางอยางไมเพียงพอตอการ
จำหนาย พอคาแมคาในตลาดทรัพยสินจึงมาแยงซื้อสินคาโดยตรงกับเกษตรกรที่ขางสถานีขนสงจังหวัดดังกลาว ทำ
ใหตลาดแหงนี้เปนที่รูจักกันมากขึ้น และเกิดการซื้อขายในรูปแบบของการขายสง 
 ในชวงเวลาดังกลาวน้ี ปริมาณผลผลิตการเกษตรเขามาจำหนายมีวันละประมาณ 100 ตันเทานั้น อัน
เนื่องจากสภาพไมเอื้ออำนวยตอการตลาด ไดแก  
 -  พื้นที่เปนพื้นดิน ถึงฤดูฝนก็กลายเปนโคลน/น้ำขัง 
 -  ฤดูรอนมีฝุนละอองมาก ไมมีน้ำประปา ไฟฟา และการจัดเก็บขยะ 
 -  ตัวสินคาวางกระจัดกระจาย  ไมเปนหมวดหมู 
 -  มีกลุมอิทธิพลตางๆ ที่คอยเอารัดเอาเปรียบเกษตรกรและผูบริโภค 
 

 จนกระท่ังประมาณกลางป พ.ศ. 2537 บริษัทแอ็กโกรคอมเมอรส กรุป จำกัด ซึ่งบริหารงานโดย คุณนภินทร 

ศรีสรรพางค (กรรมการผูจัดการใหญในปจจุบัน) เห็นวาจังหวัดราชบุรีเปนเมืองเกษตรกรรมควรมีตลาดกลางสินคา
เกษตร จึงตัดสินใจซื้อที่ดินแปลงนี้เนื้อที่รวมประมาณ 27 ไร และไดรับการสงเสริมจาก กรมการคาภายใน กระทรวง
พาณิชย สำนักงานเกษตรจังหวัด และจังหวัดราชบุรี ใหเปน “ตลาดกลางผักและผลไมจังหวัดราชบุรี” โดยมีนโยบาย 
วา “ตลาดกลางไมใชพอคาคนกลาง” แตเปนตลาดกลางในการจัดระบบการซ้ือขายใหเกิดความเปนธรรมแกทุกฝาย 
ภายใตนโยบาย การคาเสรี  และมีการจัดระบบสาธารณูปโภค เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกผูมาใชบริการ  
 หลังจากบริษัทฯ เขามาบริหารแลวประมาณ 2 ปเศษ ไดพัฒนาปรับพื้นที่เดิมเปนพื้นคอนกรีตทั้ง 27 ไร มี
ระบบน้ำประปา ไฟฟา ระบบจัดเก็บขยะ การระบายน้ำ การรักษาความปลอดภัย และระบบจราจร รวมถึงกอสราง
อาคารคาขายใหเปนหมวดหมูไดแก พื้นที่คาสงผัก พื้นที่คาสงผลไม ลานเกษตรท้ังผักและผลไม อาคารคาปลีก ลาน

จอดรถ เพ่ือใหเกษตรกรท่ัวๆ ไปสะดวกตอการนำสินคามาจำหนายโดยไมผานพอคาคนกลาง รวมทั้งมีการตรวจสอบ
คุณภาพสินคา (ปองกันการปลอมปนหรือยัดใส) ตรวจสอบน้ำหนักสินคาโดยมีตราชั่งกลาง และมีการแกไขปญหา
การเอารัดเอาเปรียบตางๆ ในการซื้อ-ขาย จนเปนที่ยอมรับของเกษตรกรและผูบริโภคใชเวลามากกวา 5 ป โดยได
ขยายพื้นที่เปน 75 ไร มีประเภทผักเขาตลาดวันละประมาณ 1-2 พันตัน ผลไมประมาณ 600-800 ตัน ทำให
เกษตรกรขายสินคาไดราคาเพิ่มขึ้น เกิดเงินหมุนเวียน ซื้อ-ขาย ชวงนั้นวันละ 25-30 ลานบาท/วัน หรือ 1,000      

ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร  2560
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ลานบาท/เดือน และไดรับการสงเสริมจาก กรมการคาภายในกระทรวงพาณิชย ใหเปนตลาดกลาง แหงที่ 19 ของ
ประเทศไทย 
 

เสนทางอาหารปลอดภัย 

 ปจจุบัน (ป พ.ศ. 2560) ตลาดศรีเมือง เปนศูนยรวมของผลผลิตทางการเกษตรจากทั่วทุกภาค โดยเฉพาะ
ภาคตะวันตก ภาคใต ที่มีขนาดใหญที่สุดในภาคตะวันตก และจังหวัดใกลเคียง (เชน กาญจนบุรี เพชรบุรี นครปฐม  
ประจวบ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และอีกหลายๆจังหวัดทางภาคเหนือ ภาคตะวันออก) มีพื้นที่รวมท้ังสิ้น
ประมาณ 271 ไร ผลผลิตการเกษตรดานพืชผักวันละไมนอยกวา 5,000-6,000 ตัน ดานผลไมวันละ 1,200 ตัน        
มีเงินหมุนเวียนในตลาดวันละ 150-200 ลานบาท เฉลี่ยเดือนละ 4,500-6,000 ลานบาท หรือปละ 55,000-72,000 
ลานบาท ผลผลิตทางการเกษตรมารวมที่ตลาดศรีเมือง เพื่อสงผานไปยังตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง ลงภาคใต         
ภาคตะวันออก ภาคอีสาน และ กรุงเทพ รวมถึงไปสูประเทศ มาเลเซีย  สิงคโปร พมา เปนตน 
 ประชากรสวนใหญของจังหวัดราชบุรี ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาตั้งแตบรรพบุรุษ และตกทอดมายัง    
ลูกหลานรุนตอรุน เปนการทำเกษตรแบบเกา ที่นิยมใชสารเคมีเพื่อใหผลผลิตสวยตามความตองการของผูบริโภค  
แตผลรายคือ ผลผลิตมีสารตกคางสูง และเปนพิษภัยตอตัวเกษตรกร 
 คุณนภินทร ศรีสรรพางค กรรมการผูจัดการ ไดตะหนักถึงความปลอดภัยของผูบริโภคและเกษตรกร จึงไดมี 
คำดำริถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผูบริโภควา “ผูบริโภคมีสิทธิที่จะบริโภคอาหารท่ีมีความปลอดภัยตอชีวิต” ไมวาจะเปน
อาหารจาก ทั้งบนถนน ฟุตบาธ ในตลาดสด หางสรรพสินคา อาหารเหลานั้นตองปลอดภัยสำหรับผูบริโภค จะยากดี
มีจนเชนไร เขาตองมีสิทธิ์ที่จะซื้อผักปลอดภัย กลับไปยังครอบครัวได 
 ในป พ.ศ. 2540 คุณนภินทร ศรีสรรพางค กรรมการผูจัดการ ไดตั้งคณะทำงานข้ึนมา 1 ชุด ลงเก็บขอมูล
ผลผลิตท่ีเขาสูตลาด พบวา ผลผลิตมีสารปนเปอนสูงถึง 40 กวาเปอรเซ็นต จากปญหาดังกลาวจึงไดกำหนด
ยุทธศาสตรอาหารปลอดภัยตลาดศรีเมืองขึ้น ซึ่งเนนวา ผลผลิตทางการเกษตรที่นำมาจำหนายในตลาดศรีเมืองตอง
ปลอดภัยจากสารพิษ จึงนับไดวาเปนตลาดแหงแรกของประเทศไทยก็วาได ที่เนนใหความสำคัญในเร่ืองอาหาร
ปลอดภัย และไดจัดตั้งฝายพัฒนาการผลิตขึ้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรนี้เปนหลัก ทำหนาที่ประสานหนวยงานที่
เกี่ยวของ สนับสนุนองคความรูดานการผลิตพืชปลอดภัยแกเกษตรกร โดยการใชสารเคมีกำจัดศัตรูพืชอยางเหมาะสม
ถูกตองตามคำแนะนำ มีการจัดตั้งกลุมเกษตรกรเพื่อสงเสริมการใชจุลินทรีย สมุนไพรในการผลิต และสนับสนุน    
การสรางโรงผลิตปุยชีวภาพใหกับกลุมเกษตรกร เพื่อลดตนทุนการผลิต และใหไดผลผลิตปลอดภัยไดมาตรฐาน 
 ในป พ.ศ. 2541 บริษัทฯไดสงเจาหนาที่ของตลาดศรีเมืองไปรับการฝกอบรมการตรวจสอบหาสารพิษตกคาง
ในผักและผลไมอยางถูกตองจากกรมวิทยาศาสตรการแพทย โดยใช GT Test Kit พบวา ผลผลิตของเกษตรกรใน
จังหวัดราชบุรีสวนใหญปลอดภัยจากสารพิษ ซึ่งเปนผลมาจากการสงเสริมของเจาหนาที่จากภาครัฐ ไดแก สำนักงาน
เกษตรจังหวัดราชบุรี พัฒนาท่ีดินจังหวัดราชบุรี ที่สงเสริมการผลิตพืชแบบวิธีผสมผสาน (IPM) การใชสารสะเดา    
การปลูกผักกางมุง รวมถึงแผนกสงเสริมของฝายพัฒนาการผลิตตลาดศรีเมือง ไดนำความรูที่ไดรับไปสงเสริมแนะนำ
เกษตรกรท่ีผลิตพืชมาจำหนายในตลาดศรีเมืองอีกดวย โดยมีกรมวิทยาศาสตรการแพทยเปนพี่เลี้ยงในการตรวจสาร
ปนเปอนในพืชผักผลไมตลอดมา 
 ป พ.ศ. 2542 กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหทุกจังหวัดมีโครงการลานผัก-ลานพบ 
จังหวัดละ 1 แหง ซึ่งขอใชสถานที่ตลาดศรีเมือง จำหนายผักปลอดภัยและผลิตภัณฑแปรรูปของชุมชนมาวาง
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จำหนาย คุณนภินทร ศรีสรรพางค เห็นวา เปนแนวทางเดียวกับตลาดศรีเมือง จึงไดจัดต้ังหองปฏิบัติการศูนย     
ตรวจสอบ (LAB) เพื่อตรวจสอบสารพิษในพืชผักผลไม  โดยใชชุดตรวจของกรมวิทยาศาสตรการแพทย 
 ป พ.ศ. 2548 จนถึงปจจุบัน ตลาดศรีเมืองไดรวมกับจังหวัดราชบุรี ในการขับเคล่ือนยุทธศาสตรอาหาร
ปลอดภัยอยางตอเนื่อง ไดแก 
 1. โครงการเพ่ิมมาตรฐานตลาด เพื่อใหผูบริโภคไดรับอาหารปลอดภัย 
 2. โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาจากแหลงผลิต 
 

 มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ตนน้ำ (เกษตรกร) มอบใหฝายพัฒนาการผลิตฯ ลงพ้ืนที่ใหความรูการผลิตพืชใหไดคุณภาพมาตรฐาน 
ระบบการเกษตรท่ีดี (GAP) แกเกษตรกรท่ีปลูกพืชผักผลไม แนะนำเกี่ยวกับการผลิตพืชใหปลอดภัย การใชจุลินทรีย 
(ไตรโคเดอรมา บีเอส บีที และเชื้อบิวเวอรเรีย)แทนการใชยาฆาเชื้อราและยาฆาแมลง เพื่อลดตนทุนการผลิต  
การดูแลสุขภาพเกษตรกร การรักษาส่ิงแวดลอม การปรับปรุงดินโดยการใชปุยพืชสด ประสานของบประมาณจากรัฐ
และองคการบริหารสวนจังหวัดราชบุรี สรางโรงผลิตปุยชีวภาพ เพื่อลดตนทุนการผลิตตามแนวทางของจังหวัด
ราชบุรี การตรวจหาสารพิษตกคางจากผลผลิตในแปลงเกษตรกรท่ีสมัครเขารวมโครงการผักปลอดภัย และมีการ
สงเสริมในรูปการจัดตั้งกลุมขึ้นในทุกอำเภอ ตำบลหรือหมูบาน ใหมีการบริหารงานในรูปกรรมการหรือมีผูนำในการ
ขับเคลื่อน เริ่มตนกลุมละ 10-15 คน เพื่อใหงายสะดวกตอการสงเสริมใหความรูตางๆ ซึ่งในปจจุบันมีสมาชิกเฉลี่ย
กลุมละ 50 คน มีกลุมเกษตรกรท่ีตลาดศรีเมืองเขาไปจัดตั้งรวมกับสวนราชการตางๆแลวรวม 124 กลุม สมาชิก 
5,045 ราย (เปนสมาชิกในจังหวัดราชบุรีจำนวน 116 กลุม สมาชิกประมาณ 5,000 คน และจังหวัดเพชรบุรี 
นครปฐม จังหวัดละ 2 กลุม สมาชิกรวม 15 ราย และในจังหวัดกาญจนบุรี อีก 4 กลุม สมาชิก รวม 30 ราย) และ
ปจจุบัน แปลงพืชผลของเกษตรกรไดการรับรองมาตรฐาน GAP จากกรมวิชาการเกษตร และมาตรฐานเกษตร
อินทรีย จาก มกอช. หลายรอยราย เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหนายไดดวยตนเอง ไมตองผานพอคาคนกลาง        
เปดพื้นที่ใหใชฟรี และผลผลิตจะตองไดรับการตรวจหาสารตกคาง ซึ่งมีบริการตรวจหาสารพิษปนเปอนในผลผลิตฟรี
เชนกัน ถุงที่บรรจุผักจำหนายตองเปนไปตามที่โครงการระบุ เพื่องายตอการตรวจสอบยอนกลับไดถูกตอง สินคาที่
บรรจุถุงจะตองใหม สด สะอาดไดคุณภาพมาตรฐาน AGQC ของกรมการคาภายใน (คัดเกรด ไมปลอมปน น้ำหนัก

เต็ม บรรจุในภาชนะท่ีกำหนด) 
 กลางน้ำ (ผลิตภัณฑอาหารและสินคาเกษตร) การตรวจสอบคุณภาพ ตลาดศรีเมืองไดสรางหองปฏิบัติการ 
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑอาหารและสินคาเกษตรขึ้น ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานของกรมวิทยาศาสตรการแพทย 
กระทรวงสาธารณสุข และไดรับการตรวจรับรองคุณภาพจากหนวยงานดังกลาวทุกปติดตอกันมาถึงปจจุบัน มีการจัด
สถานที่จำหนายผลผลิตโครงการอาหารปลอดภัย โดยจะสุมตรวจหาสารพิษในผลผลิตการเกษตร ณ พื้นที่จำหนาย

ในตลาดศรีเมือง และในแปลงเกษตรกรที่เขารวมโครงการผักปลอดภัย ถาพบผลผลิตท่ีไมปลอดภัย เจาหนาที่ของ
ตลาดจะไปพบเกษตรกรที่แปลง เพื่อใหคำแนะนำใหแกไขตอไป (การดำเนินการใหเกษตรกรทุกขั้นตอน ตลาดให 
บริการฟรี) 

 ปจจุบันผลการดำเนินงานตรวจวิเคราะหสารเคมีตกคางในผลผลิตและผลิตภัณฑสินคาเกษตรภาพรวม      
ทุกพื้นที่ในตลาดศรีเมือง พบไมถึง 0.1% (เดิม 40%) ของตัวอยางท่ีเก็บตรวจวิเคราะหทุกวัน และสงผลการ       

ตรวจสอบน้ีรายงานใหกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เกษตรจังหวัดและโรงพยาบาลศูนยราชบุรีไดทราบเปน
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ประจำทุกเดือน โดยใชชุดตรวจสอบ GT Test Kit เพื่อหาสารตกคาง 2 กลุม คือกลุมสารประกอบฟอสเฟส และกลุม
สารประกอบคารบาเมท    
 
 ปลายน้ำ (ผูประกอบการคาปลีก และรานคาอาหารปรุงสำเร็จรูป) ในอาคารคาปลีก ของตลาดศรีเมือง      
ไดมีเก็บตัวอยางสินคาและผลผลิตมาตรวจสอบหาสารปนเปอน 8 ชนิด ไดแก 
 - สารฟอรมาลิน   - สารกันรา (ซาลิซิลิก)   - สารบอแรกซ 
 - สารฟอกขาว   - ยาฆาแมลง    - สสีังเคราะห  
 - โคลิฟอรม   - สารโพลาร ในน้ำมันทอดซ้ำ 
 
 ป พ.ศ. 2551 ไดทำบันทึกขอตกลง (MOU) รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของดานการเกษตร 10 หนวยงาน    
เพ่ือจัดต้ังศูนยบริการเกษตรกรในตลาดศรีเมือง และรวมกับสำนักงานปศุสัตวจังหวดราชบุรี สงเสริมใหผูประกอบ
การจำหนายเนื้อสัตวไดรับการรับรองเขียงสะอาดครอบคลุมทั้งจำนวน  ๒๔ ราย 
 ป พ.ศ. 2558 ตลาดศรีเมืองรวมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี และศูนยอนามัยท่ี ๕ ราชบุรี ได    
จัดรณรงคใหรานคาปรุงอาหารสำเร็จ ลด ละ เลิกการใชภาชนะโฟมบรรจุอาหารในทุกราน “ตลาดศรีเมืองปลอด
โฟม” โดยเปลี่ยนมาใชภาชนะที่ผลิตจากวัสดุที่ไมกอใหเกิดอันตราย เชน ชานออย/เยื้อไผ เปนตน  
 ป พ.ศ. 2559 รวมกับสำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี ดำเนินการตรวจประเมินผูจำหนายสัตวน้ำตามหลักเกณฑ

ประมงปลอดภัย จำนวนทั้งสิ้นครบ 24 ราย 
 ป พ.ศ. 2560 ตลาดศรีเมืองรวมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี และเทศบาลเมืองราชบุรี 
ดำเนินการ 
  1. จัดอบรมตามโครงการอาหารสะอาดรสชาดอรอย (CFGT) แกผูประกอบการอาหารปรุงแตง และ

อาหารสำเร็จรูป ในตลาดศรีเมือง จำนวน 171 ราย  ซึ่งไดผานการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ จนได

รับปาย Clean Food Good Teast จำนวน 104 ราย ไดรับปายผูผานการอบรมสุขาภิบาลอาหาร  

สำหรับผูสัมผัสอาหารรานแผงลอย/รถเร จำนวน 67 ราย  
  2. จัดอบรมโครงการตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย แกผูประกอบการคาปลีก เพื่อรวมพัฒนาสิ่งแวดลอม

สุขลักษณะ และการกำจัดพาหะนำโรคอยางตอเนื่อง 

 

รางวัลแหงความภาคภูมิใจ 

 1. สุดยอดตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย 

 2. ตลาดสดนาซื้อ ระดับ 5 ดาว (ระดับดีมาก) 10 ป ติดตอกัน จากกรมอนามัย 
 3. หองปฏิบัติการระดับเพชร จากกรมวิทยาศาสตรการแพทย 
 4. ปายรับรอง Food Safty และ Clean Food Good Teast จากกระทรวงสาธารณสุข 
 5. ปายรับรองการจัดต้ัง ศูนยจัดชั้นคุณภาพสินคาเกษตร จากกรมการคาภายในกระทรวงพาณิชย 
 6. ศูนยการเรียนรู ตลาดสดนาซื้อ จากกรมอนามัย 

 7. ชนะเลิศ ตลาดนิยมไทย จากกระทรวงพาณิชย 
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โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห 

 
โรงพยาบาลตนแบบอาหารปลอดภัย 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห 
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การยกระดับความปลอดภัยตลอดหวงโซผักและผลไม 

บทบาทของภาคประชาชน 

 
วิฑูรย เลี่ยนจำรูญ 

มูลนิธิชีววิถี 
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แนวทางแกไ้ขปัญหากรณีจากการเฝ้าระวงั 
1. เชิงระบบ  
• สรางระบบการเฝาระวังรวมกันของหนวยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และ

ภาคเอกชน หรืออยางนอยตองแลกเปลี่ยนขอมูล วิธีการตรวจวัด วิธีการสุม 
การวิเคราะหผล และผลของการเฝาระวัง  

• ปฏิรูป GAP โดยดวน 
• ยกระดับขีดความสามารถของหองปฏิบัติการเพ่ือใหครอบคลุมสารมากข้ึนใน

ราคาท่ีแขงขันไดในตางประเทศ 
  
2. การจัดการปญหาของกระทรวงเกษตรที่เกี่ยวเนื่องจากผลการตรวจวัด 
• ดําเนินคดีกับผูประกอบการท่ีกระทําความผิดซ้ําซาก 
• สอบยอนกลับเพ่ือจัดการปญหาสารเคมีผิดกฎหมายท่ีพบในผลผลิต 
• ระบบเฝาระวังของกระทรวงเกษตรควรมีจํานวนสารท่ีครอบคลุมมากกวาการ

ตรวจวัดสาร 4 กลุม 
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“ลางผักอยางไรใหปลอดภัยแกการบริโภค” 

 
ผศ.ดร.วราภา  มหากาญจนกุล 

ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 
 ขาวในหนาหนังสือพิมพที่ผานมา องคกรท่ีไมใชรัฐบาลไดเสนอผลการตรวจสอบสารกำจัดศัตรูพืชตกคาง     
ในผักท่ีจำหนายในตลาด แมวาจะติดฉลากวาเปนผักปลอดสารหรือติดเครื่องหมายประกันคุณภาพตราคิวก็ยังตรวจ
พบสารตกคางปริมาณเกินกำหนดท่ีระบุในมาตรฐาน ประเด็นการตรวจสอบพบสารตกคางในผักผลไมสดกระตุน
ความอยากรูของผูบริโภควา ผูบริโภคอยางประชาชนทั่วไป แมบาน ผูประกอบการรานอาหาร จะเชื่อมั่นในการ
บริโภคผักและผลไมที่จำหนายในทองตลาดไดอยางไร แมวาตอนน้ีจะมีผักปลอดสารและผักอินทรียจำหนายผักผลไม
ในทองตลาดเปนทางเลือกแกผูบริโภคท่ีตะหนักเร่ืองอาหารปลอดภัย แมจะมีราคาแพงกวาผักผลไมปกติแตผูบริโภค
ก็เต็มใจที่จะจาย แตการตรวจสอบสารตกคางไมไดทำไดงายงายในระดับครัวเรือน ดังนั้นเมื่อผูบริโภคไมแนใจ จะมีวิธี
การใดชวยใหมั่นใจเร่ืองความปลอดภัยอาหาร ขั้นตอนการประกอบอาหารเชน การลาง จะชวยลดสารเคมตีกคางได
หรือไม 
 สำหรับการผลิตผัก ตองเขาใจกันกอนวาผักผลไมที่ขายตามทองตลาดท่ัวไปนั้นสวนใหญมาจากการปลูก
ปริมาณมาก เมื่อปลูกเพ่ือขายในเชิงการคา จึงมีความจำเปนที่ตองใชสารเคมีเกษตรเพื่อใหไดคุณภาพตามที่ตลาด
ตองการ การใชสารเคมีนั้นชวยปองกันกำจัดศัตรูพืช ชวยควบคุมเช้ือโรคพืช และชวยยืดอายุการเก็บรักษาผักผลไม
นั้น การใชสารเคมีชนิดที่ถูกตองในปริมาณเหมาะสม รวมกับการเวนระยะการเก็บเกี่ยวที่ถูกตอง จะมีปริมาณสาร
ตกคางที่เหลืออยูบางแตไมเกินมาตรฐานที่กำหนด การปฎิบัติที่ดีในการปลูก การเกษตรที่ดีที่เหมาะสม ยอมสราง
ความเช่ือมั่นแกผูบริโภคไดวาปลอดภัยและสามารถนำไปประกอบอาหารไดอยางสนิทใจ ซึ่งปจจุบันผูประกอบ
กิจการเกษตรหันมาสนใจในเร่ืองจีเอพี (GAP หรือ Good Agricultural Practices) มากขึ้นทั้งเนื่องจากเกษตรกรมี
ความรูเพิ่มขึ้นและตะหนักเร่ืองพิษภัยของสารเคมีที่ใชไมถูกตองมีผลเสียตอสุขภาพตอเกษตรกรโดยตรง แตกระนั้นก็
ตาม ผักจีเอพีก็ไมไดมีขายทั่วไป การตรวจคุณภาพจีเอพีในไรผักทั่วประเทศ ยังมีขอจำกัดในเรื่องกำลังคนนักวิชาการ

ในการเขาไปตรวจฟารมอยางสม่ำเสมอ 
 การลางผักแมวาจะเปนขั้นตอนสุดทายของปลายน้ำของหวงโซการผลิต แตเปนกระบวนการลดสารเคมี     
และจุลินทรียที่สำคัญอยางยิ่ง เพื่อชวยลดความเสี่ยงจากอันตรายของสารเคมี และลดการเกิดโรคทางเดินอาหาร     
ในอุตสาหกรรมอาหารการผลิตผักผลไมนั้น การลางเปนขั้นตอนสำคัญที่สามารถประกันความปลอดภัยในการ  
บริโภคอาหารนั้น ในระบบประกันความปลอดภัยอาหารถือวาเปนจุดวิกฤตที่ตองควบคุมหรือเปน CCP (Critical 

Control Point) ในระบบ HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) เชนเดียวกับการลางผักและผลไม
ในครัวเรือนเปนเรื่องตองปฏิบัติเพื่อปกปองอันตรายแกบุคคลที่เปนที่รักในครอบครัว 
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 การลางผักเพ่ือประกอบอาหารในครัว โดยวิธีการน้ำไหลผานยังไดรับการยอมรับวาชวยลดสารเคมีตกคาง
และจุลินทรียจากผักผลไมได ใชไดดีในครัวเรือน แตในอุตสาหกรรมมีขอจำกัดเพราะตองใชน้ำจำนวนมาก คาใชจาย
เพิ่มขึ้น ทำใหตนทุนการผลิตเพ่ิม แตในระดับครัวเรือนหรือรานอาหารขนาดเล็ก หากตองการแชผัก ขอแนะนำใหใช
น้ำสมสายชู (หรือกรดแอซีติก) และโซเดียมไบคารบอเนต และดางทับทิม (โพแทสเซียมเปอรแมงกาเนต) เปนที่ทราบ
กันดี โดยทั่วไปลดสารกำจัดศัตรูพืชที่ตกคางไดรอยละ 50-85 ขึ้นกับชนิดของสารตกคางนั้น (เอกสารการประชุมวิชา
การเพื่อเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชประจำป 2558 เรื่องความ(ไม)รูเรื่องการลางผัก ของเครือขายเตือนภัยสารเคมี
กำจัดศัตรูพืช) ในกรณีดางทับทิมอาจใชไดยากเพราะการควบคุมปริมาณความเขมขนตองดูจากการละลายให         
สีเขมออนตางกัน ในขณะที่น้ำสมสายชูและโซเดียมไบคารบอเนตชั่งตวงวัดไดงายกวา ผลงานวิจัยลาสุดจากภาควิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พบวาคลอรีนน้ำชวย

ลดสารฆาแมลงชนิดคลอรไพริฟอสและโพรฟโนฟอสในผักคะนาไดรอยละ 60-70 ปริมาณที่ใช (ที่ความเขมขนของ
โซเดียมไฮโปคลอไรทรอยละ 7.85) (Sankom et al, 3013) เติมประมาณคร่ึงชอนชาในน้ำ 2 ลิตรหรืออางลางผัก
ขนาดกลาง หรือรานคาอาหารที่ลางผักในถังหรืออางขนาดใหญอาจใช 2-3 ชอนชาตอน้ำ 20 ลิตร แชอยางนอย        
5 นาที หรือแมบานสมัยใหมที่มีเครื่องทำน้ำโอโซนในครัว พบวาที่ความเขมขน 1 สวนในลานสวน แช 5 นาทีพบวา
น้ำโอโซนชวยลดปริมาณสารตกคางในพริกชนิดคลอไพริฟอสและโพรฟโนฟอสไดรอยละ 80-90 (อรรณพ ทัศนอุดม 
และคณะ, 2556) ความสามารถในการลดสารตกคางเหลานี้แตกตางกันไป ขึ้นกับความสามารถในการออกซิไดส 
ของสารท่ีใชลางน้ัน ที่สำคัญคือปริมาณความเขมขนที่ใช เวลาท่ีลาง และควรมีการเขยาขณะลางเปนครั้งคราวจะย่ิง
ชวยไดดียิ่งขึ้น และสุดทายหลังจากแชน้ำผสมสารที่แนะนำแลว ควรลางซ้ำดวยน้ำสะอาด 
 ในกรณีของอุตสาหกรรมนั้น สารคลอรีนและสารประกอบในกลุมของคลอรีนเชนคลอรีนไดออกไซด เปนที่
รูจักกันดีวาเปนสารฆาเชื้อที่ชวยลดจุลินทรียได ชวยทำใหผักผลไมโดยเฉพาะผักพรอมบริโภคนั้นปลอดภัยตอเช้ือ    
กอโรค (Phaephiphat et al, 2017a) คลอรีนเปนสารเคมีที่นิยมใชทั่วไปในอุตสาหกรรมอาหาร ใชเพื่อทำลาย
จุลินทรียในอาหาร และฆาเช้ือวัสดุอุปกรณที่สัมผัสอาหาร คลอรีนมีฤทธ์ิทำลายจุลินทรียหลายชนิดทั้งแบคทีเรียและ
ไวรัส ราคาถูก ใชไดงาย ควรใชปริมาณนอยลดการระคายเคืองแกทางเดินหายใจ และควรใชกับน้ำที่มีคุณภาพและ
สะอาด เพื่อสารมีฤทธิ์นั้นจะทำหนาท่ีไดดี ดังไดกลาวมาแลววาการลางผักในอุตสาหกรรมนั้นใชน้ำปริมาณมาก การ
ลางในน้ำไหลผานที่แนะนำในครัวเรือนทำไดยากกวา มีคาใชจายสูง การแชอาหารเชนผักผลไมในน้ำผสมคลอรีน      

5-10 นาทีซึ่งเปนเรื่องที่โรงงานปฎิบัติอยูแลวเพื่อฆาเชื้อกอโรคในผัก พบวาในการลางโหระพาและสะระแหน  
โซเดียมไฮโปคลอไรทซึ่งเปนคลอรีนน้ำ นอกจากทำลายจุลินทรียซัลโมเนลลาและอีโคไล เชื้อกอโรคทางเดินอาหาร   
ไดมากกวารอยละ 99 หรือ 2 log แลว (Klintham, et al., 2017, Phaephiphat et al, 2017b) ยังชวยลดปริมาณ
สารฆาแมลงชนิดคลอไพริฟอสและโพรฟโนฟอสในโหระพาและสะระแหนได ที่ความเขมขน 80 สวน ในลานสวน
หรือรอยละ 0.008 เปนเวลา 8-10 นาที (Klintham, et al., 2017) ในกรณีคลอรีนน้ำ โอโซน และน้ำอีเลคโตรไลต 

ชวยลดสารฆาแมลงในผักคะนา ผักกาดขาว พริก และผักชี ชวยลดสารฆาแมลงท้ังสองชนิดไดรอยละ 43-75 
(Sankom et al., 2011) แตการลางตองลางอยางถูกตอง กลาวคือการลางซ้ำดวยน้ำในถังเดียวกันหลายคร้ัง จะมี
การสะสมของจุลินทรีย ผักผลไมที่เดิมสะอาดอาจปนเปอนจากน้ำที่สกปรกได การเติมคลอรีนในน้ำลางจะชวย

ปองกันการปนเปอนขาม (พรเพ็ญ มรกตจินดาและคณะ, 2011) เนื่องจากฤทธ์ิของสารคลอรีนที่ยังมีในน้ำลางจะชวย
ทำลายเชื้อกอโรคในน้ำลางนั้น ทำใหผักผลไมนั้นยังคงความสะอาดปลอดภัยตอเชื้อกอโรค ในแงของสารเคมีก็

เชนเดียวกันตองมีเวลากำหนดในการเปล่ียนน้ำ ไมใชน้ำลางซ้ำเกินที่กำหนด 
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 เครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหมไดแกเครื่องทำฟองละเอียดซึ่งเปนเทคโนโลยีจากประเทศญ่ีปุน สามารถ
สรางฟองละเอียด (fine bubble) ขนาด 0.1-10 ไมโครเมตร ฟองละเอียดเหลานี้จะชวยชะสิ่งสกปรกและจุลินทรีย  
รวมทั้งสารเคมีที่ตกคางบนผิวใหหลุดออกมาในน้ำลาง ผลการวิจัยพบวา การแชดวยน้ำยาลางผัก 3 นาที แลวแชตอ
ดวยน้ำที่สรางฟองละเอียดผสมกรดแอซีติกรอยละ 1 เปนเวลา 5 นาที จะชวยลดสารฆาแมลงคลอไพริฟอสและ
โพรพิโนฟอสในผักคะนาไดรอยละ 63 (Klintham, P. 2017) การเติมสารเคมีเชนคลอรีนในน้ำที่มีฟองละเอียดลาง
จะชวยออกซิไดสสารตกคางและทำลายจุลินทรียไดอยางดี ยิ่งไปกวานั้นหากมีการใชโอโซนรวมดวย ฟองอากาศท่ีหุม
กาซเชนโอโซนไวขางใน เม่ือฟองละเอียดนั้นแตกออกยอมมีฤทธิ์ในการทำลายจุลินทรียและออกซิไดสสารตกคางได  
 การลางแมวาเปนทางเลือก ณ ปลายทางของสินคาอาหาร แตจำเปนที่ตองทำ ทำแลวมั่นใจตอการบริโภค  
มีวิธีการใหเลือกใชแลวแตสารท่ีมีอยูแลวในบาน หรือในอุตสาหกรรมก็มีเคร่ืองมือและสารชวยการผลิตที่พัฒนาจาก
เทคโนโลยีใหมใหม ทั้งนี้การลางใหไดประสิทธิภาพดีแลวตองคำนึงวาประสิทธิภาพในการลดสารตกคางและจุลินทรีย
นั้นยังมีปจจัยของชนิดสารตกคาง ชนิดผัก ความเขมขน เวลาและแรงกลท่ีชวยดวย ในกรณีของจุลินทรียขึ้นกับชนิด
จุลินทรียและชนิดของผักผลไมนั้นดวย 
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 หนาที่และความรับผิดชอบ 

 1) ดูแลการจัดกิจกรรมตางๆ ในภาพรวม 
 2) ออกหนังสือเชิญประชุมกรรมการและอนุกรรมการฝายตางๆ ในการเตรียมงาน 
 3) อำนวยความสะดวกตางๆ ตลอดการประชุม 
 4) ติดตอประสานงานกับคณะกรรมการฝายตางๆ และเจาหนาที่โรงแรมในการจัดการประชุม 
 5) จัดทำหนังสือเชิญวิทยากร หนังสือตอบขอบคุณและหนังสือเชิญแขกเขารวมประชุม 
 6) ประสานเตรียมหนังสือกลาวรายงานของประธานจัดสัมมนาตอประธานในพิธีเปด หนังสือคำกลาวเปด
ของประธานในพิธี 
 7) จัดสถานที่พักใหแกวิทยากร คณะกรรมการ และเจาหนาที่ ที่เกี่ยวของการประชุม 
 8) ประสานในการจัดสวัสดิการปฐมพยาบาลแกผูเขาประชุมและผูที่เกี่ยวของ และเตรียมความพรอมกรณี
เกิดภาวะฉุกเฉิน 

 9) จัดเตรียมของที่ระลึกสำหรับวิทยากร 
 10)  รวบรวมจัดพิมพเอกสารประกอบการประชุม 

 11)  สื่อสารประชาสัมพันธ ความรู สนับสนุนการบริโภคผักปลอดภัย วันละ 400 กรัม สูสาธารณะ 
 

 คณะอนุกรรมการฝายวิชาการและพิธีการ 

 1. รศ.ดร. สมศรี เจริญเกียรติกุล  ประธานคณะอนุกรรมการ          
 2. รศ.พญ.อุมาพร สุทัศนวรวุฒิ   อนุกรรมการ 

 3. รศ.ดร.วันทนีย เกรียงสินยศ      อนุกรรมการ 
 4. รศ.ดร. นิภา โรจนรุงวศินกุล           อนุกรรมการ 
 5. ผศ.ดร.ชนิพรรณ บุตรยี่    อนุกรรมการ 

 6. ผศ.ดร.อัญชนีย อุทัยพัฒนาชีพ  อนุกรรมการ 
 7. ผศ.ดร.เรวดี จงสุวัฒน     อนุกรรมการ 
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 8. ผศ.ดร.พัชราณี ภวัตกุล   อนุกรรมการ 
 9. น.ส.เพลินพิศ หาญเจริญวนะภูษิต  อนุกรรมการ 
 10. น.ส.ปรางคทอง ดวงโนนแสน  อนุกรรมการ 
 

 หนาที่และความรับผิดชอบ 

 1) วางแผนงานและรูปแบบในการจัดประชุมวิชาการ 
 2) พิจารณา พัฒนาเนื้อหาที่บรรจุในการประชุมตามรูปแบบท่ีกำหนดไว พรอมวิทยากร 
 3) ประสานงาน เรียนเชิญวิทยากรในการปาฐกถา บรรยาย และเสวนา 
 4)   สรรหาและเรียนเชิญผูทำหนาที่พิธีกร และผูดำเนินการประชุมในแตละหัวขอ 
 5)   พิจารณาเนื้อหาในการจัดทำหนังสือประกอบการประชุม 
 6)   กำกับเวที พิธีการเปดประชุม และดูแลความเรียบรอยระหวางการประชุม 
 

 คณะอนุกรรมการฝายนิทรรศการและการจัดแสดงผลงานภาคี 

 1) ผศ.ดร.อัญชนีย อุทัยพัฒนาชีพ  ประธานคณะอนุกรรมการ 
 2) น.ส.ปรางคทอง ดวงโนนแสน  อนุกรรมการ 
 3) นายอนุรักษ กานจันทร   อนุกรรมการ 
 4) นายชญาทัต  เนียมแสวง   อนุกรรมการ 
 5) รศ.พาสินี สุนากร    กรรมการ 
 6) รศ.ดร.เบญจมาศ อยูประเสริฐ  กรรมการ 
 7) นายวิทูรย เลี่ยนจำรูญ   กรรมการ 
 8) นายอรุษ นวราช    กรรมการ 
 9) นางวัลลภา แวน วิลเลียนสวารด  กรรมการ 
 10) นางสุภา ใยเมือง    กรรมการ 
 11) น.ส.แขลดา จิตตปญญา   กรรมการ 
 

 หนาที่และความรับผิดชอบ 

 1) วางแผนงานในการคัดเลือกเนื้อหาที่ใชจัดแสดง 
 2) คัดเลือกผลงานของของภาคีที่โดดเดนในการออกบูท 
 3) ออกแบบและผลิตชุดนิทรรศการ 
 4) ติดตอประสานงานกับโรงเรียนและผูที่เกี่ยวของในการดำเนินงานและการจัดแสดง 

 5) ควบคุมดูแลนิทรรศการและกิจกรรมภาคประชาชนใหราบรื่นและนาประทับใจ 
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 คณะอนุกรรมการฝายตอนรับ การลงทะเบียนและการเงิน 

 1) ผศ.ดร.เรวดี จงสุวัฒน   ประธานคณะอนุกรรมการ 
 2) ดร.วศินา ทาเขียว    อนุกรรมการ 
 3) นางมยุรี แปลงเงิน     อนุกรรมการ 
 4) นางสุภาพร โกศลวิบูลยพงศ    อนุกรรมการ 
 5) น.ส.วัตถาภรณ  เกทอง   อนุกรรมการ 
 

 หนาที่และความรับผิดชอบ 

 1) รวบรวมรายช่ือผูเขารวมประชุมทุกคน เตรียมรายชื่อสำหรับเซ็นชื่อรวมงานที่โตะลงทะเบียน  
 2) จัดเตรียมเอกสารสำหรับผูเขารวมประชุมทุกคน 
 3) ประจำโตะลงทะเบียนหนาหองประชุม รับลงทะเบียน แจกปายชื่อ 
 4) ดูแลรับผิดชอบเอกสารสำหรับผูเขารวมประชุม 
 5) ดูแลการเบิกจายเงินคาตอบแทนวิทยากร คาพาหนะผูเขาประชุม และคาใชจายระหวางการประชุม 
 6) จัดทำรายการใชจายเงิน ตรวจหลักฐานการเบิกจายใหถูกตองตามระเบียบ 
 7) รวบรวมเอกสารหลักฐานการเงินเพื่อการตรวจสอบ 
 8) สรุปผลคาใชจายตอคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ 
 

 คณะอนุกรรมการฝายอาหารและสถานท่ี 

 1) ผศ.ดร.เอกราช บำรุงพืชน   ประธานคณะอนุกรรมการ 
 2) ผศ.ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล   อนุกรรมการ 
 3) ผศ.ดร.พรอมลักษณ สมบูรณปญญากุล อนุกรรมการ 
 4) ผศ.ดร.สุภัทรา ลิลิตชาญ   อนุกรรมการ 
 5) นางสุภาพร โกศลวิบูลยพงศ   อนุกรรมการ 

 6) นางยุพดี รักษมณี    อนุกรรมการ 
 7) น.ส.วีณา บุรวิชเกษตรกร   อนุกรรมการ 
 8) นายกิตติ วงศเตปน    อนุกรรมการ 
 9) นายเอกกมล มะขยัน   อนุกรรมการ 
 

 หนาที่และความรับผิดชอบ 

 1) จัดรายการอาหารกลางวัน อาหารวาง และเครื่องด่ืม สำหรับผูเขาประชุม 

 2) ดูแลและบริการน้ำ อาหารกลางวัน อาหารวาง แกวิทยากรบรรยายพิเศษ (Keynote speaker)  
 3) ดูแลหองรับประทานอาหารของวิทยากร สถานที่รับประทานอาหารของผูเขารวมประชุม 
 4) ควบคุมดูแลความเรียบรอยในการจัดการสถานท่ีประชุม จัดนิทรรศการ และพื้นที่ตางๆ ที่เกี่ยวของกับ

การประชุมทั้งหมด 
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 5) บริหารจัดการ ควบคุม ระบบไฟฟา ระบบเสียง โสตทัศนูปกรณที่ในหองประชุมและพื้นที่ 
 6) จัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมตางๆ ใหดำเนินกิจกรรมไปดวยดี 
 7) บริหารจัดการที่จอดรถ สิ่งอำนวยความสะดวกใหวิทยากรและผูเขารวมประชุมใหการประชุมดำเนินไป
อยางราบรื่น 
 

 คณะอนุกรรมการฝายประเมินผล 

 1) รศ.ดร.นิภา โรจนรุงวศินกุล   ประธานคณะอนุกรรมการ 
 2) น.ส.นวรัตน วองไวเมธี   อนุกรรมการ 
 3) น.ส.สญามล เสนาพรม   อนุกรรมการ 
 

 หนาที่และความรับผิดชอบ 

 1) ออกแบบและจัดทำแบบประเมินผล และรวบรวมผลการประเมิน 
 2) วิเคราะหและสรุปผลการประเมินผล นำเสนอตอ คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ 
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ขอบคุณ  

องคกรภาคีเครือขาย 
 

  คณะกรรมการอาหารแหงชาติ 
  สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  สำนักคณะกรรมการอาหารและยา 
  สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
  สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
  สำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
  กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
  คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
  สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
  คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
  คณะเกษตร (ภาควิชาคหกรรมศาสตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
  คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณ) 
  องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (สสท.) 
  โรงพยาบาลศูนยเชียงรายประชานุเคราะห 
  สถาบันสรางเสริมวิถีบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ  

  มูลนิธิโครงการหลวง 
  มูลนิธิพัฒนาโภชนาการ 
  มูลนิธิชีววิถี 

  มูลนิธิเกษตรกรรมย่ังยืน (ประเทศไทย)  
  บริษัท สวนเงินมีมา จำกัด 
  บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด 
  บริษัท เซ็นทรัล ฟูด รีเทล จำกัด  
  บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) 

  บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเท็ม จำกัด 
  บริษัท แอ็กโกรคอมเมอรส กรุป จำกัด (ตลาดศรีเมือง) 
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21-22 กันยายน 2560 
09.00-16.30 น.

จัดโดย
สมาคมโภชนาการแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร
รวมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสรมสุขภาพ (สสส.)

พิมพ�ท่ี ป�ญญมิตรการพิมพ�
98/73 ถ.ประชาอุทิศ ซอย 33 แขวงบางมด เขตทุ�งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 
โทรศัพท� 0-2873-2098 Email: chorakapress@gmail.com

128/107 อาคารพญาไท พลาซ�า ช้ัน 9 ถนนพญาไท แขวงทุ�งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท� 02-612-0660  โทรสาร 02-612-0860

Website: www.nutritionthailand.org   E-mail: nutrition.assothailand@gmail.com

สมาคมโภชนาการแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

การประชุมวชาการ


