
โครงการการจัดล าดับความส าคัญของสินค้าไม่ปลอดภยัจังหวดัล าพูน  

โดย...เภสัชกรจิระ  วภิาสวงศ์ 
เภสัชกรเช่ียวชาญ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัล าพูน 

โครงการปฏบิตักิารแก้ไขปัญหาสินค้าไม่ปลอดภยัต าบลอุโมงค์  
จังหวดัล าพูน : สารเคมีตกค้างในพชืผกัผลไม้  

 

โครงการปฏบิตักิารแก้ไขปัญหาสินค้าไม่ปลอดภยัจังหวดัล าพูน  
: น า้มันทอดซ ้า 



โครงการจัดล าดบัความส าคญัของสินค้าไม่ปลอดภยัจังหวดัล าพูน  
 

การจัดล าดบัความส าคญัของสินค้าไม่ปลอดภัย 

ISSUE 
PRIORITIZATION โดยการจัดเวทแีลกเปลีย่นเรียนรู้จากเครือข่ายภาค

ประชาชนจังหวดัล าพูน และหน่วยงานราชการที่
เกีย่วข้อง (กุมภาพนัธ์ 2556) 

1. สารเคมีตกค้างในพชืผกัผลไม้ 

2. น า้มันทอดซ ้า 
คดัเลอืกปัญหา 2 ล าดบัแรกที่ได้คะแนนสูงสุด
จากการใช้เคร่ืองมือ Risk Assessment และ 
Possibility of Risk management 

3. ผลติภัณฑ์เสริมอาหารโฆษณาเกนิจริง 

4. น า้ดืม่ชุมชน 

5. น า้ดืม่หยอดเหรียญ 



 

งบประมาณ 

  พืน้ทีเ่ป้าหมาย   ครบ 8 อ าเภอในจังหวดัล าพูน 

องค์กรภาคร่ีวมงาน 

โครงการปฏบิตักิารแก้ไขปัญหาสินค้าไม่ปลอดภยัจังหวดัล าพูน : น า้มันทอดซ ้า 

1,245,000 บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ 1 กนัยายน 2556 – 31 ธันวาคม 2557 

-ภาคเีครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนจังหวดัล าพูน 
- เครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าทีแ่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ผู้ประกอบการตลาด เกษตรกร แม่บ้าน อสม. 
- ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวดั ล าพูน 
-ส านักงานพลงังานจังหวดัล าพูน 
-ศูนย์วทิยาศาสตร์การแพทย์ที ่๑ เชียงใหม่ 



 วตัถุประสงค์ 

โครงการปฏบิตักิารแก้ไขปัญหาสินค้าไม่ปลอดภยัจังหวดัล าพูน : น า้มันทอดซ ้า 

1. ประชาชนในจังหวดัล าพูนมคีวามรู้ /ตระหนักถึงอนัตรายจาก
น ้ามันทอดซ ้าและปรับเปลีย่นพฤติกรรม 
 

2. เกดิมแีนวทางการก าจัดน ้ามนัทอดซ ้าแบบครบวงจรใน
จังหวดัล าพูน 
 

3. ประชาชนในจังหวดัล าพูนมีทางเลอืกที่จะหลกีเลีย่งการได้รับ
สารพษิจากน ้ามันทอดซ ้า 
 

4. เพือ่ให้เกดิการประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนในการ
แก้ปัญหาน ้ามันทอดซ ้า 
 

5. เพือ่ประเมนิความรู้เกีย่วกบัปัญหาน ้ามันทอดซ ้าก่อนและหลัง
ด าเนินโครงการ 
 



กิจกรรมที่ด าเนินการ 
1. ผลักดันให้เป็นวาระจังหวัดล าพูน 

2. ประชาสัมพันธ์ / ออกหน่วยเคลื่อนที ่

3. อบรมความรู้/ประสานความร่วมมือ 

4. การเฝ้าระวังน  ามันทอดซ  า 

5. กระตุ้นการแก้ไขปัญหาน  ามันทอดซ  าครบวงจร 

6. ประเมินความรู้  ก่อน-หลังจัดท าโครงการ 



1. กิจกรรมผลักดันให้เป็นวาระจังหวัดล าพูน 

1) จัดประชุมเพื่อผลักดันให้ปัญหาน  ามันทอดซ  า
เป็นวาระของจังหวัดล าพูน 

2) จัดตั งคณะกรรมการด าเนินงานแก้ไข
ปัญหาน  ามันทอดซ  าระดับจังหวัด 
 

3) จัดประชุมเพื่อประสานการท างาน  



2. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ และ
ออกหน่วยเคล่ือนที่ 

จัดนิทรรศการความรู้และออกหน่วย
เคลื่อนที่ 5 ครั ง ในงานฤดูหนาว งานวัน
เทศบาล งานสมัชชาสุขภาพล าพูน และ
ในตลาดขนาดใหญ ่

ออกรายการวิทยุเพื่อให้
ความรู้ ทางคลื่นวิทยุ  
อสมท. ล าพูน 96.5 

จัดท า spot ส่งไปยัง 
สถานีวิทยุ  โรงเรียน  
อปท. และภาคีเครือข่าย 
ต่างๆ ในจังหวัดล าพูน 
รวม 220 แห่ง 



เสื อยืด “ปฏิวัติ
น  ามันทอดซ  า” 

แผ่นพบัประชาสัมพนัธ์ 
“ น า้มนัทอดซ ้า อนัตรายตายเพราะมะเร็ง” 

“ น า้มนัทอดซ ้า เส่ือมสภาพ ภัยซ ้าซากทีอ่ยาก
ให้คนล าพูนหลกีเลีย่ง” 

 

จัดท าไวนิล
เพือ่ให้ความรู้  

2. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ และ
ออกหน่วยเคล่ือนที่  (ต่อ) 



จัดท าป้ายไวนิลรณรงค์ ติดที่
ตลาดและย่านชุมชน ทั่วทุก
อ าเภอในจังหวัดล าพูน รวม 
60 แห่ง 

2. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ และ
ออกหน่วยเคล่ือนที่  (ต่อ) 



3. กิจกรรมอบรมให้ความรู้  /
ประสานความร่วมมือ 

1) จัดอบรมให้ความรู้ ชี แจงท าความเข้าใจ และขอความร่วมมือ แก่ภาคีเครือข่ายพนักงาน
เจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ และภาคีเครือข่ายภาคประชาชน 

2) สนับสนุนการท า
กิจกรรมของภาคีเครือข่าย

คุ้มครองผู้บริโภค  
ทุกระดับ 



อ าเภอ จ านวนสถานที่
เป้าหมาย (แห่ง) 

ผลการตรวจ จ านวนร้านที่ได้รับ
ป้ายรับรอง (แห่ง) จน.ตัวอย่างที่ตรวจ จน. ตัวอย่างที่ไม่ผ่าน % ที่ตรวจไม่ผ่าน 

เมือง 196 768 51 6.64 226 
ป่าซาง 68 159 13 8.20 40 
แม่ทา 59 96 0 0 30 
บ้านโฮ่ง 53 118 0 0 29 
ลี  19 64 0 0 15 
เวียงหนองล่อง 16 45 0 0 15 
บ้านธิ 8 48 3 6.25 14 
ทุ่งหัวช้าง 6 15 0 0 0 

รวม 425 1313 67 5.50 369 

4. กิจกรรมการเฝ้าระวังน  ามันทอดซ  า 
เฝ้าระวังและตรวจสอบโดยภาคีเครือข่าย ทั งเจ้าหน้าที่ อปท.  อสม. และภาคประชาชน 

หมายเหตุ : - ไม่ผ่าน หมายถึง ปริมาณสารโพลาร์ มากกว่า 25% 
 - ร้านที่ได้รับป้ายรับรองจะต้องมีผลการตรวจตัวอย่างน า้มันผ่านจ้านวน 3 ครั งติดต่อกัน 
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มอบป้าย 
“ร้านนี ใช้
น  ามันทอด
ปลอดภัย” 

ร้านจ าหน่ายของทอดเป้าหมาย จ านวน 425 ร้าน 
ได้รับป้าย 369 ร้าน (87 %)   (ข้อมูล ณ 16 ธ.ค.2557) 
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4. กิจกรรมการเฝ้าระวัง
น  ามันทอดซ  า  (ต่อ) 



5. กิจกรรมกระตุ้นการแก้ไข
ปัญหาน  ามันทอดซ  าครบวงจร 

     รางวลัชนะเลศิ ได้แก่ เทศบาลเมอืงล าพูน 
     รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 ได้แก่ อบต.ป่าสัก 
     รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 ได้แก่ เทศบาลต าบลอุโมงค์ 
     รางวลัชมเชย ได้แก่  เทศบาลต าบลเหมอืงง่า   
    และตลาด อตก. สาขาล าพูน (กาดป่าเห็ว) 

1) ประกวดหน่วยงานต้นแบบด้านการจัดการน า้มันทอดซ ้า 



2) กจิกรรมประกวดการเขยีนโครงการแก้ไขปัญหาน า้มันทอดซ ้าในโรงเรียน 

รางวัลชนะเลิศ 
 โรงเรียนเทศบาลประตูลี  

“โครงการปฏิบัตกิาร อย.น้อย แก้ไขปัญหาน า้มันทอดซ ้า” 

รางวัลชมเชย 2 รางวัล 

1. โรงเรียนจักรค าคณาทร “โครงการต่อต้านการใช้น า้มันทอดซ ้า 
           (ARFO) Anti Reusing Fried Oil ” 

2. โรงเรียนวดัเหมอืงง่า  “โครงการมหัศจรรย์น า้มันทอดซ ้า” 
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5. กิจกรรมกระตุ้นการแก้ไขปัญหา
น  ามันทอดซ  าครบวงจร  (ต่อ) 



3) กจิกรรมประกวดค าขวญัรณรงค์  “น า้มันทอดซ ้าอนัตราย” 

5. กิจกรรมกระตุ้นการแก้ไขปัญหา
น  ามันทอดซ  าครบวงจร  (ต่อ) 

รางวลัชนะเลศิ ได้แก่ 
   “น า้มนัทอดซ ้าทีด่ าป๋ี  ดูให้ดก่ีอนซ้ือหา  ทั้งไก่หมูและปูปลา พากายาสู่มะเร็ง” 
 

 รางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั ๑  ได้แก่ 
   “ใช้น า้มนัทอดซ ้า  มโีทษตามกฎหมาย  เป็นอนัตราย  ทั้งคนขายและคนกนิ” 
 

 รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๒   ได้แก่ 
  “น า้มนัทอดซ ้า อนัตรายต่อชีวติ  เลกิใช้ เลกิคดิ เพราะมพีษิโพลาร์  คร่าชีวติเรา” 
 

รางวลัชมเชย  ม ี๒ รางวลั ได้แก่ 
  “ใช้น า้มนัทอดซ ้า  ตอกย า้อนัตราย  ก่อเกดิมะเร็งร้าย  ท าให้ตายวายชีวา” 
  “คนล าพูนฉลาด ไม่ขาดอนามยั  ทุกคนใส่ใจ  ไม่ใช้น า้มนัทอดซ ้า” 



4) เวทแีลกเปลีย่นเรียนรู้  
“ทศิทางการแก้ไขปัญหาน า้มันทอดซ ้า
จังหวดัล าพูน ปี 2558” เพือ่สรุปโครงการ 

•จัดเสวนาแลกเปลีย่นเรียนรู้ “ทิศทางการแก้ไขปัญหาน ้ามันทอดซ ้า
 จังหวดัล าพูน ปี 2558” 
•มอบรางวลัการประกวดหน่วยงานต้นแบบ   
 และค าขวญั “น ้ามันทอดซ ้า อนัตราย” 
•จัดนิทรรศการแสดงผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหาน ้ามันทอดซ ้า 
 ของโรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ 
•จัดนิทรรศการการท าไบโอดเีซล  โดยส านักงานพลงังานจังหวดัล าพูน 
•สาธิตการท าไบโอดีเซลด้วยมือ (BIO SHAKE)  โดยเทศบาลต.อุโมงค์ 
•สาธิตการใช้น า้มนัทอดปลอดภัย  โดยร้านลูกช้ินภูรินทร์ 

 

5. กิจกรรมกระตุ้นการแก้ไขปัญหา
น  ามันทอดซ  าครบวงจร  (ต่อ) 



•สาธิตการใช้ชุดทดสอบหาสารโพลาร์ในน า้มันทอดซ ้า โดยศูนย์วทิยาศาสตร์
การแพทย์ที ่๑ เชียงใหม่ 
•จัดนิทรรศการสรุปผลโครงการแก้ไขปัญหาน า้มนัทอดซ ้า ของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวดัล าพูน 

4) เวทแีลกเปลีย่นเรียนรู้  “ทศิทางการแก้ไขปัญหาน า้มันทอดซ ้าฯ  (ต่อ) 

5) ส ารวจแหล่งรับซื อน  ามันเก่า  
 เทศบาล ต.อุโมงค์  และ ร้านรับซื อของเก่าข้างโรงเรียนจักรค า 

5. กิจกรรมกระตุ้นการแก้ไขปัญหาน  ามันทอดซ  าครบวงจร  (ต่อ) 



6. กิจกรรมประเมินความรู้  ก่อน-หลังจัดท าโครงการ 

1) ประเมินความรู้เกี่ยวกับน  ามันทอดซ  าของประชาชนในจังหวัดล าพูน 

แปลผล ความรู้ของประชาชนในจังหวดัล าพูน หลงัด าเนินโครงการ มคีะแนนมากกว่า ก่อน
ด าเนินโครงการ  แสดงว่า  การด าเนินโครงการแก้ไขปัญหาน า้มนัทอดซ ้าของจังหวดัล าพูน 
สามารถท าให้ประชาชนในจังหวดัล าพูนมคีวามรู้เกีย่วกบัน า้มนัทอดซ ้ามากขึน้ 

ครั งที่ คะแนนความรู้เฉลี่ย (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) p-value   

1 (ก่อนด าเนินโครงการ) 
(มีค. – กค.2557) 

6.33 (1.82) 
< 0.05 

2 (หลังด าเนินโครงการ) 
(สค. – ธค.2557) 

7.13 (2.00) 



2) ประเมินความรู้เกี่ยวกับน  ามันทอดซ  าของผู้ประกอบการขายของทอดในจังหวัดล าพูน 

แปลผล  ความรู้ของ
ผู้ประกอบการในจังหวดัล าพูน 
หลงัด าเนินโครงการ มีคะแนน 
มากกว่า ก่อนด าเนินโครงการ 
แสดงว่า  โครงการแก้ไขปัญหา
น ้ามันทอดซ ้าของจังหวดัล าพูน 
สามารถท าให้ผู้ประกอบการใน
จังหวดัล าพูนมีความรู้เกีย่วกบั
น ้ามันทอดซ ้ามากขึน้ 

 
ครั งที่ 

คะแนนความรู้เฉลี่ย 
(ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน) 

p-
value   

1  (ก่อนด าเนิน
โครงการ) 

(มีค. – กค. 2557) 
6.64 (1.37) 

< 0.05 
2  (หลังด าเนิน
โครงการ) 

(สค. – ธค.2557) 
7.81 (2.16) 

6. กิจกรรมประเมินความรู้ ก่อน-หลัง จัดท าโครงการ 



ผลลพัธ์ที่ได้ ผลลพัธ์ที่ได้ 
1. ผู้บริโภคและผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหารทอด  มคีวามรู้ความ
เข้าใจ   ตระหนัก   และลดพฤตกิรรมเส่ียง จากอนัตรายของ
สารพษิจากน า้มันทอดซ ้า เพิม่มากขึน้ 
 2. จังหวดัล าพูนมแีนวทางการก าจัดน า้มนัทอดซ ้าแบบครบวงจร 
โดยการมีส่วนร่วมของภาคท้องถิ่น และภาคประชาชน 
3. มจุีดรวบรวมน า้มนัทอดซ ้า  เพือ่น าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
4. ผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหารทอด ร้อยละ 87 ได้รับป้ายรับรอง 
“ร้านนีใ้ช้น า้มันทอดปลอดภัย” 
5. การแก้ไขปัญหาน า้มนัทอดซ ้าถูกก าหนดเป็นวาระของจังหวดั 
6. น า้มนัทอดซ ้าเป็นประเดน็ของสมชัชาสุขภาพจังหวดัล าพูน 
7. รับรู้ถึงสถานการณ์การเปลีย่นแปลงของจังหวดัล าพูนก่อนและ
หลงัด าเนินโครงการ 



www.themegallery.com 

LOGO 

ปัญหา/อุปสรรค 
1. ระยะเวลาที่จ ากัด และสถานการณ์ด้านการเมือง ท า
ให้แผนการด าเนินการล่าช้า และเปลี่ยนแปลง  
 

2. ผู้ประกอบการอาหารทอดบางรายไม่สามารถเปลี่ยน
น  ามันตามรอบที่เหมาะสมเนื่องจากน  ามันยังมีราคาสูง 
 

3. ชุดตรวจหาสารโพลาร์ในน  ามันทอดซ  ามีราคาแพง 
และหาซื อยาก 
 

4. มีผู้มารับซื อน  ามันโดยตรงจากผู้ประกอบการ และให้
ราคาสูงกว่าการขายให้แก่จุดรับซื อในจังหวัด  ท าให้
น  ามันที่รวบรวมได้มีปริมาณน้อย 



www.themegallery.com 

LOGO 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมจุีดรวบรวมน า้มนัใช้แล้วให้ครอบคลุมทุกพืน่ที ่
 

2. หน่วยงานท้องถิ่นในพืน้ที่ควรเป็นจุดรวบรวมน า้มนั 
ใช้แล้ว  โดยอาจบูรณาการในโครงการคดัแยกขยะ  
 

3. ขอความร่วมมอืผู้รับซ้ือของเก่า ให้เป็นจุดรับซ้ือ
น า้มันใช้แล้วในพืน้ที่ 
 

4. ควรขยายผลการรวบรวมน า้มันจากภาคครัวเรือน ให้
มากขึน้  เพือ่ป้องกนัการก าจัดทีไ่ม่เหมาะสม  
 

5. ควรส่งเสริมการท าไบโอดเีซลแบบเขย่ามือ  เพือ่ใช้ใน
ภาคครัวเรือน และหน่วยงานท้องถิ่น   
 

6. ควรมชุีดทดสอบหาสารโพลาร์ในน า้มนัทอดซ ้าทีใ่ช้
สะดวก  หาซ้ือง่าย  และราคาไม่แพง 



L/O/G/O 

งบประมาณ 

  พืน้ที่เป้าหมาย ต าบลอุโมงค์ อ าเภอเมืองล าพูน 

องค์กรภาคร่ีวมงาน 

โครงการปฏบิตักิารแก้ไขปัญหาสินค้าไม่ปลอดภยัต าบลอุโมงค์ จังหวดัล าพูน :  
สารเคมีตกค้างในพชืผกัผลไม้  

355,000 บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ 1 กนัยายน 2556 – 31 ธันวาคม 2557 

- เทศบาลต าบลอุโมงค์    - ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองล าพูน 
- สนง.เกษตรอ าเภอเมืองล าพูน    - ผู้ประกอบการตลาด เกษตรกร แม่บ้าน อสม. 
- รพ.สต.อุโมงค์                            - โรงเรียนอนุบาลเมืองล าพูน 
- ศูนย์วทิยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑ เชียงใหม่ 



วัตถุประสงค์ ของโครงการ 
1. เพื่อสร้างความรู้ /ตระหนักถึงอันตราย/สามารถป้องกันและลดอันตราย  จากสารเคมี
ตกค้างในพืชผักผลไม้ได้ 
2. มีต้นแบบของร้านอาหาร/ตลาด/โรงเรียนต้นแบบด้านพืชผักปลอดภัย 

3. ลดการใช้สารเคมี และหันมาท าเกษตรทางเลือก  และเชื่อมโยงผู้ผลิตและผู้บริโภคผัก
ปลอดภัย 

4. เพื่อให้ต าบลอุโมงค์  เป็นต าบลต้นแบบในการประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนในการ
แก้ปัญหาสารตกค้างในพืชผักผลไม ้

5. เพื่อประเมินความรู้เกี่ยวกับปัญหาสารเคมีตกค้างในพืชผักผลไม้ก่อนและหลังด าเนิน
โครงการ 



ต าบลอุโมงค์ 
ต้นแบบด้านการแก้ไขปัญหา 
สารตกค้างในพืชผักผลไม้ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 

1. ผลักดันให้เป็นวาระต าบลอุโมงค์ 
- จัดตั งคณะกรรมการฯ โดยค าสั่งจังหวัดล าพูน 
- จัดประชุมคณะกรรมการฯ 
-  เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ (ปิดโครงการ) 

2. ประชาสัมพันธ์ 
- จัดท าสปอตวิทยุค าเมือง 
- ออกรายการวิทยุ 
- แผ่นพับ/ ป้ายไวนิล 
- ออกหน่วยเคลื่อนที่ 
- เสื อยืด กระเป๋า 

3. อบรมให้ความรู้ 
- เกษตรกร 
- ผู้จ าหน่ายพืชผัก  
- ผู้บริโภค โรงเรียน แม่บ้าน  
- ร้านอาหาร 
- ผู้ประกอบการตลาด 

5. ลดการใช้สารเคมี 
- จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มผู้ปลูกผัก  
- จัดประกวดแปลงผักปลอดภัย 
- สุ่มตรวจหายาฆ่าแมลงในพืชผัก 

4. เชื่อมโยงผู้ผลิต-ผู้บริโภค 
ผักปลอดภัย 

- จัดท าฐานข้อมูลผู้ปลูกผักปลอดภัย  
- จัดตั งจุดจ าหน่ายผักปลอดภัย          
- ศึกษาดูงานตลาด/แหล่งปลูกผกัปลอดภยั 
- คัดเลือก ร้านอาหาร โรงเรียน          
    และตลาดต้นแบบด้านพืชผักปลอดภัย 

6. ประเมินความรู้ 
ก่อน-หลังจัดท าโครงการ 



1. กิจกรรมผลักดันให้เป็นวาระของต าบลอุโมงค์  จังหวัดล าพูน 
1. จัดประชุมเพื่อผลักดันให้ปัญหาสารตกค้างในพืชผักผลไม้เป็นวาระของต าบลอุโมงค์  

2. จัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงานแก้ไขปัญหาสารตกค้าง
ในพืชผักผลไม้ต าบลอุโมงค์ อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัด
ล าพูน   และจัดประชุมเพ่ือประสานการท างาน  



2. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 

จัดท าในรูปแบบ แผ่นซีดี ส่งไปยังสถานี
วิทยุ โรงเรียน หน่วยงานท้องถิ่น และ
ภาคีเครือข่าย คุ้มครองผู้บริโภค ใน
จังหวัดล าพูน รวม 220 แห่ง 

ออกรายการวิทยุเพื่อให้ความรู้ 
ทางคลื่นวิทยุชุมชนต าบล
อุโมงค์ 101.75 และคลื่นวิทยุ 
อสมท. ล าพูน 96.5 



2. กิจกรรมประชาสัมพันธ์  (ต่อ) 
จัดนิทรรศการความรู้และออกหน่วยเคลื่อนที่ 5 ครั ง ในงานฤดูหนาว งานวันเทศบาล 
งานสมัชชาสุขภาพล าพูน และตลาดสด 



เส้ือยดื “กนิผกัอุโมงค์ ปลอดภัย” แผ่นพบัประชาสัมพนัธ์ 
“ พชืผกัใบงาม ผลไม้สดสวย อนัตรายแอบแฝงใกล้ตวัคุณ” 

จัดท าไวนิลเพือ่ให้ความรู้  

2. กิจกรรมประชาสัมพันธ์  (ต่อ) 



3. กิจกรรมอบรมให้ความรู้ 

อบรมให้ความรู้  แก่ 
- เกษตรกร 
- ผู้จ าหน่ายพืชผัก  
- ผู้บริโภค  
- โรงเรียน  
- แม่บ้าน  
- ร้านอาหาร 
- ผู้ประกอบการตลาด 



4. กิจกรรมเชื่อมโยงผู้ผลิต-ผู้บริโภค ผักปลอดภัย 
1) จัดท าฐานข้อมูลกลุ่มเกษตรกรในต าบลอุโมงค์ จ านวน 123 คน (ข้อมูล พค.2557) 
2) จัดตั งจุดจ าหน่ายผักปลอดภัย  ที่ จุดจ าหน่ายผักบ้านป่าเส้า  และตลาดจตุจักร 2 



4. กิจกรรมเชื่อมโยงผู้ผลิต-ผู้บริโภค ผักปลอดภัย  (ต่อ) 
3) จัดการศึกษาดูงาน ณ ตลาดบางล าพู ตลาดศรีเมืองทอง และอ.ซ าสูง จ.ขอนแก่น  เพื่อ
เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และเชี่อมโยงตลาด 



4) คัดเลือกร้านอาหารต้นแบบ ตลาดต้นแบบ และโรงเรียนต้นแบบด้านพืชผักผลไม้ปลอดภัย 

ร้านอาหาร/โรงเรียน  ให้ เน้นการ
ล้างผกัเพือ่ลดสารตกค้างก่อน

น ามาบริโภค 

4. กิจกรรมเชื่อมโยงผู้ผลิต-ผู้บริโภค ผักปลอดภัย  (ต่อ) 



•มจุีดจ าหน่ายผกัปลอดภัย (ไม่คดิค่าเช่าแผง) 
• จัดบอร์ดให้ความรู้ในบริเวณตลาด 
•ติดป้ายตลาดสนับสนุนการจ าหน่ายพชืผกัปลอดภัยหน้าตลาด 

ตลาดต้นแบบ ได้แก่  องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย สาขาล าพูน (ตลาดป่าเห็ว) 

4) คัดเลือกร้านอาหารต้นแบบ ตลาดต้นแบบ และโรงเรียนต้นแบบด้านพืชผักผลไม้ปลอดภัย 

4. กิจกรรมเชื่อมโยงผู้ผลิต-ผู้บริโภค ผักปลอดภัย  (ต่อ) 



1) จัดอบรมให้ความรู้แก่
กลุ่มผู้ปลูกผัก 70 คน 

5. กิจกรรมลดการใช้สารเคมีในพืชผักผลไม้ 

  2) จัดประกวดแปลงผักปลอดภัยต าบลอุโมงค์ 



5. กิจกรรมลดการใช้สารเคมีในพืชผักผลไม้  (ต่อ) 
3) สุ่มตรวจหายาฆ่าแมลงตกค้าง ในพืชผักที่จ าหน่ายในตลาด ต าบลอุโมงค์  จ านวน 5 ครั ง 

ผลการตรวจสอบ 
จ านวนพืชผักที่ 
ตรวจ (ตัวอย่าง) 

หมายเหตุ 

ระดับ 0  
(ไม่พบยาฆ่าแมลงตกค้าง) 

237   

ระดับ 1  
(พบยาฆ่าแมลงตกค้าง 
แต่อยู่ในระดับปลอดภัย) 

5 
คะน้า (ปลูกเอง) พริกหนุ่ม (ตลาดประตูลี )  
แตงกวา (ตลาดหนองดอก)   กะหล่ าดอก
(ตลาดหนองดอก)   ผักชี (ตลาดหนองดอก) 

ระดับ 2  
(พบยาฆ่าแมลงและ 
อยู่ในระดับอันตราย) 

2 
คะน้า (ตลาดเมืองใหม่)  
ต้นหอม(ตลาดหนองดอก) 

รวม (ตัวอย่าง) 244   



จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสรุปโครงการ 



6. กิจกรรมประเมินความรู้ก่อน-หลังจัดท าโครงการ 
จัดท าแบบสอบถามประเมินความรู้เกี่ยวกับพืชผักปลอดภัยของประชาชนในเขตต าบลอุโมงค์  

 
ครั งที ่

คะแนนความรู้
เฉลี่ย (ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน) 
p-value   

1 (ก่อนด าเนิน
โครงการ) 

(มีค. – กค.2557) 
8.51 (1.62) 

< 0.05 
2 (หลังด าเนิน
โครงการ) 

(สค. – ธค.2557) 
7.51 (2.38) 

แปลผล ความรู้ของประชาชนในเขต
ต าบลอุโมงค์ ก่อนด าเนินโครงการ มี
คะแนน มากกว่า หลังด าเนินโครงการ 
แสดงว่า ในการด าเนินโครงการ ยังไม่
สามารถท าให้ประชาชนในเขตต าบล
อุโมงค์มีความรู้เกี่ยวกับพืชผักปลอดภัย
มากขึน้ 



ผลลัพธ์ที่ได ้
1. การแก้ไขปัญหาสารเคมตีกค้างในพชืผกัผลไม้ถูกก าหนดเป็นนโยบายหรือวาระของ
เทศบาลต าบลอุโมงค์ 
 

2. มจุีดจ าหน่ายผกัปลอดภัยของต าบลอุโมงค์ 
 

3. เกดิการเช่ือมโยงระหว่างผู้ผลติพชืผกัปลอดภัย และผู้บริโภครายใหญ่ คอื โรงพยาบาล
ล าพูน และบริษัทสยามแมคโคร จ ากดั สาขาล าพูน 
 

4. มตีลาดสด ร้านอาหาร โรงเรียนต้นแบบ เพือ่ให้ผู้บริโภคมทีางเลอืกมากขึน้ 
 

5. เกดิโครงการ ต่อยอด “โครงการกาดสีเขียวหลงับ้าน” ของเทศบาลต าบลอุโมงค์ 
 

6. รับรู้ถึงการเปลีย่นแปลงความรู้ของประชาชนต าบลอุโมงค์ก่อนและหลงัด าเนินโครงการ  



ปัญหา/อุปสรรค 
1. ระยะเวลาที่จ ากดั และสถานการณ์ด้านการเมอืง ท าให้แผนการด าเนินการล่าช้า และ
เปลีย่นแปลง  

2. จุดจ าหน่ายพชืผกัปลอดภัย มผีกัไม่หลากหลาย และยงัไม่ตรงกบัความต้องการของ
ผู้บริโภค ท าให้ช่วงหลงั มรีายได้จากการจ าหน่ายลดลง  

3. การตรวจหายาฆ่าแมลงในพชืผกั ท าได้ยาก เน่ืองจาก  
 - ข้อจ ากดัของระยะเวลาการปลูกและเกบ็เกีย่ว ของพชืแต่ละชนิดไม่เท่ากนั 
 -  ไม่มีเจ้าหน้าที่และเคร่ืองมือตรวจในพืน้ที่  
 - การตรวจสอบหายาฆ่าแมลง มีค่าใช้จ่ายมาก  

4. รายได้ของเกษตรกรมีผลอย่างมากต่อการปรับเปลีย่นพฤติกรรมการใช้สารเคมี  

5. การเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมีต้องใช้ระยะเวลานาน จึงจะเห็นผล 



L/O/G/O 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรเพิม่การให้ข้อมูลผ่านเสียงตามสายของหมู่บ้าน  ซ่ึง
เป็นวธีิการทีด่ีในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้บริโภคอย่างทัว่ถึง 
 

2. ควรมีการตรวจเลอืดหาความเส่ียงต่อการได้รับยาฆ่าแมลง  
และสุ่มตรวจหายาฆ่าแมลงในพชืผกั  อย่างสม ่าเสมอ   เพือ่
เป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรและผู้บริโภคเกดิความตระหนัก
ถึงอนัตรายได้ 



L/O/G/O 

THANK YOU ! 


