
สถานการณ์และแนวทางการแก้ปัญหา
สารเคมีกาํจดัศตัรพูืชในพื"นที# จงัหวดัเชียงใหม่

โดย นางมลวิภา ศิริโหราชยั

แผนงานพฒันาเครือข่ายการตลาดพืชอาหารปลอดภยั จงัหวดัเชียงใหม่  

สาํนักงานสาธารณสขุจงัหวดัเชียงใหม่ 

ประสบการณ์ของแผนงานพฒันาเครือข่ายการตลาดพืชอาหารปลอดภยั 
จงัหวดัเชียงใหม่ 



มีปริมาณของผลผลิตพืชอาหาร จาํนวน 1,149,674.01 ตนั ต่อปี

• เป็นผลผลิตที#ไม่แน่ใจในความปลอดภยัประมาณ 1,102,537.37 ตนั = 95.9 %  

สถานการณ์ด้านพืชอาหารปลอดภยัในจงัหวดัเชียงใหม่

หรือเรียกว่า....ระบบเกษตรเสี#ยง (ตาย)

จงัหวดัเชียงใหม่มีพื"นที#การเกษตร 1,835,425 ไร่

• เป็นผลผลิตที#มีความปลอดภยัประมาณ 47,136.64 ตนั =  4.1 % โดยแบ่งเป็น 

หรือเรียกว่า....ระบบเกษตรเสี#ยง (ตาย)

ระบบ
เกษตรอินทรีย ์

0.1 % 
(1,149.67 ตนั)

ระบบเกษตร
ปลอดสารพิษ

1 % 
(11,496.74 ตนั)

ระบบเกษตร
ปลอดภยั

3 % 
(34,490.22 ตนั)



การขบัเคลื#อนอาหารปลอดภยัในจงัหวดัเชียงใหม่



อ.สะเมิง

อ.เวียงแหง

อ.แมแ่ตง

อ.เชียงดาว

อ.แมร่ิม

อ.สนัทราย
อ.สารภี

อ.ฝาง

อ.ไชยปราการ

อ.สนักําแพงอ.ดอยสะเก็ด

อ.พร้าว

อ.แมอ่าย

อ.แมอ่อน

อ.กลัยาณิวฒันา

แผนที#จงัหวดัเชียงใหม่
มีพื"นที#เครอืข่าย

พืชอาหารปลอดภยั 
20 อาํเภอ  53 อปท.

(จงัหวดัเชียงใหม ่มี 25 อาํเภอ ที#ยงัไม่เข้าร่วม
เป็นเครือข่ายมี 5 อาํเภอ : เชียงดาว เวียงแหง 

อ.อมก๋อย

อ.แมแ่จ่ม

อ.ฮอด

อ.ดอยเตา่

อ.จอมทอง

อ.แมว่าง

อ.ดอยหลอ่

อ.หางดง
อ.สนัป่าตอง

อ.เมือง อ.สารภี
อ.แมอ่อนเป็นเครือข่ายมี 5 อาํเภอ : เชียงดาว เวียงแหง 

ไชยปราการ แม่อาย ฝาง  



การขบัเคลื#อนอาหารปลอดภยัในจงัหวดัเชียงใหม่

1. ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรปลกูพืชไม่ใช้สารเคมี
มีเครือข่ายเกษตรกรผูท้าํจริง จาํนวน  1,990  คน  (เพิ#มขึ"น 57 คน จาก 1,933 คน)

มีพื"นที#การผลิต จาํนวน   4,007  ไร่    (เพิ#มขึ"น  92 ไร่ จาก 3,915 ไร่)

มีผลผลิต ประมาณ  12,021  ตนั/ปี   (เพิ#มขึ"น 2,334 ตนั  จาก 9,687 ตนั/ปี)

ระบบปลอดภยั  : 

ใช้สารเคมี แต่ควบคมุการใช้

ระบบปลอดสารพิษ : 

ใช้ปุ๋ ยเคมีระยะเพาะกล้าเท่านั"น

ระบบอินทรีย ์: ปลกูตามธรรมชาติ 

ไม่ใช้สารเคมีทกุขั "นตอน



2. สนับสนุนด้านการตลาดให้เกษตรกรมีแหล่งจาํหน่าย

2. ตั "งจดุรวบรวมผลผลิต (ร้านผกัดี)

เพื�อกระจายผลผลติสูผู่บ้รโิภค
• หา้งสรรพสนิคา้,ซุปเปอรม์ารเ์กต็

• โรงครวัโรงพยาบาล

• โรงอาหารในสถาบนัการศกึษา

1. เกษตรกรขายเอง
• จดัตลาดนดัเกษตรกรนอกชุมชน

• ในหน่วยงานราชการ
• ในสถานที�เอกชน
• ในตลาดสด

• โรงอาหารในสถาบนัการศกึษา

• รา้นอาหาร

• ตลาดสด

• ชุมชน

ในตลาดสด
• 2. จาํหน่ายในชุมชน

•   จาํหน่ายในหน่วยงานที�มใีน
ชุมชน เชน่ ที�วา่การอาํเภอ
,โรงเรยีน,โรงพยาบาล,รพ.สต.,

•  หน้าแปลงเกษตรกร (ในสวน)



3. การสร้างความตระหนักในกลุ่มผูบ้ริโภค

• ใหค้วามรูก้ารบรโิภคอาหารปลอดภยัผา่นสื�อ

• รณรงคก์ารบรโิภคอาหารปลอดภยั

• ตรวจสารเคมตีกคา้งในรา่งกาย

• ตรวจสขุภาพผูบ้รโิภค

สรา้งความตระหนกัในกลุม่ผูบ้รโิภค

• ตรวจสขุภาพผูบ้รโิภค

• ใหค้วามรูเ้รื�องการลา้งผกัลดสารเคมี

• แนะการเลอืกอาหาร/ภาชนะ

• จดัเวทแีลกเปลี�ยนเรยีนรู้
• การประกวดอาหารสขุภาพ



4. การผลกัดนันโยบายสาธารณะด้านอาหารปลอดภยั

มขีอ้เสนอของชมรมผูบ้รโิภคอาหารปลอดภยัเชยีงใหม ่ยื�นต่อผูว้า่ราชการจงัหวดัเชยีงใหม ่เพื�อนําไป
กาํหนดเป็นนโยบายสาธารณะดา้นอาหารปลอดภยัในจงัหวดัเชยีงใหม ่จาํนวน 13 เรื�อง/ประเดน็

ประธานแมบ่า้นอาหารปลอดภยัจงัหวดัเชยีงใหม ่
ชื�อ นางพชัร ีกาํลนูเวสารชั 

ประธานแมบ่า้นตําบลเชงิดอย 
อําเภอดอยสะเกด็



การเฝ้าระวงัสารเคมีตกค้างในพืชผกั ที#ระบวุ่าเป็นผลผลิตที#มีความปลอดภยั 
จาํหน่ายในซุปเปอรม์ารเกต็,ห้างสรรพสินค้า จงัหวดัเชียงใหม่ 

ปี 2554 เปรียบเทียบ ปี 2557
 โดยชดุทดสอบสารเคมีตกค้าง GT Kit 
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การเฝ้าระวงัสารเคมีตกค้างกลุ่มออกาโนฟอสเฟตและคารบ์าเมทในพืชผกั

ในตลาดสด จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใช้ชุดตรวจ GT - KIT ปี 2555-2556
ปี 2555  มผีลการตรวจ ระดบัไมป่ลอดภยัที�สดุ

จาํนวน 253 ตวัอยา่ง คดิเป็นรอ้ยละ 37.32
ปี 2556 มผีลการตรวจ ระดบัไมป่ลอดภยัที�สดุ
จาํนวน 161 ตวัอยา่ง คดิเป็นรอ้ยละ 20.54 

ไมพ่บ
1.47%

ไมพ่บ
0.51%

พบในระดบัไม่

ปี 2555 จาํนวน 678 ตัวอย่าง ปี 2556 จาํนวน 784 ตวัอย่าง

พบในระดบั
ปลอดภยั
61.21%

พบในระดบัไม่
ปลอดภยัที�สดุ

37.32%

พบในระดบั
ปลอดภยั
78.95%

พบในระดบัไม่
ปลอดภยัที�สดุ

20.54%

ปี 2555 พืชผกัที#ตรวจพบสารเคมีตกค้างสงูสดุ 5 อนัดบัแรก
ดงันี" คะน้า, บลอ็คเคอรี, ถั #วฝักยาว,กะหลํ#าปลี,ผกักาดหางหงส์

ปี 2556 พืชผกัที#ตรวจพบสารเคมีตกค้างสงูสดุ 5 อนัดบัแรก
ดงันี" คะน้า,ผกักาดขาว,กะหลํ#าดอก,กะหลํ#าปลี ,ถั #วฝักยาว



ระดบัปกติ

ผลการตรวจสารเคมีตกค้างในร่างกายของประชาชนในจงัหวดัเชียงใหม่ 
ปี 2555 - 2556

ระดบัปกติ
0.40 %

ปี 2555
จาํนวนผูร้บัการตรวจทั Cงหมด  5,713 คน

ปี 2556
จาํนวนผูร้บัการตรวจทั Cงหมด  2,000 คน

มผีลตรวจในระดบัเสี�ยงและไมป่ลอดภยั
คดิเป็นรอ้ยละ 90.99

มผีลตรวจในระดบัเสี�ยงและไมป่ลอดภยั
คดิเป็นรอ้ยละ 91.25 

ระดบัปกติ
1.49 %

ระดบั
ปลอดภยั
7.53%

ระดบัมี
ความเสี�ยง
46.81%

ระดบัไม่
ปลอดภยั
44.18%

0.40 %

ระดบั
ปลอดภยั
8.35%

ระดบัมี
ความเสี�ยง
69.60%

ระดบัไม่
ปลอดภยั
21.65%



ป้ายรณรงค ์4 มมุเมือง เพื#อสรา้งความตระหนักในกลุ่มผูบ้ริโภค



ขอบคณุเจ้าขอบคณุเจ้า


