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บทคัดย�อ 

  การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพการล]างทําความสะอาดผักและผลไม]ก̂อนบริโภคเปSนงานวิจัยเชิง
พรรณนา (Descriptive research)มีวัตถุประสงคAเพ่ือศึกษาเจตคติต̂ออันตรายและการป�องกันสารพิษ
ตกค]างและสิ่งปนปนเป¢£อนในผักและผลไม]สด พฤติกรรมการเลือกซื้อและบริโภคผักและผลไม]ปลอด
สารพิษ และพฤติกรรมการปฏิบัติในล]างผักและผลไม]สดก̂อนบริโภคโดยเก็บข]อมูลโดยใช]
แบบสอบถามจากกลุ^มตัวอย̂างจํานวน 218คน พบว̂าประชาชนในหมู̂ 2 5 และ 7 ของตําบลโนนเมือง 
อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภูมีเจตคติต̂ออันตรายและการป�องกันสารพิษตกค]างและสิ่งปน
ปนเป¢£อนในผักและผลไม]สดในระดับตํ่า (4.89 คะแนน)สัมพันธAกับระดับการศึกษาส^วนใหญ^ คือ 
ประถมศึกษา หรือตํ่ากว̂า (ร]อยละ 66.10) มีพฤติกรรมการเลือกซื้อและบริโภคผักและผลไม]ปลอด
สารพิษ ท่ีระดับปานกลาง (3.41 คะแนน)และมีการล]างผักและผลไม]ก̂อนบริโภคในระดับดี (4.63) ซึ่ง
ค̂าเฉลี่ยวิธีท่ีมีการเลือกปฏิบัติในการล]างผักและผลไม]สดก̂อนบริโภคสูงสุด คือ การใช]นํ้าเปล^าไหลผ^าน

ปริมาณมาก คิดเปSนร]อยละ 19.59( =4.65, S.D=.49) โดยอาจเน่ืองมาจากความสะดวกในการจัดหา 
และต]นทุนตํ่า ราคาเหมาะสมสําหรับการใช]ในชนบท ซึ่งสัมพันธAกับงานวิจัยของ P. Amoah., et al.. 
(2007)ศึกษาประสิทธิผลของวิธีการล]างผักท่ีใช]กันท่ัวไปและปรับปรุงแล]วในเมืองของแอฟริกา
ตะวันตกเพ่ือลดโคลิฟอรAมแบคทีเรียและไข̂พยาธิในผัก พบว̂าวิธีการล]างท่ีมีประสิทธิภาพข้ึนอยู̂กับ 
วิธีการ เวลาและอุณหภูมิของนํ้า 

 

คําสําคัญ:ผักและผลไม]สด, สารกําจัดศัตรูพืช, สิ่งปนเป¢£อน  
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Abstract 
  Descriptive research ofproper handling of cleaning fruit and vegetable before 
consumption wasstudies in community. The aims tostudy an attitude about harm of 
pesticide residues in fresh vegetables and fruits and the prevention behavior of 
buying and consuming the pesticide-free vegetables and fruit,  and behavior 
ofwashing vegetable and fruit beforeconsumingin Non Maungsub-district, Non 
Sangdistrict, Nong Bua Lamphu.There are 2 1 8  people in moo.2, 5 and 7were 
collected.The results showed that the samples have been low level of attitude 
about harm of pesticide residues and the preventionat 4.89,related to the education 
levelin most primary school or lower (66.10%).The behavior for pesticide residue free 
consumption were moderate level at 3.41 and have been good level behavior 
forvegetables and fruits washed before consumption (4.63). The most method to 
vegetables and fruits washed that had been uses was rinse with plenty water at 

19.59%( =4.65, S.D.=.49) which, probably due to the convenient and suitable price 
for use in rural areas,  relative to P. Amoah., etal.. (2007), study ofeffectiveness of 
common and improved sanitary that washing methods in selected cities of West 
Africa for the reduction of coliform bacteria and helminth eggs on vegetableare 
achieved depending on the washing method, contact time and water temperature. 
 
Keywords:Fresh vegetables and fruits, Pesticides, Contaminated 
 
บทนํา 

อาหารเปSนหน่ึงในป\จจัยท่ีจําเปSนในการดํารงชีพของมนุษยA และเปSนหน่ึงในป\จจัยสี่ของมนุษยA 
หากมีการปนเป¢£อนของสารเคมีและเช้ือโรคก็จะเกิดโทษและผลเสียต̂อสุขภาพร̂างกายได]ซึ่งในป\จจุบัน
การเจริญก]าวหน]าทางเทคโนโลยี การเติบโตของเศรษฐกิจ การแข̂งขันทางการค]า วิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนไป
จากอดีตจนสู^ป\จจุบัน ความรีบเร̂งในการดําเนินชีวิต เกษตรกรและผู]ค]ามีการเร̂งผลผลิตทางการ
เกษตร พืชผัก ผลไม] ให] เพียงพอกับจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึน ส^งผลให] มีการใช]สารเร̂งการ
เจริญเติบโตของพืช ธาตุอาหาร ยาฆ̂าแมลงและศัตรูพืช และสารเคมีต̂างๆ เพ่ือเพ่ิมผลผลิต รวมถึง
อันตรายจากสิ่งปนเป¢£อนจากจุลินทรียAท่ีมาจากสิ่งแวดล]อมในการเพาะปลูกหาก ไม̂มีการล]างทําความ
สะอาดท่ีเหมาะสมผู]วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความเสี่ยงต̂อการบริโภคพืชผัก ผลไม]ท่ีอาจมีการปนเป¢£อน

สารเคมีอันตรายดังกล^าวท่ีอาจส^งผลเสียต̂อสุขภาพของผู]บริโภค(พัฒนA สุจํานงคA, 2526) ยาฆ̂าแมลงท่ี

ตกค]างอยู̂ในพืชผักผลไม] บางชนิดสลายตัวช]าคงตัวอยู̂นาน เกิดสารพิษตกค]างอยู̂กับพืชผักผลไม]ได] 
เม่ือบริโภคทีละน]อยจะไม̂ปรากฏอาการทันที แต̂จะสะสมอยู̂ในร̂างกาย เม่ือรับประทานติดต̂อกันจึง
จะแสดงอาการของพิษ ดังน้ันควรล]างด]วยนํ้าสะอาดก̂อน หรือปอกเปลือกก̂อนบริโภค จะช̂วยให]
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ปลอดภัยย่ิงข้ึน(2)  จึงได]มีการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมสุขภาพในการล]างทําความสะอาดผักและ
ผลไม]ก̂อนบริโภค ให]ผู]บริโภคมีความตระหนักในอันตรายของพืชผักผลไม]ท่ีไม̂มีการล]างทําความ
สะอาดอย̂างเหมาะสมก̂อนบริโภค และอาจจะเปSนโอกาสและแนวทางไปสู^การพัฒนาในการ
ปรับเปลี่ยนให]เกิดพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีขึ้นต̂อไป 

 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

1.1 วัตถุประสงคAทั่วไป 

 เพ่ือศึกษาเจตคติและพฤติกรรมสุขภาพในการเลือกซื้อและบริโภค และการปฏิบัติล]างทํา
ความสะอาดผักและผลไม]ก̂อนบริโภคของประชาชน 

1.2 วัตถุประสงคAเฉพาะ 

1.2.1 เพ่ือศึกษาเจตคติต̂ออันตรายและการป�องกันสารพิษตกค]างและสิ่งปนเป¢£อนในผัก

และผลไม]สด 

1.2.2 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อและบริโภคผักและผลไม]ปลอดสารพิษ 

1.2.3 ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติในล]างผัก ผลไม]สดก̂อนบริโภค 
 

การทบทวนวรรณกรรม 

(เอนก หาลี และคณะ, 2556)ศึกษาประสิทธิภาพของนํ้ายาล]างผักชนิดต̂างๆ สําหรับใช]ใน
ท]องถ่ินเพ่ือลดปริมาณสารปราบศัตรูพืชในผักคะน]า ในการล]างทําความสะอาดพืชผักและผลไม] จาก
การสัมภาษณAในกลุ^มตัวอย̂างทีเปSนปราชญAชาวบ]าน ผู]ประกอบการค]าผักและผลไม]สดในพ้ืนท่ีศึกษา
พบว^า ชาวบ]านมีภูมิป\ญญาในการล]างหลายวิธีได]แก^ สารละลายเกลือแกง สารส]ม ผงฟู นํ้าส]มสายชู
ด̂างทับทิม และนํ้าซาวข]าว ทดลองใช]ล]างผักคะน]า เพ่ือลดปริมาณสารตกค]าง (เมโธมิล) พบว̂า นํ้ายา
ล]างผักแต̂ละชนิดมีประสิทธิภาพในการลดปริมาณเมโธมิลท่ีแตกต̂างกันอย̂างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05) ซึ่งสามารถลดปริมาณเมโธมิลได] ในช̂วง 17.97 - 65.67 เปอรAเซ็นตA โดยการล]างผักคะน]า
ด]วยสารละลายด̂างทับทิมความเข]มข]น 0.01 เปอรAเซ็นตA สามารถลดปริมาณเมโธมิลได]มากท่ีสุดคือ
65.67เปอรAเซ็นตA 

(พัฒนA สุจํานงคA, 2526) ยาฆ̂าแมลงท่ีตกค]างอยู̂ในพืชผักผลไม] บางชนิดสลายตัวช]าคงตัวอยู̂
นาน เกิดสารพิษตกค]างอยู̂กับพืชผักผลไม]ได] เม่ือบริโภคทีละน]อยจะไม̂ปรากฏอาการทันที แต̂จะ
สะสมอยู̂ในร̂างกาย เม่ือรับประทานติดต̂อกันจึงจะแสดงอาการของพิษ ดังน้ันควรล]างด]วยนํ้าสะอาด
ก̂อน หรือปอกเปลือกก̂อนบริโภค จะช̂วยให]ปลอดภัยย่ิงข้ึน 

(ภัสสรกันตA ทรัพยAมหาโชค และกีรติ กมลประเทืองกร., 2560)ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อ
ผักปลอดสารพิษของผู]บริโภคตามหลักเบญจศีลและเบญจธรรม ผลการศึกษากลุ^มตัวอย̂าง ผู]บริโภค
ในจังหวัดปทุมธานีพบว̂ามีพฤติกรรมในการเลือกซื้อผักปลอดสารพิษของในภาพรวม คือมีความ
คิดเห็นต̂อพฤติกรรมในการเลือกซื้อผักปลอดสารพิษ อยู̂ในระดับดีปานกลาง (3.34) 
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 (Botwe B. O., et al., 2011)ศึกษาการปนเป¢£อนของสารกําจัดศัตรูพืชตกค]างในผักและ
ผลกระทบต̂อสุขภาพของประชาชนในกานา โดยมีศึกษาระดับความเข]มข]นของสารกําจัดศัตรูพืชท่ี
ตกค]างในผักและประเมินความเสี่ยงต̂อสุขภาพเน่ืองจากการบริโภคผักท่ีปนเป¢£อนในชีวิตประจําวัน 
จากตัวอย̂างผัก 5 ชนิด (มะเขือเทศ กะหล่ําปลี พริกไทย หัวหอมและมะเขือยาว) จากตลาดท]องถ่ิน
ท่ั วประเทศกานา โดยได] ทํ าการวิ เคราะหA ห า DDTs, endosulfan, HCHs, methoxychlor, 
dimethoate และ lambda-cyhalothrinโดยเคร่ืองวิเคราะหAGC-MS พบว̂าความเข]มข]นของสารฆ̂า
แมลงอยู̂ระหว̂าง 0.01 ถึง 46.95 ไมโครกรัมต̂อกิโลกรัมนํ้าหนักเปrยก 

(P. Amoah., et al., 2007)ศึกษาประสิทธิผลของวิธีการล]างผักท่ีใช]กันท่ัวไปและปรับปรุง
แล]วในเมืองของแอฟริกาตะวันตกเพ่ือลดโคลิฟอรAมแบคทีเรียและไข̂พยาธิในผักพบว̂าวิธีการท่ีใช]ล]าง
บ̂อยท่ีสุดหลายวิธีไม̂ลดการปนเป¢£อนให]อยู̂ในระดับท่ีต]องการ อย̂างมีนัยสําคัญ ท้ังน้ีวิธีการล]างท่ีมี
ประสิทธิภาพข้ึนอยู̂กับวิธีการเวลาและอุณหภูมิของนํ้า โดยพบว̂าสารท่ีใช]ล]างราคาท่ีตํ่า คือ'Eau de 
Javel' (สารฟอกขาวในครัวเรือน) ซึ่งใช]กันท่ัวไปในFrancophone, West Africaก็มีประสิทธิภาพใน
การลดโคลิฟอรAมแบคทีเรียและไข̂พยาธิในผัก 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

ขอบเขตการวิจัย 

 
 
 
 
 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

 การศึกษาน้ีเปSนงานวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research)เก็บข]อมูลโดยใช]แบบสอบถาม 
ในการศึกษาเจตคติการเลือกซื้อและบริโภคผักและผลไม]สดปลอดสารพิษ และพฤติกรรมการปฏิบัติใน
ล]างผัก ผลไม]สดก̂อนบริโภค จากกลุ^มตัวอย̂างจํานวน 218 คนพ้ืนท่ีศึกษาประชาชนใน ตําบลโนนเมือง 
อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู ประเทศไทยโดยใช] วิธีสุ^มตัวอย̂างอย̂างง̂าย ทําการเก็บ
แบบสอบถามในชุมชนระหว̂างวันท่ี 14 - 30 ธันวาคม 2562 มีเคร่ืองมือการวิจัยในการรวบรวมข]อมูล 
คือ แบบสอบถามในการการเก็บรวบรวมข]อมูล โดยแบ̂งเปSน 4 ส^วน คือ  

Independent variables Dependent variables 

ลักษณะส�วนบุคคล 
เพศ 
ช�วงอายุ 
อาชีพ 
ระดับการศึกษาสูงสุด 
รายได+เฉลี่ยต�อเดือน 
 

พฤติกรรม 
- การเลือกซื้อผักและผลไม+ปลอดสารพิษ 
- วิธีการล+างผักและผลไม+ก�อนบริโภค 

เจตคติต�ออันตรายและการป=องกัน
สารพิษตกค+าง 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

61 
 

ส^วนท่ี 1 ข]อมูลท่ัวไปจํานวน 5 ข]อ (เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา รายได]เฉลี่ย) 
ส^วนท่ี 2 เจตคติต̂ออันตรายและการป�องกันสารพิษตกค]างและพยาธิในผักและผลไม]สด  
 จํานวน 8 ข]อ โดยเปSน 2 ตัวเลือก คือ ใช̂ และ ไม̂ใช̂ 

1 ถูก หมายถึง ข]อความประโยคน้ันผู]ตอบคิดว̂าเปSนจริง 
0 ผิด หมายถึง ข]อความประโยคน้ันผู]ตอบคิดว̂าไม̂เปSนจริง 
โดยมีเกณฑAการให]คะแนนการตอบคําถามรายข]อ ดังน้ี 
 
เกณฑAคะแนน ข]อคําถามเชิงบวก 

(3,5,6,7,8) 
 

ข]อคําถามเชิงลบ 
(1,2,4) 

ใช̂ 1 คะแนน 0 คะแนน 
ไม̂ใช̂ 0 คะแนน 1 คะแนน 

 
 การแปลผลคะแนนเม่ือรวมคะแนนแล]ว จัดระดับเจตคติต̂ออันตรายและการป�องกันสารพิษ
ตกค]างและเช้ือโรคพยาธิในผักและผลไม]สดโดยใช]เกณฑAการพิจารณาในการแปลผลความหมายของ
คะแนนเปSน 3 ระดับ คือ ระดับตํ่า ปานกลาง และสูง (Bloom, 1975) 

 

 

ส^วนท่ี 3 สํารวจข]อมูลพฤติกรรมการล]างทําความสะอาดผักและผลไม]ก̂อนบริโภค  

 ลักษณะเปSน มาตราส^วนประมาณค̂า 5 ระดับ คือ เปSนประจํา บ̂อย บางคร้ัง นาน ๆ คร้ัง ไม̂
เคย โดย ใช]เกณฑAการให]คะแนนของ Bestแบ̂งเปSน 3 ระดับ คือ ระดับดี ปานกลาง และไม̂ดี 
(Best,1977) 
 ดังเกณฑAการให]คะแนนต̂อไปน้ี 

เกณฑA ข]อคําถามเชิงบวก 
(1,2,3,4,6,8) 

ข]อคําถามเชิงลบ 
(5,7) 

เห็นด]วยอย̂างย่ิง 5 1 
เห็นด]วย 4 2 

ไม̂แน̂ใจ 3 3 

ไม̂เห็นด]วย 2 4 

ไม̂เห็นด]วยอย̂างย่ิง 1 5 

การแปลผลคะแนนพิจารณาจากเกณฑAของเบส (Best, 1977) โดยแบ̂งเปSน 3 ระดับ ดังน้ี 

คะแนน ร]อยละ ความหมาย 
0 – 4คะแนน 0– 59 มีความรู]ในระดับตํ่า 

5 – 6คะแนน 60– 79 มีความรู]ในระดับปานกลาง 

7 – 8คะแนน 80– 100 มีความรู]ในระดับสูง 
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อันตรภาคช้ัน = คะแนนสูงสดุ – คะแนนตํ่าสุด = 5-1 =1.33 
   จํานวนช้ัน   3 
 

 
 
 
 
 

ส^วนท่ี 4 พฤติกรรมการปฏิบัติในการล]างผัก ผลไม]สดก̂อนบริโภค จํานวน 2ข]อ 
ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติในการล]างผัก ผลไม]สดก̂อนบริโภค โดยใช]เกณฑAการแปลผล

คะแนนของเบส (Best, 1977) โดยแบ̂งเปSน 3 ระดับ ดังน้ี 
อันตรภาคช้ัน = คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด = 5-1 =1.33 
   จํานวนช้ัน   3 

 

 
 

 
 

และวิเคราะหAจากจํานวนค̂าเฉลี่ยของแต̂ละวิธีในการเลือกปฏิบัติในการล]างผัก ผลไม]สดก̂อน
บริโภค โดยใช]แบบสอบถามแบบหลายตัวเลือก (8 ตัวเลือก) 
 การวิเคราะหAข]อมูลโดยการใช]โปรแกรมทางสถิติ SPSS ในการหาค̂า ร]อยละ ค̂าเฉลี่ย ส^วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานของข]อมูลท่ัวไป พฤติกรรมการล]างทําความสะอาดผักและผลไม]ก̂อนบริโภค และ
พฤติกรรมการล]างผักผลไม]ก̂อนบริโภค และค̂าระดับเจตคติต̂ออันตรายและการป�องกันสารพิษตกค]าง
และสิ่งปนเป¢£อนในผักและผลไม]สด 
 
ผลการวิจัย 
 ส^วนท่ี 1 ข]อมูลท่ัวไป จํานวน 5 ข]อ (เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา รายได]เฉลี่ย) 
 ผลการวิเคราะหAข]อมูลจากแบบสอบถาม พบว̂าข]อมูลท่ัวไปจากกลุ^มตัวอย̂าง เปSนเพศหญิง
ร]อยละ 67 (146 คน) ชาย ร]อยละ 33 (72 คน) อยู̂ในช̂วงอายุสูงสุด 51-60 ปr คิดเปSนร]อยละ 28 
รองลงมา คือ 41-50 ปr(ร]อยละ 26.1), มากกว̂า 60 ปr (ร]อยละ 24.3), 31-40 ปr (ร]อยละ 16.1), 21-
30 ปr (ร]อยละ 4.6) และน]อยกว̂า 20 ปr  (ร]อยละ 0.9) ตามลําดับ ส^วนใหญ^ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ร]อยละ 60.1 รองลงมา คือ รับจ]าง (ร]อยละ 17.40), ค]าขาย/ธุรกิจส^วนตัว (ร]อยละ 
9.60), ไม̂ได]ประกอบอาชีพ (ร]อยละ 6.00), รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ (ร]อยละ 5.50) และนักเรียน/
นักศึกษา (ร]อยละ 1.40) ตามลําดับ มีระดับการศึกษาส^วนใหญ^ ประถมศึกษา หรือตํ่ากว̂า ร]อยละ 
66.10 รองลงมา คือ มัธยมศึกษาตอนต]นและปลาย (ร]อยละ 12.80), ปริญญาตรี (ร]อยละ 4.10), สูง
กว̂าปริญญาตรี (ร]อยละ 2.80) และปวส. (ร]อยละ 1.40) โดยมีรายได]เฉลี่ยสูงสุด น]อยกว̂า 10,000 บาท 

ระดับดี 
ระดับปานกลาง 
ระดับไม̂ดี 

คะแนน  
คะแนน 
คะแนน 

3.68– 5.00 
2.34– 3.67 
1.00– 2.33 

ระดับดี 
ระดับปานกลาง 
ระดับไม̂ดี 

คะแนน  
คะแนน 
คะแนน 

3.68– 5.00 
2.34– 3.67 
1.00– 2.33 
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ร]อยละ 73.90 รองลงมา คือ 10,000-15,000 บาท (ร]อยละ 17.00), 15,001-20,000 บาท (ร]อยละ 
5.00), 20,001-25,000 บาท (ร]อยละ 2.30) และสูงกว̂า 30,000 บาท (ร]อยละ 1.80) 
 
 ส^วนท่ี 2 เจตคติต̂ออันตรายและการป�องกันสารพิษตกค]างและพยาธิในผักและผลไม]สด  
 ผลการศึกษาเจตคติต̂ออันตรายและการป�องกันสารพิษตกค]างและสิ่งปนเป¢£อนในผักและผลไม]
สดมีระดับตํ่า (4.89 คะแนน)ตามตาราง 4.2.1 
 

ตารางท่ี 4.2.1 เจตคติต̂ออันตรายและการป�องกันสารพิษตกค]างและพยาธิในผักและผลไม]สด  
 

 

 ส^วนท่ี 3 สํารวจข]อมูลพฤติกรรมการล]างทําความสะอาดผักและผลไม]ก̂อนบริโภค  

 มีพฤติกรรมการเลือกซื้อ และบริโภคผักและผลไม]สดท่ีระดับปานกลาง (3.41 คะแนน) ตาม
ตาราง 4.3.1 

 

ตารางท่ี 4.3.1 พฤติกรรมการล]างทําความสะอาดผักและผลไม]ก̂อนบริโภค 

 

 

 ส^วนท่ี 4 พฤติกรรมการปฏิบัติในการล]างผัก ผลไม]สดก̂อนบริโภค 

 โดยวิเคราะหAจากจํานวนค̂าเฉลี่ยของแต̂ละวิธีในการเลือกปฏิบัติในการล]างผัก ผลไม]สดก̂อน
บริโภค พบว̂ามีการล]างผักและผลไม]ก̂อนบริโภคในระดับดี (4.63 คะแนน) ตามตาราง 4.4.1 

 

เกณฑ�คะแนน จํานวน ร�อยละ ความหมาย Std. 
0 – 4คะแนน 76 34.86 มีความรู]ในระดับตํ่า  
5 – 6คะแนน 114 52.29 มีความรู]ในระดับปานกลาง .330 
7 – 8คะแนน 28 12.84 มีความรู]ในระดับสูง  
 218 100.00   

คะแนน จํานวน ร�อยละ ความหมาย Std. 
1.00– 2.33 0 0 ระดับดี  
2.34– 3.67 184 84.40 ระดับปานกลาง 1.03 
3.68– 5.00 34 15.60 ระดับไม̂ดี  
 218 100.00   
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ตารางท่ี 4.4.1 พฤติกรรมการปฏิบัติในการล]างผัก ผลไม]สดก̂อนบริโภค 

 

 

 โดยวิธีในการเลือกปฏิบัติในการล]างผัก ผลไม]สดก̂อนบริโภคท่ีเลือกปฏิบัติสูงสุด คือ ใช]
นํ้าเปล^าไหลผ^านปริมาณมาก ร]อยละ 19.59 รองลงมา คือ แช̂นํ้าเปSนเวลามากกว̂า 10นาที (ร]อยละ 
18.06), ล]างโดยใช]มือถูวนใบ หรือผิว (ร]อยละ 12.77), ใช]เกลือป�นแช̂ล]าง (ร]อยละ 12.56), ใช]นํ้ายา
ล]างผักและผลไม] (ร]อยละ 11.17), นํ้าส]มสายชู (ร]อยละ 9.44), เบกกิง โซดา (ร]อยละ 8.29) และน]อย
ท่ีสุด คือ ด̂างทับทิม (ร]อยละ 8.12) ตามตาราง 4.4.2 
 
ตารางท่ี 4.4.2 วิธีในการเลือกปฏิบัติในการล]างผัก ผลไม]สดก̂อนบริโภค 
 

 

อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาพบว̂าประชากรกลุ^มตัวอย̂าง เปSนเพศหญิงร]อยละ 67 (146 คน) ชาย ร]อย

ละ 33 (72 คน) ส^วนใหญ^ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร]อยละ 60.1 อยู̂ในช̂วงกลุ^มอายุ ท่ีพบสูงสุด คือ 
51-60 ปr (ร]อยละ 28.00) ซึ่งอยู̂ในกลุ^มวัยสูงอายุ ส^วนประชากรวัยทํางานอาจไปทํางานต̂างถ่ินโดย
กลุ^มศึกษาถึงแม]จะมีเจตคติต̂ออันตรายและการป�องกันสารพิษตกค]างและสิ่งปนเป¢£อนในผักและผลไม]
สดระดับตํ่า (4.89 คะแนน) สัมพันธAกับระดับการศึกษาส^วนใหญ^ประถมศึกษา หรือตํ่ากว̂า (ร]อยละ 
66.10) แต̂มีพฤติกรรมการเลือกซื้อ และบริโภคผักและผลไม]สดท่ีระดับปานกลาง (3.41 คะแนน) 
สัมพันธAกับงานวิจัยของ ภัสสรกันตA ทรัพยAมหาโชค และกีรติ กมลประเทืองกร., 2560 ศึกษา

คะแนน จํานวน ร�อยละ ความหมาย Std. 
1.00– 2.33 0 0 ระดับไม̂ดี  
2.34– 3.67 1 0.46 ระดับปานกลาง .487 
3.68– 5.00 217 99.54 ระดับดี  
 218 100.00   

ลําดับ วิธีการ ร�อยละ 
1 ใช]นํ้าเปล^าไหลผ^านปริมาณมาก 19.59 
2 แช̂นํ้าสะอาดเปSนเวลามากกว̂า 10 นาที 18.06 
3 ล]างโดยใช]มือถูวนใบ หรือผิว 12.77 
4 ใช]เกลือป�นแช̂ล]าง 12.56 
5 ใช]นํ้ายาล]างผักและผลไม] 11.17 
6 ใช]นํ้าส]มสายชูแช̂ล]าง 9.44 
7 ใช]เบกกิงโซดา หรือผงฟูแช̂ล]าง 8.29 
8 ใช]ด̂างทับทิมแช̂ล]าง 8.12 

  100.00 
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พฤติกรรมการเลือกซื้อผักปลอดสารพิษของผู]บริโภคตามหลักเบญจศีลและเบญจธรรม ผลการศึกษา
กลุ^มตัวอย̂าง ผู]บริโภคในจังหวัดปทุมธานี พบว̂ามีพฤติกรรมในการเลือกซื้อผักปลอดสารพิษของ ใน
ภาพรวม คือ มีความคิดเห็นต̂อพฤติกรรมในการเลือกซื้อ ผักปลอดสารพิษ อยู̂ในระดับดีปานกลาง
และมีพฤติกรรมการล]างผักและผลไม]ก̂อนบริโภคในระดับดี (4.63 คะแนน) โดยใช]วิธีในการเลือก
ปฏิบัติในการล]างผัก ผลไม]สดก̂อนบริโภคท่ีเลือกปฏิบัติสูงสุด คือ ใช]นํ้าเปล^าไหลผ^านปริมาณมาก ร]อย
ละ 19.59ซึ่งสะดวกและเหมาะสมกับการใช]ในชนบท และราคาไม̂สูง ซึ่งสัมพันธAกับงานวิจัยของ P. 
Amoah., et al..(2007) ท่ีใช]สารล]างท่ีมีราคาท่ีตํ่า คือ 'Eau de Javel' (สารฟอกขาวในครัวเรือน) ซึ่ง
ใช]กันท่ัวไปใน Francophone, West Africa ก็มีประสิทธิภาพในการลดโคลิฟอรAมแบคทีเรียและไข̂
พยาธิในผัก และพบว̂าวิธีการล]างท่ีมีประสิทธิภาพข้ึนอยู̂กับวิธีการ เวลาและอุณหภูมิของนํ้า ซึ่งต̂าง
จากผลวิจัยของ เอนก หาลี และคณะ.(2556) ศึกษาประสิทธิภาพของนํ้ายาล]างผักชนิดต̂างๆ สําหรับ
ใช]ในท]องถ่ินเพ่ือลดปริมาณสารปราบศัตรูพืชในผักคะน]า ในการล]างทําความสะอาดพืชผักและผลไม] 
โดยการล]างผักคะน]าด]วยสารละลายด̂างทับทิมความเข]มข]น 0.01 เปอรAเซ็นตA สามารถลดปริมาณเมโธ
มิลได]มากท่ีสุดคือ 65.67 เปอรAเซ็นตA 
 
ข�อเสนอแนะ 

ในการศึกษาวิจัยคร้ังหน]าอาจทําการให]สุขศึกษาเพ่ิมเติมในส^วนของ 

1. วิธีการ ข้ันตอน ในการล]างและสารทําความสะอาดผักและผลไม]สดเพ่ือช̂วยลดสารเคมี

ตกค]างอย̂างมีประสิทธิภาพ ท่ีหาได]ง̂ายและเหมาะสมกับการใช]ในชุมชน 

2. ควรมีการให]ความรู] ความตระหนัก รณรงคAในเร่ืองของสารเคมีอันตรายกําจัดศัตรูพืช 

3. การวิจัยในคร้ังหน]าอาจมีการศึกษาเพ่ิมเติมในส^วนของการตรวจสารตกค]างในผักสด 
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