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การวิจัยน้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาทักษะชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการปลูก
และบริโภคผักปลอดสารพิษในครัวเรือน พื้นที่ต้นแบบบ้านค าแหลม หมู่ที่  4 ต าบลหัวตะพาน อ าเภอหัว
ตะพาน   จังหวัดอ านาจเจริญ จ านวน 92 หลังคาเรือน จากการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงโดยเลื อก
ตัวแทนหลังคาเรือนละ 1 คน เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ( Participatory Action Research 
: PAR) ศึกษากลุ่มเดียววัดก่อนและหลังการทดลอง ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ Paired sample t-test  จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง อายุอยู่ระหว่า 50-59 ปี การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถมศึกษา รายไ ด้ ต่ ากว่า 5,000 บาทต่อ
เดือน 1) ตัวอย่าง มีการปลูกและบริโภคผักในแต่ละครัวเรือนมากกว่า 5 ชนิด หลังการเข้าร่วมกิจกรรมสูง
กว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p-value <.05 2)มีการใช้สารเคมี ปุ๋ย เคมีและ
สารฆ่าแมลงก าจัดศัตรูพืชลดลงจากก่อนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p-value  < .05 
3)ผลการตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากสารก าจัดเคมีศัตรูพืชโดยกระดาษโคลีนเอสเตอเรส  (Cholinesterase 
reactive paper ) ก่อนและหลังโครงการมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 

บทสรุป : การพัฒนาทักษะชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการปลูกและบริโภคผักปลอด
สารพิษในครัวเรือนสามารถส่งเสริมให้ตัวแทนครัวเรือน มีความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการปลูก
และบริโภคผักปลอดสารพิษในครัวเรือนมีการปลูกและบริโภคผักที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น และยังสามารถลด
ความเสี่ยงต่อการได้รับสารเคมีก าจัดศัตรูพืชของคนในครัวเรือน 
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บทน า 
ปัจจุบันเกษตรกรมีการใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างแพร่หลาย เพื่อให้ได้ผลผลิต  ทางการเกษตรที่มีความ
สวยงาม ตรงตามความต้องของผู้บริโภค ซึ่งสารเคมีก าจัดศัตรูพืช หากมีการใช้ในปริมาณมาก ใช้ไม่ถูกวิธี ผู้ ใช้
ขาดการปูองกันตนเองขณะใช้งาน อาจก่อให้เกิด ผลกระทบต่อสุขภาพทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเร้ือรังได้ 
ดังน้ัน สารเคมีก าจัดศัตรูพืชจึงเป็นความเสี่ยงส าคัญในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร การซื้อผักผลไม้ตาม
ท้องตลาดมาบริโภคน้ันมีความเสี่ยงในเร่ืองสารพิษตกค้าง  ซึ่งหากบริโภคเป็นประจ าอาจเกิดการสะสม และ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว ทั้งในเร่ืองของประสาทสัมผัส โรคภูมิแพ้โรคระบบทางเดินหายใจ การ
เคลื่อนไหวบกพร่อง เกิดความผิดปกติทางกายภาพของต่อมไทรอยด์ นอกจากน้ียังมีรายงานว่าสารปูองกัน
ก าจัดแมลงบางชนิดมีความสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็ง เช่น มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งตับอ่อน มะเร็งเต้านม 
และมะเร็งผิวหนัง (ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  กรมควบคุมโรค .2558)วิถีชีวิตของ
ประชาชนในชนบทมีการเปลี่ยนแปลงจากการพึ่งพาตนเอง  พึ่งพาธรรมชาติ  พึ่งพาอาหารจากการผลิตใน 
ครัวเรือนมาเป็นการต้องซื้อหามาบริโภคสถานการณ์ ที่เกิดขึ้นคือการที่เกษตรกรต้องการผลก าไรสูงสุด จึงต้อง
ใช้เทคโนโลยีในการผลิตพืชผักต่างๆ เพื่อให้ได้ ผลผลิตที่ดี มีลักษณะที่สวยงาม ไม่เกิดการสูญเสียง่าย  เพื่อ
สามารถจ าหน่ายได้ในราคาที่ดี ซึ่งต้องมีการใช้ สารเคมีในการบ ารุงพืชหรือเพื่อถนอมอาหาร ปัญหา ที่ตามมา
คือการมีอาหารที่ไม่ปลอดภัย (ปัตพงษ์ เกษสมบรูณ์, 2546;ศักดา ศรีนิเวศน์, 2546; ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร
,วเิชียร จา  ุพจน์, อภินันท์ ก านัลรัตน์, วินิจ ชุมนูรักษ์,นิกร ยางทอง, และคณะ. (2548) สารเคมีที่ใช้ในอาหาร
หรือการเกษตรน้ันก่อให้เกิดผลกระทบในด้านต่างๆแก่เกษตรกรและผู้ทีม่ีส่วนเกี่ยวข้อง  รวมทั้งก่อให้เกิดโรคที่
ไม่ทราบสาเหตุแต่อาจเกิดจากการได้รับมลพิษต่างๆ เช่น โรคภูมิแพ้โรคระบบทางเดินหายใจและโรคมะเร็ง ซึ่ง
พบว่าในปัจจุบันประชาชนมีแนวโน้ม สารพิษในอาหารซึ่งมีผลท าให้เกิดอันตรายต่อร่างกายแบ่งตามลักษณะ
การเกิดได้ 2 ประเภทคือ สารพิษที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น สารพิษจากเชื้อจุลินทรีย์  เช่น สารอะฟลา
ทอกซิน (afl agoxin)ซึ่งเป็นสารสร้างจากเชื้อราที่เจริญได้ดีในถั่วลิสงและเมล็ดพืชที่ชื้น และสารพิษที่เกิดจาก
การกระท าของมนุษย์เป็นผลมาจากความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่น ามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันเช่น สารตกค้างจากการ เกษตรจากปุ๋ย เคมี  ยาปราบศัตรูพืช  ซึ่งอาจสะสมในอาหารเมื่อ
รับประทานเข้าไปจะเกิดอันตรายต่อร่างกาย(ชมนาด พจนามาตร์และคณะ 2555)การที่จะท าให้ประชาชนได้
ตระหนักถึงผลเสียต่อสุขภาวะจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัยและการใช้สารเคมีในการเกษตรและหาแนว
ทางแก้ไขที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ได้น้ัน การเข้ามาเรียนรู้8วิเคราะห์ ถึงสถานการณ์ปัญหาเกี่ยวกับ
สารพิษตกค้างในอาหาร และผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดขึ้นจะก่อให้เกิดความตระหนักและก าหนดแนวทาง  
ปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน การใช้วิธีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เปิด 
โอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้งมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนร่วมพิจารณาถึงผลกระทบทางสุขภาพทีเ่กิดขึ้นแลสนับสนุน
การตัดสินใจอันเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการสร้างเสริมและคุ้มครองสุขภาพส าหรับคนในชุมชน  เปิด
โอกาสให้ทุกฝุายที่เกี่ยวขอ้งได้ร่วมกันแสวงหาทาง เลือกที่ดีที่สดุส าหรับสขุภาพของประชาชนในชุมชน (เดชรัต 
สุขก าเนิด, วิชัยเอกพลากร, ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์, 2545)กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมีผลในการสร้าง
ความตระหนัก สร้างให้เกิดแรงจูงใจในชุมชนท าให้ชุมชนเกิดทักษะการคิดการจัดการปัญหาการท างานร่วมกัน
เป็นการยกระดับศักยภาพของชุมชนและเรียนรู้ที่จะเลือกสรรวิธีที่เหมาะสมเพื่อจัดการปัญหาของตนเอง  มี
การศึกษาในหลายกรณีที่บ่งชี้ให้เห็นว่าการที่ชุมชนเรียนรู้ปัญหาและแสวงหาแนวทางแกไ้ขด้วยตนเองน้ันท าให้
เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (จุรีรัตน์ลอยมี, 2548; ประพันธ์ แก้วเก๋, 2549; สุรีย์ หน่อโพ.2550; ธิราภรณ์ สายอ้าย , 
2551; ศักย์ศรน์ มงคลอิทธิเวช,2552)ดังน้ันการศึกษาคร้ังน้ีจึงใช้กระบวนวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
เพื่อแสวงหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน   ชุมชนบ้านค าแหลมหมู่ที่  4 เป็นชุมชนชนบท มี



จ านวนประชากรทั้งสิ้น  599  คน จ านวน 97 ครัวเรือน ซึ่งจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมรวมทั้งการท า
นาปลูกข้าวและการปลูกผักสวนครัวหลังฤดูเก็บเกี่ยวของคนในชุมชน พบว่ายังมีการน าสารเคมีมาใช้ใน
การเกษตรอย่างต่อเน่ืองทุกขั้นตอนเช่นปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืช ยาฆ่าหญ้า เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่าน้ีล้วนเป็น
ปัจจัยเสี่ยงที่จะท าให้คนในชุมชนเกิดปัญหา ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยได้เล็งเห็นการสร้างสุขภาพแก่คนในหมู่บ้านโดย
การปลูกผักปลอดสารพิษไว้กินเองในครัวเรือนของคนในหมู่บ้านดังน้ันการศึกษาคร้ังน้ีจึงใช้กระบวนวิจัย เชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม แสวงหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนที่จะศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ
ชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการปลูกและบริโภคผักปลอดสารพิษในครัวเรือน เพื่อให้แต่ละครัวเรือนซึ่ง
เป็นฐานที่เล็กและก่อให้เกิดความยั่งยืนที่สุดในการด าเนินงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกผักปลอด
สารพิษมากขึ้นจนเกิดวิถีการปลูกผักที่ไร้สารเคมี สามารถน าไปใช้บริโภคในครัวเรือน แลกเปลี่ยน หรือข ายใน
ชุมชน ตลอดจนเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพของคนในชุมชนปริมาณสารเคมีในเลือดเกษตรกรอยู่ในระดับที่
ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและตายผ่อนส่งจากการสะสมของสารพิษในร่างกาย  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
  1. เพื่อพัฒนาทักษะชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการปลูกและบริโภคผักปลอดสารพิษใน
ครัวเรือน 
ขอบเขตการวิจัย  

การวิจัยในคร้ังน้ีใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : 
PAR) 
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาในคร้ังน้ีโดยใช้รูปแบบให้ชุมชนเข้ามามีส่วน ร่วมในการวางแผนและพัฒนาทักษะชุมชน
ในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการปลูกและบริโภคผักปลอดสารพิษในครัวเรือนทุกขั้นตอนโดยเร่ิมตั้งแต่การ
ค้นหา/การวิเคราะห์ปัญหา ประชาคมแนวทางแก้ไขโดยท าการศึกษาพื้นที่  หมู่ที่  4  บ้านค าแหลม ต าบล     
หัวตะพาน อ าเภอหัวตะพาน จังหวัดอ านาจเจริญ   

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง ซึ่งเป็นตัวแทนหลังคาเรือนละ 1 คน ที่

สมัครใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกและบริโภคผักปลอดสารพิษในครัวเรือน  จ านวนทั้งสิ้น 92 ครัวเรือน 
( 92 คน ) ที่อาศัยในพื้นที่ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรต้น ได้แก่พัฒนาทักษะชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการปลูกและบริโภคผักปลอด
สารพิษในครัวเรือน 

ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการปลูกและบริโภคผักปลอดสารพิษใน
ครัวเรือน ประกอบด้วย 
 1) เกิดคณะท างานที่มีความเข้าใจและมีความสามารถในการด าเนินโครงการ 

 2) เกิดกลไกส่งเสริมสนับสนุนการปลูกและบริโภคผักปลอดสารเคมีในครัวเรือน 
 3) ครัวเรือนมีการปลูกและบริโภคผักโดยไม่ใช้สารเคมี 

4) ปริมาณสารเคมีในเลือดของเกษตรกรอยู่ในระดับปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น  
นิยามศัพท์ปฏิบัติการ  

1.  ผักปลอดสารพิษ คือผักที่ไม่มีสารพิษ หรือสารพิษตกค้างในระดับที่ปลอดภัยต่อผู้บ ริโภคจาก
ความหมายน้ี อาจหมายถึงผักที่ไม่มีการใช้สารพิษใด ๆ ในขบวนการผลิต หรืออาจมีการใช้สารเคมีบางชนิดได้
แต่มีการใช้อยู่ในปริมาณที่ควบคุมและเก็บเกี่ยวผักในระยะที่ปลอดภัยนอกจากน้ีอาจหมายความว่าเป็นผักที่



ปลูกในระบบเกษตรกรรมทางเลือกโดยมุ่งเน้นการไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ในขบวนการผลิต  การปลูกพืช
ผสมผสานและการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์เป็นแนวทางปฏิบัติหลักว่า ผักปลอดสารพิษเป็นผักที่ไม่น าสารพิษ 
ใด ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องในการผลิตมีหลักส าคัญในการปลูก คือ งดการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีปูองกันและก าจัดแมลง
ศัตรูพืช ปราศจากการใช้ฟอร์มาลินหลังการเก็บเกี่ยว รวมทั้งฮอร์โมนทุกชนิดที่เป็นสารเคมี ซึ่งจุดประสงค์ใหญ่
ของผักปลอดสารพิษจากกลุ่มน้ี คือ การไม่เพิ่มสารเคมีใด ๆ ลงสู่สิ่งแวดล้อมอีก และต้องการที่จะเลิกจากการ
ท าการเกษตรเคมีลงสู่ธรรมชาติมากที่สุด ซึ่งทั้งหมดน้ีเป็นความหมายของผักปลอดสารพิษที่ นิยามไว้ข้างต้น 
(กรมวิชาการเกษตร, 2546, หน้า 10)  
 2. สารเคมีก าจัดศัตรูพืช (pesticide: pest = ศัตรูพืช, -cide = การฆ่าหรือก าจัด) คือ สารเคมี
สังเคราะห์ที่มีวัตถุประสงค์ในการก าจัด ขับไล่ หรือหยุดยั้งการเจริญเติบโตของศัตรูพืช ไม่ว่าจะเป็นแมลง 
วัชพืช โรคพืช หรือสิ่งที่จะท าลายให้พืชผลเกิดความเสียหาย โดยทั่วไปเรียกว่ายาฆ่าแมลงหรือยาฆ่าหญ้าตาม
วัตถุประสงค์ของการใช้ แต่การใช้ค าว่า “ยา” อาจเป็นการสร้างความสับสนต่อผู้ใช้ เพราะสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชเป็นสารเคมีอันตรายทั้งต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ต้องมีการใช้อย่างระมัดระวัง เพราะในปริมาณน้อย
นิดสารเคมีเหล่าน้ีก็สามารถท าให้เกิดอาการพิษต่างๆ หรือแม้แต่การเสียชีวิตได้ 
 
รูปแบบการวิจัย  

การวิจัยในคร้ังน้ีใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : 
PAR) ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการปลูกและบริโภคผัก
ปลอดสารพิษในครัวเรือน พื้นที่ต้นแบบบ้านค าแหลม หมู่ที่ 4 ต าบลหัวตะพาน อ าเภอหัวตะพาน จังหวัด
อ านาจเจริญโดยการมีส่วนร่วมของแต่ละครัวเรือนร่วมกับภาคีเครือข่ายรวมพลังกันในการสร้างเสริมสุขภาพ
ของคนในหมู่บ้าน ประกอบด้วย ขั้นตอนดังน้ี  
ข้ันตอน 1 การพัฒนาทักษะชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการปลูกและบริโภคผักปลอดสารพิษใน
ครัวเรือนที่เหมาะสมตามหน้าที่ทางการจัดการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการประชุมประชาคมเพื่อ
จัดตั้งคณะท างานด าเนินงานตามโครงการ ประกอบด้วยตัวแทนจากกรรมการหมู่บ้าน ตัวแทนคุ้ม ปราชญ์
ชุมชนและกลุ่มอื่นๆ ที่เห็นชอบร่วมกัน  จัดประชุมคณะท างานอย่างน้อย 3 เดือนคร้ัง รวม 4 คร้ัง/ปี มี
ประเด็นการประชุม ได้แก่ 

- ประชุมคร้ังที่ 1 ประชุมชี้แจง ท าความเข้าใจโครงการ แบ่งบทบาทหน้าที่ พร้อมวางแผนการด าเนินงาน
ร่วมกัน รวมถึงการรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการปลูกผัก การบริโภคผัก และการใช้สารเคมี ในแต่ละ
ครัวเรือน (เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงระหว่างด าเนินงานและสิ้นสุดโครงการ)  

- ประชุมคร้ังที่ 2 และ 3 สรุปความก้าวหน้าการท างานตามแผนเสนอปัญหาที่พบและร่วมกันหาทาง
แก้ปัญหา หรือพัฒนาการท างานให้ดีขึ้นและ/อื่นๆ  

- ประชุมคร้ังที่ 4 ประชุมเพื่อสรุปผลการด าเนินงานโครงการ และหารือถึงการท างานน้ีต่อเมื่อจบ
โครงการ 
ข้ันตอนที่ 2 การด าเนินงานของชุมชนโดยการด าเนินการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการศึกษา 
- คณะท างานส ารวจข้อมูลของผู้ที่สมัครใจเข้าร่วม  

ก่อนเร่ิมโครงการและช่วงท้ายโครงการ 
คณะท างานส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการปลูกและบริโภคผักที่ไม่ใช้สารเคมีใดๆ ในแต่ละครัวเรือน 

(มีจ านวนผักเพิ่มขึ้นกี่ชนิด และมีค่าใช้จ่ายในการซื้อผักลดลงเฉลี่ยต่อสัปดาห์เท่าไหร่) เพื่อเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลเร่ิมโครงการและสรุปข้อมูลเพื่อเตรียมคืนข้อมูลและเสนอประชาคมหมู่บ้าน  



- คณะท างานจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือรับรองกติกาชุมชน  และพัฒนาศักยภาพชุมชนโดย 
 1) คืนข้อมูลเร่ืองพฤติกรรมการปลูกผัก(มีจ านวนกี่ชนิด) การบริโภคผัก(ปลูกหรือซื้อ รับประทาน และมี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อผักเฉลี่ยต่อสัปดาห์เท่าไหร่) และการใช้สารเคมี (ใช้หรือไม่ใช้)  ในแต่ละครัวเรือน (จาก
ข้อมูลการส ารวจข้อมูลคร้ังที่ 1)  
 2) เชิญวิทยากร ให้ข้อมูลเร่ืองพิษภัยของการใช้สารเคมีในการปลูกพืชผัก และพิษภัยของสารเคมีตกค้างใน
พืชผัก  
 3) ร่วมกันก าหนดกติกาข้อตกลงของชุมชนในการปลูกผักที่ไม่ใช้ สารเคมี เพิ่มขึ้นจากที่มีอยู่ เดิม  รับรอง
ประชาคม และน าไปปฏิบัติร่วมกัน ก าหนดระยะเวลาการประเมินผลและเก็บข้อมูลทุกครัวเรือนโดย
คณะท างาน  
มีการก าหนดกติกาข้อตกลงในการปลูกผักร่วมกัน ดังน้ี 
1. ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการต้องปลูกผักอย่างน้อย 5 ชนิด 
2. ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการต้องปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีใดๆ 
3. ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการต้องเพาะกล้าผักไม่ซ้ ากันในแต่ละครัวเรือนในกลุ่มเดียวกันโดยแบ่งตามคุ้มเพื่อ

แบ่งปันแลกเปลี่ยนพันธุ์ผักกันปลูกให้เกิดความหลากหลายของพืชผักที่ปลูกและบริโภค  
4. ครัวเรือนในกลุ่มเดียวกันต้องใช้อุปกรณ์และดูแลรักษาอุปกรณ์ร่วมกัน เช่นถังน้ าหมักชีวภาพ วัตถุดิบใน

การหมักปุ๋ยหมักชีวภาพ เมล็ดพันธุ์ผัก เป็นต้น 
5. หากครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการมีการใช้สารเคมีใดๆในการปลูกผักยินยอมให้ปรับ 100 บาท 
- จัดกิจกรรมรวมกลุ่ม ให้ความรู้ รณรงค์ และกระตุ้นให้มีการปลูกผักโดยไม่ใช้สารเคมี และตระหนักเห็น
ประโยชน์การปลูกไว้บริโภค 

1) การประชาสัมพันธ์กติกา-ข้อตกลงชุมชน ผ่านแกนน า อสม. หอกระจายข่าว เสียงตามสาย การประชุม
ประจ าเดือนของชุมชน ปูายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ฯลฯ ที่มีในชุมชน เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร
การด าเนินโครงการอย่างต่อเน่ือง 
2) เชิญวิทยากรจากพื้นที่ที่ท างานส าเร็จมาบรรยายให้ความรู้การปลูกผักตามฤดูกาล การปลูกผักพื้นถิ่น  และ
สาธิตปฏิบัติการจริง ร่วมกับฝึกปฏิบัติของแกนน า และสมาชิกในชุมชน  (การท าปุ๋ยหมัก/น้ าหมัก/สารไล่
ศัตรูพืชชีวภาพ และ การปลูกผักในแปลงเกษตรฯลฯ)   
3) ประชุมจัดตั้งกลุ่ม ลงมือปฏิบัติและท าแผนผลิต/ใช้ปุ๋ย/สารชีวภาพ ให้เกิดการหมุนเวียนในชุมชน 
4) กิจกรรมประกวดครัวเรือนต้นแบบปลูกผัก และมีการคืนข้อมูลในที่ประชุมทางหอกระจายข่าวและยกย่อง
เชิดชูครัวเรือนต้นแบบเป็นระยะเพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้แต่ละครัวเรือนมีความตระหนักเห็นประโยชน์ในการ
ปลูกไว้บริโภค 
 - ครัวเรือนลงมือปฏิบัติการปลูกและบริโภคผักปลอดสารเคมี และเริ่มบันทึกข้อมูลอย่างต่อเน่ือง   
1)  ชุมชนลงมือปลูกผักโดยไม่ใช้สารเคมีใดๆ 
2)  แต่ละครัวเรือนบันทึกข้อมูล 

- จ านวนชนิดผักที่ปลูกโดยไม่ใช้สารเคมี 
- ข้อมูลการใช้ปุ๋ยหรือสารชีวภาพในการปลูกผัก 
- การบริโภคผักที่ปลูก  
- ค่าใช้จ่ายในซื้อผักรายสัปดาห์ 
- ข้อมูลอื่นๆ (ถ้ามี) 
-  



ข้ันตอนที่ 3 การตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- คณะท างานการติดตามและสรุปผลการติดตามการปลูกผักของครัวเรือนที่สมัครใจเข้าร่วมเป็นระยะใน
ระหว่างด าเนินการ เพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อย่างน้อย 4 คร้ัง 
ข้ันตอนที่ 4 การปรับปรุงการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ือสรรหารูปแบบที่เหมาะสม 
ทีการปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อสรรหารูปแบบที่เหมาะสม (Acting)  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และติดตาม
ประเมินผลส าเร็จ โดยเปรียบเทียบข้อมูล และสรุปบทเรียนการด าเนินงาน   กิจกรรมส่งเสริมให้มีการบริโภค
ผักที่ปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีในครัวเรือนการประกวดเมนูอาหารจากผักที่ปลูก  

 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บและรวบรวมข้อมูล เป็นการประยุกต์จากแนวคิดของวงจรเดมมิ่ง (PDCA) ประกอบ
ไปด้วย 

1. การมีส่วนร่วมในการวางแผน (Planning) ตามหน้าที่ทางการจัดการ (management function)
โดยการสังเกตุการณ์ 

2. การลงมือปฏิบัติการตามขั้นตอน(Doing) ตามแนวทางการด าเนินงานที่วางแผน 
3. การตรวจประเมินผลการปฏิบัติการปลูกและบริโภคผักปลอดสารพิษในแต่ละครัวเรือนโดยการ

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานเป็นระยะๆ( Check)โดยใช้การสังเกตการณ์ แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ บันทึก
ครัวเรือน และแบบตรวจติดตามจากคณะกรรมการ 

4. การปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อสรรหารูปแบบที่เหมาะสม (Acting) โดยใช้การสังเกตการณ์ 
แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ บันทึกครัวเรือน และแบบตรวจติดตามจากคณะกรรมการ รายงานการประชุม 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้  

การศึกษาคร้ังน้ีวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ดังน้ี สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistic)ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency)ค่าเฉลี่ย ( Mean ) ค่าร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบาย
ปัจจัยส่วนบุคคลและสถิติเชงิอนุมานเพื่อเปรียบเทียบขอ้มูล ก่อน-หลังการด าเนินงาน โดยใช้สถิติ Paired 
Sample t-test 
 
ผลการศึกษา  

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 85.90 อายุอยู่ระหว่าง 50 -59 ปี   
ร้อยละ 34.80 การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถมศึกษา ร้อยละ81.15 รายได้ ต่ ากว่า 5,000 บาทต่อเดือน    
ร้อยละ 96.70 1) กลุ่มตัวอย่าง มีการปลูกและบริโภคผักในแต่ละครัวเรือนมากกว่า 5 ชนิด  หลังการเข้าร่วม
กิจกรรมสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p-value <.05  2)มีการใช้สารเคมี 
ปุ๋ยเคมีและสารฆ่าแมลงก าจัดศัตรูพืชลดลงจากก่อนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ p-value 
<.05  3)ผลการตรวจคัดกรองความเสี่ยงจาก สารก าจัดเคมีศัตรูพืชโดยกระดาษโคลีนเอสเตอเรส
(Cholinesterase reactive paper ) ก่อนและหลังโครงการมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.05) 
 
 



ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลการปลูกผักในครัวเรือน  

การปลูกผักในครัวเรือน ระดับศักยภาพการปลูกผัก 
   น้อยกว่า 5 ชนิด มากกว่า 5        

ชนิด 
 

ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 72 (78.3) 20(21.7)  
หลังเข้าร่วมกิจกรรม 0 (0) 92 (100)  
 

วิเคราะห์เปรียบเทียบการพัฒนาทักษะชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพด้วย ส่งเสริมการปลูกและบริโภคผัก
ปลอดสารพิษในครัวเรือน โดยใช้สถิติ paired sample t-test ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 พบว่า ก่อนเข้า
ร่วมกิจกรรมมี ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.41 หลังเข้าร่วมกิจกรรม ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0 เมื่อเปรียบเทียบแล้วมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (รายละเอียดดังตารางที่ 2) 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบข้อมูลการปลูกผักในครัวเรือน 
 

ข้อมูลการปลูกผักในครัวเรือน n S.D. t df p-value 
 

ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 92 0.41 
-18.1 91 .000 

หลังเข้าร่วมกิจกรรม 92 0 
 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงข้อมูลการใช้สารเคมี/จุลินทรีย์ในการปลูกผักในครัวเรือน 
 

รายการ ก่อน หลัง เพิ่มขึ้น/ลดลง
(ร้อยละ) ใช้ ไม่ใช้ ใช้ ไม่ใช้ 

ปุ๋ยเคมี 81(88) 11(12) 8(8.7) 84 (91.3) -79.30 
ปุ๋ยอินทรีย์,มูลสัตว์
,ปุ๋ยชีวภาพ 

86(93.5) 6(6.5) 92(100) 0 + 6.50 

ยาฆ่าแมลง,ยาก าจัด
เพลี้ย/หนอน 

77(83.7) 15(16.3) 3(3.3) 89(96.7) -80.40 

ยาฆ่าหญ้า 3(3.3) 89(96.7) 0 92(100)       - 3.30 
น้ าหมักชีวภาพ 2(2.2) 90(97.8) 92(100) 0  + 97.80 
น้ าส้มควันไม้,น้ าหมัก
ชีวภาพก าจัดแมลง 

3(3.3) 89(96.7) 92(100) 0 + 96.70 

วิเคราะห์เปรียบเทียบการพัฒนาทักษะชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยสง่เสริมการปลูกและบริโภค
ผักปลอดสารพิษในครัวเรือนมีการใช้ ปุ๋ยเคมีลดลง โดยใช้สถิติ paired sample t-test ที่ระดับความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95 พบว่า ก่อนและหลังโครงการมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ(p<0.001) (รายละเอียด
ดังตารางที่ 4) 



ตารางที่ 4 เปรียบเทียบข้อมูลการใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกผักในครัวเรือน 
 

ข้อมูลการใช้ปุ๋ยเคมี n S.D. t df p-value 
 

ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 92 0.32 
18.69 91 .000 

หลังเข้าร่วมกิจกรรม 92 0.28 
วิเคราะห์เปรียบเทียบการพัฒนาทักษะชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยสง่เสริมการปลูกและบริโภค

ผักปลอดสารพิษในครัวเรือนมีการใช้ ปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มขึ้น โดยใช้สถิติ paired sample t-test เปรียบเทียบที่
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 พบว่า ก่อนและหลังโครงการมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.05) (รายละเอียดดังตารางที่ 5) 
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบข้อมูลการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกผักในครัวเรือน 

 
ข้อมูลการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ n S.D. t df p-value 
 

ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 92 0.248 
-2.52 91 .013 

หลังเข้าร่วมกิจกรรม 92 0 
วิเคราะห์เปรียบเทียบการพัฒนาทักษะชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยสง่เสริมการปลูกและบริโภค

ผักปลอดสารพิษในครัวเรือนมีการใช้ ปุ๋ย น้ าหมักชีวภาพเพิ่มขึ้น  โดยใช้สถิติ paired sample t-test 
เปรียบเทียบที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 พบว่า ก่อนและหลังโครงการมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p<0.001) (รายละเอียดดังตารางที่ 6) 
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบข้อมูลการใช้น้ าหมักชีวภาพในการปลูกผักในครัวเรือน 

 
ข้อมูลการใช้น้ าหมักชีวภาพ n S.D. t df p-value 
 

ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 92 0.146 
-63.99 91 .000 

หลังเข้าร่วมกิจกรรม 92 0 
 
วิเคราะห์เปรียบเทียบการพัฒนาทักษะชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยสง่เสริมการปลูกและบริโภค

ผักปลอดสารพิษในครัวเรือนมีการใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลง โดยใช้สถิติ paired sample t-test เปรียบเทียบที่
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 พบว่า ก่อนและหลังโครงการมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.001) (รายละเอียดดังตารางที่ 7) 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 7 เปรียบเทียบข้อมูลการใช้ยาฆ่าแมลงในการปลูกผักในครัวเรือน 
 

ข้อมูลการใช้ยาฆ่าแมลง n S.D. t df p-value 
 

ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 92 0.37 
21.61 91 .000 

หลังเข้าร่วมกิจกรรม 92 0 
วิเคราะห์เปรียบเทียบการพัฒนาทักษะชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยสง่เสริมการปลูกและบริโภค

ผักปลอดสารพิษในครัวเรือนมีการใช้สารเคมี ยาฆ่าหญ้า โดยใช้สถิติ paired sample t-test เปรียบเทียบที่
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 พบว่า ก่อนและหลังโครงการมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.05) (รายละเอียดดังตารางที่ 8) 
ตารางที่ 8 เปรียบเทียบข้อมูลการใช้ยาฆ่าหญ้าในการปลูกผักในครัวเรือน 

 
ข้อมูลการใช้ยาฆ่าหญ้า n S.D. t df p-value 
 

ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 92 0.18 
1.751 91 .083 

หลังเข้าร่วมกิจกรรม 92 0 
วิเคราะห์เปรียบเทียบการพัฒนาทักษะชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยสง่เสริมการปลูกและบริโภค

ผักปลอดสารพิษในครัวเรือนมีการใช้หมักจุลินทรีย์ฆ่าแมลงโดยใชส้ถิติ paired sample t-test เปรียบเทียบที่
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 พบว่า ก่อนและหลังโครงการมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.001) (รายละเอียดดังตารางที่ 9) 
ตารางที่ 9 เปรียบเทียบข้อมูลการใช้น้ าหมักจุลินทรีย์ฆ่าแมลงในการปลูกผักในครัวเรือน 

 
ข้อมูลการใช้น้ าหมักจุลินทรีย์ 
ฆ่าแมลง n S.D. t df p-value 
 

ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 92 0.18 
-51.95 91 .000 

หลังเข้าร่วมกิจกรรม 92 0 
 

ตารางที่ 10 แสดงข้อมูลการตรวจคัดกรองปริมารสารเคมีในเลือด  

ปริมารสารเคมีในเลือด ระดับสารเคมีในเลือด 
   ปลอดภัย ไม่ปลอดภัย  
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 68 (73.9) 24(26.1)  
หลังเข้าร่วมกิจกรรม 87 (94.6) 5 (5.4)  

วิเคราะห์เปรียบเทียบการพัฒนาทักษะชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยสง่เสริมการปลูกและบริโภค
ผักปลอดสารพิษในครัวเรือน ในการตรวจคัดกรองปริมารสารเคมีในเลือด โดยใช้สถิติ paired sample t-test 



เปรียบเทียบที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 พบว่า ก่อนและหลังโครงการมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p<0.001) (รายละเอียดดังตารางที่ 11) 
ตารางที่ 11 เปรียบเทียบข้อมูลข้อมูลการตรวจคัดกรองปริมารสารเคมีในเลือด 
ปริมารสารเคมีในเลือด 
 n S.D. t df p-value 
 

ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 92 0.44 
4.33 91 .000 

หลังเข้าร่วมกิจกรรม 92 0.22 
 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาข้อมูลพบว่ามีหน่วยงานภาครัฐ และผู้สนใจได้วิจัยและรายงานข้อมูลของสารเคมีฆ่า 

แมลงตกค้างในหลายแง่มุม ทั้งในแง่มุมชนิดของสารเคมี ตกค้างและแง่มุมการศึกษาการตกค้างในบางพื้นที่ แต่ 
ยงัไม่มีหน่วยงานหรือผู้สนใจใดท าการวิจัยการพัฒนาทักษะชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการปลูกและ
บริโภคผักปลอดสารพิษในครัวเรือน ในพื้นที่จังหวัดอ านาจเจริญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาทักษะ
ชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการปลูกและบริโภคผักปลอดสารพิษในครัวเรือนสามารถจากผลการวิจัย
พบว่าส่งเสริมให้ตัวแทนครัวเรือน มีความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการปลูกและบริโภคผักปลอด
สารพิษในครัวเรือนมีการปลูกและบริโภคผักที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น และยังสามารถลดความเสี่ยงต่อการ
ได้รับสารเคมีก าจัดศัตรูพืชของคนในครัวเรือน ซึ่งสอดคล้องกับจุรีรัตน์ลอยมี , 2548;ประพันธ์ แก้วเก๋ , 2549; 
สุรีย์ หน่อโพ.2550; ธิราภรณ์ สายอ้าย, 2551; ศักย์ศรน์ มงคลอิทธิเวช,2552 ที่ศึกษากระบวนการเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วมมีผลในการสร้างความตระหนัก สร้างให้เกิดแรงจูงใจในชุมชนท าให้ชุมชนเกิดทักษะการคิดการ
จัดการปัญหาการท างานร่วมกันเป็นการยกระดับศักยภาพของชุมชนและเรียนรู้ที่จะเลือกสรรวิธีที่ เหมาะสม
เพื่อจัดการปัญหาของตนเอง มีการศึกษาในหลายกรณีที่บ่งชี้ให้เห็นว่าการที่ชุมชนเรียนรู้ปัญหาและแสวงหา
แนวทางแก้ไขด้วยตนเองน้ันท าให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน การวิจัยในคร้ังน้ีจึงเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่มุ่งเน้น
ให้สมาชิกกลุ่มได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ  

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ Paired sample t-test ข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่ม  และการสังเกตพฤติกรรม 
ข้อมูลที่ได้จะน ามาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล มีการจัดหมวดหมู่ตามประเด็นปัญหา ตีความหมายจาก
ข้อมูลที่ได้ โดยการวิเคราะห์เน้ือหาของข้อมูล (Content Analysis) ผลการศึกษาพบว่า พบว่า การพัฒนา
ทักษะชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการปลูกและบริโภคผักปลอดสารพิษในครัวเรือน พื้นที่ต้นแบบ บ้าน
ค าแหลม หมู่ที่ 4 ต าบลหัวตะพาน อ าเภอหัวตะพาน   จังหวัดอ านาจเจริญ ประกอบด้วย  ข้ันที่ 1 การมีส่วน
ร่วมในการวางแผน (Planning) ตามหน้าที่ทางการจัดการ (management function)แต่งตั้ง/ประชุม
คณะท างานด าเนินงานตาม โครงการ ข้ันที่ 2 การลงมือปฏิบัติการตามขั้นตอน(Doing) ตามแนวทางการ
ด าเนินงานที่วางแผน คณะท างานส ารวจข้อมูลของกลุ่มเปูาหมาย คณะท างานจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อ
รับรองกติกาชุมชน  และพัฒนาศักยภาพชุมชนจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม ให้ความรู้ รณรงค์ และกระตุ้นให้มีการ
ปลูกผักโดยไม่ใช้สารเคมี และตระหนักถึงประโยชน์การบริโภคผักปลอดสารพิษ ครัวเรือนลงมือปฏิบัติการปลกู
และบริโภคผักปลอดสารเคมี และเร่ิมบันทึกข้อมูลอย่างต่อเน่ือง ข้ันที่ 3 การตรวจประเมินผลการปฏิบัติการ
ปลูกและบริโภคผักปลอดสารพิษในแต่ละครัวเรือนโดยการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานเป็นระยะๆ(  Check) 



เพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  ข้ันที่ 4 การปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อสรรหารูปแบบที่เหมาะสม 
(Acting)  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และติดตามประเมินผลส าเร็จ โดยเปรียบเทียบข้อมูล และสรุปบทเรียน
การด าเนินงาน   กิจกรรมส่งเสริมให้มีการบริโภคผักที่ปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีในครัวเรือนการประกวด
เมนูอาหารจากผักที่ปลูก พบว่า 1) กลุ่มตัวอย่าง มีการปลูกและบริโภคผักในแต่ละครัวเรือนมากกว่า 5 ชนิด 
หลังการเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  p-value <.05  2)มี
การใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมีและสารฆ่าแมลงก าจัดศัตรูพืชลดลงจากก่อนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ p-value <.05  3)ผลการตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากสารก าจัดเคมีศัตรูพืชโดยกระดาษโคลีนเอสเตอ
เรส(Cholinesterase reactive paper ) ก่อนและหลังโครงการมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.05) 

บทสรุป การพัฒนาทักษะชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการปลูกและบริโภคผักปลอดสารพิษใน
ครัวเรือนสามารถส่งเสริมให้ตัวแทนครัวเรือน มีความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการปลูกและบริโภค
ผักปลอดสารพิษในครัวเรือนมีการปลูกและบริโภคผักที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น และยังสามารถลดความเสี่ยง
ต่อการได้รับสารเคมีก าจัดศัตรูพืชของคนในครัวเรือน 
กิตติกรรมประกาศ  
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