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การวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชุนในการส่งเสริมและ

สนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน การศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ระยะได้แก่ 1. 

ทบทวนเอกสารและศึกษาบริบทชุมชน 2. พัฒนาและทดลองรูปแบบการดำเนินงานที่ชุมชนมีส่วนร่วม 

และ 3.ศึกษาผลการใช้รูปแบบการดำเนินงานโดยวิธีการประเมินแบบผสมผสาน กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา 

ประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้าน ,อสม.,ครู,บุคลากร รพ.สต,ชมรมผู้สูงอายุ,อาสาสมัครพัฒนาสังคม ,แกนนำ

เยาวชน ,แกนนำครอบครัว วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และจากการ

สนทนากลุ่ม ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์ จำนวน  ร้อยละ และ paired t-test ผลการศึกษา พบว่ากลุ่ม

ตัวอย่างมากกว่าร้อยละ 95.32 เข้าร่วมกระบวนการพัฒนารูปแบบฯในระดับสูงสุด กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วม

ในทุกขั้นตอน จากการดำเนินงานพบว่าเกิดคณะทำงานที่มีความเข้าใจและมีความสามารถในการดำเนิน

โครงการ จัดทำแผนงานและติดตามกำกับ  ชุมชนมีความรู้และความตระหนักเรื่องการปลูกเพื่อบริโภคโดย

ไม่ใช้สารเคมีสูงขึ้นมากกว่าก่อนดำเนินการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  ครัวเรือนมีการนำความรู้เรื่องการทำ

ปุ๋ย/สารชีวภาพไปใช้  ร้อยละ 98.12  มีกติกาข้อตกลงร่วมกันในการปลูกผักแบบไม่ใช้สารเคมีอย่างน้อย 5 

ชนิด และครัวเรือนมีการปลูกและบริโภคผักที่ไม่ใช้สารเคมีสูงขึ้นมากกว่าก่อนดำเนินการ เกิดการรวมกลุ่ม

ของชุมชนเป็นนวัตกรรมชุมชนในการบริโภคผักปลอดภัย ห่างไกล NCD ผลการตรวจสารเคมีในเลือด

พบว่าอยู่ในระดับปลอดภัย ร้อยละ 95.7 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของครัวเรือนในการซื้อผัก ลดลงเฉลี่ย  225 บาท/

สัปดาห์ และนอกจากนี้ยังเกิดนวัตกรรมการปลูกผักในกระถางที่ชุมชนผลิตขึ้นใช้น้ำน้อยเพื่อไว้ปลูกผักไว้

บริโภคในครัวเรือนตอนหน้าแล้ง

บทคัดย่อ

ผลการศึกษาพบว่า ก่อนดำเนินการ ร้อยละ 47.02  มีการปลูกผักไว้กินเองและขาย ร้อยละ 86.07 มีการ

ปลูกผักไว้กินเองและขาย  โดยใช้สารเคมี การสุ่มตรวจผักในชุมชนพบสารเคมีตกค้างร้อยละ  85 ผลการสำรวจ

ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม พบว่าส่วนใหญ่มีความรู้ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยในการซื้อผัก เฉลี่ย 256 บาท/

สัปดาห์ ตรวจเลือดพบมีสารเคมีตกค้างในเลือดกลุ่มเกษตรกรและผู้บริโภค ร้อยละ 67 อยู่ในระดับท่ีไม่ปลอดภัย 

ภายหลังดำเน ินการตามร ูปแบบที ่สร ้างข ึ ้นพบว ่า     กล ุ ่มต ัวอย ่างมากกว ่าร ้อยละ  95.32เข ้าร ่วม

กระบวนการพัฒนารูปแบบฯในระดับสูงสุด กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน จากการดำเนินงานพบว่า

เกิดคณะทำงานที่มีความเข้าใจและมีความสามารถในการดำเนินโครงการ จัดทำแผนงานและติดตามกำกับ  

ชุมชนมีความรู้และความตระหนัก และพฤติกรรม เรื่องการปลูกเพื่อบริโภคโดยไม่ใช้สารเคมีสูงขึ้นมากกว่า

ก่อนดำเนินการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  ครัวเรือนมีการนำความรู้เรื่องการทำปุ๋ย/สารชีวภาพไปใช้  ร้อยละ 

98.12  มีกติกาข้อตกลงร่วมกันในการปลูกผักแบบไม่ใช้สารเคมีอย่างน้อย 5 ชนิด และครัวเรือนมีการปลูกและ

บริโภคผักที่ไม่ใช้สารเคมีสูงขึ้นมากกว่าก่อนดำเนินการ เกิดการรวมกลุ่มของชุมชนเป็นนวัตกรรมชุมชนในการ

บริโภคผักปลอดภัย ห่างไกล NCD ผลการตรวจสารเคมีในเลือดพบว่าอยู่ในระดับปลอดภัยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 95.32 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของครัวเรือนในการซื้อผัก ลดลงเฉลี่ย  225 บาท/สัปดาห์ และนอกจากนี้ยังเกิดนวัตกรรมการ

ปลูกผักในกระถางที่ชุมชนผลิตขึ้นใช้น้ำน้อยเพื่อไว้ปลูกผักไว้บริโภคในครัวเรือนตอนหน้าแล้ง  สรุปรูปแบบ

ประกอบไปด้วย     8 กิจกรรมดังนี้  1.ตั้งคณะทำงานดำเนินงานประกอบไปด้วยตัวแทนคนสำคัญของชุมชน 

ผู้นำ ปราชญ์ชาวบ้าน   2.คณะทำงานสำรวจข้อมูลเบื้องต้นก่อนดำเนินการ3.คณะทำงานจัดประชุมประชาคม

หมู่บ้าน และพัฒนาศักยภาพชุมชน 4.จัดกิจกรรมสาธิต รณรงค์และกระตุ้นให้มีการปลูกผักโดยไม่ใช้สารเคมี 

และตระหนักเห็นประโยชน์ในการปลูกไว้บริโภค  5. อบรมเชิงปฏิบัติการการทำปุ๋ยชีวภาพทดแทนการใช้

สารเคมี  6.ครัวเรือนลงมือปฏิบัติการ และเร่ิมบันทึกข้อมูลหลังเก็บเก่ียวผลผลิต 7. กิจกรรมส่งเสริมให้มีการ

บริโภคผักท่ีปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีในครัวเรือน 8. จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ และติดตามประเมินผลสำเร็จ 

ตาราง 1  ผลการเปรียบเทียบ ความรู้  ความตระหนัก  และพฤติกรรม การผลิตและการบริโภคผักปลอด

สารเคมีก่อนและหลังดำเนินการ

บทนำ

ศึกษาในพื้นที่ หมู่ 13 บ้านยางงาม ต.ระบำ อ.ลานสัก  จ.อุทัยธานี ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี

ส่วนร่วม 3 ระยะได้แก่ 1. ทบทวนเอกสารและศึกษาบริบทของชุมชน 2. พัฒนารูปแบบการดำเนินงานท่ี

ชุมชนมีส่วนร่วมโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเสริมสร้างพลังอำนาจ และแผนที่ผลลัพธ์ เป็น

เวลา 11 เดือน 3. ศึกษาผลการใช้รูปแบบการดำเนินงานโดยวิธีการประเมินแบบผสมผสานโดยชุมชนมี

ส่วนร่วม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ผู้นำชุมชนและผู้เก่ียวข้อง ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน (1 คน), อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน (12 คน), ครู(1 คน), บุคลากรสาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำบล (2 คน), สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ (5 คน), สมาชิกอาสาสมัครพัฒนาสังคม (1 คน)และแกนนำเยาวชน 

(8 คน) หัวหน้าครอบครัว(45คน) ดำเนินการท้ังหมู่บ้านครอบคลุม 215 หลังคาเรือน ในระยะเวลา 10 เดือน

ดำเนินการภายใต้แนวคิด แผนท่ีผลลัพธ์ (Outcome Mapping) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เน้ือหาจาก

การสัมภาษณ์เชิงลึก และจากการสนทนาและใช้เป็นสถิติเชิงพรรณนา

วิธีการศึกษา
จากผลวิจัยพบว่า รูปแบบที่พัฒนาขึ้นก่อให้เกิดผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงของชุมชน อย่างเด่นชัด ใน

ประเด็น การก่อเกิด   และกลไกคณะทำงาน มีทีมผู้นำท่ีมาจาก คณะกรรมการหมู่บ้านและตัวแทนจากกลุ่มต่าง 

ๆ ของหมู่บ้านที่เลือกกันขึ้นมาเอง   พฤติกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง  ทางตรง คือ ครัวเรือน เลือก

รับประทานผักท่ีปลอดภัยจากสารเคมี ไม่ซ้ือผักในตลาดมาประกอบเมนูอาหารในครัวเรือน   ทางอ้อม คือ  มี

การรวมกลุ่มทำการปรับปรุงคุณภาพของดินและปลูกพืชสมุนไพรไล่แมลง   เพื่อใช้ ได้ประกอบเมนูอาหารเพื่อ

รับประทานจากผักปลอดภัยที่ปลูกในครัวเรือน การประชุมแกนนำ  ทำให้เกิดความตื่นรู้ถึงอันตรายจากการ

ปลูก   เหลือบริโภคแล้วนำไปจำหน่ายในตลาดทำให้เกิดการกระตุ้นการปลูกผักปลอดสารเคมีต่อเน่ือง เพื่อ

แลกเปล่ียนกันบริโภค ครัวเรือนต้นแบบ แกนนำต้นแบบ ในการปลูกผักปลอดสารเคมีเป็นตัวอย่างให้ชุมชน

และเกิดการแจกจ่ายผักปลอดภัยในชุมชน และเมนูอาหารรับประทาน เป็นการลดค่าใช้จ่ายของครัวเรือน

อภิปรายผล

สรุปผลการศึกษา  รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชุนในการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผัก

ปลอดภัยในครัวเรือนสามารถส่งผลให้ประชาชนมีการปลูกผักปลอดภัยและบริโภคผักปลอดภัยจากที่ตนเอง

ปลูกมากขึ้น และเป็นการกระตุ้นให้ชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญเร่ืองการบริโภคผักปลอดภัย ข้อเสนอแนะ

ควรวัดผลในระยะยาว  และขยายผลไปในพ้ืนท่ีกว้างข้ึนต่อไป

สรุปและข้อเสนอแนะ

ผลการศึกษา

จากผลการสำรวจข้อมูล หมู่ 13 บ้านยางงาม ต.ระบำ อ.ลานสัก  จ.อุทัยธานี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม อาทิ ทำนา และปลูกผักเป็นอาชีพเสริม ปัญหาจากการใช้สารเคมีในการปลูกผัก/การบริโภคผัก

ที่มีสารเคมีตกค้างพบว่า จากการตรวจเลือดพบมีสารเคมีตกค้างในเลือดกลุ่มเกษตรกรและผู้บริโภคผักใน

ชุมชน ร้อยละ 67 พบสารเคมีตกค้างในเลือดในระดับท่ีไม่ปลอดภัย  ผลการสุ่มตรวจผักใ นชุมชน พบว่า 

ร้อยละ 64 ผักที่บริโภคมีสารเคมีตกค้างอยู่ ชาวบ้านส่วนใหญ่เริ่มปลูกผักกินเองน้อยลง เด็กในหมู่บ้านไม่กิน

ผักสูงถึงร้อยละ 36 งานวิจัยนี้จึงมุ่งหวังให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกผักปลอดภัยมาก

ขึ้นจนเกิดวิถีการปลูกผักที่ไร้สารเคมี สามารถนำไปใช้บริโภคในครัวเรือน แลกเปลี่ยน หรือขายในชุมชน จน

ทำให้รายจ่ายของการซ้ือผัก ของแต่ละครัวเรือนลดลงเป็นการลดรายจ่ายได้ทางหน่ึง

ประชุมวิชาการเพื่อเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ปี 2563

“ก้าวไปข้างหน้า สร้างระบบเกษตรและอาหารที่ปลอดภัย”

วันท่ี 25-26 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมริชมอนด์ ถ.รัตนาธิเบศร์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

วัตถุประสงค์
1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชุนในการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผัก

ปลอดภัยในครัวเรือน

2. เพ่ือประเมินผลรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชุนในการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผัก

ปลอดภัยในครัวเรือน

หัวข้อประเมิน

ก่อน (n=215) หลัง(n=215)

t p-valueS.D S.D

ความรู้
70.56 23.16 99.44 3.33 7.65 0.0001*

ความตระหนัก 57.63 18.72 97.22 9.96 10.86 0.0001*

พฤติกรรม
78.47 20.83 95.22 2.33 6.200 0.0001*
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