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บทคัดย่อ

พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชที่ไม่ปลอดภัยและไม่เหมาะสม ทำ�ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกร
และสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี และผู้สูงอายุ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เช่น โรคผิวหนัง โรคในระบบ
ทางเดินหายใจ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และโรคพาร์กินสัน บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำ�คัญของ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชของเกษตรกร โดยนำ�เสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
1) แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืช 2) การพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนโดยใช้กระบวนการ AIC (Appreciation-Influence-Control) 3) บทบาทของชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้
สารเคมีก�ำ จัดศัตรูพชื ของเกษตรกร และ 4) บทบาทของชุมชนในการติดตาม ประเมินผลการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการใช้สารเคมี
กำ�จัดศัตรูพชื ของเกษตรกร การทีเ่ กษตรกรจะปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการใช้สารเคมีก�ำ จัดศัตรูพชื ทีไ่ ม่ปลอดภัยและไม่เหมาะสมให้
เป็นพฤติกรรมการใช้สารเคมีก�ำ จัดศัตรูพืชทีป่ ลอดภัยและเหมาะสมนัน้ เกษตรกรต้องเกิดความตระหนักและมีความต้องการทีจ่ ะ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผนวกกับการที่ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยชุมชนต้องเข้ามา
มีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการค้นหาปัญหา จัดลำ�ดับความสำ�คัญของปัญหา วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา การกำ�หนดกิจกรรม
หรือโครงการ การดำ�เนินกิจกรรมของโครงการ ติดตาม ประเมินผลการดำ�เนินกิจกรรมหรือโครงการ สุดท้าย คือ ร่วมกันสรุปผล
การดำ�เนินกิจกรรมหรือโครงการ ปัญหาและอุปสรรคที่พบ การกำ�หนดแนวทางแก้ไข และพัฒนากิจกรรมหรือโครงการสำ�หรับ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อไป จึงจะทำ�ให้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชของเกษตรกรสามารถเกิดขึ้น
ได้อย่างแท้จริง มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน
คำ�สำ�คัญ: การมีส่วนร่วมของชุมชน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืช การพัฒนา การนำ�ไปใช้
การประเมินผล
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วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2565

Abstract

Pesticide use behavior with unsafe and inappropriate chemical substance causes both short-term
and long-term adverse health effects on farmers and family members, especially children under five years
and the elderly. Examples of pesticide use related problems are skin diseases, respiratory diseases, cancer,
diabetes, and Parkinson's disease. This article aimed to present the importance of community participation
in behavior modification of pesticide use among farmers, including information about 1) the concept of
community participation in behavior modification of pesticide use, 2) the development of community
participation by AIC process, 3) community roles in pesticide use behavior modification and 4) community
roles in the follow-up and evaluation of behavior modification in pesticide use. To change their behaviors from
unsafe and inappropriate to safe and appropriate pesticide use, farmers have to be aware of the problem
and have the willingness to change. They need to work closely with community for encouragement, and
support. The community must involve in this changing process starting from identifying problems, prioritizing
problems, analyzing their causes, organizing and executing projects and activities, following-up, evaluating their
results. Finally, the community members work together to reflect on activities or projects results, problems
encountered, offering guidelines for problem-solving, and development of activities or projects for future
behavior modification. This will contribute to pesticide use behavior modification among farmers to be more
constructive, effective, and sustainable.
Keywords: Community Participation, Pesticide Use Behavior Modification, Development, Implementation,
Evaluation

บทนำ�

ปัจจุบันทั่วโลกมีการใช้สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชอย่าง
แพร่หลาย โดยพบว่าทั่วโลกมีการใช้สารเคมีกำ�จัดศัตรู
พืชประมาณ 3 ล้านตันต่อปี (Sharma et al., 2020) ปี
พ.ศ. 2563 ประเทศไทยมีการนำ�เข้าสารเคมีกำ�จัดศัตรูพืช
ทั้งหมด จำ�นวน 98,254 ตัน (Ministry of Agriculture and
Cooperatives, 2020) โดยสารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชที่มี
การนำ�เข้ามากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) สารกำ�จัดวัชพืช
กลุ่มพาราควอต ไกลโฟเซต กลูโฟซิเนตแอมโมเนียม และ
2,4-ดี-ไดเมทิลแอมโมเนียม 2) สารกำ�จัดแมลง กลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต คาร์บาเมต และ ไพรีทรอยด์ และ 3) สาร
ป้องกันและกำ�จัดโรคพืช กลุ่มไดไทโอคาร์บาเมต แมนโคเซบ
คาร์เบนดาซิม และโพรพิเนบ (Ministry of Agriculture and
Cooperatives, 2020) จากการทีเ่ กษตรกรไทยยังคงมีการใช้
สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชในการทำ�การเกษตร และมีพฤติกรรม
การใช้สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชที่ไม่ปลอดภัย ไม่เหมาะสม หรือ
เสีย่ งต่อการสัมผัสสารเคมีอนั ตราย ทำ�ให้มกี ารตกค้างของสาร
เคมีก�ำ จัดศัตรูพชื ในร่างกาย ส่งผลให้มรี ะดับของเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในร่างกายผิดปกติ ซึ่งเอนไซม์นี้จะทำ�หน้าที่สลาย
สือ่ ประสาท อะซิทลิ โคลีน ทีท่ �ำ หน้าทีใ่ นการควบคุมการทำ�งาน
ของกล้ามเนื้อเรียบ ต่อมไร้ท่อ หัวใจ และอวัยวะภายในอื่น ๆ

ในร่างกาย เมื่ออวัยวะเหล่านี้ทำ�งานผิดปกติ ทำ�ให้ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ได้แก่ โรค
ผิวหนัง (Khamjantarat, Suggaravetsiri, & Chaiklieng, 2020)
โรคระบบทางเดินหายใจ (Adekunle, Akinbode, Akerele,
Oyekale, & Koyi, 2017) โรคมะเร็ง (Matich, Laryea, Seely,
Stahr, Su, & Hsu, 2021) โรคพาร์กินสัน (Vasconcellos,
Rizzotto, Machineski, & Costa, 2019) และโรคออทิสติก
(Woskie et al., 2017) เป็นต้น ในปี พ.ศ. 2564 มีผู้ป่วย
ด้วยโรคพิษจากสารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชในกลุ่มสารกำ�จัดแมลง
มากทีส่ ดุ และรองลงมา คือ สารกำ�จัดวัชพืช คิดเป็นอัตราป่วย
4.4 ต่อประชากรแสนคน และ 1.62 ต่อประชากรแสนคน ตาม
ลำ�ดับ โดยพบผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไปมาก
ที่สุด มีอัตราป่วย 10.56 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ
กลุ่มอายุ 15 – 59 ปี มีอัตราป่วย 7.54 ต่อประชากรแสนคน
และกลุ่มอายุน้อยกว่า 5 ปี มีอัตราป่วย 7.39 ต่อประชากร
แสนคน (Ministry of Public Health, 2021)
จากสถานการณ์ปญ
ั หาดังกล่าว รัฐบาลไทยได้เล็งเห็น
ความสำ�คัญของปัญหาดังกล่าวจึงจัดทำ�ยุทธศาสตร์ชาติ 20
ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ. 2560 – 2579) ในยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค
เป็นเลิศ โดยมีแผนงานที่เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรค
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และภัยสุขภาพ (Ministry of Public Health, 2018) และ
แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เร่งการเสริมสร้างสุขภาพคนไทยเชิงรุก โดย
ส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่ายและพันธมิตรด้านสุขภาพ
บูรณาการองค์กรทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ท้องถิ่น (Ministry of Public Health, 2017) ซึ่งการสร้าง
กระบวนการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมนัน้ เกิดขึน้ ได้
โดยการนำ�กระบวนการ Appreciation-Influence–Control
(AIC) (Smith, 2009) มาประยุกต์ใช้ ซึ่งเป็นเทคนิคที่เปิด
โอกาสให้ชุมชนที่ประกอบด้วย เกษตรกร ประชาชนทั่วไป
ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ท้องถิ่น เช่น กลุ่มการค้า การเมือง ศาสนา เป็นต้น เข้ามามี
ส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา ร่วมวางแผน ร่วมดำ�เนินการ
ร่วมใช้ผลประโยชน์ ร่วมรับผลประโยชน์ และ ร่วมติดตาม และ
ประเมินผลของการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการใช้สารเคมีก�ำ จัด
ศัตรูพชื ของเกษตรกรในชุมชน (World Health Organization,
2002) โดยมีหน่วยงานภาครัฐเป็นฝ่ายจัดหาหรือสนับสนุน
ให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างแท้จริง เพื่อให้คนไทย
มีสุขภาพดีถ้วนหน้า สร้างประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงความ
สำ�คัญของการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
การใช้สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชของเกษตรกร โดยนำ�เสนอข้อมูล
เกี่ยวกับ แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืช การพัฒนาการมีส่วน
ร่วมของชุมชนโดยใช้กระบวนการ AIC บทบาทของชุมชนใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชของ
เกษตรกร และบทบาทของชุมชนในการติดตาม ประเมินผล
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชของ
เกษตรกร

แนวคิดการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืช

ปัญหาพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชที่ไม่
ปลอดภัย ไม่เหมาะสม และเสีย่ งต่อการสัมผัสสารเคมีอนั ตราย
ของเกษตรกร เช่น มีการรับประทานอาหารหรือดืม่ นํา้ ในบริเวณ
ที่ฉีดพ่นสารเคมี ไม่สวมถุงมือยางป้องกันสารเคมี มีการดื่ม
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ขณะฉีดพ่นสารเคมี (Chantaramanee,
2017) ใช้ปากเปิดฝาขวดสารเคมีก�ำ จัดศัตรูพชื ฉีดพ่นสารเคมี
กำ�จัดศัตรูพชื ในขณะทีล่ มแรงหรือกลางแดดร้อน (Klnchampa,
& Settheetham, 2019) มีการเลือกซือ้ และใช้สารเคมีทมี่ พี ษิ
รุนแรง มีการผสมสารเคมีมากกว่า 2 ชนิด มีการเลือกซื้อและ
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ใช้สารเคมีตามการแนะนำ�ของเพื่อนหรือเกษตรกรที่ใช้แล้ว
ได้ผลดี การใช้อุปกรณ์ที่ชำ�รุดเสียหายในการฉีดพ่นสารเคมี
(Suk-ueng, & Panaadisai, 2021) ไม่มีการป้องกันตนเอง
ขณะผสมสารเคมี สวมใส่เสื้อผ้าที่ไม่สามารถป้องกันสารเคมี
เข้าสูร่ า่ งกาย (Koomyong, & Aphisamacharayothin, 2020)
มีการเก็บสารเคมีก�ำ จัดศัตรูพชื ทีบ่ า้ นและมีการนำ�ภาชนะบรรจุ
สารเคมีกลับมาใช้ซํ้า (Wongta et al., 2018) ทำ�ให้ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของเกษตรกร บุคคลในครอบครัวโดยเฉพาะ
เด็กอายุตาํ่ กว่า 5 ปี และผูส้ งู อายุ รวมทัง้ ทำ�ให้เกิดการตกค้าง
ของสารเคมีก�ำ จัดศัตรูพชื ในผลผลิตทางเกษตรกร และตกค้าง
ในสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ดิน นํ้า และอากาศ ซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพของผูบ้ ริโภค และคุณภาพชีวติ ของทัง้ ตัวเกษตรกร
เองและประชาชนทีอ่ าศัยอยูใ่ นชุมชน (Sharma et al., 2020)
ดังนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืช
ของเกษตรกรให้มคี วามเหมาะสม ปลอดภัย และลดความเสีย่ ง
ต่อการสัมผัสสารเคมีท่ีอันตรายนั้นจึงเป็นสิ่งสำ�คัญ โดยการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นต้องเกิดจากความตระหนักถึงผล
กระทบต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต ผลกระทบต่อสังคม เช่น
ภาระค่าใช้จ่าย หนี้สิน ที่อาจนำ�ไปสู่ปัญหาครอบครัว และ
เป็นความต้องการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกร
ผนวกกับความต้องการของชุมชน ซึง่ ประกอบด้วย ประชาชน
ทั่วไป ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และท้องถิ่น เช่น กลุ่มการค้า การเมือง ศาสนา เป็นต้น ได้เข้า
มามีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกรด้วย
การมีส่วนร่วมของชุมชน ถือเป็นกระบวนการที่เอื้อ
อำ�นวยให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกันมีความสนใจ
เหมือน และมีผลประโยชน์ร่วมกัน (Baez, & Barron, 2006)
ได้มีส่วนร่วมในการวางแผนและการพัฒนาด้วยการคิดร่วม
กันและตัดสินใจเกีย่ วกับวิถชี วี ติ เพือ่ สุขภาพดีของตนเอง และ
ช่วยเสริมพลังอำ�นาจให้ชุมชนสามารถสร้างเสริมสุขภาพของ
ชุมชนให้มีความเท่าเทียมกันและดียิ่งขึ้น (Laverack, &
Labonte, 2000) โดยการเข้ามามีสว่ นร่วมของชุมชนในแต่ละ
ขัน้ ตอนของการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม มีระดับการมีสว่ นร่วมของ
ชุมชน 5 ระดับด้วยกัน (Arnstein, 1969) สามารถอธิบายได้ดงั นี้
1) การมีสว่ นร่วมในการวางแผน ระดับนีเ้ ป็นการเปิดโอกาสให้มี
การสือ่ สารแบบสองทางในการค้นหาข้อมูลเกีย่ วกับสถานการณ์
และความต้องในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมี
กำ�จัดศัตรูพืชของเกษตรกร การสร้างความเข้าใจและพัฒนา
แนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในชุมชน ซึ่งจะเป็นการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในขัน้ ที่ 1–4 คือ การค้นหา
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พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชที่ต้องการปรับเปลี่ยน
จัดลำ�ดับความสำ�คัญของพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำ�จัดศัตรู
พืชที่ต้องปรับเปลี่ยน เรียงลำ�ดับตามปัญหาที่จะมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพมากที่สุด ถึง น้อยที่สุด กำ�หนดกลุ่มเกษตรกรที่จะ
ต้องได้รบั การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมหรือกลุม่ บุคคลทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม วิเคราะห์หาปัจจัยที่ส่งเสริม
หรือเป็นอุปสรรคในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และกำ�หนด
กิจกรรมหรือโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตและได้รับความเห็นชอบจากกลุ่มเกษตรกร 2) การมี
ส่วนร่วมในการดำ�เนินกิจกรรม ระดับนี้เป็นการให้ชุมชนเข้า
มาร่วมกันจัดทำ�กิจกรรมหรือดำ�เนินการตามแผนที่กำ�หนด
ไว้ของชุมชนร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ
เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามเป้าหมายทีว่ างไว้ ซึง่ จะเป็นการ
มีส่วนร่วมของชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในขั้นที่ 5
คือ ชุมชนดำ�เนินกิจกรรมหรือโครงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้ 3) การมี
ส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์ ระดับนี้เป็นการนำ�กิจกรรมที่
ได้ร่วมกำ�หนดไว้ตามแผนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ผลที่ได้รับ
เป็นการเพิม่ ระดับการพึง่ พาตนเอง และการขัดเกลาทางสังคม
ของชุมชน โดยชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมจะได้ใช้ประโยชน์
จากการที่เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สาร
เคมีกำ�จัดศัตรูพืช จากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในขั้นที่ 5
เช่น เกษตรกรหันมาใช้สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชที่ปลอดภัยไม่มี
อันตรายร้ายแรงหรือวิธีทางชีวภาพ
ในการทำ�การเกษตรหรือเกษตรอินทรีย์ ทำ�ให้คณ
ุ ภาพ
ชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น ไม่ต้องกังวลเรื่องราคาสารเคมีที่แพง
ขึ้น ไม่มีภาระหนี้สินหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะไม่ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพจิตและปัญหาสังคมในชุมชนและยังเป็นการ

อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำ�เกษตรกรรม (Onmoy, &
Aungudornpukdee, 2016) 4) การมีส่วนร่วมในการร่วม
รับผลประโยชน์ ระดับนี้เป็นการกระจายผลประโยชน์จาก
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเสมอภาค ผู้ได้รับผลประโยชน์ คือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น เกษตรกร ประชาชนทั่วไป ผู้นำ�
ชุมชน หน่วยงานทางด้านสาธารณสุข หน่วยงานเกี่ยวกับ
การเกษตร และกลุม่ การค้าในชุมชนเป็นต้น โดยประโยชน์ทไี่ ด้
รับจะมีความแตกต่างกันตามสถานภาพของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ซึ่งเป็นผลที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกร
ในขั้นที่ 5 เช่น เกษตรกร ประชาชนทั่วไปที่ร่างกายได้รับสาร
เคมีกำ�จัดศัตรูพืชน้อยลง (Sribenchamas, Samruayruen,
& Tantalanukul, 2017) 5) การมีส่วนร่วมในการประเมิน
ผล ระดับนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบ
ติดตาม และประเมินผลการดำ�เนินกิจกรรมหรือโครงการการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชว่า บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ เพียงใด เพื่อให้
ชุมชนได้รับทราบปัญหา อุปสรรคในการดำ�เนินการ และหา
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขได้ สิ่งสำ�คัญที่จะต้องสังเกต
คือ ความเห็น ความชอบ และความคาดหวัง จะมีอิทธิพลต่อ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มได้ ซึ่งเกิดขึ้นใน
ขั้นที่ 6 ของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมทั้งชุมชนร่วมกัน
สรุปผลการทำ�กิจกรรมหรือโครงการ พร้อมทั้งเผยแพร่ให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ทราบร่วมกัน เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน
ในการทำ�กิจกรรมหรือโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้
สารเคมีกำ�จัดศัตรูและพัฒนากิจกรรมหรือโครงการต่อไป ซึ่ง
จะเกิดขึ้นในขั้นที่ 7 ของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (รูปที่ 1)
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ค้นหาพฤติกรรมที่ต้องการปรับเปลี่ยน

ขั้นที่ 1

ขั้นที่ 2

ร่วมดาเนินกิจกรรม ร่วมใช้
ประโยชน์ ร่วมรับผลประโยชน์
ร่วมติดตาม
ประเมินผล

การมีส่วนร่วมของชุมชน

ร่วม
วางแผน

จัดลาดับความสาคัญของพฤติกรรม และระบุกลุ่มคน
ที่ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และบุคคลที่มีอิทธิพล
ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
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ค้นหาปัจจัยที่เป็นอุปสรรคหรือปัจจัยทีแ่ รงจูงใจต่อ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ขั้นที่ 3

เลือกกิจกรรมหรือโครงการในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

ขั้นที่ 4

ดาเนินกิจกรรมหรือโครงการในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

ขั้นที่ 5

ประเมินผลการดาเนินกิจกรรมหรือโครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ขั้นที่ 6

สรุปผลการดาเนินกิจกรรมหรือโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

ขั้นที่ 7

รูปที่ 1 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชของเกษตรกร โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
(Arnstein, 1969; Schmied, 2017)

ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนช่วยให้เกษตรกรสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ เช่น เกษตรกรตำ�บลไทรย้อย
อำ�เภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก มีพฤติกรรมการใช้
สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชที่ถูกต้องโดยเฉพาะการป้องกันสูงกว่า
ก่อนทำ�กิจกรรมอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (Sribenchamas
et al., 2017) เกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ และชุมชนบ้านนายอ

ตำ�บลนางาม อำ�เภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ได้รว่ มกันสร้าง
แนวปฏิบตั กิ ารลดการสัมผัสสารเคมีในขัน้ ตอนต่าง ๆ ของการ
ปลูกยาสูบ ส่งผลให้เกษตรกรมีการลดปริมาณการใช้สารเคมี
กำ�จัดศัตรูพืชลง รวมทั้งยังได้มีการนำ�ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
สมุนไพรทีม่ ฤี ทธิข์ บั ไล่ศตั รูพชื มาปรับใช้รว่ มกับสารเคมีก�ำ จัด
ศัตรูพืช (Muenhor, & Donprapeng, 2020) และเกษตรกร
ผู้ปลูกดอกไม้และชุมชน ได้เรียนรู้ร่วมกันพัฒนากิจกรรมเพื่อ
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สร้างความตระหนักและพัฒนาทักษะให้เกษตรกรหลังทำ�
กิจกรรม พบว่า เกษตรกรมีพฤติกรรมการใช้สารเคมีในระดับที่
ปลอดภัยเพิ่มขึน้ ระดับสารเคมีตกค้างในร่างกายลดลง มีการ
ใช้สารชีวภาพแทนสารเคมีเพิม่ ขึน้ มีเครือข่ายชาวสวนดอกไม้
และมีแหล่งเรียนรูเ้ กษตรอินทรียใ์ นชุมชน (Thepphukhieo,
& Daenseekaew, 2013)
สรุปได้วา่ แนวทางหรือกลยุทธ์ทสี่ �ำ คัญทีจ่ ะช่วยให้การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากเกษตรกรต้องเกิดความตระหนักถึง
ผลกระทบของสารเคมีก�ำ จัดศัตรูพชื ทีม่ ตี อ่ สุขภาพ สิง่ แวดล้อม
เศรษฐกิจ และสังคมแล้ว การมีส่วนร่วมของชุมชน ยังเป็น
กระบวนการทีเ่ อือ้ อำ�นวยให้ชมุ ชนเข้ามามีสว่ นร่วมในกิจกรรม
หรือโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำ�จัดศัตรู
พืช ตั้งแต่การมีส่วนร่วมในการวางแผน ร่วมทำ�กิจกรรมหรือ
โครงการ ร่วมใช้และรับประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการทำ�กิจกรรมหรือโครงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ซึ่งจะทำ�ให้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของเกษตรกร
เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน ส่งผลให้เกษตรกร บุคคล
ใกล้ชิด และประชาชนทั่วไปมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ห่างไกล
จากโรคเรื้อรังที่เกิดจากการได้รับสารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชเป็น
ระยะเวลานาน เช่น โรคมะเร็ง เบาหวาน และโรคพาร์กินสัน
เป็นต้น

การพัฒนาการมีสว่ นร่วมของชุมชนโดยใช้กระบวนการ
AIC ในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการใช้สารเคมีก�ำ จัด
ศัตรูพืชของเกษตรกร

แนวทางหรือวิธีการพัฒนาให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการวางแผน การทำ�กิจกรรมหรือโครงการ การใช้และการ
รับประโยชน์ และการประเมินผลการดำ�เนินการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืช (Arnstein, 1969) ซึ่ง
จะทำ�ให้การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพของเกษตรกรเกิดขึน้
ได้อย่างแท้จริงและยัง่ ยืน การพัฒนาการมีสว่ นร่วมของชุมชน
มีหลายเทคนิคกระบวนการด้วยกัน โดยในบทความวิชาการนี้
ผูเ้ ขียนได้มงุ่ เน้นเฉพาะกระบวนการดำ�เนินการแบบมีสว่ นร่วม
อย่างสร้างสรรค์ (Appreciation - Influence – Control: AIC)
ซึง่ เป็นกระบวนการทีส่ ง่ เสริมและเปิดโอกาสให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ น
เสียได้มีส่วนร่วมในกระบวนการตั้งแต่เริ่มค้นหาปัญหา จนถึง
การติดตาม ประเมินผลการทำ�กิจกรรมโครงการ ซึ่งประกอบ
ด้วยหลักสำ�คัญ 3 ขั้นตอน ดังนี้
1) ขั้นตอนการสร้างความรู้ (Appreciation หรือ A)
เป็นขัน้ ตอนการเรียนรูแ้ ละแลกเปลีย่ นประสบการณ์ ขัน้ ตอน

นี้จะเปิดโอกาสให้ชุมชนได้แสดงความคิดเห็น รับฟัง และหา
ข้อมูลสรุปร่วมกันเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้
สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชของเกษตรกรในชุมชน
2) ขั้นตอนการสร้างแนวทางการพัฒนา (Influence
หรือ I) เป็นขั้นตอนการหาวิธีการที่จะนำ�มาใช้ในการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชของเกษตรกร
ในชุมชน ตามเป้าหมายที่วางไว้และเป็นช่วงการหามาตรการ
หรือวิธกี ารในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมและค้นหาเหตุผลเพือ่
จัดลำ�ดับความสำ�คัญของกิจกรรมหรือวิธกี ารตามความคิดเห็น
ของชุมชน
3) ขัน้ ตอนการสร้างแนวทางปฏิบตั ิ (Control หรือ C)
เป็นการนำ�เอากิจกรรมหรือโครงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม มา
สู่การปฏิบัติและจัดหากลุ่มผู้ดำ�เนินงาน ซึ่งจะรับผิดชอบต่อ
การทำ�กิจกรรมหรือโครงการ รวมทั้งติดตาม และประเมินผล
การทำ�กิจกรรมหรือโครงการ (Smith, 2009)
ได้มีการศึกษาการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน
โดยการประยุกต์ใช้กระบวน AIC และพบว่า กระบวนการดัง
กล่าวสามารถเปิดโอกาสให้ชมุ ชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืช เช่น เกษตรกร
ผู้ปลูกหอมแดง และชุมชนที่เกี่ยวข้องตำ�บลเมืองแคน อำ�เภอ
ราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เข้ามามีสว่ นร่วมในการแก้ไขปัญหา
การใช้สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชเพื่อลดความเสี่ยงจากการใช้สาร
เคมีก�ำ จัดศัตรูพชื ของเกษตรกรในทุกขัน้ ตอนตัง้ แต่การค้นหา
ปัญหา จนถึงการทำ�โครงการ ติดตาม และประเมินผล ส่งผลให้
เกษตรกรมีความรู้ เปลี่ยนทัศนคติและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติ
ตนในการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืช
เพิม่ ขึน้ (Songpra, & Krongthamchat, 2012) และเกษตรกร
ผู้ปลูกหอมแดงและชุมชนตำ�บลชัยจุมพล อำ�เภอลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้ามามีสว่ นร่วมในการหาแนวทางเพือ่ ป้องกัน
ผลกระทบจากการใช้สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืช ผลการดำ�เนิน
การทำ�ให้ได้แนวทางที่สอดคล้องกับบริบทและวิถีชีวิตของ
ชุมชน ส่งผลให้เกษตรกรมีความรู้ ทัศนคติเกี่ยวกับการลด
พฤติกรรมจากการใช้สารเคมีก�ำ จัดศัตรูพชื ดีขนึ้ และมีพฤติกรรม
การใช้สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชที่ปลอดภัยเพิ่มขึ้น (Onmoy,
& Aungudornpukdee, 2016)
สรุปได้ว่า การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน โดย
ใช้กระบวนการ AIC ที่ให้ชุมชนได้วิเคราะห์สถานการณ์
ปัญหาพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชของเกษตรกร
ในชุมชนในปัจจุบันว่ามีปัญหาอะไร ในขั้นตอน A การร่วมกัน
วางแผนกำ�หนดเป้าหมาย หากิจกรรมหรือโครงการในการปรับ
เปลีย่ นพฤติกรรมการใช้สารเคมีก�ำ จัดศัตรูพชื ของเกษตรกรที่
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สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนตามความเห็นชอบ
ของกลุ่มเกษตรกร ในขั้น I และ ขั้นตอน C เป็นการนำ�
กิจกรรมหรือโครงการผ่านความเห็นของเกษตรกรมาสู่การ
ปฏิบัติ และมีการกำ�หนดหน้าที่รับผิดชอบตามศักยภาพของ
ประชาชนในชุมชนในการดำ�เนินกิจกรรมหรือโครงการปรับ
เปลีย่ นพฤติกรรมนัน้ เพือ่ ให้ชมุ ชนได้มบี ทบาททีส่ �ำ คัญในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ และเกิดการมี
ส่วนร่วมอย่างแท้จริง

บทบาทของชุมชนในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการ
ใช้สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชของเกษตรกร

กระบวนการ AIC เปิดโอกาสให้ชมุ ชนเข้ามามีสว่ นร่วม
ในการวางแผนกำ�หนดเป้าหมาย พร้อมทั้งกำ�หนดกิจกรรม
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชต้อง
เป็นกิจกรรมที่ได้มาจากความเห็นและตกลงร่วมกันของ
เกษตรกรและชุมชน และสอดคล้องกับบริบทและวิถชี วี ติ ของ
ชุมชน และส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ ทัศนคติทดี่ ตี อ่ การใช้
สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชที่เหมาะสมและปลอดภัย ซึ่งเป็นไป
ตามหลักของแนวคิดเกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม
ที่กล่าวไว้ว่า ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมมีผลต่อเนื่องกัน
ถ้ามีความรู้และทัศนคติที่ดีก็จะส่งผลให้มีพฤติกรรมที่ดีด้วย
เช่นกัน (Theppitak, 2013) ดังนัน้ กิจกรรมหรือโครงการต้อง
ครอบคลุมทั้งระดับบุคคล ระดับระหว่างบุคคล และระดับ
ชุมชน (Pisaipan, Rongmuang, Vasuthada, Nitirat,
& Prayoonyoung, 2020) เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับ
ความรู้เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับการใช้สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชที่
เหมาะสม ปลอดภัย มีทัศนคติที่ดีต่อการใช้สารเคมีกำ�จัด
ศัตรูพืชที่เหมาะสมและปลอดภัย ได้แก่ 1) ระดับบุคคล เป็น
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกษตรกรกลุ่มที่มีพฤติกรรมการใช้
สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชไม่ปลอดภัยและไม่เหมาะสม ได้
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง เช่น ส่งเสริมให้เกษตรกร
สามารถตัง้ เป้าหมายและประเมินความสำ�เร็จในการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม รวมทั้งสามารถวิเคราะห์สาเหตุปัจจัยที่จะทำ�ให้
สำ�เร็จหรือเป็นอุปสรรค การอบรมให้ความรูเ้ รือ่ งการใช้สารเคมี
กำ�จัดศัตรูพชื ทีถ่ กู ต้อง เหมาะสม และปลอดภัย ให้ความรูเ้ กีย่ วกับ
การใช้อปุ กรณ์ปอ้ งกันอันตรายจากการใช้สารเคมีก�ำ จัดศัตรูพชื
ทีถ่ กู ต้อง ส่งเสริมการใช้สารชีวภาพแทนสารเคมีก�ำ จัดศัตรูพชื
อบรมการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นจากการได้รบั สารเคมีก�ำ จัดศัตรูพชื
การตรวจหาระดับเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรส (Onmoy, &
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Aungudornpukdee, 2016; Phothisarat, & Kompor, 2012)
2) ระดับระหว่างบุคคล เป็นกิจกรรมที่ใช้กลุ่มเพื่อนในชุมชน
เป็นแรงสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เช่น
การจัดตั้งกลุ่มทำ�นํ้าหมักชีวภาพ สารไล่แมลง และปุ๋ย
ชีวภาพหรือการทำ�เกษตรอินทรีย์ กิจกรรมเรียนรู้และแลก
เปลี่ยนประสบการณ์จากบุคคลต้นแบบที่ทำ�เกษตรอินทรีย์
(Mangklakeeree, Panput, Thongsaman, Kpsol, Thongsaman,
& Thongutaisri, 2016; Onmoy, & Aungudornpukdee, 2016)
และ 3) ระดับชุมชน เป็นกิจกรรมที่สร้างการเปลี่ยนระดับ
นโยบายในชุมชน เช่น สร้างกฎชุมชนในการควบคุมการใช้
สารเคมีในชุมชน จัดตั้งคณะกรรมการชุมชนในการควบคุม
และดูแลการใช้สารเคมีในชุมชน จัดเวทีชมุ ชนเพือ่ แลกเปลีย่ น
เรียนรูเ้ กีย่ วกับการใช้สารเคมีก�ำ จัดศัตรูพชื ทีป่ ลอดภัย การตัง้
ตลาดชุมชนจำ�หน่ายผลผลิตทางเกษตรทีป่ ลอดภัยจากสารเคมี
กำ�จัดศัตรูพชื การขอความร่วมมือจากผูจ้ �ำ หน่ายสารเคมีก�ำ จัด
ศัตรูพชื ในการให้ความรูก้ บั เกษตรกรในการใช้สารเคมีทถี่ กู ต้อง
และจำ�หน่ายสารเคมีที่มีอันตรายน้อยลง (Mangklakeeree
et al., 2016; Phothisarat, & Kompor, 2012; Raksanam,
Suklim, & Songthap, 2014)
เมื่อชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำ�หนดกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้สารเคมี
กำ�จัดศัตรูพชื ทีเ่ หมาะสมและปลอดภัย ซึง่ จะส่งผลให้เกษตรกร
เกิดความตระหนักและสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ใช้สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชให้เหมาะสมและปลอดภัยต่อไปได้
ดังเช่นการศึกษาเกีย่ วกับปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์ตอ่ พฤติกรรม
ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชของเกษตรกร
ชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ความรู้ และ
ทัศนคติของเกษตรกรในการใช้สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชมีความ
สัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการใช้สารเคมีกำ�จัด
ศัตรูพืชของเกษตรกร (Yongpraderm, Intaramuean,
Darnkachatarn, & Mongkonkansai, 2019)
สรุปได้วา่ กิจกรรมในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการใช้
สารเคมีก�ำ จัดศัตรูพชื ทีด่ �ำ เนินการโดยชุมชน ควรเป็นกิจกรรม
ที่เกิดจากข้อตกลงหรือความเห็นร่วมกันของเกษตรกรและ
ชุมชน และเป็นกิจกรรมที่ครอบคลุมทั้งระดับบุคคล ระดับ
ระหว่างบุคคล และระดับชุมชน โดยเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้เกษตรกรมีความรู้และทัศนคติที่ดีต่อการใช้สารเคมีกำ�จัด
ศัตรูพืชที่เหมาะสม และปลอดภัย เพื่อให้การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชของเกษตรกรเกิดขึ้น
ได้อย่างแท้จริง และยั่งยืน
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บทบาทของชุมชนในการติดตาม ประเมินผลการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืช
ของเกษตรกร

การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการใช้สารเคมีก�ำ จัดศัตรูพชื
โดยชุมชน จะสามารถเกิดขึ้นได้จริง และมีความยั่งยืน ชุมชน
ต้องมีความรูส้ กึ เป็นเจ้าของและอำ�นาจในการทำ�กิจกรรมด้วย
ชุมชนเอง ดังนั้นการเพิ่มบทบาทการติดตาม ประเมินผลโดย
ชุมชนจะช่วยให้ชุมชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ พร้อมทั้ง
เป็นการเสริมพลังอำ�นาจให้กับชุมชน เพื่อให้สามารถดำ�เนิน
กิจกรรมหรือโครงการเกีย่ วกับการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการ
ใช้สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชในชุมชน เนื่องจากการติดตาม และ
ประเมินผล เป็นกระบวนการตรวจสอบการดำ�เนินกิจกรรม
โครงการว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ การทบทวนวัตถุประสงค์
ของโครงการและการกำ�หนดเกณฑ์การประเมินเพือ่ วัดระดับ
ความสำ�เร็จของโครงการ รวมถึงการเปรียบเทียบสิง่ ทีเ่ กิดจาก
การดำ�เนินโครงการกับเกณฑ์การประเมินทีย่ อมรับได้ในเรือ่ ง
ความเหมาะสมของโครงการ ความก้าวหน้า ผลการทำ�กิจกรรม
โครงการ ประสิทธิผลของโครงการ ประสิทธิภาพของโครงการ
และผลกระทบของโครงการ (Timmreck, 2003; Veney, &
Kaluzny, 1991) การติดตาม ประเมินผลกิจกรรมโครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชโดยชุมชน
ประกอบด้วย 1) ติดตาม ประเมินผลระหว่างการทำ�กิจกรรม
โครงการ เพือ่ ติดตามความก้าวหน้าในการทำ�กิจกรรมโครงการ
ตามทีก่ �ำ หนดไว้ตามแผน เช่น มีกจิ กรรมปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ทั้งในระดับบุคคล ระดับระหว่างบุคคล และระดับชุมชน
มีกิจกรรมใดบ้างที่ทำ�เสร็จแล้ว เสร็จก่อน หรือเสร็จล่าช้า
กว่าแผนที่กำ�หนด จำ�นวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ระยะเวลาของการทำ�กิจกรรม เป็นต้น การติดตามผลการทำ�
กิจกรรมโครงการ เช่น พฤติกรรมการใช้สารเคมีก�ำ จัดศัตรูพชื
ของเกษตรกรมีความเหมาะสมและปลอดภัยเพิม่ มากขึน้ หรือ
ไม่ ระดับเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรสในเลือดของเกษตรกรอยู่
ในระดับที่ปลอดภัยเพิ่มขึ้นหรือไม่ พร้อมทั้งการแก้ไขปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นหรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมเพื่อให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์หรือแผนที่วางไว้ และ 2) การติดตาม
ประเมินผลหลังทำ�กิจกรรมโครงการ เพือ่ ประเมินประสิทธิผล
ของโครงการตามระดับของผลสำ�เร็จ ได้แก่ 1) ผลผลิต เช่น
ความรู้ และทัศนคติ เกี่ยวกับการใช้สารเคมีกำ�จัดศัตรู
พืชที่ถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัยเพิ่มขึ้น 2) ผลลัพธ์
เช่น พฤติกรรมการใช้สารเคมีของเกษตรกรมีความถูกต้อง
เหมาะสม และปลอดภัยเพิ่มขึ้นและระดับเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรสในเลือดของเกษตรกรอยูใ่ นระดับทีป่ ลอดภัยเพิม่ ขึน้ และ

3) ผลกระทบ เช่น อัตราป่วยและอัตราตายด้วยโรคพิษจาก
สารเคมีก�ำ จัดศัตรูพชื ลดลง รวมทัง้ สรุปผลการดำ�เนินกิจกรรม
โครงการทั้งผลสำ�เร็จ ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขร่วมกัน
เพือ่ เป็นข้อมูลและข้อเสนอแนะในการทำ�กิจกรรมโครงการใน
ปีต่อ ๆ ไป (Therawiwat, 2015)
สรุปได้ว่า การที่ชุมชนจะสามารถดำ�เนินการติดตาม
ประเมินผลการทำ�กิจกรรมโครงการได้ ชุมชนต้องได้รบั การอบรม
พัฒนาให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับแนวทางการประเมินผล
สำ�เร็จของการทำ�กิจกรรมปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการใช้สารเคมี
กำ�จัดศัตรูพืช ทั้งในระหว่างทำ�กิจกรรม และหลังทำ�กิจกรรม
รวมทั้งฝึกทักษะในการออกเยี่ยมบ้าน การกระตุ้นเตือน การ
ให้ค�ำ แนะนำ� การให้แรงจูงใจเพือ่ ให้เกษตรกรดำ�เนินกิจกรรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้สมํ่าเสมอ โดยการติดตาม ประเมิน
ผลในระยะแรก ชุมชนอาจติดตามและประเมินผลร่วมกับ
เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขซึง่ ทำ�หน้าทีเ่ ป็นทีป่ รึกษาหรือพีเ่ ลีย้ ง เพือ่
ให้การติดตาม ประเมินผลในระยะต่อ ๆ ไป ชุมชนสามารถ
ดำ�เนินการเองได้

สรุป

เกษตรกรถือเป็นวัยแรงงานที่มีความสำ�คัญในการ
พัฒนาประเทศ การที่เกษตรกรมีพฤติกรรมการใช้สารเคมี
กำ�จัดศัตรูพืชที่ไม่เหมาะสม และเสี่ยงต่อการสัมผัสสารเคมี
อันตราย ทำ�ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพทั้งต่อเกษตรกรผู้ใช้
สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืช และบุคคลในครอบครัว รวมทั้งทำ�ให้
เกิดการตกค้างของสารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชในอาหารและสิ่ง
แวดล้อม ดังนัน้ การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการใช้สารเคมีก�ำ จัด
ศัตรูพืชของเกษตรกรให้มีความปลอดภัย เหมาะสม และไม่
เสี่ยงต่อการสัมผัสสารเคมีอันตรายจึงเป็นสิ่งที่มีความจำ�เป็น
และสำ�คัญ ซึ่งการที่เกษตรกรจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ใช้สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชได้นั้น เกษตรกรต้องตระหนักถึงผล
กระทบต่อสุขภาพของตนเอง สมาชิกในครอบครัว และบุคคล
อื่นที่เป็นผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นความต้องการ
ของเกษตรกรด้วย และหากชุมชนมีความตระหนักถึงผลกระทบ
ของสารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชและเกิดความต้องการที่จะให้
เกษตรกรในชุมชนได้ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม จะทำ�ให้การปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกรเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง และมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นกระบวนการ AIC จะเป็นแนวทางหรือ
กลยุทธ์ที่จะช่วยพัฒนาให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชของเกษตรกร
โดยชุมชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ตั้งแต่ขั้นค้นหาปัญหา จัดลำ�ดับความสำ�คัญของปัญหา
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วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา หากิจกรรมหรือโครงการที่ส่ง
เสริมให้เกษตรกรมีความรู้เพิ่มมากขึ้นและทัศนคติที่ดีเกี่ยว
กับการใช้สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชที่เหมาะสมและปลอดภัย ทำ�
กิจกรรมหรือโครงการ ติดตาม ประเมินผลการทำ�กิจกรรม
หรือโครงการ และร่วมกันสรุปผลการทำ�กิจกรรมหรือโครงการ
ปัญหาและอุปสรรคที่พบ กำ�หนดแนวทางแก้ไข และพัฒนา
กิจกรรมหรือโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อไป
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