ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน
ของเกษตรกรผูปลูกลําไย ในจังหวัดลําพูน1
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บทคัดยอ
การศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการยอมรับการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน ของเกษตรกรผูปลูกลําไยใน
จังหวัดลําพูน ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากครัวเรือนเกษตรกรผูปลูกลําไยในเขตอําเภอเมือง จํานวน 250 ครัวเรือน
ในการศึกษานี้ พิจารณาระดับการยอมรับการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานในรูปของจํานวนขอปฏิบัติในการจัดการ
ศัตรูพืชแบบผสมผสาน โดยใช Count Model ผลการศึกษาทําใหทราบการยอมรับการจัดการศัตรูพืชแบบ
ผสมผสานวาขึ้นอยูกับปจจัยใดเปนสําคัญหากพิจารณาปจจัยทั้งทางดานลักษณะสวนบุคคล ดานเศรษฐกิจ ดาน
สังคม โดยพบวา เพศของหัวหนาครัวเรือน จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่ทําการเกษตร การไดรับการอบรมรวมถึง
ความรูเกี่ยวกับการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน จํานวนสวน จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่ทําการเกษตร ทั้งนี้สภาพ
การจัดหาแรงงานในการพนสารเคมีและการจัดการแรงงานในพื้นที่ เปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอการยอมรับการจัดการ
ศัตรูพืชแบบผสมผสานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และปจจัยตางๆ ยังเปนแนวทางใหกับผูวางแผนนโยบายทางดาน
การพัฒนาและสงเสริมการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน เพื่อใหเกิดการยอมรับการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน
เพิ่มขึ้น ซึ่งการยอมรับวิธีการดังกลาวจะสงผลตอความยั่งยืนทั้งทางดานการผลิตทางการเกษตรและสิ่งแวดลอม
ตอไป
คําสําคัญ: Count Model การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน ลําไย ความยั่งยืน

บทนํา
เกษตรกรผูปลูกลําไยมีการใชสารเคมีในปริมาณมาก และขาดความรูความเขาใจที่ถูกตอง
ในการเลือกใชสารเคมี ผลผลิตที่ไดจึงมีสารเคมีตกคางในระดับสูงเกินคาความปลอดภัย (เอกรัตน,
2545) ซึ่งสงผลกระทบตอสุขภาพของเกษตรกรผูผลิต ผูบริโภค และตอทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากการสะสมของสารเคมี ในป 2541 การปฏิบัติทางการเกษตรดีที่
เหมาะสม (GAP: Good Agricultural Practice) ไดเขามามีบทบาทในการผลิตลําไยเพื่อใหได
ผลผลิตที่มีคุณภาพดี และขบวนการผลิตตองปลอดภัยตอเกษตรกรและผูบริโภค ซึ่งมาตรฐานการ
รับรองตามระบบ GAP ไดรวมถึงการควบคุมศัตรูพืชในสวนลําไย การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน
(IPM: Integrated Pest Management) เปนการพยายามประยุกตใชวิธีการธรรมชาติโดยเนนการ
จัดการและเลือกสรรวิธีการตางๆ มาใชรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อหลีกเลี่ยงการใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ดังนั้นการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานจึงถือไดวาเปนสวนหนึ่งในมาตรฐาน
การรับรองตามระบบ GAP ในชวงระยะแรกของการนําการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานเพื่อเพิ่ม
1

เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธระดับปริญญาโท ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
2
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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คุณภาพผลผลิตลําไยมาใชนั้น กรมวิชาการเกษตร ไดพยายามกระตุนใหเกษตรกรหันมาใชวิธีการ
จัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน โดยมุงเนนการจัดการอบรมเพื่อใหความรูเกี่ยวกับวิธีการดังกลาว
รวมถึงการใชสารปโตรเลียมสเปรยออยลหรือน้ําสมควันไมทดแทนการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช แต
กลับไมไดรับความสําเร็จเทาที่ควร โดยเกษตรกรไมมีการนําการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานไปใช
อยางจริงจัง (กรมวิชาการเกษตร, 2543) ทั้งนี้อาจมีสาเหตุอันเนื่องมาจากปจจัยทางดานลักษณะ
สวนบุคคล ดานเศรษฐกิจ และดานสังคมของตัวเกษตรกรเอง ที่มีผลตอการตัดสินใจที่จะยอมรับ
การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน ดังนั้นการศึกษานี้จึงมุงที่จะนําเสนอถึงองคประกอบตางๆ ที่
สงเสริมและเปนอุปสรรคสําคัญตอการยอมรับการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานของเกษตรกรผู
ปลูกลําไยในจังหวัดลําพูน
วัตถุประสงค
เพื่อทราบปจจัยทางดานลักษณะสวนบุคคล ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมที่มีอิทธิพลตอการ
ยอมรับการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานของเกษตรกรผูปลูกลําไยในจังหวัดลําพูน
พื้นที่ศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้ไดรวบรวมขอมูลจากเกษตรกรผูปลูกลําไยในพื้นที่ 4 ตําบล ไดแก
เหมืองจี้ บานแปน มะเขือแจ และอุโมงค เขตอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน และเปนพื้นที่ที่มีจํานวน
เกษตรกรผูปลูกลําไยมากที่สุด ทั้งนี้ในการรวบรวมขอมูลไดแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุมคือ
เกษตรกรผูปลูกลําไยที่ไดรับมาตรฐานการรับรองตามระบบ GAP และกลุมเกษตรกรผูปลูกลําไยที่
ไมไดรับมาตรฐานการรับรองตามระบบ GAP
วิธีการศึกษา
ในการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการยอมรับการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน
ของ
เกษตรกรผูปลูกลําไยในจังหวัดลําพูน ใชขอมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณครัวเรือนเกษตรกรผูปลูก
ลําไยโดยเทคนิคการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple random sampling) จํานวน 250 ครัวเรือน
แบงเปนกลุมเกษตรกรที่ไดรับมาตรฐานการรับรองตามระบบ GAP จํานวน 150 ครัวเรือน และกลุม
เกษตรกรผูปลูกลําไยแบบพึ่งพาสารเคมีอยางเขมขน จํานวน 100 ครัวเรือน การวิเคราะหขอมูลใช
วิธีการวิเคราะหเชิงพรรณนาในรูปคาเฉลี่ยและรอยละ เพื่ออธิบายลักษณะสวนบุคคล ดาน
เศรษฐกิจ
ดานสังคมของประชากรตัวอยางรวมกับการวิเคราะหเชิงปริมาณโดยใช
Count
Regression Models เพื่อวิเคราะห ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน
ของเกษตรกรผูปลูกลําไย (สมการ 1)
Pr ob (Υi = y i x i ) =

e −λ λi
yi !

yi

(1)

เกษตรเพื่อชุมชนและสิ่งแวดลอม พรอมรับโลกรอน
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กําหนดให yi = 0, 1, 2, 3, …. (จํานวนกิจกรรม IPM)
λi =

คาเฉลี่ยของโอกาสที่เกษตรกรจะยอมรับการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน ณ
ชวงเวลาหรือขอบเขตที่กําหนด
e = 2.71828
ตามรูปแบบการกระจายของ Count Regression Models คาเฉลี่ยและความแปรปรวนมี
คาเทากัน ดังนั้นความนาจะเปนที่เกษตรกรผูปลูกลําไยจะเกิดการยอมรับการจัดการศัตรูพืชแบบ
ผสมผสานจะไดดังนี้
(2)
สมการที่ 2 E [Y = y i x i ] = Var [Y = y i x i ] = λ i = e x β
โดย
Xi = ตัวแปรอิสระ
'
i

β = คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระแตละตัว
โดยตัวแปรอิสระ (Xi) ที่คาดวามีผลตอการยอมรับการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานของ
เกษตรกรผูปลูกลําไย มีดังนี้ 1) ลักษณะของพืน้ ที่เพาะปลูก ดังเชน ขนาดพื้นที่เพาะปลูก จํานวน
สวนและรายไดเฉลี่ยตอตน 2) ปจจัยทางดานเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร ดังเชน อายุ เพศ
ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครัวเรือน รายไดนอกภาคการเกษตร และการจัดการแรงงาน
3) ความรูดานผลกระทบตอสุขภาพ 4) ความรูในเรื่องของการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน
5) ความถี่ในการอบรมและความรูเกี่ยวกับการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน ซึ่งตัวแปรที่เกี่ยวของ
ทั้งหมดเหลานี้ไดถูกอธิบายและสรุปอยูในตารางที่ 1
ผลการศึกษา
เกษตรกรตัวอยางมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 3.64 คน/ครัวเรือน โดยมีแรงงานเพื่อ
การผลิตลําไยเฉลี่ย 1.96 คน/ครัวเรือน เกษตรกรชาวสวนลําไยมีการศึกษาเฉลี่ย 5.45 ป ในปการ
เพาะปลูก 2550-2551 เกษตรกรมีรายไดเฉลี่ยตอครัวเรือนมูลคา 301,888 บาท โดยมีรายไดนอก
ภาคการเกษตรเปนรายไดหลักคิดเปนรอยละ 60 หรือมูลคาประมาณ 146,196 บาท2ป ตามดวย
รายไดที่ไดรับจากการปลูกลําไยคิดเปนรอยละ 33 เปนมูลคาเทากับ 69,749 บาท/ป และรายไดจาก
การทําการเกษตรอื่นๆ คิดเปนรอยละ 7 หรือประมาณ 15,334 บาท/ป สําหรับขอมูลดานการ
เพาะปลูกลําไย พบวา เกษตรกรตัวอยางมีแปลงปลูกลําไยเฉลี่ย 1.74 แปลง/ครัวเรือน สวนใหญมี
พื้นที่เพาะปลูกลําไย 5.75 ไร ลําไยพันธุที่เกษตรกรสวนใหญปลูกคือ พันธุอีดอ อายุเฉลี่ยของตน
ลําไยคือ 14 ป เกษตรกรสวนใหญไดรับรายไดตอตนคิดเปนมูลคา 277 บาท เมื่อพิจารณาถึงปญหา
ของศัตรูพืชและโรคที่เกิดขึ้นพบวาเกษตรกรสวนใหญรอยละ 24 ประสบปญหา เพลี้ยหอย เพลี้ย
แปง มากที่สุด อันดับตอมาคือ หนอนเจาะกิ่ง และหนอนคืบกินใบ ดานการจัดการแรงงานเพื่อการ
เพาะปลูกลําไยพบวาเกษตรกรตัวอยางสวนใหญรอยละ 73.1 ใชแรงงานในครัวเรือนกับแรงงานจาง
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ชั่วคราว รองลงมาคือ การใชแรงงานในครัวเรือนเพียงอยางเดียว อันดับสุดทายคือ ใชทั้งแรงงานใน
ครัวเรือน แรงงานจางชั่วคราวและแรงงานจางถาวร โดยมีการใชแรงงานในการเพาะปลูกลําไยเฉลี่ย
36 วัน/ไร/ป หากพิจารณาสัดสวนจํานวนวันของการใชแรงงาน เกษตรกรสวนใหญใชแรงงานใน
ครัวเรือนมากกวาแรงงานจาง กลาวคือ ใชแรงงานครัวเรือนเฉลี่ย 21 วัน/ไร/ป ในขณะที่ใชแรงงาน
จางเฉลี่ย 17 วัน/ไร/ป อัตราสวนระหวางแรงงานจางตอจํานวนแรงงานทั้งหมดมีคาเฉลี่ยอยูที่ 0.39
โดยมีคาตั้งแต 0-99 ผลการศึกษาทางดานการไดรับความรูเกี่ยวกับการผลิตลําไย พบวา ในจํานวน
เกษตรกรทั้งหมดที่ไดรับใบรับรองมาตรฐานตามระบบการผลิตทางการเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP)
มีเพียงรอยละ 48 เทานั้นที่ผานการอบรมการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) ซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ของการอบรม GAP จากหนวยงานภาครัฐ นอกจากนี้ยังพบวา เกษตรกรตัวอยางไดเขารับการอบรม
IPM เฉลี่ย 1.1 ครั้ง/ป เทานั้น ทั้งนี้เหตุผลสําคัญที่เกษตรกรเขารับการอบรมคือ ไดรับการชักชวน
จากเจาหนาที่สงเสริม หรือเจาหนาที่ของรัฐ และไดรับการชักชวนจากเพื่อนเกษตรกรรายอื่น ดาน
ความรูที่ไดรับจากการอบรมการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน จากการวิเคราะหพบวา เกษตรกร
เพียงรอยละ 20 เทานั้นที่มีคาคะแนนความรูดานการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานอยูในระดับสูง
ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชสารเคมีทางเกษตร เกษตรกรสวนใหญคิดเปนรอยละ 82.7 แสดง
ความคิดเห็นวา การใชสารเคมีทางการเกษตรสงผลกระทบในดานการทําลายสุขภาพของผูใชเปน
อยางมาก ลําดับตอมาคือ สงผลกระทบตอปลาและสัตวน้ํา นก สัตวเลี้ยงลูกดวยนมและสัตวเลี้ยง
และสุดทายผลกระทบตอแมลงที่มีประโยชน
การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการยอมรับการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานครั้งนี้ ทําการ
ประมาณคาโดยใชรูปแบบวิธีการวิเคราะหทางสถิติ 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกเปนการประมาณคาของ
รูปแบบการจัดการแรงงาน ซึ่งอยูในรูปของอัตราสวนระหวางแรงงานจางและแรงงานทั้งหมดโดยใช
แบบจําลอง Tobit model เพื่อแกไขปญหา endogeneity ดังการศึกษาของ Beckmann et al.
(2549) และขั้นตอนที่สอง คือการใชแบบจําลอง Count model ในการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการ
ยอมรับการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน โดยกําหนดใหตัวแปรอธิบายเปนจํานวนนับของจํานวน
ขอปฏิบัติในการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานซึ่งมีทั้งหมด 41 กิจกรรมดวยกัน (พัชราภรณ, 2547)
ผลการศึกษาในแบบจําลองแรกดังแสดงไวในตารางที่ 1 พบวา ขนาดของพื้นที่ และจํานวนปที่ไดรับ
การศึกษาของเกษตรกรมีผลในเชิงบวกตอการจัดการแรงงาน ขณะที่รายไดนอกภาคการเกษตรมีผล
เชิงลบตอการจัดการแรงงาน ณ ระดับความเชื่อมั่น 1% โดยปจจัยทั้งหมดนี้จะถูกนําไปประมาณ
คาตัวแปรการจัดการแรงงาน เพื่อนําไปใชประมาณคาปจจัยที่มีผลตอการยอมรับในแบบจําลองที่ 2
ผลการศึกษาที่ไดจากแบบจําลอง Count model ดังแสดงในตารางที่ 1 พบวา สภาพการจัดหา
แรงงานในการพนสารเคมีในพื้นที่มีผลในเชิงลบ
ตอระดับการยอมรับการจัดการศัตรูพืชแบบ
ผสมผสาน ณ ระดับนัยสําคัญ 1% ซึ่งเปนผลมากจากการดูแลสวนลําไยดวยวิธีการจัดการศัตรูพืช
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แบบผสมผสานนั้น ตองอาศัยเวลาและแรงงานในครัวเรือนคอนขางมาก เพื่อใหมีการใชสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชนอยที่สุดจนถึงระดับที่ไมมีการใชสารเคมีใดๆ เลย หากแรงงานในการพนสารเคมีใน
พื้นที่สามารถหาไดงาย โอกาสที่เกษตรกรจะเกิดการยอมรับการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานก็จะ
ลดลง นอกจากนี้การไดรับการอบรมรวมถึงความรูเกี่ยวกับการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน ความ
ตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบของสารเคมีตอสุขภาพ และรายไดเฉลี่ยตอตนมีผลในเชิงบวกตอระดับ
การยอมรับการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน ณ ระดับนัยสําคัญ 1% ซึ่งสามารถอธิบายไดคอนขาง
ชัดเจน กลาวคือ หากเกษตรกรไดรับการอบรมและมีความรูเกี่ยวกับการจัดการศัตรูพืชแบบ
ผสมผสาน รวมถึงมีความตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบของสารเคมีตอสุขภาพเพิ่มขึ้น ก็จะมีโอกาสทํา
ใหเกษตรกรยอมรับการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานมากขึ้นเทานั้น
ผลการศึกษายังพบอีกวา
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่ทําการเกษตร และจํานวนสวน มีผลในเชิงบวกตอระดับการยอมรับการ
จัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน ณ ระดับนัยสําคัญ 5% และ 10% ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาการ
ดูแลสวนลําไยโดยวิธีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานนั้น
แรงงานในครัวเรือนยังคงมีบทบาท
สําคัญมากกวาแรงงานจาง
โดยเปรียบเทียบจากจํานวนวันทํางานของแรงงานในครัวเรือนและ
แรงงานจางตอป ซึ่งพบวาแรงงานในครัวเรือนมีจํานวนวันทํางานที่มากกวา ในขณะที่แรงงานจางจะ
มีสวนรวมในกิจกรรมการเก็บเกี่ยวและกิจกรรมการกําจัดศัตรูพืชเปนสวนใหญ
นั่นแสดงวาหาก
ครัวเรือนเกษตรกรมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่ทําการเกษตรมาก โอกาสที่จะยอมรับวิธีการจัดการ
ศัตรูพืชแบบผสมผสานก็มากขึ้นเชนกัน
สรุปและขอเสนอแนะ
จากการศึกษาแสดงใหเห็นวา
ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับการจัดการศัตรูพืชแบบ
ผสมผสานนั้น ขึ้นอยูกับปจจัยทางดานลักษณะสวนบุคคล ดานเศรษฐกิจและดานสังคม อันไดแก
สภาพการจัดหาแรงงานในการพนสารเคมี รายไดเฉลี่ยตอตน จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่ทํา
การเกษตรและจํานวนสวน แตสิ่งสําคัญที่สุด คือ การไดรับการอบรมและความรูเกี่ยวกับการจัดการ
ศัตรูพืชแบบผสมผสาน รวมถึงความตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบของสารเคมีตอสุขภาพที่สงผลตอ
ระดับการยอมรับการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นในเชิงนโยบายการสงเสริม
การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน เจาหนาที่สงเสริมควรปรับปรุงและสงเสริมการอบรมเกี่ยวกับการ
จัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานใหเหมาะสมตอการเรียนรูของเกษตรกร เพื่อใหเกษตรกรมีความรู
ความเขาใจที่ถูกตองมากขึ้น และการสงเสริมไมควรมุงเนนแตความรูเทานั้น เจาหนาที่ควรมุงเนนใน
เรื่องของ การนําวิธีการกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานไปใชใหเกิดประโยชนจริงในทางปฏิบัติดวย
นอกจากนั้น ความรูความเขาใจเกี่ยวกับผลกระทบจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่มีตอสุขภาพ
และสิ่งแวดลอมก็เปนประเด็นสําคัญที่ควรสงเสริมมากขึ้น เพื่อใหเกษตรกรเกิดการลดใชสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช และเปลี่ยนมาเปนระบบการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ การจัดใหมีการ

346 การประชุมสัมมนาวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งที่ 4
สงเสริมวิธีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานใหถูกตองและเหมาะสม
จะทําใหเกษตรกรเกิดการ
ยอมรับการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานเพิ่มขึ้น ซึ่งจะสงผลใหเกษตรกรมีการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ลดลง จนกระทั่งไมมีความจําเปนที่จะตองใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชหรือจางแรงงานพนสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชอีกตอไป
อีกทั้งจะชวยสนับสนุนใหเกิดความยั่งยืนทั้งทางดานการผลิตทางการเกษตรและ
สิ่งแวดลอมในระยะยาวอีกดวย
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหแบบจําลองเพื่อหาปจจัยที่มีผลตอการยอมรับการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานของ
เกษตรกรผูปลูกลําไยในจังหวัดลําพูน
Tobit Model
Count Model
Marginal
ตัวแปรอิสระ
คาเฉลี่ย การจัดการแรงงาน
กิจกรรม IPM
effect
คาสัมประสิทธิ์ (มาตรฐานของสัมประสิทธิ์)
ระดับการศึกษา
5.45
0.02*** (0.00)
การอบรม IPM
1.11
0.01(0.01)
0.05 *** (0.00)
1.08 ***
ความรูเกี่ยวกับ IPM
0.30
-0.05(0.04)
3.49 *** (0.71)
3.49 ***
ความตระหนักผลกระทบสารเคมีตอ
0.87
-0.10(0.05)
0.30 *** (0.05)
6.45 ***
สุขภาพ
ขนาดพื้นที่
5.75
0.01 *** (0.00)
รายไดเฉลี่ยตอตน
277
-0.00(0.00)
0.00 *** (0.00)
0.00 ***
ความรุนแรงของศัตรูพืช
0.60
-0.08(0.03)
-0.03 (0.02)
-0.85
การจัดหาแรงงาน(พนสารเคมี)
0.44
0.03(0.04)
-0.03 *** (0.02)
-3.79 ***
การจัดการแรงงาน
0.39
-0.12(0.10)
-2.77
รายไดนอกภาคการเกษตร
0.60
-0.17 *** (0.06)
จํานวนสวน
1.74
-0.00 (0.02)
0.02 *(0.01)
0.63 *
จํานวนสมาชิกในครัว เรือนที่ทําการเกษตร
1.96
0.00 (0.02)
0.04 ** (0.02)
1.36 **
การเจ็บปวย
0.26
-0.10 (0.04)
0.01(0.03)
0.23
เพศของหัวหนาครัวเรือน
0.89
-0.05 (0.06)
0.07(0.04)
1.53
อายุหัวหนาครัวเรือน
57.36
-0.00 (0.00)
-0.00(0.00)
-0.04
คาคงที่
0.52 *** (0.16)
2.69 *** (0.12) 57.97 ***
Ho: exogeneity
Reject ***
Note: *, **, ***: 10% 5% 1% significance.
ที่มา: จากการวิเคราะห
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