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บทคัดยอ  
 การผลิตผักอินทรีย ผักปลอดสารพิษ ผักปลอดภัย สามารถจัดลําดับความปลอดภัย ตามกรรมวิธีการ
ผลิตโดยอิงจากการจัดการธาตุอาหาร และการปองกันกําจัดศัตรูพืช ซึ่งจากการจัดการดังกลาวสามารถโยงไป
ถึงแนวทางการผลิตผักแบบย่ังยืนอีกดวยเน่ืองจากกิจกรรมและขอปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการจัดการผักในระบบ
อินทรีย ผักปลอดสารพิษ ผักปลอดภัย น้ันสามารถรวบรวมเปนตัวช้ีวัดใหเห็นถึงความย่ังยืนในระบบการผลิต
ผัก โดยพิจารณาที่ การจัดการดินและธาตุอาหาร การจัดการศัตรูพืช และการจัดการทั่วไป การศึกษาน้ีได
ทําการศึกษาปจจัยการเลือกผลิตผักที่เกี่ยวของกับแนวทางเกษตรย่ังยืน โดยวิเคราะหถึงปจจัยที่มีผลตอความ
เขมขนของการปฏิบัติตามแนวทางเกษตรย่ังยืน โดยใช Count data analysis โดยวิธี Poisson กับขอมูลจาก
การสัมภาษณเกษตรกรเขตภาคเหนือตอนบนผลการศึกษาพบวาปจจัยที่มีผลตอการเลือกวิธีการผลิตผักที่มี
ระดับความย่ังยืนเขมขนข้ึน คือ การเปนสมาชิกกลุมเกษตรกร การมีกรรมสิทธิในที่ดินทํากิน การจัดการตลาด
แบบขายตรง การจัดการผักเมืองหนาวในระบบพืช และการไดรับการอบรมในการผลิตและใชสารทางเลือก
เพื่อบํารุงรักษาพืช 
 
คําสําคัญ: ผักอินทรีย, ผักปลอดสารพิษ, ผักปลอดภัย, เกษตรย่ังยืน, การยอมรับ 
 
Abstract 
 Organic, pesticide-free and safe-use vegetable farming systems can be categorized at 
different points along the ‘clean’ continuum regarding cleanliness level based on practices 
relating to the use of synthetic chemicals. As well as cleanliness, the three farming systems 
can be ranked for sustainability according to different farming standards including general 
regulatory and advisory practices, soil and nutrient management, and crop protection. The 
main purpose of this paper is to investigate factors affecting the adoption intensity of 
sustainable vegetable farming systems in northern Thailand. The numbers of vegetable 
production practices and their level of sustainability are count data that can be used to 
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represent adoption intensity. Thus, to examine the patterns of adoption intensity we used 
count data analysis. Farm-level data on vegetable production were collected from random 
samples of farms using these technologies in upper-northern Thailand. The results of the 
analysis of farming system adoptionintensity show that the important significant factors are 
membership of farmers’ groups, own freehold or free access to some land, use of direct 
market, growing sub-temperate vegetables and training in alternative substances. 
 
Keywords: organic, pesticide-free, safe-use, sustainable agriculture, adoption, count data 

analysis, production practice intensity 
 
บทนํา 

จากกระแสความตระหนักดานความปลอดภัยตอสุขภาพของผูบริโภคจากอาหาร และผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมจากการใชสารเคมีเกษตร ไดนํามาสูประเด็นดานความปลอดภัยทางอาหารในประเทศไทย และมี
การสงเสริมใหเกษตรกรนําวิธีปฏิบัติที่มีผลตอการลดการใชสารเคมี เชน การใชนํ้าหมักชีวภาพ การใชปุย
อินทรีย และการปลูกพืชผสมผสาน ในขณะที่เกษตรอินทรียเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติน้ัน ในประเทศ
ไทยเองเพื่อใหบรรลุถึงความปลอดภัยทางดานอาหารไดมีการพัฒนาและสงเสริมการผลิตในระบบเกษตรที่
นําไปซึ่งความปลอดภัยของผลิตและสอดคลองกับแนวทางเกษตรย่ังยืน เชน ระบบผักอินทรีย ระบบผักปลอด
สารพิษ และระบบผักปลอดภัย  โดยการผลิตในระบบอินทรียถือเปนเทคโนโลยีที่มีความยุงยากและซับซอน 
(Wollni et al. 2010) ทําใหมีเพียงเกษตรกรสวนนอยที่สามารถทําการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย อยางไรก็
ตามเน่ืองจากประโยชนของวิธีการปฏิบัติบางอยางที่สอดคลองกับระบบเกษตรอินทรีย เกษตรกรบางสวนได
ปรับใชวิธีการปฏิบัติเพียงบางสวนที่สามารถทําได เชน การใชปุยหมัก หรือละเลิกการใชสารเคมี ซึ่งจะนําไปสู
การปรับเปลี่ยนทั้งระบบในภายหลัง เชน เกษตรกรที่ผลิตผักปลอดสารพิษ ที่ทําการผลิตโดยปรับใชวิธีการ
คลายคลึงกับเกษตรอินทรียเพียงแตยังมีการใชปุยเคมีในฟารม นอกจากน้ีในเกษตรกรที่เคยมีการใชสารเคมี
อยางเขมขนมากอนน้ัน หากมีการลดการใชในปริมาณทีจํากัด และในเวลาที่เหมาะสม และมีการนําสาร
ทดแทนไปใชในแปลงเพื่อลดการใชสารเคมีจะทําใหผลผลิตปลอดภัยในระดับที่ยอมรับได และจัดอยูในระบบ
ผักปลอดภัยได มาตรการและวิธีการปฏิบัติที่ใชในระบบเกษตรอินทรีย ปลอดสารพิษ และปลอดภัย น้ัน
แตกตางกันไป โดยสําหรับผักอินทรียน้ันมาตรฐานและการรับรองเกษตรอินทรียที่ใชในประเทศไทยมีทั้งของ
ตางประเทศ และของไทยเอง นอกจากน้ียังมีมาตรฐานที่กําหนดข้ึนในเฉพาะพื้นที่ เชน มาตรฐานเกษตร
อินทรียภาคเหนือ (มอน.) โดยมาตรฐาน มอน. ไดถูกปรับใหสอดคลองกับความเหมาะสมในพื้นที่เพื่อใหเอื้อตอ
ความสามารถในการนําไปใชของเกษตรกร (มอน 2010) สวนผักปลอดสารพิษ มีขอกําหนดที่ลอกับผักอินทรีย 
หากแตมีการอนุญาตใหใชปุยเคมีในการผลิต ในขณะที่ระบบผักปลอดภัยมีการกําหนดมาตรฐานโดยอิงตาม 
หลักการเกษตรดีที่เหมาะสม (Good agricultural practices, GAP) มาตรฐานของการผลิตผักอินทรีย (OV) 
ผักปลอดสารพิษ (PFV) ผักปลอดภัย (SUV) และผักโดยทั่วไป (CV) ไดสรุปและนําเสนอใน Table 1. 
มาตรฐานเกษตรอินทรียน้ันเกี่ยวของกับการปนเปอนของการใชสารเคมีและปุยเคมีทางการเกษตร (McCoy 
and Parlevliet 2000) ซึ่งขอกําหนดและขอเสนอแนะในการใช เพือ่ไมใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สัตว 
และมนุษย รวมไปถึงขอกําหนดเพื่อปองกันการปนเปอนการใชสารเคมีและการใชพืช GMOs รักษาสิ่งแวดลอม 
และสนับสนุนความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษดิน และการใชพืชหมุนเวียน 
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Table 1:  Summary of ‘clean and safe’ standards in Thailand  
Regulatory and advisory practices OV  PFV SUV CV 
General     

1. Use permitted chemicals following instructions X    
1.1 Fertiliser X r r r 
1.2 Chemical: pesticides, herbicides, fungicides X x r r 

2. Checkable input use: source and amount R - - - 
3. Farm workers understand the regulations R - - - 
4. Conventional and organic farms must be separate R - - - 
5. Convert back and forth between conventional and organic field X - - - 
6. Have buffer area to prevent contamination by air-drift R a - - 
7. Machinery used on farms is free from contamination  R a - - 
8. Seed and plant propagation shall be from organic agriculture  R - - - 
9. No burning of crop residue, except in special case R - - - 
10. Use resistant varieties appropriate to area and season  A a - - 
11. Soil testing at least once for farm planning A a - - 
12. Conversion period is within 12-36 months R - - - 

Soil and nutrient management     
1. Use organic matter within the farm for soil improvement R a   

1.1. Use of organic fertilisers R a a a 
1.2. Use of green manure R a a a 
1.3. Use of animal manure     

1.3.1. Animal manure: composted  R - - - 
1.3.2. Animal manure: no GMOs R - - - 

1.4. Use of compost R a a a 
2. Reduce the use of brought-in organic materials used in farm  R a a - 
3. Planting crop on contours R - - - 
4. Synthetic growth stimulants not used, except alternative hormones R - - - 
Crop protection     
1. Promote biodiversity. R a a - 
2. Allow the use of Hang Lai (Derris elliptica) R a a - 
3. Allow the use of tobacco tea R a a - 
4. Allow the use of plastic for mulching, fruit wrapping, insect netting r  a a - 
5. Promote the distribution of beneficial animals and natural pest 
enemies  

A a a - 

6. Grow insect repellent plants A a a - 
7. Rotate crops, do not grow the same crop repeatedly on the same 
plot 

A a a - 

8. Control weeds by cultural practices a  a a - 
Sources:  ACT (2009); Salakpetch (2007); มอน (2010) and  DOA (2010). 
Notes:  x = prohibit, r = regulation, a= advice, - = not mentioned 
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มาตรฐานผักปลอดสารพิษ (PFV) น้ันไดใชกันในภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะเชียงใหม โดยมาตรฐาน
น้ีมีขอจํากัดในการปฏิบัตินอยกวาในระบบเกษตรอินทรีย แตมีความเขมงวดกวาในระบบเกษตรปลอดภัย 
ฟารมในระบบเกษตรปลอดสารพิษน้ันไมมีการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช รวมทั้ง วัชพืช โรคพืช และแมลง 
หากแตมีการอนุญาตใหใชปุยเคมีที่จําเปนตอการเติบโตของพืชผักเปนหลัก ขอแนะนําสําคัญในระบบเกษตรน้ี
คือ การปรับใชความหลากหลายทางชีวภาพ การปลูกพืชผักหมุนเวียน และการใชสารทดแทนสารเคมี ทัง้เพื่อ
การกําจัดศัตรูพืชและการบํารุงดิน (Kramol et al. 2006) 

มาตรฐานระบบเกษตรปลอดภัยอิงตาม เกษตรดีที่เหมาะสม (Good agricultural practice, GAP) 
ของกระทรวงเกษตร  (Salakpetch 2007; Kawasaki and Fujimoto 2009) ซึ่งขอแนะนําใน GAP น้ันเพื่อ
นําไปสูการปฏิบัติทางเกษตรที่ลดผลกระทบตอเกษตรกรและสิ่งแวดลอม (COAG 2003; Salakpetch 2007; 
Wannamolee 2008) นอกจากน้ียังไดผลผลิตที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ และคุณสมบัติทางกายภาพที่ตรงกับ
ความตองการของผูบริโภค โดยทั่วไปมาตรฐาน GAP เกี่ยวของกับการปนเปอนของโรค สารเคมี และวัตถุหนัก  
(Salakpetch 2007) ดังน้ันวิธีปฏิบัติโดยทั่วไปจะมุงไปที่ความปลอดภัยจากการใชสารเคมีตามขอกําหนด 
นอกจากน้ียังมีการแนะนําใหปรับใช ความหลากหลายทางชีวภาพ พืชหมุนเวียน และวิธีทางเลือกเพื่อปองกัน
กําจัดศัตรูพืชโดยไมใชสารเคม ี 

ในการศึกษาปจจัยในการยอมรับเทคโนโลยีโดยทั่วไปน้ันจะทําการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีใหมๆ 
ของเกษตรกรที่พิจารณาทั้งระบบ เชน การศึกษาการยอมรับการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย การยอมรับการ
ผลิตในระบบปลอดสารพิษ หรือการยอมรับการผลิตในระบบผักปลอดภัย เปนตน อยางไรก็ตามในการยอมรับ
เทคโนโลยีของเกษตรกรน้ัน เกษตรกรอาจเลือกที่จะนําวิธีปฏิบัติบางอยางไปใชในฟารมของตน ไมใชตาม
มาตรฐานของระบบการผลิตใด ระบบหน่ึง (Feder et al. 1985; Yaron et al. 1992; Padel 2001; Genius 
et al. 2006)  ซึ่งเกษตรกรผูปลูกผักบางสวนมีการปรับใชวิธีการผลิตทีเ่กี่ยวของกับการลดการใชสารเคมี และ
เพิ่มความย่ังยืนใหกับระบบเกษตร เชน การใชสารสกัดทางธรรมชาติ การปลูกพืชหมุนเวียน และการใชหลัก
ของความหลากหลายทางชีวภาพในแปลงผลิต เกษตรกรไดเขารับการอบรมในวิธีการเพื่อนําไปปรับใชในฟารม
ของตน เชน การผลิตปุยอินทรีย การทํานํ้าหมักจากพืชผัก หรือหอยเชอรี่ ซึ่งการอบรมเหลาน้ีมุนเนนไปที่การ
เพิ่มศักยภาพการจัดการเกษตรเพื่อลดการใชสารเคมีในเฉพาะเรื่อง ซึ่งเกษตรกรสามารถนําไปปรับใชในฟารม
ของตนเองไดแมจะยังไมสามารถปรับเปลี่ยนระบบฟารมไปยัง เกษตรอินทรีย ปลอดสารพิษ หรือปลอดภัยได
ทั้งหมด ซึ่งเกษตรกรในปจจุบันที่ยังไมสามารถปรับเปลี่ยนไปสูระบบเกษตรทางเลือก (ในที่น้ีคือ กลุม CV) น้ัน
บางสวนพบวามีการนําปุยอินทรีย นํ้าหมัก หรือสารสกัดทางธรรมชาติไปปรับใชในฟารมของตน หรือเกษตรกร
ผูปลูกผักปลอดสารพิษ หรือผักปลอดภัยบางสวนไดนําวิธีการของเกษตรอินทรีย ไปปรับใชในฟารมของตน
เชนกัน  

ดังน้ันสําหรับการศึกษาน้ี ไดใหความสําคัญกับวิธีปฏิบัติในระบบเกษตรอินทรีย ระบบปลอดสารพิษ 
ระบบปลอดภัย และในระบบการผลิตผักทั่วไป ที่มีสวนเอื้อตอความปลอดภัยและเปนไปตามแนวทางเกษตร
ย่ังยืน โดยรวบรวมจํานวนวิธีการปฏิบัติที่แสดงถึงความเขมขนของการผลิตตามแนวทางเกษตรย่ังยืนจาก
มาตรการและขอควรปฏิบัติในระบบอินทรีย ปลอดสารพิษ และปลอดภัย ซึ่งในระบบเกษตรอินทรียน้ันมีวิธี
ปฏิบัติเพื่อใหผลผลิตมีความปลอดภัยและเปนแนวทางที่ยังยืนหลากหลายวิธีและมากกวาการผลิตผักในระบบ
อื่นๆ สวนในระบบผักปลอดสารพิษ หรือ ผักปลอดภัยน้ันมีการนําไปปฏิบัติเพียงบางวิธีเทาน้ัน ซึ่งในการ
วิเคราะหไดใชวิธี count data analysis ที่เปนการวิเคราะหหาปจจัยที่มีผลตอการยอมรับการปฏิบัติที่เขมขน
ของเทคโนโลยี 
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การศึกษาการยอมรับการปฏิบัติอยางเขมขน (intensity of technology adoption) น้ันมีประโยชน
ตอเขาใจถึงการผลักดันใหมีการขยายผลเพื่อปรับระบบเกษตรไปสูระบบที่มีความปลอดภัย และย่ังยืนสูงข้ึน 
โดยสามารถเขาใจถึงลักษณะของเกษตรกร สถานะทางสังคมเศรษฐกิจ และแนวความคิด เพื่อใหมีการรับ
เทคโนโลยีเฉพาะดานที่สามารถเพิ่มความเปนเกษตรย่ังยืนได ทั้งน้ีการปฏิบัติเพื่อใหระบบการผลิตผักมีระดับ
ความปลอดภัย และมีความย่ังยืนที่สูงข้ึนน้ันเกิดจากการปฏิบัติที่หลากหลายทั้งที่เกี่ยวของกับการจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพในฟารม การจัดการธาตุอาหาร การปองกันและกําจัดโรคและแมลง ระบบการรับรอง 
และการจัดการทั่วไป  
 วิธีการศึกษา 

ขอมูลที่ใชในการศึกษาไดจากการเก็บขอมูลจากเกษตรกรผูปลูกผักในเชียงใหมและจังหวัดใกลเคียง 
จํานวน 377 ราย โดยเปนผูปลูกผักอินทรีย 104 ราย เกษตรกรผูปลูกผักปลอดสารพิษ 88 ราย เกษตรกรผู
ปลูกผักปลอดภัย 88 ราย และเกษตรกรผูปลูกผักที่ทั่วไปจํานวน 97 ราย 

2.1  วิธีปฏิบัติในฟารมท่ีเอ้ือตอความปลอดภัยของผลผลิต ตามแนวทางเกษตรยั่งยืน 
 ในการวิเคราะหดวยวิธี count data analysis น้ี ตัวแปรตามคือ จํานวนวิธีปฏิบัติในฟารมที่เอื้อตอ

ความปลอดภัยของผลผลิต และความย่ังยืนของระบบ โดยใชรวบรวมจากวิธีปฏิบัติในดาน ความหลากหลาย 
การจัดการธาตุอาหาร การปองกันและกําจัดศัตรูพืช การรับรองระบบความปลอดภัย และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของ
อื่นๆ รวมทั้งหมด 15 วิธีปฏิบัติ (Table 2) 
1. ตัวแปรความหลากหลายทางชีวภาพ 

 ความหลากหลายของพืชผักในฟารม เปนขอแนะนําที่ใชในการปฏิบัติในฟารมพืชผักในระบบที่ไมใช
สารเคมี (เชน ในมาตรฐาน มอน.) ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ ของพืชผักในฟารมน้ี นอกจากเอื้อตอระบบ
การผลิตที่ชวยลดความเสียงตอการทําลายของโรคและแมลงแลว ยังชวยลดความเสียงในการจัดการตลาดอีก
ดวย ในการศึกษาน้ีไดรวมวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของกับ ความหลากหลายในฟารมโดยเนนจํานวนชนิดผัก ความ
หลากหลายของชนิดและตระกูลของผักที่ปลูกในฟารม การเพิ่มชนิดผักพื้นบานในฟารม  และการปลูกผักมาก
วา 5 ชนิดในแปลง 

2. การจัดการธาตุอาหาร 
การจัดการธาตุอาหารเปนสิ่งที่มีในขอกําหนดของแตละระบบผักที่สอดคลองตอความปลอดภัยและ

ความย่ังยืนของระบบ ซึ่งธาตุอาหารที่ใชปรับสภาพดินในฟารมตองคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอดิน และผลผลิต 
ดังน้ันในระบบผักอินทรียจึงไมอนุญาตใหใชปุยเคมี สวนในระบบผักปลอดสารพิษและผักปลอดภัยน้ันมีการ
อนุญาตใหใชได อยางไรก็ตามเพื่อลดการใชปุยเคมีในระบบฟารมดังกลาว ปุยทางเลือกซึ่งเปนธาตุอาหารบํารุง
ดินที่เปนทางเลือกแทนปุยแคม ี ไดแก เชน ปุยอินทรีย ปุยหมัก ปุยคอก และปุยพืชสด ไดถูกแนะนําใหใชใน
ระบบผักทุกระบบ แตใชไดในระบบผักปลอดสารพษิ และผักปลอดภัย ซึ่งเกษตรกรในระบบอินทรีย และ
ปลอดสารพิษสวนใหญใชปุยหมักในฟารม  

3. การปองกันและกําจัดศัตรูพืช 
ปญหาโรคแมลงนับเปนปญหาสําคัญในระบบการปลูกผัก (Lohr and Park 2008) ซึ่งโดยทั่วไป

เกษตรกรใชสารเคมีในการปองกันและกําจัด อยางไรก็ตามในระบบพืชผักที่เอื้อตอความปลอดภัย และมีความ
ย่ังยืนของระบบน้ัน สารเคมีกําจัดศัตรูพืชถือเปนขอจํากัด โดย ระบบอินทรีย และระบบปลอดสารพิษไม
อนุญาตใหใชสารเคมีใดๆ ในขณะที่สําหรับเกษตรปลอดภัยน้ันตองมีการใชปริมาณจํากัดและในเวลาที่
เหมาะสม และจากการตรวจสอบผลผลิตตองมีสารตกคางในระดับที่ปลอดภัย วิธีปฏิบัติเพื่อปองกันและกําจัด
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ศัตรูพืชทางเลือก ไดแก การใชสารสกัดชีวภาพ นํ้าสมควันไม การใชพืชหมุนเวียน หรือแมแตการใชระบบนํ้า
พนฝอยเพื่อปองกันแมลง  

 
Table 2:  ‘Clean and safe’ vegetable farming practices 

‘Clean and safe’ practice Description 
1. Diversification  

1.1 Number of vegetables on farm (if 
more than  > 5 vegetables) 

Farm grows more than five vegetable species/number 

1.2 Diversification: all vegetable types Farm grows all crop types including vegetables, fruit, short- 
and long-season crops 

1.3 Diversification: local vegetables Farm grows local vegetables 
2. Nutrient management  

2.1 No use of synthetic fertilisers Farm grows vegetables without using synthetic fertilisers 
2.2 No use of agro-chemicals Farm grows vegetables without using agro-chemicals 
2.3 Use of animal manure Farm applies animal manure 
2.4 Use of alternative fertiliser: compost Farm applies compost produced on site 
2.5 Use of alternative fertiliser: organic 

fertiliser 
Farm applies organic fertiliser 

3. Crop protection  
3.1 Use of alternative crop protection: 

common plant/herb extract 
Farm applies common plant extract to prevent insect 
damage 

3.2 Use of alternative crop protection: 
special plant extract  

Farm applies special plant extract (Nam Som Kwan Mai) to 
prevent insect damage 

3.3 Crop rotation Farm practises  crop rotation 
3.4 Sprinkler use Farm uses sprinklers to control insects 

4. Certification/guarantee systems  
4.1 Guarantee as safe vegetable by 

organisation  
Farm produces vegetables guaranteed as safe by 
organisations such as the Royal Project Foundation, 
government organisations, non-government organisations and 
networks of farmers’ groups. 

5. Other activities  
5.1 Joining farmer group to produce 

alternative substances 
Farmers join farmer groups to produce alternative 
substances. All farmers can join the activities.  

5.2 Sales through special market  Farmers sell vegetables in special markets (through 
organisations, groups, agencies or themselves) 

 
4. การรับรอง 
ฟารมที่ปลูกผักในระบบเกษตรทางเลือกสวนใหญไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานราชการ องคกร 

หรือเอกชน ในดานการผลิต และ/หรือการตลาด ซึ่งสวนใหญผลผลิตที่ไดจากฟารมดังกลาวจะไดรับการรับรอง
จากหนวยงานน้ันๆ อยางไรก็ตามมีเกษตรกรบางสวนที่ไดรับการรับรองอยางเปนระบบจากมาตรฐานเกษตร
อินทรียในกรณีของระบบผักอินทรีย หรือมาตรฐาน GAP ในระบบผักปลอดสารพิษ หรือผักปลอดภัย ซึ่งการ
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รับรองจากหนวยงานทางตรงโดยการไดรับใบประกาศ หรือการไดรับการรับรองทางออมโดยเกษตรกรสามารถ
จําหนายสินคาผานการจัดการการตลาดของหนวยงานน้ันๆ ถือเปนการไดเพิ่มความเช่ือถือใหกับผูบริโภค และ
เปนการแสดงถึงการจัดการในฟารมที่เอื้อตอความปลอดภัยอีกดวย 

5. กิจกรรมอ่ืนๆ 
นอกจากการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการผลิต เชน การจัดการที่เนนดานความหลากหลาย การจัดการธาตุอาหาร 
การปองกันและกําจัดโรคและแมลง และการไดรับการรับรองจากหนวยงาน การทํากิจกรรมทางสังคมอื่นๆ 
เชน การกิจกรรมการผลิตสารสกัดสมุนไพรกับกลุม หรือการมีแหลงจําหนายเฉพาะที่รองรับผลผลิตจากฟารม 
นับเปนปจจัยที่แสดงถึงระบบการผลิตผักที่เอื้อตอระบบเกษตรทางเลือกที่ใหผลผลิตที่ปลอดภัย และมีความยัง
ยืน อีกดวย การปลูกผักเพื่อขายในตลาดเฉพาะชวยเพิ่มศักยภาพใหกับเกษตรกรในการทําการเกษตรทางเลือก 
(Wollni et al. 2010) ซึ่งในภาคเหนือน้ัน โดยเฉพาะเชียงใหมน้ัน เกษตรกรที่ทําการผลิตในระบบเกษตร
ทางเลือกสวนใหญน้ันมีชองทางจําหนายไปยังตลาดเฉพาะ ไมวาจะผานตลาดเกษตรกร ผานตัวแทนกลุม หรือ
ผานฝายจําหนายของหนวยงานหรือองคกร 

2.2  วิธีวิเคราะห 
การยอมรับการใชเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับระบบการปลูกผักที่ปลอดภัย และมีความย่ังยืน ในการศึกษา

น้ีไดพิจารณาจากจํานวนวิธีการปฏิบัติที่สามารถบงช้ีถึงความปลอดภัยของผลผลิต และความย่ังยืนของระบบ
ฟารม ซึ่งแสดงถึงความเขมขนของการปฏิบัติที่สอดคลองกับความปลอดภัย ตามแนวทางเกษตรย่ังยืน ใน
ระบบผลิตผักอินทรีย ผักปลอดสารพิษ และผักปลอดภัยน้ันมีวิธีการปฏิบัติที่กําหนดของแตละระบบ ซึ่งอาจจะ
แตกตางหรือเหมือนกันได และในจํานวนการปฏิบัติน้ันความเขมขนสูงสุดนาจะอยูในระบบผักอินทรีย 
รองลงมาคือ ระบบผักปลอดสารพิษ ผักปลอดภัย สวนผักทั่วไปน้ันการปรับใชวิธีปฏิบัติที่เอื้อตอความปลอดภัย 
และความย่ังยืนจะมีจํานวนนอยสุด ดวยเหตุน้ี วิธีการวิเคราะห count data analysis โดยวิธี Poisson จึง
เหมาะสมกับลักษณะของขอมูล 
อางอิงจาก Hill et al. (2008), density function ของ  Poisson model สามารถแสดงไดดังสมการที่ 1 

 
!

)()(
y

eyYPyf
yλλ−

=== , y = 0, 1, 2, 3, …, 15    (1) 

เมื่อ Y จํานวนวิธีการปฏิบัติที่เกษตรกรใชในฟารม ซึ่ง y! เทากับ 1...)2()1( ××−×−× yyy  โดย 
λ คือพารามิเตอรใจฟงคช่ันของความนาจะเปน ซึ่งเทากับคาเฉลี่ยของ Y ดังน้ัน λ== )var()( YYE  ดังน้ัน 

)(YE  สามารถอธิบายไดดวยสมการที่ 2 
 )exp()( izYE βλ ==         (2) 

เมื่อ  λ คือคาคาดคะเนของจํานวนวิธีปฏิบัติในฟารม  

iβ  คือคาพารามิเตอร และ  

iz  คือตัวแปรอธิบายหรือตัวแปรที่กําหนดคาคาดคะเนของจํานวนวิธีปฏิบัติในฟารม ซึ่งประกอบดวย
ปจจัยที่เกี่ยวกับความพรอมในดานทรัพยากร บุคคลและพื้นที่ การเขาถึงขอมูลขาวสาร ความสามารถในการ
จัดการฟารม และทัศนะคติของเกษตรกร (Box 1) 
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ฟงกช่ันของ log-likelihood ของการคํานวณสามรถแสดงไดโดยสมการที่ 3 

 [ ]∑
=

−−=
n

i
iiii yzzyL

1

!ln)exp()()(ln βββ .     (3) 

จาก Liao (1994) เราสามารถหาคา incidence rate ratio (IRR) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลไปหน่ึงหนวยของ iz  
โดยกําหนดใหตัวแปรอื่นๆ คงที ่ไดจากสมการที่ 4 
 )exp(IRR iβ=         (4) 
ผลการศึกษา 

อัตราการยอมรับ 
จํานวนการยอมรับการปฏิบัติที่เอื้อตอการผลิตที่ปลอดภัยและย่ังยืนน้ันโดยเฉลี่ยมี 5 กิจกรรม (Table 

3) โดยระบบผักอินทรียมีจํานวนกิจกรรมสูงสุด รองลงมาคือ ระบบผักปลอดสารพิษ ระบบผักปลอดภัย และ
ผักทั่วไป โดยระบบผักอินทรียมีความเขมขนในการปฏิบัติรวมประมาณ 5-13 จากทั้งหมด 15 สวน ผักทั่วไป
โดยเฉลี่ยอยูที่ 0-4 ทั้งน้ี (Table 3 และ Figure 1) การปลูกผักทั่วไปบางสวนมีลักษณะพืชเชิงเด่ียวและไมมี
การปรับใชการปฏิบัติทั้ง 4 กลุม ที่กลาวมาขางตน  
 
Box 1: Explanatory factors included in the ordered logit model 
Resource availability: Information accessibility: 

Vegetable farm experience Information sources: mass communication 
Education of farmer working on farm Information sources: internal 
Average age of family members working on 

vegetable farm Management factors: 
Political role and position of farmer Sub-temperate vegetables 
Number of household members Financial source: government project 
Proportion of females working on vegetable farm Financial source: other projects 
Land holding Member of clean and safe group 
Vegetable area Training in alternative substances 
Soil condition Use of direct marketing 
Water source Special concerns/perceptions: 
High land Farmer perception on production of OV 
Household asset Farmer perception on demand for CV produce 
Financial source: own savings Farmer perception: agricultural chemicals effect on 

the environment Off-farm income 

Own freehold or free access to some land 
Farmer perception: agricultural chemicals effect on 

health 
 Household members aged ≤ 5 and students 

 
Food security: at least do farming with other rice 
crops 
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Table 3:  Count of ‘clean and safe’ vegetable practices for each farming system type 
‘Clean and safe’ practice Percentage adopted within each farming system type 
 OV PFV SUV CV All farms 
1. Diversification      

1.1 Number of vegetables on farm 45 63 10 9 32 
1.2 Diversification: all vegetable types 33 52 11 17 28 
1.3 Diversification: local vegetable 29 46 1 0 19 

2. Nutrient management      
2.1 No use of synthetic fertiliser 100 0 0 0 28 
2.2 No use of agro-chemical 100 100 0 0 51 
2.3 Use of animal manure 43 28 51 22 36 
2.4 Use of alternative fertiliser: compost 68 75 24 8 44 
2.5 Use of alternative fertiliser: organic 

fertiliser 3 22 15 24 15 
3. Crop Protection      

3.1 Use of alternative crop protection: 
common plant/herb extract 59 65 14 6 36 

3.2 Use of alternative crop protection: special 
plant extract  32 38 6 0 19 

3.3 Crop rotation 39 17 35 37 33 
3.4 Sprinkler use 32 21 39 9 25 

4. Certification/guarantee systems      
4.1 Guarantee as safe vegetable by 

organisation  99 94 98 0 72 
5. Other activities      

5.1 Joining farmer group to produce 
alternative substances 11 35 9 0 13 

5.2 Special market  98 77 80 0 64 
Total number of practices:       

Mean 7.9 7.3 3.9 1.3 5.1 
Minimum 5 2 1 0 0 
Maximum 13 11 10 4 13 
Standard deviation  1.9 2.0 1.6 1.1 3.5 
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Figure 1: Distribution of actual and predicted numbers of ‘clean and safe’ practices  
   adopted by farmers 

 
ปจจัยท่ีมีผลตอความเขมขนของการยอมรับ 
ผลการวิเคราะหโดยใช Poisson model  แสดงใน Table 4 สวนความเขมขนของการปฏิบัติซึ่งแทนดวย
จํานวนวิธีปฏิบัติที่เอื้อตอความปลอดภัยและความย่ังยืนไดแสดงใน Figure 1 ซึ่งจากการวิเคราะหพบวาปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติอยางเขมขนที่เอื้อตอผลผลิตที่ปลอดภัย ไดแกปจจัยทางดานความพรอมในดาน
ทรัพยากร บุคคลและพื้นที่ ความสามารถในการจัดการฟารม และทัศนะคติของเกษตรกร สวนปจจัยที่
เกี่ยวของกับการเขาถึงขอมูลขาวสารน้ันในทางสถิติไมพบวามีอิทธิพล การเปนสมาชิกกลุมเกษตรกรนับเปน
ปจจัยสําคัญตอการปฏิบัติอยางเขมขนที่เอื้อตอระบบการผลิตที่ปลอดภัย และย่ังยืน การมีพื้นที่ดินถือครอง
เปนของตนเองหรือการไดรับอนุญาตใหใชที่ดินน้ันๆ โดยไมมีคาใชจายนับเปนปจจัยสําคัญเชนกันตอการรับ
วิธีการปฏิบัติที่ย่ังยืนเพิ่มข้ึน นอกจากน้ีการที่เกษตรกรมีการปลูกพืชผักเมืองหนาว มีสัดสวนของสมาชิกหญิง
ทํางานในฟารมมาก การเขารับการอบรมผลิตสารทางเลือก การเขารวมจําหนายพืชผักในตลาดที่หนวยงานจัด
ให หรือการที่สมาชิกในครอบครัวมีบทบาทสําคัญตอสังคม น้ันนับเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกษตรกรเพิ่มวิธี
ปฏิบัติที่เขมขนข้ึนในฟารม นอกจากน้ี ปจจัยดานทัศนคติที่เกี่ยวกับผลลบของสารเคมีตอสุขภาพ และการที่
เกษตรกรมีขาวเพื่อบริโภคในครัวเรือนน้ันยังพบวามีอิทธิพลตอการตัดสินใจเพิ่มการปฏิบัติที่เอื้อตอความ
ปลอดภัยและความย่ังยืนเพิ่มข้ึน ในทางตรงกันขามหากเกษตรกรมีพื้นที่ปลูกผักขนาดใหญแลวน้ันพบวาจะมี
การปฏิบัติที่เอื้อตอความปลอดภัยและความย่ังยืนจะลดลง 
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จากการศึกษาสามารถแสดงใหเห็นวา การเปนสมาชิกกลุมที่เกี่ยวของกับการผลิตพืชผักปลอดภัยและ
ย่ังยืนน้ัน มีอิทธิพลตอการเพิ่มวิธีการปฏิบัติในฟารม โดยเฉลี่ย ถึง 5 วิธี สวนการที่ฟารมมีการผลิตพืชผักเมือง
หนาว หรือ การมีสัดสวนของสมาชิกหญิงทํางานในฟารมสูงน้ันมีสวนใหเกษตรกรรับวิธีการปฏิบัติเพิ่มอีก 1 วิธี
เขาไปในฟารม อยางไรก็ตามในการสงเสริมใหมีการรับวิธีปฏิบัติที่เขมขนเพิ่มข้ึน 1 วิธีอาจตองดูปจจัยหลาย
อยางประกอบกัน เชน สําหรับกลุมที่มีการอบรมดานสารทางเลือกอาจยังไมเพียงพอที่จะทําใหเกษตรกรนําวิธี
ปฏิบัติไปใช แตอาจตองมีการสงเสริมรวมกับการมีตลาดทางเลือกใหกับเกษตรกร รวมถึงมองเปาหมาย
เกษตรกรที่ครอบครัวมีภาวะผูนําโดยมีหนาที่และบทบาทสําคัญในชุมชนรวมดวย  
Table 4:  Significant factors affecting farmer to adoption intensity using Poisson model 
Variable Coefficient estimates Marginal effects Mean 

 
Coefficie
nt IRR Std 

error 
Coefficie

nt Std error  
Constant -0.29 0.75 0.25 -1.48 1.45  
Resource availability:       

Average age of family members working 
on vegetable farm 

0.0073b 1.0074 0.0033 0.038c 0.020 46.637 

Political role and position of farmer 0.155a 1.168a 0.056 0.80b 0.34 0.228 
Proportion of females working on 
vegetable farm 

0.25c 1.29c 0.14 1.31* 0.82 0.510 

Vegetable area -0.019c 0.981c 0.010 -0.098* 0.062 2.786 
Soil condition 0.075* 1.078* 0.056 0.39 0.33 0.721 
Own freehold or free access to some 
land 

0.361a 1.435a 0.070 1.86a 0.48 0.706 

Management factors:       
Sub-temperate vegetables 0.275a 1.317a 0.066 1.41a 0.43 0.735 
Member of ‘clean and safe' group 0.979a 2.663a 0.084 5.04a 0.85 0.727 
Training in alternative substances 0.166a 1.181a 0.052 0.86a 0.32 0.271 
Use of direct marketing 0.185a 1.203a 0.059 0.95a 0.37 0.369 
Farmer perception: agricultural 
chemicals effect on health 

0.098* 1.103* 0.067 0.50 0.39 0.631 

Food security: at least do farming with 
other rice crops 

0.086* 1.090* 0.056 0.44* 0.33 0.382 

Log likelihood function -
774.3805 

Restricted log likelihood   -1036.858 

Degrees of freedom 30 Prob [χ2 > value] .0000 
Chi squared 524.955 McFadden Pseudo R-squared       .2531 
Over dispersion tests: mu(i) -1.567 Log likelihood function of Negbin 

model   
-774.3813 

Vuong statistic .3730     
Note: a, b, and c denote significant using a two-tailed t test at 1, 5, and 10 per cent levels, 

respectively. 
 * denotes significant using a one-tailed t test at 10 per cent level 
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สรุป 
การศึกษาน้ีไดทําการศึกษาปจจัยการเลือกผลิตผักที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยของผลผลิตและตามแนวทาง
เกษตรย่ังยืน โดยวิเคราะหถึงปจจัยที่มีผลตอความเขมขนของการปฏิบัติตามแนวทางเกษตรย่ังยืน โดยใช 
Count data analysis ดวยวิธี Poisson กับขอมูลจากการสัมภาษณเกษตรกรเขตภาคเหนือตอนบน ซึ่งความ
เขมขนของการปฏิบัติตามแนวทางเกษตรย่ังยืนน้ันไดรวบรวมจากจํานวนกิจกรรมและขอปฏิบัติที่เกี่ยวของกับ
การจัดการผักในระบบอินทรีย ผักปลอดสารพิษ ผักปลอดภัย ในดานความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการ
ธาตุอาหาร การปองกันกําจัดศัตรูพืช การรับรองผลผลิต และจากการเขารวมกิจกรรมที่สนับสนุนตอการผลิต
พืชผักที่ปลอดภัย ผลการศึกษาพบวาปจจัยที่มีผลตอการเลือกวิธีการผลิตผักที่มีระดับความย่ังยืนเขมขนข้ึน คือ 
การเปนสมาชิกกลุมเกษตรกร การมีสิทธิในที่ดินทํากิน การจัดการตลาดแบบขายตรง การจัดการที่มีผักเมือง
หนาวในระบบพืช และการไดรับการอบรมในการผลิตและใชสารทางเลือกเพื่อบํารุงรักษาพืช 
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