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       ปริมาณการนําเข้าสารเคมีทางการเกษตรในประเทศไทย
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การใช้สารเคมีในประเทศไทย

• จากงานวิจยัพบวา่ ภาคการเกษตรของไทยมีอตัราการใชส้ารเคมีทีEมาก
เกินความจาํเป็น (Jungbluth,1997 และ Praneetvatakul,2002)

• เกษตรกรยงัมีความความเขา้ใจในการใชส้ารเคมีไม่ถูกตอ้ง
(นิรินธน์ ประเสริฐสงัข,์2555)(นิรินธน์ ประเสริฐสงัข,์2555)

• ตน้ทุนการผลิตสูงขึ\น

• เกิดผลกระทบภายนอก
– สุขภาพของเกษตรกรและผูบ้ริโภค

– ผลกระทบดา้นสิEงแวดลอ้ม



พระราชบัญญัตวิตัถุมีพษิ

• ฉลากมีขนาดใหญ่พอสมควร

• บนฉลากตอ้งมีเครืEองหมายและขอ้ความเป็นภาษาไทยใหร้ายละเอียด
– ประเภท

– รูปแบบและวธิีการใช้– รูปแบบและวธิีการใช้

– คาํเตือน

– อาการเกิดพิษ

– ระดบัความเป็นอนัตราย

• มีการระบุขอ้มูลต่างๆเกีEยวกบัสารเคมี



ประเดน็ปัญหา       

• การระบุขอ้มูลเกีEยวกบัสารเคมี ถือเป็นแนวทางหนึEงในการลดผลกระทบ
ภายนอกจากการใชส้ารเคมีทีEไม่ถูกตอ้ง (Hasing at al., 2010)

• แต่ปัญหาเกษตรกรใชส้ารเคมีเกินความจาํเป็นไม่มีแนวโนม้ลดลง• แต่ปัญหาเกษตรกรใชส้ารเคมีเกินความจาํเป็นไม่มีแนวโนม้ลดลง

• รูปแบบของฉลากยงัไม่สามารถสืEอถึงเกษตรกรได้

• หรือไม่มีความเขา้ใจในสญัลกัษณ์ทีEระบุในฉลาก



วตัถุประสงค์ในการวจิัย

• เพืEอวิเคราะห์รูปแบบของฉลากสารกาํจดัศตัรูพืชทีEมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซื\อของเกษตรกร

• เพืEอวิเคราะห์ความเตม็ใจทีEจะจ่าย (Willingness to pay : WTP) ของ• เพืEอวิเคราะห์ความเตม็ใจทีEจะจ่าย (Willingness to pay : WTP) ของ
เกษตรกรต่อขอ้มูลบนฉลากของสารกาํจดัศตัรูพืช



วธิีการศึกษา

• วิธีทดลองทางเลือกหรือแบบจาํลองทางเลือก (Choice Experiment : CE 
or  Choice Modeling : CM)

• ซึEงอยูบ่นพื\นฐานของ• ซึEงอยูบ่นพื\นฐานของ
– ทฤษฎีผูบ้ริโภคของ Lancaster (Lancaster, 1969)

– ทฤษฎีความพึงพอใจอยา่งสุ่ม (Random Utility Theory : RUT)



วธิีการศึกษา

• ภายใตท้างเลือกทีEมีอยูท่ ั\งหมด (Choice set) ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจบริโภค
สินคา้ในทางเลือกทีEใหอ้รรถประโยชน์ทีEคาดวา่จะไดร้ับสูงสุด 
(Maximized Expected Utility)

• จะมีการนาํเสนอชุดทางเลือก (Choice set) ซึEงประกอบดว้ยหลาย• จะมีการนาํเสนอชุดทางเลือก (Choice set) ซึEงประกอบดว้ยหลาย
คุณลกัษณะ(Attributes) โดยทีEในแต่ละคุณลกัษณะจะมีคุณสมบตัิ
แตกต่างกนัไปเรียกวา่ ระดบัภายใตคุ้ณลกัษณะ (Level) ไปเพืEอใหผู้ต้อบ
แบบสอบถามเลือกทางเลือกทีEพึงพอใจมากทีEสุด



วธิีการศึกษา

• สารกาํจดัวชัพืชทีEใชใ้นการศึกษาครั\ งนี\  คือ glyphosate

• ขอ้มูลทีEใชใ้นการศึกษา ไดม้าจากการสมัภาษณ์เกษตรกรทีEเคยใชส้าร
กาํจดัวชัพืช ใน อ.ศรีประจนัต ์จ.สุพรรณบุรี
– สุ่มตวัอยา่งจากครัวเรือนเกษตรกร 120 ราย– สุ่มตวัอยา่งจากครัวเรือนเกษตรกร 120 ราย

– เกษตรกรแต่ละรายจะตอบคาํถามเพียง 4 ชุดทางเลือก จาก 8 ชุดทางเลือก โดย
เลือกทางเลือกทีEพึงพอใจมากทีEสุด 1 ทางเลือก



วธิีการศึกษา
• ตารางคุณลกัษณะด้านต่างๆ และระดบัของแต่ละคุณลกัษณะของฉลากสารกาํจัดวชัพชืที1ได้

กาํหนดในแบบสอบถามชุดทางเลอืกต่างๆ

คุณลกัษณะ ระดบัภายใตคุ้ณลกัษณะ

ประสิทธิภาพในการคุมวชัพืช 1. 105 วนั

2. 90 วนั (Status Quo)2. 90 วนั (Status Quo)

3. 75 วนั

ราคา 1. 400 บาท

2. 500 บาท (Status Quo)

3. 600 บาท

4. 700 บาท



วธิีการศึกษา
• ตารางคุณลกัษณะด้านต่างๆ และระดบัของแต่ละคุณลกัษณะของฉลากสารกาํจัดวชัพชืที1ได้

กาํหนดในแบบสอบถามชุดทางเลอืกต่างๆ (ต่อ)
คุณลกัษณะ ระดบัภายใตคุ้ณลกัษณะ

รูปแบบของฉลาก

สีสัน 1. สดใส (Status Quo)

2. ไม่สดใส, จืด2. ไม่สดใส, จืด

รูปวชัพืชทีEถูกกาํจดั 1. มี (Status Quo)

2. ไม่มี

แถบสีแสดงระดบัความเป็นพิษ 1. สีแดง – ความเป็นพิษร้ายแรง

2. สีเหลือง – ความเป็นพิษปานกลาง

3. สีนํ\าเงิน – ความเป็นพิษนอ้ย (Status Quo)

รูปภาพแสดงความเป็นอนัตราย 1. มีรูปภาพแสดงผลจากการไดร้ับพิษจากสารเคมี

(จากการไดร้ับพิษจากสารเคมี) 2. ไม่มีรูปภาพ (Status Quo)



วธิีการศึกษา
• ตัวอย่างชุดทางเลอืก

 ทางเลือกที
 1 ทางเลือกที
 2 ทางเลือกที
 3 

ประสิทธิภาพ 75 

 

105 90 

        

ราคา 400 700 500 

 

ฉลาก 



วธิีการศึกษา
• ตัวอย่างชุดทางเลอืก

 ทางเลือกที
 1 ทางเลือกที
 2 ทางเลือกที
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ฉลาก 



วธิีการศึกษา
• ตัวอย่างชุดทางเลอืก

 ทางเลือกที
 1 ทางเลือกที
 2 ทางเลือกที
 3 
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90 90 

        

ราคา 700 600 500 

 

ฉลาก 



วธิีการศึกษา
• จากขอ้มูลทีEรวบรวมไดจ้ะนาํมาวิเคราะห์ฟังกช์ัEนอรรถประโยชน์ทางออ้ม (Vi) โดย

มีรูปแบบสมการ ดงันี\

• โดยทีE eff  คือ ประสิทธิภาพในการคุมวชัพืช (วนั)

Vi = β1effi+β2coli+β3grsi+β4tox_ri+β5tox_yi+β6pici+δPi

• โดยทีE eff  คือ ประสิทธิภาพในการคุมวชัพืช (วนั)
col คือ ตวัแปรหุ่นแสดงถึงฉลาดทีEมีสีสัน
grs คือ ตวัแปรหุ่นแสดงถึงฉลากทีEมีรูปวชัพืชทีEถกูกาํจดั
tox_r คือ ตวัแปรหุ่นแสดงถึงฉลากทีEมีแถบสีแดง
tox_y คือ ตวัแปรหุ่นแสดงถึงฉลากทีEมีแถบสีเหลือง
pic คือ ตวัแปรหุ่นแสดงถึงฉลากทีEมีรูปภาพแสดงอนัตราย
P คือ ราคา (บาท)



ผลการศึกษา

ตวัแปร สัมประสิทธิx Standard Error t-statistics P-Value

ประสิทธิภาพ (eff) 0.022*** 0.007 3.20 0.001

สีสัน (col) 0.016 0.144 0.11 0.909

รูปวชัพืช (grs) 0.917*** 0.165 5.55 < 0.001

ตารางผลการวเิคราะห์ฟังก์ชั1นอรรถประโยชน์ทางอ้อม

แถบสีแดง (tox_r) -0.462*** 0.176 -2.63 0.009

แถบสีเหลือง (tox_y) -0.131 0.193 -0.68 0.496

รูปภาพแสดงผลจากการรับพิษ -0.835*** 0.174 -4.79 < 0.001

ราคา (P) -0.003*** 0.001 -4.36 < 0.001

Log likelihood -423.55

Pseudo R-squared 0.1968

หมายเหตุ : *** แสดงระดบันยัสาํคญัทางสถิติทีE 0.01



ผลการศึกษา

ตารางแสดงค่าความเต็มใจจะจ่ายแต่ละคุณลกัษณะ

คุณลกัษณะ ค่าความเตม็ใจจะจ่าย

ประสิทธิภาพ 7 บาท ต่อระยะเวลาทีEคุมวชัพืชไดเ้พิEมขึ\น 1 วนั

รูปวชัพืช 297 บาท สาํหรับสลากทีEมีรูปวชัพืช

แถบสีแดง -150 บาท สาํหรับสลากทีEมีสีแดงแถบสีแดง -150 บาท สาํหรับสลากทีEมีสีแดง

รูปภาพแสดงอนัตรายจากการรับพิษ -270 บาท สาํหรับฉลากทีEมีรูปภาพแสดงอนัตรายจากการรับพิษ



สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

• สรุปผลการศึกษา
– รูปภาพทีEอยูบ่นฉลากมีผลต่อการตดัสินใจซื\อของเกษตรกรสูงมาก

– การแสดงความเป็นอนัตรายดว้ยแถบสีและสัญลกัษณ์ไดผ้ลนอ้ยกวา่การสืEอ
ดว้ยรูปภาพดว้ยรูปภาพ

• ข้อเสนอแนะ
– พิจารณาแนวทางในการกาํหนดรูปแบบของฉลาก

– สืEอดว้ยรูปภาพมากขึ\น


