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บทคัดย่ อ
การผลิ ตในระบบเกษตรอิ นทรี ยใ์ นปั จจุ บนั เริ่ ม เป็ นที่ รู้จกั แพร่ หลายเนื่ องจากเป็ นการผลิ ต
เกษตรที่ใส่ ใจสภาพแวดล้อมและสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค เกษตรกรจึงเริ่ มหันมาสนใจผลิตเกษตรอินทรี ย ์
มากขึ้น แต่ยงั มี ปัญหาของปริ มาณผลผลิ ตที่ออกสู่ ตลาดมากเกิ นไป เพราะการผลิ ตไม่มีการวางแผน
และการตลาดที่มีประสิ ทธิ ภาพ การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อหาแผนการผลิ ตที่ เหมาะสมของ
เกษตรกรผูป้ ลู ก ผัก อิ น ทรี ย ์ใ นจังหวัด เชี ย งใหม่ ภายใต้ข ้อจากัดด้า นการตลาดและทรั พ ยากร โดย
รวบรวมข้อมูลของเกษตรกรผูป้ ลูกผักอินทรี ยใ์ นจังหวัดเชี ยงใหม่ ซึ่ งเลือกเกษตรกรจาก 3 อาเภอ คือ
อาเภอแม่แตง อาเภอสันทราย และอาเภอแม่ออน จานวน 80 ราย โดยใช้แบบจาลองเชิ งเส้นในการ
วิ เคราะห์ ห าแผนการผลิ ต ซึ่ งเน้ น วิ เคราะห์ ผ ลตอบแทนสุ ทธิ สู งสุ ด โดยน าต้ น ทุ น การผลิ ต
ผลตอบแทนการผลิ ต ต้นทุนค่าขนส่ งมาวิเคราะห์ร่วมในแบบจาลองและมีการพิจารณาข้อจากัดของ
ผลผลิ ตที่ สามารถส่ งตลาดต่างๆ โดยมี ผกั อิ นทรี ยท์ ี่ ใช้วิเคราะห์ จานวน 9 ชนิ ด คื อพริ ก บร็ อคโคลี่
กะหล่ าดอก กะหล่ าปลี ผักกาดขาว มะเขือเทศ ถัว่ ฝั กยาว แตงกวา และคะน้า นามาวิเคราะห์ใน 3 ฤดู
การผลิต คือ ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน

ง

ผลการศึ ก ษา พบว่าแผนการผลิ ตที่ เหมาะสมของการผลิ ต ผัก อิ น ทรี ย ์ของ 3 อาเภอ มี ก าร
กระจายการผลิตในแต่ละอาเภอ แต่มีการผลิตที่จาเพาะเจาะจงชนิ ดผักมากขึ้น เมื่อเทียบกับการผลิตใน
ปั จจุบนั ซึ่ งจะผลิตผักทุกชนิ ด โดยในฤดูฝนมีการผลิตผักกาดขาว แตงกวาและคะน้าในอาเภอแม่แตง
ผลิตมะเขือเทศและถัว่ ฝักยาวในอาเภอสันทราย และผลิตพริ ก บร็ อคโคลี่ กะหล่ าดอกและกะหล่าปลี
ในอาเภอแม่ออน ส่ วนในฤดูหนาวมีการผลิตแตงกวาและคะน้าในอาเภอแม่แตง ผลิตพริ กและกะหล่ า
ดอกในอาเภอสันทราย และผลิตผักอินทรี ย ช์ นิดที่เหลือในอาเภอแม่ออน ขณะที่ในฤดูร้อนมีการผลิต
กะหล่ าปลีและมะเขือเทศในอาเภอแม่แตง ผลิตถัว่ ฝักยาวและคะน้าในอาเภอสันทราย และผักอินทรี ย ์
ชนิ ดที่เหลื อผลิ ตในอาเภอแม่ออน ส่ วนการส่ งผลผลิ ตสู่ ตลาดต่างๆ ของการวิเคราะห์แผนการผลิตที่
เหมาะสม พบว่าตลาดเกษตรอินทรี ยใ์ นชุมชนของทุกฤดูการผลิต สามารถรับผลผลิตผักอินทรี ยท์ ี่ผลิต
ในอาเภอ แต่รับได้แต่ละชนิ ดผักในปริ มาณไม่มากนัก ส่ วนในตลาดเกษตรอินทรี ยใ์ นเมือง และศูนย์
รวบรวมผลผลิตเกษตรอินทรี ยส์ ามารถรับผลผลิตจากแต่ละอาเภอได้บางชนิ ด โดยการรับผลผลิตไป
ตลาดจะมีการหมุนเวียนชนิดผักกันไปตามฤดูกาล แหล่งผลิต และประเภทตลาด
ทางด้านผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหว พบว่าที่ดินที่ใช้ในการผลิตผักอินทรี ยส์ ามารถผลิ ต
เพิ่มขึ้นได้ประมาณร้อยละ 20 โดยมีตลาดรองรับผลผลิ ตได้ในแต่ละฤดู คือตลาดรับผลผลิตในฤดูฝน
รับได้เป็ น 2 เท่าจากการผลิ ตเดิ ม ส่ วนการผลิ ตในฤดูหนาวและฤดูร้อน ตลาดสามารถรับผลผลิ ตได้
ร้อยละ 50 จากการผลิตเดิม
ผลการศึ กษาแสดงให้เห็ นว่าควรมี การวางแผนร่ วมกันในระดับ กลุ่ มผูผ้ ลิ ตเพื่อพิจารณาถึ ง
เงื่ อนไขและข้อจากัดด้านการตลาด และสามารถลดต้นทุ นค่าขนส่ งของเกษตรกรผูป้ ลูกผักอินทรี ย ์
เพื่อให้เกษตรกรมีการผลิตและขายผักอินทรี ยไ์ ด้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
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ABSTRACT
Organic agricultural production is being popular these days as it is good for the
environmentand consumers’ health. Farmers are more interested to produce organic produce but the
problems are sometimes overproduction and inefficiency of input use. This study had as its
objectives to attain optimal production plans of organic vegetables given the constraints on
resources and markets in Chiang Mai province. 80 farmers in three districts namely Mae Taeng, San
Sai and Mae On were interviewed. Linear programming to maximize returns over production and
transportation costs was used as the model of analysis. Constraints included availability of land,
capital and the quantity of produce which could be sent to different markets. Nine organic
vegetables were considered, namely, chili, broccoli, cauli flower, Chinese cabbage, cabbage,
tomato, yard long bean, cucumber and kale. The analysis was made for three seasons: rainy season,
winter and summer.
The results found that optimal organic vegetable production plans of the three districts,
while still diversified, were more specialized in how each district produced their vegetables when
compared with current production. For the rainy season, the land was used to produce cabbages,
cucumber and kale in Mae Taeng district; tomato and yard long bean in San Sai district and chili,
ฉ

broccoli, cauli flower and Chinese cabbage in Mae On district. In winter, the land was used to
produce cucumber and kale in Mae Taeng district; chili and cauli flower in San Sai and all other
vegetables in Mae On district. In summer, Chinese cabbage, tomato were produced in Mae Taeng
district, yard long bean and kale in San Sai district, while all other vegetables in Mae On district. As
for marketing of organic vegetables, in all production seasons, organic vegetables could be sent to
community markets in the respective district but the volume that could be sold was not large. The
organic markets in the city and the market in the Organic Vegetable Center could receive certain
types of produce from each district depending on season.
Sensitivity analysis revealed that land devoted to organic vegetable production which could
be sent to markets in each season could be increased about 20 percent. The market in the rainy
season could absorb about twice the previous volume sold while in winter and summer, it could
absorb about 50 percent increase in the volume sold.
The results of this study implied that organic vegetable farmers should come together to
plan their production so as to be able to consider market constraints and minimize transportation
costs. This will enable them to produce and sell organic vegetables more efficiently.
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