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การผลิตในระบบเกษตรอินทรียใ์นปัจจุบนัเร่ิมเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายเน่ืองจากเป็นการผลิต

เกษตรท่ีใส่ใจสภาพแวดลอ้มและสุขภาพของผูบ้ริโภค เกษตรกรจึงเร่ิมหนัมาสนใจผลิตเกษตรอินทรีย์

มากข้ึน แต่ยงัมีปัญหาของปริมาณผลผลิตท่ีออกสู่ตลาดมากเกินไป เพราะการผลิตไม่มีการวางแผน

และการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อหาแผนการผลิตท่ีเหมาะสมของ

เกษตรกรผูป้ลูกผกัอินทรีย์ในจงัหวดัเชียงใหม่ภายใต้ข้อจ ากัดด้านการตลาดและทรัพยากร โดย

รวบรวมขอ้มูลของเกษตรกรผูป้ลูกผกัอินทรียใ์นจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเลือกเกษตรกรจาก 3 อ าเภอ คือ

อ าเภอแม่แตง อ าเภอสันทราย และอ าเภอแม่ออน จ านวน 80 ราย โดยใช้แบบจ าลองเชิงเส้นในการ

วิเคราะห์หาแผนการผลิต  ซ่ึงเน้นวิ เคราะห์ผลตอบแทนสุทธิสูงสุด  โดยน าต้นทุนการผลิต 

ผลตอบแทนการผลิต ตน้ทุนค่าขนส่งมาวิเคราะห์ร่วมในแบบจ าลองและมีการพิจารณาขอ้จ ากดัของ

ผลผลิตท่ีสามารถส่งตลาดต่างๆ โดยมีผกัอินทรียท่ี์ใช้วิเคราะห์จ านวน 9 ชนิด คือพริก บร็อคโคล่ี 

กะหล ่าดอก กะหล ่าปลี ผกักาดขาว มะเขือเทศ ถัว่ฝักยาว แตงกวา และคะนา้ น ามาวิเคราะห์ใน 3 ฤดู

การผลิต คือ ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน  
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  ผลการศึกษา พบว่าแผนการผลิตท่ีเหมาะสมของการผลิตผกัอินทรีย์ของ 3 อ าเภอ มีการ

กระจายการผลิตในแต่ละอ าเภอ แต่มีการผลิตท่ีจ าเพาะเจาะจงชนิดผกัมากข้ึน เม่ือเทียบกบัการผลิตใน

ปัจจุบนัซ่ึงจะผลิตผกัทุกชนิด โดยในฤดูฝนมีการผลิตผกักาดขาว แตงกวาและคะนา้ในอ าเภอแม่แตง 

ผลิตมะเขือเทศและถัว่ฝักยาวในอ าเภอสันทราย และผลิตพริก บร็อคโคล่ี กะหล ่าดอกและกะหล ่าปลี

ในอ าเภอแม่ออน ส่วนในฤดูหนาวมีการผลิตแตงกวาและคะนา้ในอ าเภอแม่แตง ผลิตพริกและกะหล ่า

ดอกในอ าเภอสันทราย  และผลิตผกัอินทรียช์นิดท่ีเหลือในอ าเภอแม่ออน ขณะท่ีในฤดูร้อนมีการผลิต

กะหล ่าปลีและมะเขือเทศในอ าเภอแม่แตง ผลิตถัว่ฝักยาวและคะนา้ในอ าเภอสันทราย และผกัอินทรีย์

ชนิดท่ีเหลือผลิตในอ าเภอแม่ออน ส่วนการส่งผลผลิตสู่ตลาดต่างๆ ของการวิเคราะห์แผนการผลิตท่ี

เหมาะสม พบวา่ตลาดเกษตรอินทรียใ์นชุมชนของทุกฤดูการผลิตสามารถรับผลผลิตผกัอินทรียท่ี์ผลิต

ในอ าเภอ แต่รับไดแ้ต่ละชนิดผกัในปริมาณไม่มากนกั ส่วนในตลาดเกษตรอินทรียใ์นเมือง และศูนย์

รวบรวมผลผลิตเกษตรอินทรียส์ามารถรับผลผลิตจากแต่ละอ าเภอไดบ้างชนิด โดยการรับผลผลิตไป

ตลาดจะมีการหมุนเวยีนชนิดผกักนัไปตามฤดูกาล แหล่งผลิต และประเภทตลาด 

  ทางดา้นผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหว พบวา่ท่ีดินท่ีใช้ในการผลิตผกัอินทรียส์ามารถผลิต

เพิ่มข้ึนไดป้ระมาณร้อยละ 20 โดยมีตลาดรองรับผลผลิตไดใ้นแต่ละฤดู คือตลาดรับผลผลิตในฤดูฝน

รับไดเ้ป็น 2 เท่าจากการผลิตเดิม ส่วนการผลิตในฤดูหนาวและฤดูร้อน ตลาดสามารถรับผลผลิตได้

ร้อยละ 50 จากการผลิตเดิม  

  ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าควรมีการวางแผนร่วมกนัในระดบักลุ่มผูผ้ลิตเพื่อพิจารณาถึง

เง่ือนไขและขอ้จ ากดัดา้นการตลาด และสามารถลดตน้ทุนค่าขนส่งของเกษตรกรผูป้ลูกผกัอินทรีย ์

เพื่อใหเ้กษตรกรมีการผลิตและขายผกัอินทรียไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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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, 
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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. 

 


