บทที่ 1
บทนำ
1.1 ทีม่ ำและควำมสำคัญ
เนื่ อ งจากการเพิ่ ม ขึ้ นของประชากรโลกในปั จ จุ บ ัน ที่ เพิ่ ม สู ง ขึ้ น ส่ ง ผลต่ อ ปริ ม าณของ
ทรัพ ยากรที่ ถูกใช้ไปเป็ นจานวนมาก รวมถึ งการผลิ ตเกษตรที่ มีก ารเปลี่ ยนแปลงเพื่อให้รองรั บกับ
ความต้องการบริ โภคของประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น ทาให้เกิดการเปลี่ ยนแปลงระบบการผลิ ตเกษตรที่
มุ่งเน้นการพัฒนาที่ใช้สารเคมีต่างๆ มากขึ้น โดยไม่คานึ งถึ งผลกระทบที่มีต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
ซึ่ งผลกระทบนี้ ก่อให้เกิดผลต่อ ดิน น้ า อากาศ และสิ่ งแวดล้อม ทาให้สิ่งแวดล้อมถูกทาลาย และเสื่ อม
คุ ณ ภาพ ส่ งผลต่อคุ ณ ภาพชี วิตของมนุ ษ ย์ แผ่ขยายออกไปเป็ นวงกว้าง ดังนั้น ทัว่ โลกจึ งหันมาให้
ความสาคัญกับการผลิตเกษตรที่ใส่ ใจสิ่ งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่ งระบบเกษตรอินทรี ยก์ ็เป็ นทางเลือกหนึ่ ง
ในการผลิตที่ยึดหลักการทาเกษตรตามวิถีธรรมชาติ ที่สามารถใช้สารอินทรี ยแ์ ละปุ๋ ยอินทรี ย ์ ห้ามใช้
สารเคมี ปุ๋ ยเคมี และยาฆ่าแมลง ที่จะเป็ นอันตรายต่อสิ่ งแวดล้อม โดยระบบเกษตรอินทรี ยม์ ีข้ นั ตอน
การผลิ ตที่ ค่ อนข้างเข้ม งวด มี ก ระบวนการตรวจสอบไร่ นา ระบบที่ รับ รองกระบวนการผลิ ตและ
คุณภาพของผลผลิตที่ชดั เจนและโปร่ งใส ส่ งผลให้ผลผลิตที่ได้จากระบบเกษตรอินทรี ยน์ ้ ี มีผลต่อการ
อนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม เพราะทาให้ดิน น้ า และอากาศสะอาดขึ้น ไม่เสื่ อมสภาพไปเพราะการปนเปื้ อน
สารเคมี และมี ผลต่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคเนื่ องจากไม่มีสารเคมีปนเปื้ อนหรื อตกค้างในผลผลิ ตของ
เกษตรกร
จังหวัดเชียงใหม่มีพ้ืนที่ทางการเกษตรทั้งหมด 12,566,911ไร่ คิดเป็ นพื้นที่ถือครองการเกษตร
จานวน 1,835,425 ไร่ หรื อร้อยละ 14.61 ของพื้นที่จงั หวัด เป็ นพื้นที่การเกษตรในเขตชลประทาน ร้อย
ละ 35.03 ของพื้นที่ถือครองการเกษตรทั้งหมด ซึ่ งพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเชี ยงใหม่เป็ นพื้นที่ราบ
ลุ่ ม น้ า และที่ ราบเชิ งเขา มี ค วามอุ ด มสมบู รณ์ เหมาะสมต่ อการเกษตร ซึ่ งมี เกษตรอิ น ทรี ย ์เป็ นพื ช
เศรษฐกิ จสาคัญอย่างหนึ่ ง (ส านักงานเกษตรจังหวัดเชี ยงใหม่,2553) จากข้อมูลของสหกรณ์ เกษตร
อิ นทรี ย ์จงั หวัดเชี ย งใหม่ จากัด (2549) สิ น ค้าเกษตรอิ นทรี ยท์ ี่ ส าคัญ และนิ ย มปลู ก มาก ได้แก่ ข้าว
อินทรี ย ์ ลาไยอินทรี ย ์ ส้มอินทรี ย ์ และผักอินทรี ย ์ โดยในปี 2553 พบว่าจังหวัดเชี ยงใหม่มีพ้ืนที่ที่ปลูก
ผักอิ นทรี ยเ์ พิ่มขึ้ นเป็ น 3,517 ไร่ ปลูกมากที่สุ ดที่อาเภอแม่ออน จานวน 733 ไร่ รองลงมาคืออาเภอ
แม่แตง และอาเภอสันทราย มีพ้ืนที่ปลูกผักอินทรี ย ์ 698 ไร่ และ 585 ไร่ ตามลาดับ โดยพื้นที่เพาะปลูก
เกษตรอิ นทรี ยย์ งั มี อยู่น้อย เมื่อเที ยบกับ ศัก ยภาพของจังหวัดที่ เอื้ ออานวยต่ อการเพาะปลู กและท า
การเกษตร รวมถึงการพัฒนาการผลิตสิ นค้าเกษตรอินทรี ยท์ ี่ตอ้ งอาศัยเวลาและขั้นตอน โดยเฉพาะการ
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แก้ปัญหา และอุปสรรคในด้านการผลิตที่มีตน้ ทุนอยูใ่ นระดับสู ง ปั ญหาด้านการตลาดที่ราคาผลผลิ ต
อยู่ในเกณฑ์สูง นอกจากนี้ ยงั รวมถึ งตลาดเกษตรอินทรี ยใ์ นจังหวัดเชี ยงใหม่ที่มีหลากหลายรู ปแบบ
อาทิเช่ น ตลาดในชุ มชน ตลาดนัดเกษตรอินทรี ยใ์ นเมือง และรู ปแบบของศูนย์รวบรวมและกระจาย
ผลผลิตเกษตรอินทรี ย ์ ซึ่ งมีจานวนน้อยมากหากเทียบกับจานวนของตลาดที่จาหน่ายผักทัว่ ไป ซึ่ งผัก
ทัว่ ไปที่ ข ายตามท้องตลาดเป็ นเกษตรเคมี ส่ วนใหญ่ มี การปนเปื้ อนสารเคมี ไม่มากก็น้อย ส่ งผลต่ อ
สุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งหากมีการส่ งเสริ มการผลิ ตผักอินทรี ย ์ รวมถึ งมี การบริ หารการตลาดเกษตร
อินทรี ยใ์ ห้มีประสิ ทธิ ภาพ ลดต้นทุนการจัดการ และสามารถรองรับผลผลิตที่จะผลิตสู่ ความต้องการ
ของตลาดได้ จะทาให้ผผู ้ ลิตมีรายได้ และผูบ้ ริ โภคมีทางเลือกรับประทานอาหารที่ปลอดภัยเช่นกัน
ดังนั้น การศึ ก ษาครั้ งนี้ จึ งมี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อศึ ก ษาสภาพเศรษฐกิ จทั่วไป สภาพการผลิ ต
การตลาดของเกษตรกรผูป้ ลู ก ผัก อิ น ทรี ย ์ รวมถึ ง ต้น ทุ น ทางด้านการขนส่ ง และน าข้อ มู ล มาวาง
แผนการผลิต เพื่อให้มีการจัดสรรการผลิตภายใต้เงื่อนไขที่จากัด ให้เกิดการผลิตผักอินทรี ยท์ ี่เหมาะสม
สอดคล้องกับตลาดและทรัพยากร ให้เกิดประโยชน์กบั กลุ่มเกษตรกรในแง่ของการลดต้นทุนการผลิต
เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ ซึ่งข้อมูลที่ได้อาจเป็ นประโยชน์กบั หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนาไปส่ งเสริ ม
ใช้กบั กลุ่มเกษตรกรผูผ้ ลิตสิ นค้าเกษตรอื่นๆ ต่อไปได้
1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
1. เพื่อทราบถึงสภาพทางเศรษฐกิจ สภาพการผลิตและการตลาดของกลุ่มเกษตรกรผูป้ ลูกผัก
อินทรี ยใ์ นจังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อทราบแผนการผลิตพืชที่เหมาะสมของกลุ่มเกษตรกรผูป้ ลูกผักอินทรี ยภ์ ายใต้เงื่อนไข
และข้อจากัดด้านทรัพยากรการผลิตและการตลาดในจังหวัดเชียงใหม่
1.3 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
การศึกษานี้ จะทาให้เกษตรกรในพื้นที่ที่ศึกษาสามารถนาเอาแผนการผลิตที่ได้ไปปรับใช้เป็ น
ข้อมู ลประกอบการตัดสิ น ใจวางแผนการผลิ ตของตนเองได้ นอกจากนี้ หน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้อง เช่ น
สานักงานเกษตรจังหวัดเชี ยงใหม่สามารถนาแผนการผลิตที่ได้ไปใช้ในการวางแผนในการสนับสนุ น
ส่ งเสริ มและช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ
การศึ กษาในครั้งนี้ เป็ นการศึ กษาแผนการผลิ ตพืชที่ เหมาะสมของกลุ่ มเกษตรกรผูป้ ลูกผัก
อินทรี ยใ์ นจังหวัดเชี ยงใหม่ โดยให้สอดคล้องกับข้อจากัดทางการตลาดและทรัพยากร ข้อมูลที่ใช้ใน
การศึกษาเป็ นข้อมูลปี การเพาะปลูก 2555/2556
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1.5 นิยำมศัพท์
เกษตรอินทรี ย ์ ระบบการผลิ ตทางการเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ในการป้ องกันและ
กาจัดศัตรู พืช วัชพืช หรื อในการกระตุน้ การเจริ ญเติบโตของพืช ตลอดจนไม่ใช้ปุ๋ยเคมีในการปรับปรุ ง
ดิน ห้ามใช้จุลินทรี ย ์ พืช หรื อเมล็ดพันธุ์ที่มีการตัดต่อทางพันธุ กรรม
ผักอินทรี ย ์ ผักที่ผลิ ตด้วยวิธีธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ ไม่ใช้พนั ธุ์พืชที่มีการตัดต่อ
สารพันธุกรรม รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะแก่สิ่งแวดล้อม
ปั ญหาการขนส่ ง หมายถึง การส่ งสิ นค้า วัตถุดิบ หรื อพืชผลทางการเกษตร จากต้นทางหรื อ
จากแหล่งผลิต (sources) ไปยังปลายทางหรื อจุดรับสิ นค้า (destinations) ที่มีค่าใช้จ่ายมาเกี่ยวข้อง
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