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บทคัดย่ อ
การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อทราบความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคแครอทต่อระบบการเกษตร
เชิ งพหุ ภารกิ จในจังหวัดเชี ยงใหม่ โดยสะท้อนในลักษณะความเต็มใจจ่ายเพื่อให้มีการปรับเปลี่ ยน
ระบบการผลิ ตทางการเกษตรจากการผลิ ตที่ มี การใช้ส ารเคมี ไปสู่ การเกษตรเชิ งพหุ ภารกิ จโดยใช้
วิธีการทดลองทางเลือกและกาหนดคุณลักษณะของการเกษตรเชิ งพหุ ภารกิจที่จะประเมินระดับความ
พึ ง พอใจใน 2 คุ ณ ลัก ษณะที่ ป ระกอบด้ว ย คุ ณ ลัก ษณะด้านระบบการผลิ ต ทางการเกษตร และ
คุ ณลักษณะด้านระบบการค้า ทั้งนี้ เก็บ รวบรวมข้อมูลจากการผูบ้ ริ โภคตัวอย่างในจังหวัดเชี ยงใหม่
จานวน 400 ตัวอย่าง
ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคตัวอย่างต่อการปรับเปลี่ยนไปสู่ การเกษตรเชิ ง
พหุ ภารกิจในมุมมองของระบบการผลิตนั้น ผูบ้ ริ โภคให้ความพึงพอใจแก่ระบบการผลิตแบบเกษตร
อินทรี ยแ์ ละอนุ รักษ์พนั ธุ์พืชและสัตว์ที่เป็ นประโยชน์ต่อระบบนิ เวศน์เกษตรซึ่ งสามารถประเมินเป็ น
มูลค่าความเต็มใจจ่ายได้มูลค่าสู งสุ ดเท่ากับ 39.92 บาทต่อกิ โลกรัม รองลงมาคือ ความพึงพอใจที่จะ
ปรับเปลี่ยนไปสู่ ระบบการผลิตที่ดีและเหมาะสม (GAP) ประเมินเป็ นมูลค่าความเต็มใจจ่ายได้เท่ากับ
28.62 บาทต่อกิโลกรัม ความพึงพอใจที่จะปรับเปลี่ยนไปสู่ ระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรี ยป์ ระเมิน
เป็ นมูลค่าความเต็มใจจ่ายได้เท่ากับ 27.08 บาทต่อกิ โลกรัม และความพึงพอใจที่จะการปรับเปลี่ยน
ไปสู่ ระบบการผลิ ตที่ดีและเหมาะสมและอนุ รักษ์พนั ธุ์พืชและสัตว์ที่เป็ นประโยชน์ต่อระบบนิ เวศน์
เกษตร (GBIO) ประเมินเป็ นมูลค่าความเต็มใจจ่ายได้เท่ากับ 10.38 บาทต่อกิโลกรัม ส่ วนมุมมองของ
เกษตรเชิ งพหุ ภารกิจด้านการค้า พบว่า ผูบ้ ริ โภคไม่ได้ให้ความสาคัญอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ สาหรับ
ง

ด้า นปั จ จัย ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมของผูบ้ ริ โภคตัวอย่า งที่ มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจเพื่ อ ให้ เกิ ด การ
ปรับเปลี่ยนไปสู่ เกษตรเชิ งพหุ ภารกิจ พบว่า เพศ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จานวนสมาชิก
ที่เป็ นคนชรา การให้ความสาคัญเกี่ยวกับความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องการค้าที่เป็ นธรรม และทัศนคติที่มี
ต่อสิ นค้าเกษตรอิ นทรี ย ์ ซึ่ งตัวแปรเหล่ านี้ มีผลในเชิ งบวกต่อการปรั บเปลี่ ยนระบบการเกษตรเข้าสู่
การเกษตรเชิงพหุ ภารกิจ ยกเว้นเรื่ องของอายุ
จากผลการศึกษาเห็ นได้วา่ ผูบ้ ริ โภคให้ความพึงพอใจและมีความเต็มใจจ่ายต่อเกษตรเชิ งพหุ
ภารกิ จในส่ วนของระบบการผลิ ตมาก ซึ่ งเป็ นแนวโน้ม ที่ ดีในการพัฒ นาการท าการเกษตรเชิ งพหุ
ภารกิ จ ต่ อ ไป และเป็ นประโยชน์ ต่ อ ทั้ง เกษตรกรผูผ้ ลิ ต และผู ้บ ริ โภค ตลอดจนสามารถช่ ว ยลด
ผลกระทบที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น กับ สิ่ ง แวดล้อ มในระยะยาวได้เป็ นอย่างดี ก่ อ ให้ เกิ ด การพัฒ นาทางด้าน
การเกษตรได้อย่างยัง่ ยืน
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ABSTRACT
This study aimed to determine the preference of carrot consumers toward multifunctional
agriculture by assessing the willingness to pay (WTP) for production system attribute and trading
attribute of multifunctional carrot production using Choice Experiment Method. Primary data for
this study were gathered from structured interviews with 400 respondents in urban and rural of
Chiang Mai province.
The results for the consumers’ willingness to pay for modifying conventional carrot
production toward a multifunctional agricultural production system showed that the consumers are
willingness to pay for organic production in combination with agro-biodiversity conservation. The
willingness to pay for this attribute is equal to the value of 39.92 baht per kilogram. The second
ranked attribute is Good Agricultural Practice (GAP) system the value of WTP at 28.2 baht per
kilogram. Organic production system comes in the third place with value of WTP at 27.08 baht per
kilogram. The least favored attribute is GAP with agro-biodiversity conservation with the value of
WTP at 10.38 baht per kilogram. Multifunctional agriculture in the sense of trade was not
significantly recognized by consumers. Socio-economic factors including age, sex, education,
monthly household income per month, number of elderly living in the household, knowledge on
fair-trade and attitude toward organic production system had positively determine the willingness to
pay for multifunctional agriculture production system except age.
ฉ

The results showed that most consumers willing to promote the concept of agricultural
multifunctionality and develop diverse and resilient rural communities in support of sustainable
agricultural development.
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