บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรมที่มีผลผลิตเลี้ ยงคนไทยและชาวโลกมาเป็ นระยะเวลานาน
จนกระทัง่ ได้รับการยกย่องให้เป็ นครัวของโลก ซึ่ งประเทศไทยถื อได้ว่าเป็ นผูน้ าทางด้านการผลิ ต
อาหารรายใหญ่ของโลก ประกอบกับสามารถส่ งออกสิ นค้าเกษตรที่สาคัญได้เป็ นอันดับต้นๆ ซึ่ งใน
อดีตนั้นภาคการเกษตรของไทยใช้รูปแบบการทาการเกษตรแบบดั้งเดิม ที่เป็ นการมุ่งเน้นการผลิตเพื่อ
ยังชี พและเป็ นระบบที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมหรื อพึ่งพาธรรมชาติเป็ นสาคัญ และต่อมาเริ่ มพัฒนาให้
เป็ นระบบการเกษตรเพื่อการค้ามากขึ้น เนื่องจากมีผลผลิตที่เหลือจากการบริ โภคและสามารถนามาซื้ อ
ขายแลกเปลี่ยนกันได้ จึงทาให้เกิดสถานการณ์ที่เรี ยกว่า “การปฏิวตั ิเขียว (Green Revolution)” ที่มีการ
ใช้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เกษตรและเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพทางการผลิ ต
มากขึ้ น จากการเปลี่ ยนแปลงระบบการผลิ ตนี้ เองที่ ทาให้ประเทศไทยมุ่งเน้นการเกษตรเชิ งพาณิ ชย์
โดยมีการผลิตเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคเป็ นหลัก และมีการใช้เทคโนโลยีที่ได้รับ
ถ่ายทอดจากต่างประเทศ มีการนาเข้าปั จจัยการผลิ ตจานวนมาก รวมทั้งมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
จนเกิ นขอบเขต ซึ่ งจากการพัฒนาและการเปลี่ ยนแปลงที่ เป็ นไปอย่างรวดเร็ ว ทั้งในด้านเทคโนโลยี
เศรษฐกิ จ สังคม และสิ่ งแวดล้อมนั้น จึงทาให้นักพัฒนาการเกษตรเห็ นว่า ภาคเกษตรกรรมไม่ได้มี
บทบาทที่จากัดเพียงการผลิตอาหารเท่านั้น แต่ได้ขยายบทบาทที่มีต่อการพัฒนาประเทศ ครอบคลุมใน
หลายด้านได้แก่ การตอบสนองความมัน่ คงด้านอาหาร การลดปั ญหาความยากไร้ เพื่อความอยู่ดีมีสุข
ของคนภาคเกษตรกรรม ความสมดุ ลของสิ่ งแวดล้อม ความเข้มแข็งของชุ มชน และการนารายได้เข้า
ประเทศด้วยการส่ งออก โดยตามนัยนี้ การเกษตรในยุคปั จจุบนั จึงมีแนวคิดในเรื่ อง “การเกษตรเชิงพหุ
ภารกิ จ เกิ ด ขึ้ น (multi-functional agriculture)” ซึ่ งการเกษตรเชิ ง พหุ ภ ารกิ จ เป็ นแนวคิ ด ของการ
ปรับเปลี่ยนวิถีการเกษตรไปสู่ การเกษตรที่เป็ นมิตรต่อธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งเป็ นการเพิ่ม
มิ ติ ใ นการให้ ค วามส าคัญ ต่ อ ระบบการเกษตรเพื่ อ เป็ นแหล่ ง ของการเรี ย นรู ้ เช่ น การศึ ก ษาการ
เจริ ญเติบโตและระบบนิ เวศน์ของสิ่ งมีชีวิต ความหลากหลายทางชี วภาพของพืชและสัตว์ รวมทั้งเป็ น
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แหล่งของการหมุนเวียนธาตุอาหารของพืชด้วย นอกจากนี้การเกษตรเชิงพหุ ภารกิจยังได้กล่าวถึง การ
พิจารณาการจ้างงานของแรงงานในชนบท มีการสนับสนุ นให้เกษตรกรรายย่อยรวมกลุ่มในลักษณะ
ของธุ รกิจชุ มชน ส่ งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง เกิดการช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน สามารถสร้างอานาจในการ
ต่อรองราคาสิ นค้าได้อนั เป็ นผลประโยชน์ที่เกิดแก่ผผู ้ ลิต ผูบ้ ริ โภค และสิ่ งแวดล้อมตามมานอกจากนี้
ยังครอบคลุมถึงความมัน่ คงทางด้านอาหาร การปรับปรุ งสภาพแวดล้อมภายในชุมชนให้ดีข้ ึน คุณภาพ
และความปลอดภัยของอาหาร และสวัสดิการหรื อสุ ขลักษณะในฟาร์ มสัตว์เลี้ ยง ซึ่ งสิ่ งต่างๆ เหล่านี้
ล้วนแต่เป็ นองค์ประกอบที่คานึงถึงการอนุรักษ์แบบองค์รวมทั้งสิ้ น (ผ่องพรรณ, 2546)
จากการเผชิ ญกับปั ญหาของภาคการเกษตรไทย ทาให้ปัจจุบนั นี้ มีนโยบายสนับสนุ นต่างๆ จาก
ทางรัฐบาล เช่น การจานาพืชผล การประกันราคา เป็ นต้น แต่นโยบายเหล่านี้ ก็ช่วยแก้ไขปั ญหาให้แก่
เกษตรกรได้เพียงบางส่ วนเท่านั้น เกษตรกรยังต้องเผชิ ญกับปั ญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า
ประกอบกับความบกพร่ องของกลไกตลาดและการที่เกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรี ยบจากพ่อค้าคนกลาง
ในการผูก ขาดการซื้ อปั จจัยการผลิ ตหรื อการขายผลผลิ ต รวมทั้งการตกอยู่ภายใต้การครอบงาของ
หน่ วยงานและบริ ษทั นายทุน เนื่ องมาจากเกษตรต้องพึ่งพาปั จจัยการผลิ ต และเทคโนโลยี จากแหล่ง
ดังกล่าว ทาให้เกษตรกรต้องเป็ นหนี้ สินมากมาย เนื่ องจากต้องไปกูเ้ งิ นเพื่อมาใช้ลงทุนทาการเกษตร
ในด้านการซื้ อปั จจัยการผลิ ต เป็ นผลให้แรงงานภาคการเกษตรส่ วนหนึ่ งต้องอพยพย้ายถิ่ นไปสู่ ไป
ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นเกษตรกรต้องวนเวียนอยูก่ บั วัฏจักรความยากจนจึงทาให้เกษตรกรหรื อผูผ้ ลิต
ต้องขวนขวายหาแนวทางแก้ไขปั ญหาที่เกิ ดขึ้นหรื อหาแนวทางในการบรรเทาปั ญหาเหล่านั้นลง ซึ่ ง
แนวคิดของการค้าที่เป็ นธรรม (fair trade) จึงเป็ นแนวทางเลือกหนึ่ งที่ตอบสนองต่อความต้องการใน
การแก้ไขของเกษตรกรและผูผ้ ลิตได้เป็ นอย่างดี กล่าวคือ การค้าที่เป็ นธรรมนั้นจะให้ความสาคัญกับ
ทุกฝ่ ายหรื อผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ยด้วย ซึ่ งเป็ นการค้าที่เป็ นการเคลื่ อนไหวเกี่ ยวกับความเป็ นธรรมใน
การค้า สนับสนุ นมาตรฐานสากลในเรื่ อง แรงงาน สิ่ งแวดล้อม และการพัฒนาสังคมหรื อชุ มชนของ
ตนเองด้วย ซึ่ งการค้าในลักษณะนี้ ส่งผลให้เกิ ดการพัฒนาความเป็ นอยูข่ องเกษตรกรหรื อผูผ้ ลิ ต โดย
เป็ นการเพิม่ อานาจในการต่อรองและเป็ นการช่วยเหลือในเรื่ องการประกันราคาสิ นค้าและผลผลิตของ
เกษตรกรในทางที่ เป็ นธรรม ประกอบกับ การเพิ่ มความเข้มแข็งทั้งด้านเศรษฐกิ จและสั งคมให้ก ับ
ชุ ม ชน ท าให้ป ระชาชนในชุ ม ชนมี ส ภาพความเป็ นอยู่ที่ดีข้ ึ น ในที่ น้ ี แนวคิ ดของการเกษตรเชิ งพหุ
ภารกิ จและการค้าที่ เป็ นธรรมนั้น มี ความคล้ายคลึ งกันเรื่ องของการส่ งเสริ ม ให้มี การพัฒนาชุ มชน
ท้อ งถิ่ น สร้ างรายได้ให้ ชุ ม ชน ท าให้ ชุ ม ชนมี ค วามเข้ม แข็ง สามารถพึ่ งพาตนเองได้ ซึ่ งส่ ง ผลให้
เกษตรกรรายย่อยหรื อผูผ้ ลิ ตได้รับราคาที่เป็ นธรรม มีรายได้ที่เหมาะสม เศรษฐกิ จของชุ มชนมีความ
เข้มแข็งและเกิดพัฒนาไปในทางที่ดีข้ ึน
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จะเห็ นได้ว่า หลักการของเกษตรเชิ งพหุ ภารกิ จและการค้าที่เป็ นธรรม เป็ นหลักการที่ดีในการ
ปรับเปลี่ ยนระบบการเกษตรของไทย เพื่อช่ วยเหลื อเกษตรกร สังคม และสิ่ งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม
ระบบนี้ จะเกิ ดขึ้ นได้ตอ้ งอาศัยการสนับ สนุ นจากผูบ้ ริ โภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งมุ มมองผูบ้ ริ โภคต่ อ
การเกษตรเชิ งพหุ ภารกิจและการค้ายุติธรรมในเรื่ องระบบการผลิตที่หลากหลายและเกื้อกูลกับระบบ
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม และประเด็นการส่ งเสริ ม การท่องเที่ ยวเชิ งนิ เวศน์ ซึ่ งมุ มมอง
ดังกล่ าวสามารถน ามาประเมิ น มู ล ค่ าความเต็ม ใจจ่ ายออกมาได้ และสามารถใช้เป็ นข้อมู ล ให้ ก ับ
เกษตรกรในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมการผลิต ให้สอดคล้องกับหลักการของเกษตรเชิง
พหุ ภารกิจและการค้าที่เป็ นธรรม เพื่อให้เกษตรความยัง่ ยืนในระบบการเกษตรต่อไป การนี้ จึงได้ศึกษา
เกี่ยวกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคนอกจากนี้ พฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกของผูบ้ ริ โภคนั้นมีอิทธิ พล
ที่ทาให้กระแสของการบริ โภคเปลี่ ยนแปลงตามไปด้วยขณะเดี ยวกันเกษตรกรหรื อผูผ้ ลิต มักทาการ
ผลิตสิ นค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดหรื อความต้องการของผูบ้ ริ โภคเป็ นประการสาคัญ
ทั้งนี้จากความเฟื่ องฟูของกระแสสิ่ งแวดล้อมและสุ ขภาพ ส่ งผลให้เกิดช่องทางการตลาดแบบทางเลือก
กระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคหันมาจับจ่ายซื้ อสิ นค้าที่ผา่ นกระบวนการผลิตที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมเพิ่มขึ้นทา
ให้เกษตรกรหรื อผูผ้ ลิตมีแนวทางและทางเลือกใหม่ ๆ ในการผลิตเพื่อสนองต่อความต้องการดังกล่าว
และหันมาทาการผลิตหรื อปรับเปลี่ยนรู ปแบบการผลิตไปสู่ ระบบที่เป็ นมิตรต่อธรรมชาติ และพัฒนา
ไปสู่ ระบบเกษตรยัง่ ยืนต่อไปดังนั้นการศึกษานี้ จึงมีวตั ถุ ประสงค์หลักในการศึกษาถึงความพึงพอใจ
ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการผลิตแครอทเชิงพหุ ภารกิจ
1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
1.2.1 เพื่ อทราบความพึ งพอใจของผูบ้ ริ โภคแครอทต่ อระบบการเกษตรเชิ ง พหุ ภารกิ จใน
จังหวัดเชียงใหม่
1.2.2 เพื่ อทราบทัศนคติ ของผูบ้ ริ โภคแครอทต่อระบบการเกษตรเชิ งพหุ ภารกิ จ ในจังหวัด
เชียงใหม่
1.3 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับจำกกำรศึกษำ
หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง ทั้งหน่ วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรอิสระหรื อผูท้ ี่ มีส่วนได้ส่วน
เสี ย ในภาคการเกษตร สามารถใช้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกผลผลิตในระบบ
การเกษตรเชิงพหุ ภารกิจของประชาชน เป็ นแนวทางในการกาหนดแนวคิดและนโยบาย ในการพัฒนา
และปรับปรุ งรู ปแบบทางด้านการเกษตร เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคม
ตลอดจนสามารถนาไปแนวทางปฏิบตั ิในการแก้ไขปั ญหาทางด้านการเกษตรอื่นๆ ต่อไป
3

1.4 ขอบเขตของกำรศึกษำ
การศึกษาในครั้งนี้ ศึกษาความพึงพอใจและความเต็มใจจ่ายของประชากรที่ เป็ นผูม้ ี หน้าที่ดูแล
รับ ผิดชอบเกี่ ยวกับ เรื่ องการบริ โภคอาหารของสมาชิ กภายในครัวเรื อนเป็ นประจา ในเขตจังหวัด
เชี ยงใหม่ โดยในกรณี ได้นาประเด็นการผลิ ตและการตลาดของแครอทมาเป็ นกรณี ตวั อย่างในการ
วิเคราะห์ความเต็มใจจ่ายของผูบ้ ริ โภคเนื่ องจากแครอทเป็ นหนึ่ งในผักที่ มีการผลิ ตมากในภาคเหนื อ
เช่นกัน
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