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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ในปัจจุบนัรสนิยมของผูบ้ริโภคเปล่ียนไปโดยค ำนึงถึงกำรบริโภคเพื่อสุขภำพยิ่งข้ึน รวมถึง
กำรเลือกซ้ืออำหำรท่ีมีมำตรฐำน ได้แก่ อำหำรปลอดภัย กำรผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและ
ส่งเสริมสวสัดิภำพสัตว ์ยกตวัอย่ำง เช่น มำตรฐำน ThaiGAP, GLOBALGAP, GMP, HACCP, ISO 
14001, ORGANIC FOOD เป็นต้น ท ำให้ผูผ้ลิตจะต้องปรับตัวต่อกำรเปล่ียนแปลงต่ำงๆในโลกท่ี
เกิดข้ึนอยำ่งรวดเร็ว และตำมควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค (ส ำนกัส่งเสริมและพฒันำกำรปศุสัตว,์ 2555) 

เกษตรอินทรียใ์นประเทศไทยนั้นมีมำนำนกวำ่ 20 ปีแต่ก็ยงัถือวำ่อยูใ่นขั้นเร่ิมตน้กำรขยำยตวั
ในภำคกำรผลิต ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรรวมตวักนัของกลุ่มเกษตรกรหรือผูป้ระกอบกำรรำยใหญ่เขำ้มำ
ในตลำดแต่เป้ำหมำยส ำคญัยงัเป็นกำรผลิตเพื่อส่งออกไปจ ำหน่ำยยงัต่ำงประเทศมำกกวำ่กำรจ ำหน่ำย
ในประเทศจนกระทัง่ในปี 2545 ผูบ้ริโภคในประเทศเร่ิมหนัมำเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เกษตรอินทรียแ์ทน
ผลิตภณัฑ์เกษตรแบบเดิมมำกข้ึน เร่ิมมีผลิตภณัฑ์เกษตรอินทรียว์ำงจ ำหน่ำยตำมซูเปอร์มำร์เก็ตดว้ย
รำคำท่ีสูงกวำ่ผลิตภณัฑ์แบบเดิมร้อยละ 20 ถึง 50 ต่อมำปี 2548 รัฐบำลให้ควำมส ำคญักบัระบบกำร
ผลิตแบบเกษตรอินทรียม์ำกข้ึนท ำใหต้ลำดเกษตรอินทรียใ์นไทยมีอตัรำกำรเติบโตเพิ่มข้ึนร้อยละ 145 
จำกปี 2545 โดยผลิตภณัฑ์เกษตรอินทรียท่ี์ไดรั้บควำมนิยมมีทั้ง ผกั ผลไมอ้บแห้ง น ้ ำผลไม ้น ้ ำกะทิ 
ผลิตภณัฑ์แปรรูปจำกขำ้ว (กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, 2555) จำกกำรส ำรวจของมูลนิธิสำยใยแผ่นดิน 
พบวำ่ผลผลิตและผลิตภณัฑ์ท่ีไดรั้บกำรรับรองของผูป้ระกอบกำรเกษตรอินทรียไ์ทยส่วนใหญ่จะเป็น
ผลิตภณัฑ์พืช และผกั (มูลนิธิสำยใยแผ่นดิน, 2555) ส่วนทำงด้ำนปศุสัตว ์แม้จะมีกำรผลกัดนัจำก
หน่วยงำนของรัฐ มีกำรจดัท ำมำตรฐำนสินคำ้เกษตรและอำหำรแห่งชำติ เกษตรอินทรียเ์ล่ม2: ปศุสัตว์
อินทรียข้ึ์นมำก็ตำม แต่กำรท ำปศุสัตวอิ์นทรียน์ั้นก็ยงัไม่เป็นท่ีแพร่หลำย จำกขอ้มูลของกรมปศุสัตว์
แสดงให้เห็นวำ่มีผูผ้ลิตเพียง 11 รำย ท่ีไดรั้บกำรรับรองตำมมำตรฐำนสินคำ้เกษตรและอำหำรแห่งชำติ 
(กรมปศุสัตว,์ 2557) 

สุกรเป็นสินคำ้ท่ีประเทศไทยผลิตและบริโภคในประเทศในสัดส่วนท่ีสูงมำกเม่ือเทียบกบั
สินคำ้ปศุสัตวอ่ื์นๆ จำกสถิติของกรมปศุสัตว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีจ ำนวนสุกรท่ีฆ่ำเป็น
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อำหำรตำมอำชญำบตัรปี พ.ศ. 2554 จ ำนวน 6,129,127 ตวั ในขณะท่ีจ ำนวนโค และกระบือ ท่ีฆ่ำเป็น
อำหำรตำมอำชญำบตัรปีพ.ศ. 2554 มีเพียง 565,272 และ 91,837 ตวั ตำมล ำดับ (ส ำนักงำนปศุสัตว์
จงัหวดัเชียงใหม่, 2554) จงัหวดัเชียงใหม่ถือเป็นจงัหวดัท่ีมีจ  ำนวนสุกรมำกท่ีสุดในภำคเหนือตอนบน
คือ 362,295 ตวั หรือคิดเป็นร้อยละ 33.94 จำกจ ำนวนสุกรในภำคเหนือตอนบนทั้งหมด 1,067,507 ตวั 
(ส ำนักงำนปศุสัตว์ เขต 5, 2555) จงัหวดัเชียงใหม่มีเครือข่ำยองค์กรเกษตรกรและผูบ้ริโภคเกษตร
อินทรียอ์ยู่หลำยกลุ่ม อำทิเช่น สมำชิกศูนยศึ์กษำและพฒันำเกษตรอินทรียเ์รนโบวฟ์ำร์ม (องค์กร
พฒันำเอกชน) กลุ่มเกษตรอินทรียบ์ำ้นดอนเจียง เป็นตน้ ซ่ึงแต่เดิมนั้นท ำกำรปลูกพืชผกั ผลไม ้และ
ขำ้วอินทรีย ์จนเม่ือในปี พ.ศ. 2550 ไดมี้กำรรวมกลุ่มกนัของกลุ่มเกษตรกรท่ีท ำเกษตรอินทรียใ์นพื้นท่ี
จงัหวดัเชียงใหม่จ  ำนวน 6 กลุ่มเพื่อก่อตั้งเครือข่ำยปศุสัตวอิ์นทรีย ์(หนังสือพิมพ์บ้ำนเมือง, 2555) 
แสดงให้เห็นวำ่ นอกจำกสินคำ้ทำงดำ้นกำรเกษตรท่ีเป็นพืชผกัแลว้ เกษตรกรยงัให้ควำมสนใจในกำร
ท ำปศุสัตว์อินทรีย์ด้วย อีกทั้ งจังหวดัเชียงใหม่มีกำรวำงแผนยุทธศำสตร์อำหำรปลอดภัย โดย
ตั้งเป้ำหมำยในปี 2554 - 2559 จะท ำให้เชียงใหม่เป็นเมืองเกษตรปลอดภยัให้ไดท้ั้งจงัหวดั พร้อมๆกบั
กำรด ำเนินงำนแบบคู่ขนำนผลิตเกษตรอินทรียใ์นระยะยำว (ส ำนักงำนประชำสัมพนัธ์ เขต 3, 2555) 
ดงันั้นจงัหวดัเชียงใหม่จึงเป็นตลำดท่ีน่ำสนใจส ำหรับเน้ือสุกรอินทรีย ์

กำรท ำปศุสัตวอิ์นทรียเ์ป็นกำรเพิ่มมูลค่ำใหสิ้นคำ้ และหลีกเล่ียงกำรกีดกนัทำงกำรคำ้โดยอำ้ง
สำรตกคำ้งในผลิตภณัฑ์นอกจำกน้ียงัเพิ่มช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยใหม่สู่กลุ่มลูกคำ้ระดบับนอีกดว้ยท่ี
ผำ่นมำควำมตอ้งกำรบริโภคอำหำรอินทรียข์ยำยตวัมำกทั้งภำยในและต่ำงประเทศ แต่เน่ืองจำกเกษตร
อินทรียเ์ป็นตลำดสินคำ้เฉพำะกลุ่ม (segmentation market) ผูบ้ริโภคจึงเป็นกลุ่มคนท่ีมีควำมรู้ควำม
ตระหนกัในดำ้นสุขอนำมยัและมีก ำลงัซ้ือค่อนขำ้งสูง ขณะเดียวกนัเกษตรอินทรียย์งัมีขอ้จ ำกดัในกำร
ผลิตซ่ึงยงัไม่สำมำรถผลิตในลกัษณะเกษตรกรรมขนำดใหญ่ได ้ท ำให้สินคำ้เกษตรอินทรียมี์รำคำสูง 
(positioning magazine, 2551) แต่เน่ืองจำกผูบ้ริโภคไม่สำมำรถแยกควำมแตกต่ำงดำ้นคุณภำพระหวำ่ง
สินคำ้ทั้งสองชนิดได ้เพรำะสินคำ้อินทรียน์ั้นถือเป็น credence goods (สินคำ้ท่ีผูบ้ริโภคไม่สำมำรถ
ทรำบถึงคุณภำพของสินคำ้ไดแ้มภ้ำยหลงัจำกกำรบริโภค) (จรินทร์, 2549) จึงมีผูบ้ริโภคนอ้ยรำยท่ีเต็ม
ใจจะจ่ำยเงินเพื่อซ้ือสินคำ้น้ี  

ดงันั้นเพื่อสร้ำงควำมมัน่ใจให้เกษตรกรผูท่ี้ผลิตสุกรอินทรีย ์วำ่เน้ือสุกรอินทรียท่ี์ผลิตข้ึนมำ
นั้นจะมีตลำดรองรับ ตรงกบัควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค รวมถึงรำคำส่วนต่ำงท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจะจ่ำย
นั้นคุม้ค่ำกบัตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึน จึงควรศึกษำระดบัรำคำส่วนต่ำงของเน้ือสุกรอินทรียเ์ทียบกบัเน้ือสุกร
ธรรมดำ รวมถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจเลือกซ้ือเน้ือสุกรอินทรียเ์พื่อเป็นแนวทำงให้เกษตรกร
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น ำไปใช้ในกำรตั้ งรำคำเน้ือสุกรอินทรีย์ท่ีเหมำะสม รวมทั้ งพัฒนำผลิตภัณฑ์ก่อนท่ีจะเผยแพร่
ประชำสัมพนัธ์ต่อไป 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1. เพื่อศึกษำส่วนต่ำงรำคำระหว่ำงเน้ือสุกรอินทรีย์เปรียบเทียบกับเน้ือสุกรธรรมดำท่ี
ผูบ้ริโภคเตม็ใจจ่ำยของผูบ้ริโภคในจงัหวดัเชียงใหม่ 

2. วิเครำะห์ปัจจยัท่ีเป็นตวัก ำหนดควำมเต็มใจท่ีจะจ่ำยส ำหรับเน้ือสุกรอินทรียข์องผูบ้ริโภค
ในจงัหวดัเชียงใหม่ 

1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

เกษตรกรผูเ้ล้ียงสุกรท่ีมีควำมสนใจผลิตสุกรอินทรีย ์ตลอดจนกลุ่มธุรกิจกำรคำ้ท่ีสนใจใน
ผลิตภณัฑสุ์กรอินทรียส์ำมำรถใชเ้ป็นแนวทำงในกำรท ำกำรตลำดสุกรอินทรีย ์กำรตั้งรำคำ และพฒันำ
ผลิตภณัฑใ์ห้ตรงกบัควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค ให้ผูบ้ริโภคพึงพอใจจำกกำรไดบ้ริโภคสินคำ้เน้ือสุกร
อินทรียท่ี์ตรงกบัทศันคติควำมตอ้งกำร และเพื่อทรำบระดบัรำคำส่วนต่ำงท่ีผูบ้ริโภคยินดีจ่ำยส ำหรับ
สินคำ้สุกรอินทรียเ์ม่ือเทียบกบัสุกรธรรมดำ อนัน ำไปสู่กำรขยำยตวัดำ้นกำรผลิตและกำรตลำดสุกร
อินทรีย ์เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัและอนำคต 

1.4 นิยำมศัพท์ 

ควำมเต็มใจทีจ่ะจ่ำย คือ ควำมพึงพอใจท่ีแสดงออกในรูปของตวัเงินท่ีผูบ้ริโภคยนิดีท่ีจะจ่ำย
รำคำส่วนต่ำงเพิ่มข้ึนส ำหรับเน้ือสุกรอินทรียเ์ปรียบเทียบกบัเน้ือสุกรธรรมดำ 

เกษตรอินทรีย์ (organic agriculture) หมำยถึง ระบบกำรจดักำรกำรผลิตดำ้นกำรเกษตรแบบ
องค์รวมท่ีเก้ือหนุนต่อระบบนิเวศรวมถึงควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ วงจรชีวภำพ โดยเน้นกำรใช้
วสัดุ ธรรมชำติหลีกเล่ียงกำรใช้วตัถุดิบจำกกำรสังเครำะห์ และไม่ใชพ้ืช สัตว ์หรือจุลินทรีย ์ท่ีไดม้ำ
จำกเทคนิคกำรดดัแปลงพนัธุกรรม (genetic modification) หรือพนัธุวิศวกรรม (genetic engineering) 
มีกำรจดักำรกบัผลิตภณัฑ์โดยเน้นกำรแปรรูปด้วยควำมระมดัระวงั เพื่อรักษำสภำพกำรเป็นเกษตร
อินทรีย์และคุณภำพท่ีส ำคัญของผลิตภณัฑ์ในทุกขั้นตอน (ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและ
อำหำรแห่งชำติ, 2546)  
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ปศุสัตว์อินทรีย์ (organic livestock) หมำยถึง ระบบกำรจดักำรผลิตปศุสัตวท่ี์มีควำมสัมพนัธ์
กลมกลืนระหวำ่งผืนดินพืช สัตวท่ี์เหมำะสม เป็นไปตำมควำมตอ้งกำรทำงสรีระวทิยำและพฤติกรรม
สัตวท่ี์ท ำให้เกิดควำมเครียดต่อสัตวน์้อยท่ีสุด ส่งเสริมให้สัตวมี์สุขภำพดีเนน้กำรป้องกนัโรคโดยกำร
จดักำรฟำร์มท่ีดี หลีกเล่ียงกำรใชย้ำและสำรเคมี (ส ำนกังำนมำตรฐำนสินคำ้เกษตรและอำหำรแห่งชำติ, 
2548) 

 


