บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ในปั จจุบนั รสนิ ยมของผูบ้ ริ โภคเปลี่ ยนไปโดยคำนึ งถึ งกำรบริ โภคเพื่อสุ ขภำพยิ่งขึ้น รวมถึ ง
กำรเลื อ กซื้ ออำหำรที่ มี ม ำตรฐำน ได้แก่ อำหำรปลอดภัย กำรผลิ ต ที่ เป็ นมิ ตรต่ อ สิ่ ง แวดล้อมและ
ส่ งเสริ ม สวัส ดิ ภำพสั ตว์ ยกตัวอย่ำง เช่ น มำตรฐำน ThaiGAP, GLOBALGAP, GMP, HACCP, ISO
14001, ORGANIC FOOD เป็ นต้น ท ำให้ ผูผ้ ลิ ตจะต้องปรั บ ตัวต่ อ กำรเปลี่ ย นแปลงต่ ำงๆในโลกที่
เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ ว และตำมควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภค (สำนักส่ งเสริ มและพัฒนำกำรปศุสัตว์, 2555)
เกษตรอินทรี ยใ์ นประเทศไทยนั้นมีมำนำนกว่ำ 20 ปี แต่ก็ยงั ถือว่ำอยูใ่ นขั้นเริ่ มต้นกำรขยำยตัว
ในภำคกำรผลิต ส่ วนใหญ่เกิดจำกกำรรวมตัวกันของกลุ่มเกษตรกรหรื อผูป้ ระกอบกำรรำยใหญ่เข้ำมำ
ในตลำดแต่เป้ ำหมำยสำคัญยังเป็ นกำรผลิตเพื่อส่ งออกไปจำหน่ำยยังต่ำงประเทศมำกกว่ำกำรจำหน่ำย
ในประเทศจนกระทัง่ ในปี 2545 ผูบ้ ริ โภคในประเทศเริ่ มหันมำเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรี ยแ์ ทน
ผลิ ตภัณฑ์เกษตรแบบเดิ มมำกขึ้น เริ่ มมีผลิ ตภัณฑ์เกษตรอินทรี ยว์ ำงจำหน่ ำยตำมซู เปอร์ มำร์ เก็ตด้วย
รำคำที่สูงกว่ำผลิ ตภัณฑ์แบบเดิ มร้อยละ 20 ถึง 50 ต่อมำปี 2548 รัฐบำลให้ควำมสำคัญกับระบบกำร
ผลิตแบบเกษตรอินทรี ยม์ ำกขึ้นทำให้ตลำดเกษตรอินทรี ยใ์ นไทยมีอตั รำกำรเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 145
จำกปี 2545 โดยผลิ ตภัณฑ์เกษตรอินทรี ยท์ ี่ได้รับควำมนิ ยมมีท้ งั ผัก ผลไม้อบแห้ง น้ ำผลไม้ น้ ำกะทิ
ผลิตภัณฑ์แปรรู ปจำกข้ำว (กรุ งเทพธุ รกิ จออนไลน์, 2555) จำกกำรสำรวจของมูลนิ ธิสำยใยแผ่นดิ น
พบว่ำผลผลิตและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรรับรองของผูป้ ระกอบกำรเกษตรอินทรี ยไ์ ทยส่ วนใหญ่จะเป็ น
ผลิ ตภัณฑ์พื ช และผัก (มู ลนิ ธิสำยใยแผ่นดิ น, 2555) ส่ วนทำงด้ำนปศุ สัตว์ แม้จะมี กำรผลักดันจำก
หน่วยงำนของรัฐ มีกำรจัดทำมำตรฐำนสิ นค้ำเกษตรและอำหำรแห่ งชำติ เกษตรอินทรี ยเ์ ล่ม2: ปศุสัตว์
อินทรี ยข์ ้ ึนมำก็ตำม แต่กำรทำปศุสัตว์อินทรี ยน์ ้ นั ก็ยงั ไม่เป็ นที่แพร่ หลำย จำกข้อมูลของกรมปศุสัตว์
แสดงให้เห็นว่ำมีผผู ้ ลิตเพียง 11 รำย ที่ได้รับกำรรับรองตำมมำตรฐำนสิ นค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ
(กรมปศุสัตว์, 2557)
สุ กรเป็ นสิ นค้ำที่ ประเทศไทยผลิ ตและบริ โภคในประเทศในสัดส่ วนที่ สูงมำกเมื่ อเที ยบกับ
สิ นค้ำปศุ สัตว์อื่นๆ จำกสถิ ติของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มี จำนวนสุ กรที่ ฆ่ำเป็ น
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อำหำรตำมอำชญำบัตรปี พ.ศ. 2554 จำนวน 6,129,127 ตัว ในขณะที่จำนวนโค และกระบือ ที่ฆ่ำเป็ น
อำหำรตำมอำชญำบัตรปี พ.ศ. 2554 มี เพี ยง 565,272 และ 91,837 ตัว ตำมล ำดับ (ส ำนัก งำนปศุสัตว์
จังหวัดเชียงใหม่, 2554) จังหวัดเชี ยงใหม่ถือเป็ นจังหวัดที่มีจำนวนสุ กรมำกที่สุดในภำคเหนื อตอนบน
คือ 362,295 ตัว หรื อคิดเป็ นร้อยละ 33.94 จำกจำนวนสุ กรในภำคเหนื อตอนบนทั้งหมด 1,067,507 ตัว
(ส ำนักงำนปศุสัตว์ เขต 5, 2555) จังหวัดเชี ยงใหม่ มี เครื อข่ำยองค์กรเกษตรกรและผูบ้ ริ โภคเกษตร
อิ นทรี ยอ์ ยู่หลำยกลุ่ ม อำทิ เช่ น สมำชิ ก ศูนย์ศึ กษำและพัฒนำเกษตรอินทรี ยเ์ รนโบว์ฟ ำร์ ม (องค์ก ร
พัฒนำเอกชน) กลุ่มเกษตรอินทรี ยบ์ ำ้ นดอนเจียง เป็ นต้น ซึ่ งแต่เดิมนั้นทำกำรปลูกพืชผัก ผลไม้ และ
ข้ำวอินทรี ย ์ จนเมื่อในปี พ.ศ. 2550 ได้มีกำรรวมกลุ่มกันของกลุ่มเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรี ยใ์ นพื้นที่
จังหวัดเชี ยงใหม่ จำนวน 6 กลุ่ มเพื่ อก่ อตั้งเครื อข่ ำยปศุ สั ตว์อินทรี ย ์ (หนังสื อพิ มพ์บ ้ำนเมื อง, 2555)
แสดงให้เห็นว่ำ นอกจำกสิ นค้ำทำงด้ำนกำรเกษตรที่เป็ นพืชผักแล้ว เกษตรกรยังให้ควำมสนใจในกำร
ท ำปศุ สั ต ว์อิ น ทรี ย ์ด้ว ย อี ก ทั้ง จัง หวัด เชี ย งใหม่ มี ก ำรวำงแผนยุท ธศำสตร์ อ ำหำรปลอดภัย โดย
ตั้งเป้ ำหมำยในปี 2554 - 2559 จะทำให้เชี ยงใหม่เป็ นเมืองเกษตรปลอดภัยให้ได้ท้ งั จังหวัด พร้อมๆกับ
กำรดำเนิ นงำนแบบคู่ขนำนผลิ ตเกษตรอินทรี ยใ์ นระยะยำว (สำนักงำนประชำสัมพันธ์ เขต 3, 2555)
ดังนั้นจังหวัดเชียงใหม่จึงเป็ นตลำดที่น่ำสนใจสำหรับเนื้ อสุ กรอินทรี ย ์
กำรทำปศุสัตว์อินทรี ยเ์ ป็ นกำรเพิ่มมูลค่ำให้สินค้ำ และหลีกเลี่ยงกำรกีดกันทำงกำรค้ำโดยอ้ำง
สำรตกค้ำงในผลิตภัณฑ์นอกจำกนี้ ยงั เพิ่มช่องทำงกำรจัดจำหน่ ำยใหม่สู่กลุ่มลูกค้ำระดับบนอีกด้วยที่
ผ่ำนมำควำมต้องกำรบริ โภคอำหำรอินทรี ยข์ ยำยตัวมำกทั้งภำยในและต่ำงประเทศ แต่เนื่องจำกเกษตร
อินทรี ยเ์ ป็ นตลำดสิ นค้ำเฉพำะกลุ่ ม (segmentation market) ผูบ้ ริ โภคจึงเป็ นกลุ่ มคนที่ มีควำมรู ้ ควำม
ตระหนักในด้ำนสุ ขอนำมัยและมีกำลังซื้ อค่อนข้ำงสู ง ขณะเดียวกันเกษตรอินทรี ยย์ งั มีขอ้ จำกัดในกำร
ผลิตซึ่ งยังไม่สำมำรถผลิตในลักษณะเกษตรกรรมขนำดใหญ่ได้ ทำให้สินค้ำเกษตรอินทรี ยม์ ีรำคำสู ง
(positioning magazine, 2551) แต่เนื่ องจำกผูบ้ ริ โภคไม่สำมำรถแยกควำมแตกต่ำงด้ำนคุณภำพระหว่ำง
สิ นค้ำทั้งสองชนิ ดได้ เพรำะสิ นค้ำอิ นทรี ยน์ ้ นั ถื อเป็ น credence goods (สิ นค้ำที่ ผบู ้ ริ โภคไม่สำมำรถ
ทรำบถึงคุณภำพของสิ นค้ำได้แม้ภำยหลังจำกกำรบริ โภค) (จริ นทร์ , 2549) จึงมีผบู้ ริ โภคน้อยรำยที่เต็ม
ใจจะจ่ำยเงินเพื่อซื้ อสิ นค้ำนี้
ดังนั้นเพื่อสร้ ำงควำมมัน่ ใจให้เกษตรกรผูท้ ี่ผลิตสุ กรอินทรี ย ์ ว่ำเนื้ อสุ กรอินทรี ยท์ ี่ผลิ ตขึ้นมำ
นั้นจะมีตลำดรองรับ ตรงกับควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภค รวมถึงรำคำส่ วนต่ำงที่ผบู ้ ริ โภคเต็มใจจะจ่ำย
นั้นคุ ม้ ค่ำกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น จึงควรศึกษำระดับรำคำส่ วนต่ำงของเนื้ อสุ กรอินทรี ยเ์ ทียบกับเนื้ อสุ กร
ธรรมดำ รวมถึ งปั จจัยที่ มีผลต่อกำรตัดสิ นใจเลื อกซื้ อเนื้ อสุ กรอินทรี ยเ์ พื่อเป็ นแนวทำงให้เกษตรกร
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น ำไปใช้ใ นกำรตั้ง รำคำเนื้ อ สุ ก รอิ น ทรี ย ์ที่ เหมำะสม รวมทั้ง พัฒ นำผลิ ต ภัณ ฑ์ ก่ อ นที่ จ ะเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
1. เพื่ อ ศึ ก ษำส่ ว นต่ ำ งรำคำระหว่ำ งเนื้ อ สุ ก รอิ น ทรี ย ์เปรี ย บเที ย บกับ เนื้ อ สุ ก รธรรมดำที่
ผูบ้ ริ โภคเต็มใจจ่ำยของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดเชียงใหม่
2. วิเครำะห์ปัจจัยที่เป็ นตัวกำหนดควำมเต็มใจที่จะจ่ำยสำหรับเนื้ อสุ กรอินทรี ยข์ องผูบ้ ริ โภค
ในจังหวัดเชียงใหม่
1.3 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
เกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงสุ กรที่ มีควำมสนใจผลิ ตสุ กรอิ นทรี ย ์ ตลอดจนกลุ่ มธุ รกิ จกำรค้ำที่ สนใจใน
ผลิตภัณฑ์สุกรอินทรี ยส์ ำมำรถใช้เป็ นแนวทำงในกำรทำกำรตลำดสุ กรอินทรี ย ์ กำรตั้งรำคำ และพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภค ให้ผบู ้ ริ โภคพึงพอใจจำกกำรได้บริ โภคสิ นค้ำเนื้อสุ กร
อินทรี ยท์ ี่ตรงกับทัศนคติควำมต้องกำร และเพื่อทรำบระดับรำคำส่ วนต่ำงที่ผบู ้ ริ โภคยินดีจ่ำยสำหรับ
สิ นค้ำสุ กรอินทรี ยเ์ มื่อเที ยบกับสุ กรธรรมดำ อันนำไปสู่ กำรขยำยตัวด้ำนกำรผลิ ตและกำรตลำดสุ กร
อินทรี ย ์ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั และอนำคต
1.4 นิยำมศัพท์
ควำมเต็มใจทีจ่ ะจ่ ำย คือ ควำมพึงพอใจที่แสดงออกในรู ปของตัวเงินที่ผบู ้ ริ โภคยินดีที่จะจ่ำย
รำคำส่ วนต่ำงเพิ่มขึ้นสำหรับเนื้อสุ กรอินทรี ยเ์ ปรี ยบเทียบกับเนื้อสุ กรธรรมดำ
เกษตรอินทรีย์ (organic agriculture) หมำยถึง ระบบกำรจัดกำรกำรผลิตด้ำนกำรเกษตรแบบ
องค์รวมที่เกื้ อหนุ นต่อระบบนิ เวศรวมถึ งควำมหลำกหลำยทำงชี วภำพ วงจรชี วภำพ โดยเน้นกำรใช้
วัสดุ ธรรมชำติหลีกเลี่ ยงกำรใช้วตั ถุ ดิบจำกกำรสังเครำะห์ และไม่ใช้พืช สัตว์ หรื อจุลินทรี ย ์ ที่ได้มำ
จำกเทคนิ คกำรดัดแปลงพันธุ กรรม (genetic modification) หรื อพันธุ วิศวกรรม (genetic engineering)
มีกำรจัดกำรกับผลิ ตภัณฑ์โดยเน้นกำรแปรรู ปด้วยควำมระมัดระวัง เพื่อรั กษำสภำพกำรเป็ นเกษตร
อิน ทรี ย ์และคุ ณ ภำพที่ ส ำคัญ ของผลิ ตภัณ ฑ์ ในทุ ก ขั้นตอน (ส ำนักงำนมำตรฐำนสิ นค้ำเกษตรและ
อำหำรแห่งชำติ, 2546)
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ปศุ สัตว์ อินทรี ย์ (organic livestock) หมำยถึง ระบบกำรจัดกำรผลิตปศุสัตว์ที่มีควำมสัมพันธ์
กลมกลืนระหว่ำงผืนดินพืช สัตว์ที่เหมำะสม เป็ นไปตำมควำมต้องกำรทำงสรี ระวิทยำและพฤติกรรม
สัตว์ที่ทำให้เกิดควำมเครี ยดต่อสัตว์น้อยที่สุด ส่ งเสริ มให้สัตว์มีสุขภำพดีเน้นกำรป้ องกันโรคโดยกำร
จัดกำรฟำร์มที่ดี หลีกเลี่ยงกำรใช้ยำและสำรเคมี (สำนักงำนมำตรฐำนสิ นค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ,
2548)
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