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โครงการนีศ้กึษาผลกระทบของการเกษตรแบบมีสญัญากับชุมชนโดยเฉพาะในประเด็น

เร่ืองความเข้มแขง็ของชมุชน ด้วยการใช้ดชันีวดัความเข้มแขง็และทนุทางสงัคมวิเคราะห์เกษตรกร

และชมุชนท่ีมีการท าการเกษตรแบบมสีญัญา เน่ืองจากการเกษตรแบบมีสญัญาถกูใช้ประโยชน์ใน

วงกว้างทัง้ในฐานะกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างบริษัทเอกชน ผู้บริโภคและเกษตรกร และใน

ฐานะเคร่ืองมือเพ่ือการพฒันาชนบทของภาครัฐหรือองค์การระหวา่งประเทศ 

งานวิจยันีศ้กึษาการเกษตรแบบมีสญัญาในฐานะท่ีเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระบบทนุ
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ทนุข้ามชาติ จึงเลือกกรณีศกึษาเป็นการท าเกษตรแบบมีสญัญาของบริษัทญ่ีปุ่ นในจีนและในไทย 

ซึ่งญ่ีปุ่ นเป็นประเทศผู้น าเข้าสินค้าเกษตรรายใหญ่และมีการลงทนุภาคเกษตรทัง้ในจีนและในไทย 
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ทุนทางสังคมไม่สามารถวัดความเข้มแข็งของเกษตรกรและชุมชนได้อย่างครบถ้วนรอบด้าน 

ประการท่ีสอง ความเข้มแขง็ของเกษตรกรและชมุชนผนัแปรตามมมุมอง สถานท่ีและช่วงเวลา จึง

น าไปสูผ่ลการศกึษาประการท่ีสามวา่ การเข้าใจ “การท างาน” ของระบบการเกษตรแบบมีสญัญา

มีความส าคญั การเกษตรแบบมีสญัญา “ท างาน” ด้วยการเปลี่ยนความสมัพันธ์ของเกษตรกรกับ

ตนเองและกบับริบทแวดล้อม ซึ่งความสมัพนัธ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปนีเ้องเป็นตวัก าหนดความเข้มแข็ง



  
 

ของเกษตรกรและชมุชน และประการสดุท้าย ในระบบการเกษตรแบบมีสญัญาความเข้มแข็งของ

เกษตรกรกบัความเข้มแขง็ของชมุชนไมจ่ าเป็นต้องสอดคล้องกนัเสมอไป 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายมีเง่ือนไขพืน้ฐานสองประการคือ ประการแรกจะเสนอในระดบั

จุลภาคคือ นโยบายท่ีช่วยสร้างเกษตรกรท่ีเข้มแข็ง ประการท่ีสองคือนโยบายท่ีสอดคล้องกับ

แนวทางเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม ่หวัใจของข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดงักล่าวได้แก่ การเพ่ิมอ านาจ

ต่อรองให้เกษตรกรรายย่อยด้วยด้วยมาตรการดังนี ้ประการท่ีหนึ่ง ออกแบบโครงสร้างทาง

กฎหมายท่ีเพ่ิมอ านาจให้เกษตรกรรายย่อย เช่น การก าหนดให้บริษัทท าสญัญาผา่นองค์กรตวัแทน

ของเกษตรกร เช่น สหกรณ์การเกษตร ประการท่ีสอง การปฏิรูปท่ีดิน เพ่ือให้เกษตรกรสามารถ

เข้าถึงท่ีดินเพ่ือท าการเกษตรได้มากขึน้ ประการท่ีสาม สร้างสถาบนัรองรับความเสี่ยงให้เกษตรกร 

เช่น ระบบประกันภยัภาคเกษตร และประการท่ีสี่ ควรสนับสนุนการศึกษาบทบาทของรัฐท่ีช่วย

สนบัสนนุความเข้มแข็งของเกษตรกรโดยไม่ขดัแย้งกับระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพราะ

บทบาทรัฐมีความส าคญัมากตอ่การได้หรือเสียประโยชน์ของเกษตรกร 
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เกษตรแบบมีสญัญาของบริษัทญ่ีปุ่ นในจีนและในไทย 
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ทุนทางสังคมไม่สามารถวัดความเข้มแข็งของเกษตรกรและชุมชนได้อย่างครบถ้วนรอบด้าน 
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Abstract 

Community Empowerment and Contract Farming:                                                                                

A study of Japanese contract farming in China and Thailand 

Ekasit Nunbhakdi 

Japan Watch Project, Bangkok, Thailand 

This project studies the effects of contract farming on the community, 

particularly regarding community empowerment, by employing the Empowerment 

and Social Capital Index as a tool to analyze farmers’ activities related to contract 

farming. 

The research studied contract farming as an economic activity under 

globalized capitalism or the neoliberal regime, which impacts farmers’ households 

and the agrarian community in an era where transnational capital movement is less 

controlled by the state.  Thus Japanese contract farming in China and Thailand were 

selected as case studies. 

The main argument was how contract farming conducted by transnational 

companies affects empowerment, which in the present research mainly means the 

capacity to solve the problems of farmers and agrarian communities, which are the 

foundation unit of the nation-state. 

This research found that, first, the farmers in Thailand can be categorized as 

empowered according to the Empowerment and Social Capital Index, but the index is 

far from comprehensive.  Second, the empowerment of farmers varies.  It depends on 

perspective, space, and time, which lead to third finding—that an understanding of the 



  
 

function of contract farming is significant.  Fourth, a function of contract farming is to 

transform relationships, both between farmers themselves and between them and the 

environment. Finally, it was found that under the contract farming system individual 

empowerment and community empowerment may be paradoxical. 

Keywords: Neoliberal, Transnational capital, Contract farming, Community 

empowerment 
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บทท่ี 1 

บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของการวจิยั 

การเกษตรแบบมีสญัญา1เป็นระบบการท าเกษตรท่ีพัฒนาโดยบริษัทเอกชน มีเป้าหมาย

เพ่ือบริษัทท่ีมีความจ าเป็นต้องใช้สินค้าเกษตรจ านวนมากเป็นวตัถุดิบในการผลิตสินค้าสามารถ

รักษาระดับราคาสินค้าเกษตรไม่ให้มีความผนัผวนและประกันอปุทานให้ได้สม ่าเสมอ ภายใต้

สภาวะการแขง่ขนัท่ีเข้มข้นในเร่ืองเงินทุน ทรัพยากรเพ่ือการผลิตและตลาดผู้บริโภค โดยระบบนี ้

เร่ิมน ามาใช้ในสหรัฐอเมริกาช่วงทศวรรษท่ี 30 และในประเทศอตุสาหกรรมชัน้น าช่วงทศวรรษท่ี 

60 ก่อนท่ีจะถูกน าไปใช้ในอฟัริกา ละตินอเมริกาและเอเชียตัง้แต่ทศวรรษท่ี 802 นิยามของ

การเกษตรแบบมีสัญญาโดยสรุปคือ การท าข้อตกลงซือ้ขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าระหว่าง

เกษตรกรกบัผู้รับซือ้ ทัง้นีม้ีรูปแบบท่ีแตกตา่งกันไปตามเง่ือนไขและข้อจ ากัดของทัง้สองฝ่าย โดย

สามารถจ าแนกประเภทของการท าเกษตรแบบมีสัญญาได้หลากหลาย เช่น การจ าแนกตาม

ลกัษณะของสญัญา ท่ีสามารถแบ่งการท าสญัญาระหว่างบริษัทและเกษตรกรได้สามลกัษณะคือ 

ลกัษณะท่ีหนึ่ง การท าสญัญาแบบประกนัตลาด ท่ีบริษัทจะประกันปริมาณรับซือ้เพียงอย่างเดียว 

ลกัษณะท่ีสอง การท าสญัญาแบบประกันตลาดและประกันราคา ท่ีบริษัทจะประกันทัง้ปริมาณ

และราคาท่ีรับซือ้ และลกัษณะท่ีสาม การท าสญัญาแบบครบวงจรท่ีบริษัทเป็นผู้สนับสนุนปัจจัย

การผลิต ควบคุมและจัดการทัง้ระบบ ตัง้แต่การเร่ิมลงมือเพาะปลูกจนกระทั่งได้ผลผลิตเพ่ือ

ประกนัคณุภาพตามท่ีบริษัทต้องการ 

                                                   
1 “การเกษตรแบบมีสญัญา” และสนิค้าเกษตร ที่กลา่วถงึในรายงานฉบบันีห้มายถงึ การท าการเกษตรแบบมี
สญัญาและสนิค้าเกษตรด้านพืชผกัผลไม้ ไม่รวมปศุสตัว์และประมง 
2 Weatherspoon, Dave, Chacho, Joyce, and Christy, Ralph., (2001), Linking Globalization, Economic 
Growth and Poverty: Impacts of Agribusiness Strategies on Sub-Saharan Africa,  Staff Paper, 
Department of Applied Economics and Management, Cornell University, p. 5.  
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การเกษตรแบบมีสญัญาไม่ได้ถูกน าไปใช้ในมิติทางเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยัง

สามารถถูกน าไปใช้ในมิติด้านการพัฒนาได้ด้วย 3 มีงานวิจัยจ านวนหนึ่งท่ีแสดงให้เห็นว่า 

การเกษตรแบบมีสญัญามีความเก่ียวโยงกับประเด็นด้านการพัฒนาหลายประเด็น เช่น การ

แก้ปัญหาความยากจน การสง่เสริมการพฒันาประสิทธิภาพการผลิต หรือการสร้างความเข้มแข็ง

ให้แก่ชมุชนเกษตร เป็นต้น โดยหลกัการแล้วการเกษตรแบบมีสญัญาจึงมีแนวโน้มท่ีจะสามารถ

สนบัสนนุกระบวนการดงักลา่ว ด้วยการบรรเทาปัญหาของเกษตรกร ด้วยการท่ีบริษัทเอกชนจะเข้า

มาท าหน้าท่ีแทนรัฐบางสว่นท่ีรัฐยงัไมส่ามารถให้บริการประชาชนได้ทัว่ถึง โดยเฉพาะในการจดัหา

ปัจจัยการผลิต การให้ความรู้ ข้อมลูข่าวสารและเทคโนโลยี หรือแม้กระทั่งการช่วยจัดตัง้กลุ่ม

เกษตรกรให้มีความเข้มแขง็สามารถจดัการกบัปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับการผลิตได้ในระดบัหนึ่ง จึงมี

รัฐและองค์กรระหวา่งประเทศน าการเกษตรแบบมีสญัญาไปใช้เป็นเคร่ืองมือเพ่ือแก้ไขปัญหาความ

ยากจน/ส่งเสริมการพัฒนา เป็นต้นว่า โครงการการเกษตรแบบมีสญัญาเพ่ือแก้ไขปัญหาความ

ยากจนของรัฐไทย หรือ UNDP ร่วมกับบริษัทเอกชนน าการเกษตรแบบมีสญัญาไปใช้เพ่ือสร้าง

ความเข้มแขง็ของชมุชนในบางพืน้ท่ี4 อย่างไรก็ตามการน าระบบการเกษตรนีไ้ปใช้เพ่ือวตัถปุระสงค์

ด้านการพัฒนายังมีข้อจ ากัดและเง่ือนไขบางประการ และยังมีการศึกษาถึงประเด็นดงักล่าวไม่

มากนกั  

ทัง้นี ้แม้วา่การเกษตรแบบมีสญัญาเป็นท่ีแพร่หลายเน่ืองจากสามารถโดยประกันความ

เสี่ยงในเร่ืองราคาและตลาดของผู้ ซือ้และผู้ขาย แตก่ารเกษตรแบบมีสญัญาเป็นส่วนหนึ่งของแนว

ทางการพัฒนาเศรษฐกิจกระแสหลกั ท่ีให้ความส าคญักับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ

ความสามารถในการแขง่ขนั จึงมีประเดน็ปัญหาเดียวกนักบัปัญหาท่ีเกิดจากการพฒันาเศรษฐกิจ

กระแสหลกั คือ ปัญหาความเหลื่อมล า้และการกระจายรายได้ท่ีไม่ทั่วถึง ซึ่งอาจจะน าไปสู่การ

ท าลายความสมัพนัธ์ของชุมชน การสญูเสียอ านาจต่อรองในระยะยาวของเกษตรกร เป็นต้น ซึ่ง

สอดคล้องกบังานวิจยัของนกัวิชาการหลายทา่นท่ีได้เสนอประเดน็ปัญหาดงักลา่วของชมุชนเกษตร

                                                   
3 Rehber, (2007), Contract Farming: Theory and Practice, Hyderabad: The Icfai University Press, p.3. 
4 เช่น โครงการ Community Empowerment Through Livestock Development & Credit 
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ท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการเกษตรแบบมีสญัญา5  

จะเห็นได้วา่ในทางวิชาการการศกึษาเร่ืองการเกษตรแบบมีสญัญานี ้ได้มีการการศกึษาใน

มิติด้านเศรษฐศาสตร์ โดยให้ประเมินความคุ้มค่าและถอดบทเรียนการด าเนินการเพ่ือให้ประสบ

ความส าเร็จในการท าการเกษตรแบบมีสญัญาไว้จ านวนหนึ่งแล้ว ในขณะท่ีมิติทางด้านสงัคมยังมี

การศึกษาไม่มากนัก ดังนีก้ารศึกษาเปรียบเทียบนีจ้ะช่วยเพ่ิมพูน /ขยายองค์ความรู้ทัง้ในเร่ือง

การเกษตรแบบมีสญัญาและในเร่ืองการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอนัเป็นมิติท่ีสงัคมไทยให้

ความส าคญั 

ชมุชนเกษตรเป็นรากฐานวฒันธรรมของชาติ ในบางประเทศเช่น ญ่ีปุ่ น กระทรวงเกษตร 

ประมงและป่าไม้ของญ่ีปุ่ นมีนโยบายและความพยายามท่ีจะรักษาภาคเกษตรไว้ในฐานะท่ีเป็น

ภาคการผลิตท่ีมีบทบาทในการรักษาประเพณีวฒันธรรมของประเทศ นอกเหนือจากความจ าเป็น

ในด้านการพึ่งพิงตนเองทางอาหาร หรือการรักษาสภาพแวดล้อม6 การเปลี่ยนแปลงในภาคเกษตร

จึงหมายถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีหน่วยย่อยท่ีสุดของประเทศในการผลิตวัฒนธรรมของชาติ ใน

                                                   
5 ศิริพร และเอกสทิธ์ิ, (2551), โครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลง ทางการเมืองและนโยบายต่างประเทศของญ่ีปุ่ น
และผลกระทบต่อประเทศไทย: กรณีศึกษาภาคเกษตรและนโยบายความมัน่คงทางอาหารของญ่ีปุ่ นกบัความ
ร่วมมือระหว่างประเทศดา้นเกษตรของญ่ีปุ่ นในเอเชีย, รายงานการวิจยั, ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั.; 
Miyata, Minot and Hu, (2007), Impact of Contract Farming on Income: Linking Small Farmers, 
Packers, and Supermarkets in China, World Development, 37(11).; Beck, (2004), A Framework for 
the Study of Contracting Firms, ADBI-UNESCAP Regional Workshop on Contract Farming and 
Poverty Reduction, May 2004, Tokyo: Asian Development Bank Institute.  Retrieved from 
http://www.adbi.org/files/2004.08.09.cpp.framework.contracting.firms.pdf; Baumann, (2000), Equity 
and Efficiency in Contract Farming Schemes: The Experience of Agricultural Tree Crops, London: 
Overseas Development Institute, Retrieved from 
http://www.odi.org.uk/publications/working_papers/wp139.pdf. 
6 “Basic Law on Food, Agriculture and Rural Areas”,  Article 3, Retrived from 
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/kihyo02/basic_law/pdf/basic_law_agri.pdf และ ใน Ministry of 
Agriculture, Forestry, and Fisheries, (2011), FY2010 Annual Report on Food, Agriculture, and Rural 
Areas in Japan, Retrieved from http://www.maff.go.jp/e/annual_report/2010/pdf/e_all.pdf, p. 42.   

http://www.adbi.org/files/2004.08.09.cpp.framework.contracting.firms.pdf
http://www.odi.org.uk/publications/working_papers/wp139.pdf


การเกษตรแบบมีสญัญากบัความเข้มแข็งของชมุชน:  
กรณีศกึษาการท าการเกษตรแบบมีสญัญาของญ่ีปุ่ นในจีนและในไทย 

เอกสทิธ์ิ หนนุภักดี 
 

 

 

 

18 
                                 

ประเทศก าลงัพฒันา เช่น ประเทศไทย จ านวนประชากรในภาคเกษตรยงัคงเป็นประชากรหลกัของ

ประเทศ ในปัจจบุนัประเทศไทยมีประชากรภาคเกษตรอยู่เป็นจ านวนกว่าเจ็ดล้านครอบครัว7การ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ในภาคเกษตรจึงหมายถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดกับประชากรส่วนใหญ่

ของประเทศ  เมื่อพิจารณาจากตวัเลขความยากจน รายได้ หรืออตัราสว่นผู้ รู้หนังสือของประชากร

ในภาคเกษตรท่ีมีสัดส่วนด้อยกว่าประชากรในภาคการผลิตอ่ืน ๆ เช่น อัตราส่วนของหัวหน้า

ครัวเรือนเกษตรท่ีจบการศกึษาต ่ากวา่ภาคบงัคบัในปี 2552 ถึง 64.37%8 หากการเปลี่ยนแปลงนัน้

น ามาซึ่งผลกระทบในด้านลบ ประชากรในภาคเกษตรก็จะตกอยู่ในสภาวะเสี่ยงกว่าประชากรใน

ภาคการผลิตอ่ืนด้วยเช่นเดียวกนั นอกจากนัน้ ผลการศกึษาของนกัวิชาการบางท่านสรุปวา่ ชุมชน

เกษตรเป็นชมุชนท่ีเปราะบางและไวต่อความเปลี่ยนแปลง การศึกษาชุมชนเกษตรจึงสามารถใช้

เป็นดชันีเตือนภยัส าหรับประชาชนทัว่ไปได้ด้วย9 

การท่ีภาคเกษตรเป็นหน่วยย่อยพืน้ฐานของวฒันธรรม มีลกัษณะเปราะบางและไวต่อการ

เปลี่ยนแปลงและเป็นภาคการผลิตท่ีมีประชากรมาก การเปลี่ยนแปลงส าคัญในภาคเกษตรจึง

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและส่งผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ สังคมและ

การเมืองด้วย ในอดีตมีตวัอย่างของระเบียบเศรษฐกิจการเมืองโลกและนโยบายรัฐท่ีท าให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงครัง้ส าคัญในภาคเกษตร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้มีส่วนส าคัญต่อการ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ สงัคมและการเมืองของไทยอีกทอดหนึ่ง10 ตวัอย่างท่ีใกล้กว่านัน้

คือ สภาวะขดัแย้งรุนแรงทางการเมืองไทยในปัจจุบัน ส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลง

                                                   
7 จ านวนครัวเรือนที่ขึน้ทะเบียนเกษตรกรจากฐานข้อมูลเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร ปี พ.ศ. 2554 มีจ านวน
ทัง้สิน้ 7,142,784 ครัวเรือน (กรมสง่เสริมการเกษตร, (2554), ระบบฐานข้อมูลเกษตรกร, สบืค้นข้อมูลเมื่อ 
ธันวาคม 2554, แหลง่ที่มา http://www.survey.doae.go.th/document/survey210154.pdf 
8 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, (2554), ร่างแผนพฒันาการเกษตรในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติฉบบัที ่11 (พ.ศ. 2555-2559), กรุงเทพฯ: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, น. 3-6. 
9 Sumner, (2007), Sustainability and the Civil Commons: Rural Communities in the Age of 
Globalization, Toronto: University of Toronto Press. 
10 ดรูายละเอียดเร่ืองนีใ้นการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างภาคเกษตรหรือชุมชนกบัเศรษฐกิจไทยของ ฉตัรทิพย์ 
นาคสภุา, ผาสกุ พงษ์ไพจิตร, รังสรรค์ ธนพรพนัธุ์ , ปราณี ทินกร เป็นต้น 
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อย่างต่อเน่ืองท่ีเกิดขึน้ในภาคเกษตร11 ผู้ วิจัยจึงมีเห็นว่านโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐไทย 

โดยเฉพาะแนวนโยบายเศรษฐกิจท่ีเช่ือมโยงกบัเศรษฐกิจโลกและแนวทางการเปิดเสรีทางการค้า

ได้สง่เสริมให้ระบบการเกษตรแบบมีสญัญา ซึ่งเป็นวิถีการผลิตทนุนิยม สามารถลงหลกัปักฐานใน

ไทยได้ และระบบการเกษตรแบบมีสญัญาก็น่าจะส่งผลบางประการต่อชุมชนเกษตรของไทย 

การศึกษาผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้จากการท าเกษตรแบบมีสญัญาจึงน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการ

พิจารณาความเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึน้กับภาคเกษตรและเกษตรกรของไทย ตลอดจนเป็น

ประโยชน์ตอ่การศกึษาผลพวงของการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวในแง่มมุท่ีเก่ียวข้องด้วยสายตาของ

นกัวิชาการสาขาตา่ง ๆ   

 เน่ืองจากโครงการวิจัยนีจ้ะเป็นโครงการวิจัยท่ีต่อยอดจาก  “โครงการศึกษาการ

เปลี่ยนแปลงทางการเมืองและนโยบายต่างประเทศของญ่ีปุ่ นและผลกระทบต่อประเทศไทย : 

กรณีศึกษาภาคเกษตรและนโยบายความมัน่คงทางอาหารของญ่ีปุ่ นกับความร่วมมือระหว่าง

ประเทศด้านเกษตรของญ่ีปุ่ นในเอเชีย” ซึ่งได้ศึกษาการท าการเกษตรแบบมีสญัญาของญ่ีปุ่ นใน

ไทยและเวียดนามเสร็จสิน้ลงไปแล้ว แตป่ระเทศผู้ท าการเกษตรแบบมีสญัญาในภมูิภาคนีม้ิได้มีแต่

เพียงสองประเทศดงักลา่วเท่านัน้ ดงันัน้การขยายการศึกษาในประเด็นดงักล่าวไปยังประเทศท่ีมี

การท าการเกษตรแบบมีสญัญาท่ีส าคญัคือ จีนด้วย จึงเป็นการตอ่ยอดความรู้ความเข้าใจเร่ืองการ

ท าเกษตรแบบมีสัญญากับต่างประเทศในบริบทของประเทศเพ่ือนบ้านของไทย ซึ่งน่าจะท าให้

เข้าใจผลกระทบของการเกษตรแบบมีสญัญาต่อความเข้มแข็งของชุมชนอย่างรอบด้านมากขึน้ 

และการใช้กรณีศกึษาของญ่ีปุ่ นก็จะท าให้เห็นภาพรวมของวิธีคิด รูปแบบ และเป้าหมายของญ่ีปุ่ น

ตอ่เร่ืองการเกษตรในภมูิภาคมากขึน้ด้วย 

นอกจากนี ้การท าเกษตรแบบมีสญัญากับต่างประเทศมีเง่ือนไขและผลกระทบหลาย

ประการท่ีแตกตา่งจากการเกษตรแบบมีสญัญาในประเทศ เป็นต้นว่า ประเด็นเ ร่ืองอธิปไตยและ

                                                   
11 ดรูายละเอียดใน ไชยรัตน์ เจริญสนิโอฬาร, (2554, เมษายน-กนัยายน), ขบวนการเสือ้แดงกบัการปรับเปลี่ยน
พืน้ทีท่างการเมือง, อ่าน, 3(3), น. 288-289. และอภิชาต สถิตนิรามยั และนิธิ เอียวศรีวงศ์, (2553), แดงท าไม?
กรุงเทพ: Openbooks. 
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บทบาทหน้าท่ีของรัฐท่ีถกูท้าทายจากกิจกรรมข้ามชาติของภาคเอกชน ประเด็นเร่ืองความมัน่คง

ทางอาหารของประเทศ ประเด็นเร่ืองการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากบริษัทต่างชาติ หรือแม้แต่

ประเดน็เร่ืองอตัลกัษณ์ของคนท้องถ่ิน เป็นต้น ซึ่งงานวิจัยนีม้ิได้พยายามศึกษาแง่มุมดงักล่าวทุก

แง่มมุโดยละเอียด แตจ่ะให้ความส าคญักบัผลกระทบของการเกษตรแบบมีสญัญาในฐานะท่ีเป็น

กิจกรรมทางเศรษฐกิจข้ามชาติภายใต้ระบบเศรษฐกิจโลกแบบเสรีนิยมใหม่กับการสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชนเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ผู้ วิจัยคาดหวังว่าการศึกษาผลกระทบท่ีเกิดขึน้จะ

สามารถสะท้อนภาพประเดน็ท่ีได้กลา่วมาแล้วได้บางสว่น 

ขอบเขตการวจิัย 

งานวิจยันีเ้ลือกศกึษาผลกระทบของการเกษตรแบบมีสญัญาในฐานะท่ีเป็นกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจข้ามชาติภายใต้ระบบเศรษฐกิจโลกแบบเสรีนิยมใหม่กับการสร้างความเข้มแข็งของ

ชมุชน เน่ืองจากเป็นประเด็นท่ีมีแง่มมุส าคญัคือ การท่ีส่วนย่อยท่ีสดุของรัฐชาติได้รับผลกระทบ

โดยตรงจากกระบวนการโลกาภิวตัน์โดยท่ีรัฐชาติไมอ่ยู่ในสถานะท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีเป็นดา่นคดั

กรองได้มากเช่นในทศวรรษก่อนหน้านี ้

การวิจยันีเ้ลือกศกึษาการท าการเกษตรแบบมีสญัญาโดยบริษัทจากญ่ีปุ่ น หรือร่วมลงทุน

กบัญ่ีปุ่ นเน่ืองจากไทยและญ่ีปุ่ นมีความสมัพนัธ์ทางด้านการค้าการลงทนุท่ีแนบแน่น ญ่ีปุ่ นจึงเป็น

ประเทศท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจต่อไทย และเป็นประเทศแรก ๆ ท่ีไทยท าข้อตกลงเปิดเขต

การค้าเสรีระหว่างกันส าเร็จ อีกทัง้มีข้อตกลงว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมความ

ร่วมมือด้านการเกษตรและการค้าสินค้าเกษตรร่วมกนัด้วย12  

เมื่อพิจารณาจากมมุมองด้านการค้าระหวา่งประเทศ ญ่ีปุ่ นเป็นประเทศท่ีมีอตัราการพึ่งพิง

ตนเองทางอาหารต ่า จึงจ าเป็นต้องน าเข้าสินค้าเกษตรประเภทอาหารบริโภคในชีวิตประจ าวนัมาก 

                                                   
12กลุม่ศกึษาเพื่อติดตามและประเมินผลการเจรจาจดัท าเขตการค้าเสรี,  “ค าแปลอย่างไม่เป็นทางการความตก
ลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญ่ีปุ่ นส าหรับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ,”  น. 87, 
http://www.ftamonitoring.org/Data4/Apr%202007/20070411/jtepa_basic_agreement_thai.pdf  (สบืค้น
เมื่อวนัที่ 10 พฤศจิกายน 2553). 
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ญ่ีปุ่ นเป็นประเทศผู้น าเข้าอาหารผกัผลไม้มากท่ีสดุของโลก ไทยเป็นประเทศท่ีญ่ีปุ่ นน าเข้าสินค้า

เกษตรประเภทอาหารมากเป็นอนัดับสี่ในปี 2010 ในขณะท่ีไทยส่งออกสินค้าเกษตรประเภท

อาหารไปญ่ีปุ่ นมากเป็นอนัดบัหนึ่ง บริษัทญ่ีปุ่ นได้เร่ิมเข้ามาแสวงหาแหลง่วตัถุดิบด้านการเกษตร

ส าหรับผลิตอาหารสง่ออกกลบัไปญ่ีปุ่ นนับแต่ทศวรรษท่ี 8013 ซึ่งเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกับการท่ี

ไทยมีนโยบายปลกูพืชเชิงพาณิชย์เพ่ือการส่งออกและสนับสนุนการเกษตรแบบมีสญัญา สินค้า

พืชผักในระบบการเกษตรแบบมีสัญญากับบริษัทต่างชาติของไทยส่วนใหญ่ผลิตเพ่ือส่งออก

กลบัไปญ่ีปุ่ น และมีแนวโน้มท่ีจะมีปริมาณสง่ออกเพ่ิมมากขึน้  

การท าการเกษตรแบบมีสญัญาของเกษตรกรไทยกบัญ่ีปุ่ นในบางราย ได้แก่ กรณีสหกรณ์

การเกษตรบ้านลาด มีลักษณะเฉพาะตัวน่าศึกษา เพราะเป็นการท าสัญญาโดยตรงระหว่าง

สหกรณ์ผู้ผลิต (ฝ่ายไทย) กับสหกรณ์ผู้บริโภค (ฝ่ายญ่ีปุ่ น) แม้ว่าในทางปฏิบัติจริงแล้วจะมีการ

ด าเนินงานผา่นบริษัทตวัแทนการค้า แตก่็มีบทบาทจ ากดัเฉพาะการท าหน้าท่ีอ านวยความสะดวก

ในการน าเข้า-สง่ออกเป็นหลกั สาระส าคญัของการติดตอ่ท าการค้า เช่น การเจรจาตกลงเร่ืองราคา 

ปริมาณ คณุภาพ และอ่ืน ๆ เป็นหน้าท่ีของสหกรณ์ทัง้สอง 

ค าถามงานวจิัย 

 การวิจยันีจ้ะท าการศกึษาผลกระทบของการเกษตรแบบมีสญัญาของบริษัทต่างชาติต่อ

การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยมีค าถามหลกัของการวิจัยคือ การเกษตรแบบมีสญัญามี

ผลกระทบอย่างไรตอ่การสร้างความเข้มแขง็ของชมุชน และในประเดน็ใดบ้าง นโยบายของรัฐบาล

กลางท่ีมีต่อเร่ืองนีเ้ป็นอย่างไร และรัฐบาลท้องถ่ิน รวมทัง้หน่วยงานของรัฐในท้องถ่ินมีบทบาท

อย่างไรบ้าง 

                                                   
13Sompop Manarungsa, Jocelyn O. Naewbanji, and Tanapat Rerngjakrabhet, Costs of Compliance 
with SPS Standards: Thailand Case Studies of Shrimp, Fresh Asparagus, and Frozen Green 
Soybeans, (Agriculture and Rural Development Discussion Paper, the World Bank, 2005), p. 30, 
http://siteresources.worldbank.org/INTRANETTRADE/Resources/Topics/Standards/ThailandCountryS
urveyF.pdf (accessed 1 December 2010). 
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พืน้ท่ีท่ีท าการศกึษา 

จีนเป็นประเทศท่ีมีเศรษฐกิจเกษตรขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลกและมีความหลากหลายมาก14 มี

การท าการเกษตรแบบมีสญัญาอย่างแพร่หลายในมณฑลต่าง ๆ ทัง้ภาคตะวนัตก ภาคตะวนัออก 

และภาคกลาง เช่น Fujian, Guandong, Shandong, Hubei, Henan, Zhejiang, Jiling, Jiangsu, 

Jiangxi, Sichuan, Yunan, Chongqing, และ Guangxi เน่ืองจากสถานการณ์ของเกษตรกรจีนมี

ความคล้ายคลงึกบัเกษตรกรในไทยและในเวียดนาม กล่าวคือ เกษตรกรมีรายได้น้อย ขาดแคลน

ทุนและปัจจัยการผลิต สินค้าเกษตรราคาตกต ่า ไม่มีประสิทธิภาพในการผลิต และไม่สามารถ

เข้าถึงตลาดได้15 การเกษตรแบบมีสญัญาในประเทศจีนด าเนินการโดยบริษัทเอกชน บริษัทร่วมทนุ 

บริษัทท่ีรัฐเป็นเจ้าของและโดยบริษัทร่วมลงทุนระหว่างประเทศ นโยบายส าคัญเก่ียวกับภาค

เกษตรและส่งผลเชิงบวกต่อการท าเกษตรแบบมีสญัญาของจีนคือ  การปฏิรูปภาคเกษตรในปี 

1978 และการเข้าสู ่WTO ในปี 2001 นโยบายปฏิรูปภาคเกษตรเป็นแก่นหลกัของนโยบายปฏิรูป

เศรษฐกิจโดยรวมของจีนโดยมีเป้าหมายท่ีการให้เกษตรกรมีท่ีดินท าการเกษตร นโยบายลงทนุด้าน

สาธารณูปโภคพืน้ฐาน นโยบายปฎิรูปสถาบันให้สินเช่ือเขตชนบทและนโยบายการผลิตสินค้า

เกษตรแบบอตุสาหกรรมจึงเป็นช่องทางให้มีการน าการเกษตรแบบมีสญัญาไปใช้เพ่ือแก้ไขปัญหา

ดงักลา่วของเกษตรกร พืน้ท่ีในประเทศจีนท่ีเลือกเป็นพืน้ท่ีตวัอย่างเพ่ือท าการศึกษาคือ มณฑล 

Shandong เมือง Laiyang ท่ีมีการท าเกษตรแบบมีสญัญาผกัและผลไม้ขนาดใหญ่โดยบริษัทญ่ีปุ่ น  

เปรียบเทียบกบัพืน้ท่ีในไทยในจงัหวดัเชียงใหม ่เชียงราย (ถัว่แระญ่ีปุ่ น) เพชรบรีุ (กล้วยหอมทอง)  

 

 

 

                                                   
14 Wikipedia, Agriculture in China, Retrieved from 
http://en.wikipedia.org/wiki/Agriculture_in_the_People's_Republic_of_China 
15 Guo, Jolly and Zhu (2005), Contract Farming in China: Supply China or Ball and Chain?” 
Presented at IAMA Symposium in Chicago, June 25-26 
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ระเบียบวธีิวจิัย 

กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ 

 ใช้กรอบแนวคิดเร่ืองกระบวนการท าการเกษตรแบบมีสญัญา และกรอบแนวคิดเร่ืองการ

สร้างความเข้มแข็ง (Empowerment) ซึ่งแนวคิดทัง้สองนีม้ีรากฐานท่ีตรงข้ามกัน กล่าวคือ 

การเกษตรแบบมีสญัญาเป็นระบบเกษตรท่ีก าเนิดขึน้จากแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจกระแสหลกั 

ท่ีให้ความส าคญักับการแข่งขนัและประสิทธิภาพการผลิต ในขณะท่ีการสร้างความเข้มแข็งเป็น

แนวทางการพฒันาทางเลือก (alternative development) ท่ีมุ่งตอบค าถามท่ีแนวทางการพัฒนา

กระแสหลกัให้ความส าคญัน้อยกวา่ นัน่คือ การกระจายความมัง่คัง่ท่ีเท่าเทียมกันมากขึน้ การให้

ความส าคญักบัผู้ถกูคดัออกและถกูท าให้ไร้ความสามารถจากแนวทางการพฒันากระแสหลกั 

1) การเกษตรแบบมีสญัญา 

การเกษตรแบบมีสญัญา เป็นข้อตกลงระหวา่งเกษตรกรกับบริษัทการตลาด หรือบริษัทผู้

แปรรูป ส าหรับการผลิตและการส่งมอบสินค้าเกษตรภายใต้ข้อตกลงท่ีท าไว้ล่วงหน้า โดยมาก

มกัจะมีการตกลง ในเร่ืองราคากนัไว้ก่อนแล้ว การท าสญัญาระหวา่งบริษัทผู้ท า และเกษตรกรผู้รับ

ท า มีหลายรูปแบบ ในหลกัการ ระบบการเกษตรแบบมีสญัญาจะสามารถช่วยแก้ปัญหา market 

failure และ state failure ได้ในระดบัหนึ่งด้วยการประกันราคาและประกันตลาดให้แก่เกษตรกร 

ในการท าสญัญา ท่ีครอบคลมุบริษัทผู้ท ามกัจะช่วยสนับสนุนด้านทุน ปัจจัยการผลิต และข้อมลู

ขา่วสารท่ีจ าเป็น แก่เกษตรกรด้วย นอกจากนี ้บริษัทผู้ท า โดยเฉพาะบริษัทสญัชาติญ่ีปุ่ นมกัจะ

นิยมสร้าง และส่งเสริม ความสามารถของเกษตรกรและการรวมกลุ่มเพ่ือประโยชน์ในการผลิต

สินค้าท่ีมีคณุภาพ ของบริษัทเอง 

การท าเกษตรแบบมีสญัญามีลกัษณะส าคญัท่ีท าให้แตกตา่งกบัวิธีการท าการเกษตรแบบ

อ่ืน ๆ ในเร่ืองของอ านาจในการตดัสินใจเหนือทรัพยากร ความเป็นเจ้าของ ความเสี่ยงในเร่ืองราคา 

ความเสี่ยงในเร่ืองแหล่งทรัพยากร การได้รับปัจจัยการผลิต และต้นทุนในการด าเนินงาน ซึ่ง

ลกัษณะท่ีแตกตา่งนี ้ท าให้การเกษตรแบบมีสญัญามีทัง้ส่วนท่ีเป็นผลดีและผลเสีย ต่อการสร้าง
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ความเข้มแข็ง เป็นต้นว่า มีผลดีคือ การท่ีเกษตรกรได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต การไม่มี

ความเสี่ยงในเร่ืองตลาดและราคา ในขณะท่ีผลเสียอาจจะอยู่ท่ีการขาดอ านาจตดัสินใจ ความเป็น

เจ้าของ แตท่ัง้นี ้ผลดีและผลเสียท่ีเกิดขึน้ไมไ่ด้เป็นผลท่ีแน่นอน แตย่งัขึน้อยู่กบัการปฏิบตัิจริง ซึ่งมี

รายละเอียดปลีกย่อยแตกตา่งอนัออกไปอีกมาก 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบประโยชน์จากการท าเกษตรในรูปแบบท่ีแตกตา่งกนัของบริษัทและ 

เกษตรกร16 

Area Spot market Vertical Integration Contract Farming 
บริษัท เกษตรกร บริษัท เกษตรกร บริษัท เกษตรกร 

Decision X O O X   
Ownership X O O X   
Price risk O O X X X X 
Resource risk O  X X X X 
Input  X  O  O 
Transactions cost X X O X  O 
หมายเหตุ: O = สงู,  = กลาง/ไมแ่น่นอน, X = ต ่า/ไมม่ ี

2) แนวคิดเร่ืองการสร้างความเข้มแขง็ 

นักวิชาการกลุ่มหนึ่งกล่าวว่า การสร้างความเข้มแข็งเป็นกระบวนการทางสังคม ใน

หลากหลายมิติท่ีช่วยให้ประชาชนมีอ านาจควบคมุชีวิตตนเองได้17 บางท่านกลา่วเสริม วา่กิจกรรม

ดงักล่าวจะมีส่วนส่งเสริม การมีส่วนร่วมของบุคคล องค์กร และชุมชน โดยมีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิม

ความยุติธรรมในสงัคม พัฒนาคณุภาพชีวิตชุมชน ประสิทธิภาพทางการเมือง และเพ่ิมอ านาจ

                                                   
16 ที่มา: ศิริพร วชัชวลัค ุและเอกสทิธ์ิ หนนุภักดี, (2551), โครงการศึกษาการเปลีย่นแปลงทางการเมืองและ
นโยบายต่างประเทศของญ่ีปุ่ นและผลกระทบต่อไทย: กรณีศึกษาภาคเกษตรและนโยบายความมัน่คงทางอาหาร
ของญ่ีปุ่ นกบัความร่วมมือระหว่างประเทศดา้นเกษตรของญ่ีปุ่ นในเอเชีย, รายงานการวิจยั, ส านกังานกองทุน
สนบัสนนุการวิจยั, น. 38 
17 Nanette Page and Cheryl E. Czuba, “Empowerment: What is it?” Journal of Extension, Vol. 37, No. 
5, (1999). http://www.joe.org/joe/1999october/comm1.php (accessed December  2010) 
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ควบคมุของชมุชนและบคุคล18 บางกลุม่เจาะจงลงไปวา่การควบคมุดงักลา่ว คือการควบคมุแหล่ง

ทรัพยากร19 การเพ่ิมทุนทางสงัคมและความสามารถให้กับประชาชน20 รวมถึงการเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสาร21 ในขณะท่ี นักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งแสดงความเห็นว่าการจะเข้าถึงอ านาจดงักล่าวนัน้ 

จะต้องเข้าไปมีสว่นในกระบวนการตดัสินใจ22 ในขณะท่ี Frits Wils มีความเห็นว่าการสร้างความ

เข้มแข็งคือ การมีอ านาจตัดสินใจในการเลือก โดยเฉพาะส าหรับบุคคลท่ีถูก “คัดออก” จาก

กระบวนการตดัสินใจ23  

 ในรายงานการพฒันาคนของประเทศไทยปี 2546 ระบไุว้วา่การสร้างความเข้มแขง็คือ การ

พฒันาคนให้มีความรู้สามารถเข้าถึงทรัพยากรท่ีจ าเป็นพียงพอส าหรับการครองชีพท่ีพอเหมะ มี

ศกัดิ์ศรี มีความเคารพตนเองได้รับการยอมรับจากผู้ อ่ืนในสังคม ยกระดับความสามารถของ

ประชาชน ท่ีจะเรียกร้องสินค้าและบริการสาธารณะ และปกป้องสิทธิของตนในเวทีทางการเมือง24 

และผลลพัธ์ท่ีได้คือแรงผลกัดนัจากประชาสงัคมไปสูก่ารเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐได้25 หรือช่วยขจดั

                                                   
18 Nina Wallerstein, (1992) in Glenn Laverack, (2005), Health Promotion Practice: Power & 
Empowerment, New Delhi:Sage, p. 47. 
19 David Korten, (1987) cited in Patricia A. Wilson, “Empowerment: Community Economic 
Development from the Inside Out,” Urban studies, Vol. 33, 617-630, 1996, p. 620. 
20 Christiaan Grootaert, “Assessing Empowerment in the ECA Region”, (paper presented at 
Workshop on “Measuring Empowerment: Cross-Disciplinary Perspectives” held at the World Bank in 
Washington, DC, 2003). 
21 Narayanan, and Gulati, Globalization and the Smallholders: A Review of Issues, Approaches, and 
Implications, MSSD Discussion Paper, International food Policy Research Institute. (2002), 
22 เช่น Freidman, 1992; Galjart, 1987; Stiefel & Wolfe, 1994; Narayan and Gulati, 2002. 
23 Wils, Empowerment and its Evaluation: A Framework for Analysis and Application, INTRAC, 
Working Paper Series No. 340, (2001). 
24 ส านกังานโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ, รายงานการพฒันาคนของประเทศไทย 2546, (กรุงเทพ: 
ส านกังานโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ, (2546), น. 97-98. 
25 คณุหญิงสธุาวัลย์  เสถียร ไทยและคณะ, ธรรมาภิบาลการมีส่วนร่วมของประชาชน และกระบวนการทางด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม, (2544) กรุงเทพ:สายธาร, น. 13 
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ปัญหาความยากจน26  

 อาจจะสรุปความหมายของการสร้างความเข้มแขง็ได้สามระดบัคือ ประการแรก ในระดบั

แนวคิด ประการท่ีสอง ในระดบักระบวนการ และประการสดุท้าย ในระดบัผลลพัธ์ ในระดบัแนวคิด

นัน้ การสร้างความเข้มแขง็พิจารณาจากมมุมองท่ีหลากหลาย ทัง้ในด้านพลงัทางสงัคม พลงัทาง

การเมือง และพลงัทางด้านจิตวิทยา โดยมีตวัแสดงหลกัคือบุคคล หรือชุมชน โดยเฉพาะบุคคลท่ี

ขาดโอกาสท่ีจะได้รับบริการสาธารณะจากรัฐอย่างเพียงพอ ความเข้มแข็งจะเกิดขึน้จาก

ความสามารถในการเลือก ความสามารถในการควบคุม และการมีส่วนร่วมในกระบวนการ

ตดัสินใจ การสร้างความเข้มแขง็จึงเป็นกระบวนการ โดยเฉพาะกระบวนการท่ีเน้นด้านการพัฒนา

คน และสร้างประชาสังคม เป็นสิ่งท่ีไม่อาจมอบให้ได้ แต่ต้องสร้างขึน้มาด้วยตนเองผ่าน

กระบวนการเรียนรู้ในระดบัผลลพัธ์ การสร้างความเข้มแขง็มีผลลพัธ์อยู่ท่ีการเพ่ิมคณุภาพชีวิต การ

พ้นจากความยากจน การมีอิทธิพลทางนโยบาย และการได้รับบริการสาธารณะจากรัฐท่ีเพียงพอ 

 ในงานวิจยันี ้ผู้ วิจยัเลือกใช้แนวคิดหลกัจากแนวคิดเร่ืองการสร้างความเข้มแข็งของ John 

Friedmann27 ท่ีเสนอแนวคิดนีเ้พ่ือลดผลกระทบของปัญหาท่ีเกิดจากการพัฒนากระแสหลกั นั่น

คือ ความไมเ่ท่าเทียมกนั โดย Friedmann เห็นวา่ การสร้างความเข้มแข็งจะท าให้ชุมชนมีอ านาจ

ในการตดัสินใจ ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับตนเอง พึ่งพาตนเองได้ มีส่วนร่วมทางการเมือง และมีการ

เรียนรู้  

 เพ่ือท่ีจะให้เห็นภาพความสมัพันธ์ระหว่างการเกษตรแบบมีสญัญา และการสร้างความ

เข้มแขง็ท่ีชดัเจน ผู้ วิจยัจึงน ากรอบเป้าหมายและดชันีชีว้ดัความเข้มแขง็ของชมุชนของ Frits Wils28 

เป็นมาใช้เป็นกรอบในการวัดผลของการเกษตรแบบมีสญัญาท่ีมีต่อความเข้มแข็งของชุมชน 

ภายใต้เป้าหมายทางสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง และวฒันธรรม ท่ีมีดชันีชีว้ดั เช่น การมีทางเลือก

                                                   
26 Hartmut Schneider, “Participatory Governance for Poverty Reduction,” Journal of Intrnational 
Development, Vol. 11, Issue  4, (1999): 521-534. 
27 Friedmann, (1992), Empowerment: The Politics of Alternative Development, Oxford: Blackwell. 
28 Wils, (2001). 
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ของงาน หรืออาชีพมากขึน้ มีการเลื่อนสถานะของการท างาน มีการศึกษามากขึน้ ครอบครัวมี

ความสามารถท่ีจะใช้บริการด้านสขุภาพมากขึน้ การเป็นท่ียอมรับจากสงัคม มีรายได้มากขึน้ มี

ทรัพย์สินมากขึน้ สามารถใช้เครดิตได้ เข้าถึงโครงการทางเศรษฐกิจ มีการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตัง้

อย่างเข้มแข็ง มีต าแหน่งทางการเมือง สามารถแทรกแซงอ านาจทางการเมือง แทรกแซงกลไก

ตลาด การจดัสรรทรัพยากร และการท่ีอตัลกัษณ์ของชมุชนได้รับการยอมรับ เป็นต้น 

 นอกจากนี ้ผู้ วิจัยยังจะน ารายการ “ทุนทางสังคม” ของ Ruth Alsop และ Nina 

Heinsohn29 มาแสดงให้เห็นวา่ การเกษตรแบบมีสญัญา มีสว่นในการสร้างทุนทางสงัคมเหล่านัน้

หรือไมอ่ย่างไร โดย Ruth และ Nina ก าหนดทนุทางสงัคมไว้หกสาขาด้วยกัน คือ ทุนด้านจิตวิทยา 

ทุนด้านข้อมลูข่าวสารและการคมนาคม ทุนด้านองค์กร ทุนด้านวตัถุ ทุนด้านการเงิน และทุน

มนษุย์  

 อย่างไรก็ตามผู้ วิจยัมีข้อสงัเกตวา่ความเข้มแขง็ของชมุชนนัน้มีลกัษณะเดน่ประการหนึ่งท่ี

จะขาดเสียไมไ่ด้คือสายสมัพนัธ์ของสมาชิกในชุมชนท่ีมีร่วมกัน ถ้าหากขาดสายสมัพันธ์ดงักล่าว

แล้วชมุชนท่ีวา่ย่อมมิอาจนบัเป็นชมุชนท่ีเข้มแขง็ได้ 

 

 

 

 

 

 

                                                   
29 Alsop, and Heinsohn, (2005), Measuring Empowerment in Practice: Structuring Analysis and 
Framing Indicators, World Bank Policy Research Working Paper.  
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ตารางท่ี 2  ดชันีชีว้ดัฐานของทนุทางสงัคม30 

ฐานทุนทางสังคม ดัชนีชีว้ัด 
ทนุด้านจิตวิทยา ความรู้สกึเป็นสว่นหนึ่งของชมุชน 

ปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลภายในชมุชน 
ปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลภายนอกชมุชน 
ความสามารถในการรับมือกบัความเปลี่ยนแปลง 

ทนุด้านข้อมลูขา่วสารและคมนาคม การรับฟังวิทย ุ
การรับชมโทรทศัน์ 
การอา่นหนงัสือพิมพ์ 
ความสะดวกในการเดนิทางด้วยถนน 

ทนุด้านองค์กร เป็นสมาชิกขององค์กร 
การมีสว่นร่วมในการบริหารองค์กร 

ทนุด้านวตัถ ุ การถือครองท่ีดิน 
ความเป็นเจ้าของเคร่ืองมือและถาวรวตัถ ุ
ประเภทของท่ีอยู่อาศยั 

ทนุด้านการเงิน การมีงานท า 
สภาวะปลอดหนี ้
การเข้าถึงเครดิต 

ทนุมนษุย์ อตัราการรู้หนงัสือ 
สขุภาพ 

 

 

 

 

 

 

                                                   
30 ที่มาจาก  Alsop, and Heinsohn, (2005) 
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วธีิการด าเนินการวจิัย 

การเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

 การเกษตรแบบมีสัญญาสามารถน าไปใช้ได้ทัง้ในสินค้าพืชผักผลไม้และปศุสัตว์ 

การศกึษานีเ้ลือกเฉพาะการเกษตรแบบมีสญัญาในสินค้าผกัผลไม้ ค าอธิบายท่ีได้จากงานวิจยันีจ้ะ

จ ากดัเฉพาะความสมัพนัธ์ระหวา่งการเกษตรแบบมีสญัญากบัเกษตรกรผู้ปลกูผกัผลไม้เป็นหลกั  

 การเกษตรแบบมีสัญญามีรูปแบบการด าเนินการหลากหลาย ขึน้อยู่กับเง่ือนไขและ

ข้อจ ากัดทัง้ของบริษัทผู้ท าและของเกษตรกรผู้รับท า ในงานวิจัยชิน้นี ้ผู้ วิจัยเลือกการท าเกษตร

แบบมีสญัญาท่ีท าโดยบริษัทญ่ีปุ่ นคือ สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด ผู้ปลกูกล้วยหอมทอง ซึ่งเป็น

ชมุชนเกษตรในต าบลบ้านลาด จงัหวดัเพชรบรีุ และกลุม่ผู้ปลกูถัว่แระญ่ีปุ่ น ผู้ปลกูถัว่แระญ่ีปุ่ น ซึ่ง

เป็นชุมชนเกษตรในหมู่บ้านร้อง จังหวดัเชียงราย ทัง้สองกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ปลูกผกัและผลไม้

ส าคญัท่ีสง่ออกไปญ่ีปุ่ นสองในห้าประเภท คือ กล้วยหอมทอง ถั่วแระญ่ีปุ่ น หน่อไม้ฝรั่ง กระเจ๊ียบ

เขียว และมะมว่ง เหตผุลส าคญัในการเลือกกลุ่มตวัอย่างทัง้สองคือ สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด 

เป็นการท าเกษตรแบบมีสญัญาระหว่างผู้ ผลิตและผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งมีลกัษณะแตกต่างจาก

รูปแบบการท าเกษตรแบบมีสญัญาของผกัผลไม้อีกห้าประเภท ในขณะท่ีผู้ วิจยัเลือกกลุ่มผู้ปลกูถั่ว

แระญ่ีปุ่ นในฐานะเป็นกลุ่มตวัแทนของการท าเกษตรแบบมีสญัญาระหว่างเกษตรกรกับบริษัท

ตวัแทนการค้า   

กลุม่ตวัอย่างเหล่านีม้ีความแตกต่างกันสามลกัษณะคือ กลุ่มท่ีหนึ่ง สหกรณ์การเกษตร

บ้านลาด ผู้ปลกูกล้วยหอมทอง ซึ่งเป็นการท าสญัญาระหวา่งสหกรณ์กับสหกรณ์ กลุ่มท่ีสอง กลุ่ม

เกษตรกรผู้ปลกูถั่วแระญ่ีปุ่ น31 จังหวดัเชียงราย เชียงใหม่ และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง

จงัหวดัสระแก้ว ซึ่งเป็นการท าสญัญาระหวา่งกลุม่เกษตรกร กบับริษัทในไทยท่ีท าสญัญากบับริษัท

ญ่ีปุ่ น และกลุ่มท่ีสาม เป็นกลุ่มเกษตรกรเมือง Laiyang มณฑลชานตง ประเทศจีน ท่ีท าสญัญา

ปลกูผกักับกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ของญ่ีปุ่ นสามบริษัทคือ Asahi, Sumitomo, และ Itochu โดยมี

                                                   
31 ชื่อทางการในระบบฐานข้อมูลของกรมสง่เสริมการเกษตรคือ “ถัว่เหลอืงฝักสด”  
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เป้าหมายเพ่ือจ าหน่ายในประเทศจีนเป็นหลกั 

 กลุม่ตวัอย่างทัง้สามถกูเลือกโดยมีเกณฑ์การเลือกพืน้ฐานคือ เป็นกลุ่มเกษตรกรผู้รับท า

การเกษตรแบบมีสัญญาท่ีประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน โดยสามารถท าการซือ้ขาย

ระหวา่งคูส่ญัญาได้อย่างตอ่เน่ืองเป็นระยะเวลานาน เพ่ือให้สามารถประเมินผลกระทบท่ีเกิดจาก

การด าเนินงานดงักลา่วได้ และผู้ วิจยัได้ท าการเลือกกลุม่ตวัอย่างทัง้สามให้ลกัษณะการด าเนินงาน

ท่ีแตกตา่งกนั โดยมีความคาดหวงัท่ีจะให้กลุ่มท่ีหนึ่ง เป็นรูปแบบของการท าสญัญาในอดุมคติท่ี

น่าจะสามารถให้ผลกระทบด้านบวกแก่การสร้างความเข้มแขง็ในชมุชนมากท่ีสดุ เน่ืองจากเป็นการ

ปลกูพืชท่ีมีลกัษณะเฉพาะ กลา่วคือ เป็นพืชท้องถ่ิน มีเอกลกัษณ์ชดัเจน และเป็นการท าสญัญากัน

ระหว่างสหกรณ์ ท่ีให้ความส าคัญกับความเป็นหุ้นส่วนกันมาก ในขณะท่ีกลุ่มท่ีสอง เป็นกลุ่มท่ี

ผู้ วิจยัมีสมมติฐานวา่ จะเป็นลกัษณะโดยทัว่ไปของการเกษตรแบบมีสญัญาท่ีประสบความส าเร็จ

ในไทย คือ ปลกูพืชท่ีมีตลาดเฉพาะในประเทศญ่ีปุ่ น ดงันัน้ปัจจยัเร่ืองความผนัผวนของราคาตลาด

ในประเทศไทยจึงไมม่ี แตเ่ป็นการท าสญัญาระหวา่งเกษตรกรกบับริษัท ซึ่งไมไ่ด้ให้ความส าคญักบั

ประเดน็เร่ืองความเป็นหุ้นสว่นมากนกั ส าหรับกรณีศกึษากลุม่ท่ีสาม คือ กลุม่เกษตรกรในประเทศ

จีนนัน้ เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่มีบริษัทญ่ีปุ่ นท าในประเทศไทย นั่นคือ เป็นการท า

การเกษตรแบบมีสญัญาขนาดใหญ่ ส าหรับพืชท่ีมีตลาดอยู่ในประเทศ และท าเพ่ือจ าหน่ายใน

ประเทศจีนเอง 

 ดงันัน้ กลุ่มตวัอย่างทัง้สาม จะให้ภาพสะท้อนท่ีแตกต่างกัน ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องและ

จ าเป็นต่อไทย เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของข้อมูลและความรู้ในเร่ืองการเกษตรแบบมี

สญัญา ส าหรับการวางแผนเพ่ือพัฒนาการเกษตร หรือป้องกันผลกระทบในด้านลบท่ีอาจจะ

เกิดขึน้ในชมุชนตอ่ไป 

ผู้ วิจยัใช้วิธีการศกึษาเอกสารปฐมภมูิ เช่น สถิติการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตัง้ของชุมชนท่ี

เป็นกลุ่มตวัอย่าง สมัภาษณ์เชิงลึกเกษตรกร และเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการท า

การเกษตรแบบมีสญัญา และใช้แบบสอบถามข้อมลูเบือ้งต้นจากกลุ่มตวัอย่างจ านวนหนึ่ง ทัง้นี ้

ข้อมลูต่าง ๆ ท่ีได้จากการศึกษา สมัภาษณ์ สงัเกต และเก็บแบบสอบถามจะถูกน ามาวิเคราะห์
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เปรียบเทียบกบัดชันีชีว้ดัความเข้มแขง็วา่ การเกษตรแบบมีสญัญาแบบใด มีสว่นเก่ียวข้องกับการ

สร้างความเข้มแขง็อย่างไร ในประเด็นใดบ้าง และในระดบัใด ในกรณีท่ีชุมชนมีความเข้มแข็งใน

ระดบัหนึ่งแล้ว เมื่อมีการท าการเกษตรแบบมีสญัญา การเกษตรแบบมีสญัญามีสว่นสนบัสนนุหรือ

ท าลายมิติต่าง ๆ ของความเข้มแข็งของชุมชนหรือไม่ หรือช่วยเปิดโอกาสในการใช้ศักยภาพ

ดงักลา่วหรือไม ่ 

ค าถามการวิจยั 

 ค าถามหลกัของการวิจัยนีค้ือ การเกษตรแบบมีสญัญาส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร 

โดยเฉพาะในเร่ืองความเข้มแข็งของชุมชน อนัเป็นประเด็นท่ีรัฐและสงัคมไทยพยายามส่งเสริม

ความเข้มแขง็ของชมุชน เพ่ือให้ชมุชนสามารถพึ่งพาตนเอง แก้ไขปัญหา และเป็นก าลงัส าคญัใน

การร่วมพฒันาชาติ สงัเกตได้จากนโยบายของรัฐบาลนบัจากรัฐบาลทกัษิณ 1 และ 2 จนถึงรัฐบาล

อภิสิทธ์ิ ก่อนประกาศยุบสภาในปี พ.ศ. 2554 เช่น โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ์ โครงการ

แก้ไขปัญหาความยากจน โครงการกองทนุหมูบ้่าน ฯลฯ และการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

จากหน่วยงานท่ีมิใช่ภาครัฐ เช่น โครงการวิจยัภายใต้การบริหารงานของฝ่ายชุมชนและสวสัดิการ

สงัคมของส านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจัย โครงการลดละเลิกอบายมขุของส านักงานกองทุน

สร้างเสริมสขุภาพ และโครงการสนบัสนนุความเข้มแข็งของชุมชนอ่ืน ๆ จากภาคประชาสงัคมอีก

มาก (อ้างอิงตวัเลขการให้ทนุสนบัสนนุการวิจัยเร่ืองชมุชนของ สกว. สสส. วช. ฯลฯ)  

 ในการท่ีจะหาค าตอบว่าการเกษตรแบบมีสัญญาส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร 

จ าเป็นต้องถามค าถามอีกจ านวนหนึ่งวา่ การเกษตรแบบมีสญัญาได้ “ให้” อะไรแก่ชมุชนบ้าง และ

เมื่อชุมชนรับเอาการเกษตรแบบมีสัญญาเข้ามาเป็นวิถีการผลิตหลักของชุมชนแล้วมี  “การ

เปลี่ยนแปลง” อะไรบ้างท่ีเกิดขึน้กบัชมุชน เมื่อทราบค าตอบทัง้สองประการแล้วจึงสามารถน าไปสู่

การวิเคราะห์ท าความเข้าใจ “การท างาน” ของระบบการเกษตรแบบมีสญัญาเพ่ือท่ีจะสามารถ

ตอบค าถามเก่ียวกบัผลกระทบของการเกษตรแบบมีสญัญาท่ีมีตอ่ความเข้มแขง็ของชมุชน   
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วิธีวิจยั 

 เพ่ือท่ีจะหาผลลพัธ์วา่การเกษตรแบบมีสญัญาได้ “ให้” อะไรแก่ชุมชน และชุมชนท่ีรับเอา

การเกษตรแบบมีสญัญาเป็นวิถีการผลิตหลักมี “การเปลี่ยนแปลง” อะไรเกิดขึน้บ้าง ผู้ วิจัยใช้

วิธีการวิจยัหลกัสองวิธีคือ วิธีแรก ศึกษาเอกสาร และวิธีท่ีสอง เก็บข้อมลูด้วยแบบสอบถามและ

สมัภาษณ์กลุม่เกษตรกรในชมุชนผู้เก่ียวข้องกบัการเกษตรแบบมีสญัญาและสงัเกตความเป็นอยู่

ของชมุชนเกษตรดงักลา่ว  

 เอกสารท่ีใช้ศกึษาประกอบด้วยหนงัสือ บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ บทความ

และรายงานประกอบการสมัมนา การสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ รายงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับ

การท าการเกษตรแบบมีสญัญา เอกสารชัน้รองได้แก่ เอกสารรวบรวมบทสมัภาษณ์ ประสบการณ์ 

ความเห็นของผู้เก่ียวข้องในระบบการเกษตรแบบมีสญัญาของไทยและญ่ีปุ่ น และเอกสารชัน้ต้น

ได้แก่ สัญญา ข้อตกลง บันทึกของกลุ่มเกษตรกร ข้อมูลภาคเกษตรและเกษตรกรของพืน้ท่ีท่ี

ท าการศกึษา เป็นต้น 

 ในการเก็บข้อมลูภาคสนาม ผู้ วิจยัใช้แบบสอบถามจ านวน 30 ชดุ ส าหรับกลุ่มตวัอย่างทัง้

สองกลุม่ เป็นแบบสอบถามท่ีมีค าถามชดุเดียวกนั และเข้าไปขอข้อมลูกบักลุม่เกษตรกรโดยไมแ่จ้ง

ลว่งหน้า ค าถามในแบบสอบถามตัง้ขึน้ให้สอดคล้องกบัดชันีวดัความเข้มแข็งของชุมชนของ Nina 

เน่ืองจากเป้าหมายของการใช้แบบสอบถามของผู้ วิจัยอยู่ท่ีความต้องการทราบว่าเกษตรกรผู้ ร่วม

โครงการเกษตรแบบมีสญัญาคิดวา่การเกษตรแบบมีสญัญาได้ “ให้” อะไรแก่พวกเขาบ้าง รวมถึง

การได้ทราบข้อสรุปบางประการท่ีไมไ่ด้มีการบนัทึกไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรมาก่อน เช่น รายได้ของ

เกษตรกร  

 ในการสมัภาษณ์ ผู้ วิจยัใช้การสมัภาษณ์เชิงลึกกับเกษตรกรผู้ประสบความส าเร็จในการ

ท าการเกษตรแบบมีสัญญาอย่างเห็นได้ชัดจากรายได้ท่ีเพ่ิมขึน้มาก หรือได้รับการยกย่องจาก

สงัคมในวงกว้าง ในฐานะท่ีเป็น Extreme case ส าหรับใช้ศกึษา “ความเปลี่ยนแปลง” ของสมาชิก

ในชมุชนผู้รับระบบการเกษตรแบบมีสญัญามาเป็นวิถีการผลิตหลกั เป้าหมายของการสมัภาษณ์

อยู่ท่ีการรับทราบข้อมลู ความคิด ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร “ก่อน” ท่ีจะรับท าการเกษตรแบบ
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มีสญัญา เปรียบเทียบกับสถานการณ์ภายหลงัได้รับท าการเกษตรแบบมีสญัญาแล้วว่ามีความ

แตกตา่งกนัอย่างไร ความแตกตา่งนัน้เป็นผลมาจากปัจจยัใด และความแตกตา่งท่ีเกิดขึน้จะส่งผล

ตอ่ความสมัพนัธ์ของสมาชิกในชมุชนเกษตรอย่างไร 

 นอกจากการใช้แบบสอบถามและการสมัภาษณ์เกษตรกรผู้ เก่ียวข้องกับการท าเกษตร

แบบมีสญัญาแล้ว ผู้ วิจัยยังได้ท าการส ารวจ สังเกต และสอบถามความคิดเห็นของสมาชิกใน

ชุมชนท่ีมีการรับท าเกษตรแบบมีสัญญาอย่างหนาแน่นด้วย เพ่ือเป็นข้อมลูเพ่ิมเติมส าหรับการ

วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของสมาชิกในชมุชนเดียวกนั    

 อนึ่ง การลงพืน้ท่ีเพ่ือเก็บข้อมลูด้วยแบบสอบถาม สมัภาษณ์และสงัเกตกระท าทัง้หมด

อย่างน้อยเป็นจ านวน 3 ครัง้ โดยครัง้ท่ีหนึ่งและครัง้ท่ีสองมีระยะเวลาห่างกันประมาณหกเดือน 

และครัง้ท่ีสามมีระยะเวลาห่างจากครัง้ท่ีสองประมาณหนึ่งปี 
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บทท่ี 2 

ส ารวจองค์ความรู้เร่ืองการเกษตรแบบมีสัญญา 

 

ผู้ วิจัยจัดหมวดหมู่องค์ความรู้เร่ืองการเกษตรแบบมีสญัญาออกเป็นสามด้านคือ หนึ่ง 

ปัจจยัความส าเร็จหรือล้มเหลวของการเกษตรแบบมีสญัญา สอง ผลกระทบของการเกษตรแบบมี

สญัญาตอ่เกษตรกร และ สาม โครงสร้างหน้าท่ีของการเกษตรแบบมีสญัญา  

ปัจจัยความส าเร็จหรือล้มเหลวของการเกษตรแบบมีสัญญา  

เป็นการศึกษาว่าด้วยองค์ประกอบของการท าการเกษตรแบบมีสัญญาท่ีประสบ

ความส าเร็จ มุ่งพิจารณาจุดดีจุดด้อยของกระบวนการท าการเกษตรแบบมีสัญญาในพืน้ท่ี

กรณีศกึษา มีการประเมินผลสมัฤทธ์ิของการเกษตรแบบมีสญัญาในประเด็นส าคญั เช่น ในด้าน

การเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกร ตลอดจนพิจารณาว่าจะสามารถน าการเกษตรแบบมีสญัญาไปใช้

ประโยชน์อย่างไรได้บ้าง 

 มีการศึกษาว่าสามเง่ือนไขส าคญัของการเกษตรแบบมีสญัญาท่ีประสบความส าเร็จคือ 

หนึ่ง ก าไรทัง้ของบริษัทและเกษตรกร สอง สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงัคม เพราะพืชแต่ละ

ชนิดต้องการลกัษณะพืน้ท่ีแตกตา่งกนัเช่นเดียวกบัวฒันธรรมท่ีแตกต่างไปของพืน้ท่ีก็มีผลต่อการ

ท าการเกษตรแบบมีสัญญาเช่นเดียวกัน บริษัทท่ีจะท าการเกษตรแบบมีสญัญาจึงควรมีความ

เข้าใจวฒันธรรมท้องถ่ินด้วยสาม การสนบัสนุนจากภาครัฐ เพราะรัฐมีบทบาทในฐานะผู้ควบคมุ

กฎ บทบาทสง่เสริมและบทบาทด้านการพฒันา32   

โครงสร้างพืน้ฐานท่ีดี เช่น ระบบการส่ือสารคมนาคม ระบบชลประทาน การสนบัสนนุจาก

หน่วยงานรัฐจึงสามารถสง่เสริมระบบเกษตรแบบมีสญัญาให้มีความส าเร็จ 

                                                   
32 Eaton and Shepherd, (2001), Contract Farming: Partnerships for Growth, (Rome: FAO), pp. 32-36. 
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Sriboonchitta and Wiboonpongse33 เห็นว่าการเกษตรแบบมีสญัญาได้วางรากฐาน

ส าหรับเกษตรกรในเร่ืองของการบริหารความเสี่ยง ให้เทคโนโลยีด้านการผลิต และให้รายได้ท่ี

ดีกวา่การเกษตรแบบดัง้เดิม ภาครัฐควรมีบทบาทในด้านการสร้างสถาบันสนับสนุนภาคเกษตร

และส่งเสริมด้านเทคโนโลยี พวกเขามีความเห็นว่าการเกษตรแบบมีสัญญาเป็นเคร่ืองมือท่ีมี

อนาคตส าหรับการพฒันาอตุสาหกรรมเกษตร และกลไกการประกนัราคาจะช่วยลดความเสี่ยงของ

การขาดรายได้ ประสบการณ์ของการท าการเกษตรแบบมสีญัญาของไทยจากงานวิจยัของพวกเขา

ปรากฏวา่ระบบเกษตรนีเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีดีส าหรับเกษตรกรสว่นใหญ่ท่ียากจนในการเข้าถึงตลาด 

  ดเูหมือนวา่ Sriboonchitta and Wiboonpongse จะเห็นวา่การเกษตรแบบมีสญัญานา่จะ

มีส่วนช่วยแก้ปัญหาความยากจนเน่ืองจากสามารถลดความเสี่ยงเร่ืองรายได้ของเกษตรกร แต ่

Eaton และ Shepherd มีความเห็นว่าการเกษตรแบบมีสญัญาเป็นเร่ืองของความเป็นหุ้นส่วน

ระหว่างเกษตรกรกับบริษัท ดงันัน้ “การเกษตรแบบมีสญัญาเป็นเคร่ืองมือเชิงพาณิชย์ ไม่ใช่ตัว

แบบการพฒันาท่ีควรน าไปลองใช้โดยผู้ให้ความช่วยเหลือ รัฐบาล หรือ NGO โครงการท่ีริเร่ิมโดย

ประเด็นทางการเมืองและทางสังคมมากกว่าความเป็นจริงทางด้านเทคนิคและเศรษฐกิจ จะ

ประสบความล้มเหลวอย่างแน่นอน”34  

 การส ารวจองค์ความรู้เร่ืองการเกษตรแบบมีสญัญาและลงพืน้ท่ีศึกษาในไทยมีความเห็น

วา่ ในสว่นของภาครัฐนัน้ รัฐควรสร้างเง่ือนไขท่ีสนบัสนนุและสร้างโครงสร้างพืน้ฐานท่ีส่งเสริมการ

ลงทนุในธรุกิจเกษตร เพ่ิมความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพระหว่างภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องและเพ่ิม

ผลิตภาพสินค้าเกษตร ส าหรับเกษตรกรรายย่อยหากสามารถสะสมทักษะในด้านการจัดการการ

ผลิตและการจดัการก็จะเพ่ิมอ านาจตอ่รองได้ อย่างไรก็ตามเมื่ออปุสงค์เพ่ิมมากขึน้จนตลาดเร่ิมมี

                                                   
33 Sriboonchitta and Wiboonpongse, (2005), Analysis of Contract Farming in Thailand, CMU Journal,  
4(3) 
34 Eaton and Shepherds, (2001), 3 
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คูแ่ขง่ท่ีมากขึน้ การเกษตรแบบมีสญัญาก็อาจจะไม่ใช่ทางเลือกท่ีดีท่ีสดุของเกษตรกรในการเพ่ิม

รายได้อีกตอ่ไป35การเกษตรแบบมีสญัญาไมใ่ช่ทางเลือกถาวรส าหรับการสร้างรายได้ให้เกษตรกร 

 ภาครัฐจึงเป็นตวัแสดงท่ีมีความส าคญัต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการเกษตร

แบบมีสญัญา อย่างไรก็ตามไมไ่ด้หมายความวา่ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการเกษตรแบบ

มีสญัญาทัง้หมดขึน้อยู่กบัความรับผิดชอบของภาครัฐเท่านัน้ เพราะในทางปฏิบัติแล้วโครงสร้าง

อ านาจหน้าท่ีของรัฐไมส่ามารถควบคมุติดตามก ากบัดแูลการท าเกษตรแบบมีสญัญาได้ทัง้หมด  

 Guo and Jolly มีความเห็นว่าการบังคับให้คู่สัญญาปฏิบัติตามสัญญาเป็นเง่ือนไข

พืน้ฐานส าคญัของการแลกเปลี่ยนและการลงทนุท่ีมีประสิทธิภาพในเศรษฐกิจแบบใช้การตลาดน า 

ดงันัน้ เพ่ือท่ีจะท าให้การท าการเกษตรแบบมีสญัญาประสบความส าเร็จจึงต้องมีการบังคบัใช้

สญัญาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยไมว่า่จะกระท าโดยรัฐหรือกระท าโดยภาคเอกชนก็ตาม ในประเทศ

จีนท่ีซึ่งการบังคบัใช้สญัญาของภาครัฐไม่เข้มแข็งการบังคบัใช้สญัญาของภาคเอกชนจึงย่ิงทวี

ความส าคญั ในฐานะกลไกท่ีทดแทนเคร่ืองมือเชิงสถาบนัท่ีออ่นแอหรือขาดหายไปของรัฐ36 กลไกท่ี

พวกเขาเสนอได้แก่ราคาฟลอร์ การให้เกษตรกรลงทุนร่วมโดยเจาะจงรายการ จึงหมายความว่า

การออกแบบสัญญาช่วยให้เกษตรกรปฏิบัติตามสัญญาได้นอกเหนือจากการบังคับใช้ตาม

กฎหมาย37 

 ประเภทของสินค้าท่ีผลิตก็เป็นอีกปัจจยัหนึ่งท่ีสง่ผลตอ่ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ

การเกษตรแบบมีสญัญาได้ โดยมากการเกษตรแบบมีสญัญาท่ีประสบความส าเร็จจะเป็นสินค้า

เกษตรท่ีมีราคาสงู38ท าก าไรได้มากและในแตล่ะพืน้ท่ีก็อาจมีความเหมาะสมในการท าการเกษตร

แบบมีสญัญาส าหรับพืชแตล่ะชนิดแตกตา่งกนัไป 

                                                   
35 Sriboonchitta and Wiboonpongse, (2005) 
36 Guo and Jolly, (2008, December), Contractual Arrangements and Enforcement in Transition 
Agriculture Theory and Evidence from China, Food Policy, 33(6), p. 570. 
37 Guo and Jolly, (2008, December), p. 575. 
38 Miyata, Minot, and Hu, (2009); Eaton and Shepherd, (2001) และ Glover and Kusterer, (1990), Small 
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การศึกษาท่ีน่าสนใจส าหรับการศึกษาเชิงหน้าท่ีของการเกษตรแบบมีสัญญาคือ  

การศึกษา “ตัวแปร” อ่ืน ๆ ท่ีไม่ค่อยมีการศึกษาเก่ียวข้องกับการเกษตรแบบมีสญัญา เช่น เพศ

สภาพ ของ Judith Carney ท่ีท าการส ารวจการตอ่สู้ด้านเพศสภาพระหว่างครัวเรือนท่ีเกิดขึน้จาก

ความหนาแน่นท่ีมากขึน้ของแรงงานชาวนาในแกมเบีย เห็นว่าต้องพิจารณาครัวเรือนต่าง ๆ ใน

ชุมชนในฐานะพืน้ท่ีแห่งการต่อสู้และต่อรอง มากกว่าพืน้ท่ีท่ีเป็นหนึ่งเดียว สมานฉันท์ ท างาน

ร่วมกนัอย่างมีความสขุ ปัญหาท่ีเกิดขึน้ภายในครัวเรือนมีผลจ ากัด “ความส าเร็จ” ของโครงการ

และศกัยภาพของทุนและรัฐท่ีจะสกัดส่วนเกินและสะสมทุน การศึกษาเร่ืองนีเ้สนอว่าการสนใจ

ศึกษาเฉพาะบทบาทรัฐและทุนกระท าต่อเกษตรกรเพียงอย่างเดียวเป็นการไปผิดทิศทาง 39หรือ

การศกึษาอย่างเป็น “ประวตัิศาสตร์” ของเศรษฐกิจการเมืองท่ีมีผลต่อการเกษตรแบบมีสญัญา40

ซึ่งอาจตีความได้ว่าความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการเกษตรแบบมีสญัญานัน้ขึน้กับบริบท

ท้องถ่ินด้วย โดยเฉพาะบริบททางด้านสงัคมการเมืองท่ีมีความเป็นท้องถ่ินมากกว่าบริบททาง

เศรษฐกิจท่ีเช่ือมโยงเข้ากบัทนุนิยมโลกแล้ว 

ผลกระทบของการเกษตรแบบมีสัญญาต่อเกษตรกร  

การเกษตรแบบมีสัญญาแพร่หลายมากว่า 3 ทศวรรษ มีงานวิจัยจ านวนหนึ่ง ท่ีศึกษา

ผลกระทบด้านต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการเกษตรแบบมีสัญญา ซึ่งมีทัง้ผลกระทบในด้านบวก และ

ผลกระทบในด้านลบ ตลอดจนการประยุกต์ใช้การเกษตรแบบมีสญัญาเป็นเคร่ืองมือส าหรับการ

พัฒนา งานวิจัยส่วนมากจะให้ความส าคญักับประเด็นทางด้านเศรษฐกิจ ในขณะท่ีงานวิจัยท่ี

ศกึษาผลกระทบทางด้านสงัคม การเมือง และวฒันธรรมยังมีไม่มากนัก และยังไม่มีการศึกษาถึง

ความสมัพนัธ์ ระหวา่งการเกษตรแบบมีสญัญากบัความเข้มแขง็ของชมุชนโดยตรง 

                                                                                                                                                  
Farmers, Big Business: Contract Farming and Rural Development, London: Macmillan 
39Judith Carney, (1994), “Contracting a Food Staple in the Gambia,” in Living under Contract: 
Contract Farming and Agrarian Transformation Sub-Saharan Africa, ed. Peter D. Little and Michael 
Watts, Madison: University of Wisconsin Press, pp. 167-87 
40Cyril Daddieh, (1994), “Contract Farming and Palm Oil Production in Cote d’Ivoire and Ghana,” in 
Living under Contract: Contract Farming and Agrarian Transformation Sub-Saharan Africa, ed. Peter 
D. Little and Michael Watts, Madison: University of Wisconsin Press, pp.167-87 
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 การศึกษาการเกษตรแบบมีสญัญากลุ่มหนึ่งเห็นว่าเกษตรกรรายย่อยและเกษตรกรท่ีมี

ฐานะยากจนโดยเฉพาะผู้ขาดแคลนปัจจยัการผลิตส าคญัคือท่ีดินจะเป็นผู้ ได้ประโยชน์ไม่เต็มเม็ด

เตม็หน่วยหรือได้ประโยชน์น้อยจากการเกษตรแบบมีสญัญา41บริษัทขดูรีดผลประโยชน์และปล่อย

ให้เกษตรกรเป็นผู้แบกรับความเสี่ยงเพียงฝ่ายเดยีว42หรือการเกษตรแบบมีสญัญาเป็นความไมเ่ป็น

ธรรมเชิงโครงสร้างท่ีมีผลกระทบในด้านลบตอ่เกษตรกร สิ่งแวดล้อมและสงัคม43 

 นอกจากการเกษตรแบบมีสัญญาจะสร้างความไม่เท่าเทียมและความเหลื่อมล า้ทาง

รายได้แล้วยงัเป็นเคร่ืองมือกดทับใช้ประโยชน์จากแรงงานของเกษตรกร44 เป็นกระบวนการท่ีลด

ทกัษะของเกษตรกรท าให้เกษตรกรกลายเป็นแรงงานติดท่ี45ซึ่งมมุมองนีจ้ะขดัแย้งกับการศึกษา

ของ Glover and Kusterer ท่ีพบวา่การเกษตรแบบมีสญัญาช่วยลดความเหลื่อมล า้มากกวา่ขยาย

ความเหลื่อมล า้46แต่เป็นการพิจารณาในกลุ่มเกษตรกรผู้รับท าการเกษตรแบบมีสญัญาด้วยกัน

เท่านัน้ เหตผุลสนบัสนนุข้อสรุปของ Glover and Kusterer ก็คือ กลไกการท าให้เกิดความเหลื่อม

ล า้นัน้เกิดมาจากการขาดแคลนหรือเข้าไม่ถึงปัจจัยการผลิต ดงันัน้ปัญหาจึงไม่ได้เกิดจากระบบ

                                                   
41ทนุนิยาม 101, (2554), โฉมหน้าเกษตรพนัธสญัญา, สบืค้นเมื่อ มิถนุายน 2554 จาก 
http://www.prachatai3.info/journal/2011/06/35762. และ เนตรดาว เถาถวิล ใน “TCIJ: เสวนา ‘ความจริงใน
ม่านฝุ่ น’: มองชนบทไทยและการพฒันาจากการศึกษาภาคสนาม,” ประชาไทออนไลน์, 12 กรกฏาคม 2554, 
สบืค้นเมื่อ ธันวาคม 2554 จาก http://www.prachatai3.info/journal/2011/07/35979  
42ทศพล ทรรศนกุลพนัธ์, (2555, 7 มีนาคม), บ่วงบาศผูกขาดปากท้องและหนทางหลดุพน้จากบ่วง, สบืค้นเมื่อ 
19 พฤษภาคม 2555 จาก ประชาไท, เวปไซด์: http://prachatai.com/journal/2012/03/39567  
43ไพสฐิ และ กฤษณ์พชร, (2554), สถานการณ์ความไม่เป็นธรรมภายใตโ้ครงสร้างระบอบเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
การเกษตรและอาหาร (รายงานการวิจยั), เชียงใหม่: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 
44 Roger A. Clapp, (1994) “The Moral Economy of the Contract,” in Living under Contract: Contract 
Farming and Agrarian Transformation Sub-Saharan Africa, ed. Peter D. Little and Michael Watts, 
Madison: University of Wisconsin Press, pp. 78-96 
45 Peter D. Little and Michael Watts, (1994), Living under Contract: Contract Farming and Agrarian 
Transformation in Sub-Saharan Africa, Wisconsin: University of Wisconsin Press. 
46 Glover and Kusterer, (1990), Small Farmers, Big Business: Contract Farming and Rural 
Development, London: Macmillan, p.140. 
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การเกษตรแบบมีสญัญา แตปั่ญหาน่าจะเกิดจากระดบัความสามารถในการเข้าถึงท่ีดิน ปัจจยัการ

ผลิต เครดิต เทคนิคความรู้และตลาดมากกวา่47 

 การท่ีเกษตรกรในระบบเกษตรแบบมีสญัญาถูก “ขดูรีด” แรงงานโดยบริษัทก็เป็นปัญหา

ส าคญัประการหนึ่ง แตก่็มีปัญหาอีกประการหนึ่งท่ีอาจจะส าคญัย่ิงกว่าคือการท่ีเกษตรกร “ไม่มี

โอกาส” ท่ีจะถกูขดูรีด เพราะขาดแคลนปัจจยัพืน้ฐานในการเข้าร่วมระบบเกษตรแบบมีสญัญาคือ 

ท่ีดิน เกษตรกรเหลา่นีก้็จะมีโอกาสเข้าร่วมในฐานะแรงงานเทา่นัน้48ทัง้ท่ีพวกเขาเหลา่นัน้ต้องการท่ี

จะเข้าร่วมระบบในฐานะผู้ปลกู/ผู้ผลิต นกัวิชาการบางท่านพบว่าการเกษตรแบบมีสญัญาอาจจะ

ไมไ่ด้เป็นประโยชน์กบัทกุฝ่ายเสมอไป โดยเฉพาะอย่างย่ิงกบัเกษตรกรรายย่อย ท่ีอาจจะถูกกีดกัน

ออกจากระบบตัง้แตแ่รก บริษัทสว่นใหญ่มกัจะท าสญัญากบัเกษตรกรรายใหญ่ เน่ืองจากมีต้นทุน

การด าเนินการท่ีต ่ากวา่49 

Glover สรุปผลพวงจากการเกษตรแบบมีสญัญาบางส่วนว่าจะเพ่ิมความแตกต่างทาง

เศรษฐกิจสงัคมท้องถ่ินเน่ืองจากบริษัทผู้ท าการเกษตรแบบมีสญัญามกัจะท างานร่วมกบัเกษตรกร

ท่ีผกูพนักบัชมุชนเกษตรภายนอกมากกวา่ พืชเกษตรแบบมีสญัญาเพ่ือสง่ออกจะเปลี่ยนแปลงการ

ปลกูพืชเพ่ือบริโภคไปสู่พืชเพ่ือการส่งออกและทรัพยากรในการผลิตจะถูกน าไปใช้ผลิตเพ่ือเมือง

และการส่งออก ดังนัน้จึงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปลูกพืช เกษตรกรเสียอ านาจ

ตดัสินใจเพราะบริษัทควบคมุการตดัสินใจเหนือผลผลิตเกือบทัง้หมด เกษตรกรจะเผชิญหน้ากับ

                                                   
47 Ibid. 
48 Porter and Phillips-Howard, (1997), Comparing Contracts: An Evaluation of Contract Farming 
Schemes in Africa, World Development, 25(2), p. 235. 
49 Matthew Warning and Nigel Key, “The Social Performance and Distributional 
Consequences of Contract Farming:  An Equilibrium Analysis of the Arachide de Bouche Program in 
Senegal,” World Development , Vol. 30, No. 2, pp. 255–263, (2002) p. 262; Pari Baumann, “Equity 
and efficiency in contract farming schemes: The Experience of agricultural tree crops,” Working 
Paper 139. Overseas Development Institute, London, Oct. 2000, p.45 
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สถานการณ์กึ่งผกูขาด บริษัทผู้ท าจึงกมุความได้เปรียบในความสมัพนัธ์แบบพึง่พิง50 ลกัษณะเช่นนี ้

ปรากฏเช่นเดียวกนัในการเกษตรแบบมีสญัญาของบริษัทญ่ีปุ่ นในไทยและในเวียดนาม51 

ด้านสวสัดิการของเกษตรกรรายย่อยและชุมชน มีแนวโน้มว่าการเกษตรแบบมีสญัญา ท่ี

ประสบความส าเร็จจะท าให้เกิดระบบกึ่งผกูขาด ซึ่งจะน าไปสู่ความสญูเสียด้านสวสัดิการ ของ

เกษตรกรและชมุชน เพราะบริษัทจะลดความส าคญัของการพฒันาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และเพ่ิม

ความส าคญักบัการแสวงหามาตรการท่ีกีดกนัคู่แข่งรายใหม่ในตลาดมากกว่า ซึ่งมาตรการหลงันี ้

ไมไ่ด้ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิต และไมท่ าให้เกิดประโยชน์โดยรวมแก่สงัคม52 การเกษตร

แบบมีสญัญาอาจจะไม่ได้เพ่ิมรายได้และสวสัดิการให้แก่เกษตรกรรายย่อย ในระยะยาว ไม่ได้

สร้างความเท่าเทียมกันระหว่างเกษตรกรรายย่อยเพราะบริษัทมีแนวโน้ม ท่ีจะท าสัญญากับ

เกษตรกรรายใหญ่ ในระดับประเทศการเกษตรแบบมีสัญญาอาจจะไม่ได้มีส่วนสนับสนุนการ

พฒันาในภมูิภาค นอกจากนีก้ารเกษตรแบบมีสญัญาอาจสง่ผลกระทบตอ่วิถีชีวิตของคนในชุมชน 

ท าให้เกิดการแทนท่ีของพืชท่ีเกษตรกรเลือกปลกู53 ในขณะท่ีการปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน การ

จ้างงาน การพฒันาระบบตลาดก็ไมไ่ด้เป็นสิ่งท่ีจะได้จากการท าเกษตรแบบมีสญัญาเสมอไป54  

ผลกระทบด้านบวกของการท าเกษตรแบบมีสญัญาท่ีเดน่ชดัท่ีสดุคือ ผลทางด้านเศรษฐกิจ 

ผู้ รับท าเกษตรแบบมีสัญญาจะสามารถเข้าถึงปัจจัยการผลิต เงินทุน  เกิดการจ้างงาน การ

                                                   
50 David J. Glover, (1990), Contract Farm and Out grower Schemes in East and Southern Africa, 
Journal of Agricultural Economics, 41(3) 
51 ศิริพร และเอกสทิธ์ิ, (2551), น. 47, 77 
52 Roger L. Beck, (2004), A Framework for the Study of Contracting Firms, Paper prepared for ADB-
UNESCAP Regional Workshop on Contract Farming and Poverty Reduction: Issues and Research 
Methodology United Nations onerence Center, Bangkok 9-12 August 2004, p.12 
53 ศิริพร และเอกสทิธ์ิ, (2551). 
54 David J. Glover, (1994), “Contract Farming and Commercialization of Agriculture in Developing 
Countries, in Agricultural Commercialization, Economic Development, and Nutrition, Joachim Von 
Braun and Eileen Kenneddy, eds, Marryland: The Johns Hopkins Press, p. 171 
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ถ่ายทอดเทคโนโลยี ท าให้มีรายได้มากขึน้55การเกษตรแบบมีสญัญาถกูคาดหวงัวา่เป็นเคร่ืองมือท่ี

มีศักยภาพในการพัฒนาพืน้ท่ีชนบท56เป็นเคร่ืองมือเชิงพาณิชย์ของเกษตรกรรายย่อย ช่วย

เกษตรกรรายย่อยให้เข้าถึงตลาดเมืองและตลาดสง่ออก57 ช่วยลดความเสี่ยงด้านราคา ความเสี่ยง

ด้านการผลิตและริเร่ิมปลกูพืชมลูคา่สงู58ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ท่ีมากขึน้  

ผลกระทบในด้านบวกท่ีส าคญัคือผลกระทบทางสวสัดิการท่ีมีต่อครัวเรือนเกษตรกรผู้ท า

เกษตรแบบมีสญัญาโดยท าให้มีสวสัดิการเพ่ิมมากขึน้และช่วยลดปัญหาความยากจน59เกษตรกร

ผู้รับท าการเกษตรแบบมีสญัญาจะมีรายได้มากกว่าเกษตรกรท่ีไม่รับท าหรือไม่สามารถรับท า

                                                   
55 Barbara Grosh, (1994), “Contract Farming in Africa: An Application of the New Institutional 
Economics,” Journal of African Economies, 3(2), 231-61; Key, Nigel, and David Runsten, (1999), 
“Contract farming, smallholders, and ruralDevelopment in Latin America: The Organization of 
Agroprocessing Firms and the Scale of Outgrower Production,” World Development, 27(2), pp.381-
401 ; Glover and Kusterer, (1990), Small Farmers, Big Business: Contract Farming and 
Rural Development, New York: St. Martin's Press; Fulton, A.L.A., Amabel, L.A. and R.J. Clark (1996), 
Farmer decision making under contract farming in northern Tasmania, in D. Burch, R.E. Rickson and 
G. Lawrence (eds), Globalisation and  Agri-food Restructuring: Perspectives from the Australasia 
Region, Avebury, Brookfield; Goldsmith, (1985), the Private Sector and Rural Development: Can 
Agribusiness Help the Small Farmers? World Development, 13(10-11);  Matthew Warning and Wendy 
Soo Hoo, (2000), The Impact of Contract Farming on Income Distribution: Theory and Evidence, 
Paper Prepared for Western Economics Association International Annual Meetings, June 30 
56 Erkan Rehber, (2007), Contract Farming: Theory and Practice, Hyderabad: The Icfai University 
Press, p. 143 
57 Sachiko Miyata, Nicholas  Minot and Dinghuan  Hu, (2009), “Impact of Contract Farming on 
Income: Linking Small farmers, Packers, and Supermarkets in China,” World Development, Vol. 37, 
No. 11, pp.1781-1790  
58 Sununtar Setboonsarng, (2008), Global Partnership in Pover Reduction: Contract Farming and 
Regional Cooperation, Discussion Paper No. 89, ADB, p. 14 
59 Bellemare, Marc. F., (2011), As You Sow, So Shall You Reap: The Welfare Impacts of Contract 
Farming, World Development, 40(7), p. 15, Retrieved from 
http://dx.doi.org/10.1016/j.worlddev.2011.12.008 
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การเกษตรแบบมีสญัญาได้60เกษตรกรท่ีรับท ามีก าไรเพ่ิมมากขึน้มีนัยว่าจะสามารถปรับเปลี่ยน

ตนเองไปเป็นเกษตรกรเชิงพาณิชย์ได้61 

 นอกจากรายได้และก าไรท่ีเพ่ิมมากขึน้อย่างเห็นได้ชัดของเกษตรกรท่ีประสบความส าเร็จ

ในการท าการเกษตรแบบมีสญัญาแล้ว ยงัมีการกระจายผลกระทบด้านบวกด้านอ่ืน ๆ  เช่น การจ้าง

งานเพราะสามารถท าให้เกษตรกรมีพืชปลกูตลอดปี เพ่ิมการจ้างงานสมาชิกในครัวเรือน 62 การ

สร้างโครงสร้างพืน้ฐาน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในพืน้ท่ี เกษตรกรสามารถเข้าถึงความรู้และ

เทคโนโลยีในการผลิต63 

ผลกระทบด้านบวกทางสังคมของการเกษตรแบบมีสัญญาคือการรวมกลุ่มและการ

สนบัสนนุการมีสว่นร่วมของสมาชิกการเกษตรแบบมีสญัญามีแนวโน้มท่ีจะน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือ

ลดปัญหาความยากจนและเพ่ิมความเข้มแข็งให้ชุมชนได้64  ในขณะท่ีผลกระทบด้านบวกในทาง

การเมืองนัน้ยงัไมม่ีงานวิจยัท่ีแสดงผลทางด้านนีอ้ย่างเดน่ชดั 

 ข้อดีของการเกษตรแบบมีสญัญาท่ีไม่ค่อยมีการกล่าวถึงกันคือความมีประสิทธิภาพของ

ระบบนีใ้นการรักษารูปแบบการท าการเกษตรแบบดัง้เดิมภายใต้เศรษฐกิจพัฒนาอตุสาหกรรม

อย่างสงูในประเทศพฒันาแล้วในญ่ีปุ่ น ซึ่งเกษตรกรรักษาระดบัรายได้ด้วยการใช้ทรัพยากรท่ีดิน

และแรงงานท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัให้เกิดประโยชน์สงูสดุด้วยระบบการเกษตรแบบมีสญัญา  โดยการ

เพ่ิมพืน้ท่ีให้เกษตรกรเตม็เวลามากขึน้ แม้ว่าจ านวนเกษตรกรญ่ีปุ่ นจะลดน้อยลงแต่รายได้ก็มาก

                                                   
60 Miyata, Minot and Hu, (2009), p. 1786 
61 Junning Cai, Luyna Ung, Sununtar Setboonsang, and PingSunLeung, (2008), “Rice Contract 
Farming in Cambodia: Empowering Farmers to Move Beyond the Contract Toward Independence,” 
Discussion Paper No. 109, ADB, p. 25 
62 S. Erappa, (2006), Contract Farming in Karnataka: A Boon or a Bane? Research report, Bangalore: 
Agricultural Development and Rural Transformation Centre, Institute for Social and Economic 
Change, pp.54-55 
63 Warning and Key, (2002), p.261 
64 ศิริพร และเอกสทิธ์ิ, (2551); Baumann, (2000). 
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ขึน้ ทัง้นีผ้ลประโยชน์ของเกษตรกรจะมากหรือน้อยขึน้อยู่กับการจัดตัง้องค์กรของเกษตรกรและ

ความช่วยเหลือจากภาครัฐด้วย65 

อาจจะกล่าวได้ว่า การศึกษาเร่ืองการเกษตรแบบมีสัญญาเกือบทัง้หมดเห็นตรงกันว่า

ระบบการเกษตรนีส้ามารถช่วยสร้างรายได้ท่ีมากขึน้ในระยะสัน้ให้แก่เกษตรกรได้จริง ปัญหาจึง

ไมไ่ด้อยู่ท่ีวา่การเกษตรแบบมีสญัญาสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้หรือไม่ แต่เป็นปัญหา

ในเร่ืองของความยัง่ยืน ความทัว่ถึง ความเท่าเทียม หรือความเป็นธรรมในการท าการเกษตรแบบมี

สญัญามากกวา่ 

แม้ว่างานวิจัยหลายชิน้จะให้ภาพด้านบวกของการเกษตรแบบมีสัญญา แต่ใน

ขณะเดียวกนัการศกึษาจ านวนหนึ่งก็ได้ให้ข้อมลูวา่การเกษตรแบบมีสญัญาไม่สามารถแก้ไขหรือ

ลดปัญหาพืน้ฐานบางประการของเกษตรกร หรือการเกษตรแบบมีสญัญาเองคือส่วนหนึ่งของการ

สร้างปัญหาบางประการ เช่น ในกรณีของมาดากสัการ์การเกษตรแบบมีสญัญามีส่วนสร้างความ

ไม่เท่าเทียม สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาแบบอุตสาหกรรมอันเกิดจากการขยายตัวของ

บริษัทผู้ผลิตอาหารปรุงส าเร็จ66 หรือใน Sub-Saharan Africa67ท่ีการท าเกษตรแบบมีสัญญา

เกิดขึน้จากความพยายามปฏิรูปเศรษฐกิจภาคเกษตรของรัฐบาลกบัองค์การระหวา่งประเทศจนท า

ให้เกิดความแปลกแยก ความเหลื่อมล า้ทางรายได้และค่าแรงภาคเกษตรถูกกด จนน าไปสู่

สมมติฐานท่ีวา่บางทีการเกษตรแบบมีสญัญาอาจจะไมใ่ช่เคร่ืองมือท่ีดีส าหรับการลดปัญหาความ

ยากจน 

 

                                                   
65 Shizue Kamikihara, (1995), Contract Farming in Aso-Machi, Japan,  Asian Geographer, 14(2), 
pp.104-130. 
66 Bellemare, (2011), p. 15 
67 Peter D. Little, (1999), Confront Change: Contract Farming and Production Relations in Peri-Urban 
Areas of Sub-Saharan Africa, A Research Paper Prepared for the Broadening Access and 
Strengthening input Market Systems-Collaborative Research Support Program (BASIS-CRSP) 
Institute for Development Anthropology, Binghamton, New York. 
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โครงสร้างหน้าท่ีของการเกษตรแบบมีสัญญา  

 การศึกษาเชิงโครงสร้างหน้าท่ีจะศึกษาโดยมองการเกษตรแบบมีสัญญาเป็นระบบ

การเกษตรท่ีเกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค ตลาดและรัฐ กลา่วคือจากการขยายตวัของ

เศรษฐ กิจทุนนิยมของ โลกได้สร้างประชากรโลกท่ี เ ป็นชนชัน้ กลางเ พ่ิมมากขึน้ จาก

กระบวนการพฒันาประเทศสูป่ระเทศอตุสาหกรรม (industrialization)  

ชนชัน้กลางเหล่านีม้ีฐานะเป็นผู้บริโภคท่ีมีวิธีการบริโภคและทัศนคติต่ออาหารแตกต่าง

จากการบริโภคอาหารของประชากรโลกในยุคก่อนเข้าสู่การพัฒนาอตุสาหกรรม โดยมีลกัษณะ

ส าคญัได้แก่การบริโภคอาหารกึ่งส าเร็จรูปหรืออาหารปรุงส าเร็จ ให้ความใส่ใจกับมาตรฐานความ

ปลอดภยัของอาหาร ผู้ประกอบการจึงเลง็เห็นโอกาสท่ีจะตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้บริโภค

ด้วยการผลิตสินค้าอาหารคณุภาพสงูสง่มอบได้สม ่าเสมอและราคาไมแ่พงจนเกินไป  

ในขณะท่ีกระแสแนวคิดพฒันาแบบเสรีนิยมใหมก่ลายมาเป็นแนวคิดทางเศรษฐกิจกระแส

หลกัหลงัปลายทศวรรษท่ี 80 การรวมกลุม่ในภมูิภาคหรือการเปิดเสรีทางการค้าท าให้ให้ปัจจยัการ

ผลิตและทนุสญัจรไปมาข้ามรัฐได้อย่างราบร่ืนมากขึน้ ระบบการเกษตรแบบมีสญัญาจึงสามารถ

ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค บริษัทเอกชนและได้รับประโยชน์จากการเปิดเสรีทาง

เศรษฐกิจท่ีมากขึน้ของรัฐตา่ง ๆ ด้วย 

การเกษตรแบบมีสัญญาในมุมมองเชิงโครงสร้างหน้าท่ีจึงเป็นส่วนหนึ่งของระบบ

เศรษฐกิจโลก ถกูสร้างขึน้มาเพ่ือเป้าหมายเฉพาะบางประการ และมีทัง้ข้อดีข้อด้อยมีองค์ประกอบ

เชิงโครงสร้างท่ีก าหนดลกัษณะของการเกษตรแบบมีสญัญาและผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง68 

เกษตรกรในระบบเกษตรแบบมีสญัญาอาจประสบปัญหาดงัตอ่ไปนีค้ือ ความสามารถใน

การพึ่งพิงตนเองลดลง ต าแหน่งในตลาดหดหาย มุ่งผลิตสินค้าประเภทเดียวและแบกรับความ

                                                   
68 เช่นงานของ Little and Watts, (1994).   
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เสี่ยงมากหากไม่มีอ านาจต่อรอง หรืออาจจะร่วมมือกับบริษัทผกูขาดสินค้าเกษตรก็ได้ ประเด็น

ส าคญัท่ีควรค านึงถึงคืออ านาจตอ่รองระหวา่งเกษตรกรกบับริษัท69 

Rehber เสนอวิธีเพ่ิมอ านาจตอ่รองให้เกษตรกรคือ การออกกฎหมายต่อต้านการผกูขาด

เพราะโครงสร้างการตลาดแบบผกูขาดหรือกึ่งผกูขาดจะน าไปสูค่วามออ่นแอของเกษตรกร ในการ

ตอ่รองควรมีหน่วยงานกลางคอยไกลเ่กลี่ยความขดัแข้งระหวา่งเกษตรกรกับบริษัท และเกษตรกร

ควรสร้างพนัธมิตรระหวา่งผู้ผลิตด้วยกัน ก่อตัง้สหกรณ์การตลาดและการแปรรูปเพ่ือประกันการ

เข้าถึงตลาดและเพ่ิมผลตอบแทนสทุธิ รวมถึงก่อตัง้สหกรณ์เพ่ือต่อรองราคา70และได้เน้นให้เห็น

ความส าคญัของบทบาทรัฐในประเทศก าลงัพัฒนาว่ามีความส าคญัมาในการพัฒนาโครงสร้าง

พืน้ฐาน ออกกฎหมายกฎระเบียบทัง้ทางตรงและทางอ้อมท่ีเอือ้ประโยชน์กับเกษตรกรรายย่อยท่ี

ยากจนภายใต้ระเบียบปฏิบัติทางการค้าท่ีเป็นธรรมเพ่ือประกันอธิปไตยและความปลอดภัยทาง

อาหาร สง่เสริมการพฒันาตลาดภายในประเทศและองค์กรของเกษตรกร71 

จากกรณีศกึษาทนุนิยมเกษตรกรรมในจีนพบวา่ระบบกรรมสิทธ์ิท่ีดินร่วมกนัของเกษตรกร

ช่วยเพ่ิมอ านาจตอ่รองให้กบัเกษตรกรมากกวา่72เน่ืองจากในระบบนีบี้บให้บริษัทต้องเจรจากบักลุม่

เกษตรกรโดยปริยายซึ่งก็เป็นผลในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัยอีกหลายชิน้ท่ีแสดงให้เห็นว่าการ

รวมกลุม่กนัของเกษตรกรท าให้เกษตรกรสามารถได้ประโยชน์จากการเกษตรแบบมีสญัญามากขึน้ 

เกษตรกรควรจัดตัง้องค์กรล้อบบีเ้ ชิงนโยบายของตนเองหรือมีตัวแทนเกษตรกรอยู่ ใน

คณะกรรมการบริหารของบริษัท73 

Little และ Watts ก็เห็นด้วยกับ Rehber ว่ารัฐมีบทบาทส าคัญในระบบเกษตรแบบมี

สญัญา แต่สิ่งท่ี Little และ Watts เพ่ิมเติมก็คือองค์การระหว่างประเทศก็มีบทบาทส าคญัด้วย

                                                   
69 ข้อคิดท านองนีไ้ด้แก่งานของ Rehber, Erkan และ Shoja Rani B N และ Zhang and Donaldson เป็นต้น 
70 Erkan Rehber, (2007), pp.138-139 
71 Erkan Rehber, (2007), p. 140 
72 Zhang and Donaldson,  (2008), The Rise of Agrarian Capitalism with Chinese Characteristics: 
Agricultural Modernization, Agribusiness, and Collective Land Rights, China Journal, p. 60 
73 Porter and Phillips-Howard, (1997), p. 236 
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เช่นเดียวกนั และหากรัฐไมย่ื่นมือเข้าไปแทรกแซงอาจเป็นโอกาสให้เกษตรกรถกูบริษัทใช้เป็นเพียง

เคร่ืองมือท าก าไรและลดความเสี่ยงของบริษัทหรือไม่ก็เป็นเคร่ืองมือทางการเมืองส าหรับ

นกัการเมือง74 

การศกึษาการเกษตรแบบมีสญัญาท่ีครอบคลมุและเก่ียวข้องกับชุมชนมากมากท่ีสดุงาน

หนึ่งน่าจะเป็นการศึกษาของ David Glover และ Ken Kusterer เร่ือง “Small Farmers, Big 

Business: Contract Farming and Rural Development”เพราะท าการประเมินความส าเร็จ 

ผลกระทบทางสงัคมของการเกษตรแบบมีสญัญาทัง้ในประเทศพัฒนาแล้วและในประเทศก าลงั

พฒันา  

ข้อค้นพบท่ีน่าสนใจก็คือผลกระทบของการเกษตรแบบมีสญัญากบัการพฒันาภาคชนบท

คือ Glover และ Kusterer พบวา่รัฐบาลท้องถ่ินมกัจะสนบัสนนุการเกษตรแบบมีสญัญาเน่ืองจาก

เช่ือว่าสิ่งนีจ้ะสามารถสร้างการกระจายความมัง่คั่งกลับไปสู่สังคมได้โดยมีความเช่ือมโยงกับ

เศรษฐกิจในท้องถ่ินมากกวา่โรงงาน อย่างไรก็ตามผลท่ีได้ขึน้อยู่กบัลกัษณะของพืชท่ีปลกู ในกรณี

ของพืชท่ีใช้แรงงานคนจ านวนมาก การเกษตรแบบมีสญัญาเช่นนัน้ก็จะมีผลในการสร้างงานมาก 

หากเป็นพืชพืน้ถ่ินก็อาจมีความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจน้อย  

ส าหรับความคาดหวงัวา่เกษตรกรท่ีมีรายได้มากจากการท าเกษตรแบบมีสญัญาจะส่งผล

ให้เกิดการกระจายความมัง่คัง่กลบัไปนัน้พบว่าในประเทศก าลงัพัฒนา เกษตรกรส่วนนีม้ักน า

รายได้ท่ีเพ่ิมขึน้ไปลงทนุด้านการศกึษา ซึ่งหมายความว่าครอบครัวเกษตรจะน าเงินไปลงทุนด้าน

ทรัพยากรมนษุย์เพ่ือให้บตุรหลานของตนเองหลดุพ้นไปจากอาชีพเกษตร อย่างไรก็ตามเกษตรกร

น าเงินบางส่วนไปลงทุนเพ่ิมรายได้ให้ครัวเรือน เช่น ลงทุนเลีย้งสัตว์ ซือ้เคร่ืองไม้เคร่ืองมือ

                                                   
74 S.M. Jaffee, (1994), “Contract farming in the shadow of competitive markets: the experience of 
Kenyan horticulture,” in Living under contract: contract farming and agrarian transformation in sub-
Saharan Africa, ed. P.D. Little and M. J. Watts, Madison, University of Wisconsin Press, pp. 97-139 
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การเกษตร ซือ้ท่ีดิน จ้างแรงงาน ซึ่งในสว่นนีช้่วยกระจายความมัง่คัง่ไปสูเ่ศรษฐกิจท้องถ่ินและช่วย

เพ่ิมรายได้ให้แก่ผู้ ท่ีมีรายได้น้อยในชมุชนได้75 

 จากงานวิจัยจ านวนหนึ่งท่ีสรุปมาข้างต้น ประเด็นเร่ืองปัจจัยท่ีมีส่วนสนับสนุนให้

การเกษตรแบบมีสญัญาประสบความส าเร็จ บทบาทของตวัแสดงต่าง ๆ โดยเฉพาะบทบาทของ

ภาครัฐท่ีมีสว่นเก่ียวข้องทัง้ทางตรงและทางอ้อมนัน้ ไม่มีประเด็นถกเถียงอย่างส าคญั อย่างไรก็

ตามข้อสงัเกตเบือ้งต้นคือ ความส าเร็จหรือความล้มเหลวนัน้ขึน้อยู่กบัดชันีชีว้ดัเป็นส าคญั เป็นต้น

วา่ การวดัความส าเร็จของการเกษตรแบบมีสญัญาด้วยรายได้ท่ีเพ่ิมมากขึน้กบัการวดัความส าเร็จ

ของการเกษตรแบบมีสญัญาด้วยความสขุในการท างานของเกษตรกรก็อาจจะให้ผลลพัธ์ท่ีต่างกัน

มากแม้วา่จะเป็นการวดัผลด้วยกลุม่ตวัอย่างกลุม่เดียวกนัก็ตาม 

 ประเด็นท่ียังมีการถกเถียงกันมากคือประเด็นผลกระทบท่ีมีต่อเกษตรกรและสงัคม ซึ่ง

งานวิจยัท่ีศกึษาในประเดน็นีต้า่งมีข้อมลูเชิงประจกัษ์ท่ีแสดงผลลพัธ์ทัง้ด้านบวกและด้านลบท่ีเกิด

จากการท าการเกษตรแบบมีสญัญา ซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากจุดยืน/มมุมองของผู้ท าการศึกษา 

ลกัษณะเฉพาะของกรณีศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง ตลอดจนกรอบทฤษฎีและตวัชีว้ดัท่ีน ามาใช้

วิเคราะห์ข้อมลูและสรุปผลการศกึษา 

 การศกึษาผลกระทบของการเกษตรแบบมีสญัญาภายในขอบเขตจ ากัดท่ีผู้ศึกษาสร้างขึน้

และได้ผลลพัธ์เป็นองค์ความรู้ชุดหนึ่งนัน้จึงมกัจะถูกโต้แย้งด้วยองค์ความรู้ท่ีถูกสร้างขึน้ภายใต้

ความเป็นจริงชดุอ่ืน ๆ เสมอ เป็นต้นวา่ในระบบการเกษตรแบบมีสญัญาย่อมจะประกอบด้วยทัง้

เกษตรกรท่ีประสบความส าเร็จ ล้มเหลว รวยขึน้ ยากจนลง มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ และมีชีวิต

ความเป็นอยู่ท่ีเลวลง หรือผลกระทบท่ีดี/เลวในช่วงเวลาหนึ่งก็อาจจะมีผลเปลี่ยนแปลงไปใน

ช่วงเวลาอ่ืน ๆ  

 ผู้ วิจัยจึงมีความเห็นว่าควรจะมีการศึกษา “การท างาน” ของระบบการเกษตรแบบมี

สญัญาเพ่ิมเติมจากการศึกษาการเกษตรแบบมีสญัญาในมิติอ่ืน ๆ ท่ีมีอยู่แล้ว เพ่ือความรู้และ

                                                   
75 David Glover and Ken Kusterer, (1990), pp.152-154 
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ความเข้าใจระบบการเกษตรแบบมีสญัญาท่ีเพ่ิมมากขึน้ เป็นการเปลี่ยนวิธีคิดตอ่ระบบการเกษตร

แบบมีสญัญา จากวิธีคิดวา่การเกษตรแบบมีสญัญา “ให้” อะไรแก่เกษตรกร/ชุมชน เป็นวิธีคิดว่า

การเกษตรแบบมีสญัญา “กระท า” อย่างไรตอ่เกษตรกร/ชมุชน 



 

 

49 

บทท่ี 3 

การเกษตรแบบมีสัญญาในจีน 

 

การเปล่ียนแปลงของภาคเกษตรจีนสมัยใหม่76 

การผลิตของภาคเกษตรจีนก่อนการปฏิรูปภาคเกษตรปี 1978 เป็นระบบการผลิตแบบ

จดัการรวมหมู ่กลา่วคือรัฐเป็นเจ้าของปัจจยัการผลิต เช่น ท่ีดินและเคร่ืองไม้เคร่ืองมือการผลิต มี

การรวบรวมเกษตรกรเป็นกลุม่การผลิตมีหน้าท่ีรับผิดชอบผลิตสินค้าเกษตรตามท่ีได้รับมอบหมาย

เมื่อได้ผลผลิตแล้วก็จะน าไปจ าหน่ายให้กบัหน่วยงานจดัซือ้ของรัฐ ในขณะท่ีองค์กรบริหารงานใน

ท้องท่ีรับผิดชอบในการตีความนโยบายของส่วนกลาง บริหารจัดการโควตาการผลิตและจัดเก็บ

ภาษี 

ในระบบการผลิตนีร้ัฐคือผู้ผกูขาดอย่างครอบคลมุด้วยการเป็นผู้ก าหนดเบ็ดเสร็จทัง้เร่ือง

ชนิดของพืช พืน้ท่ีปลกู ผู้ปลกูและราคาซือ้-ขาย หน่วยงานระดบัท้องถ่ินมีอ านาจมากในการจดัสรร

และกระจายผลประโยชน์จากการผลิตให้กับเกษตรกร เกษตรกรไม่มีอ านาจต่อรองแทบจะในทุก

ขัน้ตอน ผลท่ีตามมาคือภาคเกษตรเจริญเติบโตช้าเน่ืองจากผู้ผลิตไม่มีแรงจูงใจในการผลิตใน

ขณะท่ีผู้บริโภคในเมืองได้ประโยชน์จากสินค้าเกษตรราคาต ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น 

                                                   
76สว่นนีส้รุปจาก 

(1)  Wilson, Scott., (2000), The Political Consequences of China’s Agricultural Reforms, in 
Hudson, Christopher. (Ed.), Regional Handbooks of Economic and Political Development: Prospects 
onto the 21st Century, London: Fitzroy Dearborn, pp.137-149.  

(2) Ash, Robert F., (1992, September), The Agricultural Sector in China: Performance and Policy 
Dilemmas during the 1990s, The China Quarterly, 131, pp.545-576. 

(3) Guo, Hongdong, Jolly, Robert W. and Zhu, Jianhua., (2005), Contract Farming in China – 
Supply Chain or Ball and Chain ?, International Food and Agribusiness Management Association 

(online), Retrieved May 23, 2009, from 
www.ifama.org/conferences/2005conference/Papers&Discussions/1151_Paper_Final.pdf. 
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เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้น าจากเหมาเจอตงุมาเป็นเติง้เสี่ยวผิง ทิศทางนโยบายของจีนมี

ความแตกตา่งจากนโยบายในยคุของเหมาเจอตงุ โดยเฉพาะนโยบายภาคเกษตรนัน้อาจจะกล่าว

ได้วา่มีทิศทางท่ีตรงกนัข้ามกนั คือเน้นการกระจายอ านาจรัฐในการก าหนดการผลิตด้วยการปลอ่ย

ให้เป็นไปตามกลไกตลาดมากขึน้  

การปฏิรูปภาคเกษตรในยคุเติง้เสี่ยวผิงเป็นการผอ่นคลายการควบคมุการผลิตจากรัฐจาก

ท่ีเคยควบคมุด้วยการก าหนดราคาซือ้ขายโดยรัฐอย่างเข้มข้น ซึ่งมีผลให้ราคาสินค้าเกษตรไม่

สะท้อนอปุสงค์อปุทานและท าให้ราคาสินค้าเกษตรมีความแตกต่างจากสินค้าอตุสาหกรรมมาก 

มาตรการหลักท่ีรัฐน ามาใช้ในช่วงนีค้ือการลดรายการสินค้าเกษตรท่ีรัฐควบคุมราคาจาก  113 

รายการลงมาเหลือ 7 รายการ แทนท่ีระบบก าหนดราคาแบบเก่ามาเป็นระบบราคาท่ีสะท้อนมลูค่า

ตลาดท่ีเท่ียงตรงมากขึน้ และรัฐได้ทยอยปรับเพ่ิมรายการสินค้าเกษตรท่ีเกษตรกรสามารถขายใน

ท้องท่ีได้อย่างเสรีปราศจากการควบคมุของรัฐ  

ในช่วงนีม้ีการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัอย่างย่ิงในระบบการผลิตคือ การน าระบบท่ี เรียกว่า 

“Agricultural Responsibility System” (ARS) หรือนิยมเรียกกันทั่วไปว่า “Household 

Responsibility System” (HRS) มีตวัแบบมาจากหมู่บ้านใน Sichuan และ Anhui เป็นระบบการ

ผลิตท่ีมอบหมายให้คณะหรือบคุคลอ่ืนรับผิดชอบผลก าไร/ขาดทุนจากการผลิตมาใช้แทนท่ีระบบ

เดิมท่ีรัฐเป็นผู้รับผิดชอบทัง้หมด ภายใต้ระบบนีต้วัแบบท่ีสวนทางกับการผลิตแบบรวมหมู่ดัง้เดิม

มากท่ีสดุคือตวัแบบการผลิตท่ีมอบหมายกระบวนการผลิตทัง้หมดให้กับครัวเรือน ผลอย่างเป็น

รูปธรรมคือ ครัวเรือนเกษตรจีนได้รับการจดัสรรท่ีดินเพ่ือการใช้สอยเฉพาะครัวเรือน แตล่ะครัวเรือน

ได้รับอนญุาตให้ใช้ปัจจยัการผลิตตามต้องการได้ตราบเท่าท่ียังสามารถตอบสนองต่อเง่ือนไขข้อ

ผกูพนัตา่ง ๆ เช่น ขายผลผลิตตามโควตา ช าระภาษีเกษตรให้รัฐ จ่ายภาษีบ ารุงท้องท่ี เป็นต้น  

นบัจากปี 1985 ภาคเกษตรของจีนก็ปรับตวัเข้าสู่ระบบตลาดมากขึน้ แม้ว่ารัฐจะยังคงมี

การก าหนดราคารับซือ้สินค้าเกษตรอยู่แตเ่กษตรกรก็มีทางเลือกในการขายสินค้าเกษตรท่ีผลิตได้

ทัง้การขายให้กบัองค์กรของรัฐหรือการขายในตลาดเสรี เมื่อถึงปี 1992 จีนได้ประกาศยกเลิกการ

ควบคมุราคาและการรับซือ้ธญัพืชและให้กลไกตลาดก าหนดราคาแทน 
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ผลสืบเน่ืองจากการปฏิรูปภาคเกษตรของจีนท าให้เกษตรกรหันไปปลูกพืชพาณิชย์

ตอบสนองความต้องการของตลาดมากขึน้ ราคาและปริมาณของสินค้าเกษตรผนัผวนขึน้ลงตาม

ความต้องการของตลาด แม้วา่จะมีปริมาณการผลิตมากขึน้รายได้ภาคเกษตรมากขึน้แต่ก็มีความ

เหลื่อมล า้ระหวา่งรายได้ของประชาชนในพืน้ท่ีชนบทกบัประชาชนในพืน้ท่ีเมืองท่ีมากขึน้ ตลอดจน

ความเหลื่อมล า้และความตงึเครียดทางการเมืองมากขึน้ในชมุชนเกษตรด้วยเช่นเดียวกนั 

แผนภูมิท่ี 1 รายได้เฉล่ียของเกษตรกรจีนในพืน้ท่ีชนบทและพืน้ท่ีเมือง (ปี ค.ศ. 2001-2006) 

 

ท่ีมา: China State Council Leading Group Office of Poverty, 200777 

มีการศึกษาวิจัยความไม่เท่าเทียมท่ีเกิดขึน้ระหว่างการพัฒนาประเทศของจีนบางชิน้ 78

เสนอวา่หลงัการสิน้สดุระบบอตุสาหกรรมสงัคมนิยมและการเกษตรแบบรวมหมู ่นอกจากความไม่

เท่าเทียมกนัระหว่างพืน้ท่ีชายฝ่ังกับพืน้ท่ีลึกเข้าไปในแผ่นดินใหญ่แล้วยังพบว่าเกิดความไม่เท่า

เทียมกนัระหวา่งหมูบ้่านชนบทด้วย เน่ืองจากรัฐบาลขาดประสิทธิภาพในการดแูลสงัคมในขณะท่ี

                                                   
77 de Pablos, Patricia Ordonez and Lytras, Miltiadis D., (2009), The China Information Technology 
Handbook, New York: Springer, p. 272. 
78 Zhou Yingying, Han Hua, and Harrell, Stevan., (2008, September), From Labour to Capital: Intra-
Village Inequality in Rural China, 1988-2006, The China Quarterly, 195, pp. 515-534. 
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พัฒนาประเทศโดยมุ่งแนวทางตลาดเสรี ท่ีมาของรายได้ของประชาชนในชนบทเปลี่ยนจาก

แรงงานไปเป็นทนุ ชนบทถกูใช้ประโยชน์เพ่ือการขยายตวัของภาคอตุสาหกรรมและภาคเมือง ซึ่ง

สอดคล้องกบังานวิจยัของ Huang Ho-Fung79 ด้วยวา่มีการสบูเงินจากภาคเกษตรและภาคชนบท

เข้าไปในเมืองอย่างมากนบัจากปี 1980 เป็นต้นมา  

แผนภูมิท่ี 2  ปริมาณเงินสดสทุธิท่ีโอนจากภาคชนบทสูเ่มืองของจีน ปี ค.ศ. 1980 - 2000   

(หน่วยพนัล้านหยวน) 

 

 

 

 

 

                                                   
79 Hung, Ho-Fung, (2009, November-December), America’s Head Servant?, New Left Review, 60, 
pp. 5-21. 
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การเกษตรแบบมีสัญญาในจีน 

 การปฏิรูปภาคเกษตรกรรมอย่างตอ่เน่ืองของจีน ด้วยการปรับเปลี่ยนนโยบายภาคเกษตร

มาเป็นแบบทุนนิยมท่ีมากขึน้นับจากปี 1978  ส่งผลให้การท าเกษตรเชิงพาณิชย์ขยายตวัอย่าง

รวดเร็ว ครัวเรือนเกษตรกรเป็นกลุ่มท่ีมีบทบาทส าคัญต่อทิศทางการพัฒนาภาคเกษตร ใน

ขณะเดียวกนัการปลอ่ยให้ภาคเกษตรพัฒนาไปตามกลไกการตลาดมากขึน้ท าให้ภาคเกษตรจีน

ต้องเผชิญต่อความท้าทายใหม่ๆ หลายประการ  ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ ปัจจัยท้าทาย

จากภายนอก ก็คือ การเผชิญหน้ากบัการแขง่ขนัท่ีสงูขึน้จากผลิตภณัฑ์ตา่งชาติ อนัเป็นผลมาจาก

การเข้าร่วมในองค์การการค้าโลก (WTO) ของจีน และ อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ท่ีกระท าต่อ

ภาคเกษตรกรรมอย่างตอ่เน่ือง สว่นปัจจยัท้าทายภายในก็คือ การท่ีภาคเกษตรกรรมของจีนได้ก้าว

เข้าสู่การพัฒนาภาคเกษตรสมยัใหม่พร้อมกันกับปริมาณความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรท่ีมี

มากขึน้อนัเป็นผลมาจากการขยายตวัของเมือง (urbanization) และรายได้ท่ีสงูขึน้ของประชาชน

ชาวจีน กลา่วอีกนยัหนึ่งคือ ภาคเกษตรจีนปัจจุบันก าลงัเผชิญหน้ากับปัญหาส าคญัสองประการ 

คือ จะแขง่ขนัได้อย่างไร กบั จะผลิตให้เพียงพอกบัการบริโภคได้อย่างไร 

ภาพท่ี 1 จงัหวดัของจีนท่ีมกีารท าการเกษตรแบบมีสญัญา 

 

ท่ีมา:  Hongdong Guo, Robert Jolly, and Jianhua Zhu, (2005), p. 11. 
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 นอกจากความท้าทายสองประการข้างต้นแล้ว ภาคเกษตรจีนยังเผชิญกับปัญหาพืน้ฐาน

อีกคือ ในด้านการผลิต มีระบบการผลิตท่ีกระจัดกระจายเน่ืองมาจากนโยบาย Household 

Responsibility System ท่ีจดัสรรท่ีดินให้แก่ครัวเรือนเกษตรรายย่อยจ านวนมาก มีปริมาณแรงงาน

ภาคเกษตรล้นเกิน เกษตรกรขาดการสนบัสนนุด้านสินเช่ือและเทคโนโลยี ในด้านการตลาด ตลาด

สินค้าเกษตรจีนเป็นตลาดท่ีผู้บริโภคมีบทบาทสงู สินค้าเกษตรมีราคาต ่าเน่ืองจากมีการเก็บสต็อก

จ านวนมากและมีการแขง่ขนัสงูเน่ืองจากการเข้าเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก เกษตรกรจึง

ตกอยู่ในสภาวะมีรายได้น้อยและเข้าถึงตลาดได้ยาก80 

ผู้ผลิตรายย่อยของจีนจ านวนมากไมส่ามารถจะรับมือความท้าทายนีต้ามล าพงัได้ ภาครัฐ

ของจีนจึงเข้ามามีบทบาทด้วยการเสนอมาตรการต่างๆ เช่นโปรแกรมพัฒนาอตุสาหกรรมเกษตร 

(the government’s agricultural industrialization programs) การลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐาน 

การปฏิรูปสถาบนัให้สินเช่ือในชนบท โดยมีเป้าหมายท่ีการประกนัความมัน่คงทางอาหาร ปรับปรุง

คณุภาพและความสามารถในการแขง่ขนัของผลิตภณัฑ์เกษตรและเพ่ิมรายได้เกษตรกร 

เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายดงัข้างต้น นบัจากปี 1990 รัฐบาลจีนจึงสนับสนุนระบบการเกษตร

แบบมีสญัญาเน่ืองจากคาดหวงัวา่การเกษตรแบบมีสญัญา อาจจะสามารถเป็นกลไกหนึ่งท่ีจะชว่ย

ให้รัฐบาลจีนและภาคเกษตรจีนสามารถรับมือกบัความท้าทายนานาประการพร้อมกบัผลกัดนัภาค

เกษตรจีนให้พฒันาสูค่วามทนัสมยัได้เน่ืองจากการเกษตรแบบมีสญัญาถูกมองว่าเป็นปัจจัยหนึ่ง

ของยทุธศาสตร์ในการพฒันาชนบทในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถเช่ือมเกษตรกรรายย่อยเข้า

กบัตลาดได้ 

การเกษตรแบบมีสญัญาได้ให้เคร่ืองมือ ในการรับมือกับกระบวนการการผลิตท่ีมีความ

สลบัซบัซ้อน อนัจะน าไปสู่ผลผลิตท่ีมีคณุภาพสงูขึน้ ได้อาหารท่ีปลอดภยัขึน้ พร้อมๆ ไปกับการ

เก็บสต็อกในจ านวนน้อยลง และต้นทุนทางตลาดท่ีต ่า อย่างไรก็ตาม หากปราศจากการแข่งขนั

ระหวา่งบริษัทท่ีท าสญัญามากพอ บริษัทก็จะมีอ านาจตอ่รองท่ีสงู ในก าหนดกฎกติกา และเง่ือนไข

                                                   
80 Guo, Jolly and Zhu, (2005), Contract Farming in China: Supply China or Ball or Chain?”, Prestnted 
at Minnesota International Economic Development Conference, University of Minnesota, April 29-30. 
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ในสญัญา ซึ่งอาจจะท าให้การเกษตรแบบมีสญัญาจะกลายเป็นเคร่ืองมือในการสร้างการพึ่งพิง

ทางเศรษฐกิจท่ีมีไว้เพ่ือมุง่บรรลวุตัถปุระสงค์ทางเศรษฐกิจของชนชัน้น าท่ีมีอ านาจเท่านัน้81    

 จากปี 1990 จนถึงปัจจบุนั การเกษตรแบบมีสญัญาในจีนนัน้มีพฒันาการมาแล้วกวา่สอง

ทศวรรษโดยมีลกัษณะเดน่ 4 ประการ คือ ประการท่ีหนึ่ง จ านวนสินค้าเกษตรโภคภณัฑ์ท่ีผลิตขึน้

ภายใต้ระบบการเกษตรแบบมีสญัญานัน้เพ่ิมขึน้อย่างรวดเร็ว ประการท่ีสอง  มีการขยายตวัของ

การเกษตรแบบมีสญัญาไปทั่วประเทศ จากจังหวดัชายฝ่ังท่ีมีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ไปสู ่

ตอนกลาง และตะวนัตกของประเทศท่ีมีระดบัการพฒันาต ่ากวา่ ประการท่ีสาม ขนาดของการผลิต 

(the scale of products) ท่ีผลิตขึน้ภายใต้สญัญา มีแนวโน้มขยายตวัขึน้ ประการท่ีสี่ จ านวนการ

ท าสญัญา และความซบัซ้อนของสญัญามีแนวโน้มเพ่ิมขึน้82 

งานวิจยัของ Miyata, Minot, and Hu83ได้สนบัสนนุข้อสงัเกตข้างต้น กลา่วคือ การผลิตผกั

และผลไม้ของจีนเพ่ิมมากขึน้อย่างเห็นได้ชดัตลอดระยะเวลา 25 ปีท่ีผ่านมานับจากปี 1980 พืน้ท่ี

เพาะปลกูเพ่ิมขึน้ปีละ 7 % การส่งออกผกัและผลไม้เพ่ิมรวดเร็วย่ิงกว่าจากมลูค่า 1.2 พันล้าน

เหรียญสหรัฐในปี 1985 มาเป็น 6.4 พนัล้านเหรียญสหรัฐในปี 2006 จีนกลายมาเป็นผู้ผลิตผลไม้

รายใหญ่ของโลก เช่น เป็นผู้ผลิตแอปเปิล้ได้มากท่ีสดุของโลกโดยมีตลาดหลกัท่ีรัสเซียและเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้ 

เกษตรกรผู้รับท าการเกษตรแบบมีสญัญาในจีนมีแรงจงูใจในการเข้าร่วมระบบการเกษตร

แบบมีสญัญาจากการเข้าถึงตลาดและมีการประกนัราคา เกษตรกรสว่นใหญ่มกัจะตอบรับการเข้า

ร่วมหากมีการทาบทาม84ในขณะท่ีบริษัทเองก็ได้ประโยชน์จากการท าเกษตรแบบมีสญัญาในด้าน

การประกันปริมาณและสามารถพัฒนาคณุภาพสินค้าเกษตรได้85รูปแบบของการท าการเกษตร

                                                   
81 Guo, Jolly, and Zhu, (2005), p. 4. 
82 Guo, Jolly, and Zhu, (2005), pp.4-5 
83 Miyata, Minot, and Hu, (2007), p. 1782. 
84 Guo, Jolly, and Zhu, (2005), p. 12 
85 Guo, Jolly, and Zhu, (2007), Contract Farming in China: Perspectives of Farm Households and 
Agribusiness Firms, Comparative Economic Studies, 49(2), pp. 285-312 
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แบบมีสญัญา ใน 13 มณฑล 47 เมืองพบว่าเป็นการท าธุรกิจระหว่างเกษตรกรกับบริษัทหรือกับ

นายหน้าเป็นสว่นใหญ่ในขณะท่ีการท าสญัญากบัหน่วยงานของรัฐและรูปแบบอ่ืน ๆ ในอตัราส่วน

ท่ีน้อยกวา่มาก และมีการท าสญัญาซือ้ขายระหวา่งบริษัทกบัเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ ตามตารางท่ี 

3 และตารางท่ี 486 

ตารางท่ี 3  จ านวนและร้อยละของรูปแบบองค์กรท่ีเก่ียวข้องในอตุสาหกรรมการเกษตรของจีน  

ปี ค.ศ. 1996 และ ค.ศ. 2000 

 รูปแบบองค์กร ปี 1996 ปี 2000 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 บริษัท Dragon Head 5,381 45.51 27,000 41.00 
2 คนกลางหรือนายหน้า 3,384 28.62 22,000 33.00 
3 หน่วยงานของรฐับาล 1,450 12.26 7,600 12.00 
4 อ่ืน ๆ 1,600 13.61 9,600 14.00 
 รวม 23,630 100.00 66,200 100.00 
ท่ีมา: ปรับปรุงจาก Hongdong Guo, Robert Jolly, and Jianhua Zhu, (2005), p. 7. 

 

ตารางท่ี 4  ความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหวา่งเกษตรกรชาวจีนกบับริษัทในปี ค.ศ. 2000 

ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับเกษตรกร จ านวนบริษัท ร้อยละ 
1. ท าสญัญา 32,340 49.00 
2. สหกรณ์การเกษตร 9,240 14.00 
3. ธรุกิจท่ีเกษตรกรเป็นเจ้าของ 8,580 13.00 
4. อ่ืน ๆ 15,840 24.00 

รวม 66,000 100.00 
ท่ีมา: ปรับปรุงจาก Hongdong Guo, Robert Jolly, and Jianhua Zhu, (2005), p. 8. 

 

                                                   
86 Guo, Jolly, and Zhu, (2005), p. 7-8 
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ส าหรับประเดน็เร่ืองรายได้และการลดปัญหาความยากจน จากการศึกษากลุ่มเกษตรกร

กวา่ 1036 ครัวเรือนพบวา่เกษตรกรผู้ต้องการท าการเกษตรแบบมีสญัญาเพ่ือเพ่ิมรายได้มีมากกวา่

จ านวนเกษตรกรท่ีสามารถรับท าการเกษตรแบบมีสัญญาเน่ืองจากขาดโอกาสในการเข้าร่วม 

ในขณะท่ีการศึกษากลุ่มเกษตรกรผู้ ปลูกแอปเปิ้ลและหัวหอมใหญ่ในมณฑลชานตุงก็พบ

เช่นเดียวกันว่าเกษตรกรท่ีเข้าร่วมระบบการเกษตรแบบมีสญัญาในจีนนัน้มีแนวโน้มท่ีจะถูก

คดัเลือกโดยมาตรฐานบางประการ เช่น ท าเลของท่ีดิน ความสามารถของเกษตรกร เป็นต้น ใน

เร่ืองของรายได้นัน้ เกษตรกรท่ีรับท าการเกษตรแบบมีสญัญาจะมีรายได้ท่ีดีกว่าเกษตรกรท่ีไม่ท า 

ความแตกตา่งในรายได้ระหวา่งเกษตรกรผู้รับท าและผู้ไมท่ าขึน้อยู่กบั หนึ่ง เทคนิค สอง ปัจจยัการ

ผลิต สาม ราคาขาย รัฐควรสนบัสนนุการท าการเกษตรแบบมีสญัญาโดยเฉพาะสญัญาท่ีเก่ียวข้อง

กบัเกษตรกรรายย่อย ด้วยการโดยจดัให้มีกรอบกฎหมายท่ีชัดเจน อย่างไรก็ตาม ควรจะค านึงว่า

การเกษตรแบบมีสญัญามีแนวโน้มท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่เกษตรกรในสินค้าเกษตรท่ีมีราคาสงู87 

การเกษตรแบบมีสัญญาของบริษัทญ่ีปุ่นในจีน 

ปัจจบุนัญ่ีปุ่ นเป็นประเทศท่ีต้องพึ่งพาการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหารสงูท่ีสดุในกลุ่ม

ประเทศท่ีพฒันาแล้ว โดยมีอตัราการพึ่งพาตนเองด้านอาหาร(Self-sufficiency) หรือผลิตอาหาร

ส าหรับบริโภคภายในประเทศได้เพียงร้อยละ 40 ของความต้องการบริโภคทัง้หมด ท่ีเหลือต้อง

น าเข้าจากตา่งประเทศโดยเฉพาะสินค้าเกษตรประเภทผกัผลไม้ท่ีมีมลูคา่รวมกวา่ 70% ของมลูค่า

การน าเข้าสินค้าเกษตรทัง้หมด ตัวเลขขาดดุลการค้าด้านสินค้าเกษตรมักจะเพ่ิมขึน้ทุกปี 

ตวัอย่างเช่นในปี 2005 ญ่ีปุ่ นขาดดุลการส่งออก-น าเข้าสินค้าเกษตรกว่า 6 หมื่นล้านเหรียญ

สหรัฐ88รัฐบาลมองวา่สถานะท่ีเป็นอยู่นีท้ าให้ญ่ีปุ่ นอยู่ภายใต้ภาวะถกูคกุคามและขาดความมัน่คง

ด้านอาหาร เพราะต้องพึ่งพาการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหารจากต่างประเทศสูงขึน้เร่ือยๆ 

รัฐบาลญ่ีปุ่ นได้ใช้ความพยายามอย่างมากท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมสดัส่วนการ

พึ่งพาตนเองด้านอาหารจากร้อยละ 40 เป็นร้อยละ 45 ภายใน 7 ปี และมีเป้าหมายท่ีจะเพ่ิมขึน้

                                                   
87 สรุปจากข้อสรุปของ Miyata, Minot, and Hu, (2007), p. 1788-1789 
88 Jetro, (2005), Jetro Agrotrade Handbook 2005 (Excerpt), Tokyo: JETRO, p. 1 
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เป็นร้อยละ 50 ในระยะตอ่ไป แตค่วามพยายามดงักลา่วก็ดจูะยงัไกลกวา่จะไปสูเ่ป้าหมายท่ีวางไว้   

ขณะเดียวกนั ญ่ีปุ่ นยงัมีแนวโน้มท่ีผลผลิตเกษตร ประมง และผลิตภณัฑ์สตัว์ปีกจะลดลง จากการ

เพ่ิมขึน้ของอณุหภมูิโลก ย่ิงท าให้ญ่ีปุ่ นต้องน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหารเพ่ิมมากขึน้ 

ทัง้นี ้มาตรการท่ีญ่ีปุ่ นได้ด าเนินการเพ่ือเรียกความมัน่ใจของผู้บริโภคให้กลบัคืน เช่น การ

ให้ความส าคญัตอ่การกระจายแหลง่น าเข้าไปยงัประเทศอ่ืนๆ ในเอเชีย การออกไปลงทุน หรือร่วม

ลงทนุผลิตฟาร์มเกษตร เช่น การท า การเกษตรแบบมีสญัญา และตัง้โรงงานแปรรูปสินค้าอาหาร

ในเอเชียเพ่ือป้อนตลาด และยังให้ความส าคญัในเร่ืองความปลอดภยัทางอาหาร (Food Safety) 

มากขึน้ในฐานะท่ีเป็นผู้น าเข้าอาหารรายใหญ่ท่ีสุดของโลก ญ่ีปุ่ นได้เตรียมลู่ทางส าหรับความ

ต้องการทางอาหารกบัประเทศและบริษัทผู้สง่ออกในกลุม่ประเทศ GMS เพ่ือขยายตลาด  

ในปัจจบุนัญ่ีปุ่ นน าเข้าสินค้าเกษตรจากจีนเป็นจ านวนมากท่ีสดุเป็นอนัดบัสองรองจาก

สหรัฐอเมริกาและมีแนวโน้มท่ีมากขึน้เร่ือย ๆ จากระดบั 5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2008 มาสู่

ระดบั 6พนัล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 201089แต่ถ้านับเฉพาะผกัสดอย่างเดียวญ่ีปุ่ นน าเข้าจากจีน

เป็นอนัดบัหนึ่ง90 

                                                   
89 Jetro, (2012), Japan’s Agricultural, Forestry and Fisheries Trade in 2010, Tokyo: JETRO, p.15 
90 Jetro, (2011), Guidebook for Export to Japan (Food Articles) 2011, Tokyo: JETRO, p. 22 
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แผนภูมิท่ี 3  สดัสว่นการน าเข้าผกัสดของประเทศญ่ีปุ่ นจ าแนกตามประเทศต้นทาง  

ปี ค.ศ. 2011 

 
ท่ีมา: Guidebook for Export to Japan (Food Articles), (2011). 

 

ตารางท่ี 5  ปริมาณการน าเข้าผกัสดของประเทศญ่ีปุ่ นจ าแนกตามประเทศต้นทาง ปี ค.ศ. 2006 - 

2010 

ประเทศ ปริมาณ (ตัน) 
2006 2007 2008 2009 2010 

จีน 544,371 399,254 296,243 309,715 429,846 
สหรัฐอเมริกา 107,213 60,200 61,423 61,039 117,873 
นิวซีแลนด์ 85,194 87,961 79,986 82,878 94,454 
เมก็ซิโก 35,045 27,237 29,731 37,935 43,595 
เกาหลี 19,178 17,209 20,066 25,044 21,018 
อ่ืน ๆ 59,343 40,953 39,271 30,976 42,121 

รวม 850,344 632,814 526,720 547,587 748,987 
ท่ีมา: กระทรวงการคลงัญ่ีปุ่ น 
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จากศกัยภาพของจีนในการผลิตสินค้าเกษตรท าให้บริษัทญ่ีปุ่ นสนใจไปท าการลงทนุในจีน

มาก และ น าไปสู่การน าเข้าอาหารจากจีนท่ีเพ่ิมมากขึน้อย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะพืชผลทาง

การเกษตร ซุปเปอร์มาร์เก็ตของญ่ีปุ่ นได้ท าการทดลองคณุภาพผกัในจีนมากวา่ 10 ปี โดย 2-3 ปีท่ี

ผา่นมาปรากฎวา่ คณุภาพพืชผลของจีนดีพอท่ีจะขยายการค้ากบัญ่ีปุ่ น ซึ่งพืชผกัของจีนนัน้มีราคา

ท่ีต ่ากวา่ประเทศท่ีส่งออกไปท่ีญ่ีปุ่ นอย่าง อเมริกา นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย การน าเข้าท่ีเพ่ิม

มากขึน้ของญ่ีปุ่ น ท าให้จีนมีส่วนแบ่งทางการตลาดพืชผลของญ่ีปุ่ นสงูขึน้ร้อยละ 40 สร้างแรง

กดดนัให้กับการก าหนดราคาพืชผลของญ่ีปุ่ น ตวัอย่างเช่น จีนใช้เมล็ดพันธ์และเทคโนโลยีของ

ญ่ีปุ่ น เพ่ือพฒันาการผลิต ผลท่ีตามมาคือ พืชผลของจีนกบัของญ่ีปุ่ นแทบจะแยกกนัไมอ่อก   

ตารางท่ี 6  มลูคา่การน าเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศผู้ผลิตหลกัของญ่ีปุ่ น ปี ค.ศ. 2008 - 2010 

(หน่วย: 1,000 เหรียญสหรัฐ) 

อันดับ ประเทศ ปี ค.ศ. 2008 ปี ค.ศ. 2010 
1. สหรัฐฯ 18,649,243 14,548,584 
2. จีน 5,313,197 6,196.111 
3. ออสเตรเลีย 4,559,712 4,185,859 
4. ไทย 3,627,349 3,823,563 
ท่ีมา: กระทรวงการคลงัญ่ีปุ่ น 

 บริษัทของญ่ีปุ่ นเข้าไปลงทุนภาคเกษตรทัง้ในภาคเหนือและภาคใต้ของจีน ซึ่งสามารถ

ผลิตพืชผลได้ตลอดทัง้ปี นอกจากนี ้ท่าเรือ Qingdao ของจีน ใช้เวลาเพียง 16 ชั่วโมงจากท่าเรือ

ของญ่ีปุ่ น ซึ่งถือเป็นความสะดวกในการขนสง่ทางเรือ โดยราคาผกัของจีนนัน้ประมาณคร่ึงต่อคร่ึง

ของญ่ีปุ่ น นอกจากจะลงทุนผลิตในจีนเพ่ือส่งกลับมายังญ่ีปุ่ นแล้วยังมีการลงทุนโดยมุ่งตลาด

ภายในจีนด้วย กลุ่มบริษัทญ่ีปุ่ นขนาดใหญ่เหล่านีไ้ด้แก่ บริษัทอาซาอีในนามบริษัทอาซาฮีกรีน

ซอร์สไฮเทคฟาร์มจ ากัด (Asahi Green Source High-Tech Farm Co,Ltd) ร่วมทุนกับ อิโตชูและ

สมุิโตโมะใน Laiyang มณฑลชานตงุ หรือจัดตัง้บริษัท Hangahou Xihu Beer Asahi Co.,Ltd ใน
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จีน91หรือกลุ่มบริษัทอิโตชู นอกจากจะร่วมมือกับกลุ่มบริษัทอาซาฮีแล้วยังจัดตัง้บริษัท Tingyi-

Asahi-Itochu Beverages Co.,Ltd  และ Yitian Jouice (Shanxi) Co.,Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทผลิตน า้

ผลไม้ของญ่ีปุ่ นบริษัทแรกในจีนเช่นเดียวกัน92หรือบริษัท Lousen ในเครือบริษัท Darong ของ

ญ่ีปุ่ น ผู้น าเข้าผกัของจีน เช่น ผกัขม เผือก และกะหล ่าดอก ได้สร้างโรงงานแช่แขง็ และสร้างฟาร์ม

จ านวน 3 ฟาร์มครอบคลุมพืน้ท่ี 130 เฮกตาร์  ในจังหวัด Shandong และ Jiangsu ในจีน 

นอกจากนี ้ผลของการขยายตวัด้านอตุสาหกรรมเกษตรยงัขยายโอกาสการลงทนุของอตุสาหกรรม

ญ่ีปุ่ นในจีนด้วย เช่นบริษัทมิตซูบิชิพลาสติก (Mitsubishi Plastic Inc) ท่ีลงทนุกวา่ 800 ล้านหยวน

สร้างโรงงานผลิตผลาสติกส าหรับแปลงเพาะปลกูเรือนกระจกท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมในจีน93 

 ในปี 2006 กระทรวงเกษตร ประมง และป่าไม้ของญ่ีปุ่ น (MAFF) กล่าวว่า ญ่ีปุ่ นมีแผน

สนบัสนนุการขยายอตุสาหกรรมอาหารในเอเชียตะวนัออก โดยให้ข้อมลูแก่นักลงทุน บริษัทญ่ีปุ่ น

ได้เข้าไปด าเนินการเร่ืองอุตสาหกรรมอาหารในเอเชียตะวันออก โดยเฉพาะจีนเพ่ือเป็นแหล่ง

สง่ออกให้กบัญ่ีปุ่ น เน่ืองจากอตัราภาษีท่ีต ่ากว่าและค่าแรงท่ีถูกกว่า  นอกจากนีจี้นยังมีนโยบาย

สนับสนุนการลงทุนด้านเกษตรโดยบริษัทญ่ีปุ่ นด้วย เช่น เมื่อบริษัทอาซาฮี อิโตชูและสมุิโทโมะ

ร่วมมือกันเช่าท่ีดิน 1,300 เอเคอร์ ในเมือง Laiyang มณฑลชานตุงเพ่ือท าแปลงเกษตร

อตุสาหกรรม จีนได้ก าหนดระยะเวลาปลอดคา่เช่าแก่ท่ีดินจ านวน 500 เอเคอร์ เป็นระยะเวลาสาม

ปีพร้อมทัง้จดัหาก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐานทัง้ถนนและไฟฟ้าไปยงัพืน้ท่ีดงักลา่ว94 

 

 

                                                   
91 Asahi Group Holdings, (2011), Asahi group’s history, Retrieved from http://www.asahigroup-
holdings.com/en/company/history/index.html 
92  Itochu, (2004), Food group, Retrieved from http://www.itochu.com.cn/EN/d06_en.htm 
93 Mitsubishi to Build Agricultural Film Plant in China, (August 7, 2012), Plastics News, Revtived from 
http://www.pnchina.com/en/Detail.aspx?id=1343761452&cat=0 
94 Tang, Lixin, (2009, November), A Study on Foreign Direct Investment Agriculture in China, 
International Journal of Business and Management, 4(11), p. 128 

http://www.asahigroup-holdings.com/en/company/history/index.html
http://www.asahigroup-holdings.com/en/company/history/index.html
http://www.itochu.com.cn/EN/d06_en.htm
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สรุปประเด็นการเกษตรแบบมีสัญญาของญ่ีปุ่นในจีน 

 รัฐบาลจีนด าเนินนโยบายพฒันาประเทศสูค่วามเป็นสมยัใหมค่วบคูไ่ปกบัการพฒันาภาค

เกษตร ภาคเกษตรเป็นทัง้พืน้ท่ีท่ีต้องพัฒนาและเป็นพืน้ท่ีผลิตอาหารสนับสนุนการเจริญเติบโต

ของประเทศ ความเหลื่อมล า้ทางรายได้ระหว่างพืน้ท่ีชนบทกับพืน้ท่ีเมืองกับความต้องการสินค้า

เกษตรราคาต ่าจ านวนมากคือประเดน็ส าคญัท่ีรัฐบาลจีนพยายามแก้ไขปัญหา 

 การเกษตรแบบมีสญัญาเป็นระบบการท าเกษตรท่ีอาจจะสอดคล้องกับความต้องการ

แก้ไขปัญหาของรัฐบาลจีนเพราะสามารถตอบโจทย์ปัญหาทัง้สองประการได้ทัง้ในเร่ืองการจัดหา

ปัจจัยการผลิตหาตลาดประกันราคาน าไปสู่การเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้รับท า พร้อมกันนัน้

การเกษตรแบบมีสัญญาก็สามารถช่วยประกันปริมาณคณุภาพและราคาท่ีไม่สงูเกินไปส าหรับ

ผู้บริโภคด้วย  

 บริษัท Dragon Head ของจีนเป็นบริษัทผู้น าด้านการท าการเกษตรแบบมีสญัญาในจีน 

แตเ่น่ืองจากการท่ีรัฐบาลใช้เงินลงทนุจากตา่งชาติในภาคเกษตรเป็นช่องทางชดเชยการขาดแคลน

เงินทุนในประเทศ น าเข้าเคร่ืองมือและเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้าตลอดจนประสบการณ์การบริหาร

จดัการ โดยหวงัวา่สิ่งเหลา่นีจ้ะเป็นช่วยสง่เสริมการปฏิรูปภาคเกษตร95 รวมถึงการเปิดประเทศท่ี

มากขึน้ของจีน ซึ่งเป็นประเทศท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติและแรงงานราคาถกูอยู่จ านวนมากจึงดึงดดู

ทนุตา่งชาติเข้าไปลงทนุในภาคเกษตรจีนด้วย ในท่ีนีร้วมบริษัทจากญ่ีปุ่ นด้วย 

 ญ่ีปุ่ นเป็นประเทศท่ีมีข้อจ ากดัในด้านการผลิตสินค้าเกษตรทัง้ในด้านพืน้ท่ีและแรงงานใน

ขณะท่ีมีความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรสงู ญ่ีปุ่ นจึงเป็นผู้น าเข้าสินค้าเกษตรรายใหญ่ประเทศ

หนึ่งของโลก อย่างไรก็ตาม การเป็นผู้น าเข้าสินค้าเกษตรแต่เพียงอย่างเดียวอาจจะไม่สามารถ

ประกนัความมัน่คงทางอาหารให้แก่ญ่ีปุ่ นได้ประกอบกับแรงจูงใจทางเศรษฐกิจหลายประการท า

ให้บริษัทญ่ีปุ่ นจ านวนมากสนใจท่ีจะลงทุนในภาคเกษตรของจีน โดยเฉพาะการใช้ระบบเกษตร

แบบมีสญัญาเน่ืองจากสามารถประกนัปริมาณและคณุภาพได้ 

                                                   
95 Tang, (2009), p. 127 
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 จะเห็นได้วา่รูปแบบของภาคเกษตรจีนกบัไทยนัน้มีความคล้ายคลึงกันหลายด้าน เช่น ใน

ด้านของการถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศให้ทันสมัย มีความเหลื่อมล า้ทางรายได้

ระหวา่งพืน้ท่ีชนบทกบัพืน้ท่ีเมือง เกษตรกรในภาคเกษตรมีความยากจน เป็นพืน้ท่ีท่ีญ่ีปุ่ นให้ความ

สนใจมาลงทุนท าการเกษตรแบบมีสญัญา ส่วนท่ีแตกต่างกันก็คือ ภาคเกษตรของไทยสามารถ

ผลิตสินค้าเกษตรประเภทอาหารเพียงพอกบัการบริโภคในประเทศและสามารถสง่ออกจ าหน่ายได้

ในขณะท่ีประเทศจีนยังประสบปัญหาความมัน่คงทางอาหารอยู่ และบริษัทญ่ีปุ่ นมาลงทุนท า

การเกษตรแบบมีสญัญาในไทยโดยมีเป้าหมายเพ่ือสง่กลบัไปจ าหน่ายในญ่ีปุ่ นมากกว่าในขณะท่ี

การไปลงทนุในจีนของบริษัทญ่ีปุ่ นนัน้บางบริษัทมีเป้าหมายเพ่ือจ าหน่ายในประเทศจีน 

 เป็นท่ีน่าเสียดายว่าผู้ วิจัยไม่สามารถเดินทางเข้าไปเก็บข้อมูลในประเทศจีนได้ จึงไม่

สามารถเปรียบเทียบรูปแบบและประเด็นต่าง ๆ ของการลงทุนท าการเกษตรแบบมีสญัญาของ

บริษัทญ่ีปุ่ นในไทยและในจีนท่ีสง่ผลตอ่ชมุชนเกษตรของทัง้สองประเทศ แต่ก็คาดหวงัว่างานวิจัย

ชิน้นีจ้ะเป็นพืน้ฐานส าหรับการด าเนินการวิจยัในประเดน็ดงักลา่วตอ่ไปในอนาคต 
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บทท่ี 4 

การท าการเกษตรแบบมีสัญญาของญ่ีปุ่นในไทย: กรณีศึกษา สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด 

จังหวัดเพชรบุรี และกลุ่มผู้ปลูกถ่ัวแระญ่ีปุ่น จังหวัดเชียงราย 

 

การท าการเกษตรแบบมีสัญญาของญ่ีปุ่นในไทย กรณีสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จังหวัด

เพชรบุรี 

กลุม่เกษตรกรผู้ปลกูกล้วยหอมทองอาศยัอยู่ในเขตต าบลบ้านลาด อ าเภอบ้านลาด ต าบล

บ้านลาดนีม้ีขนาดพืน้ท่ี 3.07 ตารางกิโลเมตร ประชากรทัง้หมดประมาณ 3,065 คน พืน้ท่ีส่วน

ใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย มีแมน่ า้เพชรและคลองชลประทานไหลผ่าน จึงเหมาะแก่การเพาะปลกู 

และไม่มีปัญหาเร่ืองความแห้งแล้ง พืชท่ีเกษตรกรนิยมปลกูคือ มะนาว ข้าว และพืชผกัสวนครัว

ตา่ง ๆ ประชากรในต าบลบ้านลาดไม่ค่อยมีปัญหาเร่ืองความยากจน โดยมีตวัเลขสดัส่วนคนจน

ประมาณไมเ่กิน 20% ของประชากรทัง้หมด96  

กลุ่มเกษตรกรดังกล่าวเป็นสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด ท่ีเป็นสหกรณ์

การเกษตรเก่าแก่ มีประวตัิสืบย้อนไปได้ถึงปี พ.ศ. 2483 ก่อนท่ีจะจดทะเบียนตามพระราชบญัญัติ

สหกรณ์เมื่อปี พ.ศ. 2518 เป็น “สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด”97 ต่อมาเมื่อมีการปลกูกล้วย

หอมทองสง่ออกไปยังญ่ีปุ่ นจึงได้จัดตัง้องค์กรส่งเสริมการค้าสหกรณ์ระหว่างสหกรณ์การเกษตร

บ้านลาด และชุมนุมสหกรณ์ผู้บริโภค ชุโตเคน (ปัจจุบันคือบริษัท Pal System) เพ่ือเพ่ิมความ

คลอ่งตวัในการบริหารงาน (แม้ว่า อบช. จะเป็นหน่วยงานท่ีแยกมาจากสหกรณ์การเกษตรบ้าน

ลาด แตก่็มีความใกล้ชิดกนัมาก ดงันัน้ จากนีไ้ปผู้ วิจยัจะใช้ค าวา่สหกรณ์บ้านลาดแทน) โดย อบช.

นีถู้กจัดตัง้ขึน้เพ่ือเป็นองค์กรประสานงานให้กับเกษตรกร ในการท าธุรกิจกับชุมนุมสหกรณ์

                                                   
96 ตวัเลขสดัสว่นคนจนของจงัหวดัเพชรบรีุ 
97 สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด, (ม.ป.ป.), ประวติัสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด, แหล่งที่มา http://www.banlat-
coop.com/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=8&Id=538952923. 
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ผู้บริโภคชโุตเคน98 (จากนีจ้ะเรียกวา่สหกรณ์ผู้บริโภค) 

ภาพท่ี 2 โรงงานบรรจุกล้วยหอมทอง สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด  อ าเภอบ้านลาด จังหวัด
เพชรบรีุ 

 
 

ธรุกิจระหวา่งสหกรณ์บ้านลาด กบัสหกรณ์ผู้บริโภคเร่ิมต้นขึน้จากการท่ีสหกรณ์ผู้บริโภค

ได้ส่งผู้แทนมาส ารวจหาความเป็นไปได้ ในการหาแหล่งผลิตสินค้าเกษตรส่งให้แก่ลกูค้าท่ีเป็น

สมาชิกของสหกรณ์ผู้บริโภค ในปี 1999 ภายหลงัจากท่ีสหกรณ์ผู้บริโภคได้รับการแนะน าให้รู้จัก

สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด และเห็นวา่มีศกัยภาพในการปลกูกล้วยหอมทองสง่ออกไปยงัญ่ีปุ่ นได้ 

จึงได้เร่ิมท าการซือ้ขายระหวา่งสหกรณ์ทัง้สองนบัแตปี่ 1999 เป็นต้นมาจนถึงปัจจบุนั ทัง้นีเ้ป็นการ

ซือ้ขายในระบบการเกษตรแบบมีสญัญา ท่ีประกันทัง้ปริมาณการรับซือ้ และราคาในการรับ ซือ้ 

จากนัน้เมื่อการค้าระหว่างสหกรณ์ทัง้สองมีความราบร่ืนและเติบโตไปได้ด้วยดี จึงมีการจัดตัง้ 

                                                   
98 ชมุนมุสหกรณ์ผู้บริโภคญ่ีปุ่ นก่อตัง้ในปี ค.ศ. 1990 ปัจจบุนัมีสมาชิกทัว่ประเทศกว่าห้าแสนคน ท าหน้าที่จัดหา
สนิค้าและบริการขายขายตรงให้กบัสมาชิกสหกรณ์ โดยมีแหล่งที่มาของสินค้าทัง้จากแหล่งผลิตภายในประเทศ
และภายนอกประเทศ นอกจากนีย้งัท ากิจกรรมทางสงัคมควบคู่ไปด้วย 
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สหกรณ์บ้านลาด ขึน้ในปี 2003 เพ่ืออ านวยความสะดวกในการท าการค้าระหวา่งกนัให้มากย่ิงขึน้ 

 สมาชิกของ สหกรณ์บ้านลาด มีจ านวนประมาณ 300 ครอบครัว เง่ือนไขในการท่ีจะปลกู

กล้วยหอมทองเพ่ือส่งขายสหกรณ์ผู้บริโภคของญ่ีปุ่ น คือ ผู้ปลกูจะต้องเป็นสมาชิกของสหกรณ์

บ้านลาด และจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของสหกรณ์บ้านลาด ทางด้านการผลิต เช่น ไม่ใช้

สารเคมี มีระบบบนัทึก การจดัการแปลง เป็นต้น 

กลุ่มผู้ปลูกกล้วยหอมทอง สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด99  

 กิจกรรมหลกัของ สหกรณ์บ้านลาด ได้แก่ ประการแรก การสง่เสริมความสมัพันธ์สองฝ่าย 

ระหว่างเกษตรกรผู้ปลูก และผู้บริโภคชาวญ่ีปุ่ น ประการท่ีสอง การพัฒนาคุณภาพการผลิต 

ประการท่ีสาม การพฒันาระบบข้อมลู ประการท่ีสี่ กิจกรรมฟืน้ฟ ูและสร้างฐานการผลิตท่ียัง่ยืน ใน

ภาพรวมแล้ว สหกรณ์บ้านลาด มีกิจกรรมดงักลา่วอย่างสม ่าเสมอ มีการจดัโครงการแลกเปลี่ยน/ดู

งานของทัง้สองฝ่ายเป็นประจ าอย่างน้อย ปีละหนึ่งครัง้ มีกิจกรรมในการให้ข้อมลู ข่าวสาร ความรู้ 

และความช่วยเหลือตา่ง ๆ แก่สมาชิกเป็นประจ าเดือนละอย่างน้อย 1 ครัง้ และมีทุนสนับสนุนและ

ช่วยเหลือแก่สมาชิกท่ีมีความจ าเป็น 

 ความสมัพนัธ์ระหวา่งสหกรณ์บ้านลาดและเกษตรกร เป็นลกัษณะของการแบ่งงานกันท า 

โดย สหกรณ์บ้านลาด ดแูลเร่ืองการจดัการทางด้านธุรกิจทัง้หมด ตัง้แต่การจัดหาปัจจัยการผลิต 

(ยกเว้นท่ีดินและแรงงาน) การเก็บเก่ียว การบรรจ ุการจดัจ าหน่าย เกษตรกรท าหน้าท่ีเฉพาะด้าน

การดแูลแปลงเพาะปลกูให้ได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด อย่างไรก็ตาม แม้วา่สหกรณ์บ้านลาดจะเป็น

ผู้ดแูลด้านธรุกิจทัง้หมดก็ตาม พนกังานและผู้ปฏิบตัิงานของสหกรณ์บ้านลาดเกือบทัง้หมดมาจาก

เกษตรกรท่ีเป็นสมาชิก 

ข้อค้นพบ 

สมาชิกสหกรณ์บ้านลาดสว่นใหญ่เป็นผู้มีบ้านและท่ีดินเป็นของตนเอง ไมค่อ่ยมีปัญหาใน

                                                   
99 สถิติตวัเลขและรายละเอียดต่าง ๆ ในช่วงนี ้หากไม่ได้อ้างอิงไว้เป็นอย่างอื่นจะเป็นข้อมูลจากการสมัภาษณ์
บคุคลที่เก่ียวข้อง 
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การประกอบอาชีพเกษตรเน่ืองจากเพชรบุรีมีความอดุมสมบูรณ์ทัง้ดินและน า้ เกษตรกรสามารถ

เลือกท่ีจะปลกูข้าวและปลกูพืชสวนอ่ืนเพ่ือเป็นรายได้เสริมได้ ระดบัการศึกษาอยู่ในขัน้อ่านออก

เขียนได้ มีการรวมกลุม่พบปะกนัอย่างสม ่าเสมอภายในชมุชน สถานท่ีตัง้ของชมุชนเป็นเขตท่ีมีการ

คมนาคมสะดวก มีถนนคอนกรีตและถนนลาดยางคณุภาพดีตลอดทัง้ชมุชน การเดินทางคมนาคม

ไปยังโรงพยาบาล โรงเรียน สถานท่ีราชการเป็นไปได้โดยสะดวก สมาชิกทัง้หมดสามารถเข้าถึง

ข้อมลูข่าวสารต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีผ่านวิทยุ โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์  และมีสมาชิกบางส่วนท่ี

สามารถใช้คอมพิวเตอร์และเข้าถึงอินเตอร์เนท็ได้ นอกจากนี ้สมาชิกทัง้หมดยงัเป็นเจ้าของพาหนะ

หรือสิ่งอ านวยความสะดวก ทัง้โทรศพัท์มือถือ และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าตา่ง ๆ ด้วย 

ส าหรับการส ารวจความพึงพอใจและประโยชน์จากการท าการเกษตรแบบมีสญัญา จาก

การเก็บข้อมูล ณ ปัจจุบัน ผลท่ีได้รับค่อนข้างเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สมาชิกส่วนใหญ่มี

ความเห็นวา่ระบบการเกษตรแบบมีสญัญามีส่วนในการพัฒนาทักษะของเกษตรกร เกษตรกรมี

โอกาสท่ีจะได้เรียนรู้มากกวา่การท าเกษตรทัว่ไป ทัง้บริษัทและสหกรณ์บ้านลาดจดัหาเจ้าหน้าท่ีท า

หน้าท่ีให้ความรู้ ข้อมลูขา่วสาร ดแูลและให้ค าแนะน าในการด าเนินงานแก่เกษตรกรท่ีเป็นสมาชิก

อย่างสม ่าเสมอและตอ่เน่ือง  

 ในประเดน็ทางเศรษฐกิจ เกษตรกรทัง้หมดยอมรับว่ามีงานท าอย่างสม ่าเสมอมากขึน้ มี

รายได้มากขึน้ เกษตรกรมีปัจจยัสี่อย่างเพียงพอ สามารถเข้าถึงโครงสร้างพืน้ฐาน มีเคร่ืองอ านวย

ความสะดวกในชีวิตประจ าวนั มีเคร่ืองมือในการติดตอ่สื่อสารและโทรคมนาคม เกษตรกรสามารถ

เข้าถึงแหลง่เงินทนุและปัจจยัการผลิตอ่ืน ๆ ได้สะดวกมากขึน้ และสามารถเข้าร่วมโครงการทาง

เศรษฐกิจของรัฐได้ด้วย  ผลพวงจากความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ยังส่งผลให้เกษตรกรมี

ความสามารถในการเข้าถึงบริการสาธารณสขุและโอกาสทางการศึกษาท่ีมากขึน้ เกษตรกรส่วน

ใหญ่มีความสามารถในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และสามารถรับภาระด้านการศึกษา

ของบุตรหลานถึงในระดับอุดมศึกษาได้  นอกจากนี ้การรับท าการเกษตรแบบมีสัญญาท าให้

สหกรณ์บ้านลาดต้องขยายขอบเขตการท างานนอกเหนือจากการผลิต ไปสู่การเก็บเก่ียว คดัเลือก 

ท าความสะอาดและบรรจุหีบห่อด้วย ซึ่งขัน้ตอนการท างานดังกล่าวท าให้เกิดการจ้างงานแก่

แรงงานผู้สงูอาย ุสตรีและเดก็ รวมทัง้การจ้างแรงงานคนในชมุชนท่ีไมไ่ด้ประกอบอาชีพเกษตรด้วย 
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 พืน้ท่ีบ้านลาดมีอัตราการออกไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตัง้สูงมากกว่าร้อยละ 90100 

เกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกทัง้หมดมีโอกาสท่ีจะได้ร่วมกิจกรรมของสหกรณ์ โดยเฉพาะกิจกรรมกลุม่ท่ีมี

การแลกเปลี่ยนข้อมลูขา่วสาร และความรู้อย่างสม ่าเสมอ เกษตรกรกลุม่ตวัอย่างเกือบทัง้หมดรู้สึก

วา่ได้รับการยอมรับในสงัคมมากขึน้ และมีความเช่ือมัน่ในตนเองมากขึน้ด้วยนั บ ตั ้ง แ ต่ เ ร่ิ ม ท า

การเกษตรแบบมีสญัญากับสหกรณ์ผู้บริโภค ท าให้กล้วยหอมทองและชุมชนบ้านลาดได้รับการ

รู้จกัมากขึน้ ทัง้จากในประเทศ และในประเทศญ่ีปุ่ น มีการเผยแพร่ผลิตภณัฑ์และช่ือของชุมชน

ในเวปไซต์ ใบโฆษณาสินค้า ฉลากของสินค้า มีผู้บริโภคชาวญ่ีปุ่ นมาเย่ียมชมกระบวนการผลิต

และวิถีชีวิตของชาวบ้านลาด ท าให้เกษตรกรมีความภมูิใจในท้องถ่ินมากขึน้ คิดว่าได้รับการ

ยอมรับในอตัลกัษณ์ของตนจากภายนอกมากขึน้  

กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถ่ัวแระญ่ีปุ่น จังหวัดเชียงราย101 

กลุ่มตวัอย่างของเกษตรกรผู้ปลกูถั่วแระญ่ีปุ่ นให้กับบริษัทลานนาเกษตรอตุสาหกรรม 

(LACO) เพ่ือสง่ออกไปยงัประเทศญ่ีปุ่ น อยู่ท่ีบ้านโฮ่ง บ้านร้อง ต าบลแมเ่จดีย์ใหม่ อ าเภอเวียงป่า

เป้า จงัหวดัเชียงราย อาชีพหลกัของประชากรในพืน้ท่ีนีค้ือการท านา ท าสวน อาชีพเสริมคือการ

รับจ้าง หตัถกรรมพืน้บ้าน102 ลกัษณะของพืน้ท่ีเป็นพืน้ท่ีสงู อยู่ท่ามกลางเทือกเขาและมีแม่น า้ไหล

ผา่น 

บ้านร้องอยู่บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 ก่อนถึงเชียงราย 45 กม. ในปี 2004 มี

จ านวนประชากร 287 ครอบครัว เป็นครัวเรือนเกษตร 224 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 78 แต่ท า

การเกษตรเป็นหลกัประมาณ 110 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 50 จ านวนประชากรทัง้หมด 1,165 คน 

เท่ากบัครัวเรือนละ 4.06 คน เฉล่ียอายสุว่นใหญ่อยู่ระหวา่ง 15-59 ปี เกษตรกรสว่นใหญ่ท านาร้อย

ละ 60.6 ท าไร่ร้อยละ 32 และปลกูผกัร้อยละ 7.4 
                                                   
100 เทศบาลต าบลบ้านลาด, สถิติผู้ ไปใช้สทิธิเลอืกตัง้ของเทศบาลต าบลบ้านลาดปี 2541-2551 
101 สถิติตวัเลขและรายละเอียดต่าง ๆ ในช่วงนี ้หากไม่ได้อ้างอิงไว้เป็นอย่างอื่นจะเป็นข้อมูลจากการสมัภาษณ์
บคุคลที่เก่ียวข้อง 
102 ข้อมูลทัว่ไป ต าบลแม่เจดีย์ใหม่ อ าเภอเวียงป่าเป้า จงัหวดัเชียงราย, แหลง่ที่มา
http://www.thaitambon.com/tambon/ttambon.asp?ID=571107  

http://www.thaitambon.com/tambon/ttambon.asp?ID=571107
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ในปี 1997 เกษตรกรชาวบ้านร้องร้อยละ 69 มีพืน้ท่ีท าการเกษตรต ่ากวา่ 10 ไร่ ในปี 2005 

ร้อยละ 72 มีท่ีดินต ่ากวา่ 10 ไร่ ร้อยละ 32 มีท่ีดินต ่ากว่า 5 ไร่ ร้อยละ 40 มีท่ีดินระหว่าง 5-10 ไร่ 

ร้อยละ 28 มีท่ีดินระหวา่ง 10-20 ไร่ จากการสอบถาม เกษตรกรบ้านร้องมีอตัราการใช้เคร่ืองจักร

ท าการเกษตรสงู คือ มีรถแทร็กเตอร์ใช้ เฉล่ีย 0.4 คนัตอ่หนึ่งครอบครัว  

ระหวา่งปี 1997-2004 เกษตรกรบ้านร้องมีอตัราการปลกูถัว่แระญ่ีปุ่ นเพ่ิมขึน้มากจาก 14 

ไร่ ในปี 1997 มาเป็น 450 ไร่ในปี 2004 (น. 104) ในอดีตพืชเศรษฐกิจหลกัคือกระเทียมและงา แต่

ราคาผนัผวนมากและราคากระเทียมตกต ่า ปัจจบุนัจึงหนัมาปลกูขิง หวัหอม ข้าวโพดหวาน และถั่ว

แระญ่ีปุ่ น ข้าวเจ้าปลกูไว้บริโภคในครอบครัว ถัว่แระญ่ีปุ่ นและข้าวโพดหวานเป็นการท าการเกษตร

แบบมีสญัญา ขิงและหวัหอมมีพ่อค้าคนกลางมาซือ้ ผลิตผลสว่นใหญ่ท่ีผลิตได้ในพืน้ท่ีนีส้ง่ออกไป

ยงัญ่ีปุ่ นในรูปแบบของผกัแปรรูป เกษตรกรผู้ปลกูถัว่แระญ่ีปุ่ นก็จะท าถั่วแระญ่ีปุ่ นสลบักับนาข้าว 

ในขณะท่ีเกษตรกรท่ีไมไ่ด้รับปลกูถัว่แระญ่ีปุ่ นก็จะปลกูขิง ข้าว และหวัหอมสลบักนัไป103 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
103 สรุปจาก後藤 光蔵  (2007),  北部タイにおける日本向け冷凍枝豆生産と枝豆の契約

栽培 1、2『武蔵大学論集』第 54巻 3号. (research note in Japanese) 
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ภาพท่ี 3 แผนท่ีตัง้แปลงเพาะปลกูของเกษตรกรผู้ปลกูถัว่แระในกลุม่  

 

เกษตรกรเหล่านีเ้คยรับท าเกษตรแบบมีสัญญาท่ีเป็นยาสบู โดยการส่งเสริมของกรม

ส่งเสริมการเกษตรมาก่อนในอดีต แต่ไม่ประสบความส าเ ร็จ ต่อมาบริษัทลานนาเกษตร

อตุสาหกรรม (LACO) ของไทย ผู้ประกอบธรุกิจแปรรูปและสง่ออกสินค้าเกษตรแช่แข็งไปยังญ่ีปุ่ น 

ได้รับผลิตสินค้าเกษตรคือถัว่แระญ่ีปุ่ นได้น าระบบเกษตรแบบมีสญัญามาสง่เสริมให้เกษตรกรบ้าน

โฮ่ง บ้านร้องได้ทดลองอีกครัง้ 

บริษัทลาโก้มีเกษตรกรท่ีร่วมโครงการประมาณ 1,000 ราย โดยเฉลี่ยมีพืน้ท่ีในการ

เพาะปลกูรายละ 5-10 ไร่ บริษัทรับประกันราคาและปริมาณท่ีจะรับซือ้ โดยก าหนดมาตรฐานใน

การรับซือ้ทัง้ในเร่ืองสารปนเปือ้น หนอนแมลง และขนาดของฝักถั่ว นอกจากนีบ้ริษัทยังท าหน้าท่ี

สนบัสนนุปัจจยัการผลิตด้านเงินทนุและการดแูลจดัการแปลงเพาะปลกูให้แก่เกษตรกรในโครงการ

ด้วย โดยจะหกัคา่ใช้จ่ายกลบัคืนเมื่อมีการเก็บเก่ียวผลผลิตแล้ว  
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บริษัทมีเจ้าหน้าท่ีสง่เสริมจ านวนประมาณ 20 คน ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีของบริษัทจากญ่ีปุ่ น

จ านวนหนึ่งท าหน้าท่ีดูแลเกษตรกรท่ีร่วมโครงการ โดยมีหน้าท่ีแนะน า ตรวจสอบ บันทึกและ

ควบคุมคุณภาพของผลผลิตให้แก่เกษตรกร ทางด้านเกษตรกรนัน้ บริษัทไม่ได้ท าสัญญากับ

สหกรณ์ หรือกลุม่เกษตรกร แตจ่ะท าสญัญากบัหวัหน้าชดุ โดยก าหนดปริมาณท่ีหวัหน้าชดุจะต้อง

รับผิดชอบในการสง่มอบให้แก่บริษัท หวัหน้าชดุจะเป็นผู้จดัหาเกษตรกรและคอยดแูลเกษตรกรใน

กลุม่ของตนเองร่วมกับเจ้าหน้าท่ีของบริษัทอีกต่อหนึ่ง โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์จาก

มลูคา่ของผลผลิตท่ีสง่มอบให้แก่บริษัทได้ 

ข้อค้นพบ 

 เกษตรกรผู้ปลูกถั่วแระญ่ีปุ่ นส่วนใหญ่มีท่ีดินและบ้านพักอาศัยเป็นของตนเอง มีพืน้ท่ี

เพาะปลกูประมาณ 3-10 ไร่ โดยท าการปลกูพืชหมุนเวียนระหว่างข้าวเหนียวและถั่วแระญ่ีปุ่ น 

ก่อนท่ีจะรับท าการเกษตรแบบมีสัญญาด้วยการปลูกถั่วแระส่งบริษัทท่ีส่งออกไปยังญ่ีปุ่ น 

เกษตรกรเคยปลูกยาสูบในระบบการเกษตรแบบมีสัญญามาก่อน แต่ไม่ประสบความส าเร็จ

เน่ืองจากขาดระบบการจดัการท่ีดีและไมไ่ด้ราคาตามท่ีประกันไว้  

 สภาพของชุมชนอยู่ในพืน้ท่ีท่ีมีทรัพยากรสมบูรณ์ทัง้ดินและน า้ มีการคมนาคมและการ

สื่อสารท่ีสะดวก มีถนนคอนกรีตภายในชุมชน และมีทางหลวงผ่านบริเวณหน้าชุมชนสามารถ

เดินทางไปยังตัวจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงได้สะดวก เกษตรกรยังสามารถเดินทางไปยัง

โรงพยาบาล โรงเรียน และหน่วยราชการได้อย่างสะดวก เกษตรกรเกือบทัง้หมดครอบครองพาหนะ

ในการคมนาคมและการส่ือสารอย่างน้อยหนึ่งชนิด มีความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ และ

สามารถเข้าถึงข้อมลูข่าวสารได้อย่างสะดวกผ่านวิทยุ โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ เกษตรกรส่วน

ใหญ่เป็นสมาชิกขององค์กรใดองค์กรหนึ่งเป็นอย่างน้อย เช่น สมาชิกสหกรณ์การเกษตรฯ  

 ขัน้ตอนในการท าการเกษตรแบบมีสญัญากับบริษัทลาโก้คือ เกษตรกรจะต้องได้รับการ

คัดเลือกจากหัวหน้าชุด ซึ่ งหัวหน้าชุดจะพิจารณาจากการมี ท่ีดินในการเพาะปลูกและ

ความสามารถในการผลิตถั่วแระให้ได้คณุภาพและปริมาณท่ีก าหนด เมื่อผ่านการคดัเลือกแล้ว 

บริษัทก็จะให้เกษตรกรยืมเมลด็พนัธุ์ ปุ๋ ย ยาฆ่าแมลง และปัจจยัอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นตอ่การเพาะปลกูไป
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ก่อน หรือเกษตรกรบางรายอาจจะใช้วิธีกู้  หรือเช่าเคร่ืองมือจากหัวหน้าชุดก็ได้ เมือถึงเวลาเก็บ

เก่ียวท่ีต้องใช้แรงงานจ านวนมาก เกษตรกรจะใช้ทัง้การจ้างงานคนในพืน้ท่ีและคนนอกพืน้ท่ีมาท า

การเก็บเก่ียว หรือบางครัง้ก็จะใช้วิธีลงแขกจากเพ่ือนสมาชิกในกลุ่มเดียวกัน หลงัจากเก็บเก่ียว

เสร็จสิน้แล้ว ก็จะน าผลผลิตท่ีได้มารวม คดัแยก ท าความสะอาดท่ีบ้านของหวัหน้าชดุก่อนจะน าสง่

บริษัทตอ่ไป 

ภาพท่ี 4 ลงัใสถ่ัว่แระญ่ีปุ่ นซึง่รอใสถ่ัว่แระท่ีท าการคดัแยกเสร็จแล้ว 

 

 

 เกษตรกรทัง้หมดมีความพึงพอใจในการท าการเกษตรแบบมีสญัญา เน่ืองจากช่วยสร้าง

งานและสร้างรายได้ท่ีมากกว่าการปลูกพืชปกติถึงประมาณสามเท่า เกษตรกรมีความเห็นว่า

นอกจากจะช่วยสร้างงานสร้างรายได้แล้ว การเกษตรแบบมีสญัญายังให้ประโยชน์ด้านอ่ืน ๆ อีก

ด้วย เช่น การได้รับความรู้เพ่ิมเติม และการท างานเป็นกลุม่ ย่ิงไปกวา่นัน้ เกษตรกรจ านวนหนึ่งยัง

รู้สกึวา่การท าเกษตรแบบมีสญัญาท่ีสามารถสง่ออกไปยงัประเทศญ่ีปุ่ นได้สร้างช่ือเสียงและความ
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ภาคภมูิใจให้กับตนเองด้วย อย่างไรก็ตาม สิ่งท่ีเกษตรกรเป็นกังวลเก่ียวกับการท าเกษตรแบบมี

สญัญาคือ เร่ืองราคาและความเข้มงวดในมาตรฐาน โดยเกษตรกรเกรงว่าบริษัทจะไม่สามารถรับ

ซือ้ได้ในราคาท่ีสงูเช่นนีต้ลอดไป และมาตรฐานท่ีเข้มงวดมากท าให้มีต้นทนุในการผลิตสงูขึน้104 

 ในด้านเศรษฐกิจ การเกษตรแบบมีสญัญาท าให้เกษตรกรมีงานท าสม ่าเสมอมากขึน้ มี

รายได้มากขึน้ อีกทัง้ยงัท าให้เกิดการจ้างงานในชมุชน และการจ้างแรงงานนอกชุมชนเพ่ิมขึน้ด้วย 

การท าการเกษตรแบบมีสญัญากบับริษัทยงัท าให้เกษตรกรได้เข้าถึงปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ได้มาก

ขึน้ บริษัทเป็นผู้สนับสนุนทัง้ในด้านเงินทุน เมล็ดพันธุ์  ปุ๋ ย ยาฆ่าแมลง หัวหน้าชุดก็ ให้การ

สนบัสนนุในเร่ืองของการเช่าวสัดอุปุกรณ์ในการท าการเกษตร  

 เกษตรกรท่ีท าการเกษตรแบบมีสญัญาจะต้องเป็นสมาชิกขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง อย่าง

น้อยหนึ่งองค์กรและมีกิจกรรมกลุม่อย่างสม ่าเสมอ เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสาร องค์ความรู้

ตา่ง ๆ เกษตรกรสว่นใหญ่มีความเห็นวา่ตนเองมีสว่นร่วมในองค์กรมาก ระบบเกษตรแบบมีสญัญา

จึงมีสว่นสนบัสนนุการรวมกลุม่และการท างานเป็นกลุม่ของเกษตรกร นอกจากนี ้ผลการสอบถาม

ยงัพบวา่เกษตรกรท่ีท าการเกษตรแบบมีสญัญาทัง้หมดไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตัง้อย่างสม ่าเสมอ

อีกด้วย  

การประเมินความเข้มแขง็ของชุมชนตามดัชนีชีว้ัด 

 ในสว่นนีจ้ะอธิบายข้อค้นพบด้วยกรอบแนวคิดเร่ืองการสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน โดย

จะท าการประเมินข้อมลูท่ีได้ว่าการเกษตรแบบมีสญัญามีความสมัพันธ์กับความเข้มแข็งในด้าน

ใดบ้างด้วยกรอบแนวคิดเร่ืองการสร้างความเข้มแขง็ของ Frit Wils ท่ีท าการประเมินความเข้มแข็ง

ของชมุชนในด้านสงัคม เศรษฐกิจ การเมืองและวฒันธรรม จากนัน้จะเป็นการอธิบายข้อค้นพบ

เก่ียวกบัการเกษตรแบบมีสญัญาในเร่ืองความสมัพันธ์ของการเกษตรแบบมีสญัญากับ “ทุน” ใน

การสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน โดยใช้เกณฑ์ “ทุน” ทางสงัคมท่ีเป็นพืน้ฐานของความเข้มแข็ง

                                                   
104 บริษัทก าหนดอัตราหนอนแมลงที่ติดมากับฝักถั่วไว้ต ่ามาก ท าให้เกษตรกรต้องใช้เวลามากในการคัดเลือก 
และหากตรวจพบว่าสนิค้าที่ผลิตได้ไม่ผ่านมาตรฐานบริษัทก็อาจจะรับซือ้ในราคาต ่า หรือยกเลกิการซือ้ได้ 
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ของชมุชนของ Ruth Alsop และ Nina Heinsohn ได้เสนอไว้หกสาขาคือ ทนุด้านจิตวิทยา ทุนด้าน

ข้อมูลข่าวสารและการคมนาคม ทุนด้านองค์กร ทุนด้านวัตถุ ทุนด้านการเงิน และทุนมนุษย์  

กลา่วคือ 

1) ด้านสงัคม 

การเพ่ิมโอกาสที่เท่าเทียมกนัมากข้ึน 

 การเกษตรแบบมีสญัญาเพ่ิมโอกาสในการท างานของแรงงานแฝงของภาคเกษตร เช่น ผู้

สงูวยั ผู้ไมม่ีท่ีดิน เดก็และสตรี และยกระดบัฝีมือแรงงานของเกษตรกร ก่อนท่ีจะปลกูกล้วยหอม

ทองสง่ออกไปยงัญ่ีปุ่ น เกษตรกรสว่นใหญ่ปลกูมะนาว ข้าว และพืชผกัสวนครัว ซึ่งไมส่ามารถปลกู

ได้ตลอดปี มีราคาไมแ่น่นอน ต้องใช้สารเคมีมาก ท าให้ต้นทนุสงูและสง่ผลเสียตอ่สขุภาพ การแบ่ง

แปลงบางส่วนมาท าการเกษตรแบบมีสญัญา ท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึน้ และเป็นรายได้ท่ี

สม ่าเสมอสามารถคาดการณ์ได้แน่นอน เป็นแรงจงูใจให้เกษตรกรขยายพืน้ท่ีในการท าเกษตรมาก

ขึน้ แม้วา่ตนเองจะไมม่ีความสามารถในการดแูล แปลงเพาะปลกูทัง้หมด ท าให้ต้องจ้างแรงงานมา

ช่วยดแูล  จึงเป็นการช่วยสร้างงานให้กบัเกษตรกร ท่ีไมม่ีท่ีดินเป็นของตนเองด้วย ในขณะเดียวกัน 

ระบบของสหกรณ์บ้านลาด ท่ีมีการแบ่งงานกนัท า ระหวา่งเกษตรกร และสหกรณ์บ้านลาด ท าให้

เกษตรกรสงูวยั และผู้ ท่ีมีท่ีดินแต่ขาดแคลนแรงงาน ท่ีไม่สามารถจัดการดแูลและท าการเกษตร

ด้วยตนเองได้หมดทกุขัน้ตอน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนีไ้ด้ นอกจากนี ้เครือข่ายงานของสหกรณ์

บ้านลาดยงัเปิดโอกาสในการจ้างแรงงานเดก็และสตรีอีกด้วย 

 การเกษตรแบบมีสญัญาของ สหกรณ์บ้านลาด นีม้ีส่วนในการยกระดบัฝีมือแรงงานภาค

เกษตร จากแรงงานเกษตรทั่วไป มาเป็นเกษตรกรท่ีมีความรู้ ความเข้าใจเร่ืองการจัดการแปลง

เพาะปลกู การเก็บเก่ียว การบรรจ ุการตลาด และการค้าระหวา่งประเทศได้ในระดบัหนึ่ง  

 ในกลุม่เกษตรกรผู้ปลกูถัว่แระญ่ีปุ่ นยงัไมเ่ห็นภาพของการเพ่ิมโอกาสในการท างานของผู้

สงูวยั สตรีและเด็กมากนัก แต่จะมีการเพ่ิมโอกาสในการจ้างแรงงานท่ีไม่มีท่ีดิน แรงงานต่างถ่ิน

มากกวา่ ซึ่งอาจจะเป็นเพราะวา่กลุม่เกษตรกรผู้ปลกูถัว่แระ ไม่ได้มีการรวมตวักันเป็นสหกรณ์ ซึ่ง



การเกษตรแบบมีสญัญากบัความเข้มแข็งของชมุชน:  
กรณีศกึษาการท าการเกษตรแบบมีสญัญาของญ่ีปุ่ นในจีนและในไทย 

เอกสทิธ์ิ หนนุภักดี 
 

 

 

 

75 
                                 

จะท าให้มีขนาดใหญ่ มีระบบการจดัการ การแบ่งงานกนัท าท่ีมากกวา่และชดัเจนกวา่ระบบหวัหน้า

ชดุ ท่ีมีขนาดของการผลิตไมใ่หญ่มากนกั และมีการรวมศนูย์อ านาจการตดัสินใจและการบริหารไว้

ท่ีหวัหน้าชดุเพียงคนเดียว 

การเขา้ถึงบริการสาธารณะ 

 เกษตรกรท่ีท าการเกษตรแบบมีสญัญา มีรายได้มากขึน้ จึงสามารถเข้าถึงบริการด้าน

สขุภาพ และด้านการศึกษาได้มากขึน้ เกษตรกรท่ีมีบุตรหลานส่วนใหญ่สามารถรับภาระด้าน

การศกึษา ของ บตุรหลานได้จนถึงระดบัอดุมศกึษา อย่างไรก็ตาม เขตต าบลบ้านลาดไมไ่ด้เป็นเขต

ท่ีมีปัญหาความยากจน รุนแรง และขาดแคลนทรัพยากร เกษตรกรส่วนใหญ่จึงอาจจะสามารถ

เข้าถึงบริการเหล่านีไ้ด้ แม้ว่าจะไม่ได้รับท าการเกษตรแบบมีสญัญาก็ตาม เพียงแต่ว่า การท า

เกษตรแบบมีสญัญาช่วยเพ่ิมโอกาสดงักลา่ว ด้วยการท าให้เกษตรกรมีรายได้มากขึน้ 

 แม้วา่การเพ่ิมโอกาสทางการศกึษาในระบบอาจจะไมไ่ด้เกิดจากการเกษตรแบบมีสญัญา

ทัง้หมด แต ่หากพิจารณาประเดน็เร่ืองการเรียนรู้นอกระบบแล้ว การท าเกษตรแบบมีสญัญาช่วย

สร้างการเรียนรู้ในชมุชนให้กบับคุคลท่ีอยู่นอกการศึกษาในระบบ การเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์บ้าน

ลาด สหกรณ์บ้านลาดส่งเสริมการเรียนรู้ของสมาชิก สมาชิกจะต้องมีการเรียนรู้ต่อเน่ือง การ

ท างานเป็นกลุ่ม การแลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสาร ความคิดเห็น การฝึกอบรมท่ีเหมาะสมกับอาชีพ

และวิถีชีวิตของชมุชน ซึ่งเป็นบริการท่ีรัฐอาจจะไมไ่ด้จัดไว้ให้ส าหรับประชาชนทัว่ไป 

  ส าหรับการบริการพืน้ฐานบางประการ เช่น ระบบชลประทานขนาดเลก็ในแปลงเพาะปลกู 

สหกรณ์บ้านลาด ก็จะสนบัสนนุ ด้านการเงินเพ่ือให้เกษตรกรสามารถด าเนินการได้ เพราะจะสง่ผล

ดีตอ่ประสิทธิภาพการผลิต และคณุภาพของสินค้า  

 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่วแระญ่ีปุ่ นก็มีโอกาสเข้าถึงบริการสาธารณะมากขึน้จากการท า

การเกษตรแบบมีสญัญา เพียงแตอ่าจจะมีความต่อเน่ืองน้อยกว่า เน่ืองจากกลุ่มมีขนาดเล็กกว่า 

ความผกูพนั และพันธะท่ีมีต่อกลุ่มน้อยกว่าสหกรณ์บ้านลาด การเข้า-ออกจากกลุ่มจึงเป็นไปได้

ง่าย 
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สถานภาพทางสงัคมที่สูงข้ึน 

 สถานภาพทางสงัคมท่ีสงูขึน้จะได้จากการได้รับการยอมรับ ความภาคภมูิใจในตนเอง 

และการเป็นท่ีรู้จกัจากภายนอก เป็นต้น การท าเกษตรแบบมีสญัญาเป็นระบบเกษตรท่ีเช่ือมโยง 

กบัระบบตลาด จึงต้องมีการรวมกลุ่มสมาชิก มีการแบ่งงานกันท า กิจกรรมของระบบเกษตรนีม้ี

หลากหลาย และไมไ่ด้จ ากดัอยู่เพียงการเพาะปลกู จึงเปิดโอกาสผู้ ท่ีมีบทบาทในการท างานน้อยได้

มีบทบาทมากขึน้ ในโรงงานบรรจกุล้วยหอมทองของ สหกรณ์บ้านลาด จะมีพนกังานของ สหกรณ์

บ้านลาด ซึ่งสว่นใหญ่เป็นเดก็ สตรี และผู้สงูอาย ุและเป็นครอบครัวของเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิก มา

รับจ้างท างานในแผนกตา่ง ๆ ตามก าลงั และความสามารถท่ีจะท าได้ งานเหลา่นี ้ท าให้เกิดการใช้

ประโยชน์ของแรงงานแฝง ซึ่งปกติแล้วจะเป็นแรงงานท่ีวา่งงาน การมีงานท า มีรายได้ของสมาชิก

ในชมุชนท่ีเคยวา่งงานเป็นการสร้างสถานภาพท่ีดีกวา่เดิมในชมุชน 

 นอกจากนี ้การท่ีงานของ สหกรณ์บ้านลาด มีหลากหลาย ท าให้เกิดการจ้างแรงงานมีฝีมือ

มากขึน้ในชมุชน เช่น งานสง่เสริมและควบคมุคณุภาพผลิตภณัฑ์ แต่เดิมจะมีพนักงานของบริษัท

จากกรุงเทพมาเป็นผู้ดแูล แตใ่นปัจจบุนั มีการจ้างเจ้าหน้าท่ีสง่เสริมของ สหกรณ์บ้านลาด ซึ่งก็เป็น

คนในท้องถ่ินนัน่เอง การท่ีมีเจ้าหน้าท่ีสง่เสริมของตนเอง ท าให้มีบทบาทท่ีแตกต่างกับเจ้าหน้าท่ี

ส่งเสริมของรัฐ โดยเฉพาะในด้านการตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกได้ตรงกับความ

ต้องการและรวดเร็วกวา่ 

 ส าหรับชุมชนในภาพรวมแล้ว เกษตรกรมีความรู้สึกว่าได้รับการยอมรับจากสังคม

ภายนอกมากขึน้ ทัง้จากในประเทศ และจากตา่งประเทศ การท าเกษตรแบบมีสญัญากับสหกรณ์

ผู้บริโภคชาวญ่ีปุ่ นด้วยการปลกูกล้วยหอมพนัธุ์พืน้เมือง ท าให้คนภายนอกรู้จกัต าบลบ้านลาดมาก

ขึน้ ในฐานะท่ีเป็นแหล่งปลกูกล้วยหอมพันธุ์ดี ในขณะเดียวกัน ผู้บริโภคก็รู้จักผลิตภณัฑ์ และ

เกษตรกรผู้ปลกูเป็นอย่างดี เน่ืองจาก สหกรณ์บ้านลาด มีนโยบายท่ีจะสร้างความเช่ือมั่น และ

ความผกูพนัระหวา่งผู้บริโภคและผู้ผลิต  

 กลุม่เกษตรกรผู้ปลกูถัว่แระญ่ีปุ่ นมีความภาคภมูิใจในตนเองมากขึน้ และรู้สึกว่าได้รับการ

ยอมรับจากคนในชมุชนมากขึน้เช่นเดียวกัน แต่จะแตกต่างจากสหกรณ์บ้านลาดในเร่ืองของการ
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เป็นท่ียอมรับในระดบัสากลและความภาคภมูิใจในอตัลกัษณ์ของตนเอง เน่ืองจากเกษตรกรไมไ่ด้มี

การติดตอ่สื่อสารโดยตรงกับผู้บริโภคชาวญ่ีปุ่ น และสินค้าท่ีผลิตไม่ใช่พืชพืน้เมืองท่ีมีเอกลกัษณ์

ของตนเอง 

2) ด้านเศรษฐกิจ 

สถานภาพทางเศรษฐกิจดีข้ึน 

ดชันีชีว้ดัทางด้านเศรษฐกิจเป็นดชันีชีว้ดัท่ีเด่นชัดท่ีสดุส าหรับเกษตรกรผู้รับท า การเกษตร

แบบมีสญัญา เกษตรกรบ้านลาดเคยมีรายได้หลกัจากการปลกูข้าวและมะนาว แตพื่ชทัง้สองชนิดนีม้ี

ราคาผนัผวนตามราคาตลาด ในบางครัง้ราคาก็ตกต ่า การรับท าการเกษตรแบบมีสญัญา ด้วยการ

แบ่งแปลงเพาะปลูกมาปลูกกล้วยหอมทองจ านวนหนึ่ง จึงเป็นการเพ่ิมรายได้ท่ีแน่นอน และไม่

จ าเป็นต้องเลิกการปลูกพืชท่ีเคยปลกู ท าให้มีรายได้เพ่ิมขึน้ ในขณะท่ีไม่ได้มีต้นทุนการผลิตด้าน

การเงินท่ีสงูมากนกั กลุม่เกษตรกรผู้ปลกูถัว่แระญ่ีปุ่ นมีรายได้สงูมากกว่าการปลกูพืชปกติอย่างเห็น

ได้ชดั และมีอตัรารายได้เพ่ิมมากกวา่เกษตรกรผู้ปลกูกล้วยหอมทอง เน่ืองจากถัว่แระญ่ีปุ่ นเป็นสินค้า

ท่ีไมม่ีตลาดในประเทศ และมีความละเอียด ซบัซ้อนในการดแูลจดัการมากกวา่กล้วยหอมทอง 
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ภาพท่ี 5 สภาพของบ้านเกษตรกรผู้ไมส่ามารถรับท าการเกษตรแบบมีสญัญาได้ (บ้านร้อง) 

 

 

ภาพท่ี 6 สภาพบ้านของหวัหน้าชดุผู้รับท าการเกษตรแบบมีสญัญา (บ้านร้อง) 
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การเขา้ถึงปัจจยัการผลิต 

 เกษตรกรสามารถเข้าถึงปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ในเร่ืองของทุน เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร 

ตลอดจนได้รับความรู้ เทคโนโลยี และการจัดการแปลงเพาะปลูก ได้มากขึน้ ซึ่งเป็นบริการท่ี

สหกรณ์บ้านลาดจัดหาไว้ให้ส าหรับสมาชิก นอกจากนี ้การรวมกลุ่มกันท าให้สมาชิกสามารถ

เข้าถึงแหลง่เงินกู้จากภาครัฐได้ง่ายขึน้  

 บริษัทท่ีรับซือ้ถัว่แระญ่ีปุ่ นมีความเข้มงวดในการรับซือ้ผลผลิตมาก ดงันัน้เกษตรกรผู้ปลกู

ถัว่แระญ่ีปุ่ นจะได้รับการบริการท่ีเก่ียวข้องกบัการเพ่ิมคณุภาพผลผลิตมาก ไมว่า่จะเป็นการจัดหา

เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ ย ยาฆ่าแมลง การให้ความรู้ การจัดหาเจ้าหน้าท่ีไปให้ค าแนะน า ตรวจสอบและ

ควบคมุคณุภาพ 

3) ด้านการเมือง 

 เกษตรกรบ้านลาดมีอตัราการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตัง้ในทกุระดบัค่อนข้างสงูถึงกว่าร้อย

ละเก้าสิบ มีสมาชิกของสหกรณ์เป็นสมาชิกองค์กรบริหารสว่นต าบล (อบต.) ซึ่งสอดคล้องกับดชันี

ชีว้ดัเร่ืองการมีอ านาจเพ่ิมมากขึน้ในทางการเมืองว่า ชุมชนจะต้องมีการออกไปใช้สิทธิออกเสียง

เลือกตัง้มากและสมาชิกในชมุชนมีต าแหน่งทางการเมือง 

บทบาททางการเมืองด้านการแทรกแซงหรือคดัค้านกระบวนการจัดสรรทรัพยากรของ

ภาครัฐยังไม่พบแต่สมาชิกได้แสดงบทบาทท่ีชัดเจนในเร่ืองการควบคุมและจัดการทรัพยากร

ท้องถ่ินด้วยตนเอง ด้วยการออกระเบียบของสหกรณ์บ้านลาดท่ีสามารถจ ากัดการเข้ามาถือครอง

ท่ีดินของทนุตา่งถ่ินและทนุข้ามชาติทัง้นีโ้ดยไมม่ีความกงัวลใจเก่ียวกบันโยบายของรัฐท่ีจะท าการ

เปิดเสรีทางการค้า เน่ืองจากสมาชิกในชมุชนมีการรวมตวักนัอย่างเหนียวแน่น  

 อย่างไรก็ตาม ไมไ่ด้หมายความวา่สหกรณ์บ้านลาดจะไมท่ างานร่วมกนัรัฐ ในทางกลบักัน 

สหกรณ์บ้านลาดมีแนวโน้มในการให้ความร่วมมือหรือท างานร่วมกบัภาครัฐมาก ในประเด็นท่ีต้อง

อาศยัอ านาจรัฐ สหกรณ์บ้านลาด มีความยินดีท่ีจะปฏิบตัิตามระเบียบต่าง ๆ ของทางราชการ ไม่

ว่าจะเป็นการปฏิบัติตามมาตรฐาน HACCP ในระดบัสากล และตามมาตรฐาน GAP ของไทย 
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นอกจากนัน้ สหกรณ์บ้านลาด ยังริเร่ิมโครงการของตนเองเสนอต่อภาครัฐ โดยเสนอให้จังหวัด

รับรองและสนบัสนนุในการสร้างตราสินค้ากล้วยหอมทองบ้านลาด ให้เป็นสินค้าเอกลกัษณ์ประจ า

จงัหวดัเพชรบรีุ (ขณะนีเ้ร่ืองอยู่ในระหวา่งการพิจารณา) 

 สมาชิกของกลุม่เกษตรกรผู้ปลกูถั่วแระญ่ีปุ่ นก็มีอตัราการไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตัง้สงู 

แตไ่มไ่ด้มีความสนใจในการลงสมคัรรับเลือกตัง้ในทกุระดบั แม้แต่เกษตรกรท่ีประสบความส าเร็จ

และได้รับการยอมรับอย่างสงูก็หลีกเลี่ยงท่ีจะมีสว่นร่วมในทางการเมือง เน่ืองจากให้ความส าคญั

กบัการขยายปริมาณการผลิต และการปลกูถัว่แระญ่ีปุ่ นนัน้จะต้องใช้เวลาในการดแุลรักษามาก  

4) ด้านวฒันธรรม 

 ความเป็น “คนบ้านลาด” และสินค้าของบ้านลาดได้รับการยอมรับมากขึน้จากการท่ี 

เกษตรกรบ้านลาดรับท าเกษตรแบบมีสญัญากับสหกรณ์ผู้บริโภค ประชาชนของทัง้สองฝ่ายได้มี

โอกาสแลกเปลี่ยนวฒันธรรม ผา่นการเดินทางเย่ียมชมการท างานของทัง้สองฝ่ายเป็นประจ าทุกปี 

โดยสมาชิกของ สหกรณ์บ้านลาด จะหมนุเวียนไปดงูานท่ีญ่ีปุ่ น และผู้บริโภคชาวญ่ีปุ่ นจะเดินทาง

มาเย่ียมชมกระบวนการเพาะปลกู และวิถีชีวิตของเกษตรกรบ้านลาด ในขณะท่ี ในระดบัประเทศ

เอง ช่ือของบ้านลาดก็ได้รับการยอมรับ และเป็นท่ีสนใจมากขึน้ ในฐานะท่ีเป็นสหกรณ์การเกษตรท่ี

ท าสญัญาซือ้ขายโดยตรงกบัสหกรณ์ผู้บริโภค ของญ่ีปุ่ น ถือเป็นต้นแบบของรูปแบบความร่วมมือ

ระหวา่งชมุชนตอ่ชมุชนท่ีเป็นหนึ่งในข้อตกลง เปิดเขตเสรีทางการค้าระหวา่งไทยกบัญ่ีปุ่ นด้วย  

 วฒันธรรมของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่วแระญ่ีปุ่ นมีแนวโน้มท่ีจะถูกท าให้ลบเลือนลงไป 

ผา่นการเปลี่ยนชนิดของพืชท่ีปลกู ในอดีต พืน้ท่ีบริเวณดงักลา่วมีการปลกูข้าวเหนียว และขิงเป็น

จ านวนมาก แต่เ น่ืองจากข้าวเหนียวและขิงราคาตก อีกทัง้ยังมีความผันผวนสูง เกษตรกรท่ี

สามารถรับท าการเกษตรแบบมีสญัญาได้ จึงเปลี่ยนมาปลกูถัว่แระญ่ีปุ่ นและเลิกปลกูพืชดัง้เดิม 

5) ทนุทางสงัคม (Assets) 

 ทนุทางสงัคมเป็นพืน้ฐานของการสร้างความเข้มแขง็ ชมุชนท่ีมีทุนทางสงัคมมาก ย่อมจะ

ท าให้สร้างความเข้มแข็งของชุมชนได้ง่ายและยั่งยืนกว่าชุมชนท่ีไม่มีทุนทางสงัคม หรือทุนทาง
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สงัคมถกูท าลายไป ทนุทางสงัคมนี ้Ruth Alsop และ Nina Heinsohn ได้เสนอทุนพืน้ฐานของการ

สร้างความเข้มแข็งไว้หกสาขาคือ ทุนด้านจิตวิทยา ทุนด้านข้อมลูข่าวสารและการคมนาคม ทุน

ด้านองค์กร ทนุด้านวตัถ ุทนุด้านการเงิน และทนุมนษุย์ 

 จากข้อมลูพืน้ฐานเบือ้งต้นของกรณีศกึษาพบวา่ ในด้านจิตวิทยา สมาชิกของสหกรณ์บ้าน

ลาดมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในชุมชน และระหว่าง

บคุคลภายนอกชมุชน ด้านข้อมลูขา่วสารและการคมนาคม สมาชิกของชุมชนไม่มีอปุสรรคในการ

รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นจากวิทยุ โทรทัศน์ หรือหนังสือพิมพ์ และสมาชิก

สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกเน่ืองจากมีถนนลาดยาง และถนนคอนกรีตผ่านชุมชนและ

บ้านเรือนของสมาชิก แม้ว่าโครงสร้างพืน้ฐานเหล่านีจ้ะเป็นบริการสาธารณะจากรัฐ แต่ถนน

บางส่วนได้รับการปรับปรุงให้ดีขึน้เพ่ือรองรับการท าเกษตรแบบมีสญัญา โดยเฉพาะถนนจาก

แปลงเพาะปลกูมาสูถ่นนสายหลกั 

 ในด้านจิตวิทยากลุ่มผู้ปลูกถั่วแระญ่ีปุ่ นมีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันในชุมชนน้อยกว่า

สหกรณ์บ้านลาด เน่ืองจากการรวมกลุม่เกิดขึน้จากการคดัเลือกของหวัหน้าชดุ ใช้เกณฑ์การเลือก

จากความสามารถในการผลิตมากกว่าเกณฑ์ด้านความเป็นคนในชุมชนเดียวกัน ปฏิสมัพันธ์

ระหว่างคนในชุมชนเดียวกันมีทัง้ในด้านบวกคือ การจ้างงานสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกในชุมชน 

และในด้านลบคือ ความขดัแย้งระหว่างหัวหน้าชุดกับเกษตรกรผู้ ท่ีไม่ผ่านมาตรฐานการปลกูถั่ว

แระญ่ีปุ่ น อย่างไรก็ตาม เกษตรกรผู้ปลกูถัว่แระญ่ีปุ่ นสว่นใหญ่มีความภาคภมูิใจในการท าเกษตร

แบบมีสญัญา ในด้านข้อมลูขา่วสารและการคมนาคม สมาชิกทัง้หมดไมม่ีอปุสรรคในการรับข้อมลู

ขา่วสารจากสื่อตา่ง ๆ และมีการคมนาคมท่ีสะดวก 

 ทนุด้านองค์กรเป็นสิ่งท่ีสงัเกตเห็นได้ชัดเจน การเกษตรแบบมีสญัญาท่ีก าหนดให้มีการ

รวมกลุม่ ท าให้ผู้รับท าจะต้องเป็นสมาชิกขององค์กร และในกระบวนการสรรหาผู้น ากลุ่ม สหกรณ์

บ้านลาดก าหนดให้มีการเลือกตัง้ และมีวาระท่ีจะต้องเลือกตัง้ใหม่ ซึ่งเป็นการท าให้สมาชิกมี

อิทธิพลตอ่การท างานขององค์กร ทางด้านทนุท่ีเป็นวตัถุ สมาชิกของสหกรณ์บ้านลาดส่วนใหญ่มี

ท่ีดินเป็นของตนเอง การจดัตัง้สหกรณ์บ้านลาดและท าการเกษตรแบบมีสญัญาช่วยให้สมาชิกได้



การเกษตรแบบมีสญัญากบัความเข้มแข็งของชมุชน:  
กรณีศกึษาการท าการเกษตรแบบมีสญัญาของญ่ีปุ่ นในจีนและในไทย 

เอกสทิธ์ิ หนนุภักดี 
 

 

 

 

82 
                                 

เป็นเจ้าของเคร่ืองมือ และถาวรวตัถท่ีุจ าเป็นตอ่การประกอบอาชีพเพ่ิมมากขึน้ เช่น เคร่ืองท าความ

สะอาดกล้วย เคร่ืองบรรจ ุโรงงาน เป็นต้น 

 กลุม่ผู้ปลกูถัว่แระญ่ีปุ่ นมีทนุด้านองค์กรไมเ่ดน่ชดัมากนกั การรวมตวักันเป็นกลุ่มย่อย ไม่

มีโครงสร้างอย่างเป็นทางการ มีการรวมศนูย์อ านาจการตดัสินใจอยู่ท่ีหัวหน้าชุดคนเดียวท าให้

สมาชิกไมไ่ด้มีสว่นร่วมกบัการก าหนดทิศทางการท างานในกลุม่ ในขณะท่ีสมาชิกรู้สกึวา่มีสว่นร่วม

ในการด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตรท่ีตนเองเป็นสมาชิกอยู่มากกว่า นอกจากนีส้มาชิกของ

กลุม่ยงัไมม่ีสิทธิในการเลือกหรือคดัค้านการท างานของหัวหน้าชุด เน่ืองจากหัวหน้าชุดถูกเลือก

โดยบริษัท หากสมาชิกไมพ่อใจการท างานของหัวหน้าชุดสิ่งท่ีสมาชิกจะกระท าได้คือการลาออก

จากการเป็นสมาชิกของกลุม่เท่านัน้ ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วอาจหมายถึงการหมดโอกาสท่ีจะรับท า

การเกษตรแบบมีสญัญาของบริษัทดงักล่าวด้วย เพราะหัวหน้าชุดของบริษัทมกัจะไม่ท างานทับ

ซ้อนในพืน้ท่ีเดียวกัน ในด้านทุนท่ีเป็นวตัถุ กลุ่มผู้ปลกูถั่วแระญ่ีปุ่ นสามารถเข้าถึงเคร่ืองมือและ

อปุกรณ์ในการประกอบอาชีพได้สะดวกมากขึน้ โดยมีบริษัทและหวัหน้าชดุเป็นผู้จดัหาให้บริการใน

ราคาถกูกวา่ราคาตลาด หรือไมก่็มีเง่ือนไขด้านการใช้บริการท่ีดีกวา่ เช่น ในเร่ืองของระยะเวลาการ

ใช้งานท่ีนานกวา่มาตรฐานตามท้องตลาด   

 ในเร่ืองของทนุด้านการเงิน การเกษตรแบบมีสญัญามีส่วนอย่างมากในการสนับสนุนทุน

ด้านการเงิน ในด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการจ้างงาน การเพ่ิมรายได้ 

ช่วยลดภาระหนีส้ินของเกษตรกร สามารถกลา่วได้วา่ ระบบการเกษตรแบบมีสญัญาท าให้สามารถ

เข้าถึงแหลง่ทนุได้มากขึน้ หรืออาจกลา่วอีกนยัหนึ่งได้วา่ ระบบการเกษตรนี ้ท าให้เงินทุนเดินทาง

ไปหาเกษตรกรผู้มีท่ีดินและแรงงานได้โดยตรงโดยแลกเปลี่ยนกับกรรมสิทธิเหนือผลผลิตบาง

ประการ การท่ีบริษัทหรือผู้ ซือ้ต้องการผลผลิตท่ีมีคณุภาพสงูท าให้จ าเป็นต้องให้ความรู้และดแูล

การท างานของเกษตรกร ในแง่นีท้นุมนษุย์ก็จะได้รับผลดีในแง่ของการเรียนรู้ มีทักษะด้านการผลิต 

การบริหารจดัการเพ่ิมมากขึน้ การท าสญัญาซือ้ขายระหวา่งกนัโดยก าหนดปริมาณและราคารับซือ้

ท่ีชดัเจนลว่งหน้าท าให้เกษตรกรรู้สกึวา่มีความมัน่คงในชีวิตมากขึน้ ซึ่งสง่ผลโดยตรงตอ่สขุภาพจิต

และสขุภาพกายท่ีดี 
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บทท่ี 5 

“การท างาน” ของระบบเกษตรแบบมีสัญญา: การเปล่ียนแปลงความสัมพันธ์ของ

เกษตรกรกับตนเองและกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว  

 

ผู้ วิจยัจดัประเภทผลกระทบของการเกษตรแบบมีสญัญากับความเข้มแข็งของชุมชนเป็น

สองลักษณะ ลักษณะแรกเป็นผลกระทบท่ีปรากฎในระดับพืน้ผิวของปรากฎการณ์ กล่าวคือ 

การเกษตรแบบมีสญัญาสามารถ “ให้” อะไรกบัชมุชน หรือเป็นประโยชน์กบัชมุชนอย่างไร และสิ่ง

ท่ีชมุชนได้รับจากการเกษตรแบบมีสญัญานัน้คืออะไร ผลกระทบเช่นนีจ้ะปรากฎชัดเป็นรูปธรรม 

หรืออย่างน้อยสามารถวดัผลได้ตามดชันีชีว้ดัความเข้มแขง็ของชมุชนดงัท่ีได้อธิบายในบทท่ี 4  

 ผลกระทบในลักษณะท่ีสอง เป็นผลกระทบท่ีปรากฎในระดับโครงสร้างของเหตกุารณ์ 

กล่าวคือ “การท างาน” ของระบบเกษตรแบบมีสัญญามีผลท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงบาง

ประการท่ีโครงสร้างของชุมชน โดยโครงสร้างท่ีเปลี่ยนแปลงไปนัน้จะมีผลต่อความเข้มแข็งของ

ชมุชน หรือสง่ผลตอ่ความสมัพนัธ์ของชมุชนกบัตวัแสดง หรือปัจจยัตา่ง ๆ ท่ีชมุชนเก่ียวโยงอยู่ เช่น 

ความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกรกับชุมชน ระหว่างชุมชนกับรัฐ เป็นต้น ผลกระทบนีเ้กิดขึน้จาก 

“การท างาน” หรือคณุสมบติัเฉพาะตวัของระบบการเกษตรแบบมีสญัญาที่มีความสามารถเปล่ียน

ลกัษณะเฉพาะของตัวแสดงหลักคือเกษตรกรได้ ดังนัน้ ผลกระทบในลักษณะท่ีสองนีจ้ึงเป็น

ประเดน็ท่ีส าคญัมาก เพราะเกษตรกรคือแกนกลางของการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนอย่าง

ยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงลกัษณะเฉพาะของเกษตรกรจึงมีผลกระทบในวงกว้าง  ซึ่งทัง้หมดนีจ้ะ

สามารถเข้าใจได้ผา่น “การท างาน” ของระบบการเกษตรแบบมีสญัญา 

อย่างไรก็ตาม ผู้ วิจยัมิได้สรุปวา่ การเปลี่ยนแปลงในด้านความเข้มแขง็ของชุมชนท่ีเกิดขึน้

นัน้เป็นผลมาจากการท าการเกษตรอย่างมีสญัญาเพียงประการเดียวโดยตรง แต่มีความเห็นว่า 

ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้นัน้ เกิดขึน้ในบริบทของการท าเกษตรแบบมีสญัญา ดงันัน้ การเกษตร
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แบบมีสญัญาย่อมจะมีสว่นในความเปลี่ยนแปลงนัน้ และถ้าหากพิจารณาว่า การประกอบอาชีพ 

หรือวิถีการผลิตเป็นองค์ประกอบส าคญัของชีวิตมนุษย์และสงัคม รูปแบบการผลิตของเกษตรกร

ย่อมเป็นองค์ประกอบส าคญัของความเปลี่ยนแปลงตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ 

นอกจากนี ้ยังมีสิ่งท่ีต้องระลึกอยู่เสมอว่า รูปแบบการท าการเกษตรแบบมีสญัญานัน้มี

ความแตกตา่งหลากหลายมาก รูปแบบของการท าเกษตรแบบมีสญัญาแบบหนึ่ง อาจจะน ามาซึ่ง

ผลกระทบแบบหนึ่งท่ีไมจ่ าเป็นต้องเหมือนกนั ข้อสงัเกต ณ ท่ีนี ้เป็นข้อสงัเกตท่ีมาจากการศึกษา

การท าเกษตรแบบมีสญัญาของกรณีศึกษาสองรูปแบบ คือ ในกรณีของสหกรณ์การเกษตรบ้าน

ลาด กบักรณีของกลุม่ผู้ปลกูถัว่แระญ่ีปุ่ น เท่านัน้ 

 จากการลงเก็บข้อมูลในพืน้ท่ีและได้มีโอกาสพบปะ พูดคยุ และศึกษาความเป็นไปของ

เกษตรกร กลุม่เกษตรกรผู้ท าการเกษตรแบบมีสญัญา และชมุชนเกษตรกรรอบพืน้ท่ีท าการเกษตร

แบบมีสัญญา พบว่าการเกษตรแบบมีสัญญาได้สร้างความเปลี่ยนแปลงกับชุมชนในระดับ

โครงสร้าง โดยมีผลเปลี่ยนความสมัพนัธ์ระหว่างเกษตรกรกับตวัของเขาเอง เกษตรกรกับสมาชิก

ร่วมชมุชน เกษตรกรกบัตลาด เกษตรกรกบัรัฐ และเกษตรกรกบัโลก 

พัฒนาการโดยย่อของเกษตรกรตัวอย่างสองพืน้ท่ี 

 ลงุกล้วย (นามแฝง) กบัพ่อถัว่แระ (นามแฝง) เป็นเกษตรกรท่ีผู้ วิจัยเลือกมาเป็นตวัอย่าง

ของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ ทัง้สองท่านเป็นเกษตรกรผู้รับท าการเกษตรแบบมีสญัญาท่ีได้ช่ือว่า

ประสบความส าเร็จทัง้ในด้านเศรษฐกิจ สถานะในสงัคม และในด้านการพฒันาตนเอง 

ลงุกลว้ย 

ลงุกล้วยเป็นเกษตรกรในอ าเภอบ้านลาด จงัหวดัเพชรบรีุ จบการศึกษามธัยมศึกษาปีท่ี 6 

สมรสแล้ว มีบุตรธิดาสองคน ทัง้คู่จบการศึกษาในระดบัปริญญาโท และปริญญาตรีตามล าดับ 

คณุลงุเป็นเกษตรกรตามบิดามารดา โดยได้รับมรดกเป็นท่ีดินจ านวนหนึ่ง พืชหลกัท่ีเคยปลกูคือ

ข้าวและมะนาว ท่ีดินสว่นท่ีคณุลงุไมส่ามารถดแูลท าการเพาะปลกูได้ก็ปล่อยให้เกษตรกรผู้ ท่ีไม่มี

ท่ีดินเป็นของตนเองเช่าท าการเพาะปลกูข้าวโดยได้รับคา่เช่าเป็นรายปี  
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  ลงุกล้วยเป็นสมาชิกรุ่นแรก ๆ ของสหกรณ์บ้านลาดฯ ท่ีผลิตกล้วยหอมทองให้กับสหกรณ์

ผู้บริโภคญ่ีปุ่ นในระบบการเกษตรแบบมีสญัญา ซึ่งมีเกณฑ์และเง่ือนไขในการรับเกษตรกรผู้ ท่ีจะ

เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ต้องเป็นสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด มีท่ีดิน มีบุคคลรับรอง มี

ระบบการผลิตปลอดสารพิษ และจะต้องปฏิบตัิตามข้อตกลงอ่ืน ๆ ตามมติท่ีประชุมของสหกรณ์ฯ 

ทัง้นีต้้นทนุในการผลิตกล้วยหอมทองปลอดสารพิษเพ่ือส่งออกให้กับสหกรณ์ผู้บริโภคญ่ีปุ่ นอยู่ท่ี

ประมาณ 17,650 บาท ตอ่หนึ่งไร่ รวมค่าเตรียมดิน ค่าหน่อพันธุ์ ค่าแรง ฯลฯ หากการเพาะปลกู

เป็นไปได้ด้วยดี จะมีรายได้ ประมาณ 40,000 บาท ตอ่ผลผลิตหนึ่งไร่  

 ในการผลิตกล้วยหอมทองเพ่ือส่งออกไปยังญ่ีปุ่ นนี ้สหกรณ์บ้านลาดรับผิดชอบ

กระบวนการผลิตทัง้หมดจนกระทัง่การสง่มอบสินค้าให้กบัผู้ให้บริการด้านการขนสง่ ได้แก่ การรับ

ผลิตผล คดัแยก ท าความสะอาด และบรรจุ โดยสหกรณ์บ้านลาดได้ลงทุนสร้างโรงเรือนและจ้าง

พนกังานมาด าเนินกิจกรรมดงักลา่ว ทัง้นีแ้รงงานท่ีจ้างมามกัจะเป็นแรงงานสตรี เดก็ และผู้ ท่ีไม่ได้

ประกอบอาชีพหลกั โดยเป็นสมาชิกในชมุชนนัน่เอง  

 นอกจากนี ้ในการปลูกกล้วยส่งสหกรณ์ สมาชิกผู้ ท่ีมี ท่ีดินไม่มีความจ าเป็นจะต้อง

ด าเนินการเพาะปลกูเอง เน่ืองจากสามารถจ้างแรงงานมาช่วยดแูลพืชได้ 

พ่อถัว่แระ 

 พ่อถัว่แระเป็นเกษตรกรดีเดน่ของจงัหวดัเชียงราย อายุหกสิบเศษ ลกัษณะภายนอกและ

สขุภาพแขง็แรงดอูอ่นกวา่วยัมาก เขาเป็นท่ีนบัถือของชาวบ้านในพืน้ท่ี ได้รับการยกย่องเรียกวา่พ่อ 

ดงันัน้จึงขอใช้นามแฝงของเขาวา่ “พ่อถัว่แระ”  

 พ่อถัว่แระเป็นเกษตรกรโดยก าเนิด แตง่งานกบัเกษตรกรในหมูบ้่านเดียวกนั มีลกูสาวหนึ่ง

คน ในปี พ.ศ. 2554 ลกูสาวเขามีอายคุรบ 16 ปี ก าลงัศกึษาในระดบัมธัยมปลายในโรงเรียนมธัยม

ในอ าเภอ และคาดหวงัวา่จะศกึษาตอ่ในระดบัมหาวิทยาลยั เขามีท่ีดินเป็นของตวัเอง 14 ไร่ เมื่อ

แรกเร่ิมท าการเกษตรแบบมีสญัญานัน้เขาใช้พืน้ท่ีเพียงบางส่วนปลกูถั่วแระ ในขณะท่ีใช้พืน้ท่ีท่ี

เหลือปลกูพืชตามสมยันิยมในพืน้ท่ี ผลการปลกูถั่วแระด าเนินไปได้ด้วยดีท าให้พ่อถั่วแระขยาย
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พืน้ท่ีปลกูมากขึน้ และหลงัจากนัน้เพียงปีเดียวเขาก็ยงัได้ขยายการเพาะปลกูถัว่แระออกไปอีกและ

มีความจ าเป็นท่ีจะต้องจ้างแรงงานมาท างานในพืน้ท่ีเน่ืองจากขยายการเพาะปลกูกว้างเกินกว่าท่ี

จะสามารถใช้แรงงานภายในครัวเรือนดแูลพืชได้ นอกจากนีเ้ขายังปลกูพืชหมนุเวียนท่ีเป็นพืชใน

ระบบเกษตรแบบมีสญัญาแทนท่ีพืชแบบดัง้เดมิ เช่น มนัฝร่ังส าหรับบริษัทเลย์ หวัหอมใหญ่ส าหรับ

บริษัทตา่งประเทศ 

การเปล่ียนความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกรกับตนเอง 

“โรเบิร์ตตื่นแตเ่ช้า ทานอาหารกบัครอบครัวและเดินทางไปท่ีส านักงาน

ของเขา เมื่อไปถึง เจ้าหน้าท่ีในส านักงานของเขาแจ้งว่า วนันีเ้ขามีนัดประชุม

และรับรองแขกจากไทยและญ่ีปุ่ นในช่วงเช้าและบ่ายตามล าดบั แขกชุดแรก

ต้องการพบเขาเน่ืองจากเขาเป็นตัวอย่างนักธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องของไทยอยากขอเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้

เขาเป็นต้นแบบส าหรับคนอ่ืน ๆ ส่วนแขกชุดท่ีสองเป็นตวัแทนจ าหน่ายและ

กลุม่ลกูค้าท่ีมีความสมัพันธ์ทางการค้าด้วยดีมายาวนานแขกกลุ่มนีม้าเย่ียม

ชมวิธีการผลิตสินค้าของเขาเป็นประจ าปีหลายครัง้ นอกจากตารางนัดวนันี ้

แล้ว เขาและเครือข่ายของเขาก็มีก าหนดการไปเยือนญ่ีปุ่ นเพ่ือสร้างความ

เข้าใจและความมัน่ใจในสินค้าของเขาแก่ผู้บริโภคชาวญ่ีปุ่ นด้วย โรเบิร์ตรับ

ทราบข้อมลู และคิดวา่ก่อนท่ีจะถึงก าหนดนดัหมายในวนันี ้เขายังพอมีเวลาท่ี

จะเดินทางไปตรวจโรงงานและพูดคยุกับคนงานหากว่ามีปัญหาเขาจะได้ให้

ความเห็นช่วยแก้ไข หลงัจากสะสางเอกสารท่ีส านักงาน ก่อนออกไปตรวจ

โรงงาน เขานึกขึน้มาได้วา่ตารางนดัสมัภาษณ์นกัวิชาการจากกรุงเทพฯ ชนกับ

ก าหนดการเดินทางไปประชมุกบัคณะกรรมาธิการเกษตรท่ีรัฐสภา เขาจึงโทร

ไปแจ้งเลื่อนนดัสมัภาษณ์ไปเป็นวนัอ่ืนแทน” 

 ข้อความข้างบน นอกจากช่ือ “โรเบิร์ต” แล้ว ทกุประการเป็นกิจวตัรประจ าวนัจริงของ “ลงุ

กล้วย” ตารางการท างานของเขาดเูหมือนไมแ่ตกตา่งจากนกัธรุกิจสง่ออกทัว่ไป เว้นเสียแต่ว่าเขามี
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พืน้ท่ีการปลกูพืชเพียงสิบกวา่ไร่ และมีก าไรจากการผลิตเพียงปีละประมาณหนึ่งแสนบาท 

 ด้วยความช่วยเหลือและสนับสนุนจากบริษัทผู้ ซือ้ และรัฐในบางกรณี ทัง้ทางตรงและ

ทางอ้อม ระบบการเกษตรแบบมีสญัญาเอือ้อ านวยให้เกษตรกรรายย่อยสามารถ “ลงทนุ” เพ่ือผลิต

สินค้าเกษตรได้ โดยไม่จ าเป็นต้องใช้เงินลงทุนมาก ไม่จ าเป็นต้องใช้พืน้ท่ีมาก ไม่จ าเป็นต้องใช้

แรงงานมาก ผลท่ีตามมาคือ การร่วมลงทุนระหว่างบริษัทผู้ ซือ้และเกษตรกรผู้รับท าการเกษตร

แบบมีสญัญา เกิดขึน้ได้เพราะมีการเปลี่ยนท่ีดินและแรงงานของเกษตรกรให้เป็น “ทนุ” ท่ีสามารถ

น าไป “ลงทนุ” ได้ ซึ่งมีความแตกตา่งจากการน าไปให้เช่าตามปกติ เน่ืองจากการลงทุนท่ีประสบ

ความส าเร็จจ าเป็นต้องใช้ทกัษะหลายประการมากกวา่การครอบครองอสงัหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะ

ทกัษะด้านการบริหารจดัการ ผู้ลงทนุต้องเผชิญหน้ากบัความเสี่ยง และการแข่งขนัในระบบตลาด 

และมีความแตกต่างจากการท าธุรกิจเกษตรขนาดใหญ่ท่ีต้องใช้ท่ีดิน แรงงาน และเงินทุนมาก 

เกษตรกรรายย่อยจึงมีโอกาสท่ีจะลงทนุในระบบนีอ้ย่างทัว่ถึง 

เมื่อท่ีดินกลายเป็นทุน ความสมัพันธ์ระหว่างเกษตรกรกับท่ีดินและแรงงานก็เปลี่ยนไป 

ท่ีดินไมใ่ช่ “ธรรมชาติ” ท่ีเกษตรกรใช้ “แรงงาน” ของตนลงมือท าเพ่ือให้เกิดผลผลิตเหมือนในระบบ

เกษตรดัง้เดิม เกษตรกรมีวิธีคิดเก่ียวกับท่ีดินใหม่ในฐานะทุนท่ีสามารถท าให้เกิดผลงอกเงยทาง

เศรษฐกิจได้โดยไมจ่ าเป็นต้องลงมือท างานด้วยตนเอง ด้วยเหตนีุ ้ลงุกล้วยจึงมีความคิดท่ีจะเรียก

คือท่ีนาให้เช่ามาท าแปลงปลูกกล้วย พ่อถั่วแระจึงขยายพืน้ท่ีการปลูกถั่วแระออกไปโดยจ้าง

แรงงานมาท างานในสว่นท่ีไมส่ามารถท าเองได้  

ส าหรับเกษตรกรท่ีไมม่ี “ทนุ” ประเภทท่ีดิน พืน้ท่ีของพวกเขาในระบบเกษตรแบบมีสญัญา

คือ การท าหน้าท่ีเป็น “แรงงาน” เน่ืองจากระบบการเกษตรนี ้ต้องการแรงงานมารองรับส่วนขยาย

จากการผลิตในแปลงเพาะปลกู การเกษตรแบบมีสญัญาท่ีประสบความส าเร็จจึงมีผลต่อการจ้าง

งานและกระจายรายได้ ข้อแตกตา่งระหวา่งแรงงานในระบบการเกษตรแบบมีสญัญากบัแรงงานใน

ระบบเกษตรดัง้เดิมคือ แรงงานในระบบเกษตรแบบมีสญัญาเป็นแรงงานท่ีมีงานสม ่าเสมอ มีทั ง้

งานในแปลงเพาะปลกู และงานนอกแปลงเพาะปลกู เช่น การท างานในโรงงานคดัแยกและบรรจ ุ

ค่าตอบแทนท่ีได้มีอตัราแน่นอนและเป็นเงิน ในขณะท่ีแรงงานรับจ้างในระบบเกษตรดัง้เดิมนัน้
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สภาวะการจ้างงานขึน้อยู่กับเง่ือนไขหลายประการ ส่วนมากมกัจะเป็นงานในแปลงเพาะปลูก 

อตัราคา่จ้างไมแ่น่นอน และไมจ่ าเป็นต้องจ่ายเป็นเงินเสมอไป ในหลายกรณีก็เป็นการชว่ยเหลือกนั

ในชมุชน  

พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ปี พ.ศ. 2542 นิยามความหมายของเกษตรกรไว้ว่า 

“เป็นผู้ท าเกษตรกรรม” หมายถึงผู้ ท่ีท า “การใช้ท่ีดินเพาะปลกูพืชต่าง ๆ รวมทัง้การเลีย้งสตัว์ การ

ประมง และการป่าไม้”105หากพิจารณานิยามนีก้บัลกัษณะการประกอบอาชีพของลงุกล้วยกับพ่อ

ถั่วแระ จะเห็นว่าไม่ครอบคลมุความเป็นจริงทัง้หมดหลงัจากท่ีพวกเขารับท าการเกษตรแบบมี

สญัญา ในขณะท่ี “เกษตรกร” ผู้ เป็นแรงงานรับจ้างท างานในแปลงเพาะปลกูนัน้ เขามิได้ใช้ท่ีดิน

ผลิตพืชผลทางการเกษตรและแปลงเป็นรายได้ แตเ่ขาใช้ “แรงงานของเขา” ท างานในท่ีดินเพ่ือแลก

คา่จ้าง ซึ่งในประเดน็นีก้็ไมแ่ตกตา่งกบัแรงงานรับจ้างในแปลงเกษตรเพ่ือการพาณิชย์ทัว่ไป 

ดงันัน้ ผู้ วิจยัจึงมีความเห็นวา่ การเกษตรแบบมีสญัญาสามารถเปลี่ยน “เกษตรกร” ให้เป็น 

“ผู้ประกอบการ” และ “แรงงาน” ด้วยการเปลี่ยนความสมัพนัธ์ระหวา่งเกษตรกรกับปัจจัยการผลิต

ส าคญั คือ ท่ีดินและแรงงานให้กลายเป็นทนุ  

การเปล่ียนความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกรกับสมาชกิในชุมชน106 

 นาย ก. เป็นเกษตรกร เขารับท าการเกษตรแบบมีสญัญากับบริษัทร่วมลงทุนจากญ่ีปุ่ น 

ด้วยความท่ีเขาเป็นผู้กว้างขวางมีบารมี มีคนนบัถือย าเกรงในชมุชน บริษัทจึงติดตอ่ให้เขาท าหน้าท่ี

เป็น หวัหน้าชดุ รับผิดชอบเกษตรกรผู้เป็นลกูบ้านจ านวนหลายร้อยครัวเรือน รายได้ของเขามาจาก

การได้รับสว่นแบ่งเปอร์เซ็นต์จากปริมาณผลผลิตของลกูบ้านท่ีสง่ให้กบับริษัทประมาณกิโลกรัมละ 

                                                   
105 คณะกรรมการช าระพจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, (2546), พจนานกุรมฉบบั
ราชบัณฑิตยสถาน ปี พ.ศ. 2542, กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์พบัลเิคชั่นส์, น. 144. 
106 ตวัอย่างที่น าเสนอในที่นี ้เป็นเกษตรกรที่มีตวัตนจริงอยู่ในพืน้ที่การท าเกษตรแบบมีสญัญาในจงัหวดัเชียงราย  
ข้อมลูมาจากการสมัภาษณ์และการสงัเกตด้วยการลงพืน้ที่จ านวน 4 ครัง้ ในระยะเวลาห่างกนัประมาณครัง้ละ 3 
เดือน 6 เดือน และหนึง่ปีตามล าดบั ผู้ วิจยัขอปกปิดชื่อจริงเนื่องจากมิได้ขออนญุาตเผยแพร่ชื่อจากผู้ให้
สมัภาษณ์  
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2-4 บาท ภายในระยะเวลาอนัสัน้ กิจการของเขาเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงเชิง

กายภาพท่ีชดัเจนเห็นเป็นท่ีประจกัษ์แก่คนในชมุชนเดียวกนัในรูปของรถยนต์ใหม ่บ้านใหม่ 

 นาย ข. เป็นเกษตรกร เขารับท าการเกษตรแบบมีสญัญากบับริษัทร่วมลงทนุจากญ่ีปุ่ น เขา

มีท่ีดินมากกวา่อตัราเฉล่ียของเกษตรกรในพืน้ท่ีประมาณสองเท่า และได้รับการยอมรับวา่เป็นผู้ ท่ีมี

ความรู้ความช านาญในเร่ืองเกษตรและการใช้ท่ีดินเป็นอย่างดี เขาประสบความส าเร็จในการ

เพาะปลกูในระบบเกษตรแบบมีสญัญา เขาจึงขยายพืน้ท่ีเพาะปลูกออกไปอย่างสม ่าเสมอใน

ระยะเวลาสองสามปีท่ีผา่นมา (พ.ศ. 2551-2554)  

 นาย ค. เป็นเกษตรกร เขารับท าการเกษตรแบบมีสญัญากับบริษัทร่วมลงทุนจากญ่ีปุ่ น 

เขามีพืน้ท่ีเพาะปลูกเล็กน้อยแต่เห็นว่าการเกษตรแบบมีสญัญาให้ผลตอบแทนท่ีดีมากกว่าการ

ปลูกพืชแบบดัง้เดิม อย่างไรก็ตาม เขาไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขของการปลูกในระบบ

การเกษตรแบบมีสญัญาอย่างครบถ้วนได้ หัวหน้าชุดจึงตดัรายช่ือเขาออกจากกลุ่มผู้ปลกู เขาไม่

สามารถไปสมคัรกับหัวหน้าชุดรายอ่ืนได้ เน่ืองจากหัวหน้าชุดมกัไม่ท างานทับซ้อนกัน ปัจจุบัน

แม้วา่เขาต้องการอยู่ในระบบเกษตรแบบมีสญัญา แตไ่มส่ามารถกลบัเข้าไปได้อีก และจ าเป็นต้อง

ปลกูพืชแบบดัง้เดิมซึ่งให้ผลตอบแทนแก่เขาไมม่าก จนถึงทกุวนันีเ้ขายังคิดแค้นเคืองหัวหน้าชุดท่ี

ตดัสิทธิเขาออกจากกลุม่ 

 นาย ง. เป็นเกษตรกร แต่เขาไม่มีท่ีดิน เขาไม่ผ่านเกณฑ์การรับเข้าเป็นผู้ปลูกในระบบ

เกษตรแบบมีสญัญา เขามีบทบาทในระบบนีด้้วยการรับจ้างท างานในแปลงเพาะปลกูให้กับผู้อยู่

ในระบบเกษตรแบบมีสัญญา และรับจ้างท างานในโรงงานคัดแยกและบรรจุก่อนส่งให้บริษัท 

อย่างไรก็ตาม คา่ตอบแทนรายวนัท่ีเขาได้ไมม่ากนกัและถ้าเป็นไปได้ เขาอยากมีท่ีดินและอยากรับ

ท าการเกษตรแบบมีสญัญา  

 เกษตรกรทัง้สี่รายท่ียกมาเป็นตวัอย่างนี ้เป็นเกษตรกรท่ีอยู่ในชมุชนเดียวกัน แน่นอนว่ามี

งานวิจยัเก่ียวกบัการเกษตรแบบมีสญัญาจ านวนหนึ่งสรุปผลการวิจยัวา่ การเกษตรแบบมีสญัญา

อาจท าให้เกิดความเหลื่อมล า้ทางรายได้ในชมุชน ( ซึ่งเป็นลกัษณะร่วมประการหนึ่งของการพฒันา

ทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงปัจจัยส าคญัในการสร้างรายได้ของคนในชนบทจาก
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แรงงานมาเป็นทุน (Zhou Yingying, Han Hua, and Stevan Harrell; 2008, p. 532) งานวิจัยชิน้

นีก้็มีทิศทางสอดคล้องกบัข้อสรุปดงักลา่วเช่นเดียวกนั แต่นอกเหนือจากความเหลื่อมล า้ทางด้าน

รายได้แล้ว ผู้ วิจัยยังสังเกตว่า ภายใต้บริบทการท าการเกษตรแบบมีสญัญาของชุมชนหนึ่ง ๆ  

ความสมัพนัธ์ระหวา่งเกษตรกรกบัสมาชิกในชมุชนเดียวกนัก าลงัเกิดการเปลี่ยนแปลง 

 ความเปลี่ยนแปลงท่ีเห็นได้ชัดเจนประการแรกคือ ความเปลี่ยนแปลงจากความสมัพันธ์

จากเพ่ือนบ้านในชมุชนเดียวกัน เป็นความสมัพันธ์แบบนายจ้าง-ลกูจ้าง หรือ หัวหน้าชุด-ลกูหมู ่

ความเปลี่ยนแปลงประการท่ีสองคือ การสร้างทักษะเฉพาะทางให้กับเกษตรกรท่ีส่งผลให้เกิด

ต าแหน่งเฉพาะในระบบการผลิต เช่น นาย ก. เปลี่ยนความสมัพันธ์ฉันท์เพ่ือนบ้านกับนาย ง. มา

เป็นความสมัพนัธ์แบบนายจ้าง-ลกูจ้าง ผา่นการจ้างงานถาวรเป็นระยะเวลานาน ในขณะเดียวกัน 

นาย ก. นาย ข. นาย ค. และนาย ง. จะถูกท าให้มีทักษะเฉพาะด้านในกระบวนการผลิตแบบ

การเกษตรแบบมีสญัญา นาย ก. จึงกลายเป็นเกษตรกรท่ีมีทกัษะในการบริหารการเกษตร ควบคมุ

เกษตรกรมากกวา่การเพาะปลกู นาย ข. อาจกลายเป็นเกษตรกรท่ีมีความช านาญในการปลกูพืช

เฉพาะอย่างเท่านัน้ และอาจจะประสบความยากล าบากในการเปลี่ยนไปปลกูพืชอ่ืนนอกระบบ

เกษตรแบบมีสญัญา กลา่วคือ ในระบบนี ้ต้องการทักษะเฉพาะด้านจากเกษตรกร คล้ายคลึงกับ

ระบบการผลิตแบบสายพาน มากกวา่ทกัษะรอบด้านในวิถีชีวิตเกษตรแบบปกติ  

 ความสัมพันธ์ในลกัษณะดงักล่าวทัง้สองประการ เป็นความสมัพันธ์แบบสงู -ต ่า107 ซึ่ง

แตกตา่งจากความสมัพันธ์ของชุมชนแบบดัง้เดิมท่ีมีลกัษณะเป็นแนวราบมากกว่า ความร ่ารวย

ของสมาชิกในชมุชนในปัจจบุนัเป็นผลมาจากแรงงานของสมาชิกในชมุชนคนอ่ืน ๆ ผลประโยชน์ท่ี

สมาชิกชมุชนท่ีร ่ารวยกว่าส่งผ่านมายังสมาชิกชุมชนท่ีมีความมัง่คัง่น้อยกว่า หรือยากจนกว่าจึง

เป็นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ ในขณะท่ีความสมัพันธ์ระหว่างสมาชิกในชุมชนแบบแนวราบ 

ความมัง่มี ความยากจน การกระจายรายได้ จะมีมิติของการแบ่งปัน เป็นสินน า้ใจ เป็นการให้

                                                   
107 เกษตรกรผู้ให้สมัภาษณ์หลายรายอธิบายความเหลือ่มล า้ที่เกิดขึน้ด้วยบญุและวาสนาที่ไม่เท่ากนัแต่ก็ยอมรับ
ว่าฐานะที่ไม่เท่ากนัและห่างกนัมากขึน้เร่ือย ๆ นีท้ าให้เกิดช่องว่างที่มากขึน้ในความสมัพนัธ์ระหว่างกนัฉนัท์
เพื่อนร่วมชมุชน 
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ระหวา่งผู้มีกบัผู้ ท่ีมีน้อยกวา่ หรือไมม่ี หรือเป็นการแลกเปลี่ยนกนัระหวา่งสมาชิกในชมุชนเดียวกัน

ท่ีช่วยเหลือกนัในยามจ าเป็น 

 ในระบบเกษตรแบบมีสญัญา ระดบัชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีของบุคคลในชุมชนเดียวกันจึง

เป็นเร่ืองของการกักตนุโอกาส (Opportunity Hoarding) หรือมีโอกาสท่ีดีกว่า และเป็นเร่ืองของ

โครงสร้างทางการผลิตท่ีมีผู้ได้มากกวา่-ได้น้อยกวา่สืบตอ่กนัเป็นทอด ๆ โอกาสของการมีรายได้ท่ีดี

มากขึน้ของเกษตรกรในพืน้ท่ีตวัอย่างขึน้อยู่กบัการถือครองท่ีดินและความสามารถในการเข้าร่วม

เป็นสมาชิกของกลุม่ ตลอดจนการได้รับสิทธิเฉพาะในโครงสร้างการผลิต เช่น การเป็นหัวหน้าชุด 

รายได้ของผู้ ท่ีอยู่ในต าแหน่งการผลิตท่ีสงูกวา่จะแปรผนัตามรายได้ของผู้ ท่ีอยู่ในต าแหน่งการผลิต

ท่ีต ่ากวา่ (ลกูไร่ปลกูมากหวัหน้าชดุย่ิงได้มาก) 

 การเปลี่ยนแปลงความสมัพันธ์นี ้มีนัยว่าการเกษตรแบบมีสญัญาเปลี่ยนความสมัพันธ์

ระหวา่งสมาชิกในชมุชนท่ีเคยมีสายสมัพนัธ์ท่ีรอบด้าน ให้มามีความสมัพนัธ์กนัในระบบตลาด ใน

สถานะตา่ง ๆ กนั ด้วยการเปลี่ยนสมาชิกในชมุชนให้ “สามารถ” มีความเป็นปัจเจกชนมากขึน้ได้ 

การด ารงชีวิตในชมุชนท่ีจ าเป็นต้องแลกเปลี่ยนพึ่งพากันในชุมชน สามารถถูกทดแทนได้ด้วยการ

จดัหาผา่นระบบตลาด ได้แก่ การจ้างแรงงาน การให้เช่าอปุกรณ์อ านวยความสะดวกในการผลิต 

เป็นต้น ความสมัพนัธ์ในระบบตลาดเช่นนี ้ปัจจยัท่ีสง่ผลมากต่อชีวิตความเป็นอยู่ท่ีของเกษตรกร

คือการกกัตนุโอกาส ด้วยการถือครองกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินหรือทรัพยากร การเป็นสมาชิกกลุ่ม 

และการมีพืน้ท่ีอยู่บนโครงสร้างการผลิตท่ีเหนือกว่าสมาชิกคนอ่ืน ๆ เช่น การเป็นหัวหน้าชุด การ

เป็นเจ้าของกิจการ เป็นต้น  

การเปล่ียนความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกรกับตลาด 

 ลงุกล้วยและพ่อถัว่แระเคยเป็นเกษตรกรท่ีท าหน้าท่ีผลิตและน าไปจ าหน่าย หรือมีพ่อค้า

คนกลางมารับซือ้ไปจ าหน่ายตอ่ ความสมัพันธ์กับตลาดของลงุกล้วยและพ่อถั่วแระเคยเป็นแบบ

ความสมัพนัธ์โดยตรง ซือ้ขาย ณ ราคาตลาดในช่วงเวลานัน้ (Spot Market) ท่ีผู้ ซือ้ผู้ขายแต่ละราย

เข้ามาแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยแบกรับความเสี่ยงและความผนัผวนด้านราคาและปริมาณ

ด้วยตนเอง 
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 การรับท าการเกษตรแบบมีสัญญาท าให้ลุงกล้วยและพ่อถั่วแระไม่จ าเป็นต้องแบกรับ

ความเสี่ยงและความผันผวนเร่ืองตลาดและเร่ืองราคาทัง้หมด อีกทัง้ยั งไม่จ าเป็นต้องไปมี

ความสมัพนัธ์ทางตรงกับตลาด โดยมีบริษัทผู้ รับซือ้ท าหน้าท่ีจัดการความสมัพันธ์กับตลาดแทน

เกษตรกร มีนกัวิชาการหลายท่านให้ความเห็นว่า การเกษตรแบบมีสญัญาท าให้บริษัทรับหน้าท่ี

แบกรับความเสี่ยงเร่ืองตลาดและราคาแทนเกษตรกร  ในความเห็นของผู้ วิจัย การแบกรับความ

เสี่ยงของบริษัทไม่ได้หมายความว่าเกษตรกรผู้รับท าสญัญาจะหลดุพ้นไปจากความเสี่ยงนีโ้ดย

สิน้เชิง เพราะในทางปฏิบัติแล้ว ระบบการเกษตรแบบมีสญัญาไม่ได้ตัดความสมัพันธ์ระหว่าง

เกษตรกรกบัตลาดออกไปโดยสิน้เชิง เกษตรกรยงัมีความสมัพนัธ์กบัตลาดอยู่ แตถ่กูผนวกเป็นสว่น

หนึ่งของบริษัทผู้ท าการเกษตรแบบมีสญัญา หากบริษัทไม่สามารถแข่งขนัในตลาด หรือล้มเหลว

จากการเสี่ยงของการลงทนุในตลาด เกษตรกรก็จะเป็นผู้ ได้รับผลกระทบในแง่ลบจากความเสี่ยง

นัน้ด้วยในบัน้ปลาย ดงัเช่นในกรณีของกลุม่เกษตรกรผู้ปลกูข้าวญ่ีปุ่ น จงัหวดัสโุขทัย ท่ีบริษัทผู้ รับ

ท าการเกษตรแบบมีสญัญาเกิดปัญหาภายในบริษัทจนต้องปิดตวัลงและไม่สามารถจ่ายค่าข้าว

ญ่ีปุ่ นท่ีรับซือ้มาจากเกษตรกรได้ อย่างไรก็ตามในขณะท่ีเกษตรกรยงัมีความสมัพนัธ์กบัตลาดด้าน

ความเสี่ยงอยู่ ความสมัพนัธ์กบัตลาดด้านต าแหน่งในตลาดของเกษตรกรในฐานะผู้ขายสินค้าจะ

คอ่ย ๆ หดหายไปเน่ืองจากบริษัทรับจดัการแทน 
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ภาพท่ี 7  การเปลี่ยนแปลงความสมัพนัธ์ระหวา่งเกษตรกรกบัตลาด 

 

เราอาจจะสามารถท าความเข้าใจเร่ืองการแบกรับความเสี่ยงของเกษตรกรได้ดีมากขึน้ 

เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงความสมัพนัธ์ระหวา่งเกษตรกรกับตลาดในระบบการเกษตรแบบมี

สญัญา ในระบบการเกษตรแบบดัง้เดิม ต าแหน่งของเกษตรกรในระบบตลาดอยู่ในฐานะผู้ผลิต ใน

ต าแหน่งนี ้ผู้ผลิตรับผิดชอบความเสี่ยงในระบบตลาดทัง้หมดพร้อมกับมีโอกาสท่ีจะได้ก าไรสงูสดุ

จากตลาดด้วยเช่นเดียวกนั แตใ่นระบบการเกษตรแบบมีสญัญา แม้ว่าเกษตรกรจะท าหน้าท่ีผลิต

สินค้าเกษตรเหมือนเดิม แตต่ าแหน่งของเกษตรกรในระบบตลาดเปลี่ยนแปลงจากต าแหน่งผู้ผลิต 

ไปสู่สถานะท่ีอาจเรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทผู้รับซือ้ หรือ “พนักงาน” ของบริษัท แต่เป็น

พนกังานของบริษัทท่ีบริษัทไม่ต้องแบกรับภาระเร่ืองเงินเดือน และสวสัดิการต่าง ๆ เกษตรกรจึง

ได้รับผลตอบแทนตามท่ีตกลงกบับริษัท ไมม่ากไมน้่อยไปกวา่นัน้ แตไ่มไ่ด้หมายความว่าจะปลอด

จากความเสี่ยงโดยสิน้เชิง ตามกรณีตวัอย่างท่ีได้กลา่วมาแล้ว  

 อะไรคือต้นทุนของเกษตรกรในความสมัพันธ์กับตลาดผ่านการเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท

แลกกบัความเสี่ยงในระบบตลาดท่ีลดลง? จากการศึกษาและสงัเกตกลุ่มตวัอย่าง ผู้ วิจัยเห็นว่ามี

ต้นทนุท่ีเกษตรกรต้องแลกเปลี่ยนกบัความสมัพนัธ์ใหมนี่อ้ย่างน้อยสามประการ 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งเกษตรกรกบัตลาดในระบบเกษตรดัง้เดิม 

เกษตรกร บริษัท/พ่อค้าคนกลาง ผู้บริโภค 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งเกษตรกรกบัตลาดในระบบเกษตรแบบมีสญัญา 

เกษตรกร 

บริษัท/พ่อค้าคนกลาง 

ผู้บริโภค 
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 ต้นทนุประการแรก คือ การสญูเสียกรรมสิทธิเหนือผลผลิต เกษตรกรในฐานะผู้ผลิตย่อมมี

กรรมสิทธิเหนือผลผลิต เกษตรกรในฐานะ “พนักงาน” ย่อมมีหน้าท่ีดแูลผลผลิตอนัเป็นทรัพย์สิน

ของบริษัท โดยมีบริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิเหนือผลผลิตท่ีแท้จริง 

 ต้นทุนประการท่ีสอง คือ การสูญเสียเสรีภาพในการตัดสินใจเหนือกระบวนการผลิต 

เกษตรกรในระบบการเกษตรแบบมีสญัญาเป็นผู้ดแูลแปลงเพาะปลกูภายใต้เง่ือนไขอนัเคร่งครัด

ของบริษัทคูส่ญัญา ในเร่ืองของพนัธุ์ วิธีการเพาะปลกู ระยะเวลาการให้น า้ ให้ปุ๋ ย วิธีการดแูลรักษา 

วิธีการเก็บ การคดัแยก การบรรจุหีบห่อ กระบวนการผลิตตัง้แต่ต้นจนถึงมือบริษัทขนส่งล้วนอยู่

ภายใต้การก ากับของบริษัท ในขณะท่ีความเสี่ยงท่ีจะเกิดความเสียหายกับผลผลิตระหว่าง

กระบวนการผลิตตกเป็นของเกษตรกร 

 ต้นทนุประการท่ีสาม คือ การสญูเสียโอกาสท่ีจะพฒันาตนเองอย่างรอบด้านของเกษตรกร 

โดยเฉพาะทกัษะในการแขง่ขนัในตลาดด้วยตนเอง และทกัษะด้านการเพาะปลกู หรือพัฒนาพันธุ์

พืช เกษตรกรในระบบนีข้าดแรงจูงใจท่ีจะต้องพัฒนาทักษะทัง้สองประการ  เน่ืองจากบริษัท

รับผิดชอบการท าหน้าท่ีดงักลา่วแทนเกษตรกร 

การเปล่ียนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกรกับรัฐ 

 ภาคเกษตรเป็นภาคการผลิตท่ีได้รับการอดุหนุนและปกป้องตลาดจากภาครัฐสงู เพราะ

เป็นแหลง่ก าเนิดวฒันธรรม เป็นหนึ่งในปัจจยัสี่ท่ีมีความจ าเป็นตอ่การด ารงชีพ เป็นฐานส าคญัของ

การพัฒนาภาคการผลิตอ่ืน ๆ เช่น ภาคอตุสาหกรรม และเป็นภาคการผลิตท่ีมีความส าคญัทาง

การเมือง 

 เกษตรกรในระบบการเกษตรแบบดัง้เดิมมีความสมัพันธ์กับรัฐใกล้ชิดในฐานะผู้รับความ

ช่วยเหลือจากรัฐ ในด้านนโยบายราคา การสนับสนุนด้านเงินทุน ปัจจัยการผลิต เหตผุลประการ

หนึ่งท่ีรัฐไทยมีความจ าเป็นต้องอดุหนนุเกษตรกรเน่ืองจากการก าหนดให้การพัฒนาอตุสาหกรรม

เป็นหวัจกัรท่ีจะยกระดบัการพฒันาของประเทศ จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องกดราคาสินค้าเกษตร

ประเภทอาหารจ าเป็นให้ต ่า เพ่ือให้สามารถก าหนดระดบัอตัราคา่แรงขัน้ต ่าให้จงูใจผู้ประกอบการ
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และนกัลงทนุ ตลอดจนให้สามารถผลิตเพ่ือการแขง่ขนัในตลาดโลกได้ด้วยต้นทนุท่ีต ่ากวา่ 

 ระบบเกษตรแบบมีสญัญาสามารถเข้ามาทดแทน หรือเสริมการอดุหนุนภาคเกษตรจาก

ภาครัฐได้ ด้วยการรับหน้าท่ีบางสว่นแทนรัฐ เช่น การจดัหาทนุ ปัจจยัการผลิต หรือ การให้ความรู้

แก่เกษตรกร นอกจากนี ้เกษตรกรผู้ รับท าการเกษตรแบบมีสัญญาจากต่างประเทศไม่มีความ

จ าเป็นต้องพึ่งพาการปกป้องตลาดสินค้าเกษตรของรัฐไทย เน่ืองจากสามารถขายผลผลิตในราคา

ท่ีสูงกว่าท้องตลาดได้ตามสญัญา นอกจากนีใ้นบางกรณี ภาคเอกชนยังสามารถใช้กลไกของ

ภาครัฐในการสนบัสนนุหรือสง่เสริมการเกษตรแบบมีสญัญาอีกด้วย  

เกษตรกรในระบบการเกษตรแบบมีสัญญากับเกษตรกรนอกระบบการเกษตรแบบมี

สัญญาจึงมีความจ าเป็นในการพึ่งพิงการอุดหนุนจากรัฐในระดับท่ีต่างกันและในประเด็นท่ี

แตกตา่งกัน เกษตรกรในระบบการเกษตรแบบมีสญัญาไม่มีความจ าเป็นต้องพึ่งพาการอดุหนุน

ด้านทนุ ปัจจัยการผลิต และราคาและการปกป้องตลาดจากรัฐ ในขณะท่ีเกษตรกรในระบบการ

ผลิตแบบดัง้เดิมยังมีความจ าเป็นต้องได้รับการอุดหนุนและการปกป้องจากภาครัฐในประเด็น

ดงักล่าวอยู่ แต่เกษตรกรในระบบการเกษตรแบบมีสัญญามีความต้องการให้รัฐช่วยเหลือและ

สนบัสนนุในด้านการสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน การออกแบบและสร้างกฎหมาย กฎระเบียบ กติกาท่ี

ชดัเจนและเอือ้ประโยชน์แก่เกษตรกรมากขึน้ ตลอดจนมีความจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจาก

การท าข้อตกลงในระดบันานาชาติของรัฐ 

ส าหรับเกษตรกรในระบบการเกษตรแบบมีสญัญา ระดบัความจ าเป็นในการพึ่งพิงรัฐจะ

น้อยกวา่เกษตรกรนอกระบบการเกษตรแบบมีสญัญา โดยมีบริษัทมารับหน้าท่ีดแูลและช่วยเหลือ

เกษตรกรแทนรัฐในบางด้าน การเกษตรแบบมีสญัญาจึงเป็นสว่นหนึ่งของการพฒันาตามแนวทาง

เสรีนิยมใหมท่ี่ต้องการเห็นกลไกการตลาดท าหน้าท่ีดแูลประชาชนแทนสวสัดิการ หรือการปกป้อง

จากรัฐ เพราะยึดในหลกัการว่าความมัง่คั่งของประชาชนจะสามารถเข้าถึงได้ผ่านกลไกตลาด

เสรี108 

                                                   
108 Harvey, David, (2007), A Brief History of Neoliberalism, New York: Oxford, p. 2  
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ดงันัน้ ในกรณีของการท าการเกษตรแบบมีสญัญาท่ีประสบความส าเร็จ เกษตรกรท่ีให้

สมัภาษณ์มกัจะไมค่อ่ยเรียกร้องความช่วยเหลือดแูลจากรัฐ รัฐในสายตาของผู้ ท่ีเก่ียวข้องในระบบ

เกษตรแบบมีสญัญาจึงควรท าหน้าท่ีควบคมุกฎระเบียบและอ านวยความสะดวก (Regulate and 

Facilitate) มากกว่าท่ีจะเข้ามาแทรกแซงกลไกการตลาด ผ่านนโยบายราคา หรือปกป้องตลาด

ผา่นกลไกทางภาษีและท่ีมิใช่ภาษี ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการท าการเกษตรแบบมีสญัญาของ 

FAO ท่ีท าการศกึษาโดย Eaton และ Shepherd วา่ การเกษตรแบบมีสญัญาท่ีประสบความส าเร็จ

จะต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาท แต่บทบาทของรัฐบาลควรจะเป็นในด้านการควบคุม

กฎระเบียบ การสนบัสนนุ และบทบาทด้านการพฒันา โดยเฉพาะในด้านกฎหมาย109 

การเปล่ียนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกรกับโลก 

 ความสมัพนัธ์ระหวา่งเกษตรกรกบัโลก ในกรณีตวัอย่างคือประเทศญ่ีปุ่ น ในอดีตดเูหมือน

จะเป็นความสมัพันธ์ท่ีห่างไกลและแทบจะไม่ส่งผลกระทบถึงกันโดยตรง แต่การเกษตรแบบมี

สญัญาท าหน้าท่ีเป็นตัวเช่ือมเกษตรกรในชนบทกับโลกอันห่างไกลอย่างเป็นรูปธรรม ทันทีท่ี

พรมแดนทางกายภาพและทางกฎหมายเปิดกว้างส าหรับการเคลื่อนท่ีของทุน สินค้าและบริการ

อย่างเสรีมากย่ิงขึน้ การเกษตรแบบมีสัญญาท าให้ระยะห่างระหว่างเกษตรกรกับผู้บริโภคราย

สดุท้ายหดสัน้ลง โลกาภิวตัน์และการค้าเสรีย่อโลกและเปิดโอกาสให้กับธุรกิจเกษตรข้ามชาติ 

องค์ประกอบเหล่านีท้ าให้เกษตรกรสามารถผลิตและจ าหน่ายให้กับผู้บริโภคต่างแดนได้ด้วย

ขัน้ตอนท่ีสัน้มากเมื่อเทียบกับระบบการผลิตสินค้าเกษตรแบบดัง้เดิม นอกจากนีเ้ทคโนโลยีด้าน

สาระสนเทศ และระบบตรวจสอบย้อนหลงัท่ีพัฒนาโดยบริษัทผู้น าเข้า ท าให้ผู้บริโภคต่างแดนก็

สามารถตรวจสอบย้อนกลบัไปยงัแหลง่ผลิต ได้เห็นหน้าคา่ตาผู้ปลกู ได้รับรู้กระบวนการผลิตจาก

แดนไกลในทุกขัน้ทุกตอนก่อนจะบริโภค การเกษตรแบบมีสญัญาจึงมีส่วนในการน าผู้ผลิตและ

ผู้บริโภคจ านวนมากท่ีอยู่ห่างไกลกนัมาใกล้ชิดกนัได้ 

 สืบเน่ืองจากรูปแบบความสัมพันธ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไประหว่างเกษตรกรกับรัฐ นอกจาก

เกษตรกรท่ีประสบความส าเร็จในการท าเกษตรแบบมีสญัญาจะมีความจ าเป็นในการพึ่งพารัฐ

                                                   
109 Eaton and Shepherds, (2001), p. 36-37 
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น้อยลงแล้ว ยงัจะได้รับผลกระทบจากนโยบายหรือความเปลี่ยนแปลงเร่ืองราคาและปริมาณสินค้า

อาหารในระดบันานาชาติมากกวา่ความเปลี่ยนแปลงเร่ืองดงักลา่วภายในประเทศ กลา่วอย่างเป็น

รูปธรรมคือ ลุงกล้วยและพ่อถั่วแระไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ เลยจากการท่ีราคากล้วยหอม

ภายในประเทศตกต ่า หรือไม่มีผู้ ต้องการบริโภคถั่วแระ แต่จะได้รับผลกระทบมากจากความ

เปลี่ยนแปลงในเร่ืองราคาและปริมาณความต้องการกล้วยหรือถั่วแระในญ่ีปุ่ น หรือแม้แต่อาจจะ

ได้รับผลกระทบเมื่อมีแหล่งผู้ ผลิตสินค้าประเภทเดียวกันในตลาดโลกเพ่ิมขึน้หรือลดลง ซึ่ง

หมายความว่า เกษตรกรในระบบการเกษตรแบบมีสญัญาจะมีความเช่ือมโยงกับ “ชุมชน” และ 

“ตลาด” โลกของสินค้าเกษตรท่ีพวกเขารับท าการเกษตรแบบมีสญัญา มากกว่ามีความเช่ือมโยง

กบั “ชมุชน” และ “ตลาด” ในพืน้ท่ีท่ีพวกเขาท าการผลิตและอยู่อาศยั  

รัฐไทยกับการเกษตรแบบมีสัญญา  

ในอดีต รัฐไทยมีความริเร่ิมท่ีจะพัฒนาศกัยภาพของภาคเกษตรและออกแบบสถาบันท่ี

คอยให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ด้วยการเร่ิมกล่าวถึงศกัยภาพของภาคเกษตรไว้ในแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติตัง้แต่แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 4 ปี พ.ศ. 2520-2524 หรือ ค.ศ. 1977-

1981 ร่วมกบัพระราชบญัญัติการลงทนุของคณะกรรมการสง่เสริมการลงทุน (BOI) ท่ีส่งเสริมการ

ลงทุนด้านอตุสาหกรรมเกษตรมีส่วนอย่างมากในการส่งเสริมธุรกิจเกษตร 110 นับจากนัน้การ

สนบัสนนุธรุกิจเกษตรและการเกษตรแบบมีสญัญาก็ถูกบรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ อย่างต่อเน่ืองทัง้

ในแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 5, 6, และฉบบัท่ี 7111 

                                                   
110 Jasper Goss and David Burch,  “From Agricultural Modernisation to Agri-Food Globalisation: The 
Waning of National Development in Thailand,” Third World Quarterly, Vol. 22, No. 6, The Post-Cold 
War Predicament, (Dec., 2001), p. 978 
111  (1) ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, (ม.ป.ป.), แผนการแก้ปัญหาความ
ยากจน (บทที่ 2), ใน สว่นที่หก: การแก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาชนบทเขตล้าหลงั, แผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติฉบบัที ่5, หน้า 319-330, แหลง่ที่มา http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=87; 

(2) ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, (ม.ป.ป.), การผลติเพื่อขาย (บทที่ 3), 
ใน แผนงานที่ 7 แผนพฒันาระบบการผลติ การตลาด และการสร้างงาน, แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม

http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=87
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 ในปัจจุบัน รัฐไทยยังคงให้ความส าคญัและมีบทบาทสูงส าหรับภาคเกษตรในภาพรวม 

เมื่อพิจารณาจากงบประมาณประจ าปีของรัฐท่ีน าไปใช้เก่ียวกับภาคเกษตร ท่ีใกล้เคียงกับ

กระทรวงคมนาคม มากกวา่กระทรวงการตา่งประเทศ กระทรวงพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของ

มนุษย์ แม้ว่าจะน้อยกว่ากระทรวงกลาโหมอย่างเทียบกันไม่ได้ก็ตาม ในปีงบประมาณ 2554 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับงบประมาณ 73,913.6 ล้านบาท กระทรวงคมนาคมได้รับ

งบประมาณ 80,354.00 ล้านบาท กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพัฒนาสังคมฯ ได้รับ

งบประมาณ 7,469.31 ล้านบาท และ 9,756.33 ล้านบาทตามล าดบั112เป้าหมายการท างานของ

กระทรวงเกษตรฯ ท่ีครอบคลมุรอบด้าน ทัง้ในด้านการพฒันาและการสง่เสริมการเกษตร การฟื้นฟู

อาชีพและแก้ไขปัญหา การจดัการแหลง่น า้ ท่ีดิน และบริการอ่ืน ๆ 

 อย่างไรก็ตาม จากกรณีศึกษาในพืน้ท่ีบ้านลาดและบ้านร้อง บทบาทรัฐ กลไกของรัฐ

สว่นกลางและรัฐท้องถ่ินในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการท าเกษตรแบบมีสญัญามกัจะเป็นไปในลกัษณะ

ของการเป็นผู้ให้การสนับสนุน เผยแพร่ เป็นหลกั หรืออาจจะกล่าวอีกอย่างหนึ่งได้ว่าบริษัทข้าม

ชาติสามารถใช้กลไกของรัฐไทยทัง้ส่วนกลาง ภมูิภาคและท้องถ่ินช่วยส่งเสริมการท าการเกษตร

แบบมีสญัญาของตนเอง ในขณะท่ีบทบาทของรัฐในด้านการควบคมุค่อนข้างต ่า เป็นต้นว่าไม่ มี

การเก็บสถิติข้อมลูเก่ียวกบัการท าการเกษตรแบบมีสญัญาของบริษัทข้ามชาติในท้องท่ีบ้านร้อง  

 Eaton และ Shepherds เสนอวา่บทบาทท่ีพึงประสงค์ของรัฐในการสร้างการเกษตรแบบมี

สญัญาท่ีประสบความส าเร็จ คือบทบาทด้านควบคมุกฎระเบียบ สนับสนุน และบทบาทด้านการ

                                                                                                                                                  
แห่งชาติฉบบัที ่6, หน้า 210-214, แหลง่ที่มา http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=88;  

(3) ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, (ม.ป.ป.), การพฒันาการเกษตร (บท
ที่ 2) ใน สว่นที่ 2: แนวทางการรักษาอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพ, แผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติฉบบัที ่7, หน้า 40-42, แหลง่ที่มา http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=89 
112 ส านกังบประมาณ ส านกันายกรัฐมนตรี.  (ม.ป.ป.).  งบประมาณโดยสงัเขป (ฉบบัปรับปรุง) ตาม

พระราชบญัญัติประจ าปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2554.  แหลง่ที่มา 

http://www.bb.go.th/FILEROOM/CABBBIWEBFORM/DRAWER29/GENERAL/DATA0000/00000103.PD

F. น. 68. 

http://www.bb.go.th/FILEROOM/CABBBIWEBFORM/DRAWER29/GENERAL/DATA0000/00000103.PDF
http://www.bb.go.th/FILEROOM/CABBBIWEBFORM/DRAWER29/GENERAL/DATA0000/00000103.PDF
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พฒันาซึ่งจะเห็นได้ว่า รัฐไทยด าเนินนโยบายสอดคล้องกับข้อเสนอของ Eaton และ Shepherds 

มาก แต่ข้อเสนอของ Eaton และ Shepherds เสนอจากฐานคิดเร่ืองความส าเร็จของการท า

การเกษตรแบบมีสญัญา ซึ่งเมื่อพิจารณาจากมมุมองทางสงัคมท่ีรอบด้าน บทบาทของรัฐเพียง

เท่านัน้อาจจะไมเ่พียงพอ เพราะนอกจากความส าเร็จทางเศรษฐกิจของการท าการเกษตรแบบมี

สญัญาแล้วรัฐยงัมีพนัธกิจในการดแูลสงัคมในด้านอ่ืน ๆ ด้วย เช่น สิ่งแวดล้อม และความมัน่คง

ทางอาหารของชาติท่ีจะได้รับผลกระทบจากการเข้ามาท าการเกษตรแบบมีสญัญาของบริษัทข้าม

ชาติ 
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บทท่ี 6 

สรุปผลการวจัิย องค์ความรู้ และข้อเสนอแนะเชงินโยบาย 

 

เปรียบเทียบกรณีศึกษากับองค์ความรู้เร่ืองการเกษตรแบบมีสัญญาท่ีมีอยู่แล้ว 

 จากการศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความเข้มแขง็ของชุมชนกับการเกษตรแบบมีสญัญา

ของบริษัทญ่ีปุ่ นในประเทศไทยจ านวน 2 กรณี คือ สหกรณ์บ้านลาด และกลุ่มผู้ปลกูถั่วแระ แม้จะ

เป็นการศึกษากลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก ท่ีมุ่งเน้นท าความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับ

การเกษตรแบบมีสญัญา อย่างไรก็ตามผู้ วิจัยมีความเห็นว่า การศึกษานีส้ามารถใช้เปรียบเทียบ

และเป็นตวัอย่างท่ีจะสะท้อนภาพการเกษตรแบบมีสญัญาในหลายประเดน็ 

ขอ้ดีและขอ้เสียของการเกษตรแบบมีสญัญา 

 งานวิจยัจ านวนมากแจกแจงข้อดีข้อเสียหรือผลประโยชน์ท่ีเกษตรกรกับบริษัทจะได้จาก

การท าเกษตรแบบมีสญัญาแตกตา่งไปตามเง่ือนไขนานาประการ ผู้ วิจัยเห็นด้วยแต่ขอสรุปลงไป

อีกวา่ ส่ิงท่ีท าให้เกิดความแตกตา่งของข้อดีข้อเสียของการเกษตรแบบมีสญัญาในท่ีต่าง ๆ นัน้คือ 

“อ านาจต่อรอง”ระหว่างบริษัทกับเกษตรกร ซึ่งอ านาจต่อรองนีเ้กิดจากการถือทรัพยากรและมี

ทางเลือกมากกวา่อีกฝ่ายหนึ่ง ฝ่ายท่ีมีทรัพยากรมากและมีโอกาสเลือกได้มากกว่าจะมีโอกาสได้

ประโยชน์จากการเกษตรแบบมีสญัญามากกว่า ในการนีร้ัฐคือกุญแจส าคญัของการก าหนดให้

บริษัทหรือเกษตรกรมีอ านาจต่อรองมากหรือน้อยผ่านโครงสร้างทางกฎหมาย เช่น กฎหมาย

กรรมสิทธ์ิท่ีดินร่วมในจีน กฎระเบียบเร่ืองการท าเกษตรแบบมีสญัญาผ่านสหกรณ์ในญ่ีปุ่ นท าให้

บริษัทลดโอกาสท่ีจะมีอ านาจตอ่รองเหนือเกษตรกรรายย่อยลง  

ในกระบวนการท าการเกษตรแบบมีสญัญาจะมีกระบวนการแยกการท างาน ซึ่งน าไปสู่

การลดทกัษะรอบด้านของเกษตรกรหรือลดทักษะแรงงาน (Deskilling of labor) จากการสงัเกต

เกษตรกรในกลุม่ตวัอย่างสองกลุม่พบวา่การท่ีเกษตรกรมีทางเลือกในการท าเกษตร เช่น เกษตรกร

บ้านลาดสามารถปลกูพืชหมนุเวียนอ่ืนสลบักบักล้วยหอม เกษตรกรบ้านร้องสามารถรับปลกูพืชใน
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ระบบเกษตรแบบมีสญัญาจากบริษัทอ่ืน ๆ ท าให้ทกัษะของเกษตรกรไมไ่ด้ถกูลดลงจนเหลือทักษะ

เฉพาะด้านเพียงอย่างเดียว เพราะเกษตรกรยังจ าเป็นต้องใช้ทักษะอ่ืน ๆ ในการเพาะปลกูและ

บริหารพืชชนิดอ่ืนพร้อมกันไปด้วย ข้อสังเกตนีก้็สอดคล้องกับ Grossman ว่ากระบวนการลด

ทกัษะเกษตรกรอาจจะเกิดขึน้จริงในกรณีศึกษาบางกรณี แต่ไม่ได้เป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ในทุกกรณี ใน

บางกรณี เกษตรกรต้องปรับปรุงเทคนิคให้เข้ากับบริบทท้องถ่ิน บางครัง้ ยังดดัแปลงเทคโนโลยีท่ี

ได้รับจากพืชท่ีท าการเกษตรแบบมีสญัญาไปใช้ในพืชอ่ืนท่ีมิได้ท าสญัญาไว้ด้วย ทัง้สองกรณีนี ้

Grossman113 มีความเห็นวา่ควรนับเป็นทักษะท่ีเพ่ิมขึน้มามากกว่าเป็นการลดทักษะ ซึ่งผู้ วิจัยก็

เห็นด้วยกบั Grossman แตต้่องเพ่ิมเง่ือนไขเฉพาะเจาะจงเป็นราย ๆ  

ต่อประเด็นอ านาจตัดสินใจเต็มของเกษตรกร หรือ Peasant autonomy นัน้ Watts114 

เสนอวา่ autonomy ของเกษตรกรในระบบนีว้า่เป็นแคม่ายาภาพ สามารถเรียกได้ว่าเป็น “แรงงาน

ติดท่ี” (propertied laborers)หรือไม่นัน้ Grossman มีความเห็นว่า เกษตรกรยังมีอ านาจท่ีจะ

ตดัสินใจ “ออกจาก” ระบบการเกษตรแบบมีสญัญา และสามารถใช้ท่ีดินของตนเองไปปลกูพืชอ่ืน 

ๆ ได้โดยไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติตามบริษัทหรือหน่วยงานท่ีสนับสนุนการเกษตรแบบมีสญัญา ใน

ประเดน็นีผู้้ วิจยัมีความเห็นเพ่ิมเติมจากของ Watts และ Grossman วา่ การศกึษาครัง้นีท้ าให้เห็น

กรณีท่ีทัง้สองกล่าวมา แต่การณ์จะเป็นไปดงันัน้หรือไม่ ก็ขึน้อยู่กับเง่ือนไขประกอบ โดยเฉพาะ

เง่ือนไขเร่ือง “อ านาจตอ่รอง” ท่ีมีพืน้ฐานจากท่ีดิน คุณภาพของดิน ทักษะ การรวมกลุ่ม และการ

แขง่ขนัในตลาด เช่น ประเภทของสินค้าเกษตร หรือปริมาณผู้เสนอปลกู 

ปัญหาส าคญัอีกปัญหาหนึ่งของเกษตรกรรายย่อยในระบบการเกษตรแบบมีสญัญาคือ

การถกูลดชัน้เป็นเพียงแรงงานส าหรับผู้ ท่ีไมม่ีท่ีดิน115 หรือการพึ่งพิงบริษัทมากเกินไปในด้านการ

                                                   
113 Lawrence Grossman, (1998), The Political Ecology of Bananas: Contract Farming, Peasants, and 
Agrarian Change in the Eastern Caribbean, London: University of North Carolina Press, p.204 
114 Peter D. Little and Michael J.  Watts, (1994)  
115 G. Porter and K.  Phillips-Howard, (1997), “Comparing contracts: an evaluation of contract farming 
schemes in Africa,” World Development , 25(2), p. 235 
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ผลิต116 ส าหรับเกษตรกรไทย ปัญหาเกษตรกรไร้ท่ีดินกลายเป็นแรงงานเกิดขึน้เช่นเดียวกนักบัพืน้ท่ี

อ่ืน ๆ ในขณะท่ีปัญหาการพึ่งพิงบริษัทมากเกินไปด้านการผลิตนัน้ จากการลงพืน้ท่ีหลายครัง้ใน

ระยะเวลาต่อเน่ืองสามถึงสี่ปีพบว่าเกษตรกรมีการประเมินความเสี่ยงด้านนีอ้ยู่ตลอดเวลา เ ช่น 

กลุม่เกษตรกรผู้ปลกูถั่วแระในจังหวดัเชียงใหม่จ านวนมากรับท าการเกษตรแบบมีสญัญาและมี

การปลกูพืชหลากหลายรูปแบบตามแต่โอกาสเอือ้อ านวย จนอาจกล่าวได้ว่าเกษตรกรในระบบ

เกษตรแบบมีสญัญาก็ท าหน้าเสมือนเป็นผู้ประกอบการและมีการแสวงหาโอกาสในการลงทุนจาก

สว่นเกินท่ีได้รับอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกนั 

การเกษตรแบบมีสญัญาเป็นเร่ืองของโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองโลก? 

 งานของ Little และ Watts แสดงให้เห็นว่าการเกษตรแบบมีสญัญาก าเนิดมาบนพืน้ฐาน

ความเปลี่ยนแปลงของเง่ือนไขท้องถ่ินกบัโครงสร้างทางเศรษฐกิจการเมืองของโลกมากกวา่จะเป็น

เร่ืองของการพฒันาทางด้านเทคนิคการผลิตและกระบวนการผลิตเท่านัน้ ในประเด็นนี ้การศึกษา

ของผู้ วิจัยก็ท าให้เห็นภาพเช่นเดียวกัน กล่าวคือ กระบวนการท าการเกษตรแบบมีสญัญาของ

บริษัทญ่ีปุ่ นในไทย สอดคล้องกบัความเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองของโลกและของ

ญ่ีปุ่ น และของไทย ซึ่งเกิดจากการพฒันาทนุนิยมโลกอย่างมีแบบแผน จากการขยายตวัของระบบ

ทนุนิยม 

 

 

 

 

                                                   
116 Glover and Kusterer, (1990), p. 156 
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แผนภูมิท่ี 4 ความมัง่คัง่ของญ่ีปุ่ นระหวา่งปี ค.ศ. 1980 - 2009117 

 

 

ญ่ีปุ่ นเป็นประเทศพัฒนาทุนนิยมรุ่นท่ีสองท่ีพัฒนาทุนนิยมในประเทศด้วยการพัฒนา

อตุสาหกรรม เร่ิมจากอตุสาหกรรมท่ีใช้แรงงานเป็นหลกั ยกระดบัสูอ่ตุสาหกรรมท่ีมีฐานเทคโนโลยี 

และเทคโนโลยีระดบัสงู มีระดบัการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจขยายตวัอย่างรวดเร็วในทศวรรษท่ี 

70-80 โดยเฉพาะเมื่อเร่ิมเข้าสูท่ศวรรษท่ี 80 ญ่ีปุ่ นก็มีการสะสมทนุและความมัง่คัง่ในอตัราสงูกว่า

ทศวรรษก่อนหน้ามาก (ดูแผนภูมิ ท่ี 3 ) อัตราส่วนภาคการผลิตเปลี่ยนจากภาคเกษตรสู่

ภาคอุตสาหกรรมและมีแนวโน้มท่ีจะเปลี่ยนไปสู่ภาคบริการในอัตราส่วนท่ีมากขึน้ อัตราการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีสงู ปริมาณสินทรัพย์รวมของประเทศท่ีเพ่ิมขึน้อย่างมหาศาล มีผล

ส าคญัท าให้เกิดการขยายตัวของชนชัน้กลางท่ีมีก าลงัซือ้ ช่ืนชอบการบริโภคสินค้าดีมีคณุภาพ 

                                                   
117 Statistics Bureau, Director-General for Policy Planning and Statistical Research and Training 
Institute, National Wealth, in Chapter 3: Economy, Retrieved from 
http://www.stat.go.jp/english/data/handbook/c03cont.htm 

http://www.stat.go.jp/english/data/handbook/c03cont.htm
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และมีวิถีชีวิตแบบอเมริกนั118 เมื่อเข้าสูท่ศวรรษท่ี 90 กระแสโลกาภิวตัน์ท่ีก่อตวัอยู่นานแล้วเร่ิมจะ

สามารถสังเกตได้ชัดเจนได้เปิดโอกาสท่ีประเทศต่าง ๆ จะเช่ือมโยงเข้าหากันโดยมีแรงผลัก

ทางด้านเศรษฐกิจเป็นส าคญั เช่น การย้ายฐานการผลิต รูปแบบการบริโภคสินค้าและบริการ เป็น

ต้น119 ความสมัพนัธ์ระหวา่งญ่ีปุ่ นกบัไทยก็เป็นไปในทิศทางนีด้้วยเช่นเดียวกนั  

การหดตวัของภาคเกษตร การขยายตวัของภาคอตุสาหกรรมและภาคบริการ การเพ่ิมขึน้

ของชนชัน้กลางท่ีมีก าลงัซือ้สงู รูปแบบการบริโภคอปุโภคตามกระแสโลกาภิวตัน์ หรือรูปแบบการ

บริโภคอาหารตามเมนูตะวันตก น าไปสู่การเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดอาหารส าเร็จรูป ซึ่งมี

สว่นประกอบเป็นวตัถดุิบท่ีไมส่ามารถผลิตได้ในญ่ีปุ่ นทัง้หมด หรือสามารถผลิตได้ในประเทศอ่ืน

ด้วยต้นทนุท่ีต ่ากวา่ จึงเป็นแรงผลกัดนัให้บริษัทการค้าของญ่ีปุ่ นออกมาแสวงหาแหล่งผลิตอาหาร

ท่ีมีคณุภาพนอกประเทศ 

เน่ืองจากผู้ บริโภคในญ่ีปุ่ นเป็นผู้ บริโภคท่ีมีก าลังซือ้สูงและใส่ใจกับคุณภาพ ความ

ปลอดภยัและรายละเอียดอ่ืน ๆ ของอาหารมาก หรือกลา่วโดยสัน้คือ “คณุภาพส าคญักวา่ราคา”120 

ดงันัน้บริษัทญ่ีปุ่ นท่ีน าเข้าสินค้าเกษตรจึงไม่สามารถท่ีจะด าเนินการเพียงน าเข้าวตัถุดิบเข้ามา

เท่านัน้ แตม่ีความจ าเป็นท่ีจะต้องเข้าไปควบคมุคณุภาพของสินค้าตามมาตรฐานของญ่ีปุ่ นอีกด้วย 

รูปแบบการขยายตวัของทุนนิยมในญ่ีปุ่ นสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาค

เกษตรไทย กลา่วคือในระหวา่งท่ีเศรษฐกิจญ่ีปุ่ นขยายตวัสงู มีการย้ายฐานการผลิตมาสู่ภมูิภาค

อาเซียน รวมทัง้ประเทศไทย และมีความต้องการน าเข้าสินค้าเกษตรจ านวนมาก บริษัทการค้าของ

ญ่ีปุ่ นเช่น Mitsubishi และ Mitsui ได้เล็งเห็นแนวโน้มนีแ้ละเร่ิมเข้ามาส ารวจลู่ทางการลงทุน

ภาคอตุสาหกรรมอาหารในไทยเพ่ือตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้บริโภคญ่ีปุ่ นตัง้แต่ทศวรรษท่ี 

60121อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคในญ่ีปุ่ นต้องรอจนถึงทศวรรษท่ี 80 เมื่อรัฐบาลไทยเผชิญกับปัญหา

                                                   
118 Makoto Itoh, (2000), The Japanese Economy Reconsidered, New York: Palgrave, p. 110 
119 Makoto Itoh, (2000), p. 108 
120 ศิริพร และเอกสทิธ์ิ, (2551) 
121 Jasper Goss and David Burch, (2001), p. 979 
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ความยากจนในชนบทอย่างรุนแรง จึงมีความต้องการท่ีจะปรับปรุงภาคเกษตร ด้วยการใช้ระบบ

เศรษฐกิจแบบตลาด เทคโนโลยีเพ่ิมผลผลิต สง่เสริมอตุสาหกรรมเกษตรเพ่ือการส่งออก กล่าวคือ 

รัฐไทยในทศวรรษนีไ้ด้มีความพยายามท่ีจะเปลี่ยนภาคเกษตรไทยเป็นเชิงพาณิชย์ ตามวิสยัทัศน์

ของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบับท่ี 4 และใช้การพัฒนาภาคเอกชนมากกว่าการ

สร้างกฎระเบียบหรือสถาบนัใหม ่ๆ ของรัฐมาด าเนินการ122จึงท าให้อตัราการขยายตวัของการปลกู

ผกัเพ่ือการส่งออกของไทยเพ่ิมขึน้อย่างมากนับจากทศวรรษท่ี 80 เป็นต้นมาเช่นเดียวกัน (ดู

แผนภมูิท่ี 5 ) 

แผนภูมิท่ี 5  ปริมาณผลิตภาพและพืน้ท่ีปลกูผกัของไทย ปี ค.ศ. 1985-2005 

 

ท่ีมา: Johnson, Weinberger, and Wu123 

                                                   
122 Jasper Goss and David Burch, (2001), p. 978 
123 Johnson, Weinberger, and Wu, (2008), The Vegetable Industry in Tropical Asia: An overview of 
production and trade, with a focus on Thailand, Indonesia, the Philippines, Vietnam, and India, (CD-
ROM). Shanhua, Taiwan: AVRDC-The World Vegetable Center. 
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เมื่อพิจารณาการเข้ามาท าการเกษตรแบบมีสญัญาของบริษัทญ่ีปุ่ นในไทย ในกรณีการเข้า

มาแสวงหาแหล่งปลกูกล้วยหอมทองของบริษัท Pan Pacific ท่ีเป็นตวัแทนของสหกรณ์ผู้บริโภค

ญ่ีปุ่ น นบัแตท่ศวรรษท่ี 80 และการร่วมลงทนุและสง่ออกผลิตภณัฑ์ถัว่แระญ่ีปุ่ นของบริษัทลาโก้ไป

ญ่ีปุ่ นด้วยระบบการเกษตรแบบมีสญัญา ในต้นทศวรรษท่ี 90 จะเห็นได้ว่ามีความสอดคล้องกับ

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของญ่ีปุ่ นและของโลก การเกษตรแบบมี

สญัญาของบริษัทญ่ีปุ่ นในไทย จึงไม่ใช่เหตบุังเอิญ หรือเพียงแค่มีนวตักรรมด้านเทคโนโลยีการ

ผลิตเพียงอย่างเดียว แต่ปรากฎการณ์ท่ีเกิดขึน้เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทาง

เศรษฐกิจการเมืองโลก การปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาคเกษตรของรัฐไทยให้เป็นเกษตรในเชิง

พาณิชย์ เสมือนเป็นการสร้างโครงสร้างพืน้ฐานไว้รองรับการขยายตวัของธรุกิจเกษตรข้ามชาติเข้า

มาในประเทศไทยโดยปริยาย ทัง้ในเร่ืองของการสนบัสนนุการรวมกลุ่ม การตัง้สหกรณ์ การอบรม

ในความรู้เร่ืองเทคโนโลยีการผลิต และอ่ืน ๆ ซึ่งสามารถเห็นร่องรอยของนโยบายรัฐไทยท่ีเอือ้

ประโยชน์แก่การขยายตวัของธุรกิจเกษตรข้ามชาตินีไ้ด้จาก การท่ีบริษัทญ่ีปุ่ นสามารถใช้กลุ่ม

สหกรณ์การเกษตรท่ีมีอยู่แล้ว เป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรสง่กลบัไปญ่ีปุ่ นได้โดยไมจ่ าเป็นต้องเสียเวลา 

ทรัพยากร และต้นทนุในการสร้างกลุ่ม ให้ความรู้ หรืออ่ืน ๆ นอกจากนี ้ในหลายกรณี หน่วยงาน

ภาครัฐของไทยยงัได้ท าหน้าท่ีส่งเสริมและให้ความรู้เก่ียวกับการปลกูพืชท่ีเป็นการเกษตรแบบมี

สญัญาจากบริษัทญ่ีปุ่ นด้วย ในฐานะท่ีเป็นวิถีทางในการสร้างรายได้ให้เกษตรกรไทย 

ดงันัน้ การเกษตรแบบมีสญัญาของบริษัทญ่ีปุ่ นในไทย จึงเป็นผลพวงของนโยบายพัฒนา

ประเทศของไทยและญ่ีปุ่ น ภายใต้ชดุนโยบายการพฒันาประเทศให้ทันสมยั การลดปัญหาความ

ยากจน การปรับโครงสร้างภาคเกษตรให้เป็นเกษตรเชิงพาณิชย์ของไทย กบัชดุนโยบายการพฒันา

ประเทศให้เป็นประเทศทัน้สมัยเทียมตะวนัตก การขยายตวัของภาคอตุสาหกรรม การแข่งขนัใน

ตลาดโลกของญ่ีปุ่ น 

ในแง่นี ้แม้วา่การเกษตรแบบมีสญัญาจะเป็นเคร่ืองมือของภาคเอกชน โดยใช้แนวทางของ

ระบบตลาด แตอ่าจกลา่วได้วา่ การเกษตรแบบมีสญัญามีท่ีมาและแพร่ขยายไปได้ทัว่โลกเน่ืองจาก

นโยบายการพฒันาของรัฐมากกวา่เจตจ านงของบริษัทเอกชน  
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การเกษตรแบบมีสญัญาใหค้วามสมัพนัธ์ที่เท่าเทียมกนัหรือไม่ 

 ส าหรับประเด็นเร่ืองความสมัพันธ์ท่ีเท่าเทียมระหว่างเกษตรกรกับบริษัทนัน้เป็นเร่ืองท่ี

บริษัทญ่ีปุ่ นให้ความระมดัระวงัมิให้ประเดน็นีจ้ะมีผลกระทบตอ่การท าธรุกิจร่วมกนั Pal System ผู้

ซือ้กล้วยหอมทองจากสหกรณ์บ้านลาดพยายามสานสมัพนัธ์ระหวา่งบริษัท เกษตรกรและผู้บริโภค

อยู่ตลอดเวลาผา่นกิจกรรมเท่ียวเชิงอนุรักษ์ สร้างเวปไซต์ให้ผู้บริโภคมีโอกาสเห็นแปลงปลกูและ

หน้าตาเกษตรกรผู้ปลกู เปิดโอกาสให้ผู้ปลกูมีโอกาสไปท าความรู้จักผู้บริโภคในญ่ีปุ่ นและก็เปิด

โอกาสให้ผู้บริโภคชาวญ่ีปุ่ นมาเท่ียวเชิงอนรุักษ์ท่ีเพชรบรีุ  

ไมว่า่บริษัทกบัเกษตรกรจะมีทศันคติตอ่การท างานร่วมกนัอย่างไร ข้อเท็จจริงคือเกษตรกร

กบับริษัทมีจุดเร่ิมต้นท่ีไม่เท่ากันตัง้แต่แรก บริษัทมีทุนมีความรู้เร่ืองการผลิตและเร่ืองการตลาด

มากกวา่เกษตรกรอย่างเปรียบไมไ่ด้ บริษัทได้ผลกัภาระด้านการผลิตท่ีมีการลงทุนมากและความ

เสี่ยงสงูมาอยู่กบัเกษตรกรมากกวา่ท่ีเกษตรกรจะสามารถจงูใจหรือควบคมุให้บริษัทร่วมรับความ

เสี่ยงนี ้ดงันัน้การเกษตรแบบมสีญัญาจงึมิใช่การร่วมแบกรับความเสี่ยงระหวา่งบริษัทกบัเกษตรกร 

แตเ่ป็นความพยายามผลกัภาระความเสี่ยงไปอยู่กบัอีกฝ่ายหนึ่งท่ีมีอ านาจตอ่รองน้อยกวา่ 

สามารถลดปัญหาความยากจนไดห้รือไม่? 

 แม้ว่าผลการวิจัยจ านวนหนึ่งเห็นแนวโน้มของการใช้การเกษตรแบบมีสญัญาเพ่ือลด

ปัญหาความยากจน เช่น Rehber, 1998, Shama, 2007, Miyata, Minot, Hu, 2007, 

Sethbonsang, 2008 แตก่็มีนกัวิชาการหลายคนตัง้ค าถามกับการน าการเกษตรแบบมีสญัญาไป

ใช้เพ่ือลดปัญหาความยากจนซึ่งค าถามนี ้ศิริพรและเอกสิทธ์ิ ได้ตอบไว้แล้วบางส่วนในงานวิจัย

ของส านกังานกองทนุสนบัสนุนการวิจัย เร่ือง โครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและ

นโยบายตา่งประเทศของญ่ีปุ่ นและผลกระทบตอ่ประเทศไทย: กรณีศกึษาภาคเกษตรและนโยบาย

ความมัน่คงทางอาหารของญ่ีปุ่ นกับความร่วมมือระหว่างประเทศด้านเกษตรของญ่ีปุ่ นในเอเชีย

ความโดยสรุปวา่ระบบการเกษตรแบบมีสญัญาถูกออกแบบและสร้างมาเพ่ือการท าธุรกิจเกษตร 

การน าเคร่ืองมือนีม้าใช้เพ่ือลดปัญหาความยากจนเป็นเร่ืองท่ีต้องระมัดระวังและต้องมีการ
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ดดัแปลง หรือกระทัง่ออกแบบใหมเ่พ่ือให้ตอบสนองตอ่เป้าหมายใหม่124  

เปรียบเทียบกรณีศึกษากับความเข้มแขง็ของชุมชน 

 การเกษตรแบบมีสญัญามีรูปแบบเดียวกบัการพฒันากระแสหลกัคือ เน้นความสามารถใน

การแขง่ขนัและประสิทธิภาพในการผลิต ดงันัน้ ระบบการเกษตรนีจ้ะคดัเลือกเกษตรกรและพืน้ท่ีท่ี

มีศกัยภาพมากท่ีสดุ และจะคดัผู้ ท่ีไมม่ีประสิทธิภาพในการผลิตออกไป ผลท่ีได้รับคือ ประการแรก 

เกษตรกรจ านวนหนึ่งจะไมส่ามารถเข้าถึงการท าเกษตรในระบบนี ้ซึ่งจะท าให้เกิดความเหลื่อมล า้

ในด้านการจ้างงานและรายได้ระหว่างเกษตรกรในชุมชนเดียวกัน ประการท่ีสอง เกษตรกรท่ีมี

คณุสมบตัิเบือ้งต้นท่ีจะท าการเกษตรแบบมีสญัญาได้แต่ขาดประสิทธิภาพ ก็จะถูกคดัออกมาใน

ภายหลงั ซึ่งนอกจากจะท าให้เกิดปัญหาในเร่ืองของความเหลื่อมล า้แล้ว อาจจะท าให้เกิดปัญหา

ความขดัแย้งระหวา่งเกษตรกรกบับริษัท และเกษตรกรกบัเกษตรกรในชมุชนเดียวกนัอีกด้วย 

 การเกษตรแบบมีสญัญาสามารถช่วยขยายโอกาสและสนับสนุนเกษตรกรผู้ ท่ีมีศกัยภาพ

อยู่แล้วให้ได้ใช้ศกัยภาพของตนเองได้อย่างเตม็ประสิทธิภาพมากกวา่ท่ีจะช่วยสนับสนุนเกษตรกร

ท่ีขาดศกัยภาพให้ได้มีโอกาสเลื่อนสถานภาพและสร้างชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ น้ได้ หากถามว่า

โดยทั่วไปแล้วการเกษตรแบบมีสญัญามีส่วนสนับสนุนให้เกษตรกรเข้มแข็งขึน้หรือไม่ ก็อาจจะ

สามารถบอกได้ว่า การเกษตรแบบมีสญัญามีส่วนสนับสนุนให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งมากขึน้ 

โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ แตค่วามเข้มแขง็ดงักลา่วจะจ ากดัอยู่ในกลุม่ผู้ ท่ีมีความสามารถและมี

โอกาสอยู่แล้วเท่านัน้ หากพิจารณาไปถึงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ซึ่งหมายรวมถึง

สมาชิกทกุคนในชมุชน และพิจารณาด้วยหลกัการของการสร้างความเข้มแข็งท่ีมีความพยายามท่ี

จะสนับสนุนและให้โอกาสแก่ผู้ ท่ีขาดโอกาสและถูกคดัออกจากระบบเศรษฐกิจกระแสหลกัแล้ว 

การเกษตรแบบมีสญัญาโดยทัว่ไปอาจจะไมส่ามารถตอบสนองความต้องการดงักลา่วได้มากนกั  

 ข้อสงัเกตเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงความสมัพนัธ์ของเกษตรกรกับสิ่งแวดล้อมรอบตวั ทัง้

ในเร่ืองการการเปลี่ยนสถานภาพของเกษตรกร การถกูเปลี่ยนให้มีความเป็นปัจเจกชนมากขึน้กว่า

                                                   
124 ศิริพร และเอกสทิธ์ิ, (2551), น. 39-50 
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ความเป็นชมุชน ความรู้สกึวา่สามารถพึ่งพาตลาดได้มากกว่ารัฐ ตลอดจนความรู้สึกเช่ือมโยงถึง

ความเป็นชมุชนในท่ีอ่ืน ๆ โดยไมต้่องโยงเข้ากบัพืน้ท่ีท่ีประกอบอาชีพและอาศยัอยู่ มีนยับางอย่าง

ท่ีสมัพนัธ์กบักรอบวิธีคิดเร่ืองชาติ และผลประโยชน์แห่งชาติ และท าให้เห็นการท างานของแนวคิด

เสรีนิยมใหมว่า่มีผลกระทบตอ่ “ความเป็นชาติ” “การรวมกลุม่ในภมูิภาค” หรือ “ชุมชนนานาชาติ” 

อย่างเป็นรูปธรรม 

การเกษตรแบบมีสัญญากับการสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

ข้อค้นพบและข้อสรุปท่ีได้จากกรณีศึกษาเร่ืองการเกษตรแบบมีสญัญากับความเข้มแข็ง

ของสองชมุชนเกษตรกรท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ผู้ วิจัยเสนอแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับชุมชนเกษตรสอง

ประการคือ ประการแรก การวดัความเข้มแข็งของชุมชนควรพิจารณาท่ีความสมัพันธ์ของหน่วย

ต่าง ๆ ในชุมชนประกอบในฐานะปัจจัยส าคญัมากกว่าท่ีจะพิจารณาจากดชันีชีว้ัดแบบ static 

เพียงปัจจยัเดียว เพราะความเข้มแขง็ของชมุชนเป็นเร่ืองของความสมัพันธ์ระหว่างสมาชิกชุมชน

มากกวา่การครอบครองเข้าถึงวตัถ ุดงันัน้ ดชันีชีว้ดัความเข้มแขง็จึงมิได้มีความหมายเท่ากบัความ

เข้มแขง็ของชมุชน  

ประการท่ีสอง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด ารงชีวิตของสมาชิกชุมชนจะส่งผลต่อ

รูปแบบความสมัพันธ์ระหว่างสมาชิกชุมชนกับตนเอง และระหว่างสมาชิกชุมชนกับสิ่งแวดล้อม

รอบตัวของเขาด้วย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนีจ้ะส่งผลต่อสถานะและต าแหน่งของหน่วยต่าง ๆ ใน

ชมุชน และสถานะและต าแหน่งของชมุชนในสงัคม ทัง้ในระดบัประเทศและระดบัระหว่างประเทศ 

ในบริบทของการเกษตรแบบมีสญัญา รูปแบบการผลิตท่ีเป็นสว่นของของระบบเศรษฐกิจแบบทุน

นิยมจะท าให้ความสมัพันธ์ของหน่วยต่าง ๆ ในชุมชนเปลี่ยนแปลงไป ทัง้ความสมัพันธ์ระหว่าง

เกษตรกรกับตัวของเขาเอง เกษตรกรกับชุมชน รัฐและตลาด ความเข้มแข็งของส่วนย่อยจะ

แปรผกผนักบัความเข้มแขง็ของสว่นใหญ่ ชมุชนท้องถ่ินมีความสมัพันธ์และมีส านึกร่วมกับชุมชน

อ่ืน ๆ ท่ีมีรูปแบบการด ารงชีพของสมาชิกชุมชนท่ีคล้ายคลึงกันมากกว่าจะสมัพันธ์และมีส านึก

ร่วมกบัชมุชนท่ีตัง้อยู่ใกล้ชิดกนัทางภมูิศาสตร์   
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ประการท่ีสาม การเข้าใจ “การท างาน” ของระบบการเกษตรแบบมีสญัญามีความส าคญั

เพราะสามารถบ่งชีไ้ด้วา่เกษตรกรคือตวัแปรส าคญัท่ีระบบการเกษตรแบบมีสญัญาท าให้เกิดความ

เปลี่ยนแปลงขึน้ จนท าให้ระบบความสมัพันธ์ระหว่างเกษตรกรกับตนเองและกับสภาพแวดล้อม

รอบตวัเปลี่ยนแปลงไป และความเปลี่ยนแปลงนีเ้องเป็นตวัก าหนดความเข้มแขง็ของเกษตรกรและ

ชมุชน ประการสดุท้ายคือ จากตรรกะทัง้หมดนีท้ าให้ความเข้มแขง็ของเกษตรกรและของชุมชนไม่

จ าเป็นต้องสอดคล้องกนัเสมอไป 

แน่นอนว่างานวิจัยนีเ้ป็นการศึกษากรณีเฉพาะ มีกลุ่มตัวอย่างไม่ครอบคลมุ แต่ผู้ วิจัย

คาดหวงัว่าการศึกษาส่วนย่อยนีจ้ะสามารถเป็นดชันีสะท้อนภาพรวมของส่วนใหญ่ได้บ้างและ

น่าจะเป็นประโยชน์หากมีการเสนอแนวความคิดเก่ียวกับเร่ืองนีไ้ว้ส าหรับประกอบการศึกษาวิจัย

ประเดน็นีใ้นอนาคต 

ความเขม้แข็งของชุมชนไม่สามารถประเมินไดด้ว้ยดชันีช้ีวดัภายนอกเพียงประการเดียว 

 การเกษตรแบบมีสญัญาช่วยให้เกษตรกรรายย่อยสามารถเข้าถึงปัจจยัการผลิตและตลาด 

บริษัทผู้รับท าการเกษตรแบบมีสญัญาจะจดัหาปัจจยัการผลิตท่ีจ าเป็นบางรายการให้เกษตรกรท่ี

เป็นสมาชิกของชมุชน ได้แก่ เงินทนุ เมลด็พนัธุ์ ปุ๋ ย ยาปราบศตัรูพืช ความรู้และเทคโนโลยีในการ

ผลิต ส าหรับเกษตรกรในพืน้ท่ีกรณีศึกษา พวกเขาสามารถเข้าถึงปัจจัยการผลิตเหล่านีไ้ด้จาก

ช่องทางอ่ืน เช่น จากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์การเกษตร หรือการเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมท่ี

ภาครัฐจดัหาให้กบัเกษตรกรทัว่ไป เกษตรกรจึงเป็นฝ่ายเลือกช่องทางในการเข้าถึงปัจจยัการผลิตท่ี

จ าเป็นตามความสะดวกของตนเองและเลือกท่ีจะรับจากบริษัทหรือตวัแทนผู้ท าการเกษตรแบบมี

สัญญาเน่ืองจากความสะดวกมากกว่าความขาดแคลน เกษตรกรบางรายกู้ เ งินจากสหกรณ์

การเกษตรประจ าอ าเภอเพียงครัง้เดียวเพ่ือให้ได้สิทธิในการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ เท่านัน้ และ

หลงัจากนัน้ เมื่อเข้าร่วมการเกษตรแบบมีสญัญาแล้ว เกษตรกรดงักลา่วไมเ่คยกู้ เงินจากสหกรณ์ฯ 

หรือท ากิจกรรมกบัสหกรณ์ฯ ท่ีจ าเป็นตอ่การผลิตของตนเองอีกเลย125  

                                                   
125 เกษตรกรผู้ปลกูถัว่แระญ่ีปุ่ น บ้านร้อง จงัหวัดเชียงราย, สมัภาษณ์โดยเอกสทิธ์ิ หนนุภักดี,  2554  
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อย่างไรก็ตาม ปัจจัยการผลิตท่ีส าคญั คือ ท่ีดิน เป็นตวัแปรส าคญัท่ีจะท าให้เกษตรกร

เข้าถึงปัจจยัการผลิตอ่ืน ๆ เกษตรกรท่ีไมม่ีท่ีดินเป็นของตนเองจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วม

ในระบบการผลิตของเกษตรแบบมีสญัญา ซึ่งหมายความวา่เกษตรกรเหล่านีจ้ะไม่สามารถเข้าถึง

ปัจจัยการผลิตอ่ืน ๆ ท่ีเกษตรกรในระบบเกษตรแบบมีสญัญาได้รับจากบริษัทด้วย ท่ีดินจึงเป็น

ปัจจยัส าคญัท่ีสดุส าหรับเกษตรกรและเป็นฐานทรัพยากรท่ีจะน าไปสู่โอกาสอ่ืน ๆ ท่ีเกษตรกรจะ

พฒันาชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง 

 การท่ีเกษตรกรรายย่อยสามารถเข้าถึงตลาดเน่ืองจากมีการประกนัปริมาณและราคาจาก

ตลาดมีส่วนในความเปลี่ยนแปลงทางบวกของเกษตรกรได้แก่ การมีรายได้เพ่ิมมากขึน้และ

สม ่าเสมอ การได้รับการฝึกฝนอบรมเพ่ิมพูนความรู้และเทคโนโลยีในการผลิต (แม้จะเป็นความรู้

และเทคโนโลยีการผลิตเฉพาะทางก็ตาม) การได้มีโอกาสติดต่อแลกเปลี่ยนสัมพันธ์กับโลก

ภายนอก อาจจะกล่าวโดยสรุปได้ว่า การเกษตรแบบมีสัญญามีส่วนท าให้เกษตรกรสามารถ

ยกระดบัชีวิตความเป็นอยู่ในด้านเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม ผลของการมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้

ทางเศรษฐกิจ ท าให้เกษตรกรในระบบเกษตรแบบมีสญัญามีต้นทนุส าหรับการสร้างความเข้มแข็ง

ของชมุชนตามดชันีวดัความเข้มแขง็ของชมุชนในด้านตา่ง ๆ ดงันัน้ สามารถกลา่วได้วา่ การเกษตร

แบบมีสญัญาสามารถสร้าง หรือมีสว่นสนบัสนุนการสร้างองค์ประกอบบางด้านแก่ความเข้มแข็ง

ของชมุชน โดยเฉพาะในด้านท่ีสามารถวดัผลหรือสงัเกตได้อย่างเป็นรูปธรรม บนเง่ือนไขว่าชุมชน

เหลา่นัน้จะต้องมีต้นทนุพืน้ฐานอยู่บ้าง เช่น การมีท่ีดินท ากินเป็นของตวัเอง หรือจะต้องอยู่ภายใต้

การอุดหนุน สนับสนุน หรืออุปถัมภ์จากองค์กรภายนอก เช่น รัฐและหน่วยงานของรัฐ องค์กร

พัฒนาภาคเอกชน หรือองค์กรระหว่างประเทศ ซึ่งในกรณีหลังนัน้ ประเด็นเร่ืองการสร้างความ

เข้มแขง็โดยชมุชนเองอย่างเป็นเอกเทศอาจจะเป็นประเดน็ถกเถียงตอ่ไป 

 การมีดชันีชีว้ดัความเข้มแข็งของชุมชนครบถ้วน จึงมิได้เท่ากับความเข้มแข็งของชุมชน

เสมอไป เน่ืองจากชมุชนเป็นสถาบนัทางสงัคมท่ีมีพลวตัของตนเองเชน่เดียวกบัสถาบนัอ่ืน ๆ ความ

เข้มแขง็ของชมุชนจึงควรถกูพิจารณาจาก “ความเปลี่ยนแปลง” ท่ีเกิดขึน้ภายในชมุชนด้วย ในแง่นี ้

“ความเปลี่ยนแปลง” จึงมีนัยต่อความเข้มแข็งมากกว่า “การครอบครองเข้าถึง” ปัจจัยต่าง ๆ ท่ี

สง่ผลตอ่ความเข้มแขง็ของชมุชน 
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ความเขม้แข็งของชุมชนข้ึนอยูก่บัความสมัพนัธ์ระหว่างหน่วยต่าง ๆ ในชุมชน 

 “ชมุชนเข้มแขง็” ประกอบด้วยแกนหลกัสองส่วน คือ “ชุมชน” และ “เข้มแข็ง” ความเป็น

ชุมชนนัน้นิยามกันว่าเกิดจากสายสัมพันธ์ ความมีอัตลักษณ์ร่วมกัน ส่วนความเข้มแข็งนัน้ 

Freidman เน้นไปท่ีความสามารถในการแก้ไขปัญหาของตนเองได้  

 ความเปลี่ยนแปลงความสมัพนัธ์ระหวา่งหนว่ยตา่ง ๆ  ในชมุชนเกษตรท่ีรับท าเกษตรแบบมี

สญัญาท่ีส าคัญคือ การเปลี่ยนเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการ นายหน้า นายจ้าง ลูกจ้าง ซึ่ง

หมายถึงการเปลี่ยนความสัมพันธ์จากแนวราบให้มาเป็นความสัมพันธ์แบบแนวดิ่ง การ

เปลี่ยนแปลงเช่นนีท้ าให้สมาชิกในชุมชนมองเห็น “ความเหลื่อมล า้” ระหว่างสมาชิกด้วยกันได้

ชดัเจนมากกวา่แตก่่อน เกษตรกรถกูท าให้เป็นปัจเจกมากย่ิงขึน้จากการแทนท่ีการแลกเปลี่ยนต่าง 

ๆ ในชมุชนเกษตรแบบดัง้เดิมด้วยสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนของระบบทุนนิยมคือ เงิน ความเป็น

ปัจเจกชนท่ีมีกรรมสิทธิในทรัพย์สินของตนเองท าให้เกษตรกรสามารถเข้ามาท าธรุกรรมในตลาดได้ 

ระบบเกษตรแบบมีสญัญาช่วยท าให้เกษตรกรสามารถเข้ามาเป็นผู้ เล่นในตลาดในง่ายมากขึน้ 

ด้วยการสนบัสนนุปัจจยัท่ีเกษตรกรขาดแคลน และท าให้ระยะห่างระหวา่งผู้ผลิตกบัผู้บริโภคหดสัน้

ลงอย่างมาก กระบวนการทางการตลาดท่ีสัน้ลงนีส้ง่ผลให้โอกาสท่ีรัฐจะเข้ามาแทรกแซงตลาดลด

น้อยลงไปด้วย ประกอบกบันโยบายเศรษฐกิจตามแนวทางเสรีนิยมใหมข่องรัฐไทย ท าให้เกษตรกร

ในระบบเกษตรแบบมีสญัญามีความเก่ียวโยงกบัรัฐลดลงในขณะท่ีเข้าไปเก่ียวพนักบัตลาดมากขึน้  

ความเขม้แข็งของส่วนย่อยและส่วนใหญ่ที่แปรผกผนักนั 

 การแยกตวัออกมาจากสว่นใหญ่ของสว่นย่อยท าให้สว่นย่อยสามารถด ารงอยู่ได้โดยพึ่งพิง

สว่นใหญ่ท่ีใกล้ชิดกนัน้อยลง หรือไมจ่ าเป็นต้องพึ่งพิงเลย แต่สามารถด ารงอยู่ด้วยกันได้ผ่านการ

แลกเปลี่ยนท าให้ความเข้มแขง็ของสว่นย่อยไมจ่ าเป็นต้องคิดถึงความอยู่รอดของสว่นใหญ่ อาจจะ

กล่าวได้ว่าความเข้มแข็งของส่วนย่อยมาจากการแข่งขนัแบบ zero-sum มากกว่าแบบ win-win 

ความเข้มแขง็ของสว่นย่อยจึงมาจากการเสียเปรียบของสว่นย่อยอ่ืน ๆ หรือสว่นใหญ่  
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การเปลี่ยนแปลงความสมัพันธ์ของเกษตรกรกับตนเองและกับสิ่งต่าง ๆ รอบตวั น าไปสู่

โอกาสใหม ่ๆ ในการพฒันาตนเองของเกษตรกร เกษตรกรในฐานะปัจเจกบคุคลจึงมีความเข้มแขง็

มากขึน้ สามารถด ารงชีวิต พฒันาศกัยภาพของตนเองโดยไม่จ าเป็น หรือพึ่งพาชุมชนของตนเอง

น้อยลง เช่น สามารถเข้าถึงแหลง่เงินทนุจากบริษัทตา่งประเทศแทนท่ีการกู้ ยืมเงินสหกรณ์อ าเภอ 

การจ้างแรงงานแทนท่ีการช่วยกันลงแขก แม้แต่ระบบการให้เกียรติยศ หรือการยอมรับนับถือใน

ชมุชนก็สามารถถกูแทนท่ีด้วยระบบการให้เกียรติยศในระดบัชาติ หรือระดบัระหว่างประเทศแทน 

เป็นต้น ความเหลื่อมล า้ท่ีเร่ิมสงัเกตได้ชดัในหมูส่มาชิกชมุชนเดียวกนั มิติความสมัพันธ์ทางสงัคม

ถกูแทนท่ีด้วยมิติทางเศรษฐกิจมากขึน้ ปัจจยัตา่ง ๆ เหลา่นีอ้าจท าให้ “ความเป็นชมุชน” ลดความ

เข้มแขง็ลงหากความเข้มแขง็ของชมุชนก าเนิดจากความสมัพนัธ์ท่ีเหนียวแน่นของสมาชิกในชุมชน 

และความเป็นหนึ่งเดียวกนัของชมุชน ความเข้มแขง็ของเกษตรกรแตล่ะรายในระบบเกษตรแบบมี

สญัญาจึงอาจจะสลายความเข้มแขง็ในภาพรวมของชมุชนได้  

ชุมชนเขม้แข็งทางไกล (Long-distance Empowered Community)  

 แม้ว่าความเข้มแข็งของเกษตรกรในฐานะปัจเจกอาจส่งผลกระทบด้านลบต่อความ

เข้มแขง็ของชมุชนในภาพรวม ก็มิได้หมายความวา่ระบบเกษตรแบบมีสญัญาจะไม่สามารถสร้าง

ชุมชนท่ีเข้มแข็งขึน้มาได้ อันท่ีจริงแล้วระบบเกษตรแบบมีสัญญามีแนวโน้มท่ีจะสร้างชุมชนท่ี

เข้มแขง็ขึน้มาได้ แตจ่ะเป็นชมุชนท่ีมีลกัษณะและรูปแบบท่ีแตกต่างจากชุมชนท้องถ่ิน หรือชุมชน

เกษตรแบบดัง้เดิม   

 ชุมชนแบบใหม่นี  ้ผู้ วิจัยขอเ รียกว่าเป็น “ชุมชนเข้มแข็งทางไกล” ท่ีมีฐานอยู่บน

ผลประโยชน์ร่วมกนัของผู้ เก่ียวข้องในห่วงโซ่อปุทาน (supply chain) ในระบบเศรษฐกิจทุนนิยม

โลกาภิวตัน์ท่ีมีการแขง่ขนัทางการค้าอย่างเข้มงวด ห่วงโซ่อปุทานท่ีมีประสิทธิภาพคือหัวใจส าคญั

ของการอยู่รอดของบริษัท โดยเฉพาะในสินค้าท่ีผู้ผลิตสามารถเข้าสูต่ลาดได้ง่าย เกษตรกรในฐานะ

ต้นทางของกระบวนการผลิตจึงมีความส าคัญ บริษัทตวัแทนการค้า หรือผู้ ซือ้จึงพยายามสาน

สมัพนัธ์ระหวา่งกนัท่ีแนบแน่นเพ่ือปกป้องสว่นแบ่งการตลาดและระดบัราคาสินค้าของตนเอง ซึ่ง
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ความสมัพนัธ์ท่ีแนบแน่นนีจ้ะด ารงอยู่เร่ือยไปจนกวา่ระดบัราคาของสินค้าเกษตรท่ีมีผลประโยชน์

ร่วมกนันัน้จะตกต ่าจนไมส่ามารถท าก าไรได้มากกวา่สินค้าประเภทอ่ืน ๆ  

ชุมชนแบบใหม่นีม้ีผลประโยชน์ร่วมกัน แต่ผลประโยชน์ไม่จ าเป็นต้องเหมือนกัน 

ความสมัพนัธ์ของหน่วยต่าง ๆ ในชุมชนนีม้ีลกัษณะคล้ายจะเป็นพันธมิตรข้ามชนชัน้ ท่ีเกิดจาก

พันธมิตรร่วมกันระหว่างเกษตรกร ผู้บริโภคท่ีมกัจะเป็นชนชัน้กลางรายได้สงูและบริษัท แต่ถ้า

พิจารณาอย่างถึงท่ีสุดแล้ว สมาชิกในชุมชนนีเ้ป็นสมาชิกท่ีมีสถานะทางชนชัน้เหมือนกันโดยมี

ประเภทสินค้าท่ีผลิตแตกต่างกัน กล่าวคือ ทัง้หมดนีค้ือชนชัน้ของผู้ ประกอบการ นายหน้า 

พนกังาน และแรงงาน   

ลกัษณะเดน่ท่ีสดุของชมุชนรูปแบบนีค้ือ การเป็นชุมชนท่ียึดโยงกันด้วยสายสมัพันธ์ทาง

เศรษฐกิจในระบบตลาด เป็นชมุชนท่ีไมจ่ าเป็นต้องมีอดุมการณ์ร่วมกนั ไมจ่ าเป็นต้องร่วมชาติ ร่วม

ภมูิภาค หรือมีอตัลกัษณ์วฒันธรรมของตนเอง กลา่วอีกนยัหนึ่งคือ ชุมชนนีเ้ป็นชุมชนท่ีสามารถมี

ความแตกต่างอย่างสดุขัว้ได้ แต่ความแตกต่างนัน้จะต้องอยู่ในกรอบการแลกเปลี่ยนของระบบ

ตลาดและมีรูปวิถีชีวิตการบริโภคท่ีเหมือนกัน ถ้าหากแก่นสารของชุมชนเกษตรดัง้เดิมคืออัต

ลกัษณ์ แก่นสารของชมุชนใหมนี่ค้ือวิถีการผลิตและการบริโภคท่ีเหมือนกนั 

ดงันัน้ สหกรณ์การเกษตรบ้านลาดจึงสามารถติดต่อสานสัมพันธ์กับสหกรณ์ผู้บริโภค

ญ่ีปุ่ นอย่างสะดวกใจ ชีวิตความเป็นอยู่ของกลุม่ผู้ปลกูถัว่แระญ่ีปุ่ นในเชียงรายย่อมมีความส าคญั

ต่อพนักงานบริษัทญ่ีปุ่ น ความเป็นไปของสถานการณ์สินค้าเกษตรโลกจะย่ิงส่งผลโดยตรงต่อ

เกษตรกรไทยมากกวา่นโยบายเกษตรไทยในบางด้าน   

อย่างไรก็ตาม ความเป็นชุมชนย่อมไม่สามารถเกิดขึน้จากฐานทางเศรษฐกิจเพียงอย่าง

เดียว ความสมัพนัธ์ระหว่างสมาชิกชุมชนท่ีมีความแตกต่างกันย่อมไม่สามารถรู้สึกว่า “เป็นพวก

เดียวกัน” ได้หากไม่มีความสัมพันธ์ในมิติอ่ืน ๆ โดยเฉพาะมิติท่ีส าคัญคือ ความรู้สึกถึงความ

เช่ือมโยงของกนัและกนั ในแง่นี ้ระบบการเกษตรแบบมีสญัญาของญ่ีปุ่ นในกรณีของสหกรณ์บ้าน

ลาด มีแนวโน้มท่ีจะท าให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคได้พบปะรู้จักสมัพันธ์กันจนมีส านึกว่าต่างฝ่ายต่างมี

ตวัตนอยู่บนโลกใบเดียวกนั แม้จะไมส่ามารถพบหน้ากนัทัง้หมด แตพ่วกเขาเหลา่นัน้สามารถท่ีจะ
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รู้สกึ “เอือ้อาทร” คนท่ีไมเ่คยพบหน้าและรู้จกัได้ ความรู้สกึเช่นนีเ้องท่ีสร้างส านกึชมุชนขนาดใหญ่ท่ี

เราคุ้นเคยคือ “ชาติ” หรือ “ชมุชนในจิตนากรรม” (imagined community)126 นัน่เอง  

ข้อเสนอแนะเชงินโยบายส าหรับภาครัฐ 

 ผู้ วิจยัขอเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจลุภาค คือ จะเสนอแนะในสว่นท่ีเก่ียวข้องกับการ

สร้างความเข้มแขง็ให้เกษตรกรมากกวา่จะเสนอแนะวิธีสร้างความเข้มแขง็ให้กบัชมุชนตามค าถาม

การวิจัยท่ีได้ตัง้ไว้ เน่ืองจากประเด็นหลังนัน้เป็นประเด็นท่ีซับซ้อนมากกว่าประเด็นแรก และ

ข้อเสนอท่ีได้อาจจะเป็นข้อเสนอท่ีรัฐไทยเพียงรัฐเดยีวไมส่ามารถกระท าได้เน่ืองจากการสร้างความ

เข้มแขง็ให้กับชุมชนอาจหมายถึงการเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาประเทศ ผู้ วิจัยจึงเห็นว่าการให้

ข้อเสนอในประเดน็แรกนัน้น่าจะเป็นประโยชน์และสามารถกระท าได้ในทางปฏิบตัิมากกวา่  

 ผู้ วิจยัมีความเห็นว่าระบบเกษตรแบบมีสญัญาคือการน าเกษตรกรเข้าสู่ระบบตลาดเสรี

โดยท่ีรัฐลดบทบาทในการดแูลจดัการเกษตรกรสว่นนีล้ง ผู้ วิจัยจึงจะไม่เสนอแนวทางท่ีขดัแย้งกับ

ลทัธิเศรษฐกิจดงักล่าว เพราะเป็นสิ่งท่ีรัฐไทยปัจจุบันไม่สามารถกระท าได้เน่ืองจากมีข้อผกูพัน

นานาประการกับประเทศต่าง ๆ ท่ีมีความสมัพันธ์ใกล้ชิดทางเศรษฐกิจ ข้อเสนอเชิงนโยบาย

ตอ่ไปนีจ้ึงจะเป็นข้อเสนอในกรอบแนวทางเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหมท่ี่มีสมมติฐานวา่รัฐไมค่วรจะ

แทรกแซงกลไกตลาด  

 กรรมสิทธิส่วนบุคคล ปัจเจกชนดูแลตนเอง เท่าเทียมภายใต้กฎระเบียบ 127 คือ

ปัจจยัพืน้ฐานส าคญัของปัจเจกชนในระบอบเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่ ปัจเจกชนจะสามารถอยู่รอด

ในตลาดต้องเข้าถึงองค์ประกอบทัง้สามเป็นอย่างน้อย ในปัจจุบันมีแนวโน้มว่าระบบการเกษตร

แบบมีสญัญาได้กลายเป็นระบบการท าเกษตรหลกั เกษตรกรในพืน้ท่ีตวัอย่างยืนยันว่าในอ าเภอ

ของตนเองเกษตรกรเกือบทกุคนท่ีมีท่ีดินจะรับท าเกษตรแบบมีสญัญาทัง้สิน้128ชมุชนเกษตรไทยจึง

                                                   
126สรุปจากแนวคิดเร่ือง “ชาติ” คือชมุชนแบบหนึ่งของ Anderson, Benedict, (2008), Imagined Community, 
London: Verso. 
127 สรุปจาก Harvey,  (2007) 
128 สมัภาษณ์เกษตรกรผู้ปลกูถัว่แระญ่ีปุ่ น บ้านร้อง จงัหวัดเชียงราย, สมัภาษณ์โดยเอกสทิธ์ิ หนนุภักดี, เม่ือ 4 
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ก าลงัถกูดงึเข้าสูร่ะบบตลาดเสรี รัฐไทยจึงจ าเป็นต้องสนบัสนนุหรือจดัหาองค์ประกอบขัน้พืน้ฐาน

ดงักลา่วให้กบัเกษตรกรเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรสามารถอยู่รอดได้ในระบบนี ้

การเพ่ิมอ านาจต่อรองใหเ้กษตรกรรายย่อย 

 หวัใจส าคญัของการท าสญัญาระหวา่งเกษตรกรกับบริษัทคืออ านาจต่อรอง ผู้ ท่ีมีอ านาจ

ตอ่รองมากก็มีแนวโน้มท่ีจะได้ประโยชน์จากสญัญามาก บริษัทผู้ท าการเกษตรแบบมีสญัญามีทัง้

ความรู้ความช านาญข้อมลูขา่วสารและเงินทนุซึ่งนบัวา่บริษัทมีอ านาจต่อรองสงู ในประเทศญ่ีปุ่ น 

เมื่อมีการท าการเกษตรแบบมีสญัญาในประเทศช่วงทศวรรษท่ี 80 รัฐบาลญ่ีปุ่ นเล็งเห็นถึงความ

จ าเป็นในการเพ่ิมอ านาจต่อรองให้เกษตรกรจึงมีนโยบายให้การท าสัญญาระหว่างบริษัทกับ

เกษตรกรจะต้องเป็นการท าสัญญาผ่านองค์กรตัวกลาง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร (Asano-

Tamanoi; 1988 ในเอกสารเร่ืองการเกษตรแบบมสีญัญาโดย IDE-Jetro น. 4) ซึ่งมีผลให้เกษตรกร

รายย่อยมีอ านาจต่อรองมากขึน้ จึงเป็นกรณีศึกษาท่ีควรจะน ามาเป็นแบบอย่างส าหรับการ

ออกแบบโครงสร้างเชิงสถาบนัท่ีจะช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยในระบบการเกษตรแบบมีสญัญา

ของไทย 

กรรมสิทธ์ิที่ดินและการจดัการที่ดินภาคเกษตร 

 ท่ีดินเป็นพืน้ฐานส าคญัในการด ารงชีวิตของเกษตรกร ข้อมลูจากการสงัเกตของผู้ วิจัย

พบวา่เกษตรกรท่ีมีท่ีดินของตนเอง หรืออย่างน้อยในช่วงเวลาท่ีพวกเขามีท่ีดินของตนเอง และมี

เง่ือนไขเอือ้อ านวยตอ่การเกษตรท่ีดีจะไมป่ระสบปัญหาความยากจน แน่นอนว่าข้อเสนอเร่ืองการ

ปฏิรูปท่ีดินหรือให้กรรมสิทธิท่ีดินแก่เกษตรกรนีเ้ป็นประเด็นท่ีมีผู้ เสนอไว้อย่างกว้างขวางและรัฐ

ไทยเองก็รับรู้และพยายามด าเนินการอยู่แล้ว แต่ผู้ วิจัยต้องการเพ่ิมเติมในประเด็นว่า ภายใต้

กฎหมาย กฎเกณฑ์และระเบียบเศรษฐกิจการค้าโลกแบบเสรีนิยมใหมใ่นปัจจบุนัท าให้การอดุหนนุ

และสนบัสนนุภาคเกษตรเป็นไปได้อย่างยากล าบากมากขึน้ ทัง้ท่ีในความเป็นจริงแล้วภาคเกษตร

เป็นภาคการผลิตท่ีมกัจะได้รับการอดุหนนุจากรัฐในประเทศต่าง ๆ ดงันัน้ การปฏิรูปท่ีดิน การให้

                                                                                                                                                  
มกราคม 2554 
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กรรมสิทธิท่ีดินแก่เกษตรกรเป็นแนวทางหนึ่งท่ีอาจจะถือได้วา่เป็นการอดุหนุนเกษตรกรให้มีความ

เข้มแข็งในระยะยาวโดยไม่ขดัต่อข้อตกลงระหว่างประเทศ หากรัฐไทยมีเจตนารมณ์ท่ีจะสร้าง

ความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรไทยก็ควรท่ีจะเร่งรัดจัดการและจริงจังกับเร่ืองปฏิรูปท่ีดินมากขึน้ 

เน่ืองจากเป็นปัจจยัพืน้ฐานในการสร้างชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีของเกษตรกร 

 เก่ียวกับประเด็นเร่ืองท่ีดินนี ้การศึกษาของ Zhang และ Donaldson ท่ีศึกษารูปแบบ

ความสมัพนัธ์ระหวา่งธรุกิจเกษตรกบัเกษตรกรรายย่อยในมณฑลชานตงุและยนูนาน ของจีนพบวา่

ระบบกรรมสิทธ์ิท่ีดินร่วมแตใ่ห้การผลิตเป็นของปัจเจกนัน้มีผลต่อดลุอ านาจระหว่างเกษตรกรกับ

บริษัท โดยในพืน้ท่ีระบบกรรมสิทธ์ิท่ีดินร่วมเข้มแขง็นัน้เกษตรกรรายยอ่ยมกัจะได้ประโยชน์มากขึน้

เพราะเป็นแหลง่ท่ีมาของรายได้ทางเศรษฐกิจและเป็นฐานอ านาจตอ่รองทางการเมือง   

ทัง้นีญ่ี้ปุ่ นอาจเป็นตวัแบบให้กับไทยได้ในด้านการรักษาและจัดการท่ีดินส าหรับภาค

เกษตร เน่ืองจากมีนโยบายและความพยายามในการดูแลรักษาจัดการท่ีดินภาคเกษตรมาเป็น

ระยะเวลานาน หน่วยงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องจึงควรท าการศกึษาเปรียบเทียบนโยบายและการจัดการ

ท่ีดินภาคเกษตรของญ่ีปุ่ นกบัไทยเพ่ือสร้างข้อเสนอเชิงนโยบายบนฐานงานวิจยัเสนอตอ่รัฐไทย 

ระบบประกนัความเส่ียง 

 Horioka และ Kanda นกัวิจยัสองท่านของสถาบนัวิจัยเศรษฐกิจและสงัคมมหาวิทยาลยั

โอซาก้าเสนอทางออกของปัญหาเศรษฐกิจของญ่ีปุ่ นว่า ปัจเจกชนในเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่ต้อง

เผชิญหน้ากับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนในชีวิตมากขึน้ ในตวัอย่ างของสงัคมญ่ีปุ่ นพบว่า

ปัจเจกชนแบกภาระความเสี่ยงไว้มากเกินไป เพ่ือท่ีจะกระตุ้นเศรษฐกิจของญ่ีปุ่ นอีกครัง้จึงควรท่ีจะ

กระจายความเสี่ยงไปยงัสงัคมอย่างทัว่ถึง129ผู้ วิจัยเห็นว่าแนวคิดดงักล่าวสอดคล้องและสามารถ

ประยกุต์ใช้กบัสถานการณ์ของเกษตรกรในระบบเกษตรแบบมีสญัญาในไทยได้  

                                                   
129 สรุปจาก Horioka, Charles Yuji and Kanda, Reiko., (2010, December 5), Revitalizing Japanese 
Economy by Socializing Risk, Discussion Paper No. 799, Retrieved from http://www.iser.osaka-
u.ac.jp/library/dp/2010/DP0799.pdf. 
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 นิยามหนึ่งของการเกษตรแบบมีสญัญาคือการกระจายความเสี่ยงระหว่างเกษตรกรกับ

บริษัท ในทางปฏิบตัิไมไ่ด้หมายความวา่คูส่ญัญาทัง้สองจะแบกรับความเสี่ยงไว้เท่ากันและความ

เสี่ยงจะถกูแบ่งออกไปอย่างเท่าเทียมกนัทัง้หมด ยังมีความเสี่ยงส าคญัท่ีเกษตรกรต้องแบกรับไว้

เองไมว่า่จะรู้ตวัหรือไม่ก็ตาม นั่นคือ ความเสี่ยงของความล้มเหลวในกระบวนการผลิต ทัง้ท่ีเกิด

จากความสามารถของเกษตรกรเอง หรือเกิดจากเหตสุดุวิสัยเช่นภยัธรรมชาติ ความล้มเหลวท่ี

อาจจะเกิดขึน้นีเ้กิดขึน้บนต้นทุนของเกษตรกร ได้แก่ แรงงานของตนเอง ค่าจ้างแรงงาน ค่าเช่า

ท่ีดิน คา่เช่าอปุกรณ์ คา่เมลด็พนัธุ์ ปุ๋ ย ยาปราบศตัรูพืช ในวฎัจกัรชีวิตของเกษตรกรความล้มเหลว

ท่ีเกิดขึน้จากการผลิตเพียงหนึ่งรอบการผลิตอาจท าให้เกษตรกรต้องตกอยู่ในวงัวนของการเป็นหนี ้

และความยากจนไปเป็นระยะเวลานาน130ในขณะท่ีบริษัทคูส่ญัญายงัมีรายได้จากการขายและให้

เช่าปัจจยัการผลิต  

 เคร่ืองมือกระจายความเสี่ยงในสงัคมเสรีนิยมใหมป่ระการหนึ่งคือ ระบบประกนัภยั ซึ่งเป็น

การสร้างความมัน่คงในชีวิตและระบบช่วยเหลือปัจเจกชนท่ีเผชิญอุปสรรคชั่วคราวโดยไม่เป็น

ภาระด้านงบประมาณของรัฐ โดยให้ภาคเอกชนผู้ ท่ีได้รับประโยชน์จากการท าธรุกรรมร่วมกนัเป็นผู้

ลงทนุ และบริษัทประกันเป็นผู้กระจายความเสี่ยงท่ีจะเกิดในกระบวนการผลิตไปยังสงัคมในวง

กว้าง  

 เกษตรกรจึงควรท่ีจะสามารถเข้าถึงระบบประกนัภยัของภาคเกษตรด้วยเช่นเดียวกัน ทัง้นี ้

อาจจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากภาครัฐในการออกแบบก าหนดรูปแบบลกัษณะของการ

ประกันภัยเฉพาะของภาคเกษตร เ น่ืองจากเป็นภาคการผลิตท่ีมีลักษณะแตกต่างจาก

ภาคอตุสาหกรรมหรือภาคบริการท่ีมีบริการประกนัภยัท่ีชดัเจนอยู่แล้ว และควรให้ผู้ได้รับประโยชน์

สงูสดุแตม่ีความเสี่ยงต ่าในกระบวนการผลิตเป็นผู้รับภาระเบีย้ประกนั 

 ทัง้นี ้ระบบกระจายความเสี่ยงเพ่ือสร้างความมัน่คงในชีวิตเกษตรกรอาจจะอยู่ในรูปแบบ

อ่ืนได้อีก เช่น การเก็บ/การยกเว้นภาษี ระบบประกันสขุภาพเกษตรกร การเข้าถึงข่าวสารข้อมลูท่ี

เท่าเทียมกนั ความโปร่งใสและความมีประสิทธิภาพในการท างานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง การ

                                                   
130 สมัภาษณ์กลุม่เกษตรกรผู้ปลกูข้าวจงัหวัดสพุรรณบรีุ, สมัภาษณ์โดยเอกสทิธ์ิ หนนุภักดี, พ.ศ. 2550  
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พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน การลงทุนในทรัพยากรบุคคลภาคเกษตร และอ่ืน ๆ ท่ีจะช่วยลดความ

เสี่ยงและสนบัสนนุการท าการเกษตรของเกษตรกร นอกจากนีย้งัควรระมดัระวงัการเพ่ิมต้นทนุและ

เพ่ิมความเสี่ยงในการผลิตให้เกษตรกร ซึ่งภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรจะพิจารณาในเร่ือง

นีด้้วย 

รัฐในฐานะผูอ้อกแบบและบงัคบัใช้กฎหมายกฎระเบียบ 

 รัฐในยคุโลกาภิวตัน์ถกูคาดหวงับทบาทในฐานะผู้ควบคมุกฎระเบียบมากกว่าการเข้ามา

แทรกแซงการท างานของกลไกตลาด “การตดัสินใจแห่งรัฐ” (decision of the State) ท่ีเคยเป็น

อ านาจอธิปไตยสงูสดุถกูท าให้เสื่อมด้วยข้อตกลงระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากฎหมาย 

กฎระเบียบ และข้อตกลงตา่ง ๆ จะเป็นข้อจ ากัดของรัฐ แต่ในอีกด้านหนึ่งกฎระเบียบต่าง ๆ นัน้ก็

สามารถออกแบบให้เป็นเคร่ืองมือของรัฐส าหรับดแูลจดัการกิจการภายในของรัฐได้  

 แม้จะตระหนกัวา่กฎหมายกฎระเบียบเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการจดัการชีวิตความเป็นอยู่

ของเกษตรกร แตป่ระเดน็นีเ้ป็นประเดน็ซบัซ้อนท่ีต้องการการศกึษาวิจยัเฉพาะเจาะจงอย่างจริงจัง 

งานวิจัยนีจ้ึงไม่สามารถสร้างข้อเสนอเชิงนโยบายท่ีเป็นรูปธรรมในเร่ืองนีไ้ด้ นอกจากการเสนอ

แนวทางกว้าง ๆ ส าหรับใช้เพ่ือท าการศกึษาวิจยัในประเดน็นีต้อ่ไป เช่น โลกาภิวตัน์ท าให้โลกและ

ชมุชนใกล้ชิดกนัและได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างรวดเร็วและรุนแรงมากขึน้ กิจกรรมบางประการ

ในระดบันานาชาติของรัฐ หรือการเปลี่ยนแปลงภายในของรัฐอ่ืนท่ีดเูหมือนว่าไม่เก่ียวข้องกับภาค

เกษตรอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนเกษตร อนัเป็นชุมชนท้องถ่ินหน่วยเล็กท่ีสดุของประเทศอย่าง

คาดไมถ่ึง เช่น ข้อตกลงเร่ืองการเคลื่อนย้ายบคุคลธรรมดาระหว่างไทย-ญ่ีปุ่ น สภาวะสงัคมสงูวยั 

การขาดแคลนแรงงานดแูลผู้สงูอาย ุอาจสง่ถึงโอกาสในการครอบครองหรือสญูเสียการครอบครอง

ท่ีดินภาคเกษตรของเกษตรกรในจังหวดัเชียงรายจากการเติบโตของธุรกิจลองสเตย์ส าหรับชาว

ญ่ีปุ่ นสูงวยัในไทย131 เป็นต้น ในแง่นี ้กระทรวงเกษตรฯ ไทย และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจึงควร

                                                   
131 ดแูนวโน้มของชาวญ่ีปุ่ นผู้พ านกัระยะยาวในเชียงรายและเชียงใหม่ได้ใน 
(1) คนญ่ีปุ่ นแห่พ านกัเชียงรายยาว ชีปั้ญหาใหญ่"วีซ่า"หมดอายุ-ต้องต่อทกุปี, (2552, 17 กนัยายน), ข่าวสด, 
19(6867), น. 28. 
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ท าการศกึษาผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้กบัภาคเกษตรอนัเน่ืองมาจากกฎระเบียบและข้อตกลงตา่ง ๆ ท่ี

รัฐไทยมีกบันานาชาติ 

 ในอีกด้านหนึ่ง ความเข้มแขง็ของชมุชนเกษตรก็สมัพนัธ์กบักฎระเบียบเศรษฐกิจการเมือง

ภายในรัฐไทยเอง นภาภรณ์ หะวานนท์และคณะ สรุปว่าความเข้มแข็งของชุมชนในมิติด้าน

เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสงัคมจะเกิดขึน้ได้เมื่อชมุชนสามารถ “จดัระบบเศรษฐกิจท่ีเอือ้

ให้สมาชิกสามารถปรับตัวเข้ากับระบบการผลิตเพ่ือการค้า” “จัดระบบการดูแลและแบ่งสรร

ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์และเป็นธรรมแก่สมาชิกในชุมชน” และชุมชนจะต้องมีกลไก

หรือการจดัระเบียบท่ีจะดแูลสมาชิกชมุชนในด้านสวสัดิการและความมัน่คงในชีวิตได้132ซึ่งผู้ วิจัย

เห็นด้วยว่าความสามารถในการจัดการเร่ืองดงักล่าวนัน้น่าจะเป็นดชันีแสดงความเข้มแข็งของ

ชมุชนได้ แตถ้่าจะผลกัดนัให้ข้อเสนอดงักล่าวเป็นจริงอาจมีประเด็นส าคญัท่ีต้องขบคิดท าความ

กระจ่างคือ คือ ชมุชนจะการบริหารจดัการระบบเศรษฐกิจ แบ่งสรรทรัพยากร และจดัหาสวสัดิการ

ตลอดจนความมั่นคงในชีวิตให้แก่สมาชิกในชุมชนได้อย่างไร เน่ืองจากประเด็นดังกล่าวเป็น

ประเดน็ท่ีอยู่ภายใต้อ านาจหน้าท่ีของรัฐ ดงันัน้ความเข้มแข็งของชุมชนจึงขึน้อยู่กับรูปแบบของ

ระบอบและระเบียบการเมืองภายในด้วยวา่จะออกแบบความสมัพันธ์ระหว่างรัฐกับชุมชนอย่างไร

ผา่นกฎหมายกฎระเบียบตา่ง ๆ  

 อย่างไรก็ตาม การออกแบบความสมัพนัธ์ระหวา่งรัฐกบัชุมชน หรือรัฐกับประชาชนใหม่นี ้

ย่อมถกูตัง้ค าถามในเร่ืองความเป็นธรรมว่าระเบียบดงักล่าวนีเ้อือ้ประโยชน์แก่ประชาชนกลุ่มใด

กลุม่หนึ่งหรือไม ่ทัง้นี ้ผู้ วิจัยเสนอแนวทางการออกแบบกฎหมายระเบียบว่าควรค านึงถึงแนวคิด

                                                                                                                                                  
(2) คะซโึอะ ชิบาตะ, (2554), สารสวสัดีปีใหม่จากกงสลุใหญ่ญ่ีปุ่ น ณ นครเชียงใหม่, เข้าถงึเมื่อ พฤษภาคม 
2555, จาก สถานกงศลุใหญ่ญ่ีปุ่ น นครเชียงใหม่ เวปไซด์: http://www.chiangmai.th.emb-
japan.go.jp/so_ryouji/Newyearmessage_th.pdf. 
(3) หรือในเวปไซต์ของสมาคมชาวญ่ีปุ่ นในเชียงรายและเชียงใหม่ดงันี  ้ 

 Japanese Association of ChiangRai (http://jacr2012.sitemix.jp/?page_id=171) 
 Chiang Mai Japanese Association (www.cmjpa.org)  

132 นภาภรณ์ หะวานนท์และคณะ, (2550), ทฤษฎีฐานรากในเร่ืองความเข้มแข็งของชมุชน, กรุงเทพฯ: ส านกังาน
กองทนุสนบัสนนุการวิจยั, น. 19-21. 

http://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/so_ryouji/Newyearmessage_th.pdf
http://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/so_ryouji/Newyearmessage_th.pdf
http://jacr2012.sitemix.jp/?page_id=171
http://www.cmjpa.org/
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เร่ืองความเป็นธรรมของ Rawls ท่ี Ronald Dworkin ถ่ายทอดมีใจความสรุปว่า ค าถามเร่ืองความ

เป็นธรรมคือ ค าถามว่ากฎเกณฑ์ท่ีทุกคนจะยอมรับถ้าไม่ได้ตระหนักถึงต าแหน่งท่ีได้เปรียบ

เสียเปรียบของพวกเขาในโครงสร้างทางสังคม133 ในแง่นี ้หน้าท่ีของรัฐคือออกแบบและสร้าง

กฎระเบียบท่ีท าให้ทกุคนมีความเท่าเทียมกันมากท่ีสดุความเป็นธรรมจึงจะเกิดขึน้ได้ โดยความ

เท่าเทียมนีเ้ป็นปัจจัยส าคญัท่ีน าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนตามท่ี Frits Wils สรุปไว้ว่าชุมชน

เข้มแขง็คือชมุชนท่ีสามารถแก้ปัญหาของตนเองได้ ซึ่งผู้ วิจยัมีความเห็นว่าชุมชนจะสามารถแก้ไข

ปัญหาของตนเองได้ก็ตอ่เมื่อมีพลงัทางเศรษฐกิจและพลงัทางการเมืองมากพอท่ีจะเจรจาต่อรอง

กบัแรงกระท าภายนอกท่ีมีตอ่ชมุชน  

                                                   
133 Bryan Magee, (1982), Men of Ideas, New York: Oxford University Press, p. 216  
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ภาคผนวก 
 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 
เกษตรกร 

 กลุม่เกษตรกรผู้ปลกูกล้วยหอมทอง จงัหวดัเพชรบรีุ 
 กลุม่เกษตรกรผู้ปลกูถัว่แระญ่ีปุ่ น จงัหวดัเชียงราย 
 กลุม่เกษตรกรในอ าเภอเวียงป่าเป้า จงัหวดัเชียงราย 
 คณุเกษม พรหมเรืองฤทธ์ิ หวัหน้าชดุ กลุม่เกษตรกรผู้ปลกูถัว่แระญ่ีปุ่ น  
 คณุฟืน้ พลูสมบตัิ เกษตรกร GAP ดีเดน่ ปี 2552 
 คณุนชุ ศรียานะ เกษตรกรดีเดน่ปี 2551  

เจ้าหน้าท่ีบริษัท 
 คณุเฉลิม ธรรมสมบตัิ พนกังานสง่เสริมบริษัทลานนาเกษตรอตุสาหกรรม 
 คณุจนุ โคยามะ ผู้จดัการบริษัท Pacific Trade 

ข้าราชการ 
 คณุสพุจน์ บญุธรรม นกัวิชาการสง่เสริมการเกษตร ส านกังานเกษตรจงัหวดัเชียงราย 
 คณุดจุเดียว วงศ์ภกัดิ์ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายประชาสมัพันธ์และข้อมลู ส านักงานเกษตรจังหวดั

เชียงราย 
 คณุชยัยทุธ์ หงศ์หิรัญ นกัวิชาการสง่เสริมการเกษตรช านาญการ ส านกังานเกษตรจังหวดั

เชียงใหม ่
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