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บทคัดยอ 

เรื่อง เกษตรพันธสัญญาเพื่อบรรเทาความยากจน  
(กรณศีึกษา จังหวัดเชยีงใหม) 

   
 เอกสารฉบับนี้เปนการศึกษา รูปแบบการทําเกษตรภายใตระบบเกษตรพันธสัญญาเพื่อบรรเทา

ความยากจน โดยใชขอมูลปฐมภูมิ จากการออกแบบสํารวจ สัมภาษณ กลุมเกษตรกรรายยอยในพื้นที่

จังหวัดเชียงใหม และขอมูลทุติยภูมิจากเอกสารและขอมูลเผยแพรจากองคกรภาครัฐและเอกชน  

ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 

 วัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบเกษตรภายใตระบบเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming)  

ในพื้นที่ขนาดเล็กเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มรายไดและสรางเสถียรภาพของรายไดใหกับ

เกษตรกรรายยอย 

 ผลการศึกษาในสวนขอมูลทั่วไปแสดงใหเห็นวารายไดที่เพิ่มข้ึนและรายไดที่มั่นคงสม่ําเสมอ  

เปนสิ่งจูงใจใหเกษตรกรทําการเกษตรแบบพันธสัญญา คิดเปนรอยละ 62 และ 38 ตามลําดับ เกษตรกร

รอยละ 68 เห็นสมควรใหสงเสริมการทําเกษตรแบบพันธสัญญาแกเกษตรกรทั่วไป 

 ในสวนของตนทุน ผลตอบแทนใน 4 พืช หลักที่ทําการศึกษา ประกอบดวย 

 - มันฝร่ัง รายไดเฉล่ียตอไรตอป เทากับ 26,424 บาท เทียบกับตนทุนรวม 17,759 บาท จะได 

 ผลตอบแทนสุทธิ 8,665 บาท 

 - ถั่วเหลืองฝกสด รายไดเฉล่ียตอไรตอป เทากับ 14,705 บาท เทียบกับตนทุนรวม  

              10,389 บาท จะไดผลตอบแทนสุทธิ 4,316 บาท 

 - พริกหวาน รายไดเฉล่ียตอไรตอป เทากับ 175,940 บาท เทียบกับตนทุนรวม 141,409 บาท 

 จะไดผลตอบแทนสุทธิ 34,531 บาท 

 - ผักรวม รายไดเฉล่ียตอไรตอป เทากับ 55,354 บาท เทียบกับตนทุนรวม 52,871 บาท  

 จะไดผลตอบแทนสุทธิ 2,483 บาท 

 ระบบเกษตรพันธสัญญาเมื่อถูกนําไปใชภายใตเงื่อนไขที่ตางกันยอมสงผลที่ตางกัน การวาง

แนวทางในการสงเสริมระบบเกษตรพันธสัญญาใหไดผลตามวัตถุประสงคที่ตองการ จําเปนตองมีการ

วางแผนรองรับและการจัดการที่ เหมาะสมประกอบดวย เพื่อควบคุมและนําระบบไปสูผลสัมฤทธิ์ 

ที่ตองการ 

 การนําระบบเกษตรพันธสัญญามาใชหรือมาสงเสริมใหกับเกษตรกร จึงควรพิจารณาและตระหนัก

ถึงผลที่ตองการรวมไปถึงผลในระยะยาวที่จะใหประโยชนถึงเกษตรกรและคุมคากับการดําเนินการ 

เปนสิ่งสําคัญ 
 



สารบัญ 
 

 หนา 
บทที่ 1 บทนาํ 1 
     1. ความสาํคัญของการศึกษา 1 

     2. วัตถุประสงคของการศึกษา  2 

     3. ขอบเขตของการศึกษา 2 

     4. วธิีการศกึษา 2 

         4.1 การรวบรวมขอมูล 2 

         4.2 การวิเคราะห 3 

     5. ผลที่คาดวาจะไดรับ 5 
บทที่ 2 เกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) และการพัฒนาการเกษตร 7 
     1. ความหมายของเกษตรพันธสัญญา 7 

     2. ความเปนมาของเกษตรพันธสัญญา 7 

     3. รูปแบบและบทบาทของเกษตรพนัธสัญญา 8 

     4. เกษตรพันธสัญญาในประเทศไทย 10 

         4.1 เกษตรครบวงจรและเกษตรพนัธสัญญา 11 

         4.2 นโยบายภาครัฐทีส่งเสริมระบบเกษตรพันธสญัญา 12 
บทที่ 3 ระบบเกษตรพนัธสัญญากับเกษตรกรรายยอย 15 
     1. ขอจํากดัในการทาํการผลิตอยางมปีระสิทธิภาพของเกษตรกรรายยอย 15 

     2. ศักยภาพในการใชระบบเกษตรพนัธสัญญาในเกษตรกรรายยอย 16 

     3. เกษตรพันธสัญญากบัโครงสรางการตลาด 17 

     4. ผลของการทาํเกษตรพันธสัญญาประเภทตางๆ 18 
บทที่ 4 ผลการศกึษา 21 
     1. ผลการศึกษา ในสวนขอมูลทั่วไป 23 

     2. ผลการศึกษา ในสวนตนทนุ/ผลตอบแทน 33 
บทที่ 5 สรุปและขอเสนอแนะ 53 
     1. สรุป 51 

     2. ขอเสนอแนะ 54 
บรรณานุกรม 57 
ภาคผนวก 61 
 
 



สารบัญตาราง 
 

 หนา 

ตารางที่ 1 แสดงรอยละของคําตอบจากการสัมภาษณ 22 

ตารางที่ 2 ตนทุน/ผลตอบแทนการผลิตเกษตรพันธสัญญามันฝร่ัง 36 

ตารางที่ 3 ตนทุน/ผลตอบแทนการผลิตเกษตรพันธสัญญามันฝร่ัง แสดงเปนรอยละ 37 

ตารางที่ 4 ตนทุน/ผลตอบแทนการผลิตเกษตรพันธสัญญาถั่วเหลืองฝกสด 40 

ตารางที่ 5 ตนทุน/ผลตอบแทนการผลิตเกษตรพันธสัญญาถั่วเหลืองฝกสด แสดงเปนรอยละ 41 

ตารางที่ 6 ตนทุน/ผลตอบแทนการผลิตเกษตรพันธสัญญาพริกหวาน 44 

ตารางที่ 7 ตนทุน/ผลตอบแทนการผลิตเกษตรพันธสัญญาพริกหวาน แสดงเปนรอยละ 45 

ตารางที่ 8 ตนทุน/ผลตอบแทนการผลิตเกษตรพันธสัญญาผักรวม 48 

ตารางที่ 9 ตนทุน/ผลตอบแทนการผลิตเกษตรพันธสัญญาผักรวม แสดงเปนรอยละ 49 

 



 (2) 

สารบัญภาพ 
 
 หนา 
แผนผังที่ 1 แสดงโครงรางสมมติฐานของเกษตรพันธสญัญา 9 
 



คํานํา 
 

 จากนโยบายการขจัดความยากจนของรัฐบาลและแผนแกไขความยากจนของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ที่เนนการใหความรูแกเกษตรกรเพื่อสรางปญญาในการแกปญหาความยากจนตามแนวปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภายใตกลยุทธของการ

ดําเนินการแบบบูรณาการในทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ซึ่งการทําการเกษตรระบบ

เกษตรพันธสัญญาเปนรูปแบบหนึ่งที่ทุกภาคสวนสามารถเขามามีบทบาทในการใหความรู ใหความรวมมือ

ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตของเกษตรกรทําใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มข้ึนและบรรเทา 

ความยากจนของเกษตรกรในที่สุด 

 สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ไดเห็นถึงความสําคัญของระบบ

เกษตรพันธสัญญาและทําการศึกษา เร่ือง เกษตรพันธสัญญาเพื่อบรรเทาความยากจน (กรณีศึกษา 

จังหวัดเชียงใหม) เพื่อใหทราบถึงขอเท็จจริง ขอดี ขอเสีย ของระบบเกษตรพันธสัญญาตลอดจนความ

เปนไปไดในการใชระบบเกษตรพันธสัญญาเปนกลไกหนึ่งในการบรรเทาความยากจนของเกษตรกร 

ในประเทศไทย  และเพื่อใหสามารถนําขอมูลจากการศึกษาไปใชประโยชนประกอบการกําหนด

แนวนโยบายแกไขปญหาความยากจนของเกษตรกร หรือแนวทางในการพัฒนาดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

 

            สุดใจ  จงวรกิจวัฒนา 

          สวนวิจัยเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร 

                 สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 

                 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 



บทที่ 1 
บทนํา 

 
1. ความสําคัญของการศึกษา 
 จากนโยบายรัฐบาลเรื่อง การขจัดความยากจนที่ไดกําหนดเปาหมายในการแกปญหาความยากจน 

ใหหมดสิ้นจากประเทศไทย ภายในป 2551 โดยจัดทํากลยุทธในการแกไขความยากจนไว 3 ประการ  

คือ ระดับประเทศ ระดับชุมชน และระดับบุคคล ที่จะตองดําเนินการเชื่อมโยงกันโดยเนนการทํางานแบบ 

บูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จากมติคณะรัฐมนตรี  

วันที่ 4 ตุลาคม 2548 รับทราบแผนแกไขความยากจนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ยึดหลัก 4 ประการ 

ไดแก 

 1. เนนการสรางกระบวนการเรียนรู เพื่อใหเกษตรกรเขาถึงขอมูล ขาวสาร ความรูและปญญา 

เพื่อการแกปญหาความยากจน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 2. เนนการฝกอบรมภาคปฏิบัติ เพื่อใหเกษตรกรรูจักการลดรายจาย เพิ่มรายไดและเขาถึงโอกาส

ใหมๆ โดยมีการทํากินในแปลงที่ดินที่จัดใหควบคูไปกับการเรียนรู 

 3. เนนการนําที่ดินที่ถูกปลอยใหรกรางวางเปลามาใชประโยชนในการสรางงาน สรางรายไดใหกับ

เกษตรกรยากจน ควบคูกับการฟนฟูธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 4. เนนการรวมกลุมเกษตรกรใหพึ่งพาชวยเหลือกัน ในรูปสหกรณหรือวิสาหกิจชุมชน และสราง

ความรวมมือกับภาคเอกชน เพื่อชวยเหลือดานการตลาด อันสามารถจะเชื่อมโยงไปสูการสงออกในรูปการ

ทํา Contract Farming กับบริษัทเอกชน 

 นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณไดยึดหลักแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการแกไขความ

ยากจนของเกษตรกร ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยกําหนดแนวทางการ

พัฒนาการเกษตรในลักษณะบันได 4 ข้ัน ดังนี้  

ระดับที่ 1 การทําเกษตรขั้นพื้นฐานเพื่อการดํารงชีวิตในครัวเรือน 

 ระดับที่ 2 การทําเกษตรเมื่อเหลือจากการบริโภค นําไปจําหนายในชุมชนเพื่อสรางรายได  

 ระดับที่ 3 การทําเกษตรเพื่อขายแลกเปลี่ยนระหวางชุมชน ตําบล อําเภอหรือจังหวัดใกลเคียง  

 ระดับที่ 4 การทําการเกษตรเพื่อจําหนายภายในประเทศและสงออกตางประเทศ รวมถึงการ 

มีนโยบายปรับโครงสรางภาคการเกษตร และการปรับโครงสรางการผลิตรายสินคา ซึ่งการดําเนินการตางๆ 

นี้จะนําไปเปนตนแบบปรับใชใหเหมาะสมในแตละพื้นที่ทุกหมูบานทั่วประเทศในการแกไขปญหาความ

ยากจนของเกษตรกรตอไป 



เกษตรพันธสัญญาเพื่อบรรเทาความยากจน (กรณีศึกษา จังหวัดเชียงใหม) 2 

 การศึกษาในเรื่องเกษตรพันธสัญญาเพื่อบรรเทาความยากจน สามารถใชเปนแนวทางหนึ่งในการ 

ชวยขจัดความยากจนใหกับเกษตรกรรายยอย ซึ่งสอดคลองกับแผนแกไขปญหาความยากจนของกระทรวง

เกษตรฯ และแนวทางการพัฒนาการเกษตรในลักษณะบันได 4 ข้ัน ที่รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรฯ ไดนอม

นําพระราชดํารัสการดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนหลักในการปฏิบัติ

เพื่อแกไขปญหาความยากจนใหแกราษฎร โดยการสรางแหลงรายไดที่มีเสถียรภาพและมั่นคงอีกทั้งเปนการ

พัฒนาระบบการทําเกษตรและขายใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นกวาวิธีดั้งเดิม ที่สอดคลองกับนโยบายของรัฐ 

ในการขจัดความยากจนระดับบุคคลที่ใหความสําคัญกับการแกไขปญหาเชิงรุก เพื่อใหคนยากจน 

มีทางเลือกในการประกอบอาชีพทั้งในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรใหมีรายไดเพิ่มข้ึนอยางมีเสถียรภาพ  

มีโอกาสเขาถึงบริการดานการศึกษาการเรียนรูและแหลงทุน ตลอดจนไดรับการแกไขปญหาหนี้สินอยางเปน

ธรรม รวมทั้งสงเสริมกระบวนการเรียนรูตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร จึงไดทําการศึกษาเรื่อง “เกษตรพันธสัญญาเพื่อบรรเทาความ

ยากจน” (กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม) เพื่อเปนกรณีตัวอยางของระบบเกษตรทางเลือกใหกับเกษตรกร 

รายยอยที่สนใจนําไปพัฒนาระบบการทําการเกษตรที่ทําอยูและเปนขอมูลศึกษาใหกับนักวิชาการและ

ผูสนใจตอไป 
2. วัตถุประสงคของการศึกษา 

  1. ศึกษาการใชรูปแบบการจัดการฟารมแบบเกษตรพันธสัญญา Contract Farming  

ในฟารมขนาดเล็ก เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิต และเพิ่มรายไดใหกับเกษตรกรรายยอยที่สงผลถึง

การบรรเทาความยากจนของเกษตรกร 

  2. ศึกษาขอดีและจุดออนของการทําการเกษตรแบบพันธสัญญาของเกษตรกรรายยอย 
3. ขอบเขตของการศึกษา 

  การศึกษาจะทําในรูปแบบของกรณีศึกษา (Case study) จังหวัดเชียงใหม ศึกษาขอดี

ขอเสียในการทําเกษตรแบบเกษตรพันธสัญญา ผลของการทําเกษตรพันธสัญญาที่มีตอระดับรายได 

และเสถียรภาพของรายไดของเกษตรกรโดยคัดเลือกเกษตรกรตัวอยางจากกลุมเกษตรกรรายยอย 

ที่ประกอบการเกษตรแบบเกษตรพันธสัญญาในที่ดินไมเกิน 5 ไร และดําเนินการมาแลวไมต่ํากวา 3 ป 
4. วิธีการศึกษา 

  4.1 การรวบรวมขอมูล  
   4.1.1 การเก็บขอมูลจะประกอบดวยขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) และ

ขอมูลเชิงคุณภาพ (qualitative data) โดยการกําหนดตัวอยางจากกรอบรายชื่อเกษตรกรที่ทําการเกษตร
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แบบพันธสัญญาใน 8 อําเภอในจังหวัดเชียงใหม การสุมตัวอยางจะทําในลักษณะคํานึงถึงความนาจะเปน 

(Probability) แบบสองขั้นตอน (Two-stage random sampling) เปนการสุมตัวอยางแบบ 2 ระดับ คือ 

 การกําหนดพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเชียงใหมเปนกรณีศึกษาเนื่องจากเปนพื้นที่ที่มีเกษตรกร 

รายยอยทําการเกษตรแบบพันธสัญญาจํานวนมาก และคัดเลือกตัวอยางในการศึกษาโดย 

 (1) คัดเลือกอําเภอที่มีเกษตรกรทําการเกษตรแบบพันธสัญญาจํานวนมากในระดับตนๆ จํานวน  

8 อําเภอ จากจํานวน 24 อําเภอ ในจังหวัดเชียงใหม ไดแก อําเภอแมวาง อําเภอแมแจม อําเภอสันทราย 

อําเภอแมแตง อําเภอพราว อําเภอไชยปราการ อําเภอสะเมิงและอําเภอแมริม ที่มีการทําเกษตรแบบ 

พันธสัญญาในพื้นที่ไมเกิน 5 ไร และดําเนินการมาแลวไมต่ํากวา 3 ป 

 (2) สุมตัวอยางกรอบรายชื่อเกษตรกรรายยอยในขอ (1) แบบมีระบบ (Systematic random 

sampling) ใหไดจํานวนกลุมตัวอยางที่กําหนด 50 ตัวอยาง ของกรอบรายชื่อเกษตรกร โดยการจัดชวงของ

การสุม = N/50 

   4.1.2 ประเภทขอมูล 

   (1) ขอมูลปฐมภูมิ รวบรวมจากการสัมภาษณตามแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง 

ที่ไดกําหนดไวในขอ 4.1.1 (2) 

   (2) ขอมูลทุติยภูมิ รวบรวมจากเอกสารการศึกษาและเอกสารเผยแพร ทั้งจาก

หนวยงานของรัฐบาลและองคกรตางๆ ทั้งภายในและตางประเทศ 
  4.2 การวิเคราะห 
   4.2.1 วิธีวิเคราะหเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) ศึกษาหลักการและวิธีการ

จัดการตลอดจนขอดีขอเสียของระบบฟารมแบบเกษตรพันธสัญญา และนําเสนอกลุมตัวอยางที่ไดรับ

ประโยชนเปรียบเทียบจากการทําเกษตรแบบพันธสัญญา แสดงปจจัยตางๆ ที่ทําใหประสบผลดีจากการ 

ทําเกษตรพันธสัญญา วิเคราะหวิธีการจัดการทั้งดานการผลิต การตลาด ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ

รวมถึงบทบาทของภาครัฐในการสงเสริมการทําเกษตรพันธสัญญาที่ปรากฏอยูในปจจุบัน 

   4.2.2 วิธีวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Method) จะศึกษาโครงสรางตนทุน

และผลตอบแทนการผลิตแบบเกษตรพันธสัญญาที่เปนไปตามหลักทฤษฎีเศรษฐศาสตรที่จะตองมีการ

ประเมินคาใชจายจากการใชวัสดุแรงงาน คาเสื่อมอุปกรณและคาใชจายตางๆ ที่มาจากครัวเรือนเกษตรกร

เทียบเปนตัวเงินใหถูกตองตามความเปนจริงที่สุด 
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การประเมินคาใชจายวัสดุและอ่ืนๆ 

  ในการคํานวณจะใชปริมาณและมูลคารวมทั้งหมดที่ใชในการผลิต ที่สามารถคํานวณเปน

การใชตอไรดวยวิธีดังนี้ 

  ปริมาณตอไร (หนวยตอไร) = ปริมาณทั้งหมด (หนวย) 

              เนื้อที่ปลูก (ไร) 

  มูลคาตอไร (บาทตอไร)  = คาใชจายรวม (บาท) 

           เนื้อที่ปลูก (ไร) 

  คาใชจายรวม   = ปริมาณวัสดุ X ราคาตอหนวย 

 

 การประเมินคาแรงงาน 

  การคํานวณคาแรงงานที่เปนแรงงานจากครอบครัวจะคํานวณจากคาจางแรงงานที่จาย

ใหกับแรงงานจางในทองถิ่นนั้นๆ คิดเวลาการทํางาน 8 ชั่วโมงตอวัน ดังนั้น คาจาง คาใชจายจะลดลงตาม

ชั่วโมงการทํางานที่เกิดขึ้น 

  คาจางแรงงาน (บาทตอไร)     =     คาจางตอวัน X จํานวนคน X ชั่วโมงทํางาน 

               8 ชั่วโมง X เนื้อที่เพาะปลูก (ไร) 

  

 การประเมินเครื่องมืออุปกรณและการลงทุนระยะยาว 

  ในการคํานวณคาเสื่อมเครื่องมืออุปกรณโรงเรือนและการลงทุนระยะยาว คาเสื่อมของ

เครื่องมือหรือโรงเรือน ส่ิงกอสราง เชน บอน้ํา และอุปกรณที่เกษตรกรจําเปนตองมีใชเพื่อการผลิตพืชผัก

อินทรีย และมีอายุการใชงานมากกวา 1 ป เชน อุปกรณใหน้ํา มีด จอบ เสียม ภาชนะตางๆ และกระสอบ  

เปนตน จะตองนํามาคํานวณคาเสื่อมเพื่อเปนสวนหนึ่งของตนทุนการผลิตดวย 

  คาเสื่อม    =  มูลคาแรกซื้อ – มูลคาซาก 

       จํานวนปที่ใชงานไดจนหมดอายุการใชงาน 

  คาเสื่อมตอไร (บาทตอไร) =  คาเสื่อมรวม (บาท) 

       เนื้อที่เพาะปลูก (ไร) 

 

 การประเมินคาเชาที่ดิน 

  คาเชาที่ดินจะประกอบดวยคาภาษีที่ดินและคาใชที่ดิน หรือคาเชาที่ดินตอฤดูการผลิต  

ซึ่งจะตองคิดในรูปตัวเงินหรือประเมินการจายที่จายดวยผลผลิตเปนตัวเงิน 
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  คาเชาที่ดินตอไร = คาภาษีที่ดิน + คาใชที่ดิน 

           เนื้อที่เพาะปลูก (ไร) 

    = คาเชาที่ดินตอฤดูการผลิต หรือคาประเมินการจายดวยผลผลิต 

เปนตัวเงิน 

 

 การประเมินคาซอม 

  จะประเมินคาซอมของเครื่องมืออุปกรณที่ใชในฟารม โรงเรือน ส่ิงกอสรางที่เกี่ยวของกับ

การผลิตในฟารมเทานั้น และคํานวณคาซอมเฉลี่ยตอป 

  คาใชจายในการซอมเฉลี่ยตอไร (บาท) = คาซอม ณ ปที่สํารวจ (บาท) 

          จํานวนปที่ใชงานไดจากการซอมครั้งหนึ่ง 

 

 การประเมินคาเสียโอกาสเงินลงทุน (ที่ไมใชเงินสด) 

  คาเสียโอกาสในการลงทุนในสวนของตนทุนผันแปรจะใชคํานวณโดยใชอัตราดอกเบี้ย

เงินกูเพื่อการเกษตรทั่วไปเปนการกูยืมระยะสั้นเฉลี่ยในปการผลิตนั้นเทียบเทากับเปนการกูมาจายเปน 

เงินสด 

  คาเสียโอกาสในการลงทุนในสวนของตนทุนคงที่จะใชคํานวณโดยใชอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

เฉล่ียในปนั้นเทียบกับเปนการออมในชวงเวลานานกวา 

 การแสดงโครงสรางตนทุนเปรียบเทียบ  

จะวิเคราะหจากคาเฉลี่ยของตนทุนจากกลุมตัวอยางในแตละกลุมพืช โดยกําหนด 

ใหรายไดรวมเทากับ 100 % และแสดงสัดสวนรอยละของแตละสวนของตนทุนที่เปนองคประกอบของ

รายไดรวม ซึ่งจะแสดงใหเห็นสัดสวนของโครงสรางของตนทุนในสวนคาใชจายตางๆ และรายรับที่ตาง 

ไปจากโครงสรางตนทุนของเกษตรกรที่ทําการเกษตรในพืชชนิดเดียวกันในทองที่เดียวกันที่ไมไดทํา

การเกษตรพันธสัญญา 
 5. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
  5.1 แสดงถึงประโยชนในการใชวิธีการทําเกษตรแบบพันธสัญญาที่ดี ซึ่งเปนรูปแบบหนึ่ง 

ในการจัดการดานการผลิต การตลาดของผลผลิตทางการเกษตรที่จะเปนแนวทางในการเพิ่มรายไดและ

บรรเทาความยากจนใหกับเกษตรกรรายยอยที่สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการขจัดความ

ยากจนใหกับเกษตรกร 
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  5.2 ผลการศึกษาจะสามารถใชเปนแนวทางในการเพิ่มศักยภาพในการผลิตสินคาเกษตร 

ใหมีคุณภาพและปริมาณตรงกับความตองการของตลาดที่สงผลใหเกษตรกร ผูแปรรูปผลิตผลเกษตรและ 

ผูสงออกไดรับประโยชนจากการพัฒนาระบบการเกษตรภายใตระบบเกษตรพันธสัญญาที่ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 2 
เกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) 

และการพัฒนาการเกษตร 
 
1. ความหมายของเกษตรพันธสัญญา 
 เกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) โดยทั่วไปหมายถึงการทําสัญญาในการทําเกษตร  

หรือฟารมสัญญาที่มีความหมายถึงการเพาะปลูกพืช หรือการเลี้ยงปศุสัตวที่มีการทําสัญญาซื้อขายกัน 

ประกอบดวย คูสัญญา 2 ฝาย คือ ผูผลิต ไดแก ฝายฟารม และคูสัญญา อีกฝายหนึ่ง คือ ผูซื้อผลผลิต  

ซึ่งสวนใหญจะเปนในรูปของบริษัท หรือโรงงานแปรรูปตางๆ ในสัญญาสวนใหญจะมีการกําหนดราคา 

ซื้อผลผลิต หรือวิธีการกําหนดราคาผลผลิต รวมถึงการกําหนดมาตรฐานและคุณภาพของผลผลิตที่จะรับซื้อ

ไวดวย นอกจากนี้ ขอตกลงในสัญญาในหลายๆ กรณีจะมีความเกี่ยวของกับการจัดหาปจจัยสนับสนุน 

การผลิตตางๆ ตลอดจนคําปรึกษาดานเทคโนโลยีในการผลิตใหกับฝายผูผลิตเพื่อความมั่นใจในมาตรฐาน

ของผลผลิตใหเปนไปตามสัญญา 
2. ความเปนมาของเกษตรพันธสัญญา 
 ในยุคแหงโลกาภิวัติที่ทําใหเกิดการขยายตัวของธุรกิจการเกษตรและระบบตลาดเสรีสงผลกระทบ

ถึงเกษตรกรรายยอยที่ตองประสบกับความยากลําบากในการเขาถึงตลาด ในหลายๆ ประเทศ การทําฟารม

ขนาดเล็กไมสามารถทํากําไรได ในขณะที่ฟารมขนาดใหญมีเพิ่มข้ึนเพื่อใหมีการจัดการไดอยาง 

มีประสิทธิภาพและไดกําไรสูงขึ้น เปนเหตุใหเกษตรกรรายยอยละทิ้งฟารมอพยพเขาทํางานในเมืองใหญ  

ทําใหแรงงานภาคเกษตรใหลไปสูภาคการผลิตอื่นๆ และภาคบริการ การหยุดยั้งการใหลของแรงงาน 

ภาคเกษตรจะทําไดก็ดวยการพัฒนาระบบเกษตรเพื่อเพิ่มรายไดใหกับเกษตรกรรายยอย สวนใหญที่ประสบ

กับปญหา ในการเขาถึงแหลงทุนและขาดประสิทธิภาพในการใชปจจัยในการผลิต ตลอดจนปญหา 

ดานราคาและตลาดของผลผลิต ซึ่งระบบเกษตรพันธสัญญาที่มีการจัดการที่ดีจะทําใหเกิดการเชื่อมโยง 

ในระบบที่จะทําใหเกษตรกรรายยอยสามารถทําการเกษตรเพื่อการคาไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

มีรายไดที่มั่นคงและมีเสถียรภาพ ในขณะเดียวกันก็จะทําใหผูลงทุน หรือผูซื้อผลผลิตมั่นใจไดในอุปทาน 

ของผลผลิตที่ตองการจากผูผลิตทั้งดานคุณภาพและปริมาณที่ตองการ 

 การทําการเกษตรแบบมีสัญญาผูกพันเริ่มปรากฏขึ้นในยุคกรีกโบราณที่ปฏิบัติกันทั่วไปในรูปของ

การจายคาเชาหรือหนี้ตามสวนของผลผลิตที่กําหนดในพืชที่ตกลงกัน ในประเทศจีนก็ไดมีบันทึกไวในชวง

ศตวรรษแรกถึงระบบการแบงผลผลิตระหวางคูสัญญาในหลายๆ รูปแบบ ประเทศสหรัฐอเมริกาชวงปลาย

ศตวรรษที่ 19 ก็มีการทําเกษตรแบบมีสัญญาผูกพันในรูปของการจายคาเชาที่ดินดวยพืชผลเกษตรที่ผลิตได
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บนที่ดิน กิจกรรมการเกษตรแบบมีพันธผูกพันระหวางเกษตรกรกับเจาของที่ดินนี้จะมีรูปแบบพัฒนามาจาก

ระบบศักดินา ในชวงแรกของศตวรรษที่ 20 ระบบการทําขอตกลงกับเกษตรกรเริ่มมีข้ึนในประเทศอาณา

นิคมของประเทศในยุโรป เชน สัญญาปลูกฝายในซูดานที่เปนสวนหนึ่งของสัญญาเชาที่ดิน  
3. รูปแบบและบทบาทของเกษตรพันธสัญญา 
 พันธสัญญาการเกษตร อาจมีความแตกตางกันไดหลายรูปแบบขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ 

และความซับซอนของเงื่อนไข ขอตกลงทางดานการตลาด ดานปจจัยการผลิตและดานการจัดการเปน

สําคัญ รูปแบบของสัญญาเกษตรควรเปนสัญญาระหวางเกษตรกรและผูแปรรูปสินคา หรือบริษัทจัดการ

ดานการตลาดสินคาเกษตรใหกับผูผลิตที่ใชผลผลิตสินคาเกษตรเปนปจจัยในการผลิต 

 ระบบเกษตรพันธสัญญาที่ดีควรเปนในรูปแบบของหุนสวนกันระหวางผูประกอบการธุรกิจเกษตร

กับเกษตรกรที่มีขอผูกพันกันในระยะยาวของทั้ง 2 ฝาย การแสวงหาผลประโยชนของผูประกอบการธุรกิจ

เกษตรควรมีระยะเวลาจํากัดไมกอใหเกิดความเสี่ยงในการลงทุน ฝายเกษตรกรตองมีความซื่อสัตย 

ตอสัญญาที่จะกอใหเกิดผลประโยชนในระยะยาว 

 ระบบเกษตรพันธสัญญาไดมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในวิถีการเกษตรในปจจุบัน ทั้งในรูปของการ 

ซื้อขายในระดับสากล ระดับบริษัท ตัวแทนของรัฐบาล สหกรณการเกษตร หรือผูประกอบการที่เปนเอกชน

ทั่วไป โดยเฉพาะในประเทศที่มีเกษตรกรรายยอยกระจายอยูทั่วไป ระบบเกษตรพันธสัญญาจะเขาไป 

มีบทบาทในการทําใหเกษตรกรรายยอยที่ไมสามารถทําการผลิตแขงขันกับเกษตรกรรายใหญ ไดสามารถ

เขาถึงระบบการผลิต บริการและปจจัยที่ทําใหเกษตรกรรายยอยสามารถทําการผลิตแขงขันในตลาดไดโดย

ผานการทําสัญญาการผลิตกับบริษัทธุรกิจการเกษตร 
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แผนผังที่ 1 แสดงโครงรางสมมตฐิานของเกษตรพนัธสัญญา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกษตรกร ผูสนับสนุน 

สัญญา 

บริหารจัดการ 

โครงการ 

สวนการผลิต 

สวนติดตาม 

     เงื่อนไขเบ้ืองตน 
(1) สภาพตลาด 

      - ดานกายภาพ 

      - ดานสังคม 

(2) ผูเชาที่ดิน 

(3) สภาพทางการเงิน 

(4) โครงสรางพื้นฐาน 

(5) วัสดุตางๆ  

(6) การติดตอส่ือสาร 
     สวนประกอบโครงการ 
ตารางพืชผล 

นโยบายราคา  

บริการสงเสริม  

หลักเกณฑสัญญา  

รูปแบบสัญญา  

เกษตรกรที่คัดเลือก  

พื้นที่เกษตรที่คัดเลือก  

ปจจัยดานเทคนิค  

ความกาวหนาของเกษตรกร  

วิจัยและการทดลอง  

การอบรมเจาหนาที่และ

เกษตรกร สภาเกษตรกร 

 

การสนับสนุนภาครัฐ 

ความมั่นคงทางการเมือง 

กฎหมายทั่วไป 

กฎระเบียบทาง

อุตสาหกรรม 

สาธารณูปโภค 

บริการชุมชน 

การควบคุมสุขอนามัย 

ความรูดานโรคพืช 

สภาพแวดลอม 

ผูเชาที่ดิน 

ผลตอบกลับสูเกษตรกรและผูสนับสนุน 

การปรับราคาและแกไขสัญญา 

การเปลี่ยนแปลงและปรับตัว 

การจัดสรรและกระจายโควตา 

แหลงขอมูล  base on Eaton, C.S., 1998 b : 274 (FAO) 
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โครงรางสมมติฐานเกษตรพันธสัญญาจะเปนในรูปแบบของหุนสวน รวมกันระหวางเกษตรกร 

และผูซื้อ ซึ่งจะทําใหเกษตรกรสามารถเขาถึงปจจัยการผลิต การบริการที่เกี่ยวของ เงินทุนและเทคโนโลยี 

การผลิต การกําหนดราคาจะชวยลดความเสี่ยงและความไมแนนอนตางๆ สัญญาหุนสวนในการทําฟารม

บางครั้งอาจทําใหเกษตรกรมีโอกาสทําการผลิตพืชใหมๆ ที่ไมสามารถเพาะปลูกได ถาไมมีหนวยแปรรูป

รองรับ หรือไดรับการเอื้ออํานวยจากบริษัท หุนสวน แตในทางตรงขามถาบริษัทผูซื้อขาดความรับผิดชอบ 

ในขอสัญญา เมื่อมีปญหาก็จะทําใหเกษตรกรตองรับภาระหนี้ได อยางไรก็ดีในมุมมองของบริษัทที่ใหการ

สนับสนุนการทําสัญญาฟารมกับเกษตรกรรายยอยและหลายๆ ราย ในหลายๆ กรณี เปนการผลิตที่มี

ประสิทธิภาพกวาการทําการผลิตในรูปฟารมใหญๆ และยังเปนรูปแบบที่เปนที่ยอมรับในมุมมองทาง

การเมือง ซึ่งทําใหสามารถใชที่ดินที่ไมอาจจะหาได รวมถึงโอกาสในการจัดการ อุปทาน และคุณภาพของ

ผลผลิตที่ไมสามารถหาไดในตลาดเปดทั่วไป ปญหาอาจเกิดขึ้นไดในกรณีที่เกษตรกรอาจมีการนําผลผลิต 

ที่ผลิตจากปจจัยของผูสนับสนุนไปขายนอกสัญญาในตลาดและขอขัดแยงที่อาจเกิดไดจากการยอมรับของ

สังคมและวัฒนธรรมทองถิ่น รวมถึงความเขมงวดในปฏิทินดานการเพาะปลูกที่อาจทําไมไดตามสัญญา 

การทําเกษตรพันธสัญญา จึงจําเปนที่จะตองมีกฎหมายรองรับโดยระบบกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ 

 การคัดเลือกรูปแบบของเกษตรพันธสัญญาที่เหมาะสมจะตองขึ้นกับส่ิงตางๆ ไดแก ชนิดผลิตผล 

ปจจัยของบริษัท ผูซื้อ ส่ิงแวดลอมดานกายภาพและสังคม ความตองการของเกษตรกรและระบบ 

การทําฟารมทองถิ่น ขอกําหนดในสัญญาจะมีความแตกตางกันไดมากมาย จากแบบพื้นฐานงายๆ  

ที่ผูซื้อกําหนดเพียงคุณภาพมาตรฐานทั่วไปเปนเงื่อนไขในการรับซ้ือ ไปจนถึงสัญญาที่มีรายละเอียดซับซอน

ที่กําหนดสิ่งตางๆ ไว เชน วิธีการปลูก การใชปจจัยที่กําหนดเทานั้น วิธีการจัดการ คุณภาพ ราคาและระบบ

การจายเงิน 

 การจัดการที่ดีจะทําใหการทําเกษตรพันธสัญญาประสบผลตามที่ตองการ เร่ิมจากการจัดวาง

แผนการผลิต และติดตามผลการผลิตอยางสม่ําเสมอจะทําใหไดผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ ตามปริมาณ 

ที่ตองการ ซึ่งเปนผลดีแกเกษตรกรผูผลิตและบริษัทผูรับซ้ือ ทั้ง 2 ฝาย 
4. เกษตรพันธสัญญาในประเทศไทย 
 เกษตรพันธสัญญาในประเทศไทย อาจกลาวไดวาเกิดขึ้นมานานแตเปนสัญญาแบบไมเปนทางการ 

คูสัญญาจะทําสัญญากันโดยใชความสัมพันธสวนตัวและสัมพันธทางสังคมในการสัญญาใหผลประโยชน

แกกันตามที่ตองการ และพัฒนามาเปนการทําสัญญาระหวางเกษตรกรกับกลุมทุนที่ทําใหเกษตรกร

สามารถเขาถึงแหลงทุนและปจจัยการผลิตรวมถึงการแกปญหาดานการตลาด ซึ่งเมื่อเกษตรกรเขาไปสูวงจร

การพึ่งพาทุนและปจจัยการผลิตจากนายทุนแลวก็จะเปนชองทางใหนายทุนสามารถมีอํานาจในการกาํหนด
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ราคา เพื่อผลประโยชนที่นายทุนจะไดรับสูงขึ้น โดยเกษตรกรไมสามารถจะมีอํานาจตอรองใดๆ และเขาสู

วงจรความยากจน 
 4.1 เกษตรครบวงจรและเกษตรพันธสัญญา 
  ในชวงหลังระบบเกษตรพันธสัญญาไดพัฒนารูปแบบและนํามาใชกับการพัฒนาระบบ

การเกษตรที่เปนที่รูจักกันในนามของระบบเกษตรครบวงจร ซึ่งถูกนําไปใชอยางแพรหลายในพื้นที่ตางๆ  

ของประเทศ และเริ่มแพรหลายอยางมากในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 6 

(2530-2534) “ออย” เปนพืชที่เขาสูระบบเกษตรพันธสัญญาในระยะแรกๆ และประสบความสําเร็จในการ

เขาสูระบบมากกวาพืชชนิดอื่น ในการดําเนินการแบบเกษตรอุตสาหกรรมในรูปของอุตสาหกรรมออยและ

น้ําตาล ตามมาดวยอุตสาหกรรมสับปะรดกระปอง และอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ การดําเนินธุรกิจที่อาศัย

ระบบเกษตรพันธสัญญาดังกลาว ผูประกอบการไมจําเปนตองเปนเจาของที่ดินจํานวนมาก การดําเนินการ

จะเปนการทําสัญญาระหวางเกษตรกรกับเจาของโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่ประสบผลสําเร็จ

อยางมาก การทําสัญญาจะเปนการเจรจาทําขอตกลงลวงหนาระหวางผูประกอบการกับเกษตรกรเทานั้น 

ขอตกลงที่ใหผลประโยชนที่ใหความพอใจกับคูสัญญาทั้ง 2 ฝาย ในบางพืชก็ไดมีการพัฒนาใหมีกฎหมาย

รองรับเพื่อปกปองผลประโยชนของคูสัญญาใหมีความเปนธรรมยิ่งขึ้น เชน ออยและน้ําตาลทราย  

จากประสบการณการดําเนินธุรกิจเกษตรแสดงใหเห็นวาระบบเกษตรพันธสัญญาสามารถนํามาใชในการ

ดําเนินการเกษตรอุตสาหกรรมไดผลดีกวาการคาพืชผลทั่วๆ ไป ภาครัฐจึงเขามามีบทบาทในการสงเสริม 

สนับสนุน ในรูปของโครงการตางๆ รวมกับสถาบันการเงิน เชน โครงการสี่ประสาน ที่ภาครัฐโดยกระทรวง

เกษตรและสหกรณดําเนินการรวมสถาบันการเงิน ไดแก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

 ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 6 (2530-2534) ที่มีนโยบายเนนการปรับ

ระบบการผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในตลาดโลก โดยการพัฒนาเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการผลิตทําใหมีปริมาณและคุณภาพสอดคลองกับความตองการของตลาดในตนทุนที่ต่ําลง

ทําใหสามารถแขงขันในตลาดโลกได บทบาทของภาครัฐที่เขามาสงเสริมและสนับสนุนระบบเกษตร 

พันธสัญญาที่เปนที่ รูจักกันแพรหลายในขณะนั้นวาระบบเกษตรครบวงจรกระตุนใหเกิดการลงทุน 

จากภาคเอกชนทําใหมีการนําพืชเศรษฐกิจใหมเขามาสูระบบการเกษตรของไทย รวมถึงปศุสัตวและประมง

ดวย ระบบการผลิตที่เปลี่ยนไปและการขยายตัวของตลาดสงออกเปนผลใหเกิดการพัฒนาของอุตสาหกรรม

เกษตรในภาคเอกชนกอใหเกิดบรรยากาศในการลงทุนที่ตอเนื่องถึงการพัฒนาระบบการผลิตทางการเกษตร

และการพัฒนาระบบตลาดที่มีประสิทธิภาพตอบสนองตอความตองการของผูแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

ทั้งตลาดภายในประเทศ และตลาดตางประเทศ  
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 การทําเกษตรระบบพันธสัญญามีเพิ่มสูงขึ้นอยางชัดเจน ตั้งแตป 2533 เปนตนมา พืชใหมๆ หลาย

ชนิดถูกนํามาใชภายใตระบบเกษตรพันธสัญญา รวมถึงขาวหอมมะลิ, ขาวอินทรีย, กุง, ผักชนิดใหมๆ 

สําหรับอุตสาหกรรมผักแชแข็งและผลไมตางๆ ระบบเกษตรพันธสัญญากระจายตัวไปทั่วทุกภาค 

ของประเทศตามการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมเกษตร 
 4.2 นโยบายภาครัฐที่สงเสริมระบบเกษตรพันธสัญญา 
  จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 6 (2530-2534) ในภาคเกษตร ภาครัฐ

ไดกําหนดนโยบายการพัฒนาการเกษตรของประเทศที่เปนแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร 

เพื่อการสงออกและทดแทนการนําเขา โดยเนนการพัฒนาคุณภาพ และระบบการจัดการ เพื่อชวยใหมีการ

ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตไปสูเกษตรกรและสนับสนุนใหเกษตรกรทําแผนการผลิตใหไดผลผลิตที่มี

คุณภาพและปริมาณที่สอดคลองกับความตองการของโรงงานอุตสาหกรรมที่ใชผลผลิตทางดานการเกษตร

เปนวัตถุดิบ ซึ่งเปนแนวทางนําไปสูการผลิตแบบเกษตรพันธสัญญา 

 ในการดําเนินการตามนโยบายดังกลาว รัฐบาลไดจัดทําโครงการรวมกับสถาบันการเงินในนาม 

ของโครงการสี่ประสานประกอบดวยภาครัฐ สถาบันการเงิน เกษตรกรและภาคเอกชน (ผูประกอบการ)

ภาครัฐโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ  รับผิดชอบทําหนาที่ประสานงานระหวางเกษตรกร 

กับผูประกอบการ กํากับดูแลใหทั้งสองฝายทําสัญญาและดําเนินการตามสัญญาในการทําการผลิตและ 

รับซ้ือผลผลิต และใหสถาบันการเงิน ไดแก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร เปนผูใหสินเชื่อ

ในการลงทุนแกเกษตรกรในระบบ ซึ่งวัตถุประสงคหลักคือการทําใหเกิดการพัฒนาระบบการจัดการผลิต 

ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อลดปญหาความเสี่ยงดานราคาผลผลิตเกษตรใหกับเกษตรกร ลดปญหาความ

ไมแนนอนของตลาด และพัฒนาเทคโนโลยีทางการผลิตใหกับเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

ของเกษตรกร 

 นอกจากนี้ ภาครัฐยังไดเพิ่มแรงจูงใจใหกับเกษตรกรที่เขารวมโครงการ โดยรัฐไดจัดสรรเงินฝาก 

จํานวน 250 ลานบาท ฝากไวที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร เพื่อนํารายไดจากเงินฝากนี้

นําไปชดเชยดอกเบี้ยเงินกูใหกับเกษตรกรที่เขารวมโครงการ เพื่อเปนสิ่งจูงใจใหกับเกษตรกรเขารวม

โครงการและยังเปนการลดตนทุนการผลิตของเกษตรกรดวย 

 อยางไรก็ดี การประเมินผลโครงการสี่ประสานไมคอยเปนที่นาพอใจจากเหตุผลที่การดําเนินการ

ของโครงการขึ้นอยูกับความชวยเหลือจากภาครัฐอยางมาก เชน การที่ภาครัฐจะตองจัดหาเมล็ดพันธุ 

ใหเปลากับผูปลูกดอกทานตะวัน เปนตน และการที่โครงการไมประสบความสําเร็จยังมีปจจัยประกอบอื่นๆ 

อีกหลายปจจัย สรุปไดคือ 

- ขอสัญญาที่เขมงวดเพื่อสรางความเปนธรรมใหกับคูสัญญาทั้ง 2 ฝาย ทําใหขาดความยืดหยุน 
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  ในการจัดการของผูประกอบการ 

- ความไมคุนเคยในการเพาะปลูกพืชชนิดใหมและขาดเวลาในการทําใหยอมรับเทคโนโลยี 

  ในการผลิตพืชใหมๆ เมื่อผลไดไมเปนไปตามที่คาดหวังเกษตรกรก็หันกลับไปเพาะปลูกพืช 

   เดิมที่คุนเคย 

 - ขาดการสงเสริมการเกษตรและการสนับสนุนดานเทคโนโลยีอยางจริงจัง รวมถึงระบบการ 

 จัดสงไมครอบคลุมพื้นที่โครงการไดทั้งหมด ทําใหการดําเนินงานขาดประสิทธิภาพ 

 ผลจากการประเมินโครงการสี่ประสาน ภาครัฐโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดมีการปรับแผน

เพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้น โดยเนนการดําเนินงานของหนวยงานตัวแทนภาครัฐที่ไมควรเขาไปมีบทบาทในการ

ทําสัญญาระหวางเกษตรกรและผูประกอบการโดยตรง ควรใหการทําสัญญาดําเนินการไปในรูปของธุรกิจ 

โดยไมจําเปนที่จะตองไดรับความชวยเหลือจากภาครัฐโดยไมส้ินสุด มาตรการตางๆ ถูกกําหนดขึ้นเพื่อ

รองรับการปรับแผนการดําเนินงานของโครงการสี่ประสานใหมีประสิทธิภาพมาตรการตางๆ นี้จะเนนในเรื่อง

การจัดการของความรวมมือในการมีสวนรวมในความเสี่ยง เชน การจัดตั้งกองทุนชดเชยความเสี่ยง เปนตน 

 ในป 2538 ไดกําหนดเงื่อนไขในการใหการสนับสนุนอุตสาหกรรมเกษตรภายใตโครงการ 

ส่ีประสานไว คือ 

 - เปนโครงการที่สามารถลดความเสี่ยงในการผลิต 

 - เปนโครงการที่สามารถลดความเสี่ยงดานการตลาด 

 - เปนโครงการที่สามารถระบุพื้นที่และเกษตรกรที่มีศักยภาพในการดําเนินการผลิต 

 การอนุมัติ โครงการจะตัดสินจากผลประโยชนสูงสุดที่ ผูประกอบการจะใหกับเกษตรกร  

การปรับแผนขั้นสุดทายไดใหความสําคัญกับการกําหนดสินคาเปาหมายไว 2 กลุม คือ 

 - ผลผลิตทางการเกษตรที่มีศักยภาพสูงในการสงออก เชน ขาวคุณภาพ ผลไม ไมดอก  

 ปลาน้ําจืด และปลาประมงชายฝง 

 - พืชอุตสาหกรรม เชน พืชผัก ดอกทานตะวัน ขาวโพด และไมโตเร็วตางๆ 

 โครงการสี่ประสานไดดําเนินการหลังจากมีการปรับโครงการอยางตอเนื่องในป 2539-2543  

ซึ่งอยูในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (2540-2544) 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (2545-2549) ไดวางแนวทางในการพัฒนา 

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยยึดหลัก 

ทางสายกลางเพื่อใหประเทศสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและนําไปสูการพัฒนาที่สมดุล มีคุณภาพยั่งยืน 

ในกระแสโลกาภิวัฒนและสถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา วิสัยทัศนของการพัฒนาในอนาคต  

20 ป ตอไปในอนาคตมีจุดมุงหมายที่เนนการแกปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคน 
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สวนใหญของประเทศในภาคเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณไดดําเนินการแกไขปญหาความยากจน

โดยยึดหลัก 4 ประการ ไดแก 

 1. เนนการสรางกระบวนการเรียนรู เพื่อใหเกษตรกรเขาถึงขอมูล ขาวสาร ความรูและปญญา 

เพื่อการแกปญหาความยากจน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 2. เนนการฝกอบรมภาคปฏิบัติ เพื่อใหเกษตรกรรูจักการลดรายจาย เพิ่มรายไดและเขาถึงโอกาส

ใหมๆ โดยมีการทํากินในแปลงที่ดินที่จัดใหควบคูไปกับการเรียนรู 

 3. เนนการนําที่ดินที่ถูกปลอยใหรกรางวางเปลามาใชประโยชนในการสรางงาน สรางรายไดใหกับ

เกษตรกรยากจน ควบคูกับการฟนฟูธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 4. เนนการรวมกลุมเกษตรกรใหพึ่งพาชวยเหลือกัน ในรูปสหกรณหรือวิสาหกิจชุมชน และสราง

ความรวมมือกับภาคเอกชน เพื่อชวยเหลือดานการตลาด อันสามารถจะเชื่อมโยงไปสูการสงออกในรูปการ

ทํา Contract Farming กับบริษัทเอกชน 

 แนวทางการพัฒนาไดกําหนดในลักษณะบันได 4 ข้ัน คือ ระดับที่ 1 การทําเกษตรขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการดํารงชีวิตในครัวเรือน ระดับที่ 2 การทําเกษตรเมื่อเหลือจากการบริโภคนําไปจําหนายในชุมชน 

เพื่อสรางรายได ระดับที่ 3 การทําการเกษตรเพื่อขายแลกเปลี่ยนระหวางชุมชน ตําบล อําเภอหรือจังหวัด

ใกลเคียง และระดับที่ 4 การทําการเกษตรเพื่อจําหนายภายในประเทศและสงออกตางประเทศเปนระดับ

สุดทาย 

 นอกจากนี้ ยังมีนโยบายปรับโครงสรางภาคการเกษตร และการปรับโครงสรางการผลิตรายสินคา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ทําใหมีการกําหนดมาตรการและ

โครงการตางๆ ข้ึนเพื่อรองรับและสงเสริมการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ระบบเกษตรพันธสัญญา 

(Contract Farming) นับเปนสิ่งหนึ่งภายใตกรอบยุทธศาสตร การเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถ 

ในการแขงขันของประเทศ ที่ใหความสําคัญกับการปรับโครงสรางภาคการผลิตและการคา รวมถึงการ

พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนใหเปนรากฐานที่เขมแข็งในการสรางรายไดของประเทศ เพื่อบรรเทาความยากจน 

จากการที่ระบบเกษตรพันธสัญญาเปนระบบที่เกี่ยวของกับการซื้อขายสินคาเกษตรที่สามารถกําหนด

ขอตกลงในการซื้อขายใหเปนประโยชนกับคูสัญญาไดภายใตการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นในปจจุบัน

จึงถูกนําไปใชเปนเครื่องมือในการแกปญหาทางการเกษตรและเปนองคประกอบในการพัฒนาการเกษตร 

ในหลายรูปแบบ เชน การคาสินคาเกษตรลวงหนา การประกันภัยพืชผลทางการเกษตร การพัฒนาระบบ

เกษตรครบวงจร การปรับโครงสรางการผลิตสินคาเกษตร และรวมถึงการนํามาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตเพื่อเพิ่มรายไดใหกับเกษตรกรรายยอยดวย 

 



บทที่ 3 
ระบบเกษตรพันธสัญญากับเกษตรกรรายยอย 

 

 การทําฟารมขนาดเล็กของเกษตรกรรายยอย นับวามีบทบาทสําคัญในภาคการเกษตรของไทย และ

ประเทศกําลังพัฒนาทั่วไป จากการที่เปนแหลงผลิตอาหารใหกับชุมชนและเปนแหลงสรางรายไดใหกับ

เกษตรกรที่มีรายไดต่ํา และยังเปนแหลงทําการผลิตพืชเศรษฐกิจที่มีมูลคาสูงไดเนื่องจากเปนการทํา

การเกษตรในพื้นที่ขนาดเล็ก (small – scale) สามารถดูแลการเพาะปลูกไดเต็มที่ตามวิธีการเพาะปลูก 

ที่กําหนดไวสําหรับพืชนั้นๆ นอกจากนี้การใชแรงงานในครัวเรือนในการทํางานนั้นแรงงานมีแรงกระตุนที่จะ

ทํางานดวยความตั้งใจและเรียนรูเพื่อพัฒนาในการสรางรายไดใหกับครอบครัวไดดีกวาทําใหไดผลผลิตที่มี

คุณภาพ สามารถแขงขันไดกับผลผลิตที่ผลิตในระบบฟารมใหญ (Large – scale) ที่ใชแรงงานจาง 

ในการผลิต 
1. ขอจํากัดในการทําการผลิตอยางมีประสิทธิภาพของเกษตรกรรายยอย 
 ศักยภาพในการผลิตที่มีคุณภาพของเกษตรกรรายยอยในพื้นที่เพาะปลูกขนาดเล็กมักจะถูก

มองขามไปดวยขอจํากัดตางๆ ประการสําคัญประการแรก ไดแก การที่เกษตรกรรายยอยจะถูกประเมิน 

ใหเปนผูมีรายไดต่ํา ขาดแคลนทรัพยากรในการผลิต ซึ่งประกอบดวย ปจจัยที่ใชในการผลิต เชน เมล็ดพันธุ 

ปุย สารเคมีและอุปกรณที่ใชในการผลิตตางๆ มีปญหาในเรื่องการเขาถึงการไดรับบริการดานการผลิต และ

ขอมูลดานการผลิตการตลาด  และมีอุปสรรคในการเขาถึงตลาด โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีการผลิตพืชชนิด

ใหมที่ขอมูลดานการผลิตและการตลาดหาไดยาก ประการที่สอง แมเกษตรกรจะมีขอมูลในการทําการผลิต

เพียงพอแตก็มักจะขาดเงินลงทุนและการเขาถึงแหลงเงินทุนเปนไปไดยาก ประการที่สาม โดยทั่วไป

เกษตรกรรายยอยจะทําการผลิต เพื่อผลิตอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเปนการยังชีพและเหลือขาย 

ในลักษณะของการคาในจํานวนและแหลงขายที่ไมแนนอน ทําใหเกษตรกรรายยอยไมชอบที่จะเสี่ยงในการ

ปลูกพืชชนิดใหม หรือปลูกพืชภายใตเงื่อนไขการคาของตลาด ประการสุดทาย การแทรกแซงของภาครัฐ  

ในการใหความชวยเหลือเกษตรกร ทั้งในรูปของการใหสินเชื่อและปจจัยการผลิต เชน ปุย เปนตน ไมทําให

เกิดผลตอการลดลงของขอจํากัดในการทําการผลิตของเกษตรกรรายยอย ที่กลาวไปแลวขางตน แตกลับจะ

ทําใหเกิดความไมแนนอนของการวางแผนการผลิตและผลผลิตของเกษตรกรรายยอย การกําหนดสัดสวน

การใหความชวยเหลือสวนใหญผูไดรับประโยชนจะเปนเกษตรกรรายใหญกวา เนื่องจากไดรับสินเชื่อและ

ปจจัยในปริมาณที่มากพอสําหรับการลงทุนการผลิต ในขณะที่เกษตรกรรายยอยไดรับในปริมาณนอย 

ไมเพียงพอกับการลงทุน นอกจากนี้ นโยบายสงเสริมการเกษตรภาครัฐสวนใหญจะเนนกลไกการสงเสรมิทีม่ี

ผลตอเกษตรกรรายใหญมากกวาเกษตรกรรายยอย 
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 จากขอจํากัดในการทําการผลิตของเกษตรกรรายยอย การลดขอจํากัดควรที่จะเริ่มจากการ

พิจารณากลไกภาครัฐในการสงเสริมประสิทธิภาพในการผลิตของเกษตรกรายยอยที่จะเอื้ออํานวย 

ใหเกษตรกรรายยอยสามารถเขาถึงแหลงทุน การใหความชวยเหลือดานเทคโนโลยีและปจจัยการผลิตตางๆ 

ทั้งนี้รวมถึงการเพิ่มความมั่นใจดานการตลาดสําหรับผลผลิตของเกษตรกร เมื่อกลไกภาครัฐในการสงเสริม

การผลิตของเกษตรกรรายยอยไดรับการพัฒนาและนโยบายการเกษตรไดถูกกําหนดเพื่อใหประโยชน 

แกเกษตรกรอยางเทาเทียมกันแลว ก็จะทําใหเกษตรกรรายยอยสามารถที่จะทําการผลิตพืชที่มีมูลคาสูง 

ในพื้นที่ขนาดเล็ก เพื่อยกระดับรายไดของเกษตรกรประสบผลสําเร็จได 
2. ศักยภาพในการใชระบบเกษตรพันธสัญญาในเกษตรกรรายยอย 
 ระบบเกษตรพันธสัญญาโดยทั่วไป คือการทําการเพาะปลูกพืชตามเงื่อนไขของสัญญาระหวางผูซื้อ

กับ เกษตรกรผู ป ลูก  ซึ่ ง เ งื่ อนไขหลักจะ เกี่ ยวข องกับการผลิตและการตลาด  ผู ซื้ อส วนใหญ 

จะประกอบดวยโรงงานแปรรูปอาหารหรือบริษัทผูสงออก ที่ประเมินแลววาการทําสัญญาเพาะปลูก 

เพื่อสรางความมั่นใจในปริมาณของอุปทานผลผลิตที่ตองการจะสามารถทํากําไรใหกับธุรกิจที่ทําอยู  

ยิ่งไปกวานั้นถาผูซื้อตองการใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพและผลิตไดตรงตามเวลาที่ตองการ บริษัทผูซื้อ 

ก็จะเขาไปใหความชวยเหลือดานเทคนิคและสนับสนุนดานปจจัยการผลิตใหกับเกษตรกรผูปลูกดวย

จุดประสงคที่สําคัญในการลดตนทุนการผลิตและยกระดับคุณภาพของผลผลิตใหสูงขึ้น เพื่อประโยชน 

ของบริษัทและเปนสิ่งจูงใจใหเกษตรกรคู สัญญาพอใจที่จะทําการผลิตตามสัญญา ซึ่งความพอใจ 

ของเกษตรกรในการทําสัญญาและความตอเนื่องในการทําสัญญาของเกษตรกรสวนใหญจะขึ้นอยูกับ 

ผลกําไรในการผลิตระดับฟารม 

 ความไดเปรียบของเกษตรกรที่ทําการผลิตภายใตสัญญา ก็คือ การมีตลาดรับซ้ือที่แนนอน และ 

ในหลายๆ กรณีที่การทําสัญญากับบริษัททําใหเกษตรกรเขาถึงเทคโนโลยีในการผลิต ปจจัยการผลิต  

การบริหารดานการผลิต รวมถึงสินเชื่อเพื่อการผลิตที่สงผลถึงการเพิ่มข้ึนของรายไดของเกษตรกร 

 ปญหาสําคัญของระบบเกษตรพันธสัญญา  ก็คือ  ส่ิงที่ ไมสามารถควบคุมไดดวยสัญญา 

ในลักษณะของความไมแนนอนในหลายรูปแบบที่จะทําใหเกิดความเสียหาย เชน ส่ิงจูงใจที่จะทําใหเกิด 

การทําผิดสัญญาในการฉวยโอกาสระยะสั้นที่เอื้ออํานวยให เชน ผูซื้ออาจฉวยโอกาสกดราคารับซื้อหลังจาก 

ที่เกษตรกรทําการเพาะปลูกไปแลว ในอีกทางหนึ่งเกษตรกรอาจฉวยโอกาสใชปจจัยและความชวยเหลือ

ดานเทคนิคจากผูซื้อแตกลับนําผลผลิตไปขายในตลาดนอกสัญญา  นอกจากนี้ยั งจะมีตนทุน 

ที่สามารถจะเกิดขึ้นนอกเหนือความคาดหมายไดอีก การใชระบบเกษตรพันธสัญญามาจัดการการผลิต 

ใหประสบผลไดกับทั้งผูผลิตและผูซื้อนั้น จะทําไดภายใตเงื่อนไขเฉพาะที่เหมาะสม เชน การนําระบบเกษตร

พันธสัญญาไปใชกับการผลิตพืชอาหารหลัก เชน ขาวหรือธัญพืชตางๆ จะใหแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ 
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คอนขางต่ําเมื่อเทียบกับการนําระบบเกษตรพันธสัญญาไปใชกับการผลิตพืชที่มีมูลคาสูงเพื่อการบริโภค 

ของผูบริโภคเฉพาะกลุมที่มีอํานาจซื้อทางเศรษฐกิจสูง 

 ดังนั้น การใชระบบเกษตรพันธสัญญาเพื่อแกไขปญหาดานการผลิตและการตลาดในสินคาเกษตร 

จําเปนจะตองพิจารณาถึงความเหมาะสมของประเภทสินคาเกษตรนั้นๆ จากขอเท็จจริงที่ปรากฏวาไมควร

ใชระบบเกษตรพันธสัญญาเปนกลไกหลักในนโยบายหรือมาตรการสงเสริมการขยายการผลิตหรือเพิ่ม

ปริมาณการผลิตเนื่องจากใหแรงจูงใจทางเศรษฐกิจต่ํา ผลสําเร็จของนโยบายก็จะไมดี ในขณะที่การใช

ระบบเกษตรพันธสัญญาเปนกลไกหนึ่งของยุทธศาสตรสรางแหลงรายไดใหกับเกษตรกรในการปลูกพืช

เฉพาะชนิดที่มีมูลคาทางการตลาดสูงจะประสบผลสําเร็จไดดีกวา โดยเฉพาะอยางยิ่งภายใตส่ิงแวดลอม 

ที่เหมาะสม 
3. เกษตรพันธสัญญากับโครงสรางการตลาด 
 ตลาดสมบูรณในทางเศรษฐศาสตร คือ ตลาดเสรีมีการแขงขันสมบูรณ มีขอมูลขาวสารสมบูรณ

สินคามีลักษณะเดียวเหมือนกัน ปราศจากสิ่งกระทบภายนอก มีผูซื้อและผูขายจํานวนมากจนไมสามารถ 

ทําใหผูหนึ่งผูใดควบคุมราคาได แตในความเปนจริงมีระดับของความไมสมบูรณตางๆ กันไป ข้ึนอยูกับ

คุณสมบัติของสินคา ขนาดและจํานวนของ ผูซื้อผูขาย ความยากงายในการเขาและออกจากตลาดการซื้อ

ขาย ประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรที่เกี่ยวของและความเปนธรรมในการดําเนินการ 

 การประสานกันในแนวตั้งของตลาด (Vertical coordination in markets) เปนขบวนการปรับ

อุปสงคและอุปทานเขาหากันที่เปนไปตามปริมาณของสินคา คุณภาพ สถานที่และเวลาในการขนสง  

ซึ่ง เกิดขึ้นพรอมไปกับหวงโซของงานที่ทําตอเนื่องกันมาตั้งแตการผลิต  การคัดเกรด  การบรรจุ  

การขนสง การแปรรูป การเก็บรักษา และการกระจายสินคา เกษตรกรจะสามารถปรับสินคาใหเขากับความ

ตองการของผูบริโภคที่เปลี่ยนไปไดโดยใชกลไกดานเทคโนโลยี นโยบายและการจัดการ ในภาคการเกษตร

มักจะประสบกับปญหา การประสานกันในแนวตั้งของตลาด ดวยลักษณะเฉพาะของการทําเกษตรที่เปน

การผลิตตามฤดูกาลปริมาณการผลิตจึงมากนอยไปตามฤดูกาล การตอบสนองของอุปทานชา สินคา 

มีลักษณะเนาเสียงาย มีความหลากหลายในคุณภาพ การกระจายตัวของพื้นที่ทําการผลิต ตัวอยางของการ

ประสานแนวตั้งของตลาด จะเห็นไดจากตลาดเปดทั่วไปที่มีการทําการคาคอนขางจะรวดเร็วไมมีภาระ

ผูกพันตอเนื่อง การดําเนินการจะพิจารณาจากกลไกของราคาเปนหลัก ราคาเปนสิ่งจูงใจสําหรับผูซื้อและ

ผูขาย และเปนปจจัยในการทําใหเกิดความสมดุลของอุปสงคและอุปทาน 

 การนําระบบการทําสัญญาระหวางผูซื้อและผูขายเขามาปรับการประสานแนวตั้งของตลาด นาจะ

สงผลดีใหกับผูเกี่ยวของทั้ง 2 ฝาย สัญญาที่เกี่ยวของกับการเกษตรอาจแบงออกได 3 ประเภท คือ 
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1. สัญญาตามความตองการของตลาด จะเกี่ยวของกับผลผลิตในดานของคุณภาพ ปริมาณ 

และราคา เปนตน เปนสัญญาที่เกษตรกรจะตองทําการผลิตใหไดตามปริมาณ คุณภาพ ภายใต  ราคา 

ที่กําหนดไว เพื่อสงมอบใหกับผูซื้อ 

 2. สัญญาการจัดหาทรัพยากรการผลิต จะเกี่ยวของกับการจัดหาปจจัยและการบริการดานการ

ผลิตที่ผูซื้อ ตกลงจะจัดใหตามสัญญาใหกับเกษตรกรเพื่อใชในการผลิต 

3. สัญญาการจัดการผลิต จะเกี่ยวของกับการใหความชวยเหลือดานเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับ  

การผลิตใหกับเกษตรกร 

 นอกจากนี้ ยังมีรูปแบบอื่นๆ ที่แทรกอยูในการประสานแนวตั้งของตลาด เชน สหกรณการเกษตร 

สมาคมและองคกรที่ชวยในดานการตอรองในการซื้อขายสินคาเกษตร ระบบขอมูลสินคาเกษตร การบริการ

ขนสง บริการสินเชื่อ รวมถึงแผนงานภาครัฐ เปนตน 
4. ผลของการทําเกษตรพันธสัญญาประเภทตางๆ 
 4.1 การทําสัญญาตามความตองการของตลาดมีขอดีและประโยชน คือ ผูซื้อจะใหขอมูลความ

ตองการของตลาดใหกับผูผลิตที่ระบุถึงตัวพืชที่ตองการในดานของรูปแบบ สายพันธุ คุณภาพ ระยะเวลา 

ที่ตองการ ทองที่ผลิต และราคาที่กําหนดตามที่ตกลงกัน ในขณะเดียวกันการตอรองเจรจาทําสัญญาผูผลิต

ก็จะใหขอมูลกับผูซื้อในสวนที่เกี่ยวของกับเงื่อนไขอุปทานสินคาที่จะผลิตใหวาจะทําไดตามสัญญามากนอย

เพียงใดจนเปนที่พอใจของทั้ง 2 ฝาย จึงตกลงทําสัญญากัน นอกจากนี้การทําสัญญาตามความตองการ

ของตลาดหรือผูซื้อยังทําใหผูซื้อสามารถที่จะทําสัญญากับผูผลิตหรือเกษตรกรไดหลายๆ ราย ตามความ

ตองการ โดยเฉพาะในเกษตรกรรายยอยหลายๆ ราย เพื่อใหไดผลผลิตตามปริมาณที่ตองการได 

 อยางไรก็ดี การทําสัญญาตามความตองการของตลาดมิไดเปนการชวยลดความเสี่ยงของทั้งผูซื้อ

และผูผลิตอยางชัดเจน ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับความซับซอนของเงื่อนไขและปจจัยตางๆ ที่เขามาเกี่ยวของ  

ในกรณีที่มองวาความเสี่ยง คือ ความผันผวนของรายได การกําหนดราคาคงที่ ในสัญญาซื้อขายไมใชเปน

ส่ิงที่จะชวยลดความเสี่ยงของทั้ง 2 ฝาย เมื่อเปรียบเทียบการซื้อขายในตลาดเปดที่มีการแขงขัน 

ในสินคาชนิดเดียวกัน และอาจเปนการเพิ่มความเสี่ยงใหกับทั้ง 2 ฝายไดในหลายๆ กรณี    การกําหนด

ราคาคงที่ในตลาดที่ราคาขายเปลี่ยนแปรไปตามปริมาณผลผลิต การกําหนดราคารับซ้ือในสัญญาคงที่ 

จะใหประโยชนในดานการลดความเสี่ยงดานราคาใหกับเกษตรกรไดมากกวาการลดความเสี่ยงของผูซื้อ  

คือ เปนการสรางเสถียรภาพของรายไดใหกับเกษตรกร(ลดความผันผวนของรายไดเกษตรกร)มากกวา

เสถียรภาพของผูซื้อเนื่องจากผูซื้อที่นําไปขายในตลาดที่มีการแขงขันยังตองเสี่ยงกับระดับราคาที่แขงขันกัน

ตามปริมาณและคุณภาพของอุปทานสินคาประเภทเดียวกัน การทําสัญญาที่มีการกําหนดราคารับซ้ือคงที่

นั้น จะทําไดงายขึ้นภายใตสถานการณที่ (1) การเปลี่ยนแปลงของอุปทานผลผลิตมิใชเปนตัวกระจาย 
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ที่สําคัญตอการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาในตลาด (2) ราคาขายในตลาดของผูซื้อผลผลิตตามสัญญา

มิไดมีความสัมพันธกับราคาของวัตถุดิบ ดังนั้น ราคาคงที่ตามสัญญาจะทําใหเกิดเสถียรภาพของรายไดของ

ผูซื้อผลผลิตจากเกษตรกรไปขายและ (3) เมื่อผูซื้อผลผลิตจากเกษตรกรคาดหวังวาราคาตลาดจะสูงกวา 

ที่ซื้อจากเกษตรกร 

 4.2 การทําสัญญาการจัดหาทรัพยากรการผลิต เปนลักษณะของสัญญาที่มี ข้ึน จากความ 

ไมสมบูรณของตลาดปจจัยการผลิต กลาวคือ การขาดแคลนปจจัยที่มีคุณภาพในการผลิตในตลาด เชน 

พันธุพืชที่มีคุณภาพตรงตามเงื่อนไขของสัญญา ทําใหผูซื้อตองจัดหาปจจัยพันธุให หรือแมจะพอหาได 

ในตลาดคูสัญญาอาจจัดหาซื้อใหในราคาที่ถูกกวาใหกับเกษตรกรคูสัญญาหลายๆ รายก็จะทําใหเกิดความ

ประหยัดทางเศรษฐกิจ (Economics of Scale) รวมไปถึงปจจัยอื่นๆ เชน สารฆาแมลง ปุย เครื่องจักร และ

อ่ืนๆ นอกจากนี้ก็จะเปนเหตุผลที่ผูซื้อผลผลิต ตองการใหผูผลิตใชปจจัยชนิดตางๆ ตามที่ผูซื้อตองการใหใช  

เพื่อผลผลิตที่มีคุณภาพโดยการใหทุนสนับสนุนการซื้อปจจัย ชนิดที่กําหนด ชวยลดตนทุนใหกับเกษตรกร

และสงผลไปถึงราคาที่จะขายใหกับผูซื้อในทายที่สุด 

 4.3 สัญญาการจัดการผลิต เปนสัญญาที่บอกถึงวิธีการผลิตที่ ผูซื้อตองการใหทําการผลิต  

เปนการใหคําแนะนําสงเสริมการผลิตเพื่อใหไดผลผลิตที่ตองการ ใหความชวยเหลือดานเทคโนโลยีการผลิต

ที่จะทําใหชวยลดตนทุนการผลิตที่จะคุมกับทุนที่ใหความชวยเหลือไป ในการนี้ผูซื้อที่เปนคูสัญญาตองมัน่ใจ

วาเกษตรกรจะไมนําเอาผลผลิตที่ไดรับความชวยเหลือนี้ไปขายใหกับผูซื้อรายอื่น โดยทั่วไปผูซื้อคูสัญญา 

จะใหความชวยเหลือในกรณีที่เอาเปนผูซื้อรายเดียวทําสัญญาใหปลูกพืชเฉพาะชนิดใดชนิดหนึ่งที่พิเศษ

จากตลาดทั่วไป หรือเปนพืชใหมที่มีเทคโนโลยีการผลิตตางไปจากพืชเดิมๆ ที่เกษตรกรทําการเพาะปลูกอยู 

ความจํากัดของขอมูลและแหลงรับซื้อ ทําใหเกษตรกรตองพึ่งคูสัญญาในการถายทอดเทคโนโลยีและตลาด

รับซื้อตามราคาที่กําหนดในสัญญา การใหความชวยเหลือดานเทคโนโลยีการผลิตนับเปนสวนสําคัญ 

ของการจัดการผลิต ในการควบคุมการผลิตใหไดผลผลิตที่มีปริมาณ คุณภาพและมาตรฐานตามตองการ 

เพื่อใหคุมคากับการรับซ้ือในราคาที่กําหนด 

 สรุปปญหาที่ตลาดสินคาเกษตรทั่วไปประสบในดานการสงผานขอมูล ทั้งดานการผลิตและ

การตลาด รวมถึง การเขาถึงปจจัยและบริการที่ สําคัญในการผลิต ทําใหการผลิตไมสามารถเกิด

ประสิทธิภาพเต็มที่ ไมสามารถทําใหเกิดการประหยัดทางเศรษฐกิจ การนําระบบเกษตรพันธสัญญา 

มาเปนกลไกประสาน จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ในการผลิตของเกษตรกรรายยอย ทําให

เกษตรกรรายยอยสามารถเขาถึงขอมูลในการผลิตการตลาด มีการถายทอดเทคโนโลยีในการผลิต เขาถึง

แหลงเงินทุน และการประกันราคาผลผลิต การผลิตที่มีการจัดการการผลิตการตลาดที่ดี ยอมสงผลดี 
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กับผูผลิตและผูซื้อทําใหเกิดการประหยัดทางเศรษฐกิจ ทรัพยากรถูกใชอยางคุมคาและสรางความยั่งยืน 

ในการใชทรัพยากรตอไปในอนาคต  

 



บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 

 การศึกษาเรื่องเกษตรพันธสัญญาเพื่อบรรเทาความยากจน (กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม) จะให

ความสําคัญในการศึกษาการทําเกษตรพันธสัญญาในกลุมเกษตรกรรายยอยที่มีพื้นที่ไมเกิน 5 ไร และ

ดําเนินการมาแลวไมต่ํากวา 3 ป ในจังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนจังหวัดที่มีความไดเปรียบในการทําการเกษตร

พืชเฉพาะอยางมีความตองการจากโรงงานหรือผูซื้อที่สามารถนําไปจัดการตลาดที่จะใหผลตอบแทนคุมคา 

ตัวอยางเชน มันฝร่ัง ถั่วเหลืองฝกสด พริกหวาน และผักเมืองหนาวตางๆ ทําใหมีเกษตรกรทําการเกษตร

แบบพันธสัญญาจํานวนมากทั้งเกษตรกรรายใหญที่ทําการเพาะปลูกในพื้นที่มากและเกษตรกรรายยอย 

ที่ทําการเพาะปลูกในพื้นที่ไมมากนัก 

 การศึกษาไดดําเนินการโดยการออกแบบสอบถามออกเปน 2 สวน สวนแรกเปนแบบสอบถามถึง

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการทําเกษตรพันธสัญญาของเกษตรกรรวมถึงเงื่อนไขตางๆ และขอคิดเห็นของ

เกษตรกร สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามตนทุนของพืชที่ทําแบบเกษตรพันธสัญญา การสุมตัวอยางคัดเลือก

จากเกษตรกรรายยอยที่ทําการเกษตรแบบพันธสัญญาในอําเภอที่มีการทําการเกษตรพันธสัญญา 

เปนจํานวนมาก ไดแก อําเภอแมริม แมวาง แมแจม แมแตง พราว ไชยปราการ สันทราย และสะเมิง 
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ตารางที่ 1 แสดงรอยละของคําตอบจากการสัมภาษณ  
 
 ใครเปนผูแนะนําทานใหทํา Contract Farming 
 ภาครัฐ 50.00         
 ภาคเอกชน 22.00         
 อ่ืน ๆ 28.00         
 อะไรเปนส่ิงจูงใจใหทํา Contract Farming 

 รายไดท่ีเพิ่มขึ้น 62.00        
 รายไดท่ีม่ันคงสม่ําเสมอ 38.00        
 การทําเกษตรพันธสัญญาในพื้นที่เกษตรของทานทําเต็มพื้นท่ีหรือไม 

 ทําเต็มพื้นท่ี 38.00       
 ทําบางสวน 62.00       
 ในระยะ 3 ป ท่ีผานมาทานพอใจกับรายไดในการทําเกษตรพันธสัญญาหรือไม 

 พอใจ 62.00      
 ไมพอใจ 20.00      
 ไมมีคําตอบ 18.00      
 ผูรับซื้อตามสัญญามีเงื่อนไขในการซื้ออยางไร 

 ซื้อผลผลิตท้ังหมด ใน 46.00     
 ซื้อผลผลิตท้ังหมด ในราคาแยกเกรด 30.00     
 ซื้อผลผลิตเฉพาะที่ไดเกรดที่กําหนดไว 20.00     
 สวนที่เหลือทานตองขายในตลาดเอง      
 อ่ืน ๆ 4.00     
 ทานคิดวาการซื้อขายที่ทานไดรับเหมาะสมหรือไม 

 เหมาะสม 64.00    
 ไมเหมาะสม  20.00    
 ไมมีคําตอบ 16.00    
ทานคิดวาการทําเกษตรพันธสัญญาเปนระบบเกษตรทางเลือกที่ควรสงเสริมหรือไม 
 ควรสงเสริม 68.00   
 ไมควรสงเสริม 4.00   
 ไมมีคําตอบ 28.00   
 ทานคิดวาจําเปนจะตองมีองคกรในการดูแลใหความยุติธรรมและรักษาผลประโยชนใหกับเกษตรและคูสัญญาหรือไม 

 จําเปน 56.00  
 ไมจําเปน 16.00  
 ไมมีคําตอบ 28.00  
 อะไรท่ีทานตองการในภาครัฐเขาไปมีบทบาทในเรื่องเกษตรพันธสัญญา 

 จัดตั้งหนวยงานกลางใหความรูและชวยเหลือเกษตรกรในการทําสัญญากับคูสัญญา 46.00 

 จัดตั้งหนวยงานที่ใหขอมูลดานราคาและการตลาดที่ถูกตองทันสมัย 52.00 

 จัดตั้งหนวยงานที่ใหความรูดานเทคโนโลยีการเกษตร 42.00 

 ออกกฎระเบียบในการคุมครองผูทําเกษตรพันธสัญญา 10.00 

 อ่ืนๆ  ระบุ 18.00 
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1. ผลการศึกษาในสวนของขอมูลทั่วไป 
 1.1 ผลจากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง ที่ทําการเพาะปลูกผัก มันฝร่ัง ถั่วเหลืองฝกสดและ 

พริกหวานที่เปนพืชทั่วไปที่เกษตรกรรายยอยสามารถทําการเพาะปลูกแบบพันธสัญญากันเปนหลักนั้นที่

รอยละ 50 ไดรับการแนะนําใหทําการเพาะปลูกแบบพันธสัญญาหรือ Contract Farming จากหนวยงาน

ของรัฐ ซึ่งสวนใหญจะมีการทําสัญญาซื้อขายกับโครงการหลวง โดยเฉพาะผักตางๆ รอยละ 22 ไดรับการ

แนะนําและชักชวนจากภาคเอกชน ซึ่งสวนใหญจะเปนโรงงานและคูสัญญาที่ทําการรับซื้อผลิตผลนั้นๆ เชน 

มันฝร่ัง ถั่วเหลืองฝกสด และพริกหวาน รอยละ 28 จะไดรับการชักชวนจากเพื่อนเกษตรกรดวยกันที่เคยทํา 

Contract Farming แลวพอใจกับรายได หรือไปสมัครกับผูรับซื้อหลังจากที่เห็นเกษตรกรรายอื่นๆ ที่ทํา 

Contract Farming แลวประสบผลสําเร็จ 

 ส่ิงจูงใจของเกษตรกรที่มาทําเกษตรพันธสัญญา รอยละ 62 ตอบวา เพราะมีรายไดที่เพิ่มขึ้น และ

รอยละ 38 ตอบวามีรายไดที่มั่นคงสม่ําเสมอ ส่ิงจูงใจที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่ทําใหเกษตรกรสนใจการทํา

เกษตรพันธสัญญา ก็คือการไดรับการสนับสนุนดานตางๆ จากผูรับซื้อคูสัญญา เชน การไดรับการสนับสนุน

ปจจัยการผลิตใหสามารถนําไปใชไดกอนในราคาที่ถูกกวาตลาดทั่วไป ไดแก เมล็ดพันธุ ปุย ฮอรโมน 

อุปกรณการเกษตรและเงินทุน เปนตน นอกจากนี้เกษตรกรยังมีความมั่นใจในตลาดที่มีแหลงรับซ้ือแนนอน

ในราคามาตรฐาน และในบางรายผูซื้อยังใหการสนับสนุนดานความรูและเทคโนโลยีการผลิตเพื่อให

เกษตรกรสามารถทําการผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดผลผลิตที่มีคุณภาพโดยมีการอบรมใหความรูแก

เกษตรกรและมีการสงเจาหนาที่มาตรวจฟารมใหดวย อีกสิ่งหนึ่งที่เกษตรกรสวนใหญในทองถิ่น โดยเฉพาะ

เกษตรกรรายยอยมีความพอใจมากก็คือ การที่ตลาดรับซื้ออยูใกลที่อยูคูสัญญาจะมารับซื้อโดยเกษตรกร 

ไมตองเสียคาขนสงหรือขนสงในระยะใกลก็สามารถขายผลผลิตได ทําใหเปนการลดตนทุนในสวนของ 

คาขนสงไดมากและไมเสียเวลาในการเดินทาง คุณภาพของผลผลิตจึงสดใหมเมื่อซ้ือขายทําใหไดราคาดี 

 จากการสํารวจพบวาเกษตรกร รอยละ 62 จะทําการเกษตรพันธสัญญาไมเต็มพื้นที่ มีเพียงรอยละ 

38 ที่ทําเต็มพื้นที่ ในสวนของเกษตรกรที่ไมไดทําเกษตรพันธสัญญาเต็มพื้นที่นั้น พื้นที่สวนที่ไมไดทําเกษตร

พันธสัญญาก็ยังคงถูกใชเพื่อการเกษตรที่ปลูกพืชแบบดั้งเดิมที่เคยปลูกอยูกอน หรือปลูกพืชทองถิ่น 

ตามฤดูกาล การที่เกษตรกรไมทําการใชพื้นที่ทั้งหมดในการทําเกษตรพันธสัญญามีเหตุผลตางๆ กันไป  

สรุปไดคือ พื้นที่นั้นมีความเหมาะสมในการปลูกพืชทองถิ่นที่เคยปลูกอยูแลวและใหผลดี บางสวนปลูกเพื่อ

การบริโภคในครัวเรือน ปริมาณน้ําไมพอเพียงกับการเพาะปลูกพืชที่กําหนดตามสัญญา ขาดแคลนแรงงาน 

ขาดแคลนเงินทุน และใชในการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อบํารุงดิน 

 เกษตรกรที่เขามาทําการเกษตรพันธสัญญาเกินกวา 3 ป ข้ึนไป มีความพอใจกับรายได รอยละ 62 

ที่ยังไมพอใจกับรายไดมี รอยละ 20 นอกนั้นยังไมสามารถตัดสินใจไดวาพอใจหรือไม แตก็ยังคงทํา
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การเกษตรพันธสัญญาตอไป เนื่องจากทําเกษตรพันธสัญญาเพียงบางสวน เหตุผลของความพอใจ 

สรุปได คือ มีรายไดดี ตลาดรับซ้ืออยูใกลบาน ราคาที่ยุติธรรม หาปจจัยการผลิตไดงาย เนื่องจากคูสัญญา

นํามาใหใชกอน มีตลาดแนนอน ไดรับความชวยเหลือดานเทคโนโลยี มีการอบรมและมีเจาหนาที่ตรวจ

ฟารมเพื่อดูแลคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิตทําใหไดราคาดี ไดรับสินเชื่อและการชวยเหลือดานเงินทุน

โดยไมตองผานวิธีการที่ซับซอน เปนตน สวนสาเหตุของความไมพอใจ สรุปไดคือ เมื่อราคาปจจัยการผลิต

สูงขึ้น ราคารับซื้อมิไดสูงขึ้นทําใหรายไดไมคุมทุน อํานาจการตอรองของเกษตรกรยังมีนอย คาแรงงานสูง 

ทําใหขาดแคลนแรงงาน ไมไดรับขอมูลดานราคาและตลาดอยางเพียงพอที่จะทําใหวางแผนการผลิตและ 

ใชประกอบการตอรองการซื้อขาย การขายสินคายังมีการขายผานตัวแทน (Broker) ทําใหตองเสียคาใชจาย

ใหตัวแทน 

 เงื่อนไขในการซื้อขาย รอยละ 46 ผูซื้อจะซ้ือผลผลิตทั้งหมดในลักษณะคละราคาเดียว รอยละ 30 

จะซื้อผลผลิตทั้งหมดในลักษณะของการแยกเกรดและกําหนดราคาตามเกรดของผลผลิต รอยละ 20 จะซื้อ

ผลผลิตเฉพาะที่ไดเกรดตามที่กําหนดไว สวนที่เหลือเกษตรกรจะตองรับผิดชอบเอง ซึ่งอาจถูกนําไปขาย 

ในตลาดทองถิ่น นําไปเปนอาหารสัตวที่สามารถนําไปใชประโยชนอยางอื่นไดก็จะนําไปใชแตถาไมสามารถ

ใชประโยชนไดแลวก็จําเปนตองทิ้งไป นอกจากนี้ก็ยังมีลักษณะการซื้อที่ตางไปจากที่กลาวมาแลวบาง 

ประมาณรอยละ 4 เชน การซื้อแบบเหมายกแปลงกอนเก็บเกี่ยว หรือการซื้อตามราคาตลาด ถาราคาตลาด

สูงก็จะคัดเกรดแยกราคา ถาราคาตลาดต่ําก็จะซื้อคละราคาเดียว เปนตน วิธีการซื้อขายที่ทํากันอยูนี้ 

ในความคิดของเกษตรกร รอยละ 64 เห็นวาเหมาะสมดีแลว รอยละ 20 เห็นวายังไมเหมาะสม และรอยละ 

16 ไมมีขอคิดเห็น เหตุผลของเกษตรกรที่ เห็นวายังไมเหมาะสม ก็คือ ในบางครั้งผลผลิตที่ผลิตได 

มีคุณภาพสูง กลับไดราคาไมสูงตามมาตรฐาน ระบบการประกันราคาไมไดมาตรฐาน ทําใหขาดความมั่นใจ

ในการผลิต 

 อยางไรก็ดีแมจะมีขอคิดเห็นมากมายดวยความพอใจ ความไมพอใจ ความเหมาะสม หรือ 

ไมเหมาะสม ตลอดจนความยุติธรรมของผูเขามารวมทําเกษตรพันธสัญญาทั้ง 2 ฝาย คือ ผูซื้อ และ

เกษตรกรผูผลิตก็ตาม เกษตรกรรอยละ 68 ก็เห็นควรใหมีการสงเสริมการทําเกษตรพันธสัญญา มีเพียง 

รอยละ 4 ที่มีความเห็นวาไมควรสงเสริม และรอยละ 28 ไมมีขอคิดเห็น เหตุผลที่สนับสนุนการสงเสริม

การเกษตรพันธสัญญา สรุปไดคือ เปนการสงเสริมใหมีการผลิตผลทางการเกษตรมีมาตรฐาน มีคุณภาพ

ปลอดภัยตอการบริโภค เปนการสรางระบบเกษตรทางเลือกใหกับเกษตรกร ชวยใหเกษตรกรมีรายไดดีข้ึน

และมั่นคง เปนการพัฒนาระบบตลาดใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ควรใหมีการสงเสริมพืชชนิดใหมใหกับ

เกษตรกรตามความตองการของตลาด โดยเฉพาะพืชที่มีอายุส้ันและมีมูลคาทางการตลาดสูง ในสวนของ

เหตุผลที่ไมควรสงเสริมเพราะระบบการควบคุม และระบบกฎหมายทางการธุรกิจเกษตรแบบพันธสัญญา 
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ยังไมสามารถนํามาใชเพื่อสรางความยุติธรรมใหกับผูที่เขาไปผูกพันในพันธสัญญาทางการเกษตรใหเต็มที่ 

ทําใหเกษตรกรขาดอํานาจในการตอรองเมื่อมีปญหาเกิดขึ้น ประกอบกับการกําหนดมาตรฐานในการ 

คัดเกรดรับซ้ือสินคายังอยูในการควบคุมของผูซื้อ ซึ่งสวนใหญเปนนายทุนทําใหเกษตรกรตองยอมรับราคา 

ที่ถูกกําหนดเมื่อราคาปจจัยสูงขึ้น ราคาก็มิไดสูงขึ้นในอัตราที่เทากัน ทําใหขายไดไมคุมทุน นอกจากนี้

ขอคิดเห็นของเกษตรกรที่นาสนใจขอคิดเห็นหนึ่งก็คือ การทําเกษตรพันธสัญญาเปนการจํากัดชนิดของพืช 

ทําใหความหลากหลายในเชิงนิเวศขาดหายไป ทําใหพืชทองถิ่นที่เคยมีปลูกหายไปจากวงจรการเกษตรพืช

ทองถิ่น พื้นดินและภูมิอากาศที่เหมาะสมกับพืชชนิดหนึ่งกลับถูกนําไปปลูกพืชอีกชนิดหนึ่ง การปลูกพืช 

ไมเปนไปตามฤดูกาล ซึ่งอาจทําใหเกิดการใชที่ดินผิดรูปแบบและเสื่อมโทรมในที่สุด 

 ในเรื่องของความจําเปนที่จะตองมีองคกรในการดูแลใหความยุติธรรมและรักษาผลประโยชนใหกับ

เกษตรกรและคูสัญญานั้น เกษตรกรรอยละ 56 เห็นวาจําเปน เพื่อใหความดูแลเกษตรกรที่ทําเกษตร 

พันธสัญญาไมใหถูกเอาเปรียบเนื่องจากขาดขอมูลดานราคาและการตลาด และเปนหนวยที่จะใหความ

ชวยเหลือเมื่อมีปญหาการซื้อขายเกิดขึ้น ชวยควบคุมการกําหนดมาตรฐานในการรับซ้ือ ดูแลความเสีย่งของ

เกษตรกรในการผลิตภายใตพันธสัญญา รวมถึงการดูแลดานสาธารณูโภคพื้นฐานและโครงสรางพื้นฐาน 

ที่จําเปนแกการทําเกษตรของเกษตรกร และการสนับสนุนความรูและเทคโนโลยีการผลิตที่จําเปนเพื่อให

เกษตรกรสามารถผลิตผลผลิตที่ดีมีมาตรฐานตามความตองการของตลาดและคูสัญญา ในสวนของ

เกษตรกรที่เห็นวาไมจําเปนตองมีองคกรดูแล มีรอยละ 16 โดยใหเหตุผลวา การทําเกษตรพันธสัญญาเปน

การทําธุรกิจทางการเกษตรที่ควรใหกลไกตลาดและภาคเอกชนดูแลกันเอง และในปจจุบันผูซื้อยอมตองการ

ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพและมีการดูแลควบคุมการผลิตใหไดมาตรฐานอยูแลว อยางไรก็ดีเกษตรกรบางสวน

รอยละ 28 ยังไมไดใหคําตอบในเรื่องนี้ 

 บทบาทของภาครัฐในเรื่องการทําเกษตรพันธสัญญาที่เกษตรกรเห็นวาควรเขาไปมีบทบาทมาก

ที่สุดก็คือ การจัดหาและใหบริการขอมูลดานราคาและการตลาดที่ทันสมัยและถูกตองในสินคาที่มีการทํา

เกษตรพันธสัญญา เพื่อเกษตรกรสามารถจะหาไดสะดวกในการนําไปใชประกอบการตัดสินใจในการทําการ

ผลิตและการตลาดกับคูสัญญา 

 ความตองการที่รองลงมาในบทบาทของภาครัฐก็คือ การจัดตั้งองคกรที่เปนหนวยงานกลาง 

ในการใหความรูและความชวยเหลือแกเกษตรกรในการเขาไปทําสัญญาการผลิตพืชผลเกษตร กลาวคือ 

องคกรนี้ควรเปนที่ปรึกษาใหกับเกษตรกรทั้งในดานการผลิต การตลาด และในดานกฎหมายที่เกี่ยวของ 

นอกจากนี้เกษตรกรยังใหขอคิดเห็นถึงบทบาทของภาครัฐในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีทางการเกษตร

สนับสนุนการผลิตทางเกษตรใหไดมาตรฐานตามที่ตลาดตางประเทศตองการหรือตามความตองการในทาง

อุตสาหกรรมเนื่องจากปจจุบันผูซื้อที่ทําสัญญาซื้อผลผลิตทางการเกษตรสวนใหญตองการซื้อผลผลิตไปเพือ่
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การสงออกและเปนวัตถุดิบในทางอุตสาหกรรม และยังเปนการปองกันความเสี่ยงของเกษตรกรที่จะผลิต

ผลผลิตไดไมตามสัญญา บทบาทในทางออมที่ภาครัฐควรสนับสนุน ก็คือ สงเสริมการพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภคทางการเกษตร เชน ระบบไฟฟา ระบบชลประทาน ในพื้นที่มีการทําเกษตรพันธสัญญา

จํานวนมาก (Contract Farming Zone) รวมถึงพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานอื่นๆ เชน โครงสรางพื้นฐาน

ในการคมนาคมใหเอื้ออํานวยในการขนสงที่มีประสิทธิภาพ การจัดตั้งกองทุนประกันความเสี่ยง และ 

ใหเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่เกษตรกรทําการเกษตรพันธสัญญา เปนตน ทายที่สุด ก็คือ บทบาทของภาครัฐ 

ในการออกกฎระเบียบที่จะคุมครองผูทําสัญญาทางการเกษตรเพื่อมิใหถูกระเมิดทําผิดสัญญา 

 1.2 ขอดีและขอเสียของระบบเกษตรพันธสัญญา 
ขอดีและขอเสียของระบบเกษตรพันธสัญญา 
 ระบบเกษตรพันธสัญญาที่มีการจัดการที่ดีจะเปนวิธีการที่ดีในการรวมกันสงเสริมการผลิต 

และการตลาดสินคาเกษตร สามารถทําใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มข้ึน ในขณะเดียวกันผูซื้อหรือเจาของโรงงาน 

บริษัทที่ใชผลผลิตทางการเกษตรเปนวัตถุดิบก็จะไดกําไรสูงขึ้นชวยลดความเสี่ยงใหกับทั้งเกษตรกร 

และผูซื้อ เมื่อเปรียบเทียบกับการซื้อขายในตลาดทั่วไป 

 ความไดเปรียบเสียเปรียบและปญหาในระบบเกษตรพันธสัญญานั้นจะเปนไปตามปจจัยดานวัตถุ 

ดานสังคมและสภาพแวดลอมของตลาด กลาวคือ การกระจายความเสี่ยงจะขึ้นอยูกับปจจัยของสภาพ

ตลาดของวัตถุดิบและผลิตผลแปรรูป รายไดที่เกษตรกรไดรับและขอมูลความรูรวมถึงเทคโนโลยีที่มี 

ใหกับเกษตรกรผูปลูก ซึ่งปจจัยเหลานี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณที่ตางๆ กันไปทําใหการกระจาย 

ความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงไปดวย 
ขอดีของระบบเกษตรพันธสัญญา 
 

เกษตรกร ผูซ้ือ (บริษัท โรงงานฯ) 

• ไดรับปจจัยและบริการในการผลิต 

• เขาถึงแหลงทุน สินเชื่อ 

• ไดรับเทคโนโลยีในการผลิต 

• ไดรับการอบรมความรูในการผลิต 

    เพิ่มทักษะในการผลิต 

• ไดรับการประกันราคาผลผลิตผานโครงสราง 

    การกําหนดราคา 

• เขาถึงตลาดที่เชื่อถือได 

• ทําใหสามารถบริหารการผลิตการจัดการ 

    ไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

• ทําใหขอจํากัดในเรื่องพื้นที่เพาะปลูกหมดไป 

    คือ เทากับเปนการผลิตโดยไมตองลงทุน 

    เรื่องที่ดิน 

• มีความมั่นใจในการผลิตและการกระจาย 

    ความเสี่ยง 

• ไดรับผลิตผลที่เปนวัตถุดิบในการผลิตหรือ 



ผลการศึกษา 27 

    แปรรูปในปริมาณและคุณภาพตามที่ตองการ 

    ทําใหสามารถผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    ไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ 

• ไดรับการยอมรับจากองคกรของภาครัฐ 

 
ขอดีที่เกษตรกรไดรับจากระบบเกษตรพันธสัญญา 
 ขอดีที่ เกษตรกรได รับจากการทําเกษตรพันธสัญญาเปนหลักก็คือ การที่คู สัญญาคือผูซื้อ 

จะเปนตลาดรับซ้ือผลผลิตของเกษตรกร และยังทําใหเกษตรกรเขาถึงระบบการจัดการ เทคโนโลยี และ

บริการสงเสริมการเกษตร รวมไปถึงแหลงทุนและสินเชื่อที่แตเดิมเกษตรกรไมสามารถเขาถึงได ขอดีตางๆ 

สรุปไดคือ 

• ไดรับปจจัยและบริการในการผลิต 

 ในการทําเกษตรพันธสัญญา มีจํานวนมากที่ผูซื้อพิจารณาใหการสนับสนุนดานปจจัยการผลิต

ใหกับเกษตรกร เชน จัดหาเมล็ดพันธุ ปุย และสารเคมีทางการเกษตรอื่นๆ รวมถึงการเตรียมดิน  

การเก็บเกี่ยว และการใหการอบรมและสงเสริมการผลิต ทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกรสามารถทําการผลิตใหไดผล

ผลิตตามปริมาณและคุณภาพที่ผูซื้อตองการ ซึ่งเปนการยากที่เกษตรกรรายยอยโดยทั่วไปจะสามารถเขาถึง

การไดรับการสนับสนุนเหลานี้ 

• เขาถึงแหลงทุน สินเชื่อ 

 เกษตรกรรายยอยสวนใหญจะประสบกับปญหาการเขาถึงแหลงทุนและสินเชื่อ เพื่อนํามาซื้อปจจัย

การผลิต ทําใหตองใชสินเชื่อนอกระบบและถูกเอาเปรียบและเขาสูวงจรความยากจน ระบบเกษตร 

พันธสัญญา ผูซื้อที่ตองการผลผลิตที่ดีจะใหสินเชื่อกับเกษตรกรเปนคาใชจายในการจัดหาปจจัยการผลิต

และหักออกจากราคาผลผลิตที่เกษตรกรขายให หรือผูซื้ออาจเปนผูค้ําประกันสินเชื่อใหกับเกษตรกรที่ทํา

การกูกับธนาคาร การที่เกษตรกรมีสัญญาขายผลผลิตทําใหธนาคารเชื่อมั่นในรายได ทําใหสามารถเขาถึง

สินเชื่อไดงายขึ้น ซึ่งเปนขอดีของระบบการจัดการเกษตรพันธสัญญาที่เกษตรกรไดรับ 

• ไดรับเทคโนโลยีในการผลิต 

 การพัฒนาการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและคุณภาพของผลิตผลนั้นจะควบคูไปกับ

การใชเทคโนโลยีที่จะทําใหไดผลผลิตที่ดีตามความตองการของตลาด ซึ่งเกษตรกรรายยอยจะขาดโอกาส 

ในการเขาถึงเทคโนโลยี เนื่องจากขาดทรัพยากรทุน ซึ่งระบบเกษตรพันธสัญญาจะทําใหเกษตรกรไดโอกาส

ที่จะเขาถึงเทคโนโลยีโดยผูซื้อจะใหการสนับสนุนเกษตรกรใชเทคโนโลยีในการทําการผลิตเพื่อผลประโยชน

ที่ผูซื้อจะไดรับจากผลผลิตที่มีคุณภาพตามที่ตองการ 
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• ไดรับการอบรมความรูในการผลิตเพิ่มทักษะในการผลิต 

 ระบบเกษตรพันธสัญญา ผูซื้อยอมตองการไดผลิตผลที่ดีมีคุณภาพในปริมาณที่ตองการและ 

ลดตนทุนในการผลิต เพื่อความมั่นใจในวัตถุดิบที่จะนําไปทําการผลิตหรือแปรรูปไดอยางมีประสิทธิภาพ  

จึงสนับสนุนใหการอบรมแกเกษตรกรผูผลิต เพื่อใหเกษตรกรทําการผลิตตามหลักการที่ถูกตอง สรางระบบ

ฟารมและการใชปจจัยการผลิตที่ถูกตองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ

มาตรฐานในราคาตนทุนที่สามารถแขงขันในตลาดโลกได ซึ่งทําใหเกษตรกรมีการพัฒนาดานทักษะในการ

ผลิตที่ถูกตอง 

• ไดรับการประกันราคาผลผลิตผานโครงสรางการกําหนดราคา 

 ระบบเกษตรพันธสัญญา ผูซื้อจะทําการกําหนดราคารับซื้อระบบไวในสัญญา ซึ่งบางสัญญาอาจ 

ไมมีการกําหนดราคาตายตัวแตกําหนดวิธีการประเมินราคาขึ้นลงตามราคาตลาด ณ เวลาสงมอบ อยางไร 

ก็ดีเกษตรกรสามารถกําหนดเงื่อนไขกอนทําสัญญาไมใหถูกกดราคาต่ํากวาราคาตลาด 

• เขาถึงตลาดที่เชื่อถือได 

 เกษตรกรรายยอยจะมีขอจํากัดเรื่องตลาดเปนผลจากผลิตผลที่ผลิตมีปริมาณมากในตลาด 

และชนิดที่จํากัด คือ มีผลผลิตของพืชเพียงไมกี่ชนิดที่สามารถขายไดในตลาด ไมสามารถที่จะหันไปปลกูพชื

ชนิดใหมๆ ได เนื่องจากขาดเงินทุนและความรูในการผลิตรวมถึงขอมูลดานตลาดและราคา ทําใหขาดความ

มั่นใจในการตัดสินใจทําการผลิตพืชใหมๆ ระบบเกษตรพันธสัญญาที่ผูซื้อประกันราคาและปริมาณรับซื้อ

ผลผลิตกับเกษตรกร และยังสนับสนุนปจจัยการผลิต เทคโนโลยีการผลิตเปนการทําใหเกษตรกรมีความ

มั่นใจในการผลิตพืชผลชนิดใหมๆ และมั่นใจในตลาดรับซ้ือที่ผูซื้อเจาะจงใหทําการผลิต รวมถึงจัดการดาน

ขนสงผลผลิตจากแหลงผลิตไปถึงโรงงานหรือปลายทางตลาดเปนการทําใหเกษตรกรเขาถึงตลาดที่เชื่อถือ

ได ลดความเสี่ยงในการทําการผลิตของเกษตรกร 
 
ขอดีที่ผูซ้ือ (บริษัท โรงงานฯ) ไดรับจากระบบเกษตรพันธสัญญา 
 ขอดีที่ผู รับซื้อไดรับจากระบบเกษตรพันธสัญญา เมื่อเปรียบเทียบการซื้อผลผลิตหรือวัตถุดิบ 

ที่จะนํามาใชทําการผลิตหรือแปรรูปกับการซื้อในตลาดเปด ผูซื้อยอมเลือกวิธีที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ซึ่งขอดีตางๆ สรุปไดคือ 

• ทําใหสามารถบริหารการผลิตการจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 การที่ผูประกอบการหรือผูรับซ้ือผลผลิต ซื้อวัตถุดิบในการผลิตจากเกษตรกรในระบบเกษตร 

พันธสัญญา ทําใหผูประกอบการมีความมั่นใจในปริมาณและคุณภาพของวัตถุดิบ รวมถึงคาใชจายในการ

จัดซื้อ ทําใหสามารถใชเปนขอมูลในการวางแผนการจัดการผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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• ทําใหขอจํากัดในเรื่องพื้นที่เพาะปลูกหมดไป 

 การหาพื้นที่ทําการเพาะปลูกใหเหมาะสมกับพืชที่ตองการในปริมาณที่ตองการในปจจุบันทําไดยาก

และเปนการลงทุนที่สูงมาก ระบบเกษตรพันธสัญญาจะชวยใหผูประกอบการสามารถจัดการกับการจัดหา

ผลผลิตที่เปนวัตถุดิบไดตามปริมาณและคุณภาพตามตองการ โดยไมตองลงทุนจํานวนมากกบัพืน้ทีด่นิทีท่าํ

การเพาะปลูกกับแรงงานที่ตองจางมาเพื่อทําการเพาะปลูกจํานวนมากรวมถึงคาใชจายสําหรับสวัสดิการ

แรงงานดวย นอกจากนี้ผูประกอบการที่เปนผูซื้อยังสามารถบริหารปริมาณวัตถุดิบที่ตองการ โดยการเพิ่ม

หรือลดจํานวนสัญญาซื้อผลผลิตตามความตองการไดคลองตัวกวาการทําการเพาะปลูกเองหรือซื้อจาก

ตลาดเปดทั่วไป 

• มีความมั่นใจในการผลิตและกระจายความเสี่ยง 

 ระบบเกษตรพันธสัญญา ทําใหผูประกอบการมีความมั่นใจในปริมาณวัตถุดิบที่ตองการไดดีกวา

การซื้อในตลาดเปดทั่วไป นอกจากนี้ในกรณีผลผลิตเกิดความเสียหายระหวางเพาะปลูก เกษตรกรยอม

จะตองรับกระจายความเสี่ยงไปสวนหนึ่งหรือมีระบบประกันพืชผลเขามาลดความเสี่ยง 

• ไดรับผลผลิตที่เปนวัตถุดิบตรงตามที่ตองการ 

 ระบบเกษตรพันธสัญญา ทําใหผูประกอบการสามารถกําหนดเงื่อนไขในสัญญาระบุคุณภาพ 

ปริมาณ และระยะเวลาเพื่อใหผูประกอบการไดรับวัตถุดิบตามที่ตองการในเวลาที่ถูกตอง ทําใหสามารถ

ผลิตหรือแปรรูปไดอยางมีประสิทธิภาพและตรงตามเวลาที่ลูกคาตองการ 

• ไดรับการยอมรับจากองคกรของภาครัฐ 

 ระบบเกษตรพันธสัญญาที่มีประสิทธิภาพจะเปนวิธีการจัดการทางการเกษตรที่ทําใหเกิดการ

จัดสรรและใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและทําใหเกษตรกรรายยอยสามารถเขาถึงปจจัยการผลิต

เทคโนโลยีและแหลงทุนไดเทาเทียมกับเกษตรกรรายใหญเปนการสนับสนุนใหเกษตรกรรายยอย 

มีศักยภาพในการผลิตสูงขึ้นเพิ่มรายไดใหกับเกษตรกรบรรเทาความยากจนของเกษตรกรซึ่งเปนสิ่งที่รัฐบาล

ในประเทศที่ประสบกับปญหาความยากจนของเกษตรกรสามารถนํามาใชในการแกปญหาความยากจน

ของเกษตรกร โดยเฉพาะอยางยิ่งโดยการใหภาคเอกชนและผูประกอบการเขามามีบทบาทในการพัฒนา

แบบบูรณาการ ภาครัฐอาจมีการสนับสนุนโดยสรางแรงจูงใจตางๆ เชน การใหผลประโยชนผูประกอบการ  

ผูซื้อผลผลิตจากเกษตรกรผานระบบภาษีหรือระบบสินเชื่อผานระบบการเงิน เปนตน 
 
 
 
 



เกษตรพันธสัญญาเพื่อบรรเทาความยากจน (กรณีศึกษา จังหวัดเชียงใหม) 30 

ขอเสียของระบบเกษตรพันธสัญญา 
เกษตรกร ผูซ้ือ (บริษัท โรงงานฯ) 

• เพิ่มความเสี่ยงในการผลิต 

• การใชเทคโนโลยีและชนิดพืชที่ปลูก 

    ไมเหมาะสม 

• ปญหาการจัดการโควตาและการระบุคุณภาพ 

• การทุจริตในสัญญา 

• เกิดการผูกขาด 

• การเปนหนี้บุญคุณและความเชื่อถือที่เกิดขึ้น 

    กอนการซื้อขาย ทําใหอํานาจการตอรองของ 

    เกษตรกรลดลง 

• ขาดการควบคุมเหนือพื้นที่เพาะปลูก 

• ปญหาขอจํากัดทางสังคมและวัฒนธรรม 

    ประเพณีในพื้นที่ 

• ความไมพอใจของเกษตรกรในสิ่งตางๆ ที่ทําให 

    ถอนตัวจากสัญญา 

• เกษตรกรนําผลิตผลไปขายในตลาดนอก 

    ขอสัญญา 

• การที่เกษตรกรนําปจจัยที่ไดรับการสนับสนุน 

    ไปใชเพื่อการอื่นนอกเหนือจากการผลิตผลผลิต 

    ตามสัญญา 

 
ขอเสียที่เกษตรกรไดรับจากระบบเกษตรพันธสัญญา 
 ขอเสียที่เกษตรกรไดรับจากการทําเกษตรพันธสัญญาที่สําคัญ คือ การเสียเปรียบคูสัญญาและ 

การบริหารเปนการจัดการฝายเดียวจากผูซื้อ เชน การถูกผูกขาดการรับซื้อ การกําหนดราคาที่ไมยุติธรรม 

และการคิดคาปจจัยที่นําไปใชกอนในราคาสูง โดยบวกคาดอกเบี้ยที่สูงเกินจริง เปนตน ขอเสียที่เกษตรกร

ไดรับ สรุปไดคือ 

• เพิ่มความเสี่ยงในการผลิต 

 ในการทําสัญญาการผลิตเกษตรกรควรรูวาผลตอบแทนที่สูงจะมาพรอมกับความเสี่ยงสูงเชนกัน 

โดยเฉพาะในการทําสัญญาผลิตพืชชนิดใหม ซึ่งการเพาะปลูกพืชนั้นอาจไมเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และ

ภูมิอากาศที่เกษตรกรทําการเพาะปลูกอยู อาจทําใหไมไดผลผลิตตามที่ตองการทั้งปริมาณและคุณภาพ ซึ่ง

ถาผูซื้อไมรับภาระในความเสี่ยง โดยการประกันรายไดใหกับเกษตรกรแลว การทําสัญญาการผลิตยอมเปน

การเพิ่มความเสี่ยงในการผลิตของเกษตรกร 

• การใชเทคโนโลยีและชนิดพืชที่ปลูกไมเหมาะสม 

 การทําสัญญาปลูกพืชชนิดใหมภายใตการควบคุมที่เขมงวดของผูซื้อคูสัญญา จะเปนการทําลาย

ระบบฟารมที่มีอยู เชน การนําพื้นที่เพาะปลูกพืชอาหารที่ผลิตอาหารใหทองถิ่นไปทําการผลิตพืชชนิดใหม 

ทําใหผลผลิตอาหารในทองถิ่นลดลง และยังทําใหเกิดการแขงขันในดานแรงงาน ซึ่งเปนปจจัยการผลิต 
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ที่สําคัญปจจัยหนึ่ง ในอีกกรณีหนึ่งก็คือทําใหเกิดการอพยพไปตั้งถิ่นฐานใหมของเกษตรกรในพื้นที่ 

ที่เหมาะสมกับการปลูกพืชชนิดใหมตามสัญญา เมื่อพื้นที่เดิมไมเหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชตามสัญญา

เกษตรกรตองเรียนรูเทคโนโลยีการผลิตพืชชนิดใหมและเปลี่ยนวิถีความเปนอยูไปจากเดิม โดยไมมี

หลักประกันวาชีวิตจะดีข้ึนกวาเดิม นอกจากนี้ การนําเขาเครื่องจักรใหมๆ เขามาทดแทนแรงงาน ทําใหเกิด

การลงทุนในปจจัยทุนสูงและลดการจางแรงงานในทองถิ่น การเกษตรจะเปนในรูปของการใชทุนมากกวา

แรงงานในระบบเดิม 

• ปญหาการจัดการโควตาและการระบุคุณภาพ 

 การขาดการจัดการที่ดีอาจทําใหบริษัทผูซื้อตองประสบกับปญหาที่ไมไดเตรียมการไว เชน  

การมีปจจัยมากระทบทําใหความตองการผลผลิตที่ทําสัญญารับซื้อไวลดลง หรือการที่มีคูแขงเขามาแขงขัน 

ในตลาด โดยไมไดคาดไวผลกระทบตอบริษัท ทําใหบริษัทตองตัดโควตาการรับซื้อของเกษตรกรหรือ 

ในบางกรณีผูซื้ออาจระบุคุณภาพของผลผลิตที่จะซื้อตามมาตรฐานที่ผูซื้อกําหนดฝายเดียวเพื่อลดปริมาณ 

การรับซ้ือ ทําใหเกษตรกรตองเปนผูรับภาระและเสียเปรียบ 

• การทุจริตในสัญญา 

 ระบบการจัดการที่ขาดประสิทธิภาพจะเปดชองทางใหเจาหนาที่ในบริษัทผูซื้อสามารถทําการทุจริต 

หรือในโครงการใหญๆ ที่ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล บริษัทรับซื้อเองอาจทําการทุจริตจากการใหการ

สนับสนุนของรัฐเปนการหารายไดมากกวาจะตองการสนับสนุนเกษตรกรอยางจริงใจ ทําใหเกษตรกร 

ตองรับภาระเสี่ยงเพื่อโครงการไมประสบผลสําเร็จ 

• เกิดการผูกขาด 

 การทําสัญญาผลิตพืชชนิดเดียวและขายใหกับบริษัทผูซื้อผูเดียวทําใหเกิดการผูกขาด โดยเฉพาะ

ถาพืชนั้นเปนพืชยืนตนทําใหเกษตรกรไมสามารถหันไปทําการเพาะปลูกพืชชนิดอื่นไดในระยะสั้น 

• การเปนหนี้บุญคุณและความเชื่อถือที่เกิดขึ้นกอนการซื้อขายทําใหอํานาจตอรองของเกษตรกรลดลง 

 ในการทําสัญญาผลิตและซื้อขายพืชผล บริษัทผูซื้อจะใหการสนับสนุนเกษตรกรผูผลิตพืชผลโดย

การใหสินเชื่อในรูปตางๆ หรือการจัดซื้อปจจัยในการผลิตใหกับเกษตรกรทั้งที่จัดหาใหเองหรือมีตัวแทน

จัดหาใหผานบุคคลที่สามทําใหเกษตรกรอยูในสภาวะเปนหนี้บุญคุณ ทําใหอํานาจตอรองในการซื้อขาย 

ของเกษตรกรลดลง ในบางกรณีผูซื้อมีการชวยเหลือลวงหนาโดยการจายคาเลาเรียนลูกหรือชวยคาใชจาย 

ในงานตางๆ เชน งานแตงงาน งานบวช ของเกษตรกรที่เกษตรกรไมรูตัววาเปนการสรางหนี้ เมื่อขายผลผลิต

ก็จะถูกหักออกจนบางรายไมไดรายรับเลยในฤดูการผลิตนั้น ทําใหเขาสูวงจรการเปนหนี้ตอไปอีก 
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ขอเสียที่ผูซ้ือ (บริษัท โรงงานฯ) ไดรับจากระบบเกษตรพันธสัญญา 
 ขอเสียที่ผูซื้อไดรับจากการทําสัญญาซื้อผลผลิตจากเกษตรกร คือ ส่ิงที่ตองเผชิญกับขอจํากัดตางๆ 

เชน ขอจํากัดดานพื้นที่ในการเพาะปลูกที่อาจไมเพียงพอไมเหมาะสมกับพืชที่ตองการใหปลูก ขอจํากัดดาน

สังคมวัฒนธรรมในพื้นที่ ความไมพอใจในขอตกลงและการละเมิดสัญญาของเกษตรกร การนําผลผลิต 

ที่ผลิตไดไปขายในตลาดเปดและการใชวัตถุดิบที่ไดรับการสนับสนุนไปใชในทางอื่นนอกเหนือจากการ 

ทําการผลิตพืชตามขอสัญญา ขอเสียตางๆ สรุปไดคือ 

• ขาดการควบคุมเหนือพื้นที่เพาะปลูก 

 ผูซื้อที่ทําสัญญากับเกษตรกรรายยอยที่ไมไดเปนเจาของที่ดินยอมตองเสี่ยงกับปญหา ถาเจาของ

ที่ดินมีปญหาไมใหความรวมมือในการทําการผลิต เชน การเพิ่มคาเชาหรือเลิกสัญญาเชากับเกษตรกร

ระหวางสัญญาผูทําสัญญาจึงตองมั่นใจถึงความสามารถในการใชที่ดินในการผลิตของเกษตรกรคูสัญญา

อยางนอยก็ในชวงระยะการเพาะปลูกจนไดผลผลิต 

• ปญหาขอจํากัดทางสังคมและวัฒนธรรมประเพณีในพื้นที่ 

 ปญหาจะเกิดขึ้นเมื่อมีการทําสัญญาการผลิตกับเกษตรกรที่ไมสามารถยอมรับการทํางาน 

ตามตารางเวลาและวิธีการที่เขมงวด มีกฎระเบียบเนื่องจากขอผูกพันทางสังคม และทาทีในชุมชน  

ในการทําการผลิตพืชชนิดใหมที่ไดรับการแนะนํา รวมถึงความเชื่อและวิถีการปฏิบัติตามศาสนา เชน 

ชวงเวลาในการเพาะปลูกอาจตรงกับชวงประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ทําใหไมสามารถดําเนินการได 

ตามเงื่อนไขเวลา เปนตน จึงควรตองมีการศึกษาใหมั่นใจวาการดําเนินการจะไมขัดตอวิถีชีวิตที่ยอมรับได 

ในพื้นที่นั้นๆ 

• ความไมพอใจของเกษตรกรในสิ่งตางๆ ที่ทําใหถอนตัวจากสัญญา 

 ความไมพอใจของเกษตรกรอาจเกิดขึ้นไดจากหลายปจจัย เชน ระบบการรับซื้อและการใหราคา 

ที่ไมเปนธรรม การจายเงินลาชา การใหการสงเสริมที่ขาดประสิทธิภาพ ขาดผูใหคําปรึกษาที่มีคุณภาพ  

การขนสงไมดี เปนตน ทําใหเกิดความรูสึกที่เปนปฏิปกษตอผูซื้อทําใหเกษตรกรถอนตัวจากโครงการหรือ

ลมเลิกสัญญา 

• เกษตรกรนําผลิตผลไปขายในตลาดนอกสัญญา 

 การควบคุมไมใหเกษตรกรนําผลผลิตไปขายในตลาดนอกสัญญาทําไดยาก เมื่อมีตลาดเปดอยู

ทั่วไป โดยเฉพาะเมื่อตลาดนั้นใหราคาสูงกวาผูซื้อในสัญญา ในบางกรณีที่ผลผลิตเปนที่ตองการและ 

ขาดตลาดผูซื้อรายอื่นอาจใหราคาสูงขึ้น เพื่อแยงชิงผลผลิตเพื่อความอยูรอดในการไดมาซึ่งวัตถุดิบหรือ 

เพื่อนําสงมอบตามสัญญาไมใหถูกปรับ เปนตน ในกรณีกลับกันถาผูซื้อใหราคาสูง อาจมีการนําเอาผลผลิต 

ที่ผลิตนอกสัญญามาแอบขายใหกับผูซื้อ ทําใหผูซื้อประสบกับปญหาการควบคุมการผลิตใหเปนไปตาม
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เปาหมายที่กําหนดไว โดยเฉพาะระดับคุณภาพและความเจือปนที่เขามากับผลผลิตนอกสัญญาที่มิไดมีการ

ควบคุมการผลิต 

• การที่เกษตรกรนําปจจัยที่ไดรับการสนับสนุนไปใชเพื่อการอื่นนอกเหนือจากการผลิตผลผลิตตามสัญญา 

 เมื่อผูซื้อใหการสนับสนุนปจจัยการผลิตแกเกษตรกรทําใหเกษตรกรนําปจจัยที่ไดรับการสนับสนุน

ไปใชเพื่อวัตถุประสงคอ่ืนนอกเหนือจากการใชเพื่อการผลิตพืชตามขอสัญญา โดยการนําไปใชกับการปลูก

ชนิดอื่นในพื้นที่หรืออาจนําไปขายเพื่อใหไดเงินสดมาใช ซึ่งผูซื้อยอมไมพึงประสงคในการกระทํานี้ เพราะ

เทากับเปนการทําใหพืชที่ปลูกตามสัญญาขาดปจจัยที่เหมาะสมในการผลิตคุณภาพของผลิตผลนั้น  

ก็จะลดลงทั้งปริมาณและคุณภาพ ผูซื้อจึงควรแกปญหาโดยการใหมีเจาหนาที่สงเสริมคอยติดตามผลและ

ใหการอบรมกับเกษตรกรใหตระหนักถึงการผลิตผลผลิตที่มีมาตรฐานดานคุณภาพและปริมาณเพื่อใหได

ผลตอบแทนที่ดี แมวาการที่เกษตรกรแอบนําปจจัยการผลิตไปใชผิดวัตถุประสงคจะไมใชปญหาใหญ 

แตก็สรางความไมพอใจใหกับผูซื้อคูสัญญา 
2. ผลการศึกษาในสวนของตนทุน/ผลตอบแทน 
 ไดทําการศึกษาโดยการออกแบบสัมภาษณกลุมตัวอยางเกษตรที่ทําเกษตรพันธสัญญาในพืช 

ที่มีการเพาะปลูกอยางแพรหลายในจังหวัดเชียงใหม ไดแก มันฝร่ัง ถั่วเหลืองฝกสด พริกหวาน และ 

ผักเมืองหนาวตางๆ 

 2.1 มันฝร่ัง 

  2.1.1 ขอมูลทั่วไป  

  ในกลุมตัวอยางเกษตรกรที่ทําการเพาะปลูกมันฝร่ัง ภายใตขอสัญญา กวารอยละ 80 

ไดรับคําแนะนําใหเขามาทําเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) จากภาคเอกชนซึ่งจะเปนบริษัท 

ที่รับซื้อมันฝร่ังเปนวัตถุดิบในโรงงานแปรรูป เชน บริษัทฟริโตเลย เปนตน มีเพียงสวนนอยที่ไดรับคําแนะนํา

จากภาครัฐใหทํา Contract Farming ผานผูรับซื้อที่เปนสหกรณ กอนที่เกษตรกรจะมาทําเกษตร 

พันธสัญญา เกษตรกรทั้งหมดทําการเกษตรอยูกอนแลว พืชที่ปลูกสวนใหญจะเปนพืชที่เพาะปลูกกัน 

ทั่วๆ ไป เหมาะกับพื้นที่และภูมิอากาศในทองถิ่น เชน ขาว ขาวโพด ผักตางๆ หอมแดง เปนตน สวนมันฝร่ัง 

ที่ทํา Contract Farming จะตองไดหัวพันธุ จากบริษัทที่รับซื้อตามที่บริษัทกําหนด เกษตรกรสวนใหญจะทํา

เกษตรพันธสัญญาไมเต็มพื้นที่ โดยใชพื้นที่สวนที่เหลือปลูกพืชที่สามารถขายไดในทองถิ่นและใชบริโภค 

ในครัวเรือน เกษตรกรมีความพอใจกับการทําเกษตรพันธสัญญา มันฝรั่ง เนื่องจากไดรับราคาที่เหมาะสม

และมีตลาดแนนอน บริษัทรับซื้อหมดและยังสนับสนุนปจจัยการผลิต เชน ปุย สารตางๆ ที่จําเปนจะตองใช

ในการเพาะปลูกและหัวพันธุมันฝร่ัง ตลอดจนจัดใหมีเจาหนาที่มาแนะนําความรูในการเพาะปลูก การอบรม

การปลูก 
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  2.1.2 รูปแบบการทํา Contract Farming มันฝร่ัง 

  การทํา Contract Farming ของพืชมันฝร่ังมีรูปแบบกวางๆ 3 รูปแบบ คือ (1) ทําสัญญากบั

บริษัทโดยตรง (2) ทําสัญญากับสหกรณผูปลูกมันฝร่ัง (3) ทําสัญญากับตัวแทนหรือโบรกเกอร  การทํา

สัญญากับบริษัทจะมีข้ันตอนหลักๆ ดังนี้ 

 (1) ทําสัญญากับบริษัท 

 (2) บริษัทจะใหมีเจาหนาที่ดูแลการผลิตและกําหนดวันเก็บเกี่ยว 

 (3) บริษัทใหหัวพันธุกับเกษตรกร และปจจัยอื่นๆ ที่จําเปนในการเพาะปลูก ซึ่งจะหักคาใชจาย 

 ออกจากรายไดที่เกษตรกรไดรับเมื่อขายมันฝร่ังใหกับบริษัท 

 (4) ระหวางการเพาะปลูกบริษัทจะมีเจาหนาที่มาตรวจสอบการเพาะปลูกเดือนละ 1-2 คร้ัง 

 ถาหากมีโรคระบาดก็จะเพิ่มการดูแลมากขึ้น 

 (5) บางครั้งบริษัทอาจมีการกําหนดวันเก็บเกี่ยวและวันสงมอบใหกับเกษตรกร 

 (6) เกษตรกรจะนําผลผลิตที่เก็บเกี่ยวแลวไปสงที่บริษัท 

 

เงื่อนไขการรับซื้อสวนใหญบริษัทจะรับซ้ือผลผลิตทั้งหมดที่มีความยาว 4 เซนติเมตร ข้ึนไปในลักษณะคละ

ราคาเดียว สวนที่มีขนาดต่ํากวานี้เกษตรกรสามารถนําไปขายเองในตลาด 

 การทําสัญญากับสหกรณผูปลูกมันฝร่ังมีข้ันตอนหลักๆ ดังนี้ 

 (1) เขาเปนสมาชิกกับสหกรณผูปลูกมันฝร่ังมีข้ันตอนหลักๆ ดังนี้ 

 (2) ทําสัญญาสงผลผลิตใหกับสหกรณ 

 (3) สมาชิกจะเปนผูกําหนดปริมาณผลผลิตที่จะสงใหสหกรณ สหกรณจะไมเปนผูกําหนด 

 เพราะเมื่อสมาชิกไมสามารถผลิตสงไดตามที่กําหนดไวจะตองรับผิดชอบหาผลผลิต 

 มาทดแทน 

 (4) กอนทําการปลูกสมาชิกตองแจงใหสหกรณทราบกอน 

 (5) ระหวางการเพาะปลูกจะมีเจาหนาที่สหกรณไปตรวจประเมินผลการเพาะปลูก 

 (6) สมาชิกนําผลผลิตที่ไดสงสหกรณ 

 

เงื่อนไขในการรับซ้ือสหกรณจะรับซ้ือโดยการแบงเกรดและใหราคาตามเกรด 

 การทําสัญญาผานโบรกเกอร โดยทั่วไปจะไมมีการทําสัญญาเปนลายลักษณอักษร เพียงแตแจงกับ

หัวหนากลุมที่เปนโบรกเกอรเปนการตกลงดวยวาจาไมมีขอผูกมัด เกษตรกรอาจเลือกขายเองในตลาดก็ได

ถาไมพอใจราคา นอกจากมีขอผูกพันดานสินเชื่อที่ตองจาย 
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 2.1.3 การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน 

 ในการทําเกษตรพันธสัญญา มันฝรั่ง โดยคิดเฉลี่ยในอัตราตอไรตอปไดแสดงไวในตารางที่ 2 และ

แสดงความสัมพันธเปนรอยละในตารางที่ 3 จะเห็นไดวาตนทุนรวมในการผลิตมันฝร่ังตอไรอยูที่ 17,759 

บาท ซึ่งประกอบดวยตนทุนผันแปร 16,233 บาท หรือคิดเปนรอยละ 91.41 ของตนทุนรวมและตนทุนคงที่ 

1,526 บาท หรือรอยละ 8.59 ของตนทุนรวม คาใชจายของตนทุนที่มีอัตราสูงสุด คือ คาใชจาย ปุย คิดเปน

รอยละ 24.13 รองลงมา ไดแก คาพันธุรอยละ 13.00 และคาสารตางๆ กําจัดศัตรูพืชและวัชพืชรอยละ 9.82 

รายไดผลตอบแทนตอไรตอปในการทําเกษตรพันธสัญญา มันฝร่ัง จะไดรายไดรวมเฉลี่ย 26,424 บาท  

เมื่อหักออกจากตนทุนการผลิต 17,759 บาท จะไดผลตอบแทนสุทธิ 8,665 บาทตอไร หรือคิดเปนรอยละ 

32.79 ของรายไดรวม ซึ่งรอยละ 67.21 จะเปนสวนของตนทุน อัตราของรายจายที่เปนตนทุนรอยละ 74.93 

เปนคาใชจายที่เปนเงินสดและรอยละ 25.07 จะเปนรายจายที่ไมเปนเงินสด 
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ตารางที่ 2 ตนทุน/ผลตอบแทนการผลิตเกษตรพันธสัญญามันฝรั่ง 
 

รายการ เงินสด ไมเปนเงินสด รวม 

1. ตนทุนผันแปร   16,233 

  1.1 คาแรงงาน   (5,125) 

        1) การเตรียมดิน 726 116 842 

        2) การปลูก 762 183 945 

        3) การดูแลรักษา 292 615 907 

        4) การเก็บเกี่ยว 1,370 367 1,737 

        5) คาใชจายเกี่ยวกับการพนยา 73 621 694 

  1.2 คาวัสดุและคาใชจายอื่นๆ   (10,955) 

        1) คาพันธุ 2,308 1,696 4,004 

        2) คาปุย 4,286 160 4,446 

        3) คาสารกําจัดศัตรูพืช,วัชพืช 1,744 - 1,744 

        4) คาใชจายเกี่ยวกับน้ํา 6 - 6 

        5) คาวัสดุปรับปรุงดิน 24 - 24 

        6) วัสดุอื่นๆ 19 58 77 

        7) คาตรวจฟารม    

        8) คาใชจายอื่นๆ 609 - 609 

        9) คาซอมแซมอุปกรณ 45 - 45 

  1.3 คาเสียโอกาสเงินลงทุน  153 (153) 

2. ตนทุนคงที่   1,526 

        1) คาเชาที่ดิน 1,042 - 1,042 

        2) คาเสื่อมอุปกรณการเกษตร  478 478 

        3) คาเสียโอกาสเงินลงทุนเครื่องมืออุปกรณ  6 6 

3. ตนทุนรวมตอไร 13,306 4,453 17,759 

4. ราคาผลผลิตที่เกษตรกรขายได ณ ไรนา (บาท/กก.)   10.00 

5. ผลตอบแทนตอไร (บาท)   26,424 

6. ผลตอบแทนเหนือตนทุน    

7. ผลตอบแทนสุทธิตอไร (บาท)   8,665 
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ตารางที่ 3 ตนทุน/ผลตอบแทนการผลิตเกษตรพันธสัญญามันฝรั่ง แสดงเปนรอยละ 
 

รายการ เงินสด ไมเปนเงินสด รวมรอยละ 

1. ตนทุนผันแปร   [(91.41)]  

  1.1 คาแรงงาน   (28.86) 

        1) การเตรียมดิน 4.09 0.65 4.74 

        2) การปลูก 4.29 1.03 5.32 

        3) การดูแลรักษา 1.64 3.47 5.11 

        4) การเก็บเกี่ยว 7.71 2.07 9.78 

        5) คาใชจายเกี่ยวกับการพนยา 0.41 3.50 3.91 

  1.2 คาวัสดุและคาใชจายอื่นๆ   (61.69) 

        1) คาพันธุ 13.00 9.55 22.55 

        2) คาปุย 24.13 0.91 25.04 

        3) คาสารกําจัดศัตรูพืช,วัชพืช 9.82 - 9.82 

        4) คาใชจายเกี่ยวกับน้ํา 0.03 - 0.03 

        5) คาวัสดุปรับปรุงดิน ปูนขาว 0.14 - 0.14 

        6) วัสดุอื่นๆ ทราย 0.11 0.32 0.43 

        7) คาตรวจฟารม    

        8) คาใชจายอื่นๆ เบนซิน,ดอกเบี้ย 3.43 - 3.43 

        9) คาซอมแซมอุปกรณ 0.25 - 0.25 

  1.3 คาเสียโอกาสเงินลงทุน - 0.86 (0.86) 

2. ตนทุนคงที่   [8.59] 

        1) คาเชาที่ดิน 5.87 - 5.87 

        2) คาเสื่อมอุปกรณการเกษตร  2.69 2.69 

        3) คาเสียโอกาสเงินลงทุนเครื่องมืออุปกรณ  0.03 0.03 

3. ตนทุนรวมตอไร 74.93 25.07 [100.00]   <67.21> 

4. ราคาผลผลิตที่เกษตรกรขายได ณ ไรนา (บาท/กก.)    

5. ผลตอบแทนตอไร (บาท)   <100.00> 

6. ผลตอบแทนเหนือตนทุน    

7. ผลตอบแทนสุทธิตอไร (บาท)   <32.79> 
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 2.2 ถั่วเหลืองฝกสด 

  2.2.1 ขอมูลทั่วไป  

  การผลิตถั่วเหลืองฝกสดภายใตขอสัญญา เกษตรกรกลุมตัวอยางที่คัดเลือกทําการ

เพาะปลูกถั่วเหลืองฝกสดในเขตอําเภอพราว ซึ่งเปนอําเภอที่มีการเพาะปลูกถั่วเหลืองฝกสดจํานวนมาก 

เกษตรกรสวนใหญไดรับคําแนะนําใหทําเกษตรพันธสัญญาในการปลูกถั่วเหลืองฝกสดจากภาคเอกชน  

ซึ่งเปนผูรับซ้ือผลผลิตจากเกษตรกร โดยผานผูนําเกษตรกร ซึ่งสวนใหญจะเปนตัวแทนของผูรับซ้ือหรือ

บริษัทในลักษณะของโบรกเกอร (broker) ของบริษัท ตัวแทนหรือโบรกเกอรเหลานี้จะทําหนาที่รับเมล็ดพันธุ

ปุยและสารเคมีที่ใชในการผลิตจากบริษัทไปกระจายใหกับเกษตรกรและเก็บรวบรวมผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได

นําสงใหกับบริษัทโดยโบรกเกอรเหลานี้จะไดคาตอบแทน (commission) เปนคาตอบแทนในการทํางาน 

จากบริษัทในขณะเดียวกัน โบรกเกอรสวนใหญก็จะเปนผูปลูกภายใตสัญญาดวย โบรกเกอร จึงใชความ

สนิทสนมคุนเคยในการทํางานกับเกษตรกรอื่นๆ ไดสะดวกและยังสามารถแกปญหา ขอขัดแยงตางๆ ที่อาจ

เกิดขึ้นไดดีกวาใหเจาหนาที่จากบริษัทเขาไปแกปญหา นอกจากนี้โบรกเกอรเหลานี้จะตองเปนผูมีความรู 

ในเรื่องการเพาะปลูกและโรคพืชพอที่จะใหคําแนะนํากับเกษตรกรรายอื่นๆ ไดดวย 

  เกษตรกรที่ทําสัญญากับบริษัทจะตองทําการผลิตตามแผนการผลิตที่บริษัทวางไว เชน 

วิธีการใชปุยและสารเคมีตางๆ ในการผลิตเพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพตามที่บริษัทตองการ เกษตรกรที่ทํา

เกษตรพันธสัญญาปลูกถั่วเหลืองฝกสดทั่วไปพอใจกับขอตกลงในสัญญาสวนใหญเพราะไดผลตอบแทนดี 

และพื้นที่ที่ใชปลูกถาไมไดรับการสนับสนุนดานปจจัยตางๆ ในการปลูกจากคูสัญญารับซื้อก็จะปลอยเปน

พื้นที่วาง เพราะขาดเงินทุนและขาดแรงงาน ในสวนที่ยังไมพอใจ ก็คือ การทําสัญญาสวนใหญจะทําผาน 

โบรกเกอร ไมไดรับทราบขอมูลที่แทจริงตองยอมรับขอมูลที่ไดจากโบรกเกอรโดยเฉพาะในเรื่องราคา 

  2.2.2 รูปแบบการทํา Contract Farming ถั่วเหลืองฝกสด 

  การทํา Contract Farming ของพืชถั่วเหลืองฝกสดมีข้ันตอนหลักๆ ดังนี้ 

  (1) เกษตรกรจะตองลงชื่อเปนผูผลิตกับตัวแทนในหมูบาน ซึ่งก็คือโบรกเกอรของ 

 บริษัท 

  (2) ตัวแทนจะจัดประชุมชี้แจงเงื่อนไขในการปลูกและการรับซ้ือแกสมาชิก 

  (3) ผูแทนและเกษตรกรจะรวมกันจัดลําดับการปลูกเพื่อจะไดบริหารการเก็บเกี่ยวสง 

 บริษัทใหมีผลผลิตสงบริษัทตามเวลาและปริมาณที่ตองการ 

  (4) เตรียมพื้นที่ในการปลูก 

  (5) รับเมล็ดพันธุและปจจัยการผลิตจากบริษัทโดยตัวแทนนํามาให 

  (6) นําการปลูกและดูแลรักษาตามแผนการผลิตที่ตกลงกันไว 
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  (7) เก็บเกี่ยวและคัดเกรดนําไปสงบริษัทโดยบริษัทจะตรวจสอบคุณภาพกอนคิดราคา 

 ใหกับเกษตรกร 

  (8) ตัวแทนจะรับเงินมาจายใหกับเกษตรกร โดยจายเปนงวด งวดแรกจายเปนคาเก็บ 

 ผักและลางทําความสะอาด งวดที่ 2 จายเปนคาถั่วเหลืองฝกสดที่สงใหบริษัท  

 ราคาตามคุณภาพแตละเกรด การจายมีทั้งจายเปนเงินสด เชคและโอนเขาบัญชี 

 ธนาคารตามที่ตกลงกับโบรกเกอร 

  2.2.3 การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน 

  ตามที่แสดงไวในตารางที่ 4 และตารางที่ 5 ตนทุนรวมในการผลิตถั่วเหลืองฝกสดตอไร 

ตอป เฉลี่ยไรละ 10,389 บาท ประกอบดวย ตนทุนผันแปร 9,880 บาท และตนทุนคงที่ 509 บาท หรือ 

คิดเปนรอยละ 95.10 และ 4.90 ของตนทุนรวม ตามลําดับ คาใชจายสูงสุดที่เปนเงินสดของตนทุนการผลิต 

คือ คาใชจายสําหรับปุย 1,432 บาท รองลงมา ไดแก คาเก็บเกี่ยว 1,100 บาท และคาพันธุ 1,050 บาท  

คิดเปนรอยละ 13.78 10.59 และ  10.11 ตามลําดับ รายไดผลตอบแทนตอไรตอป ในการทําเกษตร 

พันธสัญญา ถั่วเหลืองฝกสดจะไดรายได รวมเฉลี่ย 14,705 บาท เมื่อหักออกจากตนทุน 10,389 บาท จะได

ผลตอบแทนสุทธิ 4,316 บาท หรือคิดเปนรอยละ 29.35 ของรายไดรวม ซึ่งรอยละ 70.65 จะเปนสวนของ

ตนทุน อัตราสวนของคาใชจายตนทุนที่เปนเงินสด คิดเปนรอยละ 62.59 และไมเปนเงินสดรอยละ 37.41 

ของตนทุนรวม 
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ตารางที่ 4 ตนทุน/ผลตอบแทนการผลิตเกษตรพันธสัญญาถั่วเหลืองฝกสด  
 

รายการ เงินสด ไมเปนเงินสด รวม 

1. ตนทุนผันแปร   9,880 

   1.1 คาแรงงาน   (6,096) 

         1) การเตรียมดิน 150 126 276 

         2) การปลูก 840 862 1,702 

         3) การดูแลรักษา 138 926 1,064 

         4) การเก็บเกี่ยว 1,100 900 2,000 

         5) คาใชจายเกี่ยวกับการพนยา 56 998 1,054 

   1.2 คาวัสดุและคาใชจายอื่นๆ   (3,709) 

         1) คาพันธุ 1,050 - 1,050 

         2) คาปุย 1,432 - 1,432 

         3) คาสมุนไพรขจัดศัตรูพืช,วัชพืช 848 - 848 

         4) คาใชจายเกี่ยวกับน้ํา 230 - 230 

         5) คาวัสดุปรับปรุงดิน    

         6) วัสดุอื่นๆ    

         7) คาตรวจฟารม    

         8) คาใชจายอื่นๆ  82 - 82 

         9) คาซอมแซมอุปกรณ 67 - 67 

   1.3 คาเสียโอกาสเงินลงทุน - 75 (75) 

2. ตนทุนคงที่   509 

         1) คาเชาที่ดิน 125 - 125 

         2) คาเสื่อมอุปกรณการเกษตร 379 - 379 

         3) คาเสียโอกาสเงินลงทุนเครื่องมืออุปกรณ 5 - 5 

3. ตนทุนรวมตอไร 6,502 3,887 10,389 

4. ราคาผลผลิตที่เกษตรกรขายได ณ ไรนา (บาท/กก.)    

5. ผลตอบแทนตอไร (บาท)   14,705 

6. ผลตอบแทนเหนือตนทุน    

7. ผลตอบแทนสุทธิตอไร (บาท)   4,316 
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ตารางที่ 5 ตนทุน/ผลตอบแทนการผลิตเกษตรพันธสัญญาถั่วเหลืองฝกสด แสดงเปนรอยละ 
 

รายการ เงินสด ไมเปนเงินสด รวม 

1. ตนทุนผันแปร   [(95.10)]       

   1.1 คาแรงงาน   (58.68) 

         1) การเตรียมดิน 1.44 1.22 2.66 

         2) การปลูก 8.08 8.30 16.38 

         3) การดูแลรักษา 1.33 8.91 10.24 

         4) การเก็บเกี่ยว 10.59 8.66 19.25 

         5) คาใชจายเกี่ยวกับการพนยา 0.54 9.61 10.15 

   1.2 คาวัสดุและคาใชจายอื่นๆ   (35.70) 

         1) คาพันธุ 10.11 - 10.11 

         2) คาปุย 13.78 - 13.78 

         3) คาสมุนไพรขจัดศัตรูพืช,วัชพืช 8.16 - 8.16 

         4) คาใชจายเกี่ยวกับน้ํา 2.21 - 2.21 

         5) คาวัสดุปรับปรุงดิน    

         6) วัสดุอื่นๆ    

         7) คาตรวจฟารม    

         8) คาใชจายอื่นๆ น้ํามันเบนซิล 0.79 - 0.79 

         9) คาซอมแซมอุปกรณ 0.65 - 0.65 

   1.3 คาเสียโอกาสเงินลงทุน - 0.72 (0.72) 

2. ตนทุนคงที่   [4.90] 

         1) คาเชาที่ดิน 1.20 - 1.20 

         2) คาเสื่อมอุปกรณการเกษตร 3.65 3.65 3.65 

         3) คาเสียโอกาสเงินลงทุนเครื่องมืออุปกรณ 0.05 0.05 0.05 

3. ตนทุนรวมตอไร 62.59 37.41 [100]       <70.65> 

4. ราคาผลผลิตที่เกษตรกรขายได ณ ไรนา (บาท/กก.)    

5. ผลตอบแทนตอไร (บาท)   <100> 

6. ผลตอบแทนเหนือตนทุน    

7. ผลตอบแทนสุทธิตอไร (บาท)   <29.35> 
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 2.3 พริกหวาน 

  2.3.1 ขอมูลทั่วไป 

  การผลิตพริกหวานภายใตขอสัญญาไดคัดเลือกกลุมตัวอยางจากเกษตรกรผูปลูก 

พริกหวานใน อําเภอสะเมิง เปนพื้นที่ที่มีบริษัทเอกชน เขาไปสงเสริมใหเกษตรกรเพาะปลูกพริกหวานไรดิน

แบบเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) การปลูกพริกหวานไรดินเปนการเพาะปลูกพริกหวาน 

ในถุงพลาสติกโดยใชกาบมะพราวแทนดินและตองมีโรงเรือนสําหรับปลูก เนื่องจากตองมีการควบคุม

อุณหภูมิใหมีสภาพอากาศอบอุน ความชื้นในอากาศต่ํา เปนพืชที่ไมทนทานตอน้ําคางแข็ง อุณหภูมิ 

ที่เหมาะสมสําหรับการเจริญเติบโตอยูระหวาง 20-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิกลางคืนไมเกิน 20 องศา

เซลเซียส ในฤดูหนาวควรควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนสูงกวาภายนอก 5 องศาเซลเซียส เพื่อชวยในการ

เจริญเติบโตทําใหทรงพุมสูง โดยทั่วไปจะเก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 70-130 วัน หลังยายปลูก และเก็บไดตามความ

ตองการของตลาด กลุมเกษตรกรตัวอยางทําการเก็บเกี่ยวอาทิตยละ 2 คร้ัง 

  สมาชิกเกษตรกรผูปลูกพริกหวานจะไดรับการสนับสนุนดานตางๆ จากบริษัทคูสัญญาผูรับ

ซื้อ ไดแก การสนับสนุนดานปจจัยการผลิตโดยการทําจัดหาปุย สารกําจัดศัตรูพืช วัชพืชและสารอื่นๆ  

ที่จําเปนในการเพาะปลูกรวมถึงอุปกรณการเกษตร การสนับสนุนดานตลาดโดยการรับซ้ือผลผลิตจาก

เกษตรกร การสนับสนุนดานความรูและเทคโนโลยีการผลิตโดยการจัดอบรม ใหคําปรึกษา ดูแลการปลูก 

รักษาโรคที่อาจเกิดขึ้น ดูแลการเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังเก็บเกี่ยวเพื่อสงตลาดใหถูกตองทําใหไดผลผลิต

ที่มีคุณภาพดี ปลอดภัยตอการบริโภคสงผลใหขายผลผลิตไดในราคาสูง นอกจากนี้ยังมีการใหสวัสดิการ

ดานการเงิน เชน การใหเบิกเงินลวงหนาได เปนตน 

  เทาที่ผานมา เกษตรกรพอใจในการทําเกษตรพันธสัญญา พริกหวาน เพราะทําใหมีรายได

ที่แนนอน มีเสถียรภาพของรายได และมีตลาดรับซ้ือแนนอน ในราคาที่สอดคลองกับราคาตลาด 

  2.3.2 รูปแบบการทํา Contract Farming พริกหวาน 

  การทํา Contract Farming ในการปลูกพริกหวาน มีข้ันตอนหลักๆ ดังนี้ 

  (1) สมัครเขาเปนสมาชิกกลุมกับบริษัทที่รับซ้ือพริกหวาน 

  (2) บริษัทและเกษตรกรรวมกันกําหนดปริมาณที่จะผลิตและพื้นที่ที่จะผลิต 

  (3) บริษัทจะจัดหาเมล็ดพันธุใหกับเกษตรกร 

  (4) บริษัทจะใหเกษตรกรลงนามในสัญญาและบันทึกขอมูลลงใน Computer 

  (5) บริษัทจัดหาเจาหนาที่มาแนะนําและอบรมความรูในการผลิตใหกับเกษตรกร 

  (6) เกษตรกรจะตองขายผลผลิตพริกหวานทั้งหมดใหกับบริษัทแตผูเดียว 

  (7) กําหนดเงื่อนไขในรายละเอียดระหวางผูซื้อและผูผลิตในดานตางๆ เชน เงื่อนไข 
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 ในการใชปจจัย วิธีการหักเงินคาปจจัยที่นําไปใชกอนและการดําเนินการเมื่อผูหนึ่ง 

 ผูใดทําผิดสัญญา 

  เงื่อนไขในการซื้อตามสัญญาบริษัทจะรับซ้ือผลผลิตทั้ งหมดในราคาแยกเกรด  

ราคาโดยเฉลี่ยเกรด A กิโลกรัมละ 55-50 บาท เกรด B กิโลกรัมละ 40-35 บาท เกรด C กิโลกรัมละ 30-20 

บาท และตกเกรด กิโลกรัมละ 10 บาท 

  วิธีการจายเงิน บริษัทจะหักคาปจจัยที่เกษตรกรนําไปใชทําการผลิตกอน สวนที่เหลือ 

จะจายใหเกษตรกรเปนงวดๆ หรือจายใหกับเกษตรกรหลังจากสงของเสร็จแลวภายในเวลา 30-45 วัน ทั้งนี้

แลวแตจะตกลงกัน 

  2.3.3 การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน  

  ตามที่แสดงในตารางที่ 6 และตารางที่ 7 ตนทุนรวมในการผลิตพริกหวานตอไรตอป  

เฉลี่ย 141,409 บาท ประกอบตนทุนผันแปร 101,635 บาท และตนทุนคงที่ 39,774 บาท หรือคิดเปน 

รอยละ 77.87 และรอยละ 28.13 ของตนทุนรวมตามลําดับ คาใชจายสูงสุดที่เปนเงินสดของตนทุนการผลิต

รวมคือ คาใชจายวัสดุตางๆ 21,491 บาท เนื่องจากการปลูกพริกหวานตองปลูกในโรงเรือน ดังนั้น  

จึงจําเปนตองมีคาใชจายเพื่อเปนวัสดุคอนขางสูง รองลงมา ไดแก คาปุย 21,200 บาท และคาพันธุ 15,183 

บาท คิดเปนรอยละ 15.20  14.99 และ 10.74 ของตนทุนรวม ตามลําดับ รายไดผลตอบแทน ตอไรตอป  

ในการทําการเกษตรพันธสัญญาพริกหวานจะไดรายไดรวมเฉลี่ย 175,940 บาท เมื่อหักออกจากตนทุน 

141,409 บาท จะไดผลตอบแทนสุทธิ 34,531 บาท หรือคิดเปนรอยละ 19.63 ของรายไดรวมและรอยละ 

80.37 เปนสวนของตนทุนอัตราสวนของคาใชจายตนทุนที่เปนเงินสดคิดเปนรอยละ 51.11 และไมเปน 

เงินสดรอยละ 48.89 ของตนทุนรวม 
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ตารางที่ 6 ตนทุน/ผลตอบแทนการผลิตเกษตรพันธสัญญาพริกหวาน 
 

รายการ เงินสด ไมเปนเงินสด รวม 

1. ตนทุนผันแปร   101,635 

   1.1 คาแรงงาน   (15,263) 

         1) การเตรียมดิน 4,150 1,531 5,681 

         2) การปลูก 687 865 1,552 

         3) การดูแลรักษา - 2,173 2,173 

         4) การเก็บเกี่ยว 975 4,137 5,112 

         5) คาใชจายเกี่ยวกับการพนยา - 745 745 

   1.2 คาวัสดุและคาใชจายอื่นๆ   (85,469) 

         1) คาพันธุ 15,183 6,675 21,858 

         2) คาปุย 21,200 10,000 31,200 

         3) คาสมุนไพรขจัดศัตรูพืช,วัชพืช 5,123 2,325 7,448 

         4) คาใชจายเกี่ยวกับน้ํา 1,687 - 1,687 

         5) คาวัสดุปรับปรุงดิน - - - 

         6) วัสดุอื่นๆ 21,491 - 21,491 

         7) คาปรับพ้ืนที่ 1,385 - 1,385 

         8) คาใชจายอื่นๆ  400 - 400 

         9) คาซอมแซมอุปกรณ - - - 

   1.3 คาเสียโอกาสเงินลงทุน  903 (903) 

2. ตนทุนคงที่   39,774 

         1) คาเชาที่ดิน 22,500 - 22,500 

         2) คาเสื่อมอุปกรณการเกษตร  17,061 17,061 

         3) คาเสียโอกาสเงินลงทุนเครื่องมืออุปกรณ  213 213 

3. ตนทุนรวมตอไร 94,781 46,628 141,409 

4. ราคาผลผลิตที่เกษตรกรขายได ณ ไรนา (บาท/กก.)    

5. ผลตอบแทนตอไร (บาท)   175,940 

6. ผลตอบแทนเหนือตนทุน    

7. ผลตอบแทนสุทธิตอไร (บาท)   34,531 
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ตารางที่ 7 ตนทุน/ผลตอบแทนการผลิตเกษตรพันธสัญญาพริกหวาน แสดงเปนรอยละ 
 

รายการ เงินสด ไมเปนเงินสด รวม 

1. ตนทุนผันแปร   [(71.87)] 

   1.1 คาแรงงาน   (10.79) 

         1) การเตรียมดิน 2.93 1.09 4.02 

         2) การปลูก 0.48 0.61 1.09 

         3) การดูแลรักษา - 1.54 1.54 

         4) การเก็บเกี่ยว 0.69 2.92 3.61 

         5) คาใชจายเกี่ยวกับการพนยา - 0.53 0.53 

   1.2 คาวัสดุและคาใชจายอื่นๆ   (60.44) 

         1) คาพันธุ 10.74 4.72 15.46 

         2) คาปุย 14.99 7.07 22.06 

         3) คาสมุนไพรขจัดศัตรูพืช,วัชพืช 3.62 1.65 5.27 

         4) คาใชจายเกี่ยวกับน้ํา 1.19 - 1.19 

         5) คาวัสดุปรับปรุงดิน - - - 

         6) วัสดุอื่นๆ 15.20 - 15.20 

         7) คาปรับพ้ืนที่ 0.98 - 0.98 

         8) คาใชจายอื่นๆ  ไฟฟา 0.28 - 0.28 

         9) คาซอมแซมอุปกรณ - - - 

   1.3 คาเสียโอกาสเงินลงทุน  0.64 (0.64) 

2. ตนทุนคงที่   [28.13] 

         1) คาเชาที่ดิน 15.91 - 15.91 

         2) คาเสื่อมอุปกรณการเกษตร - 12.07 12.07 

         3) คาเสียโอกาสเงินลงทุนเครื่องมืออุปกรณ - 0.15 0.15 

3. ตนทุนรวมตอไร 67.03 32.97 [100]      < 80.37> 

4. ราคาผลผลิตที่เกษตรกรขายได ณ ไรนา (บาท/กก.)    

5. ผลตอบแทนตอไร (บาท)   <100> 

6. ผลตอบแทนเหนือตนทุน    

7. ผลตอบแทนสุทธิตอไร (บาท)   <19.63> 
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 2.4 ผักตางๆ  

  2.4.1 ขอมูลทั่วไป  

  การผลิตพืชผักตางๆ แบบเกษตรพันธสัญญา เกษตรกรกลุมตัวอยางไดคัดเลือกจาก

เกษตรกรที่ทําการเพาะปลูกพืชผักตางๆ ใน 3 อําเภอ ในที่ทําการผลิตพืชผักจํานวนมาก ไดแก อําเภอแมริม 

แมวาง และแมแจม เกษตรกรผูปลูกผัก สวนใหญจะทําสัญญาซ้ือขายกับโครงการหลวงฯ รูปแบบการผลิต

จะปลูกพืชผักหลายๆ ชนิด หมุนเวียนกันตามฤดูกาล เชน ผักสลัด ผักกาดขาว แครอท โอคเขียว โอคแดง 

หางหงษ กะหล่ําแดง กะหล่ําขาว พาสเวยและบีทรูท เปนตน  

  ส่ิงจูงใจใหทําการผลิตพืชผักแบบเกษตรพันธสัญญา คือ รายไดที่เพิ่มข้ึน และมั่นคง

สม่ําเสมอ ประกอบกับการไดรับการสนับสนุน ดานปจจัยในการผลิต เชน ระบบชลประทาน เมล็ดพันธุ ปุย

และสารที่ใชในการเพาะปลูก มีตลาดรับซื้อที่แนนอน มีการอบรมใหความรูดานเทคโนโลยีการผลิตใหมๆ 

รวมถึงชวยในการวางแผนการผลิต นอกจากนี้ส่ิงที่เกษตรกรพอใจกับการทําสัญญาซื้อขายกับโครงการ

หลวง ก็คือ ตลาดรับซื้ออยูในทองถิ่น ใกลบาน ไมตองเสียคาขนสงไปไกล ทําใหนําผักมีคุณภาพสดใหม  

เมื่อขายจึงไดราคาดี และโครงการหลวงยังมีหองเย็นสําหรับเก็บรักษาผัก ทําใหสามารถบริหารการจัดการ

ตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหเกษตรกรสามารถขายผักไดในราคาดีข้ึน 

  เกษตรกรผูปลูกผักสวนใหญ ไดรับคําแนะนําในการทําเกษตรพันธสัญญาจากหนวยงาน

ภาครัฐ โดยทําสัญญาซื้อขายผานโครงการหลวงฯ เกษตรกรพอใจกับขอสัญญาเพราะไมมีการผูกมัด

เกษตรกรจนเกินไป เกษตรกรสามารถเลือกชนิดพืชที่จะปลูกและกําหนดพื้นที่ปลูกไดเองและใหคูสัญญา

เปนผูกําหนดวิธีการและราคารับซื้อ โดยความสมัครใจของทั้ง 2 ฝาย ทําใหเงื่อนไขในการรับซื้อผักตางๆ  

มีแตกตางกันไป เชน ในผักบางชนิด ผูซื้อก็จะซื้อโดยวิธีซื้อผลผลิตทั้งหมดในลักษณะคละราคาเดียว แตใน

บางชนิดอาจซื้อในลักษณะซื้อผลผลิตทั้งหมดในราคาแยกเกรด หรือซื้อเฉพาะที่ไดเกรดที่กําหนดไวที่เหลือ

ไมไดเกรดเกษตรกรสามารถนําไปขายในตลาดนอกสัญญา หรือในบางครั้งอาจมีการซื้อแบบตีราคา 

ยกเหมาแปลงก็ได 

  2.4.2 รูปแบบการทํา Contract Farming ผักตางๆ 

  การทํา Contract Farming ของพืชผักตางๆ มีข้ันตอนหลักๆ ดังนี้ 

  (1) สมัครเขาเปนสมาชิกกับศูนยของโครงการหลวงฯ 

  (2) ไมมีการทําสัญญาเฉพาะในการซื้อขายผักกับโครงการฯ เพียงแตเปนสมาชิกและ 

 แจงความจํานงวาจะขายผักใหกับโครงการฯ 

  (3) ในการผลิตตองมีบัญชีกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) 

 เพื่อความสะดวกในการทําธุรกรรมการเงิน เชน การจายเงินหรือตัดยอดคาปจจัย 
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 ผานบัญชีธนาคาร 

  (4) มีการประชุมชี้แจงการเขาโครงการฯ และใหหมายเลขสมาชิก 

  (5) แจงความจํานงในการปลูกชนิดพืชและปริมาณที่จะปลูก 

  (6) เจาหนาที่จะชวยวางแผนการผลิตใหกับเกษตรกรและใหคําปรึกษา 

  (7) ในระหวางการผลิตเจาหนาที่โครงการอาจมีการเขาไปตรวจแปลง ขอทราบขอมูล 

 เกี่ยวกับการเพาะปลูกเพื่อตรวจสอบและใหความชวยเหลือเมื่อเกิดความเสียหาย 

  (8) ใหมีการผลิตที่ไดมาตรฐาน GAP และใหมีการรับรองมาตรฐานผักที่เขาโครงการ 

  (9) การจายเงินจะจายผานบัญชีธนาคาร (ธกส.) โดยหักคาปจจัยที่นําไปใชกอน 

   

  2.4.3 การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน  

  ตามที่แสดงไวในตารางที่ 8 และตารางที่ 9 ตนทุนรวมในการผลิต พืชผัก ตอไรตอป เฉลี่ย

ไรละ 52,871 บาท ประกอบดวย ตนทุนผันแปร 50,513 บาทและตนทุนคงที่ 2,358 บาท หรือ คิดเปน 

รอยละ 95.54 และ 4.46 ของตนทุนรวม ตามลําดับ คาใชจายสูงสุดที่เปนเงินสด คือ คาใชจายสําหรับปุย 

15,358 บาท รองลงมา ไดแก คาใชจายอื่นๆ 13,856 และคาพันธุ 6,215 บาท หรือคิดเปนรอยละ 29.05  

26.21 และ 11.75 ตามลําดับ รายไดผลตอบแทนตอไรตอป ในการทําเกษตรพันธสัญญาพืชผัก จะไดรายได

รวมเฉลี่ย 55,354 บาท เมื่อหักออกจากตนทุน 52,871 บาท จะไดผลตอบแทนสุทธิ 2,483 บาท หรือคิดเปน

รอยละ 4.49 ของรายไดรวม ซึ่งรอยละ 95.51 จะเปนสวนของตนทุน อัตราสวนของคาใชจายตนทุน  

ที่เปนเงินสดคิดเปนรอยละ 81.74 และไมเปนเงินสดรอยละ 18.26 ของตนทุนรวม 
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ตารางที่ 8 ตนทุน/ผลตอบแทนการผลิตเกษตรพันธสัญญาผักรวม  
 

รายการ เงินสด ไมเปนเงินสด รวม 

1. ตนทุนผันแปร   50,513 

   1.1 คาแรงงาน   (12,252) 

         1) การเตรียมดิน 1,945 642 2,587 

         2) การปลูก 196 711 907 

         3) การดูแลรักษา 1,728 2,487 4,215 

         4) การเก็บเกี่ยว 1,317 1,787 3,104 

         5) คาใชจายเกี่ยวกับการพนยา 71 1,368 1,439 

   1.2 คาวัสดุและคาใชจายอื่นๆ   (37,724) 

         1) คาพันธุ 6,215 - 6,215 

         2) คาปุย 15,358 - 15,358 

         3) คาสมุนไพรขจัดศัตรูพืช,วัชพืช 2,036 - 2,036 

         4) คาใชจายเกี่ยวกับน้ํา 83 - 83 

         5) คาวัสดุปรับปรุงดิน    

         6) วัสดุอื่นๆ    

         7) คาตรวจฟารม    

         8) คาใชจายอื่นๆ  13,856 - 13,856 

         9) คาซอมแซมอุปกรณ 176 - 176 

   1.3 คาเสียโอกาสเงินลงทุน - 537 (537) 

2. ตนทุนคงที่   2,358 

         1) คาเชาที่ดิน 238 - 238 

         2) คาเสื่อมอุปกรณการเกษตร  2,094 2,094 

         3) คาเสียโอกาสเงินลงทุนเครื่องมืออุปกรณ  26 26 

3. ตนทุนรวมตอไร 43,219 9,652 52,871 

4. ราคาผลผลิตที่เกษตรกรขายได ณ ไรนา (บาท/กก.)    

5. ผลตอบแทนตอไร (บาท)   55,354 

6. ผลตอบแทนเหนือตนทุน    

7. ผลตอบแทนสุทธิตอไร (บาท)   2,483 

 
 
 
 
 



ผลการศึกษา 49 

ตารางที่ 9 ตนทุน/ผลตอบแทนการผลิตเกษตรพันธสัญญาผักรวม แสดงเปนรอยละ 
 

รายการ เงินสด ไมเปนเงินสด รวม 

1. ตนทุนผันแปร   [(95.54)] 

   1.1 คาแรงงาน   (23.17) 

         1) การเตรียมดิน 3.68 1.21 4.89 

         2) การปลูก 0.37 1.35 1.72 

         3) การดูแลรักษา 3.27 4.70 7.97 

         4) การเก็บเกี่ยว 2.49 3.38 5.87 

         5) คาใชจายเกี่ยวกับการพนยา 0.13 2.59 2.72 

   1.2 คาวัสดุและคาใชจายอื่นๆ   (71.35) 

         1) คาพันธุ 11.75 - 11.75 

         2) คาปุย 29.05 - 29.05 

         3) คาสมุนไพรขจัดศัตรูพืช,วัชพืช 3.85 - 3.85 

         4) คาใชจายเกี่ยวกับน้ํา 0.16 - 0.16 

         5) คาวัสดุปรับปรุงดิน    

         6) วัสดุอื่นๆ    

         7) คาตรวจฟารม    

         8) คาใชจายอื่นๆ  26.21 - 26.21 

         9) คาซอมแซมอุปกรณ 0.33 - 0.33 

   1.3 คาเสียโอกาสเงินลงทุน - 1.02 (1.02) 

2. ตนทุนคงที่   [4.46] 

         1) คาเชาที่ดิน 0.45 - 0.45 

         2) คาเสื่อมอุปกรณการเกษตร - 3.96 3.96 

         3) คาเสียโอกาสเงินลงทุนเครื่องมืออุปกรณ - 0.05 0.05 

3. ตนทุนรวมตอไร 81.74 18.26 [100]       < 95.51> 

4. ราคาผลผลิตที่เกษตรกรขายได ณ ไรนา (บาท/กก.)    

5. ผลตอบแทนตอไร (บาท)   <100> 

6. ผลตอบแทนเหนือตนทุน    

7. ผลตอบแทนสุทธิตอไร (บาท)   <4.49> 
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บทที่ 5 
สรุป และขอเสนอแนะ 

 
 ผลการศึกษาการทําเกษตรพันธสัญญาในกลุมเกษตรกรรายยอยในจังหวัดเชียงใหม แสดง 

ใหเห็นถึงความเปนไปไดในการใชระบบเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) เขามาเปนระบบเกษตร

ทางเลือกในการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดเพื่อเพิ่มและสรางความมั่นคงในรายไดใหกับเกษตรกร

รายยอย ซึ่งมีผลไปถึงเปาหมายหลัก ก็คือ การบรรเทาความยากจนและยกระดับมาตรฐานความเปนอยูที่ดี

ใหกับเกษตรกรไทย 
1. สรุป 
 1.1 สถานการณทั่วไป 

  แนวคิดของเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) โดยทั่วไปที่หมายถึง สัญญา 

ในการทําเกษตรหรือฟารมสัญญาในการเพาะปลูกพืช หรือการเลี้ยงปศุสัตวที่มีการทําสัญญาซื้อขายกัน

ประกอบดวย คูสัญญา 2 ฝาย คือ ผูผลิต ไดแก ฝายเกษตรกรและคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง คือ ผูซื้อผลผลิต 

โดยกําหนดรายละเอียดในขอสัญญาตางๆ กันไป เชน ในเร่ือง ราคา มาตรฐาน เงื่อนไขในการรับซื้อ  

การสนับสนุนดานปจจัยเทคโนโลยีและเงินทุน เปนตน ใหเปนที่ยอมรับไดของทั้ง 2 ฝาย เพื่อบรรลุ

จุดประสงคและผลประโยชนรวมกัน 

  ปจจุบันระบบเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) เขามามีบทบาทในทุกระดับของ

การผลิตทางการเกษตร ตั้งแตระดับสากลไปถึงการทําเกษตรของเกษตรกรรายยอย ซึ่งเปนกลไกหนึ่งที่ทํา

เกษตรรายยอย สามารถทําการผลิตแขงขันกับเกษตรกรรายใหญได โดยผานการทําสัญญาการผลิต 

กับบริษัทธุรกิจการเกษตร 

  เกษตรพันธสัญญาในประเทศไทย  ไดพัฒนาจากอดีตที่ เปนแบบไม เปนทางการ 

มาเปนการทําสัญญาระหวางเกษตรกรกับกลุมทุน ทําใหเกษตรกรขาดอํานาจในการตอรองและเขาสูวงจร

ความยากจน 

  ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 6 (2530-2534) ระบบเกษตร 

พันธสัญญาไดถูกนํามาพัฒนาใชกับการเกษตรครบวงจร เพื่อการพัฒนาการเกษตรตามแนวนโยบายของ

รัฐบาล พืชที่สงเสริมใหเขาสูระบบเกษตรพันธสัญญาในระยะแรกๆ และประสบความสําเร็จมากกวาพืชอ่ืน 

ไดแก ออย การผลิตทางการเกษตรระบบเกษตรพันธสัญญา มีสูงขึ้นอยางชัดเจน นับแต ป 2533 และ

กระจายตัวไปทั่วทุกภาคของประเทศตามการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมพืชใหมๆ หลายชนิดไดเขาสู
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ระบบเกษตรพันธสัญญา เชน ขาวหอมมะลิ , ขาวอินทรีย , กุง , และผักชนิดใหมๆ สําหรับอุตสาหกรรมผัก

แชแข็งและผลไมตางๆ  

  จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 6 (2530-2534) ภาครัฐไดเขามา 

มีบทบาทในการกําหนดนโยบายพัฒนาการเกษตรของประเทศ เนนการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อการ

สงออกและทดแทนการนําเขา โดยเนนการพัฒนาคุณภาพและระบบการจัดการ ทําใหมีการถายทอด

เทคโนโลยีการผลิตและการวางแผนการผลิตไปสูเกษตรกรเพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณ 

ตามความตองการของภาคอุตสาหกรรมเกษตรและสามารถแขงขันในตลาดโลกได ซึ่งระบบเกษตร 

พันธสัญญาเขามามีบทบาทอยางมาก ในการใชเปนเครื่องมือที่สรางสิ่งจูงใจใหเกษตรกรพัฒนาคุณภาพ

ผลผลิตตอบสนองความตองการของตลาดและยังใหประโยชนแกเกษตรกรในดานการเพิ่มรายไดและ

อนุรักษทรัพยากรโดยการทําการผลิตแบบ GAP (Good Agricultural Practice) เพื่อใหผลผลิตมีคุณภาพ

ปลอดภัยในการบริโภคและไมทําลายสิ่งแวดลอม 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (2545-2549) ที่เนนแนวทางในการ

พัฒนาการเกษตรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

และการปรับโครงสรางภาคเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 

ทําใหภาครัฐไดมีการกําหนดมาตรการและโครงการตางๆ ข้ึนเพื่อรองรับและสงเสริมการดําเนินการ 

ตามนโยบายการพัฒนาการเกษตรของประเทศ ซึ่งระบบเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) ก็เปน

กลไกหนึ่งที่นํามาใชภายใตกรอบยุทธศาสตรการเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแขงขัน 

ของประเทศที่เกี่ยวเนื่องถึงการปรับโครงสรางภาคการผลิต การคาและการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ใหเปน

รากฐานที่มั่นคงในการสรางรายไดของประเทศและบรรเทาความยากจนของเกษตรกร 

  ในภาคการเกษตรของไทยและประเทศกําลังพัฒนาทั่วไปจะมีลักษณะอยางหนึ่ง 

ที่คลายกันก็คือ จะประกอบดวยเกษตรกรรายยอยที่ยากจนจํานวนมากที่ทําการเกาตรในพื้นที่ขนาดเล็ก 

แตมีบทบาทตอความเปนอยูของประชากรในภาคเกษตรอยางมาก กลาวคือ เปนการทําการเกษตรที่เปน

แหลงผลิตอาหารใหกับชุมชนและเปนแหลงสรางรายไดใหกับเกษตรกรที่มีรายไดต่ํา ขอดีในการทําพื้นที่

ขนาดเล็ก (Small-scale) ก็คือ สามารถพัฒนาใหเปนแหลงผลิตพืชเศรษฐกิจที่มีมูลคาสูงได เนื่องจาก

สามารถดูแลการเพาะปลูกไดเต็มพื้นที่ตามวิธีการเพาะปลูกที่กําหนดไวสําหรับพืชนั้นๆ ไดดีกวาการทํา

เกษตรในพื้นที่ใหญ (Large-scale) ดังนั้นระบบเกษตรพันธสัญญาจึงสามารถพัฒนาใหเปนกลไกสําคัญ 

ในการเพิ่มสมรรถนะในการผลิตของเกษตรกรรายยอยใหเขาถึงปจจัยการผลิตเทคโนโลยีการผลิต ตลาด 

แหลงทุนและขอมูล เทียบเทากับเกษตรกรรายใหญ ทําใหเกษตรกรรายยอยสามารถที่จะทําการผลิตพืช 

ที่มีมูลคาสูงในพื้นที่ขนาดเล็ก ทําใหมีรายไดเพิ่มข้ึน เปนการบรรเทาความยากจนของเกษตรกร 



สรุป และขอเสนอแนะ 53 

  อยางไรก็ดี ระบบเกษตรพันธสัญญายอมมีขอดีและขอเสียเกิดขึ้นได ทั้งนี้ข้ึนอยูกับเงื่อนไข

และปจจัยแวดลอมตางๆ ระหวางคูสัญญาในการทําเกษตรพันธสัญญานั้น 

 1.2 ผลการศึกษา 

  ผลการศึกษาแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนของขอมูลทั่วไปและสวนของตนทุน 

  1.2.1 ผลการศึกษาขอมูลทั่วไป สรุปประเด็นที่สําคัญๆ ไดคือ ส่ิงจูงใจสําคัญที่ทําให

เกษตรกรทําเกษตรพันธสัญญา ก็คือ รายไดที่เพิ่มขึ้นและการไดรับการสนับสนุนดานตางๆ เชน ปจจัย 

การผลิต เทคโนโลยี ตลาดรับซ้ือและแหลงทุน 

  เกษตรกรกลุมตัวอยาง รอยละ 62 จะทําเกษตรพันธสัญญาไมเต็มพื้นที่ พื้นที่สวนที่ไมได

ทําการเกษตรพันธสัญญาจะถูกใชเพื่อการเกษตรที่ปลูกพืชด่ังเดิมในทองถิ่นที่เคยปลูกอยูกอน เพื่อเปนพืช 

ที่ใชบริโภคในครัวเรือนเปนสวนใหญ 

  รอยละ 62 ของเกษตรกรกลุมตัวอยางทําการเกษตรพันธสัญญาเกินกวา 3 ป พอใจ 

กับรายไดมีเพียงรอยละ 20 ที่ไมพอใจกับรายได นอกนั้นยังไมสามารถตัดสินใจไดวาพอใจหรือไม แตก็ยังคง

ทําเกษตรพันธสัญญาเพียงบางสวนตอไป 

  เงื่อนไขในการซื้อขาย รอยละ 46 ผูซื้อจะรับซื้อผลผลิตทั้งหมดในลักษณะคละราคาเดียว 

รอยละ 30 ซื้อผลผลิตทั้งหมดในลักษณะแยกเกรดและกําหนดราคาตามเกรด รอยละ 20 จะซื้อผลผลิต

เฉพาะที่ไดเกรดที่กําหนดไวและรอยละ 4 เปนลักษณะการซื้อที่ตางออกไป เชน การเหมาซื้อแปลง 

กอนเก็บเกี่ยว เปนตน ซึ่งรอยละ 64 ของเกษตรกรพอใจกับเงื่อนไขการซื้อ รอยละ 20 ยังไมพอใจเนื่องจาก

บางครั้งผลผลิตมีคุณภาพสูง แตไดราคาไมสูงตามมาตรฐานและระบบการประกันราคา ไมไดมาตรฐาน  

ทําใหขาดความมั่นใจในการผลิต อยางไรก็ดี เกษตรกรรอยละ 68 ก็เห็นควรใหมีการสงเสริมการทําเกษตร 

พันธสัญญา 

  ในเร่ืองของความจําเปนที่จะตองมีองคกรในการดูแลใหความยุติธรรมและรักษา

ผลประโยชนใหกับเกษตรกรและคูสัญญา เกษตรกรรอยละ 56 เห็นวาจําเปน เพื่อควบคุมและสนับสนุน

ขอมูลตางๆ ที่เกษตรกรควรรู เพื่อรักษาผลประโยชนจากการทําเกษตรพันธสัญญา ในสวนที่เห็นวา 

ไมจําเปนตองมีองคกรดูแลมีรอยละ 16 โดยใหเหตุผลวาการปลอยใหกลไกตลาดควบคุมกันเองเชนเดียวกับ

ธุรกิจในภาคอื่นๆ 

  บทบาทของภาครัฐที่สําคัญ ก็คือ การจัดหาและใหบริการดานขอมูลราคาและการตลาด 

ที่ทันสมัยและถูกตอง เพื่อนําไปใชประกอบการวางแผนผลิตและการตลาดไดอยางถูกตอง 

  1.2.2 ผลการศึกษาในสวนของตนทุน จากแบบสอบถามที่สัมภาษณเกษตรกรกลุม

ตัวอยางใน 8 อําเภอของจังหวัดเชียงใหม ไดแก อําเภอแมริม แมวาง แมแจม แมแตง พราว ไชยปราการ  



         เกษตรพันธสัญญาเพือ่บรรเทาความยากจน (กรณีศึกษา จังหวัดเชียงใหม) 54 

สันทราย และสะเมิง สามารถจัดกลุมพืชที่เกษตรกรทําเกษตรพันธสัญญาหลักๆ ได 4 พืช คือ มันฝร่ัง  

ถั่วเหลืองฝกสด พริกหวาน และผักเมืองหนาวตางๆ การศึกษาวิเคราะหตนทุนและโครงสรางตนทุน สรุปได

ดังนี้ 

  มันฝร่ัง ตนทุนการผลิตมันฝร่ังจากการทําเกษตรพันธสัญญาตอไรตอป เฉลี่ยเทากับ 

17,759 บาท เทียบกับผลตอบแทนรวม 26,424 บาท จะไดผลตอบแทนสุทธิ 8,665 บาทตอไร คิดเปน 

รอยละ 32.97 ของรายไดรวม 

  ถั่วเหลืองฝกสด ตนทุนการผลิตถั่วเหลืองฝกสด จากการทําเกษตรพันธสัญญา เฉลี่ย 

10,389 บาท ตอไรตอป เทียบกับผลตอบแทนรวม 14,705 บาท จะไดผลตอบแทนสุทธิ 4,316 บาทตอไร 

ตอป คิดเปนรอยละ 29.35 ของรายไดรวม 

  พริกหวาน ตนทุนการผลิตพริกหวานจากการทําเกษตรพันธสัญญาเฉลี่ย 141,409 บาท 

ตอไรตอป เทียบกับผลตอบแทนรวม 175,940 บาท จะไดผลตอบแทนสุทธิ 34,531 บาทตอไรตอป คิดเปน

รอยละ 19.63 ของรายไดรวม 

  ผักตางๆ ตนทุนการผลิตผักตางๆ จากการทําเกษตรพันธสัญญาเฉลี่ย 52,871 บาทตอไร

ตอป เทียบกับผลตอบแทนรวม 55,354 บาทจะไดผลตอบแทนสุทธิ 2,483 บาทตอไรตอป คิดเปนรอยละ 

4.49 ของรายไดรวม 
2. ขอเสนอแนะ 
 ผลจากการศึกษาในการนําระบบเกษตรพันธสัญญามาใชหรือสงเสริมใหเปนระบบเกษตรทางเลือก

ใหกับเกษตรกรนั้น ควรจะตองพิจารณาและตระหนักถึงผลที่ตองการรวมถึงผลที่จะไดในระยะยาวใหคุมคา

กับการดําเนินการเปนสิ่งสําคัญ ซึ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรับการสนับสนุนและยอมรับจากทุกภาคสวน

ที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและเกษตรกร ขอเสนอแนะที่จะเปนหลักและแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให

ระบบเกษตรพันธสัญญาสัมฤทธิ์ผล ประกอบดวย 

 (1) ภาครัฐ ควรมีบทบาทในการจัดทํานโยบายสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรที่เนนการยกระดับ

คุณภาพมากกวาการเพิ่มปริมาณ ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงจะขายไดราคาดีและเพิ่มรายไดใหกับเกษตรกรได

มากกวาการเพิ่มของปริมาณการผลิต 

 (2) จัดทํายุทธศาสตร ในการผลิตสินคาเกษตรตามมาตรฐานสากลเปนการยกระดับราคาผลผลิต

เกษตรจากคุณภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในตลาดโลกในดานคุณภาพมากกวาดานราคา 

 (3) สงเสริม การพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรที่ออกสูตลาดทั้งภายในประเทศและเพื่อการสงออก

ใหมีมาตรฐานเดียวกัน 
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 (4) จัดตั้งศูนยบริการขอมูลและความรูที่จําเปนและทันสมัยใหกับเกษตรกรและกลุมผูเกี่ยวของกับ

การทําเกษตรพันธสัญญาทั้งดานราคา การตลาด ขอกฎหมายตางๆ และเทคโนโลยีการผลิต เปนตน 

 (5) สรางบรรยากาศที่ดีในการสงเสริมการรวมมือกันระหวางบริษัทเอกชนและเกษตรกรในการทํา

การเกษตรภายใตขอตกลงอยางเปนธรรมใหกับทั้ง 2 ฝาย 

 นอกจากนี้ การพิจารณานําระบบเกษตรพันธสัญญามาใชเปนกลไกในการพัฒนาการเกษตร 

จะใหผลในการพัฒนาระบบเกษตรของไทยสวนสําคัญๆ คือ 

 (1) การพัฒนาคุณภาพของผลผลิต ผานกลไกควบคุมการผลิตของบริษัทผูซื้อและแรงจูงใจ 

 ดานราคา 

 (2) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ทําใหมีการผลิตอยางมีประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจ  

 การพิจารณาใชและจัดการทรัพยากรอยางคุมคาและยั่งยืน 

 (3) ยกระดับรายไดและสรางเสถียรภาพรายไดใหกับเกษตรกร การกําหนดราคาและประกัน 

 ราคารับซ้ือทําใหเกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตไดถูกตองประมาณการรายไดจาก 

 การผลิตไดถูกตองและลดความเสี่ยง 

 (4) ใหประโยชนตอผูซื้อที่ใชผลผลิตเกษตรเปนวัตถุดิบที่ไดผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณ 

 ตามราคาที่สามารถกําหนดไดลวงหนา ทําใหวางแผนการผลิตไดถูกตองลดความเสี่ยง 

 ดานราคาปจจัย 

 (5) ผลไดตอเกษตรกร และเศรษฐกิจสังคมของชุมชนรวมถึงสภาพแวดลอมและระบบนิเวศ 

 ของชุมชน ซึ่งเปนผลไดที่ไมเปนตัวเลข เชน การที่ เกษตรกรไดรับถายทอดเทคโนโลยี 

 การ ผลิตตางๆ ทําใหมีความรูเพิ่มข้ึนรับทราบขอมูลเพิ่มข้ึนเปนการยกระดับความรูของ 

 เกษตรกร สรางความสัมพันธระหวางเกษตรกรกับกลุมทุนใหเปนระบบขึ้นกวาเดิม ไมให 

 ถูกเอาเปรียบแบบเดิมๆ สรางความสัมพันธแบบหุนสวนการผลิต 

 ผลดานเศรษฐกิจและสังคมตอชุมชน ทําใหเศรษฐกิจชุมชนดีข้ึน มีระบบการประกอบอาชีพทางการ

เกษตรแบบมีระบบ โดยการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย ดานสังคมการที่สามารถประกอบอาชพีเกษตรในทองถิน่

ไดรายไดดีก็จะลดการอพยพแรงงาน คานิยมของคนในชุมชนเปลี่ยนไปลักษณะการออม และการศึกษา 

จะมีมากขึ้น รวมถึงการดูแลสุขภาพจากความรูที่ไดรับและเทคโนโลยีในการผลิตแบบใหมที่เนนมาตรฐาน

ความปลอดภัยของผูผลิตและผูบริโภค ทําใหชุมชนมีมาตรฐานความเปนอยูดีข้ึนในภาพรวม 
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แบบสํารวจเกษตรพันธสัญญา และตนทุน/ผลตอบแทน 
กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม  

ขอมูลทั้งหมดที่สอบถามนี้ ทางราชการจะเก็บไวเปนความลับ 
และจะนําไปเผยแพรเฉพาะคาประมาณทางสถิติที่เปนสวนรวมเทานัน้ 

 

 

วันที่….….เดือน…..…….พ.ศ….……. 

ชื่อผูสํารวจ………………….………… 

ตําแหนง…………………….………… 

รหัส…………………………………… 

A.Identification 

     ชื่อหัวหนาครัวเรือน………………………………ครัวเรือนตัวอยางที่……... 

     บานเลขที่…………….หมูที่………….ชื่หมูบาน…………………………….. 

     ตําบล……………..…………………อําเภอ……………………………….… 

     จังหวัด………………………………เขตเกษตรเศรษฐกิจที่………………... 

วันที่….….เดือน….……..พ.ศ…...…... 

ชื่อเจาหนาที่ประมวลผล…………….. 

ตําแหนง……………………………… 

รหัส…………………………………… 

 

1. ใครเปนผูแนะนําใหทานทํา Contract Farming 

  ภาครัฐ,หนวยงาน........................................................................................................................................ 

  ภาคเอกชน,ผูแนะนํา.................................................................................................................................... 

  อื่นๆ ไดแก................................................................................................................................................... 

2. กอนมาทําเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) ปลูกพืชชนิดใด ? 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

3. ทานทําเกษตรพันธสัญญาในการปลูกพืชชนิดใด ? ใครกําหนด 

.......................................................................................................................................................................... 

  เกษตรกรกําหนดเอง    คูสัญญาเปนผูกําหนด 

4. อะไรเปนส่ิงจูงใจใหทํา Contract Farming  

  รายไดที่เพิ่มขึ้น 

  รายไดที่ม่ันคงสม่ําเสมอ 

  ไดรับการสนับสนุนดานตางๆ จากผูจางสัญญา เชน (ระบุ) 

 (     )  ปจจัย ไดแก............................................................................................................................... 

 (     )  ตลาด ไดแก............................................................................................................................... 

 (     )  ความรูและเทคโนโลยีใหมๆ ไดแก................................................................................................ 

  อื่นๆ ระบุ.................................................................................................................................................... 

5. การทําเกษตรพันธสัญญาในพื้นที่เกษตรของทานทําเต็มพื้นที่หรือไม ? 

  ทําเต็มพื้นที่    ทําบางสวน ประมาณ........................... % ของพื้นที่ 
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6. ถาทานไมทําเกษตรพันธสัญญาเต็มพื้นที่ พื้นที่สวนที่เหลือทานใชทําการเกษตรในลักษณะใด เพราะเหตุใด ? 

 ใชพื้นที่เพื่อ ................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

 เหตุผลเพราะ .............................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................ 

7. ในระยะ 3 ป ที่ผานมาทานพอใจกับรายไดในการทําเกษตรพันธสัญญาหรือไม ? 

  พอใจ    ไมพอใจ 

เพราะเหตุใด ............................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

8. ผูรับซื้อตามสัญญามีเงื่อนไขในการซื้ออยางไร ? 

  ซื้อผลผลิตทั้งหมด ในลักษณะคละ ราคาเดียว 

  ซื้อผลผลิตทั้งหมด ในราคาแยกเกรด 

  ซื้อผลผลิตเฉพาะที่ไดเกรดที่กําหนดไว สวนที่เหลือทานตองขายเองในตลาด 

  อื่นๆ ระบุ .......................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................ 

9. ทานคิดวาถูกเอาเปรียบจากสัญญาการเกษตรหรือไม ? 

  ถูกเอาเปรียบ    ไมถูกเอาเปรียบ 

10. ทานคิดวาการทําเกษตรพันธสัญญา เปนระยะการเกษตรระบบหนึ่งที่ชวยใหเกษตรกรมีรายไดดีขึ้นและมั่นคงกวา

วิธีการเกษตรเดิม เห็นควรสงเสริมใหเกษตรกรนําไปใชหรือไม ? 

  ควรสงเสริม เพราะ ............................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

  ไมควรสงเสริม เพราะ ......................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

11. ทานคิดวาการพิจารณาหลักเกณฑและองคกรในการควบคุมและรักษาผลประโยชนใหกับเกษตรกรและคูสัญญา

เพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยางยุติธรรม ทั้งสองฝายเปนส่ิงจําเปนหรือไม 

  จําเปน    ไมจําเปน 

เพราะ ...................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

 

 

 



ภาคผนวก 63 

 

 

12. อะไรที่ทานตองการใหภาครัฐเขาไปมีบทบาทในเรื่องเกษตรพันธสัญญา 

  จัดตั้งองคกรที่เปนหนวยงานกลางในการใหความรูและชวยเหลือเกษตรกรในการทําสัญญากับคูสัญญา  

(เชน ดานกฎหมายและอื่นๆ ที่เกี่ยวของ) 

  ใหขอมูลดานราคาและการตลาดในสินคาที่เกษตรกรทําพันธสัญญาที่ถูกตองทันสมัย 

  ใหความรูดานเทคโนโลยีการเกษตร 

  ออกกฎระเบียบในการคุมครองผูทําเกษตรพันธสัญญาเพื่อปองกันการผิดสัญญา 

  อื่นๆ ระบุ ...................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

13. กรุณาใหขอมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการทําสัญญาจางทําฟารม (Contract Farming) และเงื่อนไขตางๆ ที่ระบุในการทํา

สัญญา รอบระยะเวลาของสัญญาและการชดใชหากมีการผิดสัญญาเกิดขึ้น 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
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B. รายไดจากการทําเกษตรแบบพันธสัญญา 

1. พื้นที่เพาะปลูกแบบเกษตรพันธสัญญา ............................... ไร............................งาน.........................ตารางวา 

2. ปริมาณผลผลิตตอไร ............................................. กก./ไร 

3. ราคาผลผลิตที่ขายได 

 เกรดคละ ......................................................บาท/กก. 

 เกรด A .........................................................บาท/กก. ประมาณ ..............................% ของผลผลิต 

 เกรด B .........................................................บาท/กก. ประมาณ...............................% ของผลผลิต 

 เกรด C .........................................................บาท/กก. ประมาณ...............................% ของผลผลิต 

4. ลักษณะของการจายเงิน 

  จายทั้งหมด ดวยเงินสด 

  จายเปนงวดๆ ดวยเงินสด 

  อื่นๆ ระบุ .......................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................ 

 

หมายเหตุ  หากมีการหักคาใชจายหรือคาธรรมเนียมใดๆ โปรดระบุดวย 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 
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C. วัสดุ และคาใชจายอื่น ๆ ที่ใชกับแปลงตัวอยาง 

ซ้ือ ของตนเอง / ไดฟรี 
รายการ หนวยระบุ 

ราคา       

บาท/หนวย ปริมาณ มูลคา (บาท) ปริมาณ มูลคา (บาท) 

1. วัสดุพันธุปลูก 

   1.1) เมล็ด 

   1.2) ตนกลา 

 

2. ปุย 

   2.1) ปุยคอก 

          - มูลไก - เปด 

          - มูลสุกร 

          - มูลโคกระบือ 

          - อื่นๆ …………………… 

          ………………………….. 

          ………………………….. 

 3. สารกําจัดวัชพืช 

   3.1) ………………………… 

   3.2)…………………………. 

   3.3)…………………………. 

   3.4)…………………………. 

4. สารกําจัดศัตรูพืช 

   4.1) ปองกันกําจัดโรค     น้ํา 

                                        ผง 

   4.2) ฆาแมลง, หนอน, เพลี้ย     

                                        น้ํา 

                                        ผง 

   4.3) อื่นๆ……………………... 

          ………………………….. 

          ………………………….. 

5. สารอื่นๆ ที่ใชในการผลิต 

    5.1) …………………………. 

    5.2) …………………………. 

    5.3) …………………………. 

    5.4) …………………………. 

 

กก. 

มัด 

ตน 

 

 

กก. 

กก. 

กก. 

…….……

….………

…………. 

 

……….… 

……….… 

…………. 

…………. 

 

ลิตร 

กก. 

 

ลิตร 

กก. 

…………. 

…………. 

…………. 

 

…………. 

…………. 

…………. 

…………. 

 

…………… 

…………… 

…………… 

 

 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

 

…………… 

…………… 

…………… 

……………. 

 

…..…..….… 

…….……… 

……….…… 

 

 

……….…… 

……….…… 

……….…… 

……….…… 

……….…… 

……….…… 

 

……………

……..…….. 

…………… 

…….……… 

 

………….… 

……………. 

………….… 

……………. 

……………. 

……….…… 

………….... 

…………..... 

 

………….… 

……….…… 

…….……… 

……………. 

 

………….…… 

……….……… 

…….………… 

 

 

………………. 

………………. 

………………. 

………………. 

………………. 

………………. 

 

………………. 

………………. 

………………. 

………………. 

 

………………. 

………………. 

………………. 

………………. 

………………. 

………………. 

………………. 

………………. 

 

………………. 

………………. 

………………. 

……………….. 

 

…….……… 

…….……… 

…….……… 

 

 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

 

…………… 

…………… 

…………… 

……………. 

 

 

…………..….. 

…………..….. 

………..…….. 

 

 

…………….. 

…………….. 

…………….. 

…………….. 

…………….. 

…………….. 

 

…………….. 

…………….. 

…………….. 

…………….. 

 

……………….. 

……………..…

……………….. 

……………..…

……………….. 

……………….. 

……………….. 

……………….. 

 

……………….. 

……………….. 

……………….. 

……………….. 
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ซ้ือ ของตนเอง / ไดฟรี 
รายการ หนวยระบุ 

ราคา       

บาท/หนวย ปริมาณ มูลคา (บาท) ปริมาณ มูลคา (บาท) 

6. คาใชจายเกี่ยวกับน้ํา 

   6.1) น้ํามันเช้ือเพลิงใชกับเครื่องสูบน้ํา 

   6.2) น้ํามันหลอลื่นใชกับเครื่องสูบน้ํา 

   6.3) ไฟฟาใชกับปมน้ําและไฟลอแมลง 

   6.4) คาน้ํา 

   6.5) ………………………………... 

7. คาใชจายเกี่ยวกับการพนสารตางๆ  

   7.1) น้ํามันเช้ือเพลิง 

   7.2) น้ํามันหลอลื่น 

   7.3) ไฟฟา 

   7.4) ……………………………… 

   7.5) ……………………………… 

8. วัสดุปรับปรุงดิน 

   8.1) สารปรับปรุงดิน 

   8.2) ………………………………. 

   8.3) ………………………………. 

   8.4) ………………………………. 

9. วัสดุอื่น ๆ 

   9.1) ไมไผ 

   9.2) เชือกฟาง 

   9.3) เขง 

   9.4) ………………………………. 

   9.5) ………………………………. 

10. คาใชจายอื่น ๆ 

   10.1) คาจางขนวัสดุตาง ๆ 

   10.2) คาเชาเครื่องสูบน้ํา 

   10.3) อื่นๆ………………………… 

   10.4) ……………………………... 

   10.5) ……………………………… 

 

ลิตร 

ลิตร 

…….......

………… 

.............. 

ลิตร 

ลิตร 

......…….. 

..……..... 

…………. 

…………. 

กก. 

............... 

............... 

..….…..... 

..……...... 

..……...... 

.............. 

..…….....

…………. 

……........

…………. 

………....

…….…… 

.....……... 

…………. 

…………. 

…………. 

 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

……………. 

…………… 

……………

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

……………

…………… 

……………. 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

 

…………… 

….………… 

……………. 

……….…… 

………….… 

……………. 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

……………. 

……………. 

……………

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

……………. 

……….…… 

…………… 

…………… 

…………… 

……………. 

 

……………. 

……………. 

…………….

.…………… 

……………. 

 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

…………….

.…………… 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 
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D. การใชแรงงานกับแปลงตัวอยาง 
ความสามารถทํางานไดตอวันตอแรงนั้น  หมายรวมถึงความสามารถทํางานไดตอวัน (8 ชม.) ตอชุดของแรงงานที่ใช 

ปริมาณงานที่ทําในแปลงตัวอยาง 
อัตราคาจาง 

(บาท) 
กิจกรรม 

รวม จาง ตนเอง 

ความสามารถ

ทํางานได 

ตอวันตอแรง ตอไร 
ตอวัน 

ตอแรง 

1. การเตรียมดิน      ถาเกษตรกรจางเหมารวม ถามเฉพาะขอ 1.1    ถาไมใชเหมารวมถามรายละเอียดตั้งแต ขอ 1.2 เปนตนไป 

  1.1 เหมาไถรวมจนปลูกได…………………………….. 

        สัตว………………………………………………… 

        รถไถ     รถแทรคเตอร        ไถเดินตาม 

  1.2 ไถดะ (ไถดะครั้งที่ 1) ………………………...…… 

        คน (ขุด , ฟนดิน) ………..………………………… 

        สัตว………………………………………………… 

        รถไถ     รถแทรคเตอร       ไถเดินตาม 

 1.3 ไถแปร (ไถครั้งที่ 2)………………………………… 

       ครั้งที่ 1………………..…………………………… 

       คน (ยอยดิน)……………………………………….. 

       สัตว…………………………………………………. 

       รถไถ     รถแทรคเตอร       ไถเดินตาม 

       ครั้งที่ 2………………..…………………………… 

       คน (ยอยดิน)……………………………………….. 

       สัตว…………………………………………………. 

       รถไถ     รถแทรคเตอร       ไถเดินตาม 

1.4 ชักรอง รวม ……………………………………….. 

      คน (ทํารอง)…………………………………………. 

      สัตว………………………………………………….. 

      รถไถ     รถแทรคเตอร       ไถเดินตาม 

1.5 ยกรองแปลงปลูก แบบไรชั่วคราว………………. 

      คน…………………………………………………… 

      รถไถ     รถแทรคเตอร       ไถเดินตาม 

1.6 ใสวัสดุปรับปรุงดนิ 
      คน…………………………………………………… 

      เครื่องจักร……………………………………………. 
2. การปลูก  
   2.1 ปกกลา , หยอดเมล็ด…………………………... 

        คน………………………………………………….. 

        เครื่องจักร     รถแทรคเตอร       ไถเดินตาม 

……....ไร 

…..…..ไร 

……....ไร 

…..…..ไร 

……....ไร 

……....ไร 

……....ไร 

…..…..ไร 

……....ไร 

…..…..ไร 

…..…..ไร 

…..…..ไร 

……....ไร 

……....ไร 

……....ไร 

……....ไร 

…..…..ไร 

……....ไร 

……....ไร 

……....ไร 

……....ไร 

……....ไร 

……....ไร 

 

…..…..ไร 

…..…..ไร  

 

…..…..ไร 

…..…..ไร 

……....ไร 

 

………… 

………… 

 

………… 

………… 

………… 

 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

…………

………… 

………… 

 

………… 

………… 

………… 

 

………… 

………… 

 

………… 

………… 

 

………… 

………… 

………… 

 

…………. 

…………. 

 

…………. 

…………. 

…………. 

 

…………. 

……….…

…………. 

……….…

…….……

….………

.………… 

…………. 

 

……….…

…….……

…………. 

 

……….…

…………. 

 

…………. 

…….…… 

 

….………

…………. 

….……… 

 

…………..ไร 

…………..ไร 

 

…………..ไร 

…………..ไร 

…………..ไร 

 

…………..ไร 

…………..ไร 

…………..ไร 

…………..ไร 

…………..ไร 

…………..ไร 

…………..ไร 

…………..ไร 

 

…………..ไร 

…………..ไร 

…………..ไร 

 

…………..ไร 

…………..ไร 

 

…………..ไร 

…………..ไร 

 

………......ไร 

…………..ไร 

…………..ไร 

 

……....

.……... 

 

……....

……....

…….... 

 

……....

……....

……....

……....

……....

…….... 

……....

…….... 

 

……....

……....

…….... 

 

……....

.……... 

 

…….... 

…….... 

 

…….... 

…….... 

…….... 

 

…….... 

........... 

 

………

…….... 

........... 

 

…….... 

………

.……... 

........... 

………

.……... 

........... 

…….... 

 

………

...........

........... 

 

........... 

…….... 

 

...........

........... 

 

…….... 

…….... 

........... 
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ปริมาณงานที่ทําในแปลงตัวอยาง 
อัตราคาจาง 

(บาท) 
กิจกรรม 

รวม จาง ตนเอง 

ความสามารถ

ทํางานได 

ตอวันตอแรง ตอไร 
ตอวัน 

ตอแรง 

  2.2 คลุมฟาง เศษพืช , พรางแสง…...…………. 

         คน…………………………………………….. 

         เครื่องจักร   รถแทรคเตอร   ไถเดินตาม 

  2.3 เหมาปลูกรวมคลุมฟาง……………………… 

         คน…………………………………………….. 

  2.4 ทําคาง………………………………………… 

         คน…………………………………………….. 
3. ใสปุย

 

…….....ไร 

…….....ไร 

…….....ไร 

…….....ไร 

…….....ไร 

…….....ไร 

 

………… 

………… 

 

………… 

 

………… 

 

 

……….…

…………. 

 

…………. 

 

…………. 

 

 

………….....ไร 

………….....ไร 

 

………….....ไร 

 

………...…..ไร 

 

 

……....

…….... 

 

…….... 

 

…….... 

 

 

…….... 

........... 

 

…….... 

 

…….... 

 

          ถาใสพื้นที่แตกตางกันถามหลายครั้ง        ถาใสพื้นที่เทากันทุกครั้งถามครั้งเดียว  จํานวนครั้งใสปุยรวม……………ครั้ง 

3.1 ครั้งที่ 1…………………………………………. 

       คน………………………………………………. 

       เครื่องจักร………………………………………. 

3.2 ครั้งที่ 2…………………………………………. 

       คน………………………………………………. 

       เครื่องจักร………………………………………. 

3.3 ครั้งที่ 3…………………………………………. 

       คน………………………………………………. 

       เครื่องจักร………………………………………. 

3.4 ครั้งที่ 4…………………………………………. 

       คน………………………………………………. 

       เครื่องจักร………………………………………. 
4. การฉีดยาปองกันกําจัดวัชพืช (ยาคุมหญา,ยา
ฆาหญา) 
  4.1 ครั้งที่ 1………………………………………... 

       คน และเครื่องฉีดสะพายหลัง…………………. 

         เครื่องจักร……………………………………... 

         เครื่องปม……………………………………… 

  4.2 ครั้งที่ 2………………………………………... 

       คน และเครื่องฉีดสะพายหลัง…………………. 

         เครื่องจักร……………………………………... 

         เครื่องปม……………………………………… 

…….....ไร 

…...…..ไร 

…...…..ไร 

…….....ไร 

…….....ไร 

…….....ไร 

…….....ไร 

…….....ไร 

…...…..ไร 

…….....ไร 

…….....ไร 

…….....ไร 

 

 

….........ไร 

…….....ไร 

…….....ไร 

…….....ไร 

…….....ไร 

…….....ไร 

…….....ไร 

…….....ไร 

 

………… 

………… 

 

………… 

………… 

 

………… 

………… 

 

………… 

………… 

 

 

 

………… 

………… 

………… 

 

………… 

………… 

............... 

 

……….…

…………. 

 

……….…

…………. 

 

……….…

…………. 

 

……….…

…………. 

 

 

 

……….…

…….……

…………. 

 

……….…

…………. 

............... 

 

……...……..ไร 

………….....ไร 

 

………….....ไร 

………….....ไร 

 

………...…..ไร 

………….....ไร 

 

………….....ไร 

………….....ไร 

 

 

 

………...…..ไร 

………...…..ไร 

………….....ไร 

 

………….....ไร 

………….....ไร 

...................ไร 

 

……....

…….... 

 

……....

…….... 

 

……....

…….... 

 

……....

…….... 

 

 

 

……....

……....

…….... 

 

……....

……....

........... 

 

…….... 

........... 

 

…..….. 

........... 

 

…..….. 

........... 

 

…..….. 

........... 

 

 

 

…..….. 

...........

........... 

 

…….... 

........... 

........... 
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ปริมาณงานที่ทําในแปลงตัวอยาง 
อัตราคาจาง 

(บาท) 
กิจกรรม 

รวม จาง ตนเอง 

ความสามารถ

ทํางานได 

ตอวันตอแรง ตอไร 
ตอวัน 

ตอแรง 

4.3 ครั้งที่ 3…………………………………………. 
     คน และเครื่องฉีดสะพายหลัง…………………... 

       เครื่องจักร……………………………………..... 

       เครื่องปม……………………………………...... 
4.4 ครั้งที่ 4…………………………………………. 
     คน และเครื่องฉีดสะพายหลัง…………………... 

       เครื่องจักร……………………………………..... 

       เครื่องปม……………………………………….. 
5. การฉีดยาปองกันกําจัดโรคและแมลง    

…….....ไร 

…….....ไร 

…….....ไร 

…...…..ไร 

…….....ไร 

…...…..ไร 

…...…..ไร 

…….....ไร 

 

………… 

………… 

………… 

 

………… 

………… 

………… 

 

 

……….…

…….……

…............ 

 

……….…

…….……

…........... 

 

…...………...ไร 

………....…..ไร 

……….….....ไร 

 

………....…..ไร 

………....…..ไร 

……...….…..ไร 

 

 

……....

……....

…….... 

 

……....

……....

…..….. 

 

…….... 

...........

........... 

 

…….... 

...........

........... 

        ถาฉีดพื้นที่แตกตางกันถามรายครั้ง             ถาฉีดพื้นที่เทากันทุกครั้งถามครั้งเดียว จํานวนครั้งฉีดยารวม………….ครั้ง 

   5.1 ครั้งที่ 1……...………………………………. 

          คน และเครื่องฉีด สะพายหลัง.………………. 

          เครื่องจักร…………………………………….. 

          เครื่องปม……………………………………... 

   5.2 ครั้งที่ 2……...………………………………. 

          คน และเครื่องฉีด สะพายหลัง.………………. 

          เครื่องจักร…………………………………….. 

          เครื่องปม……………………………………... 

   5.3 ครั้งที่ 3……...……………………………..... 

          คน และเครื่องฉีด สะพายหลัง.………………. 

          เครื่องจักร…………………………………….. 

          เครื่องปม……………………………………... 

   5.4 ครั้งที่ 4……...………………………………. 

          คน และเครื่องฉีด สะพายหลัง.………………. 

          เครื่องจักร…………………………………….. 

          เครื่องปม……………………………………... 
6. การถอนหญา / ถอนหญา 

…….....ไร 

…….....ไร 

…….....ไร 

…….....ไร 

...……..ไร 

…...…..ไร 

…….....ไร 

…….....ไร 

…….....ไร 

…….....ไร 

…….....ไร 

…...…..ไร 

…...…..ไร 

…….....ไร 

…….....ไร 

…….....ไร 

 

………… 

………… 

………… 

 

………… 

………… 

………… 

 

………… 

………… 

………… 

 

………… 

………… 

………… 

 

……….…

…….……

…............ 

 

……….…

…….……

…............ 

 

……….…

…….……

…............ 

 

……….…

…….……

…............ 

 

………....…..ไร 

………....…..ไร 

………....…..ไร 

 

…….…...…..ไร 

………....…..ไร 

………....…..ไร 

 

…………......ไร 

……….….....ไร 

………....…..ไร 

 

……...……...ไร 

………...…...ไร 

…….…...…..ไร 

 

……....

……....

…….... 

 

……....

……....

…….... 

 

……....

……....

…….... 

 

……....

…..…..

….…... 

 

…….... 

...........

........... 

 

…….... 

...........

........... 

 

…….... 

...........

........... 

 

…….... 

...........

........... 

       ถาพื้นที่แตละครั้งแตกตางกันถามรายครั้ง         ถาทําพื้นที่เทากันทุกครั้งถามครั้งเดียว จํานวนครั้งทํางานรวม..…….ครั้ง 
   6.1 ครั้งที่ 1…………………….………………… 
        คน…………………………………………….  

          เครื่องจักร   รถแทรคเตอร   ไถเดินตาม 

…….....ไร 

…...…..ไร 

…….....ไร 
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ปริมาณงานที่ทําในแปลงตัวอยาง 
อัตราคาจาง 

(บาท) 
กิจกรรม 

รวม จาง ตนเอง 

ความสามารถ

ทํางานได 

ตอวันตอแรง ตอไร 
ตอวัน 

ตอแรง 

    6.2 ครั้งที่ 2……………………………………… 

           คน (ดายหญา + ถอนหญา)………………… 

           เครื่องจักร   รถแทรคเตอร   ไถเดินตาม 

   6.3 ครั้งที่ 3…………………………………….... 

          คน (ดายหญา + ถอนหญา)……………….... 

          เครื่องจักร   รถแทรคเตอร   ไถเดินตาม 

   6.4 ครั้งที่ 4……………………………………..... 

          คน (ดายหญา + ถอนหญา)…………………. 

          เครื่องจักร   รถแทรคเตอร   ไถเดินตาม 

7. การพรวนดนิ (ทํารุน) 

…….....ไร 

…...…..ไร 

…….....ไร 

…...…..ไร 

…….....ไร 

…...…..ไร 

…...…..ไร 

…….....ไร 

…...…..ไร 
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…………......ไร 

………....…..ไร 

 

……....……..ไร 

………....…..ไร 

 

………....…..ไร 

……....……..ไร 
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…….... 

 

……....
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.……... 
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.……... 

........... 

        ถาพื้นที่แตละครั้งแตกตางกันถามรายครั้ง         ถาทําพื้นที่เทากันทุกครั้งถามครั้งเดียว จํานวนครั้งทํางานรวม……….ครั้ง 

    7.1 ครั้งที่ 1………………………………………. 

           คน………………………………………….... 

           สัตว………………………………………….. 

           รถไถ    รถแทรคเตอร    ไถเดินตาม 

    7.2 ครั้งที่ 2…………………………………........ 

           คน………………………………………….... 

           สัตว………………………………………….. 

           รถไถ    รถแทรคเตอร    ไถเดินตาม 

   7.3 ครั้งที่ 3………………………………………. 

          คน……………………………………………. 

          สัตว…………………………………………... 

          รถไถ    รถแทรคเตอร     ไถเดินตาม 

…...…..ไร 

…...…..ไร 

…….....ไร 

…...…..ไร 

…….....ไร 

…...…..ไร 

…...…..ไร 

…….....ไร 

…...…..ไร 

…….....ไร 

…...…..ไร 

…….....ไร 
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……….…

…….……
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…….……

…........... 

 

…………......ไร 

………....…..ไร 

………....…..ไร 

 

………....…..ไร 

……....……..ไร 

…………......ไร 

 

…………......ไร 

……....……..ไร 

……....……..ไร 
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ปริมาณงานที่ทําในแปลงตัวอยาง 
อัตราคาจาง 

(บาท) 
กิจกรรม 

รวม จาง ตนเอง 

ความสามารถ

ทํางานได 

ตอวันตอแรง ตอไร 
ตอวัน 

ตอแรง 

8. การใหน้ํา       

        ถาพื้นที่แตละครั้งแตกตางกันถามรายครั้ง          ถาทําพื้นที่เทากันทุกครั้งถามครั้งเดียว จํานวนครั้งทํางานรวม..…….ครั้ง 

    8.1 ครั้งที่ 1………………………………………. 

           คน…………………………………………… 

           เครื่องสูบน้ํา…………………………………. 

    8.2 ครั้งที่ 2……………………………………… 

           คน…………………………………………… 

           เครื่องสูบน้ํา…………………………………. 

   8.3 ครั้งที่ 3………………………………………. 

           คน…………………………………………… 

           เครื่องสูบน้ํา…………………………………. 

   8.4 ครั้งที่ 4………………………………………. 

           คน…………………………………………… 

           เครื่องสูบน้ํา…………………………………. 
9. การดูแลรักษา ตรวจแปลง และทํางานจุกจิก
ทั่วไป 
          คน………………………………………….... 
10. การเก็บเกี่ยว 
     10.1 การเก็บเกี่ยว  รวบรวม 

        * คน……………………………………………. 

       ** คน…………………………………………… 

 

…….....ไร 

…...…..ไร 

...……..ไร 

…...…..ไร 

…...…..ไร 

…...…..ไร 

…...…..ไร 

…...…..ไร 

…….....ไร 

…….....ไร 

…….....ไร 

…….....ไร 

 

 ..…....วัน 

 

 

……....ไร 

....…..กก. 
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…………......ไร 

…………......ไร 

 

……....……..ไร 

………....…..ไร 

 

………....…..ไร 

………....…..ไร 

………....…..ไร 

 

……....……..ไร 

………....…..ไร 

 

………....…..ไร 

 

 

…………......ไร 

………...…..ไร 
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…..….. 

การเก็บเกี่ยวคิดตามเนื้อที่ / ไร ,  **  คิดตามผลผลิต / กิโลกรัม 
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E. สอบถามเครื่องมืออุปกรณและการลงทุนระยะยาวที่ใชในการผลติ 

การซอม 

คาซอมรวมในป

เพาะปลูก (บาท) รายการ  จํานวน 

รวมมูลคา

แรกซ้ือ

ทั้งหมด 

(บาท) 

จํานวนป 

ใชงานตั้งแต 

ซ้ือจนสิ้นอายุ 

ตอช้ิน (ป) จางซอม ซอมเอง 

จํานวนป 

ใชงานไดหลัง

การซอม 

ครั้งนี้ (ป) 

เปอรเซนต 

ใชงานกับพืชนี้

และแปลง

ตัวอยางนี้ 

1. เครื่องมืออุปกรณ , โรงเรือน 
 1. มีด……………………............................ 

 2. จอบ……………………......................... 

 3. เสียม……………………........................ 

 4. ถังตักนํ้า…………….….......................... 

 5. กระบุง………………………….... .......... 

 6. เครื่องฉีดยาสะพายหลังแบบชักโยก..... ... 

 7. เครื่องฉีดยาสะพายหลังแบบเครื่องยนต..... 

 8. เครื่องฉีดยาแบบใชถานไฟฉายแบตเตอรี่… 

 9. เครื่องฉีดยาแบบปมจากถัง 200 ลิตร….....

10. เครื่องสูบ…………………………………. 

11. ปมนํ้าไฟฟา………………………………. 

12. โรงเรือน…………………………………...

13. ซาแลน…………………………………… 

14. พลาสติกคลุมแปลง……………………… 

15. ทอสูบนํ้าพญานาค………………………. 

16. กรรไกรตัดแตง…………………………… 

17. อ่ืนๆ……………………………………..... 

18. .……………………………………….. 
19. ……………………………………………. 

20. ……………………………………………..

2. การลงทุนระยะยาว 
 1. ปรับพื้นท่ี………………………………… 

 2. ขุดคู……………………………………… 

 3. ขุดบอ สระ……………………………….. 

 4. บอบาดาล……………………………….. 

 5. บอตอก…………………………………... 

 6………………………………..…………… 

 7. …………………………………………… 

 8. …………………………………………… 

 9. …………………………………………… 

 10. …………………………………..……... 
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