การกระจายการผลิตในการดํารงชีพเพื่อความอยูร อดของเกษตรกรรายยอย
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ชอผกา มวงสุข บุศรา ลิ้มนิรันดรกุล1 และ พฤกษ ยิบมันตะสิริ1
บทคัดยอ
การกระจายการผลิตเพื่อการอยูรอดของเกษตรกรรายยอยเปนกระบวนการที่ซับซอน เกษตรกรรายยอย
ภายใตทรัพยากรที่จํากัดดานที่ดิน แรงงาน และทุน ไมสามารถที่จะดํารงชีพอยูไดดวยการพึ่งพิงระบบการผลิตทาง
เกษตรเพียงอยางเดียว การดิ้นรนเพื่อความอยูรอดจึงตองพึ่งพิงรายไดจากกิจกรรมนอกภาคเกษตร หรือมีการอพยพ
ทํางานตางถิ่นเพื่อสงรายไดจุนเจือครอบครัว ในขณะเดียวกันพบวา เกษตรกรรายยอยในหลายพื้นที่ยังคงยึดถือ
อาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก
โดยมีการปรับตัวดวยการกระจายการผลิตเพื่อลดความเสี่ยง
จัดระบบแรงงาน
แลกเปลี่ยนระหวางครัวเรือน เพื่อลดตนทุนและดําเนินการผลิตใหทันตอฤดูกาล บทความนี้นําเสนอการปรับตัวของ
วิถีการดํารงชีพของเกษตรกรรายยอย และกลไกทางสังคมที่สนับสนุนกระบวนการผลิตและการพัฒนาการเกษตร
รวมถึงการดํารงชีพของคนในชุมชนที่ยงั พึ่งพิงเกษตรกรรมเปนหลัก ทําการศึกษาในพื้นที่เกษตรชลประทาน บานดง
ปาลัน ต.ขี้เหล็ก อ.แมแตง จ.เชียงใหม ที่เกษตรกรมีวิถีการดํารงชีพพึ่งพิงเกษตรกรรมเปนหลักแตมีระบบการ
กระจายการผลิตเพื่อลดความเสี่ยงที่หลากหลาย โดยภาพรวมสมาชิกมีรายไดจากภาคเกษตร รอยละ 74 และนอก
ภาคเกษตร รอยละ 26 ทําการเก็บขอมูลในกลุมเกษตรกรที่มีการผลิตขาวเปนพืชหลักโดยใชการดํารงชีวิตอยาง
ยั่งยืนเปนกรอบการศึกษา ผลการศึกษาพบวา กลุมเกษตรกรมีการตัดสินใจในการกระจายการผลิตแตกตางกัน การ
เขาถึงตลาดเปนปจจัยหลักในการกําหนดกิจกรรม ซึ่งเปนการตัดสินใจรวมกันระหวางสมาชิกชายหญิงในครัวเรือน
เกษตรแบบมีพันธะสัญญารูปแบบตางๆ เปนทางเลือกที่สําคัญ การปรับปรุงการสื่อสารและการรวมรับภาระความ
เสี่ยงระหวางบริษัทและเกษตรกร จะชวยพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และเกิดการกระจายผลประโยชนอยางเปน
ธรรม นอกจากระบบการปลูกพืชหมุนเวียนที่มีขาวเปนพืชหลักเกษตรกรไดพัฒนาระบบการปลูกพืชเหลื่อมฤดู เชน
พริกในระบบขาวโพดหวานและขาวโพดขาวเหนียว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชที่ดิน แรงงาน และรายไดที่นําไปใช
เปนเงินกอนเพื่อลงทุนในฤดูนาปและชําระสินเชื่อ การผสมผสานปศุสัตวในระบบเกษตรโดยอาศัยเศษวัสดุในแปลง
ผลิตไดเพิ่มโอกาสการสะสมทุนของครัวเรือน อยางไรก็ตามสินเชื่อรูปแบบตางๆ มีความจําเปนตอการพัฒนาการ
กระจายการผลิตนโยบายการกระจายการผลิตจากภาครัฐจําเปนตองพิจารณาถึงลักษณะครัวเรือนเกษตรกร และมี
ลักษณะที่สัมพันธกับบริบททองถิ่น แตหลักการทั่วไปที่ตองคํานึง คือ ทุนมนุษย โครงสรางพื้นฐาน สินเชื่อ และสิ่ง
อํานวยที่เกื้อหนุนตอการิเริ่มและการพัฒนาจากภายในของเกษตรกร
คําสําคัญ: การกระจายการผลิต วิถีการดํารงชีพ เกษตรกรรายยอย

บทนํา
การดํารงชีพประกอบดวยปจจัยสําคัญ ไดแก ความสามารถ (capabilities), ทุน (assets)
และ กิจกรรมตางๆ ที่นําไปสูวิถีทางในการดํารงชีวิต (Chamber et al., 1992) ความหลากหลาย
ของทุนในที่นี้ทั้งทางวัตถุและสังคมไมวาจะเปนปจจัยทางสังคม (social factors) นโยบาย
(policies) แนวโนม (trends) กระบวนการ (processes) และสิ่งที่มากระทบ (shocks) ไดกําหนด
ชนิดของกิจกรรมในการดํารงชีพ รวมถึงความเปราะบางและความทนทานของวิถีชีวิตของคนอีก
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ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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ดวย การดํารงชีพจะยั่งยืนไดเมื่อคนสามารถแกปญหาและฟนตัวไดจากความเครียดและเหตุการณ
ตางๆ รวมถึงสามารถรักษาและเพิ่มเติมความสามารถและทุนทั้งในปจจุบันและอนาคต อีกทั้งยังไม
กอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและการดํารงอยูของคนรุนตอไป คุณลักษณะของการดํารงชีพ
ทางเกษตรมีความซับซอน เกษตรกรมีการพึ่งพิงรายไดจากหลายแหลงเพื่อความอยูรอดทั้งจากการ
ผลิตทางเกษตรและจากกิจกรรมนอกภาคการเกษตร นอกจากนี้ยังมีลักษณะเปนพลวัตร มีความ
ยืดหยุน และปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พึ่งพิงอยูบนฐานความสัมพันธทางสังคมที่
ซับซอน และไดรับอิทธิพลมาจากการเปลี่ยนแปลงภายในครัวเรือนและความสัมพันธเชิงอํานาจ ซึ่ง
ความแตกตางเหลานี้เกิดจากเอกลักษณทางสังคม (social identity) ที่แตกตางกัน ความ
หลากหลายในการดํารงชีพเปนกระบวนการที่ครัวเรือนสรางความหลากหลายของกิจกรรม และ
ความสามารถในการสนับสนุนทางสังคมเพื่อความอยูรอดและการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
(Ellis,
1999) ความหลากหลายสามารถเพิ่มความเขมแข็งในการดํารงชีพ ชวยใหครัวเรือนแกปญหาความ
ทุกขรอน มีการบริโภคที่เพียงพอ สรางรายไดและความตองการแรงงาน มีผลทําใหรายไดสูงขึ้น ชวย
ปรับปรุงทักษะ รวมทั้งชวยฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรม (Ellis and Allision, 2004) ดังนั้น
ความหลากหลายในการดํารงชีพจึงนําไปสูการลดปญหาความยากจน
วิถีชีวิตที่มีหลายกิจกรรมและการกระจายการผลิต (livelihood diversification) เชื่อวาเปน
ยุทธวิธีของความอยูรอดที่เหมาะสมสําหรับลดภาวะความเสี่ยง และสรางความมั่นคงของการดํารง
ชีพใหกับเกษตรกรรายยอยในประเทศกําลังพัฒนา (Barrett, et al., 2001; Ellis, 2000; Ellis and
Allision, 2004) กิจกรรมและรายไดนอกภาคเกษตรไดกลายเปนสวนสําคัญในการลดภาวะความ
ยากจนและเสริมความมั่นคงใหกับครัวเรือนเกษตรกร (Cherdchuchai and Otsuka, 2006;) การ
เพิ่มความสําคัญของกิจกรรมและรายไดนอกภาคเกษตรไดกลายเปนคําถามหลักวาการเกษตรยังคง
เปนตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชนบทไดมากนอยเพียงใด งานวิจัยบทบาทการเกษตรในการพัฒนา
ชนบทตั้งแตทศวรรษที่ 60 ยังคงยืนยันวาการเจริญเติบโตทางเกษตรขึ้นอยูกับประสิทธิภาพของ
เกษตรกรรายยอย (Ellis and Biggs, 2001) Irz, et al., 2001 ไดทบทวนการศึกษาภาคทฤษฎีและ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาสรุปวา
ผลผลิตทางเกษตรเปนตัวกําหนดที่สําคัญตอความ
ยากจน และการเพิ่มผลผลิตทางเกษตรไดเพิ่มโอกาสที่จะทําใหเกษตรกรหลุดพนจากภาวะความ
ยากจน การปรับใชเทคโนโลยีการผลิตอยางเหมาะสมสามารถเพิ่มผลผลิตและรายไดของเกษตรกร
ซึ่งไดนํารายไดสวนเกินบางสวนไปลงทุนในการศึกษาของบุตรหลาน ทําใหคนรุนใหมมีโอกาสเขาสู
ตลาดแรงงานที่มีฝมือมากขึ้นและลดภาวะความยากจนในชนบทไดมากกวาครึ่งในประเทศ
ฟลิปปนสระหวางป 1988-2004 (Estudillo et al., 2006)
การสงเสริมกิจกรรมสรางรายไดและการกระจายการผลิต
มีความสําคัญตอครัวเรือน
เกษตรกร โดยเฉพาะในฤดูแลงในพื้นที่รับน้ําชลประทาน เกษตรกรรายยอยในหลายพื้นที่ยังคง
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ยึดถืออาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก โดยมีการปรับตัวดวยการคัดเลือกพืชปลูกที่หลากหลายและมี
ตลาดรองรับ จัดระบบแรงงานแลกเปลี่ยนระหวางครัวเรือนเพื่อลดตนทุนการผลิตและภาวะขาด
แคลนแรงงานพรอมทั้งดําเนินการผลิตใหทันตอฤดูกาล (Limnirankul, 2007) นอกจากนี้ครัวเรือน
เกษตรกรเสริมรายไดดวยการเปนแรงงานรับจางภาคเกษตรในหมูบาน กิจกรรมและการกระจาย
การผลิตเพื่อสรางรายไดครอบคลุมกิจกรรมเกษตรที่หลากหลายและกิจกรรมนอกภาคเกษตร ซึ่ง
สะทอนใหเห็นถึงความสามารถและทางเลือกของเกษตรกร
ดังนั้นควรใหความสําคัญกับ
กระบวนการสนับสนุนใหเกิดกิจกรรมและการกระจายการผลิต เพื่อสรางรายไดและลดภาวะความ
ยากจนของเกษตรกร เนื่องจากเปนการสรางงานบนฐานของศักยภาพและความสามารถของตัว
เกษตรกร (Reardon, 1997)
คําถามวิจัย
- เกษตรกรรายยอยที่มีการปลูกขาวเปนหลักในเขตที่ลุมชลประทาน
มีกลยุทธในการ
ปรับตัวดวยการกระจายการผลิตอยางไรตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
- ความหลากหลายในการดํารงชีพที่มีการเกษตรเปนหลักจะสามารถยั่งยืนไดหรือไม
- เกษตรกรไดรับเอาเกษตรพันธะสัญญา เปนวิธีหนึ่งในการสรางเสถียรภาพของรายได
ทางเกษตร ระบบดังกลาวนี้จะไดรับการยอมรับทางสังคมและกอใหเกิดผลทางเศรษฐกิจหรือไม
วัตถุประสงค
- เพื่อทําความเขาใจในกระบวนการสรางความหลากหลาย
ของกิจกรรมในครัวเรือน
เกษตรกรในการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
- เพื่อประเมินจุดแข็งและจุดออนของกิจกรรมภาคเกษตร ในการสนับสนุนการดํารงชีพ
ของครัวเรือน
- เพื่อกําหนดบทบาทที่เปนไปไดของผูมีสวนเกี่ยวของหลักในการสนับสนุนการดํารงชีพ ที่
พึ่งพิงการเกษตร
ขั้นตอนและวิธีการ
การวิจัยเชิงปฏิบัติไดดําเนินการในพื้นที่บานดงปาลัน ต.ขี้เหล็ก อ.แมแตง จ.เชียงใหม
ตั้งอยูทางทิศเหนือของ จ.เชียงใหม หางจากตัวเมืองประมาณ 40 กม. เกษตรกรทําการผลิตบนพื้นที่
เพาะปลูกที่มีนิเวศนแตกตางกัน 2 ลักษณะ ไดแก พื้นที่ลุมเขตชลประทานมีขาวเปนพืชหลัก และ
พื้นที่เพาะปลูกในหมูบานบริเวณริมฝงแมน้ําปงสําหรับปลูกขาวโพดหลากหลายพันธุรวมกับพืชอายุ
สั้นเปนรายไดโดยอาศัยน้ําจากบอบาดาลน้ําตื้นในแปลงผลิต เกษตรกรบานดงปาลันเปนเกษตรกร
รายยอยมีที่ดินทํากินเพียงรอยละ 35 การถือครองที่ดินเฉลี่ย 2.7 ไร/ครัวเรือน ที่เหลือ (รอยละ 65)
ไมมีที่ดินเปนของตนเองหรือมีไมเพียงพอตองเชาที่ดินทํากินอยางนอยที่สุด 1 ไร และมากที่สุด
14 ไร เพื่อทําการเพาะปลูก เกษตรกรสามารถปลูกพืชไดตลอดปเนื่องจากมีระบบชลประทานและ
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สภาพที่ดินเหมาะสม ระบบการผลิตหลัก ไดแก ขาว โดยมีขาวเหนียว (สันปาตอง 1 และ กข6) เปน
หลักสําหรับการบริโภคในครัวเรือน ผลผลิตสวนเกินจึงนําไปจําหนายเพื่อเปนรายไดและจายเปนคา
เชาที่ดิน ซึ่งอาจกําหนดเปนผลผลิตขาวรอยละ 50 หรือ 10 ถัง/ไร หรือ เปนคาเชาเงินสดตั้งแต
375-1,000 บาท/ไร ขึ้นอยูกับขอตกลงของเกษตรกรและเจาของที่ดนิ นอกจากนี้เกษตรกรบางรายที่
มีความสามารถในการจัดการแรงงานไดปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 เพื่อเสริมรายไดอีกทางหนึ่ง การ
ผลิตพืชรายได เชน ถั่วเหลืองจะทําในฤดูหลังนา ในขณะที่การปลูกขาวโพด (ขาวโพดหวาน ขาวโพด
เมล็ดพันธุลูกผสม และขาวโพดเมล็ดพันธุลูกผสมสายพันธุแท) สามารถทําไดตลอดทั้งปบริเวณ
พื้นที่ริมฝงแมน้ําปง และพื้นที่นาบางสวน ในรูปแบบพันธะสัญญากับบริษัท เชียงใหม ฟรอสเซนส
ฟูดส จํากัด และบริษัท ไพโอเนียร จํากัด จ.ลําพูน เกษตรกรมีการรวมกลุมผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชน
เพื่อเขาถึงเมล็ดพันธุขาวที่มีคุณภาพและรายไดในการสนับสนุนกิจกรรมกลุม นอกจากนี้ยังเปนฐาน
ในการขยายกิจกรรมสูการรวมกลุมการผลิตและการดํารงชีพกลุมอื่นๆ ในชุมชน ทําการเก็บขอมูล
เกษตรกรในกลุมผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชนจํานวน 50 ราย โดยใชการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนเปนกรอบ
การศึกษา ทําการวิเคราะหทุน (assets) กระบวนการ และกิจกรรม โดยทุนในที่นี้ประกอบดวย ทุน
ทางกายภาพ ทุนทางสังคม ทุนการเงิน และทุนทรัพยากรที่มีผลตอการปรับตัวของเกษตรกรราย
ยอยในการเลือกปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ในการดํารงชีพ พรอมทั้งทําการสังเกตการณอยางมีสวนรวม
การสัมภาษณเกษตรกร การประชุมกลุมยอย (Focus group)
ผลการศึกษา
1. ระบบการผลิตในพื้นที่ศึกษา
เปนระบบดั้งเดิมในพื้นที่บานดงปาลันจนกระทั่งบริษัทเอกชนได
ระบบขาว-ถั่วเหลือง
แนะนําการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวเมล็ดพันธุและขาวโพดหวาน ภายใตระบบเกษตรพันธะสัญญา
เมื่อ 20 ปที่ผานมา ระบบการผลิตทางเกษตรบานดงปาลันจึงจําแนกออกเปน 2 ระบบหลัก ไดแก
(1) ระบบขาว-ถั่วเหลืองในพื้นที่ลุมเขตชลประทาน และ (2) ระบบขาวโพดบริเวณชายฝงน้ําปง
ในระบบขาว-ถั่วเหลือง เกษตรกรจะปลูกขาวเหนียวเปนหลักสําหรับใชในการบริโภคใน
ครัวเรือน พันธุที่ใชไดแก กข6 และ สปต.1 ปจจุบันเกษตรกรไดเลือกใชพันธุ สปต.1 มากขึ้นพรอม
กับการลดลงของพื้นที่ปลูก กข6 ทั้งนี้ เนื่องจาก สปต.1 ใหผลผลิตในอัตรา 820 กก./ไร มากกวา
กข6 ที่ใหผลผลิตในอัตรา 760 กก./ไร ทั้งนี้เพื่อใหมีผลผลิตเพียงพอสําหรับบริโภคในครัวเรือนและ
เหลือจําหนายเปนรายไดเสริม อีกทั้งดวยขอจํากัดดานแรงงานซึ่งปจจุบันมีแนวโนมการใชเครื่องทุน
แรงในการเก็บเกี่ยวมากขึ้นทั้งเครื่องตัดและเครื่องเกี่ยวขนาดเล็กและใหญ ในขณะที่ขาว กข6 ยังมี
ความจําเปนตองพึ่งพิงแรงงานคนในการเกี่ยว เนื่องจากลักษณะตนสูงการใชเครื่องมือไมเหมาะสม
การปลูกขาว กข6 จึงพบในครัวเรือนที่ปลูกขาวเพื่อบริโภคไมมีวัตถุประสงคในการขายหรือปริมาณ
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ผลผลิตไมเพียงพอสําหรับขายเทานั้น แตทั้งนี้ครัวเรือนชาวนาบานดงปาลันมีขาวเพียงพอสําหรับ
บริโภคทุกครัวเรือนโดยมีอัตราการบริโภค 511 กก. ขาวสาร/ครัวเรือน 2 คน/ป
เมื่อครัวเรือนมีความมั่นคงดานอาหารแลว เกษตรกรที่สามารถเขาถึงที่ดินและแหลงน้ําจะ
สามารถปลูกพืชหลังนาเพื่อสรางรายไดใหกับครัวเรือน เกษตรกรไดเลือกปลูกถั่วเหลืองเนื่องจาก
สามารถเขาถึงเมล็ดพันธุดี การใชปจจัยการผลิต และการจัดการแรงงานต่ํา เอื้อใหเกษตรกร
สามารถใชเวลาในการทํากิจกรรมอื่น
ทั้งกิจกรรมภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรไดอยางเต็มที่
ระบบนี้จึงสามารถสรางเสถียรภาพดานรายไดใหกับครัวเรือนได ในป 2550 จํานวนเกษตรกรที่
สามารถปลูกถั่วเหลืองหลังนาไดมีจํานวนเพิ่มขึ้น รอยละ 7 จากป 2548 และมีพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้น
รอยละ 12 ทั้งนี้เนื่องจากในป 49 ที่ผานมา เกษตรกรไดผลผลิตถั่วเหลืองดี และมีราคารับซื้อ
กิโลกรัมละ 11.50 บาท จึงเปนเหตุจูงใจใหเกษตรกรปลูกถั่วเหลืองมากขึ้น นอกจากนี้ ในป 2551
วิกฤตน้ํามัน การเกษตรและอาหารทําใหราคาถั่วเหลืองในฤดูแลว 2551 มีราคาสูงถึง 19.50
บาท/กก. ณ แปลงเกษตรกร ทําใหเกษตรกรผูปลูกถั่วเหลืองไดรายไดสูงเปนประวัติการณ ตั้งแต
3,510-8,287.50 บาท/ไร/ครัวเรือน คาดวาในป 2552 เกษตรกรจะขยายการปลูกถั่วเหลืองเต็มพื้นที่
ชลประทาน ในทางกลับกันจํานวนเกษตรกรที่ปลูกขาวกลับลดลงรอยละ 11 และมีพื้นที่ปลูกขาว
ลดลงรอยละ 6 ทั้งนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการประกอบอาชีพของเกษตรกรหันเหสูการรับจาง
หรือการประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรมากขึ้น
ดังจะกลาวถึงในหัวขอกิจกรรมการดํารงชีพของ
ครัวเรือนเกษตรกรตอไป
ระบบขาวโพด เปนระบบที่เกษตรกรมีความคุนเคยเปนอยางดีจากประสบการณ ทั้ง
ขาวโพดเมล็ดพันธุลูกผสมรวมกับบริษัท ไพโอเนียร (ประเทศไทย) จํากัด และขาวโพดหวานรวมกับ
บริษัท เชียงใหม โฟรสเซน ฟูดส จํากัด มากวา 20 ป แตในระยะ 3-4 ปที่ผานมา เกษตรกรตองเผชิญ
ปญหาการสะสมของโรคและแมลงในขาวโพดหวาน จากการปลูกตอเนื่องเปนระยะเวลานาน และ
ความยุงยากในการจัดการและปญหาเมล็ดพันธุในขาวโพดเมล็ดพันธุลูกผสม ประกอบกับมีการ
แสวงหาพื้นที่ปลูกขาวโพดขาวเหนียวจากพอคาทองถิ่นในหมูบานใกลเคียง เกษตรกรจึงเริ่มหันมา
ปลูกขาวโพดขาวเหนียวในปเพาะปลูก 2550 (ตุลาคม 2550) โดยพบจํานวนเกษตรกรเพิ่มขึ้นจากป
2548 จํานวน 1 ราย เปน 23 ราย และพื้นที่ปลูกรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 50 ไร ในขณะที่
จํานวนเกษตรกรผลิตขาวโพดเมล็ดพันธุมีแนวโนมลดลงรอยละ 5 และมีพื้นที่ปลูกลดลงรอยละ 32
เชนเดียวกับขาวโพดหวานที่มีแนวโนมเกษตรกรกรผลิตลดลงรอยละ 4 แตพื้นที่ปลูกรวมมีการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเล็กนอยเปนรอยละ 4.25 เนื่องจากเกษตรกรบางรายไดเพิ่มพื้นที่ปลูกมากขึ้น
การผลิตขาวโพดทั้ง 3 ชนิด เปนแบบพันธะสัญญา โดยมีรายละเอียดประเภทของสัญญา
การสนับสนุนปจจัยการผลิต จุดแข็ง จุดออนในการผลิตแตละระบบแตกตางกันแสดงในตารางที่ 1

218 การประชุมสัมมนาวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งที่ 4
ตารางที่ 1 ระบบการผลิตขาวโพดภายใตเกษตรพันธะสัญญาของเกษตรกรบานดงปาลัน
ขาวโพดเมล็ดพันธุ
> 20 ป

ขาวโพดหวาน
> 20 ป

ขาวโพดขาวเหนียว
2 ป

ปากเปลา

ปากเปลา

คนกลาง
การสนับสนุนปจจัยการ
ผลิต

ลายลักษณอักษร แตทํา
สัญญาหลังจากเกษตรกร
ทําการผลิตไปแลว
นักสงเสริมจากบริษัท
เมล็ดพันธุ, ปุยเคมี, สาร
กําจัดวัชพืชและศัตรูพืช

พอคาทองถิ่นตางหมูบาน
เมล็ดพันธุ, แรงงานเก็บ
เกี่ยว

ระยะเวลาปลูก-เก็บเกี่ยว
จุดแข็ง

4 เดือน
ตลาดรับซื้อแนนอน

โบรกเกอรภายในหมูบาน
คารถไถ, เมล็ดพันธุ,
ปุยเคมี, สารกําจัดวัชพืช
และศัตรูพืช
3 เดือน
ตลาดรับซื้อแนนอน

จุดออน

สวนใหญเปนพันธุท ดลอง
เกษตรกรและแมกระทั่ง
นักสงเสริมจากบริษัทไม
สามารถคาดเดาผลที่
เกิดขึ้นได
ตองการแรงงานในการ
ดูแลแบบประณีต
เสี่ยงตอพายุลมแรงและ
ลูกเห็บในชวงฤดูแลง

ประสบการณของ
เกษตรกร
ประเภทสัญญา

เมล็ดพันธุราคาแพง หาก
คุณภาพเมล็ดพันธุไมดี
เกษตรกรตองแบกภาระ
รับตนทุนคาเมล็ดพันธุเอง
ออนตอโรค หากปลูก
ติดตอกันตลอดฤดู
เสี่ยงตอพายุลมแรงและ
ลูกเห็บในชวงฤดูแลง

3 เดือน
เมล็ดพันธุราคาถูก ตนทุน
เมล็ดพันธุ 2000 บาท/ไร
ดูแลรักษางาย
เมล็ดพันธุไมงอก
เสี่ยงตอพายุลมแรงและ
ลูกเห็บในชวงฤดูแลง
ตลาดทองถิ่นไมแนนอน
คุณภาพไมสม่ําเสมอ
ขึ้นกับความตองการของ
ตลาด

ถึงแมจะพบจุดออนในการผลิตขาวโพดแบบพันธะสัญญาทั้งสามระบบ แตระบบพันธะ
สัญญานี้ไดใหสินเชื่อแกเกษตรกรสําหรับลงทุนในรูปของการสนับสนุนปจจัยการผลิต
เพื่อให
เกษตรกรสามารถดําเนินการผลิตตามเปาหมายได นอกจากนี้ยังชวยสรางสัมพันธของชุมชนจาก
การวางแผนการผลิตและตัดสินใจแกปญหารวมกัน
พรอมทั้งชวยในการจัดการดานแรงงาน
โดยเฉพาะกรณีแลกเปลี่ยนแรงงาน
2. การเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจสังคม
ที่สงผลกระทบตอการดํารงชีพของ
ครัวเรือนเกษตรกร
บานดงปาลันตั้งอยูหางจากตัวเมืองเชียงใหมเปนระยะทาง 40 กม. ใชเวลาในการเดินทาง
ประมาณ 1 ชั่วโมง เกษตรกรในหมูบานมีความสัมพันธกับสังคมเมืองเชียงใหม และเขาถึงขาวสาร
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พรอมทั้งความเคลื่อนไหวการพัฒนาเกษตร
โดยผานองคการบริหารสวนทองถิ่นไดดีพอสมควร
ระบบคมนาคมที่สะดวกทําใหเกิดการขยายตัวของเขตเมืองอยางรวดเร็ว
ทั้งการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางกายภาพ ไดแก การขยายถนนเสนทางหลักสายเชียงใหม-ฝาง และการตัดถนนเลี่ยงเมือง
สู อ.ปาย จ.แมฮองสอน ซึ่งนําไปสูการจัดตั้งรานคาของบรรษัทลงทุนขามชาติในชนบท อีกทั้งยังมี
การเพิ่มขึ้นและการกระจายของโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางเกษตร
ที่เขาใกลชุมชน
ชนบทมากขึ้น เปนปจจัยที่ดึงเอาแรงงานหนุมสาวรวมทั้งแรงงานเกษตรกรหญิงในชนบทสูแรงงาน
รับจางในโรงงาน และมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปสูการใชชีวิตในแบบคนเมืองมากขึ้น
การเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชน เกษตรกรตองเผชิญกับปญหาการยุติการเชาที่ดินทํากิน
บริเวณริมฝงแมน้ําปงของเกษตรกร ดวยเจาของที่ดินเล็งเห็นโอกาสไดกําไรจากโครงการพัฒนาถนน
ผานหมูบานเปนทางเชื่อมตอระหวางอําเภอ ประกอบกับประสบภัยธรรมชาติจากการพังทลายของ
ตลิ่งทําใหเกษตรกร 9 รายเสียพื้นที่เพาะปลูกรวม 20 ไร และมีเกษตรกรหนึ่งรายที่สูญเสียพื้นที่อยู
อาศัยตองอพยพไปในอาศัยบริเวณอื่น ในขณะที่ผูใหญบานมีแนวคิดผลักดันระบบตลาดชุมชน ซึ่ง
เปนโครงการตอเนื่องจากการจัดตั้งตลาดนัดชุมชนทุกวันศุกรตั้งแตป 2549 เปนตนมา ไดเปดโอกาส
ใหเกษตรกรที่ประสบปญหาที่ดินจํากัดไดพัฒนาแนวทางประกอบอาชีพสูการคาขาย ซึ่งมีเกษตรกร
หญิงหนึ่งรายไดยุติการปลูกพืชรายไดแตยังคงการปลูกขาวเพื่อบริโภคในครัวเรือน
และหันมา
จําหนายพืชผักพื้นบานที่ปลูกบริเวณบานตามฤดูกาลเปนรายไดเงินสด
3. กลยุทธในการดํารงชีพของครัวเรือนเกษตรกร
จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งทางดานกายภาพ โครงสรางพื้นฐาน และเศรษฐกิจสังคม
ครัวเรือนเกษตรกรชาวนารายยอยบานดงปาลันมีกลยุทธในการปรับตัวไปใน 3 ทิศทาง (IMM,
2005) ดังนี้
(1) ครัวเรือนยังคงไวซึ่งระบบการผลิตเดิมแตมีการปรับปรุงระบบการผลิตใหดีขึ้น เชน ทํา
การผลิตแบบประณีต แสวงหาเทคโนโลยีใหมในการผลิต เพิ่มการลงทุน หรือ เสาะหาแนวทางใน
การผลิตแบบยั่งยืน เปนตน เกษตรกรกลุมผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชนบานดงปาลันรอยละ 24 จัดอยู
ในกลุมนี้ โดยพบความหลากหลายของกิจกรรมในแปลงผลิตรวม 10 กิจกรรม มีขาว ถั่วเหลือง
ขาวโพดเมล็ดพันธุลูกผสม ขาวโพดหวาน และขาวโพดขาวเหนียวเปนพืชหลัก สรางรายไดให
มากกวารอยละ 75 ทั้งนี้เกษตรกรมีกลยุทธในการปรับปรุงระบบการผลิตดังนี้
- เชาพื้นที่เพาะปลูกทําการผลิตพืชรายไดเพิ่มขึ้น เกษตรกรที่สามารถเขาถึงการ
เชาที่ดินไดเพิ่มพื้นที่ปลูกพืชรายไดพรอมทั้งปรับเปลี่ยนการผลิตพืชหลัก โดยพบวาชนิดพืชที่มีพื้นที่
ปลูกเพิ่มขึ้นมากที่สุด ไดแก ขาวโพดขาวเหนียว และพืชที่มีพื้นที่ปลูกลดลงมากที่สุด ไดแก ขาวโพด
เมล็ดพันธุลูกผสม และขาวโพดหวานรองลงมาตามลําดับ ในขณะที่พื้นที่ปลูกขาวและขาวโพดมีการ
เปลี่ยนแปลงเล็กนอย (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกพืชหลักของเกษตรกรกลุมผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชนบานดงปาลันเปรียบเทียบ
ปเพาะปลูก 2548 และ 2550
หนวย: รอยละ
การเปลี่ยนแปลง
ขาว
ถั่วเหลือง ขาวโพดเมล็ดพันธุ ขาวโพดหวาน ขาวโพดขาวเหนียว
พื้นที่ปลูก
(n=19)
(n=17)
(n=16)
(n=15)
(n=12)
41
100
เพิ่มขึ้น
32
12
47
42
41
คงเดิม
12
0
0
76
53
ลดลง
26
18
0
ที่มา: สัมภาษณครัวเรือนกลุมผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชน จํานวน 21 ราย

- การผสมผสานพืชไร-ปศุสัตว เปนระบบที่เกษตรกรไดรวมกันแสวงหาทางเลือก
ใหมในการสรางรายไดจากความลมเหลวในการผลิตขาวโพดอยางตอเนื่องภายใตเงื่อนไข
ดังนี้
(1) เปนระบบการผลิตที่เกษตรกรมีความรูและทักษะเปนอยางดี และพึ่งพิงกับปจจัยภายนอกและ
เทคโนโลยีนอยที่สุด (2) มีความเสี่ยงนอยและมีโอกาสสําเร็จสูง และ (3) เนนการใชทรัพยากร
ภายในฟารมที่มีอยูอยางจํากัด
การเลี้ยงวัวจึงเปนทางเลือกที่เกษตรกรเห็นพองรวมกันจากการ
สังเกตเห็นผูรับซื้อซากขาวโพดหวานตางถิ่นหลายรายเขามาซื้อตนขาวโพดหลังจากการเก็บเกี่ยวใน
ราคา 300-400 บาท ตอไร โดยจัดการแรงงานเองเพื่อนําไปเปนอาหารใหกับชางหรือวัว อีกทั้งใน
ชุมชนยังมีเศษวัสดุขาวโพดจํานวนมากที่เกิดจากการถอดดอกตัวเมีย หรือตัดตนตัวผู ในแปลง
ขาวโพดเมล็ดพันธุหมุนเวียนตลอดทั้งป
การผสมผสานการเลี้ยงวัวในระบบการผลิตพืชจึงเปน
ทางเลือกหนึ่งที่สรางมูลคาเพิ่มใหกับเศษวัสดุไรนา และสรางรายไดใหครัวเรือนเฉลี่ย 1,000 บาท/
เดือน วิธีการนี้เหมาะสําหรับครัวเรือนที่ทําการเกษตรเต็มเวลา ปจจุบันเกษตรกรในกลุมผลิตเมล็ด
พันธุขาวชุมชน รอยละ 24 รับเอาวิธีการผสมผสานปศุสัตวเปนแนวทางในการเสริมรายไดและสะสม
ทุนใหกับครัวเรือน และมีแนวโนมผูสนใจรวมกลุมเลี้ยงวัวบานดงปาลันเพิ่มขึ้น
- การผสมผสานพริกในระบบการปลูกขาวโพด เกษตรกรจํานวน 19 ราย ได
ทดลองปลูกพืชเหลื่อมฤดู โดยเลือกปลูกพริกขี้หนูในระบบขาวโพดหวานและขาวโพดขาวเหนียวใน
ฤดูการผลิต 2550 มีพื้นที่ปลูกตั้งแต 0.5-5 ไร และมีคากลางประมาณ 2 ไร ซึ่งพบวาชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชที่ดิน และสรางรายไดเพิ่มใหแกเกษตรกรในชวงฤดูแลง นอกจากนี้เกษตรกร 4
ราย ยังทดลองปลูกพริกชี้ฟา (พริกเดือยไก) แบบพันธะสัญญารวมกับพอคาทองถิ่นซึ่งสรางความ
เชื่อมั่นดานตลาดใหเกษตรกรโดยการใหราคาประกันกิโลกรัมละ 10 บาท สําหรับผลเขียว และ 20
บาท สําหรับผลสุกสีแดง
- การแสวงหาพืชทางเลือก เกษตรกรมีประสบการณในการเจรจารวมกันกับ
บริษัทคูสัญญาในการแสวงหาพืชทางเลือกชนิดใหมในการผลิต โดยไดทดลองปลูกถั่วเหลืองฝกสด
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ในป 2548 และกระเจี๊ยบเขียวในป 2550 ซึ่งถึงแมเกษตรกรจะมีความมั่นใจในตลาดผลผลิต แตพืช
ทั้งสองชนิดยังมีขอจํากัดในการผลิต ที่ไมสอดคลองกับระบบการผลิตและวิถีชีวิตของเกษตรกรใน
พื้นที่ (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ขอจํากัดของพืชทางเลือกที่เกษตรกรบานดงปาลันรวมทดสอบกับบริษัทคูสัญญา
ถั่วเหลืองฝกสด
กระเจี๊ยบเขียว
บริษัทคูสัญญา
บริษัท เชียงใหม ฟรอสเซนต ฟูดส
บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส จํากัด
ฤดูปลูก
มกราคม 2548
พฤศจิกายน 2550
อายุเก็บเกี่ยว
64 วัน
4 เดือน
จํานวนเกษตรกรเขารวม
19 ราย
6 ราย
ขอจํากัด
- ตนทุนเมล็ดพันธุสงู (กก. ละ 100 - จําเปนตองดูแลรักษา เชน ถอน
บาท คิดเปน 1,200 บาท/ไร)
ดอกแหง ตัดใบ และเก็บผลผลิตเปน
- จําเปนตองใชสารเคมีอยางเขมขน ประจําทุกวัน
ในขณะที่มีการตรวจสารเคมีตกคาง - เกษตรกรบางรายมีอาการแพขน
- ใชแรงงานมากในการใหน้ําและ
ออนที่ติดอยูบริเวณฝกและทองใบ
เก็บเกี่ยว
เกิดเปนโรคผิวหนังอักเสบไม
- กรณีตองการใชรถเก็บเกี่ยว
สามารถปองกันไดโดยการใสถุงมือ
เกษตรกรตองแบกรับตนทุนคาเชา
- ในฤดูผลิตที่ผานมาเวลาเก็บเกี่ยว
รถ กก. ละ 2 บาท นอกจากนี้สภาพ ตรงกับชวงเวลาเกี่ยวขาวทําใหไม
แปลงผลิตยังไมสม่ําเสมอไมเหมาะ สามารถเก็บผลผลิตไดเต็มที่
แกการใชรถเกี่ยวซึ่งทําใหสูญเสีย
ผลผลิตมากกวารอยละ 50

เงื่อนไขที่เกษตรกรจะรับเอาพืชใหมหรือไมขึ้นอยูกับการลงทุน การจัดการแรงงาน และ
ความยากงายในการดูแล ถึงแมเกษตรกรจะแสวงหาพืชชนิดใหมในการผลิตแตยังคงพึ่งพิงระบบ
พันธะสัญญาเนื่องจากใหความมั่นคงทางดานตลาด และมีความเชื่อใจในบริษัท เกษตรกรยังไมกลา
ที่จะพัฒนาการผลิตใหนําการตลาด เชน การผลิตพืชผักปลอดสาร/ปลอดภัยสําหรับตลาดเฉพาะ
เปนตน
(2) ครัวเรือนเพิ่มความหลากหลายของกิจกรรมการผลิต ไมจําเพาะแตเพียงกิจกรรมทาง
การเกษตร
โดยสมาชิกในครัวเรือนไดใชประสบการณและทักษะเฉพาะตัวที่แตกตางกันในการ
สนับสนุนรายไดใหกับครัวเรือน
เกษตรกรในกลุมเปาหมายสวนใหญ (รอยละ 47) มีการกระจายแรงงานในการทํากิจกรรม
ระดับครัวเรือน การใชแรงงานรวมกันภาคเกษตรเกิดขึ้นเฉพาะฤดูปลูกและชวงเวลาเก็บเกี่ยว หนาที่
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ในการดูแลใหน้ําจะเปนของเกษตรกรหญิง ในขณะที่เกษตรกรชายออกไปรับจางแรงงานฝมือ เชน
ชางกอสราง หรือ ประกอบกิจการสวนตัว เชน ขับรถรับจาง คาขาย เปนตน และพบสวนนอย
(ต่ํากวารอยละ 1) ที่เกษตรกรหญิงไดผันเขาสูแรงงานรับจางในโรงงานและปลอยใหเกษตรกรชาย
รับผิดชอบภาระงานภาคเกษตรแตเพียงลําพัง ครัวเรือนในรูปแบบนี้ยังคงปลูกขาวเพื่อตอบสนองตอ
การบริโภคของครัวเรือน และพบการผลิตพืชรายไดชนิดอื่นนอยชนิด
(3) ครัวเรือนแสวงหาทางเลือกในการดํารงชีพใหม ในกรณีนี้เกษตรกรทอแทหมดหวังกับ
กิจกรรมที่ดําเนินการอยู
และเสาะหากิจกรรมใหมในการดํารงชีพที่แตกตางจากระบบเดิมอยาง
สิ้นเชิง เชน การผันสูแรงงานรับจางเต็มเวลาในโรงงานหรือสถานประกอบการ การประกอบอาชีพ
อิสระ เปนตน ผลการศึกษาพบครัวเรือนในรูปแบบนี้รอยละ 29 เกษตรกรจะละทิ้งการผลิตทาง
เกษตรโดยสิ้นเชิงทั้งจากขอจํากัดดานที่ดิน แรงงานในครอบครัว และทุนการผลิตที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น
4. กลุม/องคกรทางสังคมที่สงผลตอการดํารงชีพ
การรวมกลุมทํากิจกรรมรวมกัน เปนกลยุทธหนึ่งทางสังคมของเกษตรกรรายยอยที่ใชเพื่อ
การดํารงชีพและการพึ่งตนเองในกระบวนการผลิตทางเกษตร
โดยเฉพาะการพึ่งพิงแรงงาน
แลกเปลี่ยนในการผลิต
กระบวนการกลุมจึงถือเปนทุนทางสังคมและเปนกลไกทางสังคมที่จะ
สนับสนุนวิถีชีวิตที่ยั่งยืนของเกษตรกรรายยอย (Limnirnakul, 2007) ชุมชนเกษตรกรบานดงปาลัน
ไดมีกลไกการประสานงานที่ระดับตางๆ เชน มีเกษตรกรผูนําที่เชี่ยวชาญการผลิตแตละดาน
ประกอบดวย ขาว ปศุสัตว ถั่วเหลือง ขาวโพด พืชผัก ขุดเจาะบาดาล และกอสราง เปนแกนนําใน
การประสานงานกับสมาชิกระดับลาง กลุมผูนําเหลานี้และสมาชิกตางอยูภายใตกลุมผลิตเมล็ดพันธุ
ขาวชุมชน การสื่อสาร การแลกเปลี่ยนประสบการณ และความชวยเหลือซึ่งกันและกันเกิดขึ้นอยาง
เปนธรรมชาติ กลไกการประสานงานระดับบนซึ่งมีผูใหญบานและสมาชิก อบต. เปนกลไกสําคัญที่
ทําใหสมาชิกไดเขาถึงขาวสาร บริการ และโครงการชวยเหลือจากรัฐในรูปแบบตางๆ แตใน
ขณะเดียวกัน กลไกการเชื่อมโยงกับเสนทางตลาดมีจํากัด โดยที่กลุมเกษตรกรพึ่งพิงภาคเอกชนและ
ผูคาทองถิ่นเพียงแหลงเดียว หนวยงานภายในระดับอบต.และการบริการจากภาครัฐ เชน ธกส. ยัง
ไมสามารถดําเนินงานเชิงรุก สนับสนุนการขยายเสนทางตลาดทางเลือกใหแกเกษตรกรได หรือเขา
ไปมีสวนเกี่ยวของกับการรักษาผลประโยชนใหกับเกษตรกรในการทําเกษตรแบบมีพันธะสัญญา
สรุป
ชาวนารายยอยบานดงปาลันไดปลูกขาวเพื่อสนองตอความตองการของครัวเรือน และ
จําหนายผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคเปนรายไดเสริม
ซึ่งพบวาทุกครัวเรือนมีขาวบริโภคอยาง
เพียงพอตลอดทั้งป นอกจากนี้ในระดับชุมชนกลุมผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชนบานดงปาลันยังประสบ
ความสําเร็จเปนอยางดี ระบบขาว-ถั่วเหลืองเปนระบบที่สรางความเสถียรใหกับเกษตรกรโดยไมตอง
พึ่งพิงระบบพันธะสัญญาซึ่งราคาผลผลิตจะเปนไปตามกลไกตลาด
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เกษตรกรมีการกระจายกิจกรรมการผลิตโดยการปลูกพืชรายไดภายใตระบบเกษตรพันธะ
สัญญาซึ่งสรางความเชื่อมั่นดานตลาดจากการประกันราคาและการกําหนดราคาลวงหนา
การ
คัดเลือกพืชปลูกภายใตระบบเกษตรพันธะสัญญา
ขึ้นอยูกับการตัดสินในรวมกันของสมาชิกใน
ครัวเรือนทั้งชายและหญิง เกษตรกรมีความสมัครใจที่จะทําการทดลองพืชใหมรวมกับบริษัทหาก
ตลาดมีความมั่นคงและราคาผลผลิตมีความเหมาะสม
ระบบเกษตรพันธะสัญญา 3 รูปแบบ ที่เกษตรกรรับเอาเปนแนวทางปฏิบัติลวนแตมีจุด
แข็งและจุดออนในแตละระบบ ซึ่งในขณะนี้ยังไมมีหลักฐานเชิงประจักษวาเกษตรกรจะสามารถ
เลือกชนิดพืชและวางแผนการผลิตลวงหนาไดเอง เกษตรกรมีความสัมพันธและการรวมกลุมการ
ผลิตที่ยาวนานกับบริษัทพันธมิตรทั้ง 3 รูปแบบ การเจราจาและการตัดสินใจจะดําเนินการในชวง
ระยะเวลาสั้นๆ กอนฤดูการปลูกเทานั้น ชนิดพืชภายใตระบบเกษตรพันธะสัญญามีจํากัดและถูก
กําหนดโดยผูคาหรือบริษัทคูสัญญา เกษตรกรชี้ใหเห็นวาพวกเขาจะยังคงรับเอาการผลิตขาวโพด
หวานและขาวโพดขาวเหนียวเปนสวนหนึ่งของระบบการผลิต
เนื่องจากระบบทั้งสองมีความ
เกษตรกร
เหมาะสมเปนอยางดีสําหรับการผสมผสานพืชไร-ปศุสัตวในระบบการผลิตของชุมชน
ไดมีแนวคิดริเริ่มผสมผสานพริกเขาใปในระบบการปลูกขาวโพด
วิธีการดังกลาวเปนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชที่ดินและกอใหเกิดรายไดชวงฤดูแลง
สัมพันธภาพที่ดีและความเขมแขงของคนชุมชนมีสวนชวยจัดการดานแรงงานในระบบการ
ผลิตที่เขมขนทั้งประเด็นทางดานเศรษฐกิจและมิติการยอมรับเชิงสังคม
ความสัมพันธระหวางเกษตรกรและบริษัทคูสัญญายังเปนการสื่อสารแบบทางเดียว ไมมี
ขอบงชี้วาบริษัทจะปรับปรุงการสื่อสารแบบสองทาง เพื่อใหเกษตรกรไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม
ไดอยางไร เทคโนโลยีการผลิตที่มีความจําเพาะเฉพาะแหลงจําเปนตองไดรับการวางแผนและปฏิบัติ
ตามแนวทางการมีสวนรวมของเกษตรกร
ทิศทางตอไป
ถึงแมระบบเกษตรพันธะสัญญาจะมีจุดออน แตไดใหโอกาสเกษตรกรในการเพิ่มความ
หลากหลายในไรนาดวยการเขาถึงตลาด ซึ่งจะเปนประโยชนในกรณีที่หนวยงานทองถิ่น เชน
องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) เขามา
มีสวนเกี่ยวของและรวมตรวจสอบในขั้นตอนการทําสัญญารวมกับเกษตรกร โดย อบต. อาจทํา
หนาที่เปนคนกลางในการเฝาดูการแบงปนผลกําไรที่เปนธรรมระหวางเกษตรกรและบริษัท ในขณะที่
ธกส. จะมีสวนชวยในการวิเคราะหความเปนไปไดทางเศรษฐิกจในการผลิตพืชชนิดนั้นๆ เปนตน
ระบบการผลิตขาว-ถั่วเหลืองซึ่งเกษตรกรมีความคุนเคยและปฏิบัติติดตอกันมานานกวา 3
ทศวรรษ เปนระบบที่ใหความมั่นคงทางอาหารและรายได การเพิ่มราคาสินคาเกษตร เชน ขาว และ
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ถั่วเหลือง
เนื่องจากวิกฤตน้ํามันจะเปนสิ่งจูงใจใหเกษตรกรหันมาพัฒนาระบบการผลิตที่เพิ่ม
ประสิทธิภาพ โดยเนนการจัดการน้ําและธาตุอาหาร เพื่อใหไดผลตอบแทนตอหนวยพื้นที่สูงสุด
การผสมผสานพืช-ปศุสัตว ไดเปดโอกาสใหเกษตรกรไดใชทรัพยากรในไรนาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ แตการลงทุนสําหรับปศุสัตวนั้นจําเปนตองใชทุนสูงสถาบันการเงินและกลุมองคกร
ทางสังคมจะมีสวนสําคัญอยางยิ่งในกระบวนการขยายผล
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