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บทคัดยอ  
 เกษตรพันธะสัญญาเปนระบบที่มีการวิจารณกันมากถึงขอตกลงที่ไมเปนธรรมกับเกษตรกรและทําให
เกษตรกรเปนเสมือนคนงานในที่ดินของตนเอง ไมสามารถควบคุมการผลิตไดเพราะขาดอํานาจตอรองกับ
บริษัท บทความน้ีไดนําเสนอลักษณะเกษตรพันธะสัญญาและความพึงพอใจของเกษตรกรตอเกษตรพันธะ
สัญญาในจังหวัดเชียงใหมและลําพูน ใชขอมูลจากเกษตรกรผูปลูกมันฝรั่ง ถ่ัวเหลืองฝกสด ขาวโพดฝกออนและ
ขาวโพดหวาน จํานวน 160 ราย รวมทั้งผลที่ไดจากการประชุมกลุมผูเกี่ยวของ ในประเด็นที่เกี่ยวกับขอดี
ขอเสียและขอเสนอแนะในการปรับปรุงเกษตรพันธะสัญญาใหเปนระบบที่ดีข้ึนตอเกษตรกร ผลการศึกษา 
พบวา ลักษณะขอตกลงมีความแตกตางกันในแตละพืชและบริษัท สวนที่เหมือนกันคือการกําหนดใหมีการใช
พันธุจากบริษัท เกษตรกรสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง โดยพึงพอใจในดานการมีสวนรวมในการ
กําหนดรายละเอียดของสัญญาและดานราคาปจจัยการผลิตที่บริษัทจัดใหตํ่ากวาดานอื่น ผลจากการประชุม
กลุม ไดขอสรุปวา ขอดีของเกษตรพันธะสัญญา คือ มีตลาดที่แนนอน มีสินเช่ือปจจัยการผลิตและมีการประกัน
ราคารับซื้อ ขอเสียคือ การลงทุนดานแรงงานสูง  การใชสารเคมีสูงในบางพืชสงผลกระทบตอสุขภาพและ
สิ่งแวดลอม การไมมีอํานาจตอรองและมีความเสี่ยงการผลิตสูงสําหรับการเลี้ยงสัตว 
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Abstract 
 Contract farming is a system that has been criticized when it deals with the issues of 
fairness of agreementwith farmers and the use of farmer as labor in farmer own land and 
not being able to make any decision on their production due to their lack of bargaining 
power. This paper presents the characteristics of the contract farming and farmer’s 
preferences for potato, vegetable soybean, baby corn and sweet corn contract farming in 
Chiang Mai and Lamphun provinces based on a survey of 160 farms. The results of the 
stakeholder meeting about pros and cons of contract farming and suggestions to improve 
the system for farmers’ benefit are also presented. The results show that the details of 
contract farming varied in each crop and were also different depending on companies. The 
obligation that farmers have to use the seed/breed from companies was the same. Most of 
farmers had medium level of satisfaction for contract farming. The issues that farmers had 
lower satisfaction levels than others have to do with the involving of farmer in setting the 
contract detail and the setting of input prices from the company. The meeting results show 
that the pros of the contract farming were: guaranteed market, credit availability from the 
company for farm inputs, and guaranteed output price while the cons were: high investment 
in labor, impacts of high chemical use in some crops on farmer’s health and the 
environment, no bargaining power and a high production risk for animal farms 
 
Keywords: Contract farming, Farmer’s preferences, Chiangmai, Lamphun 

 
บทนํา 
 ระบบการผลิตทางการเกษตรที่เปลี่ยนไปที่สําคัญอยางหน่ึง  คือการเปลี่ยนรูปแบบการผลิตทาง
การเกษตรเปน การเกษตรพันธะสัญญาซึ่งเปนการเกษตรที่มีขอตกลงกันระหวางผูผลิตและผูซื้อสินคา  เชน 
บริษัทธุรกิจเกษตร โดยมีการตกลงที่จะแบงปนปจจัยการผลิต เทคโนโลยีการผลิต  และขอมูลดานการตลาด 
และการกําหนดราคารับซื้อ ซึ่งมีรายละเอียดที่แตกตางกันไปตามชนิดของผลผลิต  ในดานผลการดําเนินงาน
ของเกษตรพันธะสัญญา น้ัน มีความเห็นแตกตางมากมาย  เชน  World Bank1 กลาววา  เกษตรพันธะสัญญา 
เปน เครื่องมือของความทันสมัย เน่ืองจาก ใหผลประโยชนจากเทคโนโลยีสมัยใหม การควบคุมคุณภาพ  การมี
ตลาด และบริการอื่นๆ ในขณะที ่Little and Watt2 และ Clapp3 กลาววา  เกษตรพันธะสัญญา  มีการเอารัด
เอาเปรียบ  ทําใหเกษตรกรรายยอย  เปน  คนงาน  ในที่ดินของตนเอง  แตไมมีการควบคุมใดๆ  โดยตนเอง  
Porter and Philips-Howard4 ไดสํารวจผลการดําเนินงานเกษตรพันธะสัญญาในประเทศ  ไนจีเรีย  และ 
แอฟริกาใต พบวา ในขณะที่ การเกษตรแบบน้ีกําลังขยายตัวอยางรวดเร็ว  มีเกษตรกรรายยอยจํานวนมากที่
ไดรับผลกระทบในทางลบจากการทําสัญญากับบริษัทการเกษตรในลักษณะน้ี และรายงานวาเกษตรกรรายยอย
ไมไดรับขาวสารขอมูลเพียงพอจากบริษัท และมีเจาหนาที่สงเสริมไมเพียงพอ ทําใหความสัมพันธระหวางบริษัท
และเกษตรกรไมดี นอกจากน้ัน เกษตรกรรายยอยควรมีการผลิตในภาคยังชีพควบคูไป  การดําเนินการตางๆ 
ควรให เกษตรกรมีสวนรวมใหมากข้ึน   ภาครัฐก็มีบทบาทที่ตองดูแลใหสัญญามีความเปนธรรมและไมสงผล
ในทางลบกับเกษตรกรรายยอย   Watt et al5 พบวา สาเหตุหลักของการเสียเปรียบของเกษตรกรรายยอยใน
การเกษตรแบบพันธะสัญญาอยูตรงที่เกษตรกรรายยอยไมมีการรวมตัวกันเปนสหกรณ  หรือ  สมาคมผูปลูกที่
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สามารถตอรองกับบริษัทได อยางไรก็ตาม ก็มีผูเรียกรองใหรัฐบาลเขามามีสวนในการชวยเหลือเกษตรกรราย
ยอยในกรณีเกษตรพันธะสัญญา  อาทิเชน  Key and Runsten6 ผูศึกษากรณีเกษตรพันธะสัญญาในประเทศ
ทางลาตินอเมริกา พบวา แมวาการเกษตรพันธะสัญญาจะใหประโยชนหลายอยาง มีการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
ใหรายไดดีข้ึน  แตผูที่เขารวมโครงการมักเปนเกษตรกรที่หาแหลงทุนไดเอง  และไมใชเกษตรกรรายยอย 
เน่ืองจากบริษัทมักไมใหบริการดานเงินทุน และสงเสริม กับเกษตรกรรายยอยเพราะมักมีตนทุนคาดําเนินการ
สูง   สําหรับในประเทศไทยก็มีงานศึกษาเกษตรพันธะสัญญาหลายช้ินที่เปนหวงเรื่องผลกระทบตอเกษตรกรทั้ง
ในดานสังคม สิ่งแวดลอม และความเปนอยู (จิรวัฒน7, ยศ8, ประเทือง9) โดยกลาววา การเกษตรในลักษณะน้ี 
อาจเปนชองทางใหบริษัทธุรกิจเกษตรขูดรีดแรงงานในลักษณะใหมได และยังอาจกอใหเกิดมลพิษมากมายดวย 
(เบญจพรรณและคณะ10) 
 จะเห็นไดวามีผูใหความคิดเห็นทั้งขอดีขอเสียของการเกษตรระบบพันธะสัญญา การศึกษาน้ีตองการ
จะช้ีใหเห็นถึงลักษณะการทําเกษตรพันธะสัญญา ความพึงพอใจของเกษตรกร จากมุมมองของเกษตรกรผูอยู
ในระบบน้ี โดยการศึกษาน้ีเปนการนําเสนอผลการศึกษาสวนหน่ึงจากโครงการ ความเสี่ยงในการเกษตรระบบ
พันธะสัญญา ในจังหวัดเชียงใหมและลําพูน : ผลกระทบตอเกษตรกรรายยอย ความเช่ือมโยงตอนโยบาย
สาธารณะ  
 
วัตถุประสงค 

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงลักษณะของขอตกลงในเกษตรพันธะสัญญาและประเมินความ
พึงพอใจของเกษตรกรผูปลูกมันฝรั่ง ถ่ัวเหลืองฝกสด ขาวโพดฝกออนและขาวโพดหวาน ตอระบบเกษตรพันธะ
สัญญา รวมทั้งนําเสนอผลที่ไดจากการประชุมกลุมยอย ในประเด็นที่เกี่ยวกับขอดีและขอเสียของระบบเกษตร
พันธะสัญญา และขอเสนอแนะในการปรับปรุงรูปแบบเกษตรพันธะสัญญาใหเปนระบบที่ดีข้ึนตอเกษตรกร
ผูผลิต 
 
วิธีการศึกษา 

การเก็บรวบรวมขอมูลไดจากการสัมภาษณในเชิงลึกกับเกษตรกรผูปลูกมันฝรั่ง ถ่ัวเหลืองฝกสด 
ขาวโพดฝกออนและขาวโพดหวาน ในจังหวัดเชียงใหมและลําพูน กลุมพืชละ 60 ตัวอยาง รวมจํานวน
เกษตรกรตัวอยางทั้งสิ้น 240 ราย โดยใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณา คารอยละ คาเฉลี่ย และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ในสวนของประเด็นที่เกี่ยวกับขอดี ขอเสียและขอเสนอแนะของระบบเกษตรพันธะสัญญา 
ไดรวบรวมขอมูลจากการประชุมกลุมยอย ซึ่งประกอบดวยเกษตรกรและผูเกี่ยวของในการปลูกมันฝรั่ง ถ่ัว
เหลืองฝกสด พริก ขาวโพดหวาน ขาวโพดฝกออน ขาวโพดเมล็ดพันธุและผูเลี้ยงสุกร รวมทั้งวิทยากร ผูทรงวุฒิ
และนักวิจัย โดยการวิเคราะหผลเชิงพรรณาเพื่อใหไดมาซึ่งขอสรุปในประเด็นตาง ๆ 
 
ผลการศึกษา 
ลักษณะและรายละเอียดของขอตกลงในเกษตรพันธะสัญญา 
 การทําเกษตรพันธะสัญญาของพืชทั้งสี่ ไดแก มันฝรั่ง ถ่ัวเหลืองฝกสด ขาวโพดฝกออน และขาวโพด
หวานในจังหวัดเชียงใหมและลําพูนโดยสวนใหญเปนการทํารูปแบบสัญญาเปนสัญญาปากเปลา จะมีเพียงมัน
ฝรั่งเทาน้ันที่เกษตรกรมากกวารอยละ 50 มีการทําสัญญาเปนลายลักษณอักษร (ตารางที่ 1)  คูสัญญาที่
เกษตรกรทําสัญญาดวยสวนใหญจะเปนนายหนาซึ่งเปนตัวแทนของบริษัทโดยตรง จะมีที่ทําสัญญากับนายหนา
อิสระคอนขางสูงคือขาวโพดหวานและขาวโพดฝกออน หากพิจารณาถึงจํานวนปที่เกษตรกรทําพันธะสัญญาใน



การประชุมวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ คร้ังที่ 7 | 130 

พืชน้ัน ๆ ในทุกพืชจะพบวาจะมีระยะเวลาอยูในชวง 1 ถึง 5 ป ในสัดสวนที่สูงที่สุด ซึ่งผูที่แนะนําใหทําเกษตร
พันธะสัญญาอาจเปนนายหนาที่รูจัก  พนักงานสงเสริมของบริษัท หรือ เกษตรกรเพื่อนบาน โดยจะแตกตางกัน
ไปในแตละพืช การทําเกษตรพันธะสัญญาของเกษตรกรสวนใหญในทุกพืชไมไดทําพันธะสัญญาเพียงพืชเดียว 
ดังเชนกรณีของมันฝรั่งจะมีการทําเกษตรพันธะสัญญาใน ขาวโพดหวาน ถ่ัวเหลืองฝกสด และ  ขาวญี่ปุน ดวย  
นอกจากน้ีเกษตรกรสวนใหญในทุกพืชเคยลองทําเกษตรพันธะสัญญาในพืชอื่น ๆ ที่ปจจุบันไดเลิกปลูกแลว 
เชน กรณีของถ่ัวเหลืองฝกสด เคยทําเกษตรพันธะสัญญาในพืชอื่นไดแก  ถ่ัวแระ   ซูกิน่ี   มะเขืองมวง   ยาสูบ 
และแครอท แตไดเลิกทําพืชเหลาน้ีเน่ืองจากตนทุนที่สูงและปญหาเกี่ยวกับโรคและแมลง    ) มะเขือมวง ( ราคา
ผลผลิตที่ไดรับราคาถูก  ) แครอท  (การจายเงินคาผลผลิตไมตรงเวลา  ) มะเขือมวง เฉพาะที่ทํากับบริษัทหน่ึง  (
นายหนาที่ติดตอดวยเลิกทํา  ) ยาสูบ) 
 ในสวนของรายละเอียดขอตกลงในสัญญา จากตารางที่ 2 พบวาขอกําหนดเกี่ยวกับดานปจจัยการผลิต
และกระบวนการผลิตน้ัน  ในทุกพืชมากกวารอยละ 90 กําหนดใหเกษตรกรตองใชพันธุในการผลิตตามที่บริษัท
กําหนดและสวนใหญตองซื้อจากบริษัทเทาน้ัน ในลักษณะเงินเช่ือ สําหรับปุยและสารเคมีกําจัดแมลง /ศัตรูพืช 
ก็เชนเดียวกัน สวนใหญในทุกพืชกําหนดใหตองซื้อจาก นายหนา หรือ บริษัท ยกเวนกรณีของขาวโพดฝกออน
ที่มีเกษตรกรเพียงรอยละ 10 ใหขอมูลวามีขอกําหนดที่ตองซื้อสารเคมีกําจัดแมลง /ศัตรูพืชจากบริษัทหรือ
นายหนา สําหรับขอกําหนดดานปจจัยการผลิตอื่น ๆ จะแตกตางไปในแตละพืช ดังเชน กรณีของมันฝรั่ง  
เกษตรกรสวนใหญรอยละ 75 กลาววามีขอกําหนดเกี่ยวกับการตรวจสอบแปลงผลิตจากเจาหนาที่หรือตัวแทน
ของบริษัท ในขณะที่เกษตรกรถ่ัวเหลืองฝกสดรอยละ 58 และเกษตรกรขาวโพดหวานรอยละ 38 ใหขอมูลวามี
ขอกําหนดน้ีดวย อีกประเด็นที่นาสนใจคือการกําหนดลักษณะพื้นที่ปลูกในพันธะสัญญา มีเพียงเกษตรกรผูปลูก
ถ่ัวเหลืองฝกสดรอยละ 50 กลาวถึงขอกําหนดในสวนน้ี ในขณะที่เกษตรกรพืชอื่นพูดถึงขอกําหนดขอน้ีนอย
มาก เชน มันฝรั่งและขาวโพดหวาน รอยละ 25 ขาวโพดฝกออน รอยละ 1.67    หากพิจารณาในภาพรวมของ
ขอกําหนดตาง ๆ ในดานปจจัยการผลิตและกระบวนการผลิตในทุกพืช  ขาวโพดฝกออนจะมีการกําหนด
รายละเอียดในทุก ๆ ดานนอยกวาพืชอื่น ๆ   
 ขอกําหนดดานการรับซื้อผลผลิตสวนใหญในทุกพืชมีการรับประกันราคาที่จะรับซื้อข้ันตํ่า  โดยระบุ
เกรดหรือคุณภาพของผลผลิต โดยรับประกันวาจะรับซื้อผลผลิต แตไมไดระบุปริมาณที่แนนอน  ขอกําหนดอีก
ประเด็นที่นาสนใจคือ การรับผิดชอบของคูสัญญาในกรณี ปจจัยการผลิตเสียหาย ภัยธรรมชาติและ โรคระบาด 
ซึ่งในประเด็นน้ีจะมีความแตกตางของขอปฏิบัติที่แตกตางกันในแตละพืช ในกรณีเกิดความเสียหายตอปจจัย
การผลิต เกษตรกรผูปลูกมันฝรั่งรอยละ 46 และเกษตรกรผูปลูกขาวโพดฝกออนรอยละ 56 กลาววาเกษตรกร
ตองรับผิดชอบเอง ในขณะที่รอยละ 40 ของเกษตรกรผูปลูกมันฝรั่งและรอยละ 41 ของเกษตรกรผูปลูก
ขาวโพดฝกออน  กลาววาบริษัทรับผิดชอบบางสวน แสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบคอนขางสูงของเกษตรกรผู
ปลูกมันฝรั่งและขาวโพดฝกออนตอความเสียหายในสวนน้ี  ซึ่งแตกตางจากกรณีของถ่ัวเหลืองฝกสดที่เกษตรกร
สวนใหญรอยละ 71 กลาววาบริษัทรับผิดชอบบางสวน ในขณะที่กรณีของขาวโพดหวาน เกษตรกรรอยละ 48 
กลาววาบริษัทจะรับผิดชอบความเสียหายในสวนของปจจัยการผลิตทั้งหมด       สําหรับความเสียหายอันเน่ือง
มากจากภัยธรรมชาติ และผลผลิตเสียหายจากโรคระบาด  และแมลงศัตรูพืช   ในทุกพืชสวนใหญ เกษตรกร
จะตองรับผิดชอบเองโดยตองจายชําระคืนคาปจจัยการผลิตใหคูสัญญา  ) ถาม(ี ยกเวนในกรณีของถ่ัวเหลืองฝก
สดที่เกษตรกรไดรับการยกเวนหน้ีสินที่มีกับทางคูสัญญาบางสวน หากเกิดความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 
(ตารางที่ 2) 
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ตาราง 1 รูปแบบและประวัติการทําเกษตรพันธะสัญญาของเกษตรกรตัวอยาง 
ประเด็นเกี่ยวกับสัญญา รอยละของตัวอยางที่มีขอตกลง 

มันฝรั่ง 
ถั่วเหลือง
ฝกสด 

ขาวโพดฝก
ออน 

ขาวโพด
หวาน 

รูปแบบสัญญาเปนสัญญาปากเปลา 46.67 60.00 93.33 86.67 

คูสัญญา 
          บริษัทโดยตรง 
          นายหนาซ่ึงเปนตัวแทนของบริษัทโดยตรง 
          นายหนาอิสระ 
          ไมมีขอมูล 

 
15.00 
73.33 
11.67 

- 

 
15.00 
70.00 
15.00 

- 

 
5.00 
48.33 
43.33 
3.33 

 
21.67 
28.33 
50.00 

- 
จํานวนปที่ทําสัญญากับบริษัทหรือนายหนา 
          1-5 ป 
          6-10 ป 
          11-15 ป 
          16-20 ป 
          มากกวา 20 ป 

 
38.33 
28.33 
15.00 
10.00 
8.33 

 
43.33 
40.00 
13.33 
1.67 
1.67 

 
50.00 
28.33 

- 
6.67 
15.00 

 
60.00 
33.33 
1.67 
5.00 

- 
ผูแนะนําใหทําเกษตรพันธะสัญญา 
          นายหนาที่รูจัก 
          พนักงานสงเสริมของบริษัท 
          ทางราชการ 
          เกษตรกรเพื่อนบาน 
          อ่ืนๆ 

 
43.33 
28.33 
3.33 
16.67 
8.33 

 
31.67 
45.00 

- 
23.33 

- 

 
43.33 
8.33 

- 
45.00 
3.33 

 
60.00 
6.67 

- 
28.33 
5.00 

มีพืชหรือสัตวอ่ืนที่ทําเกษตรพันธะสัญญาในปจจุบัน          51.67 61.67 98.33 73.33 
มีพืชหรือสัตวอ่ืนที่เคยทําเกษตรพันธะสัญญาแตเลิกทําไปแลว 91.67 78.33 90.00 93.33 
ที่มา: เบญจพรรณและคณะ10 
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ตาราง 2 รายละเอียดขอตกลงในการทําเกษตรพันธะสัญญาของเกษตรกรตัวอยาง 
ประเด็น รอยละของตัวอยางที่มีขอตกลง 

มันฝรั่ง ถั่วเหลือง
ฝกสด 

ขาวโพดฝก
ออน 

ขาวโพด
หวาน 

ดานปจจัยการผลิตและกระบวนการผลิต     
กําหนดพันธุที่ใชในการผลิตและตองซ้ือจากบริษัทเทาน้ัน 92.72 100 98.33 95.00 
กําหนดปุยโดยตองซ้ือจาก 
     บริษัท 
     นายหนา 

76.36 
30.23 
51.16 

100 
43.33 
56.67 

86.67 
8.33 
71.67 

83.33 
11.67 
68.33 

กําหนดสารเคมีกําจัดแมลง/ศัตรูพืชที่ใช  โดยตองซ้ือจาก 
     บริษัท 
     นายหนา 

81.13 
38.63 
45.45 

98.33 
51.67 
46.67 

10.0 
1.67 
8.33 

58.33 
10.00 
46.67 

กําหนดลักษณะพื้นที่ปลูก 25.00 50.00 1.67 25.00 
กําหนดขนาดการผลิตที่แนนอน เชน พื้นที่ปลูก 21.57 25.00 5.00 8.33 
กําหนดการตรวจสอบแปลงผลิตจากเจาหนาที่หรือตัวแทนของบริษัท 75.00 58.33 8.33 38.33 
ดานการรับซื้อผลผลิต     
รับประกันวาจะรับซ้ือผลผลิต โดยไมไดระบุปริมาณที่แนนอน 69.09 40.00 41.67 58.33 
รับประกันราคาที่จะรับซ้ือขั้นต่ํา โดยระบุคุณภาพของผลผลิต 66.67 81.67 61.67 60.00 
ความรับผิดชอบของคูสัญญา) การแบงปนคาใชจาย(     
ปจจัยการผลิตเสียหาย เชน เมล็ดพันธุเนาเสีย 
     เกษตรกรรับผิดชอบเองทั้งหมด 
     บริษัทรับผิดชอบทั้งหมด 
     บริษัทรับผิดชอบบางสวน   

 
46.67 

- 
40.00 

 
15 
- 

71.67 

 
56.67 

- 
41.67 

 
21.67 
48.33 
28.33 

ผลผลิตเสียหายจากภัยธรรมชาต ิเชน นํ้าทวม ฝนแลง พายุ 
     เกษตรกรรับผิดชอบเองและชําระคืนคาปจจัยการผลิตใหคูสัญญา  
     เกษตรกรไดรับการยกเวนหน้ีสินที่มีกับทางคูสัญญาบางสวน 
     เกษตรกรไดรับการยกเวนหน้ีสินและไดรับเงินคาชดเชยสวนหน่ึง 
     อ่ืนๆ เชน คูสัญญาใหเมล็ดพันธุมาปลูกใหม 

 
75.00 
18.33 

- 
6.67 

 
23.33 
71.67 
3.33 
1.67 

 
78.33 
18.33 
1.67 
1.67 

 
53.33 
35.00 
5.00 
5.00 

ผลผลิตเสียหายจากโรคระบาด และแมลงศัตรูพืช 
     เกษตรกรรับผิดชอบเองและชําระคืนคาปจจัยการผลิตใหคูสัญญา  
     เกษตรกรไดรับการยกเวนหน้ีสินที่มีกับทางคูสัญญาบางสวน 
     เกษตรกรไดรับการยกเวนหน้ีสินและไดรับเงินคาชดเชยสวนหน่ึง   

 
85.41 
4.17 
2.08 

 
70.00 
30.00 

- 

 
n.a. 
n.a. 
n.a. 

 
96.00 

- 
4.00 

ที่มา: ดัดแปลงจาก เบญจพรรณและคณะ10  
หมายเหตุ: n.a. ไมมีขอมูลผลผลิตเสียหายจากโรคแมลง เพราะเปนคําถามที่เพ่ิมเติมภายหลังจากเก็บขอมูลผูปลูกขาวโพดฝกออนแลว 
 
ความพึงพอใจของเกษตรกรตอเกษตรพันธะสัญญา 
 ในการวิเคราะหถึงความพึงพอใจของเกษตรกรตอเกษตรพันธะสัญญาไดแบงประเด็นการวิเคราะห
ออกเปน 6 ประเด็นคือ 1.ดานขอกําหนดสัญญา  2.ดานประสิทธิผลในการสื่อสารกับเกษตรกร  3.ดานปจจัย
การผลิต  4.ดานการรับซื้อผลผลิต 5.ดานความเช่ือถือไดและความรวดเร็วในการจายเงินใหกับเกษตรกร  และ 
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6.ดานความมั่นคงหรือขนาดของบริษัท จากตารางที่ 3 พบวาในภาพรวมของความพึงพอใจในทุก ๆ ดาน 
เกษตรกรมีความพึงพอใจตอเกษตรพันธะสัญญาสวนใหญในระดับมากคือมีคะแนนความพึงพอใจอยูในชวง 7 
และ 8   โดยระดับความพึงพอใจที่นอยที่สุดคือ 4.73 จากเกษตรกรผูปลูกมันฝรั่งในประเด็นของการมีสวนรวม
ของเกษตรกรในการกําหนดรายละเอียดสัญญา  และระดับความพึงพอใจที่สูงที่สุดคือ 8.53 จากเกษตรกรผู
ปลูกขาวโพดหวานในประเด็นความนาเช่ือถือของเครื่องช่ังนํ้าหนักผลผลิต 
 
ตาราง   3 ความพึงพอใจตอเกษตรพันธะสัญญา 

ประเด็น 
ระดับความพอใจเฉล่ีย  (คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 

มันฝรั่ง ถั่วเหลืองฝก
สด 

ขาวโพดฝก
ออน 

ขาวโพด
หวาน 

1. ดานขอกําหนดสัญญา     
การมีสัญญาที่เปนลายลักษณอักษรที่ชัดเจนเขาใจได 5.57 )2.71) 7.60 (2.32) 6.90 )1.84(  6. 07 )2.54(  
ความสมบรูณของสัญญาในดานตางๆ 5.60 (2.77) 7.53 (1.97) 6.95 )1.59(  6.27 )2.44(  
เกษตรกรมีสวนรวมในการกําหนดรายละเอียดสัญญา 4.73 (2.60) 6.38 (2.40) 5.10 )2.18(  5.88 )2.36(  
2. ดานประสิทธิผลในการส่ือสารกับเกษตรกร     
การชี้แจงกอนทําสัญญาเก่ียวกับขอกําหนดของสัญญา
โดยเจาหนาที่บริษัท หรือนายหนา 

6.43 (2.85) 7.60 (2.12) 6.60 )1.38(  6.67 )2.41(  

ความรู ความชํานาญของเจาหนาที่เก่ียวกับเทคโนโลยี
การผลิต 

6.33 (2.92) 7.92 (1.92) 6.10 )2.18(  6.37 )2.65(  

การใหคําแนะนําในทุกชวงระยะเวลาการปลูก  จาก
เจาหนาที่ของบริษัทอยางครบถวน 

6.37 (3.01) 7.97 (1.89) 5.87 )2.30(  6.12 )2.71(  

การใหความชวยเหลือเอาใจใสของเจาหนาที่เวลาเกิด
ปญหาดานการตลาด 

5.75 (3.01) 7.78 (2.08) 5.80 )2.25(  6.65 )2.54(  

3. ดานปจจัยการผลิต     
การไดรับปจจัยการผลิตจากบริษัทหรือนายหนา 6.73 (2.86) 7.88 (1.71) 7.30 )2.04(  7.62 )1.99(  
ความพึงพอใจตอคุณภาพของปจจัยการผลิตที่ไดรับ 7.45 (2.32) 8.12 (1.71) 7.86 )1.79(  7.62 )1.56(  
ความสะดวกรวดเร็วในการเบิกจายปจจัยการผลิต 8.14 (2.23) 8.45 (1.83) 7.85 )1.81(  8.12 )1.56(  
ความพอเพียงของปจจัยการผลิตตอความตองการ 8.27 (2.17) 8.43 (1.65) 7.80 )1.70(  8.25 )1.47(  
ความพอใจตอราคาของปจจัยการผลิตที่บริษัทจัดให 5.70 (2.64) 7.05 (2.00) 6.53 )2.12(  6.53 )2.12(  
ที่มา: ดัดแปลงจาก เบญจพรรณและคณะ10 
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ตาราง   3 ความพึงพอใจตอเกษตรพันธะสัญญา (ตอ) 

ประเด็น 
ระดับความพอใจเฉล่ีย  (คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 

มันฝรั่ง ถั่วเหลืองฝก
สด 

ขาวโพดฝก
ออน 

ขาวโพด
หวาน 

4. ดานการรับซื้อผลผลิต     
ความเหมาะสมของสถานที่รับซ้ือ 7.47 (2.65) 8.25 (1.82) 8.10 )1.82(  8.38 )1.78(  
ความนาเชื่อถือของเครื่องชั่งนํ้าหนักผลผลิต 7.83 (2.16) 8.02 (1.96) 8.17 )1.67(  8.53 )2.10(  
ความนาเชื่อถือของการประเมินนํ้าหนักผลผลิตและมี
การอธิบายใหเกษตรกรเขาใจวิธีการประเมินนํ้าหนัก
ผลผลิต 

6.97 (2.82) 7.80 (1.97) 8.02 )1.72(  7.63 ) 1 .92(  

การหักนํ้าหนักของเกษตรกร 5.28 (3.01) 7.58 (1.74) 7.62 )1.94(  7.77 )2.27(  
วิธีการตรวจสอบคุณภาพของผลผลิตที่รับซ้ือ 6.28 (2.86) 7.70 (2.04) 7.85 )1.56(  7.86 )1.84(  
ความสะดวกรวดเร็วในการรับซ้ือ 7.08 (2.65) 8.28 (1.79) 8.05 )1.48(  8.18 )1.70(  
การกําหนดวันเวลาที่รับซ้ืออยางชัดเจน 7.42 (2.70) 8.45 (1.63) 7.97 )1.61(  8.35 )1.67(  
5. ดานความเชื่อถือไดและความรวดเร็วในการ
จายเงินใหกับเกษตรกร 

    

การแจงจํานวนเงินและวันที่ที่เกษตรกรจะไดรับเงิน
ทันทีที่มีการรับผลผลิต 

7.00 (2.83) 8.18 (1.89) 7.58 )2.18(  7.82 )2.16(  

ความรวดเร็วในการจายเงินของบริษัท 7.20 (2.81) 7.92 (1.66) 7.38 )2.32(  7.68 )2.30(  
การหักเงินสินเชื่อปจจัยการผลิตจากเงินคาจําหนาย
ผลผลิตมีความถูกตอง    ) เฉพาะคนที่รับปจจัยการผลิต
จากบริษัท( 

7.89 (2.40) 8.17 (1.75) 8.12 )1.66(  7.93 )2.09(  

ไมมีการคิดดอกเบี้ยคาปจจัยการผลิตที่เกษตรกรรับมา
อยางเหมาะสมหรือคิดในอัตราที่เหมาะสม    ) เฉพาะคน
ที่รับปจจัยการผลิตจากบริษัท( 

7.61 (2.52) 7.72 (2.00) 7.65 )2.05(  8.03 )2.18(  

6. ดานความม่ันคงหรือขนาดของบริษัท     
การที่บริษัท เปนบริษัทใหญ  มีความม่ันคงนาเชื่อถือ 
เปนที่รูจัก โดยทั่วไปทําใหทานพอใจที่จะทําเกษตรกร
พันธะสัญญากับบริษัทน้ีมากนอยเพียงใด 

8.08 (2.22) 8.42 (1.46) 7.62 )1.98(  7.53 )2.27(  

บริษัททําเกษตรพันธะสัญญากับเกษตรกรมาเปนเวลา
พอสมควรแลวและไมเคยมีทําผิดขอตกลงที่ใหไว 

7.70 (2.66) 8.38 (1.65) 7.83 )1.88(  7.77 )2.07(  

ที่มา: ดัดแปลงจาก เบญจพรรณและคณะ10 
หมายเหต:ุ ความพอใจคะแนนเต็ม 10 มี 5 ระดับ คือ 1-2 = นอยที่สุด  3-4= นอย  5-6= ปานกลาง  7-8= มาก  9-10=มาก
ที่สุด 
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ขอดีของการทําเกษตรพันธะสัญญา 
 1. มีระบบการใหสินเช่ือปจจัยการผลิต 
 ระบบการปลูกพืชที่อยูในระบบพันธะสัญญามีระบบเงินเช่ือในปจจัยการผลิต  ไดแก  พันธุ  ปุย  ยา
ปองกันและกําจัดศัตรูพืช  ซึ่งเกษตรกรเห็นวาเปนขอดีที่สําคัญมากขอหน่ึงเพราะเกษตรกรไมตองมีเงินทุน
สําหรับการลงทุนทําการเกษตร ประกอบกับการที่เกษตรกรเห็นวาการหักเงินเช่ือจากเงินคาจําหนายผลผลิตมี
ความถูกตองและนาเช่ือถือ ทําใหเกษตรกรไววางใจและยังคงใชระบบเงินเช่ือตอไป ในกรณีของพริกซุปเปอร
ฮอท และถ่ัวเหลืองฝกสดมีการใหกูยืมเงินทุนสําหรับคาใชจายในการไถพรวนและข้ึนแปลงใหเกษตรกรโดยไมมี
การคิดดอกเบี้ย 
 ระบบการทําเกษตรพันธะสัญญาในการเลี้ยงหมูซึ่งเกษตรกรเปนเสมือนผูรับจางเลี้ยงหมูใหกับบริษัท
เทาน้ัน  ก็มีระบบการใหปจจัยการผลิตเชนเดียวกัน  แตแตกตางกับระบบเกษตรพันธะสัญญาของพืช  คือ
เกษตรกรผูเลี้ยงสุกรไมตองลงทุนในปจจัยการผลิตเลย อันไดแก พันธุ อาหาร  ยา  รวมทั้งยังมีนักสัตวบาลของ
บริษัทมาคอยดูแลใหคําปรึกษาเรื่องการเลี้ยงดูดวย อยางไรก็ตาม เกษตรกรยังตองลงทุนในระบบโรงเรือนเอง 
ซึ่งในชวงแรกทางบริษัทจะชวยประสานงานหาแหลงเงินกูให โดยบริษัทจะชวยสรางความมั่นใจใหแกธนาคาร
ผูใหกู ทําใหเกษตรกรสามารถกูเงินไดงาย แตบริษัทไมไดเปนผูคํ้าประกัน  เกษตรกรตองใชที่ดินในการคํ้าประ
กันเอง 
 2. มีแหลงรับซื้อที่แนนอน  
 เกษตรกรทุกพืชและเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรแสดงความคิดเห็นที่ตรงกันในเรื่องของการทําเกษตรพันธะ
สัญญาเปนการชวยลดความเสี่ยงดานการตลาดของเกษตรกรใหมีแหลงรับซื้อผลผลิตที่แนนอน  ผลผลิตตาม
จํานวนที่ไดทําพันธะสัญญาไวจะถูกรับซื้อหมดโดยนายหนาหรือบริษัทที่เกษตรกรทําพันธะสัญญาดวย 
 เกษตรกรผูปลูกขาวโพดฝกออนใหขอมูลเพิ่มเติมวา ในกรณีขาวโพดฝกออน  ซึ่งเปนพืชที่มีระยะเวลา
การเพาะปลูกสั้น  สงผลใหเกษตรกรสามารถเพาะปลูกไดหลายรุนในหน่ึงป  ถามีระบบชลประทานที่ดี     
บริษัทเองก็จะรับซื้อผลผลิตทั้งหมดโดยไมมีผลผลิตตกคางเลย สื่อใหเห็นถึงความแนนอนของการมีแหลงรับซื้อ 
และหากเกษตรกรสามารถเขาถึงแหลงนํ้าจะสามารถเพิ่มรายไดโดยการเพิ่มจํานวนรุนในการปลูกขาวโพดฝก
ออน  
 3 . มีการประกันราคารับซื้อที่แนนนอน 
 ในระบบเกษตรพันธะสัญญาของพืช เกษตรกรทุกพืชยกเวนพริกซุปเปอรฮอท(กรณีพริกซุปเปอรฮอท
เปนการประกันราคาตามที่บริษัทกําหนดเปนวันๆ ไมมีการตกลงลวงหนา โดยบริษัทอางวาเปนราคาตลาด  ซึ่ง
ความจริงแลวราคาที่ไดเปนราคาที่ตํ่ากวาทองตลาด ซึ่งถือเปนขอเสียของเกษตรพันธะสัญญา) ใหความคิดเห็น
ในขอดีเกี่ยวกับการตกลงเรื่องราคาที่บริษัทประกันไวกอนการผลิตในแตละรุน  ซึ่งเกษตรกรสามารถรูถึงราคา
ที่เกษตรกรจะไดรับกอนการปลูกในแตละรุน ในกรณีของขาวโพดฝกออน ขาวโพดเลี้ยงสัตวเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ 
และพริกซุปเปอรฮอท เกษตรกรกลาววาราคาตามเกษตรพันธะสัญญามีราคาสูงกวาทองตลาดทั่วไป และในทุก
พืชเกษตรกรเห็นวาราคาของผลผลิตตามพันธะสัญญามีความผันผวนนอย  ทําใหเกษตรกรมีรายไดที่คอนขาง
แนนอนและมีความรูสึกถึงความมั่นคงทางรายไดของครอบครัวเกษตรกร 
 เกษตรกรผูเลี้ยงสุกรใหความเห็นที่สอดคลองกันคือการทําเกษตรพันธะสัญญาทําใหมีรายไดข้ันตํ่าที่
แนนอน  เพราะทางบริษัทมีการกําหนดราคารับซื้อที่แนนอน  อยางไรก็ตาม  รายไดที่จะไดรับข้ึนอยูกับ
ความสามารถของตัวเกษตรกรเองบวกกับความรูความสามารถของนักสัตวบาลที่ทางบริษัทผลัดเปลี่ยนสงมา
ดูแลดวย ซึ่งแตละคนมีความรูความสามารถไมเทากัน   เกษตรกรทุกคนใหขอมูลวาขอดีตางๆที่ไดรับสวนใหญ
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เกิดข้ึนในชวงแรกๆ ที่เริ่มทําพันธะสัญญากับทางบริษัท  หลังจากเริ่มทําไดประมาณ   1-2  ป  ปญหาตางๆ  เริ่ม
คอยๆ ปรากฎข้ึน ดังรายละเอียดตอไปในสวนของขอเสีย  
 4. มีการใหคําแนะนําในการเพาะปลูก/เลี้ยงสัตว 
 เกษตรกรผูปลูกพืชและเลี้ยงสัตว ช้ีถึงขอดีของการอยูในระบบเกษตรพันธะสัญญาในสวนของการ
ไดรับคําแนะนํา และการดูแลจากบริษัทโดยบริษัทจะจัดสงเจาหนาที่ของบริษัท นายหนา หรือนักสัตวบาล เขา
ไปตรวจสอบ และดูแล ใหคําปรึกษาแกเกษตรกรต้ังแตเริ่มปลูก/เพาะเลี้ยง ตลอดจนถึงการเก็บเกี่ยว  หากเกิด
โรคระบาด และแมลงกัดกินทําลายพืชผล เจาหนาที ่หรือโบรคเกอรก็จะใหคําปรึกษา และจัดหายาที่มีคุณภาพ
มาใหเกษตรกร    ในกรณีขาวโพดเลี้ยงสัตวเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ ที่ตองการการควบคุมคุณภาพคอนขางสูง  จึงมี
เจาหนาที่เขามาดูแลและใหคําแนะนําการเพาะปลูกใหกับเกษตรกรอยางสม่ําเสมอ อาทิตยละ  1 ครั้งตลอดฤดู
เพาะปลูก  ทําใหเกษตรกรไดรับคําแนะนําเพื่อใหไดรับผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพ  อีกประการหน่ึงเปนการ
ถายทอดความรู เทคโนโลยีในการเพาะปลูกใหกับเกษตรกรดวย ในกรณีของมันฝรั่ง  มีตัวแทนจากบริษัทฟริ
โตเลย เขามาพูดคุยสอบถามเกษตรกรถึงความตองการพันธุและปจจัยการผลิตอื่นๆที่เหมาะสมตอเกษตรกร 
กอนการเพาะปลูก ในกรณีของถ่ัวเหลืองฝกสดและพริกซุปเปอรฮอท บริษัทมีการสงเจาหนาที่มาตรวจสอบใน
กรณีพืชเปนโรคระบาด และนําพืชที่เปนโรคไปตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุ และหาตัวยารักษาตางๆ มาใหเกษตรกร 
โดยการตรวจวิฉัยน้ันเกษตรกรไมตองเสียคาใชจาย 
 5.  การประหยัดเรื่องคาขนสงผลผลิต 
 เกษตรกรทุกพืชสามารถประหยัดคาขนสงผลผลิตได โดยเกษตรกรจะโทรแจงกับนายหนาเพื่อใหมารับ
ผลผลิตที่แปลง เกษตรกรที่ตองขนไปสงเองก็ไมตองเสียคาใชจายในการขนสงมาก  เน่ืองจากบริษัทที่รับซื้ออยู
ใกลกับพื้นที่ปลูกทําใหมีความสะดวกในการขนยายไปขาย  
 6. ระบบการจายเงินที่รวดเร็วและตรงเวลา 
 เกษตรกรผูปลูกมันฝรั่ง พริกซุปเปอรฮอท ขาวโพดฝกออน ขาวโพดหวาน และขาวโพดเลี้ยงสัตวเพื่อ
ผลิตเมล็ดพันธุใหความเห็นวาระบบการจายเงินคาผลผลิตมีความรวดเร็วและตรงเวลาตามที่บริษัทหรือ
นายหนาไดใหสัญญากับเกษตรกร ทําใหเกษตรกรวางแผนการบริหารเงินได 
 7. การยกหน้ีสินใหในกรณีเกิดภัยธรรมชาติ 
 ในกรณีของพริกซุปเปอรฮอท และถ่ัวเหลืองฝกสดหากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เชน  นํ้าทวม  บริษัท
จะยกหน้ีในสวนของคาใชจายในการไถพรวน  ข้ึนแปลง  พันธุ  ปุย  และ  ยา  ที่บริษัทใหสินเช่ือกับเกษตรกร
ทั้งหมด ซึ่งในสวนของถ่ัวเหลืองฝกสดน้ันเกษตรกรจะไดรับคาชดเชยรายละ  1,000 - 2,000 บาท  ตามความ
เหมาะสม 
 8. มีการสรางงานตลอดทั้งปและมีการสรางงานในหมูบาน 
 ในกรณีของพริกซุปเปอรฮอท และถ่ัวเหลืองฝกสดเปนพืชที่บริษัททําพันธะสัญญากับเกษตรกรและ
เปนพืชที่ปลูกหลังจากการทํานาขาวแลว  และสามารถทําไดตลอดชวงฤดูรอนและฤดูหนาว  เพื่อรอการ
เพาะปลูกขาวในฤดูฝนถัดไป ซึ่งทําใหเกษตรกรมีงานทําตลอดทั้งปแทนการออกไปหางานทํานอกพื้นที่     ใ น
กรณีของขาวโพดฝกออนมีการจางงานผูสูงอายุในหมูบานเพื่อแกะเปลือกขาวโพดกอนนําผลผลิตเหลาน้ันสง
ใหกับโรงงาน สวนในมันฝรั่งมีการจางแรงงานเด็กในหมูบานเก็บหัวมันที่คางอยูในแปลง ซึ่งเปนการสรางงาน 
สรางรายไดใหกับคนในหมูบาน 
 9. มีการกําหนดคาตอบแทนการบํารุงรักษาเพิ่มเติม 
 ในกรณีของขาวโพดเลี้ยงสัตวเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ ถาผลผลิตของเกษตรกรไดมากกวา   500  กิโลกรัมก็
จะไดรับเงินสวนเกินผลผลิตตามราคาประกัน ซึ่งอยูที่กิโลกรัมละ  9.70 บาท   เชนเดียวกันกับกรณีของมันฝรั่ง 
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มีการระบุในสัญญาไววาหลังจากการปลูก  90 วัน ถาแปลงของเกษตรกรไมมีโรคและแมลง นายหนาก็จะใหเงิน
คาตอบแทนบํารุงรักษาเพื่อเปนโบนัสแกเกษตรกรกิโลกรัมละ  0.20 บาท  เกษตรกรเห็นวาเปนขอดีของ
การผลิตในระบบพันธะสัญญาเพราะเหมือนเปนรางวัลสําหรับการดูแลเอาใจใส และความขยันของเกษตรกร 
ทําใหเกษตรกรมีความต้ังใจและใสใจเพิ่มมากข้ึน ในสวนของนายหนาก็เห็นวาการที่เกษตรกรเอาใจใสและดูแล
จนไดผลผลิตที่ดีก็จะทําใหนายหนา โรงงานหรือบริษัทไดรับผลผลิตที่ดีมีคุณภาพเขาสูโรงงานอยางสม่ําเสมอ 
 10. ไมมีการผูกมัดดวยการเซ็นสัญญา รวมทั้งใหอิสระในการเลือกวิธีการผลิต 
 ในกรณีของพริกซุปเปอรฮอท  และถ่ัวเหลืองฝกสด  เกษตรกรช้ีถึงขอดีของการทําสัญญาในรูปแบบ
สัญญาปากเปลา คือ บริษัทจะมีโบรคเกอรที่เปนคนในพื้นที่และรูจักมักคุนกับเกษตรกรเปนอยางดี  ซึ่งจะไมมี
การเซ็นสัญญาผูกมัดกับเกษตรกร  เปนการไวเน้ือเช่ือใจกันระหวางเกษตรกรกับโบรคเกอร  และบริษัทไมได
เขมงวดในข้ันตอนการผลิตมากหนัก  เปนเพียงขอแนะนําในการผลิต  จึงทําใหเกษตรกรรูสึกวาตนเองไมถูก
ผูกมัด และมีอิสระในการเลือกวิธีเพาะปลูก 
 11 .มีสัญญาเปนลายลักษณอักษร และมีสัญญาคูฉบับ 
 เฉพาะในกรณีของขาวโพดเลี้ยงสัตวเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ และมันฝรั่งมีสัญญาเปนลายลักษณอักษร และ
บริษัทไดใหเอกสารสัญญาคูฉบับไวกับตัวเกษตรกรเก็บไว    นอกจากน้ีในกรณีของสองพืชน้ี กอนการทําสัญญา
นายหนาของบริษัท ไดมีการอธิบายถึงลักษณะของสัญญา  รายละเอียดของราคาผลผลิตและราคาปจจัยการ
ผลิต รวมถึงรายละเอียดการหักชําระเงิน กอนการทําสัญญา  
ขอเสียของการทําเกษตรพันธะสัญญาในกลุมพืช 
 1. ผลเสียตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพของเกษตรกร  
 เน่ืองจากการทําเกษตรระบบพันธะสัญญาน้ันเกษตรกรจะตองใชสารเคมีในปริมาณ และตราย่ีหอ 
ตามที่บริษัทกําหนด ซึ่งมีจํานวนการใชสารเคมีในปริมาณที่สูง ดังเชนขาวโพดเลี้ยงสัตวเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ มัน
ฝรั่งและพริกซุปเปอรฮอท มีการใชสารเคมีปองกัน กําจัดศัตรูพืชเปนจํานวนมาก สงผลเสียตอสุขภาพของ
เกษตรกร และสิ่งแวดลอมเน่ืองจากการตกคางของสารกําจัดศัตรูพืช     อีกทั้งบริษัทยังไมมีระบบการติดตาม 
ตรวจสอบ ผลจากการใชสารเคมีและยังขาดการดูแลสิ่งแวดลอมในชุมชน 
 2. ขาดอํานาจตอรองดานการผลิต  ราคาและการคัดคุณภาพผลผลิต 
 เกษตรกรไมมีอํานาจตอรองดานการผลิต ดังเชน ในกรณีของขาวโพดเลี้ยงสัตวเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ   
ขาวโพดหวานและขาวโพดฝกออน เกษตรกรไมสามารถที่จะเลือกพันธุที่จะปลูกเองได และไมมีการระบุพันธุที่
ใชลงในสัญญา ซึ่งในบางครั้งเกษตรกรไดรับพันธุที่ไมมีคุณภาพ เชน พันธุที่มีเปอรเซ็นตความงอกตํ่า หรือ เปน
พันธุที่มีความกรายพันธุแลว    ในกรณีของการตรวจพบผลผลิตของขาวโพดเลี้ยงสัตวเพื่อผลิตเมล็ดพันธุที่มี
ความกลายของพันธุ บริษัทก็จะสงตัวแทนเจาหนาที่บริษัทที่มาตรวจแปลงตัด ขาวโพดเลี้ยงสัตวทิ้ง  โดยที่
เกษตรกรยังคงตองรับภาระคาปจจัยการผลิต  และหากเกษตรกรตองการปลูกใหมทดแทน ก็ตองมีภาระหน้ีสิน
ของพันธุใหมเพิ่มข้ึน  
 พืชทุกชนิดเมื่อเกิดโรคและแมลงระบาด จนทําใหผลผลิตเกิดความเสียหายเกษตรกรไมสามารถใช
วิธีการและปจจัยการผลิตที่เกษตรกรตองการได เน่ืองจากการควบคุมคุณภาพของบริษัท ที่กําหนดใหตองใชยา
ปราบศัตรูพืชตามที่กําหนดไว      สงผลใหผลผลิตเกิดความเสียหาย ทําใหเกษตรกรไดผลผลิตนอย  รายไดก็
นอยตามไปดวย 
 การกําหนดวันเก็บเกี่ยวตามความตองการของบริษัท/โรงงาน ก็ทําใหเกษตรกรไดรับผลผลิตลดลง เชน
ในกรณีของขาวโพดหวาน  ที่บริษัทตองการความเขมออนทําใหตองใหเกษตรกรเก็บผลผลิตและขายในชวง
ระยะเพาะปลูกที่  70-73 วัน ซึ่งเปนชวงที่นํ้าหนักยังไมมากนัก สวนในเกษตรกรอีกรายใหหักขายในชวงระยะ
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เพาะปลูกที่  75-80 วัน สงผลใหนํ้าหนักในการขายผลผลิตแตกตางกัน  ในขณะที่ราคารับซื้อผลผลิตเทากัน   
เกษตรกรที่ไดนํ้าหนักนอยกวาจะไดรายไดที่นอยกวา  
 นอกจากน้ีเกษตรกรไมสามารถเขาถึงบริษัทไดโดยตรง ซึ่งเกษตรกรจะทําการผลิตโดยทําสัญญาหรือ
ขอตกลงตางๆ ผานโบรคเกอร หรือ เจาหนาที่ของบริษัท ทําใหเกษตรกรไมสามารถตอรองเรื่องผลประโยชน
ตางๆ ที่เกษตรกรควรจะไดรับกับบริษัทได เชน ในเรื่องของราคาประกัน   ความเสียหายตางที่เกิดจากภัย
ธรรมชาติตาง หรือ ความเสียหายจากโรคระบาด เปนตน ในสวนของการคัดคุณภาพของผลผลิต หากผลผลิต
ในทองตลาดมีนอย นายหนาหรือบริษัทจะไมเขมงวดในเรื่องคุณภาพของผลผลิต แตหากผลผลิตในตลาดมีมาก
บริษัทจะนําขออางมีความเขมงวดในการคัดคุณภาพผลผลิตซึ่งทําใหเกษตรกรสับสน กอใหเกิดความเขาใจผิด
และถูกเอารัดเอาเปรียบได 
 3 .เปนระบบที่มีตนทุนการผลิตสูง  
 เน่ืองจากการใชปจจัยการผลิตและใชแรงงานเปนจํานวนมาก เพื่อใหไดผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ ตรงตาม
ความตองการของบริษัทหรือโรงงาน โดยเฉพาะในกรณีของขาวโพดหวานที่ระบุวามีการใชตนทุนที่สูงมากใน
การเพาะปลูก แตราคาประกันที่ไดรับเปนราคาที่ตํ่า   ในกรณีของมันฝรั่ง มีการใชแรงงานเปนจํานวน
มาก และในบางครั้งแรงงานขาดทําใหตองมีการจางแรงงานตางดาว ทําใหมีตนทุนเพิ่มในการดําเนินการเพื่อ
ขอใบอนุญาตใหคนตางดาวเขามาทํางานได 
 4.  การเสียโอกาสไดรับราคาที่สูงกวา 
 เมื่อราคาตลาดขางนอกมีราคาสูง เกษตรกรที่อยูในระบบพันธะสัญญาก็จะไมไดรับราคาตามทองตลาด
น้ันและบริษัทไมมีการช้ีแจงเหตุผลของการต้ังราคาผลผลิตระดับที่กําหนดน้ี 
 5   .ไมมีการเอาใจใสดูแลจากบริษัทหรือนายหนา  
 นายหนาไมใหความสนใจเกษตรกรเทาที่ควรและบริษัทหรือโรงงานไมไดเขารับฟงปญหาหรือความ
ตองการของเกษตรกรโดยตรง  
 6  .ขาดการดูแลและติดตามจากหนวยงานของภาครัฐ  
 เน่ืองจากการทําเกษตรระบบพันธะสัญญาจะมีเจาหนาที่ของบริษัทเขามาสงเสริม จึงทําใหเจาหนาที่
จากหนวยงานของภาครัฐไมไดเขามาดูแลชวยเหลือแกเกษตรกร ซึ่งในบางครั้งบริษัทก็มิไดดูแลหรือชวยเหลือ
อยางเต็มที่ 
ขอเสียของการทําเกษตรพันธะสัญญาในกลุมสัตว 
 1 . มีการลงทุนสูงและตอเน่ืองในระบบฟารมปด  เกษตรกรรับภาระการลงทุนเองทั้งหมด 
 หลังจากเริ่มปญหาไขหวัดนก รัฐบาลไดมีมาตรฐานในการปองกันโดยการกําหนดใหมีการสรางระบบ
โรงเรือนแบบปด ซึ่งบริษัทที่นํามาบังคับใชกับเกษตรกร โดยขอใหเกษตรกรลงทุนสรางโรงเรือนระบบปดข้ึน 
และเกษตรกรใหขอมูลวามาตรฐานโรงเรือนที่ทางบริษัทกําหนดจะสูงกวาของทางภาครัฐ ทําใหเกษตรกรตองมี
การลงทนุสูง ตองกูเงินและเปนหน้ีสินเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ   นอกจากน้ีเมื่อเกษตรกรลงทุนทําโรงเรือนเสร็จแลว จะ
ไดรับแจงใหมีการลงทุนอยางอื่นเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ เปนลักษณะคอยทยอยบอกขอมูล เพราะเกรงวาเมื่อเกษตรกร
ทราบทีเดียววาจะตองลงทุนสูงมากกอน เกษตรกรจะไมทําตอ เชน หลังจากทําโรงเรือนเสร็จแลว จึงคอยบอก
วาตองลงทุนสรางบอบําบัดกาซดวย ซึ่งเปนการลงทุนที่สูงมากอีกเชนกัน ซึ่งทางบริษัทจะบอกเกษตรกรวาถา
ไมทําตามที่ทางบริษัทกําหนด บริษัทจะไมเอาสุกรมาใหเลี้ยงอีกตอไป ซึ่งเกษตรกรก็ตองยอมทําตาม เพราะมี
หน้ีสิ้นที่เกิดจากการลงทุนที่ตองชําระหน้ีสินเปนมาก 
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2. มีความเสี่ยงดานการผลิตสูงในประเด็น เรื่อง เทคโนโลยีการผลิต  มาตรฐานปจจัยการผลิต  และ มาตรฐาน
การเลี้ยง 

แมวาเกษตรกรผูเลี้ยงหมูไดรับเทคโนโลยีการผลิตจากบริษัทคูสัญญาแตบริษัทยังไมมีความรูอยาง
สมบูรณในการจัดการฟารมในระบบปด มีการใหคําแนะนําที่ผิด ๆ กับเกษตรกร เชน เรื่องการใหความอบอุน
แกหมูในโรงเรือนในตอนแรก แนะนําใหติดหลอดไฟใหความอบอุน แตตอมาแนะนําใหเปลี่ยนมาสรางเตาไฟใน
โรงเรือนเพื่อใหความอบอุนแทน แมวาเกษตรกรจะไมเห็นดวยแตนักสัตวบาล จะอางวาเปนนโยบายของทาง
บริษัทซึ่งถาไมทําตามจะไมใหเลี้ยงหมูตอ 

ในเรื่องของพันธุมีปญหาความไมสมบรูณของพันธุ บางรุนจะไดลูกหมูที่มีเช้ือแฝง ซึ่งเกษตรกรไมทราบ
กอน จะรูเมื่อเลี้ยงไปไดระยะหน่ึงแลว พบวา ลูกหมูที่เลี้ยงไมคอยโต แคระแกร็นหรือปวยเปนโรค 

ดานมาตรฐานการเลี้ยงมีปญหาความไมแนนอนของมาตรฐาน เชน การทิ้งระยะใหโรงเรือนปลอดโรค 
บางครั้งบริษัทจะใหใชระยะเวลานานกวามาตรฐานหากบริษัทไมมีลูกหมูพอใหกับเกษตรกรเลี้ยง ในขณะที่
บางครั้ง บริษัทเอาลูกหมูมาใหเลี้ยงกอนครบระยะเวลาการปลอดโรคเน่ืองจากบริษัทมีลูกหมูมาก 
3. มีความไมยุติธรรมใน การทําสัญญา   การตอสัญญาในการเลี้ยงและการคํานวณอัตราแลกเน้ือ 

ในการทําพันธะสัญญา เจาหนาที่ตัวแทนของบริษัทจะนําสัญญามาใหเซ็นตและไมใหเวลาเกษตรกรใน
การอานทําความเขาใจมากนัก โดยจะรีบเรงใหเซ็นตสัญญา และไมใหเกษตรกรถายเอกสารสําเนา รวมทั้งไมให
สัญญาคูฉบับดวย โดยอางวาเปนความลับของบริษัท เกรงวาบริษัทคูแขงจะลวงรูได   
 การตอสัญญาในการเลี้ยงมีความไมแนนอน กลาวคือ เกษตรกรที่ทําพันธะสัญญากับทางบริษัทมาสัก
ระยะหน่ึง และเริ่มมีปญหากับทางบริษัทฯ เรียกรองไปยังระดับผูบริหารใหมาดูแลแกไขปญหาตางๆ กลับ
พบวา ระดับผูบริหารไมไดสนใจกับขอเรียกรองของตนและกลับถูกยกเลิกไมใหเลี้ยงหมูตอกับทางบริษัท โดยไม
ทราบสาเหตุที่ชัดเจน ซึ่งสวนใหญจะเกิดข้ึนในเกษตรกรรายที่ไมใหญมาก เกษตรกรรายใหญสามารถตอรองกับ
บริษัทไดคอนขางมาก ในสวนของการคํานวณอัตราแลกเน้ือ บริษัทกําหนดอัตราคาจางเลี้ยงโดยอิงจาก
อัตราแลกเน้ือหรืออัตราการเปลี่ยนอาหารไปเปนเน้ือ (Feed conversion ratio หรือ FCR) ซึ่งคํานวณจาก
ปริมาณอาหารหารดวยปริมาณนํ้าหนักหมูที่เพิ่มข้ึน โดยบริษัทไมไดดูปจจัยอื่นที่สงผลกระทบตอนํ้าหนักหมู
รวมที่เพิ่มข้ึนหรือปริมาณอาหารที่ใชเลย เชน หมูตาย หรือหมูแคระแกรนที่คัดทิ้ง จะไมเอานํ้าหนักหมูเหลาน้ี
มาคํานวณ แต หมูเหลาน้ีกินอาหารในปริมาณที่ไมตางจากหมูดี นอกจากน้ีเกษตรกรยังใหขอมูลเกี่ยวกับการช่ัง
นํ้าหนักหมูที่ไมเปนธรรม เชน ขาเขาไมไดช่ังนํ้าหนักที่หนาฟารม แตช่ังนํ้าหนักหมูกอนมาสงที่ฟารม สวนขา
ออกบริษัทใหไปช่ังนํ้าหนักที่โรงฆาสัตว 
ความตองการในการทําเกษตรพันธะสัญญาตอไปและขอเสนอแนะจากการประชุมกลุมยอย 

ในประเด็นดานความตองการทําเกษตรพันธะสัญญาตอไปหรือไม เกษตรกรมีขอสรุปแบงออกเปน  2 
กลุมดวยเหตุผลที่ไมเหมือนกัน คือ 

กลุมผูปลูกพืช  สวนใหญมีทัศนะคติไปในทางบวก  ซึ่งเกษตรกรยังจะทําการเกษตรในระบบพันธะ
สัญญาตอไป และจะแนะนําใหเพื่อนบานใหทําการเกษตรระบบพันธะสัญญา  แตตองคํานึงถึงที่ดิน  สวนการ
ขาดทุนเพียงปเดียวของเกษตรกรไมมีผลตอการตัดสินใจเลิกการทําการเกษตรระบบพันธะสัญญาเพราะ
เกษตรกรมีการวางแผนในระยะยาว ซึ่งหากเกษตรกรเลิกการผลิตไปแลว การกลับเขามาทํากับนายหนาคนเดิม
จะเปนเรื่องที่ยาก 

กลุมเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว สรุปวา ยังคงตองการทําการเกษตรระบบพันธะสัญญาตอ เพราะ 
1 . ไดลงทุนไปเปนจํานวนมาก  แตเน่ืองจากบริษัทไมลงหมูใหจึงทําใหไมสามารถเลี้ยงตอไปได  และ

บริษัทไดแบงเกษตรกรออกเปน  3 กลุม ไดแก 
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- เกษตรกรที่เริ่มทําใหม เกษตรกรกลุมน้ีจะไดรับการดูแลเปนอยางดีจากบริษัท  โดยบริษัทจะสงแม
พันธุที่ดีให สวนแมพันธุที่ไมดีจะถูกสงไปยังกลุมอื่น 

- เกษตรกรที่เริ่มมีปญหา  อยากจะเลิกทําแตไมสามารถเลิกไดเน่ืองจากมีการลงทุนไปเปนจํานวนมาก
แลว 

- เกษตรกรที่มีประสบการณและเริ่มที่จะขัดขืนกับบริษัท ถาเปนเกษตรกรรายใหญจะสามารถตอรอง
กับบริษัทได  สวนเกษตรกรรายที่ไมใหญก็จะโดนยกเลิก  และเกษตรกรกลุมน้ีก็จะเริ่มมองหาทางเลือกอื่นๆ
ตอไป 

2 . กลุมเกษตรกรที่เปนเกษตรกรรายใหญ บริษัทไมสามารถละทิ้งเกษตรกรกลุมน้ีได  อีกทั้งเกษตรกร
กลุมน้ีไดลงทุนไปจนถึงจุดคุมทุนแลว  ) ขนาดที่ถือวาคุมทุนประมาณ  1 , 200 –  1 , 400 ตัว ( 

ในดานการมองอนาคต และ สิ่งที่ควรปรับปรุงในเชิงนโยบาย และการผลักดันใหเกิดข้ึนจากหลายฝาย
ที่สามารถชวยเหลือ เพื่อการดําเนินงานที่เปนผลดีแกเกษตรกร  ที่ประชุมมีขอเสนอแนะหลายดานดังสรุปได
ดังน้ี 
 1 .มีสัญญาเปนลายลักษณอักษรที่ระบุจํานวนเงินที่เกษตรกรจะไดรับแนนอน  
 2 .บริษัทตองใหขอมูลในการลงทุนที่ชัดเจน ทั้งขอดีและขอเสียกอนการลงทุนในเกษตรพันธะสัญญา 
(โดยเฉพาะกรณีของการเลี้ยงสัตว) เพื่อใหเกษตรกรมีขอมูลครบถวนในการตัดสินใจ 
 3 .ควรมีการช้ีแจงอยางชัดเจนในเรื่องการคัดคุณภาพผลผลิตที่รับซื้อ 
 4 .ใหโบนัสกับเกษตรกรที่มีการดูแล บํารุงรักษา พื้นที่ทําการเกษตรเปนอยางดี และไดผลผลิตดี 
 5 .มีชองทางสําหรับการติดตอสื่อสารระหวางเกษตรกรกับบริษัทหรือโรงงานโดยตรง 
 6 . ใหความชวยเหลือเกษตรกรเมื่อประสบภัยพิบัติ  เชน  การลดราคาปจจัยการผลิตเมื่อประสบภัย
ธรรมชาติ  
 7 .ในกลุมสัตวเสนอใหมีการรวมลงทุนระหวางบริษัทกับเกษตรกรเพื่อผูกมัดบริษัทไมใหทิ้งเกษตรกร 
 8  .พันธะสัญญาควรเปนสัญญาระยะยาว (ในกลุมสัตว) และมีองคกรภาครัฐเขามาตรวจสอบและดูให
เกิดความเปนธรรมตอเกษตรกรในการทําสัญญา 
 9  .มีการรวมกลุมของเกษตรกรเพื่อ สรางอํานาจตอรองกับบริษัท 
 10 .หนวยงานภาครัฐควรสํารวจตนทุนการผลิตเปนรายป เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการปรับราคา
ผลผลิตที่เกษตรกรควรจะไดรับใหมีความเหมาะสมกับราคาปจจัยการผลิต 
 11 .สรางกลไก  ) กฎหมาย (ในการคุมครองสิทธิของผูเลี้ยง ในกรณีไมไดรับความเปนธรรม    ) ปรับปรุง
กฎหมาย 
 
วิจารณและสรุปผล 
 ลักษณะและรายละเอียดของขอตกลงในเกษตรพันธะสัญญาในมันฝรั่ง ถ่ัวเหลืองฝกสด ขาวโพดฝก
ออนและขาวโพดหวานมีความแตกตางกันในรายละเอียดของขอกําหนดแตมีสิ่งที่เหมือนกันคือเกษตรพันธะ
สวนใหญเปนการทําข้ึนโดยไมมีสัญญาเปนลายลักษณอักษร (ยกเวนกรณีของมันฝรั่ง) และในทุกพืชมีการ
กําหนดในเรื่องของเมล็ดพันธุวา ตองเปนพันธุที่บริษัทกําหนดเทาน้ัน  ในเรื่องของความพึงพอใจของ
เกษตรกรของพืชทั้ง 4  ตอเกษตรพันธะสัญญา เกษตรกรใหระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากในประเด็น
ดานขอกําหนดสัญญา  ดานประสิทธิผลในการสื่อสารกับเกษตรกร  ดานปจจัยการผลิต  ดานการรับซื้อผลผลิต 
ดานความเช่ือถือไดและความรวดเร็วในการจายเงินใหกับเกษตรกร  และ ดานความมั่นคงหรือขนาดของบริษัท 
ซึ่งสอดคลองกับสวนของขอดีของการทําเกษตรพันธะสัญญาในกลุมพืชมีคอนขางมากทั้งในเรื่องของการมี
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ตลาดรองรับที่แนนอน การใหสินเช่ือปจจัยการผลิตกับเกษตรกรและการประกันราคารับซื้อที่แนนอน และ
เกษตรกรกลุมพืชมีความตองการที่จะทําเกษตรพันธะสัญญาตอไปและจะแนะนําใหเกษตรกรอื่นทําเกษตร
พันธะสัญญาดวย  ในขณะที่เกษตรกรกลุมผูเลี้ยงสัตวใหขอมูลรายละเอียดขอดีของการทําเกษตรพันธะสัญญา
ในประเด็นที่เหมือนกันกับกลุมพืช แตจะมีสวนของขอเสียคอนขางมากเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมพืช ทั้งในเรื่อง
ของการลงทุนสูงและตอเน่ืองในระบบฟารมปดโดย  เกษตรกรรับภาระการลงทุนเองทั้งหมดและ ความเสี่ยง
ดานการผลิตสูงในประเด็น เรื่อง เทคโนโลยีการผลิต  มาตรฐานปจจัยการผลิต  และ มาตรฐานการเลี้ยง  กลุม
เกษตรกรผูเลี้ยงหมูมีทั้งผูที่อยากจะเลิกทําเกษตรพันธะสัญญาแตเลิกไมไดเพราะไดมีการลงทุนไปแลวสูงและผู
ที่ไมตองการเลิกแตถูกบังคับใหเลิกเพราะบริษัทไมนําหมูมาลงให   ทั้งปญหาที่เกิดข้ึนกับกลุมเกษตรกรผูปลูก
พืชและผูเลี้ยงสัตวนําไปสูประเด็นที่ควรไดรับการแกไขโดยความรวมมือจากทุกฝายทั้งบริษัท ภาครัฐ 
นักวิชาการ และ ตัวเกษตรกรเอง ในหลายประเด็นทั้งในเรื่องของความเปนธรรมในสัญญา ขอกําหนดกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับเกษตรพันธะสัญญา การสรางอํานาจตอรองใหกับเกษตรกร การใหขอมูลที่ครบถวนกับเกษตรกร
เกี่ยวกับการลงทุนและตนทุนที่อาจเกิดข้ึนไดจากเกษตรพันธะสัญญา 
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