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บทคัดยอ

 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการนำเกษตรแบบพันธะสัญญามาใช ตั้งแต พ.ศ. 2522 ในหลายพื้นที่มีการทำเกษตร

พันธะสัญญาไมตอเนื่อง เนื่องจากปญหาการขาดแรงงาน ตองการความประณีต และตองใชสารเคมีปริมาณมาก ทำใหเกิด

ปญหาดานสุขภาพและสิ่งแวดลอม ในการศึกษาภาคสนามพบวาในหมูบานลาดนาเพียง จังหวัดขอนแกน มีการปลูกมะเขือเทศ

เพื่อผลิตเมล็ดพันธุภายใตเกษตรพันธะสัญญาอยางตอเนื่องมาเปนเวลา 30 ป ทำไมหมูบานนี้จึงสามารถปลูกไดอยางตอเน่ือง

ตางจากพื้นท่ีอื่น จากการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางอยางเปนระบบ พบวา ปจจัยที่ทำใหเกษตรกรสามารถปลูกไดอยาง  

ตอเน่ือง คือ 1) มีแรงงานเพียงพอในชุมชน 2) มีการติดตามประเมินตัวชี้วัดดานสุขภาพของหนวยงานในทองถิ่น 3) มีหลาย

บริษัทเขามาลงทุนและสงเสริมอยางตอเนื่อง 4) มีการวางแผนรวมกับบริษัทในการปลูก 5) มีเทคโนโลยีชวยในการทุนแรงและ

ประหยัดทรัพยากร และ 6) ผลตอบแทนที่สูง นอกจากนี้ยังมีปจจัยทางกายภาพที่เหมาะสมตอการปลูก ปจจัยเหลานี้มีบทบาท

สำคัญที่ทำใหเกษตรกรตัดสินใจปลูกมะเขือเทศเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุภายใตเกษตรพันธะสัญญาอยางตอเนื่อง เงื่อนไขดังกลาว  

ควรใชเปนแนวทางในการขยายการปลูกมะเขือเทศภายใตเกษตรพันธะสัญญาไปในพ้ืนที่อื่น หากมีการพิจารณาผลกระทบดาน

สุขภาพและสิ่งแวดลอมในระยะยาว 

คำสำคัญ : การผลิตเมล็ดพันธุมะเขือเทศ / เกษตรพันธะสัญญา / แรงงาน 

ABSTRACT
 Contract farming has been practiced in Northeast Thailand since 1979. Farmers in many areas discontinue 
the contract farming due to lack of labour, high demand of efficiency management and impacts on farmers’ health 
and environment through pesticides using. However from general field survey in Khon Kaen province, tomato seed 
production under contract farming in Ban Lad Na Piang have been continuously practicing over a period of 30 years. 
Why this village can continue to produce tomato seeds under the contract farming for so long. Through semi-
structured interview, various factors are involved: 1) households and village labours are available within the 
community 2) regular follow up and check on health condition by local authorities 3) there are many companies 
continuously promote and provide input investment to the farmers 4) both farmers and the contract companies 
participate in making production plan 5) labour and resource saving technologies are available and 6) high return on 
investment. Moreover physical characteristics of the village land was suitable for producing tomato seed. These 
factors are important for farmers’ decision making to continuously producing tomato seed under the contract farming.  
These factors can be made into guideline for further extension in other areas if long term health and environmental 
impacts are considered.  

Keywords : Tomato Seed Production / Contract Farming / Labour  
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บทนำ

 ในป พ.ศ. 2522 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีบริษัท

เอกชนจากตางชาติไมต่ำกวา 10 บริษัทเขามาลงทุน ในรูปแบบ

เกษตรพันธะสัญญากระจายอยูบริเวณจังหวัดขอนแกน 

กาฬสินธุ สกลนคร และอุดรธานี (เรืองศักดิ์. 2535 ; มณีฉัตร. 

2538) ในลักษณะขอตกลงระหวางบริษัทผูลงทุนกับเกษตรกร 

ทั้งดานการผลิตและการตลาด โดยบริษัทจะเปนผูรับผิดชอบ

ในการจัดหาและประกันราคารับซื้อผลผลิต ในขณะที่เกษตรกร

ตองเปนผูดำเนินการผลิตและปฏิบัติตามขอตกลงของบริษัท 

(Roy. 1972) จากการศึกษาเบื้องตน พบวา การเกษตร

พันธะสัญญาไมสามารถดำเนินกิจกรรมไดอยางตอเนื่องใน

หลายพื้นท่ีของจังหวัดขอนแกน เนื่องจาก 1) การขาดแคลน

แรงงาน 2) เปนงานที่ตองการความประณีต และ 3) ปญหา

ดานสุขภาพ แตกลับพบวาในหมูบานลาดนาเพียง ตำบล

สาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน มีการปลูกมะเขือเทศ

เพื่อผลิตเมล็ดพันธุภายใตเกษตรพันธะสัญญาอยางตอเนื่อง

มาเปนเวลากวา 30 ป จึงมีคำถามวาทำไมหมูบานนี้จึง

สามารถปลูกไดอยางตอเนื่อง 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อศึกษาระบบการปลูกมะเขือเทศเพื่อผลิต

เมล็ดพันธุภายใตเกษตรพันธะสัญญาในหมูบานลาดนาเพียง 

ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

 2. เพื่อระบุปจจัยที่ทำใหเกษตรกรสามารถปลูก

มะเขือเทศเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุภายใตเกษตรพันธะสัญญาได

อยางตอเน่ือง 

วิธีการศึกษา

 การศึกษาครั้ งนี้ ได เลือกพื้นที่แบบเจาะจงตาม

วัตถุประสงค คือ เปนพื้นที่ที่มีการปลูกมะเขือเทศเพื่อผลิต

เมล็ดพันธภายใตเกษตรพันธะสัญญาอยางตอเนื่อง โดยได

เลือก หมูบานลาดนาเพียง ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัด

ขอนแกน การศึกษาบริบทชุมชนเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ

กลุม (Group Interview) ผูรู ซึ่งประกอบดวย ผูนำชุมชนที่

เปนทางการ 3 คน และไมเปนทางการ 7 คน และการสัมภาษณ

แบบกึ่งโครงสราง (Semi-Structured Interview : SSI)   

(สุจินตและสุเกสินี. 2530) และเก็บขอมูลจากการสัมภาษณ

เกษตรกรผูปลูกมะเขือเทศภายใตพันธะสัญญา เพื่อทำความ

เขาใจระบบการปลูกมะเขือเทศ และเงื่อนไขในการปลูกอยาง

ตอเนื่อง โดยใชแบบสัมภาษณ (Sub-Topic) เปนเครื่องใน  

การสัมภาษณ และการสังเกต เลือกสัมภาษณเกษตรกรโดย

แบงเกษตรกรตามกิจกรรมการปลูกพืชหลักในพ้ืนที่ คือ   

1) ปลูกขาวและมะเขือเทศ 13 ครัวเรือน 2) ปลูกขาว มะเขือเทศ

และมันสำปะหลัง 5 ครัวเรือน 3) ปลูกขาว มะเขือเทศ   

มันสำปะหลังและถั่วฝกยาว 6 ครัวเรือน 4) ปลูกขาว มะเขือเทศ 

มันสำปะหลังและออย 3 ครัวเรือน 5) ปลูกขาว มะเขือเทศ 

และออย 3 ครัวเรือน โดยสุมจำนวนประชากรคร่ึงหน่ึงของ

จำนวนเกษตรกรแตละประเภท โดยมีทั้งหมด จำนวน 30 

ครัวเรือน   

ผลการศึกษา

 จากการศึกษาในหมูบานลาดนาเพียง ตำบลสาวะถี 

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน แบงผลการศึกษาออกเปน   

3 สวน คือ 1) สภาพทั่วไปของชุมชน 2)ขั้นตอนการปลูกและ 

3) ปจจัยที่ทำใหเกษตรกรสามารถปลูกไดอยางตอเนื่อง  

 1. สภาพทั่วไปของชุมชน  

  1.1 ลักษณะภูมิประเทศ 

  ลักษณะภูมิประเทศสวนใหญรอยละ 65 ของ

พื้นท่ีเปนที่ราบลุม และท่ีดอนรอยละ 35 ของพ้ืนที่ โดยพ้ืนที่

ลุมใชประโยชนที่ดินในการปลูกขาวนาป สวนที่ดอนใชเปน

พื้นท่ีปลูกมันสำปะหลัง ออย และท่ีอยูอาศัย 

  1.2 ลักษณะดิน 

  ลักษณะดินสวนใหญรอยละ 70 เปนดินรวนปน

ทราย ดินมีการระบายน้ำดี  

  1.3 ลักษณะทางชีวภาพ 

  หมูบานลาดนาเพียงเปนพื้นที่ภายใตเขตอาศัย

น้ำฝน และอาศัยแหลงน้ำธรรมชาติ คือ หวยหินลาดและ

หวยหนองหวา ที่ใชในกิจกรรมทางการเกษตร 

ภาพที่ 1  ลักษณะทางกายภาพและชีวภาพของชุมชน 
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ขั้นตอนการปลูก 
การเตรียมดิน 
 หลังการเก็บเก่ียวขาวเกษตรกรทำการไถเพื่อนำตอซัง
ขาวออกจากแปลงนา และตากดินไวเปนเวลา 1 สัปดาห 
แลวไถพรวนอีก 1 รอบ และปลอยน้ำเขาประมาณ  1 สัปดาห  
เพื่อใหดินอุมน้ำ จากนั้นจึงทำการใสปุยคอกรองพื้น ใสปุย
เกรด 15-15-15  อัตรา  50-80 กิโลกรัมตอไร และใสสารเคมี
กำจัดแมลงชนิดดูดซึม (ฟูราดาน) รองพื้นตามดวยการข้ึน
แปลง  ขนาด 1x15 เมตร และใชผาพลาสติกสีดำคลุมแปลง
เพื่อควบคุมความชื้น เจาะผาพลาสติกเพื่อขุดหลุมปลูกแบบ
สลับระหวางตน 40–50  เซนติเมตร  

การปลูก 
 นำตนกลาอายุ  25-30 วัน ซึ่งไดจากบริษัทยายปลูก
ลงในหลุมที่เตรียมไว หลุมละ 1 ตน จากนั้นรดน้ำตามทันที 

การใหน้ำ 

 มะเขือเทศตองการน้ำสม่ำเสมอโดยใหทุกๆ 3 วัน   

ตั้งแตเริ่มปลูกไปจนถึงผลเร่ิมแก (ผลมีการเปลี่ยนจากสีเขียว

เปนสีสม) หลังจากน้ันลดการใหน้ำลงเปนสัปดาหละหน่ึงครั้ง 

เพื่อไมใหผลแตก การรดน้ำมากเกินไปทำใหดินช้ืน ทำให

เกิดโรคโคนเนา ซึ่งเกิดจากเชื้อรา 

การใสปุย 

 นอกจากการใชปุยคอกและปุยเคมี เกรด 15-15-15 

รองกนหลุมกอนปลูกแลว จำเปนตองมีการใสปุยเคมีเสริม

ดวย เพื่อใหคุณภาพและผลผลิตของมะเขือเทศสูงขึ้น 

สำหรับปุยเคมีที่ ใชขึ้นอยูกับสภาพของพ้ืนที่และบริษัท

กำหนดให โดยการแบงใสเปน 3 ครั้ง ดังนี้ ครั้งท่ี 1 หลังจาก

ยายปลูก 7 วัน ครั้งท่ี 2 หลังจากครั้งท่ีหนึ่ง 15 วัน และ  

ครั้งท่ี 3 หลังจากครั้งท่ีสอง 20 วัน  

การปกคาง 

 มะเขือเทศตนพอพันธุไมตองใชคางเน่ืองจากปลูก

เพื่อเก็บเกี่ยวละอองเกสรตัวผูเทานั้น  เม่ือผสมเกสรเสร็จสิ้น

จึงถอนตนพอพันธุทันท ี  สวนตนแมพันธุเริ่มปกคางหลัง  

ยายปลูก 15 วัน เพื่อประคองตนไมใหลมลงดิน และทำให

การผสมเกสรสะดวก 

การฉีดสารเคมีปองกันกำจัดศัตรูพืช   

 สารเคมีที่ใชสวนใหญเปนสารกำจัดโรคและแมลง 

เชน ไดเทนเอ็ม เชพวิน เกษตรกรฉีดพนสารเคมีทุกๆ 7-15 วัน 

การผสมเกสร   

 การผสมเกสรมี  3  ขั้นตอน ดังนี้ 

  1. การทำหมัน เปนงานตองใชความละเอียด

มากในการปฏิบัติ  การทำหมันดอกทำในชอดอกที่ที่  2 หรือ

ชอที่ 3 จากปลายยอด ขึ้นอยูกับปริมาณเกสรตัวผูที่มี  

การทำหมันดอกทำไดตลอดท้ังวัน แตเกษตรกรมักทำใน

ตอนบายหรือหลังการผสมเกสรตอนเชา การเลือกทำหมัน 

เลือกทำดอกที่ยังไมบาน และมีกลีบดอกสีเหลืองออน วิธีการ

ทำหมันดอกทำโดยกรีดเปดกลีบดอกเพื่อดึงอับเกสรออกดวย

ปากคีบ   คงกลีบดอกไว เพื่อใชเปนขอสังเกตสำหรับระยะเวลา

ที่เหมาะสมในการผสม ระยะเวลาที่เหมาะสมในการผสม

เกสรคือระยะท่ีกลีบดอกบานเต็มท่ี   

  2. การเก็บละอองเกสรตัวผู เกษตรกรตองเก็บ

ละอองเกสรตัวผูลวงหนากอนทำการผสม 1 วัน โดยเลือก

  1.4 การประกอบอาชีพ 
  ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพ ทำนา ทำไร 
หลังจากเสร็จสิ้นฤดูทำนาป เกษตรกรสวนใหญจะปลูก
มะเขือเทศ นอกจากน้ีก็มีพืชชนิดอื่นๆ เชน แตงกวา 
ถั่วฝกยาว และมีบางสวนท่ีเปนสวนนอยออกไปทำงาน
โรงงานอุตสาหกรรมและภาคบริการในตัวจังหวัดแบบไปเชา
เย็นกลับ (ดังตารางท่ี 1) 

ตารางท่ี 1  ปฏิทินการปลูกพืช 

ชนิด

พืช

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ขาว

มะ

เขือเทศ

มัน

ออย

แตง

กวา

ถั่ว

ฝก

ยาว

รูปที่ 1 

รูปที่ 2 

รูปที่ 3 
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เก็บดอกท่ีบานเต็มที่ สังเกตจากกลีบดอกบานออกท่ี 120-150 
องศา กลีบดอกสีเหลือง แกะเอาเฉพาะอับละอองเกสรตัวผู
แลวนำไปตากในรมประมาณ 2-3 ชั่วโมง เมื่ออับละอองเกสร
แหงแลวนำมาบรรจุซองกระดาษนำไปเก็บไวในภาชนะซึ่งใช
ชิลิกาเจลหรือปูนดิบสำหรับดูดความชื้นในอับละอองเกสร 
(บริษัทจัดหาให) เพื่อนำไปใชในวันตอไป 
  3. การผสมเกสร นำอับละอองเกสรตัวผูที่แหงสนิท
ใสถวยพลาสติก ขนาดเสนผานศูนย กลาง 4 เซนติเมตรและ
หอดวยผาขาวบาง จากนั้นนำไปเคาะบนถวยพลาสติกขนาด
เดียวกัน ละอองเกสรตัวผูจะตกลงดานลาง แลวจึงบรรจุ
ละอองเกสรตัวผูใสในหลอดพลาสติกขนาดเสนผาศูนยกลาง 
1.5 เซนติเมตร ขางหลอดมีแหวนเชื่อมขางหลอดเพื่อเปนที่
สอดนิ้ว การผสมเกสรทำในตอนเชาระหวาง 6.00 - 12.00 น.  
เลือกผสมดอกที่ทำหมัน ใชกรรไกรตัดกลีบเลี้ยง 2-3 กลีบ  
หรือคลองดวยดายสี  เพื่อเปนสัญลักษณใหทราบวา  ดอก
ผลนี้ไดรับการผสมเกสรดวยมือ จากนั้นแตะละอองเกสรตัวผู
บนยอดเกสรตัวเมีย โดยเคาะใหละอองเกสรตัวผูติดเกสร  
ตัวเมียใหมาก เพื่อชวยใหติดเมล็ดมาก ผสม 4-5 ดอกตอชอ  
และ 6-8 ชอตอตน ซึ่งไดประมาณ 20-30 ผลตอตน   

การเก็บเกี่ยว   
 หลังการผสมเกสร 40 วัน มะเขือเทศมีสีผลแดงเขม 
กอนเก็บเกี่ยวตองสังเกตที่ขั้วผลวามีสวนของกลีบเลี้ยงถูก
ตัด 2-3 กลีบหรือไม หรือสังเกตจากดายสีที่คลองชอดอก 
(เพื่อปองกันการเก็บผลที่ไดจากการผสมตามธรรมชาติ)   
เก็บเกี่ยวทุก 3-5 วันตอครั้ง   

การทำความสะอาดเมล็ดพันธุ   
 ใชเครื่องสีเมล็ด แลวหมักเมล็ดในถังพลาสติก นาน 
12-24 ชั่วโมง ทำการแยกเมล็ดลีบ และเมล็ดสมบูรณออก
จากกัน วิธีการสังเกตคือ เมล็ดสมบูรณจะจมอยูกนถัง สวน
เน้ือและเมล็ดลีบจะลอยจึงสามารถแยกเมล็ดที่สมบูรณออก
ได จากนั้นทำการลางเมล็ดจนสะอาดแลวนำไปตากแดด   
2-3 แดดจนเมล็ดแหง การตากเมล็ดทำโดยตากบนตะแกง
ไนลอนท่ียกใหสูงจากพื้นดินประมาณ 1 เมตร เพื่อใหลมพัด
ผานท้ังดานลางและบน เมล็ดจะแหงไดพรอมกัน หลังตาก
แดดแลวจะนำเมล็ดไปผึ่งในรม 2-3 วัน จนเมล็ดแหงแลวนำ
บรรจุในถุงผาดิบเพื่อรอการขายตอไป   

การขาย  
 เกษตรกรจะขายใหกับบริษัทเอกชนท่ีเกษตรกรทำ
สัญญาไวตามราคาท่ีตกลงไวลวงหนา 

ปจจัยที่ทำใหสามารถปลูกไดอยางตอเน่ือง คือ 

 1. ปจจัยดานแรงงาน เนื่องจากการปลูกในหน่ึง

ฤดูกาล สามารถแบงออกเปนสามรุน คือ รุนที่หนึ่ง เริ่มปลูก

เดือนตุลาคม รุนที่สองเริ่มปลูกเดือนพฤศจิกายน และรุนที่

สามเริ่มปลูกเดือนมกราคม ซึ่งเกษตรกรบางรายไมทำการ

ปลูกทั้งสามรุน ทำใหเกษตรกรที่ไมทำการปลูกในบางรุน

สามารถไปรับจางผสมเกสรได ในการผสมเกสรเปนชวงที่

ตองใชแรงงานมากที่สุดเพื่อใหทันชวงที่เหมาะในการผสม

เกสร ดังนั้นในชุมชนจึงมีระบบการจัดการแรงงานของตนเอง

เพื่อใหเพียงพอตอระบบทั้งหมด  

 2. ปจจัยดานสุขภาพมีเจาหนาที่จากโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพมาใหคำแนะนำการปฏิบัติและปองกันตนเอง

ในการใชสารเคมีเพื่อไมใหรางกายไดรับสารเคมีโดยตรง รวมทั้ง

มีการตรวจเลือดหาปริมาณสารเคมีในรางกาย เปนตัวช้ีวัด

ปริมาณสารเคมีในรางกายท่ีมีระดับความปลอดภัยและให  

คำปรึกษาตางๆ หากพบสารเคมีในรางกาย 

 3. ปจจัยการสงเสริม มีหลายบริษัทเขามาลงทุน

และสงเสริมการปลูก เกษตรกรทำสัญญากับบริษัทที่

เกษตรกรตองการในปถัดไปหลังจากขายผลผลิต เพ่ือท่ี

บริษัทจะไดเตรียมพรอมในการจัดหาวัสดุและตนกลาใหกับ

เกษตรกรรวมทั้งสรางความมั่นใจใหกับเกษตรกรวาในปถัดไป

จะไดปลูกกับบริษัทที่ตองการแนนอน 

 4. ปจจัยดานการจัดการ มีการวางแผนรวมกับ

บริษัทในการปลูก เพื่อใหสามารถกำหนดและความคุมการ

ปลูกในแตละปโดยเฉพาะการปลูกรุนที่หนึ่ง เกษตรกรบางราย

อาจจะยังไมเก็บเกี่ยวผลผลิตขาว ดังนั้นจึงตองมีการวางแผน

การปลูก หากในปนั้นเกษตรกรตองการที่จะปลูกรุนที่หน่ึง 

แตเกิดการลาชาในการทำนาเนื่องจากเปนพื้นที่อาศัยน้ำฝน 

เกษตรกรตองเหลือพื้นที่ในแปลงนาไวเฉพาะสำหรับการปลูก

มะเขือเทศรุนที่หนึ่งในเดือนตุลาคมได  

 5. ปจจัยดานเทคโนโลยี เกษตรกรมีการใชเทคโนโลยี

ชวยในการทุนแรงและประหยัดทรัพยากร คือ มีการนำพลาสติก

คลุมดินเพื่อรักษาความช้ืนในดินและปองกันการเกิดของ

วัชพืชเพ่ือลดปริมาณการใชสารเคมี การใชเครื่องสูบน้ำใน

การใหน้ำในแปลงปลูก และการใชเคร่ืองคัดแยกเมล็ดพันธุ

มะเขือเทศ (ของบริษัท) 

 6. ปจจัยดานผลตอบแทน เกษตรกรไดรับคาตอบแทน

หลังจากการขายผลผลิต 20 - 30 วัน ซึ่งคาตอบแทนที่ไดรับ

เปนไปตามราคาท่ีตกลงไวในสัญญา โดยเฉลี่ยเกษตรกร  
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ไดรับคาตอบแทนไมต่ำกวา 30,000 บาทตอฤดูกาล ทั้งนี้ขึ้น

อยูกับพันธุ ผลผลิต และปริมาณการปลูก ของเกษตรกร

แตละราย  

 นอกจากนี้ยังมีปจจัยทางกายภาพท่ีเหมาะสมตอ  

การปลูกอ่ืนๆ ปจจัยเหลานี้มีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจ

ใหเกษตรกรปลูกมะเขือเทศเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุภายใตเกษตร

พันธะสัญญาอยางตอเนื่อง  

สรุปผล

 จากผลการศึกษา การปลูกมะเขือเทศเพื่อผลิตเมล็ด

พันธุภายใตเกษตรพันธะสัญญาของเกษตรกรในหมูบาน  

ลาดนาเพียง พบวา การปลูกมะเขือเทศ เปนงานที่ละเอียดออน

ตองใชความประณีต ใชเวลา และชวงการทำงานที่เหมาะสม 

นอกจากน้ันเกษตรกรยังตองสัมผัสโดยตรงหรือทางออมกับ

สารเคมีตางๆ ที่สงผลตอสุขภาพ ไดแรงงานไมวาจะในเชิง

ประมาณหรือคุณภาพจึงเปนปจจัยสำคัญนอกเหนือจาก

ปจจัยดานการตลาด และปจจัยดานอื่นๆ ที่เปนปจจัยการผลิต

ที่ทำใหเกษตรกรสามารถปลูกมะเขือเทศเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ

ภายใตเกษตรพันธะสัญญาไดอยางตอเนื่อง นอกจากนั้น

พื้นที่และแหลงน้ำเปนปจจัยพื้นฐานสำหรับการปลูกมะเขือเทศ

เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ  
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