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“...เมื่อพูดถึงอินติเกรต หรือระบบครบวงจร ของ

บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่เราดำเนินงานประสบความ

สำเรจ็มาแลว้ก็คอืธรุกจิการเลีย้งไก่อยา่งเปน็ระบบและครบ

วงจรโดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง

ผู้ ลงทุนกับเกษตรกรอันเป็นผลมาจากความคิดที่ ว่า

ทำอย่างไรจึงจะหาหนทางประกอบธุรกิจที่ยุติธรรมที่สุด

ทั้งบริษัทผู้ลงทุนเกษตรกรผู้ร่วมในการลงทุนและผู้บริโภค

ที่สามารถซื้อสินค้าในราคาที่ยุติธรรม เราก็พบว่าระบบครบ

วงจรนี่เป็นวิธีที่ยุติธรรมที่สุด...

“...คือบริษัทจะต้องไปประกันราคาไม่ว่าตลาดจะถูก

หรือแพงเกษตรกรไม่ต้องซื้อราคานี้เกษตรกรไม่ต้องเสี่ยง...

ที่ผมบอกเป็นวิธีการที่ถูกต้องยุติธรรมที่สุด คือเอานักธุรกิจ

ผู้ลงทุนมาเสี่ยงแทนผู้ไม่มีทุน...”1

ธนิ นทร์ เจียร วน นท์

ประธานกรรมการและประธานคณะบริหาร

เครือเจริญโภคภัณฑ์(ซีพี)

1 ถนอม ศักดิ์ จิ รา ยุ ส วัส ดิ (2551). ยุทธศาสตร์ ขุมทรัพย์ บน ดิน ของ 
เจ้า สัว ธนิ นทร์ เจียร วน นท์. อ นิ เมท กรุ๊ป. กรุงเทพฯ.
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“คอนแทรค ฟาร์มมิ่ ง  มันเป็นอย่างที่ เขาว่า

เกษตรนายทุนครบวงจรเกษตรกรครบวงจนจริงๆ...

“...ปญัหาคอืนำ้หนกัไก่มนัขึน้กบัอาหารของบรษิทัถา้

บรษิทัจะกดราคาก็สง่อาหารที่มีโปรตนีตำ่มาให้ชาวบา้นไมม่ี

ทางรู้ แล้วข้อตกลงเองก็ไม่ชัดเจน บริษัทจะให้ไก่รุ่นใหม่มา

เลีย้งเมือ่ไหร่เกษตรกรกำหนดไม่ได้เลยซึง่ตัง้แต่มีไข้หวดันก

ชาวบ้านก็ไม่ได้เลี้ยงไก่มานานแล้ว โรงเรือนที่ลงทุนก็กลาย

เป็นโรงเรือนร้าง เพราะบริษัทไม่ส่งลูกเจี๊ยบมาให้ โดยไม่ได้

ค่าชดเชยอะไรทั้งนั้น...”

อุบล อยู่ หว้า

เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน

ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาภูมิทัศน์การเคลื่อนย้าย

ทรัพยากรอาหารทั้งภายในและระหว่างประเทศได้เปลี่ยน

รปูแบบไปอยา่งมากดว้ยแรงผลกัดนัทัง้จากผู้บรโิภคในสงัคม

สมัยใหม่และจากประเทศผู้นำเข้าที่ให้ความสำคัญกับปัจจัย

ด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารมากขึ้น และ

จากผู้ผลิตโดยเฉพาะในกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมการเกษตร

ที่ได้ขยายตัวและปรับฐานะของตนเองจาก ‘คนกลาง’ ที่ทำ

หน้าที่เพียงจัดส่ง ระบาย/กักเก็บสินค้าจากเกษตรกร เข้า

มามีบทบาทอืน่ๆทางการตลาดที่ครบวงจรมากขึน้เชน่การ

จัดจำหน่ายปัจจัยการผลิตการแปรรูปและการส่งออกหรือ
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ที่เรียกกันว่า ‘การรวมตัวในแนวดิ่ง’ (Vertical Integration)

ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้การผลิตสินค้าอาหารของไทยหลาย

ชนิดมุ่งสู่ทิศทางการพัฒนาที่เรียกว่า ‘กระบวนการกลาย

เป็นอุตสาหกรรม’ กล่าวคือ มีการเน้นการผลิตในปริมาณที่

มากขึ้น และมีการใช้เทคโนโลยีทางการผลิตและการจัดการ

ที่ทันสมัยมากขึ้นเพื่อเป้าหมายเชิงประสิทธิภาพต่างๆเช่น

การลดต้นทุนลดความเสี่ยงหรือเพิ่มมูลค่าของผลผลิตมาก

ทีส่ดุในขณะที่เกษตรกรที่เดมิใช้ระบบการผลติแบบครวัเรอืน

หรอืในฟารม์ขนาดเลก็(ซึง่มีมลูคา่ตำ่กวา่และมกัจะเผชญิกบั

ความเสีย่งทางรายไดท้ี่สงู)จำนวนหนึง่ก็ตอ้งพยายามปรบัตวั

โดยสร้างความหลากหลายของแหล่งรายได้ในฟาร์มมากขึ้น

หรอืไม่เชน่นัน้ก็ผนัตวัเองไปเปน็แรงงานนอกภาคการเกษตร

ซึง่ได้ผลตอบแทนทางเศรษฐกจิที่สงูกวา่พลวตัเหลา่นี้ได้เอือ้

ให้เกดิการเปลีย่นแปลงในระบบโครงสรา้งตลาดสนิคา้ที่เกีย่ว

เนือ่งกบัการเกษตรรวมทัง้นำมาสู่การเกดิขึน้ของระบบความ

สัมพันธ์แบบใหม่ระหว่างเกษตรกรและผู้เล่นอื่นๆ ในห่วง

โซ่การผลิตที่เน้นการรวมตัวและกำกับดูแลซึ่งกันและกัน

ระหว่างขั้นตอนการตลาดมากขึ้น ซึ่ง ‘เกษตรพันธสัญญา’

(Contract Farming) ถือเป็นรูปแบบความสัมพันธ์หนึ่งที่

เกิดขึ้นในปรากฏการณ์นี้



1แนวคิดเบื้องต้นเรื่องการเกิดขึ้นของ 
เกษตรพันธสัญญา
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ตามนิยามขององค์การอาหารและเกษตรแห่ง

สหประชาชาติ (FAO) เกษตรพันธสัญญา หมายถึง “การ

ตกลงระหว่างเกษตรกรและบริษัทแปรรูปหรือการตลาด

เพื่อการผลิตและส่งมอบสินค้าเกษตร ภายใต้สัญญาที่ทำไว้

ล่วงหน้า”(EatonandShepherd,2001)ซึ่งจะพบว่าการ

แลกเปลี่ยนลักษณะนี้มีรูปแบบต่างจากธุรกรรมโดยทั่วไปที่

ผู้ผลิตมักจะไม่ทราบข้อมูลทางด้านอุปสงค์ในช่วงเวลานั้นๆ

มาก่อนและจะมีการตกลงซื้อขายกันก็ต่อเมื่อสินค้าถูกผลิต

ออกมาแล้วเท่านั้น

หากอธิบายสาเหตุที่ทั้งบริษัทและเกษตรกรตกลง

ทำสัญญากันแทนการซื้อขายในตลาดเปิดด้วยแนวคิดทาง

เศรษฐศาสตร์เรื่องต้นทุนทางธุรกรรม (TransactionCost)

ที่อาจสง่ผลตอ่รปูแบบของการกำกบัตลาดที่เสนอโดยOliver

E.Williamson(2002)จะพบวา่ในสนิคา้เกษตรบางประเภท

ที่มีต้นทุนทางธุรกรรมสูงจะมีลักษณะอันประกอบด้วย

1) มีลักษณะความเฉพาะเจาะจงของสินค้า (Asset

Specificity)สูงเช่น

•สินค้าอาหารมูลค่าสูง(HighValueFood:HVF)

ที่ตอ้งมีการควบคมุคณุภาพที่ชดัเจนเพือ่สง่ออกเชน่แตงกวา

ญี่ปุ่นข้าวอินทรีย์แอสพารากัสมะเขือเทศหรือสินค้าที่ต้อง

นำสง่ให้กบัซูเปอร์มารเ์กต็ภตัตาคารหรอืกลุม่ลกูคา้ที่มีความ

ต้องการเฉพาะ
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•สินค้าที่ต้องผ่านกระบวนการแปรรูปต่อ เช่นอ้อย

มนัฝรัง่หรอือาศยัเทคโนโลยีหลงัการเกบ็เกีย่ว(Post-harvest

Technology) ที่ค่อนข้างสูง เช่น เทคโนโลยีถนอมอาหาร

การแช่แข็ง ซึ่งต้องอาศัยระบบขนส่งที่มีคุณภาพสูง เช่น

เนื้อสัตว์หรืออาหารทะเลส่งออก

•สนิคา้ประเภทสตัว์ที่ตอ้งอาศยัเทคนคิการเลีย้งแบบ

พิเศษ เช่นสุกรหรือไก่เนื้อที่ต้องเลี้ยงในโรงเรือนแบบปิด

หรือมีระบบทำความเย็น (EvaporationCoolingSystem:

Evap) ฯลฯ หรือต้องเลี้ยงในพื้นที่ที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น

ปลาในกระชังที่ต้องเลี้ยงในแหล่งน้ำที่มีลักษณะเหมาะสม

หรืออ้อยที่ต้องปลูกในพื้นที่ที่ใกล้กับโรงแปรรูปด้วยเหตุผล

ทางต้นทุนเป็นต้น

• สินค้าส่งออกที่ต้องการการรับรองมาตรฐานบาง

อย่าง เช่น มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good

AgriculturalPractice:GAP)มาตรฐานการใช้ระบบรับรอง

ความปลอดภัยจากอันตรายในสินค้าอาหารตลอดห่วงโซ่

การผลิต(HazardAnalysisandCriticalControlPoint:

HACCP) หรือมาตรฐานด้านเกษตรอินทรีย์ที่รับรองโดย

สหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ

2)มีความไม่แนน่อนในการผลติสงู(Uncertainty)ไม่

วา่จะเปน็ความไม่แนน่อนในปรมิาณการผลติเชน่สนิคา้ที่ขึน้

กบัปจัจยัดา้นภมูิอากาศหรอืลกัษณะทางกายภาพสงูเชน่ผกั
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ผลไม้เมืองหนาวการเลี้ยงปลาในกระชังหรือการเลี้ยงไก่ใน

ชว่งหลงัเกดิการระบาดของเชือ้ไวรสัH5N1ความไม่แนน่อน

ในราคาปัจจัยการผลิตซึ่งอาจส่งผลให้เกษตรกรเปลี่ยนการ

ผลติไปยงัพชืหรอืสตัว์ประเภทอืน่ในกรณีที่ตน้ทนุในการปรบั

เปลี่ยนการผลิตไม่สูงมาก หรือความไม่แน่นอนของข้อมูล

ขา่วสารซึง่อาจสง่ผลให้เกษตรกรไม่จำเปน็ตอ้งปฏบิตัิตามวถิี

การผลิตหรือรักษาคุณภาพตามที่ผู้ซื้อต้องการหรือสามารถ

เลือกขายสินค้าให้กับผู้ผลิตที่ให้ราคาสูงกว่าก่อนได้

3)มีความถี่ในการซื้อขายสูง(Frequency)ยิ่งสินค้า

มีความถี่ในการซื้อขาย หรือมีปริมาณการค้าที่มากเพียงใด

ต้นทุนทางธุรกรรมยิ่งมีสูงมากขึ้นเพียงนั้น

หากบริษัทต้องซื้อสินค้าที่มีต้นทุนทางธุรกรรมสูง

เหล่านี้จากตลาดเปิด ซึ่งมีการซื้อขายจ่ายเงินกันที่จุดแลก

เปลี่ยนทันที จะพบว่าต้องเผชิญกับต้นทุนที่สูงมากในการ

สืบหาข้อมูลเพื่อตรวจสอบถึงคุณภาพหรือในการควบคุม

กระบวนการการผลิตที่ได้มาตรฐานและนำมาซึ่งผลผลิต

ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคได้ ในขณะที่หากบริษัท

ต้องเลือกผลิตสินค้าเหล่านี้ด้วยตนเอง (Plantation) ก็ต้อง

เผชิญกับต้นทุนที่สูงในปัจจัยที่ดินและในการควบคุมเรื่อง

แรงงาน ดังนั้น การทำสัญญารับซื้อโดยให้เกษตรกรเป็น

ผู้ปลูกหรือเลี้ยง จึงถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่มีต้นทุนต่ำกว่าการ

ซื้อจากตลาดเปิดหรือการผลิตเองทั้งหมดได้ รวมทั้งเป็น
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เครื่องมือในการควบคุมคุณภาพของสินค้าให้ได้มาตรฐาน

ด้วย การทำสัญญาตกลงล่วงหน้ากับเกษตรกรจึงเป็นทาง

เลือกหนึ่งสำหรับการซื้อผลผลิตทางเกษตรในระดับต้นทุน

ทางธุรกรรมที่เหมาะสมในสินค้าหลายประเภท (ดูตัวอย่าง

ในตารางที่1)

ตาราง ที่ 1 แสดง ลักษณะ ทางการ ตลาด ที่ มี ต่อ รูป แบบ 

ธุรกรรม ของ สินค้า ทางการ เกษตร

ที่มา: ดัดแปลง จาก Bachev (2010), p.18.

รูปแบบ
ธุรกรรม

ลักษณะจำเพาะ 
เจาะจง  
(Asset 

Specificity)

ความ 
ไม่แน่นอน

(Uncertainty)

ความถี่ 
ในการแลกเปลี่ยน 
(Frequency) ตัวอย่าง

ต่ำ สูง ต่ำ สูง ต่ำ สูง

การซื้อขาย 
ในตลาดเปิด

✓ ✓ ✓ ✓

เนื้อวัว สินค้า 
ประมง ผักผลไม้ 
ทั่วไป ยางพารา  
ข้าว

การทำสัญญา
✓ ✓ ✓ ✓ ไก่ สุกร ปลาในกระชัง  

ผักผลไม้ส่งออก

✓ ✓ ✓ มันฝรั่ง อ้อย  
น้ำนม

การดำเนิน 
การผลิต 

ด้วยตนเอง
✓ ✓ ✓ ✓ ไก่ไข่ กุ้ง  

องุ่นทำไวน์
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ขณะที่ในมุมมองของเกษตรกรรายย่อย เนื่องจาก

เกษตรกรมักมีข้อมูลด้านความต้องการของผู้บริโภคและ

เทคโนโลยีการผลิตแบบใหม่ไม่เท่ากับบริษัทซึ่งเป็นตัวกลาง

เกษตรกรจึงมักจะมีบทบาทในเชิงรับ คือตัดสินใจว่าจะ

ยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ตามที่บริษัทกำหนดไว้หรือไม่เท่านั้น

มีข้อมูลจากหลายสินค้าที่แสดงว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมระบบ

เกษตรพันธสัญญามักมีข้อจำกัดด้านเงินทุนและไม่สามารถ

เข้าถึงสินเชื่อในระบบได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น การตัดสินใจ

สว่นใหญ่ของเกษตรกรมกัจะอยู่บนฐานการคดิที่วา่หากบรษิทั

มีเงื่อนไขการอุดหนุนที่เหมาะสม เช่น มีสินเชื่อหรือมีการ

จัดหาปัจจัยการผลิตให้ล่วงหน้า และการผลิตสินค้าใหม่นั้น

ไม่เบยีดบงัทรพัยากรในการผลติสนิคา้ชนดิเดมิที่ผลติอยู่มาก

จนเกินไปหรือช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนทางด้าน

ราคาจากสินค้าชนิดเดิมลง การทำเกษตรพันธสัญญาก็ย่อม

มีแนวโนม้ที่จะทำให้เกษตรกรมีกำไรสทุธิแนน่อนเพราะการ

มีผู้รับซื้อที่ชัดเจนจะทำให้เกษตรกรไม่ต้องเผชิญกับต้นทุน

หรือความเสี่ยงในการเข้าถึงตลาดดังเช่นผลผลิตทั่วไป ทั้ง

ยังอาจได้ประโยชน์จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิต

ด้วย อีกทั้งผลประกอบการของเกษตรกรที่เริ่มทำเกษตร

พันธสัญญามาก่อนในช่วงแรกยังเป็นทั้งข้อมูลและปัจจัย

ทางด้านสังคมที่กระตุ้นให้เกษตรกรรายอื่นตัดสินใจเข้าร่วม

ทำสัญญามากขึ้น ทำให้รูปแบบการเกษตรแบบพันธสัญญา

ขยายตัวและแพร่หลายอย่างรวดเร็วในประเทศไทย
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2พัฒนาการของเกษตรพันธสัญญา 
ในประเทศไทย
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เกษตรพนัธสญัญาไมใ่ช่รปูแบบทางตลาดที่ใหม่เสยีที

เดยีวมีงานศกึษาจำนวนหนึง่ที่กลา่วถงึการปรากฏของการทำ

สญัญาทางการเกษตรในระบบเศรษฐกจิยคุเกา่ในรปูของการ

ทำการเกษตรแบบร่วมลงทุนปลูกและร่วมแบ่งผลประโยชน์

(Sharecropping)ระหวา่งคู่สญัญาคอืเกษตรกรและเจา้ของ

ทรัพยากรที่เป็นปัจจัยการผลิตในยุคต่างๆ เช่น ในยุคกรีก

โบราณ ซึ่งมีการใช้ระบบ ‘Hektomoroi’ คือมีการกำหนด

ว่าในการกู้เงินหรือเช่าที่ดิน เกษตรกรจะต้องจ่ายผลผลิตแก่

ผู้ให้กู้เป็นสัดส่วน1 ใน6 เพื่อชำระหนี้หรือจ่ายเป็นค่าเช่า

หรือมิฉะนั้นจะต้องใช้แรงงานทาสชดเชย หรือในประเทศ

สหรัฐอเมริกาในช่วงศตวรรษที่ 19 ภายใต้ระบบมูลนาย-

ทาส ที่กำหนดให้เกษตรกรต้องจ่ายผลผลิตสัดส่วนระหว่าง

1ใน3ถึงกึ่งหนึ่งให้แก่เจ้าของที่ดินเพื่อเป็นค่าเช่าซึ่งนำไป

สู่ปัญหาหนี้สินไม่รู้จบแก่เกษตรกรหรือในช่วงต้นศตวรรษที่

20 ซึ่งเกษตรกรในประเทศภายใต้อาณานิคมทำสัญญากับ

บริษัทอาณานิคมซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินเพื่อจัดส่งสินค้าเกษตร

บางอย่างเช่นฝ้ายตามความต้องการของบริษัท2เป็นต้น

ในประเทศไทย แม้จะไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่าระบบ

เกษตรพันธสัญญานี้มีมานานเพียงใด แต่จากการศึกษา

ของผาสุกพงษ์ไพจิตรและคริสเบเคอร์ (2546)3ได้พบ

ว่าระบบนี้เริ่มเติบโตในช่วงพ.ศ.2510ซึ่งรัฐบาลต้องการ

2 Eaton and Shepherd (2001)

3 ใน ศรีภูพาน (2552)
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ส่งเสริมการปลูกพืชไร่เพื่อเพิ่มการส่งออกเนื่องจากเป็นช่วง

ที่ราคาพืชไร่ในตลาดโลกมีราคาสูง โดยใช้มาตรการส่งเสริม

ต่างๆ เช่น การลดหย่อนภาษีหรือการให้สิทธิอื่นๆ ตาม

พระราชบญัญตัิสง่เสรมิการลงทนุแก่อตุสาหกรรมการเกษตร

ซึ่งส่งผลต่อการเติบโตในหลายอุตสาหกรรมเช่นธุรกิจผลิต

มันสำปะหลังอัดเม็ดโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังโรงงาน

ผลิตสับปะรดกระป๋อง โรงงานผลิตอาหารสัตว์จากข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์โรงงานน้ำตาลและที่ประสบความสำเร็จมากก็คือ

กรณีของบรษิทัเจรญิโภคภณัฑ์ที่เริม่จากการผลติอาหารสตัว์

และลงทุนเลี้ยงไก่แบบครบวงจรในระบบฟาร์มขนาดใหญ่

การเกิดขึ้นและขยายตัวของอุตสาหกรรมการเกษตรเหล่านี้

ได้ทำให้เกดิการเปลีย่นแปลงในบทบาทของ‘คนกลาง’ในหว่ง

โซ่อุปทานของสินค้าเกษตรหลายชนิดคือจากเดิมคนกลาง

จะมหีนา้ที่ในการรบัซือ้และกระจายสนิคา้(Distributor)จาก

เกษตรกร หรือกักตุนสินค้าเพื่อเก็งกำไร เป็นหลักเท่านั้น4

แต่การเตบิโตของอตุสาหกรรมการเกษตรและการแขง่ขนัมกั

จะนำมาซึ่งการรวมตัวกันในแนวดิ่ง (Vertical Integration)

ระหว่างธุรกิจรับซื้อและธุรกิจต้นน้ำหรือปลายน้ำที่เกี่ยวข้อง

เช่น ธุรกิจอาหารสัตว์ การผลิตปุ๋ย หรือธุรกิจการส่งออก

โดยมีแรงจูงใจด้านความประหยัด(EconomiesofScope)

เป็นสำคัญ แต่อย่างไรก็ดี ข้อจำกัดหนึ่งก็คือเกษตรกรใน

4 อัมมาร สยามวาลา (2545)
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ฐานะผู้ผลติปฐมภมูิยงัไม่สามารถปรบัตวัตอ่การเปลีย่นแปลง

ดงักลา่วและสามารถสง่มอบผลผลติได้ตามความตอ้งการตอ่

อุตสาหกรรมการเกษตรทั้งด้านปริมาณคุณภาพและความ

หลากหลายได้

ต่อมาในระหว่างช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) รัฐบาลจึงหันมา

ให้ความสนใจสนับสนุนการทำธุรกิจระหว่างเกษตรกรและ

ผู้ประกอบการโดยได้เริม่สนบัสนนุยทุธศาสตร์การพฒันาการ

เกษตรแบบผสมผสานที่ให้ภาคเอกชนเป็นตัวขับเคลื่อน

(Private-led Integrated Agricultural Development)

โดยเน้นบทบาทร่วมระหว่างภาคเอกชน เกษตรกร ภาครัฐ

และสถาบันการเงิน (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์:

ธ.ก.ส.) ในการเสริมสร้างศักยภาพด้านต่างๆ ของเกษตรกร

ให้สามารถผลิตอุปทานเพื่อตอบสนองต่อภาคอุตสาหกรรม

เกษตรได้หรือที่เรียกในนาม‘นโยบายสี่ประสาน’5

มาตรการที่เห็นได้ชัดคือ การนำผลตอบแทนของ

เงินลงทุนจากเงินฝากของ ธ.ก.ส. มาจัดสรรเพื่อจูงใจให้แก่

เกษตรกรที่เขา้รว่มโครงการสง่เสรมิการเกษตรแบบมีขอ้ตกลง

โดยเกษตรกรจะได้ผลตอบแทนร้อยละ 3.5 ต่อปี โดย

ในระหวา่งปีพ.ศ.2530-2536มีโครงการที่ได้รบัการสง่เสรมิ

ภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ทั้งสิ้น 12 โครงการ จากการเสนอโดย

5 Sriboonchitta and Wiboonpongse (2005)
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บริษัท20แห่งโดยมีโครงการจำนวนหนึ่งที่สามารถดำเนิน

ต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จได้เช่นการส่งเสริมการปลูก

ละหุ่งข้าวสาลีข้าวบาสมาติดอกทานตะวันข้าวโพดพันธุ์

ผสมข้าวฟ่างฯลฯในขณะที่หลายโครงการไม่ประสบความ

สำเร็จและยุติไปเช่นการปลูกไผ่เพื่อผลิตเยื่อกระดาษยูคา

ลปิตสัแอสพารากัสปา่นรามีฯลฯสำนกัเศรษฐกจิการเกษตร

ได้ตั้งข้อสังเกตว่า สาเหตุที่โครงการเหล่านี้ล้มเหลวเกิดจาก

หลายปัจจัย เช่นการเน้นการทำสัญญาที่ให้ความเป็นธรรม

กับทั้งสองฝ่ายมากเกินไปจนทำให้บริษัทขาดความคล่อง

ตัวหรือพืชชนิดใหม่ที่ทำการส่งเสริมไม่ได้ให้ผลผลิตและผล

ตอบแทนตามที่เกษตรกรคาดหวังไว้ทำให้เกษตรกรกลับไป

เพาะปลูกพืชชนิดเดิมเป็นต้น

ต่อมาในปีพ.ศ.2538คณะอนุกรรมการภายใต้คณะ

กรรมการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนได้

มีการทบทวนและปรับกลยุทธ์การส่งเสริมการเกษตรภายใต้

นโยบายสี่ประสานใหม่โดยพุ่งเป้าหมายไปที่สินค้าเกษตร2

กลุ่มสำคัญเท่านั้นได้แก่กลุ่มพืชที่มีศักยภาพในการส่งออก

สงูไดแ้ก่ขา้วคณุภาพชัน้ดีดอกไม้ผลไม้และสตัว์ทะเลและ

กลุม่พชือตุสาหกรรมเชน่ดอกทานตะวนัขา้วโพดและไม้โต

เร็วซึ่งมีโครงการที่ผ่านการอนุมัติในระยะสองนี้8โครงการ

ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรทั้งสิ้น 3.42 ล้านไร่ และเป็น

สินเชื่อทั้งสิ้น 4,894 ล้านบาท ส่วนเกษตรกรที่เข้าร่วมจะ

ได้รับผลตอบแทนร้อยละ5ต่อปี ซึ่งโครงการระยะที่สองนี้
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ได้ดำเนินการต่อตั้งแต่ปีพ.ศ.2539-2543

ในการดำเนินงานภายใต้นโยบายสี่ประสานนี้ คณะ

อนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือ

ระหวา่งภาครฐัและเอกชนได้ให้ขอ้คดิเหน็ตอ่กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ว่ารัฐบาลไม่ควรเข้าไปแทรกแซงบทบาทในการ

ทำสัญญาระหว่างบริษัทและเกษตรกรและการขยายตัวของ

ระบบเกษตรพันธสัญญาสามารถดำเนินการโดยเอกชนเป็น

หลักโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพิงการสนับสนุนจากภาครัฐต่อไป

สว่นแนวคดิเรือ่งการคุม้ครองความเปน็ธรรมของเกษตรกรนัน้

ได้เคยมีการเสนอกลไกที่สามารถตอบสนองตอ่หลกัการแบง่

รับความเสี่ยงได้เช่นการตั้งกองทุนของโครงการเพื่อชดเชย

กรณีเกิดความเสี่ยงทางการผลิตหรือทางการตลาด การ

ส่งเสริมการผลิตแบบรวมกลุ่มหรือการให้บริษัทร่วมแบ่งรับ

ต้นทุน อย่างไรก็ดี ข้อเสนอเหล่านี้ยังไม่ได้ถูกนำไปปฏิบัติ

แต่อย่างใด



20 เกษตรพันธสัญญา: ภาพรวมและบทสำรวจประเด็นปัญหาในประเทศไทย

3ขนาดและการเติบโตของการเกษตรภายใต้ 
ระบบพันธสัญญา
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แม้จะยังไม่มีงานวิจัยที่ทำการศึกษาขนาดของระบบ

เกษตรพันธสัญญาทั้งหมดในประเทศไทยในภาพกว้าง ทั้ง

ในการศึกษาข้อมูลรายสินค้าเกษตรหรือในเชิงอนุกรมเวลา

ที่ครบถ้วนจนสามารถนำมาวิเคราะห์ภาพรวมของการทำ

เกษตรพนัธสญัญาในประเทศไทยได้แต่ก็มีขอ้มลูบางอยา่งที่

ชี้วา่ระบบนี้เกีย่วขอ้งกบัวถิีชวีติของเกษตรกรจำนวนมากเชน่

จากงานของSingh(2005)ได้กล่าวถึงภาพรวมว่าปัจจุบัน

มีเกษตรกรกว่า500,000คนที่ได้ทำการเกษตรแบบมีพันธ-

สญัญาในกลุม่สนิคา้ผกัขา้วโพดหวานออ้ยไก่สกุรและขา้ว

หรอืในสว่นของบรษิทัจากขอ้มลูในรายงานของรฐัสภาปีพ.ศ.

2547จำนวนบริษัทธุรกิจทางการเกษตรที่ทำหน้าที่ส่งเสริม

การเกษตรพันธสัญญา พบว่ามีรายชื่ออยู่ 14 เครือบริษัท

โดยบริษัทเหล่านี้ยืนยันว่าบริษัทธุรกิจเกษตรต่างๆ เกือบ

ทกุแหง่ลว้นใช้ขอ้ตกลงเกษตรพนัธสญัญาในการบรหิารธรุกจิ

และแต่ละแห่งมีข้อตกลงสัญญารับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร

ไม่น้อยกว่า1,000รายผลผลิตส่วนใหญ่มีทั้งกลุ่มปศุสัตว์

ได้แก่ สุกรพันธุ์ และสุกรขุน สัตว์ปีก ได้แก่ ไก่เนื้อ ไก่ไข่

ไก่สาวและผักผลไม้ส่งออกเช่นหน่อไม้ฝรั่งกระเจี๊ยบเขียว

มะม่วงน้ำดอกไม้มังคุดเป็นต้น

จากขอ้มลูของบรษิทัเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ที่ได้รายงาน

ต่อวุฒิสภาในปี พ.ศ. 2547 มีตัวเลขของเกษตรกรภายใต้

ระบบเกษตรพันธสัญญาของบริษัทอยู่ประมาณ 5,000

รายและมีการเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆระหว่างปีพ.ศ.2542-
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2546(ดังแสดงในตารางที่2)แต่จากงานศึกษาของFocus

on theGlobalSouth (2007)ซึ่งได้สัมภาษณ์ทางบริษัท

ในปีพ.ศ.2546และ2547กลบัพบวา่มีตวัเลขที่สงูกวา่มาก

คอืมีเกษตรกรที่ทำสญัญากบับรษิทัเจรญิโภคภณัฑ์แบง่เปน็

เกษตรกรเลี้ยงไก่ 12,000 ราย เลี้ยงสุกร 5,000 ราย

ปลกูขา้ว10,000รายและปลกูขา้วโพด10,000รายรวมแลว้

กว่า37,000ราย

ตาราง ที่ 2 จำนวน เกษตรกร ผู้ เลี้ยง ปศุสัตว์ ที่ มี  

ข้อ ตกลง กับ บริษัท ใน เครือ เจริญ โภคภัณฑ์

ที่มา: คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา (2546)

2542 2543 2544 2545 2546

สุกรเนื้อ 1,108 1,191 1,384 1,425 1,439

สุกรพันธุ์ 478 527 573 590 596

ไก่เนื้อ 2,298 2,780 2,685 2,448 2,446

ไก่ไข่ 366 397 386 399 403

หากแยกวิเคราะห์รายสินค้าก็จะพบว่า สินค้าแต่ละ

ประเภทในแต่ละพื้นที่มีขนาดและระดับพัฒนาการของ

ระบบพันธสัญญาที่ต่างกันไปยกตัวอย่างเช่น งานวิจัยเรื่อง

การผลิตเมล็ดพันธุ์พืช ของนิวัฒน์ และกมล (2550) ได้

ศึกษาพบว่า เริ่มมีระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชแบบมีพันธะ
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ผูกพันมาก่อนหน้าปีพ.ศ.2525โดยมีบริษัทเมล็ดพันธุ์จาก

ต่างชาติเริ่มเข้ามาเจรจากับบริษัทเมล็ดพันธุ์พืชที่เป็นบริษัท

ท้องถิ่นในประเทศ จากนั้นจึงมีบริษัทต่างชาติบางส่วนได้

เข้ามาตั้งบริษัทในไทยและดำเนินการส่งเสริมการผลิตแบบ

มีสญัญากบัเกษตรกรดว้ยตนเองมีการอา้งขอ้มลูของสมาคม

เมล็ดพันธุ์พืชแห่งประเทศไทยในปีพ.ศ.2550ว่าในจำนวน

สมาชิกของสมาคมที่เป็นนิติบุคคล 57 รายนั้น มีบริษัท

เมล็ดพันธุ์ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ด้วย

ระบบการผลิตแบบมีสัญญาผูกพันจำนวน31รายหรือกว่า

กึ่งหนึ่ง

ในกรณีของการเลี้ยงไก่เนื้อ จากงานของมูลนิธิชีววิถี

(2551) ได้อ้างข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ในปี พ.ศ. 2538 ซึ่งพบว่าสัดส่วนของเกษตรกรในประเทศ

ที่ประกอบธุรกิจการเลี้ยงไก่เนื้อแบบพันธสัญญา และการ

เลี้ยงแบบอิสระอยู่ที่ประมาณร้อยละ90:10โดยที่สัดส่วนนี้

ได้เปลี่ยนไปกล่าวคือในปีพ.ศ.2544สัดส่วนของผู้เลี้ยง

อิสระได้ลดลงมาเหลือเพียงร้อยละ5-10เท่านั้นทั้งได้อ้าง

งานศกึษาที่สอดคลอ้งกนัขององคก์ารเกษตรและอาหารแหง่

สหประชาชาติ (FAO) เกี่ยวกับโครงสร้างของอุตสาหกรรม

ไก่เนื้อในประเทศไทยว่า สัดส่วนการถือครองตลาดระหว่าง

ระดับการเลี้ยงเป็นอุตสาหกรรมการเลี้ยงระดับฟาร์มขนาด

ใหญ่ และการเลี้ยงระดับกลุ่มฟาร์มขนาดเล็ก/การเลี้ยงไก่

แบบครัวเรือนมีสัดส่วนอยู่ที่70:20:10
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ในขณะที่หากพิจารณาในแง่ของเกษตรกรผู้ผลิตที่แท้

จรงินัน้พบวา่ผู้เลีย้งไก่ในระดบัอตุสาหกรรมและฟารม์ขนาด

ใหญ่นั้นมีจำนวนผู้เลี้ยงรวมคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 2

ของจำนวนผู้เลี้ยงทั้งหมด ซึ่งหมายความว่าที่เหลืออีกร้อย

ละ98เป็นกลุ่มฟาร์มขนาดเล็กและผู้เลี้ยงแบบครัวเรือนซึ่ง

หมายความวา่กลุม่อตุสาหกรรมและฟารม์ขนาดใหญ่เปน็ผู้มี

อำนาจผูกขาดผลผลิตในตลาด แต่อาศัยกำลังการผลิตจาก

ฟาร์มขนาดเล็กและผู้เลี้ยงแบบครัวเรือนในรูปของการทำ

เกษตรพันธสัญญานั่นเอง

แม้จะมีการศกึษาถงึพลวตัของขอ้มลูดงักลา่วอยู่อยา่ง

จำกัด แต่ข้อมูลบางส่วนเหล่านี้ก็เพียงพอที่จะแสดงภาพให้

เห็นได้ว่า ระบบการทำเกษตรแบบพันธสัญญานี้ถือได้ว่า

เปน็รปูแบบหลกัในการทำธรุกรรมในสนิคา้เกษตรหลายชนดิ

และมีแนวโนม้ที่จะคงความสำคญัในลกัษณะนี้ตอ่ไปหรอือาจ

มากขึ้นเรื่อยๆ
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4ความหลากหลายของรูปแบบเกษตร 
พันธสัญญา
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รูปแบบของเกษตรพันธสัญญาจะมีความหลากหลาย

ขึ้นอยู่กับระบบนิเวศการผลิตและโครงสร้างตลาดซึ่งต่างกัน

ไปตามแต่ประเภทของสินค้าพื้นที่หรือวัฒนธรรมทางธุรกิจ

ของบริษัทคู่สัญญา หากยึดเกณฑ์ในแง่ของสิทธิเหนือปัจจัย

การผลิต/ผลผลิต หรือวิถีการตลาดของระบบสัญญา โดย

ดัดแปลงจากข้อเสนอของEatonandShepherd(2001)

เราสามารถสรุปเป็นรูปแบบใหญ่3รูปแบบได้แก่

1) เกษตร พันธ สัญญา แบบ รวม ศูนย์ (The Centralized 
Model) 

ได้แก่ กรณีที่บริษัทมีลักษณะการผลิตแบบแนวนอน

(Vertical Integration) กล่าวคือ เป็นผู้ส่งเสริมการปลูก/

เลี้ยงและรับซื้อสินค้าเกษตรจากเกษตรกรจำนวนมาก แล้ว

ดำเนินการแปรรูปหรือทำกิจกรรมทางการตลาดเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ต่อด้วย ซึ่งจะทำให้บริษัทมีบทบาทในการ

ควบคุมคุณภาพผลผลิตหรือขั้นตอนในการผลิตมาก ยก

ตัวอย่างเช่น กรณีของโรงงานน้ำตาลในประเทศไทยที่มี

จำนวนเพียง 46 แห่ง รับซื้ออ้อยกับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย

จำนวนกว่า200,000รายกรณีบริษัทอุตสาหกรรมเนื้อไก่

และหมูขนาดใหญ่ เช่น เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือเบทาโกร

ที่ส่งเสริมการเลี้ยงไก่และหมูผ่านการทำสัญญากับเกษตรกร

รายยอ่ยหรอืกรณีการตัง้ศนูย์สง่เสรมิการเพาะเลีย้งและวจิยั

กุ้งของเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยทำสัญญากับเกษตรกรกว่า
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10,000รายเป็นต้น

2) เกษตร พนัธ สญัญา แบบ อาศยั ตวักลาง (The Intermedi-
ary Model)

ได้แก่กรณีที่บริษัทอุตสาหกรรมเกษตรหรือผู้ส่งออก

ทำการรบัซือ้ผลผลติจากตวักลาง(Middlemen,Quotamen

หรือBrokers)ในปริมาณและคุณภาพที่กำหนดโดยบริษัท

ผู้รับซื้อก็ยังคงบทบาทหลักในด้านการปรับปรุงพันธุ์และ

การถ่ายทอดเทคโนโลยีอยู่ ส่วนตัวกลางจะเป็นผู้ทำสัญญา

กับเกษตรกรและควบคุมคุณภาพการผลิตอีกต่อหนึ่ง ยก

ตัวอย่างเช่น กรณีบริษัทแปรรูปผักแช่แข็งในภาคเหนือของ

ประเทศไทยที่ส่งออกสินค้าไปยังตลาดประเทศญี่ปุ่น รับซื้อ

สินค้าจากตัวกลางที่ทำสัญญากับเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลือง

ถั่วเขียวข้าวโพดอ่อนฯลฯกว่า30,000รายซึ่งโดยเฉลี่ย

ตัวกลางหนึ่งจะรับผิดชอบดูแลและทำสัญญากับเกษตรกร

ประมาณ200-250ราย

3) เกษตร พันธ สัญญา แบบ ไม่ เป็น ทางการ (The Informal 
Model)

ได้แก่ กรณีที่บริษัทการเกษตรหรือผู้ประกอบการ

รายย่อย ได้ทำสัญญารับซื้อสินค้าเกษตรหรือปัจจัยการผลิต

บางอยา่งจากเกษตรกรที่มีความจำเพาะเจาะจงของธรุกรรม

ที่ไม่สูงมาก เช่น มีการซื้อขายในบางฤดูกาลในปริมาณที่



29นนท์ นุชหมอน

ไม่สูงมาก ไม่ต้องการการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด หรือมี

การซื้อขายสินค้านั้นในตลาดทั่วไปทดแทนได้ ซึ่งพบได้ใน

วิถีการตลาดแบบดั้งเดิม และมักจะเป็นสินค้าที่ไม่ต้องการ

การแปรรูปต่อ แต่บริษัทจะทำหน้าที่จัดส่งสินค้าไปยังตลาด

หรือช่วยจัดหาปัจจัยการผลิตในบางกรณีเท่านั้น หรืออาจมี

ตัวกลางมาเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้ตัวอย่างเช่นการทำสัญญา

ซือ้ผกัสดหรอืดอกไม้ที่นำสง่ตลาดซูเปอร์มารเ์กต็สญัญาเลีย้ง

ปลานิลในกระชังที่นำปลาไปส่งยังตลาดสดทั่วไป เป็นต้น

โดยสัญญามักจะมีรูปแบบอย่างง่ายคือไม่เป็นทางการหรือ

อาจเป็นการตกลงด้วยวาจาที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่ง

สัญญาลักษณะนี้จะมีความเสี่ยงสูงที่เกษตรกรอาจไม่ปฏิบัติ

ตามสัญญาแต่ตัวแทนก็จะมีการควบคุมผ่านทางกลไกนอก

สัญญาได้ เช่น การใช้ทุนทางสังคมที่มีความไว้เนื้อเชื่อใจ

ระหวา่งกนัหรอืความสมัพนัธ์ทางอำนาจรปูแบบอืน่ในทอ้งที่

การใช้สัญญาสินเชื่อปัจจัยการผลิตที่ควบคู่อยู่ด้วยหรือผ่าน

เงื่อนไขการวางเงินค้ำประกันเป็นต้น

นอกจากนั้น หากพิจารณาตามเกณฑ์ของสิทธิใน

ปัจจัยการผลิตและผลผลิต เราอาจแบ่งรูปแบบของเกษตร

พันธสัญญาออกเป็น2รูปแบบที่สำคัญได้แก่สัญญาแบบ

จ้างปลูก/เลี้ยงและสัญญาแบบประกันราคา

1) สัญญา แบบ จ้าง ปลูก/เลี้ยง 
มีลักษณะร่วมที่สำคัญ เช่น เกษตรกรจะต้องรับ
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ผิดชอบเตรียมความพร้อมในด้านปัจจัยพื้นฐานการผลิต

เชน่การสรา้งหรอืปรบัปรงุโรงเรอืนให้ได้มาตรฐานตามทีท่าง

บริษัทรับรอง และจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนิน

การค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมัน

เชือ้เพลงิคา่ภาษีโรงเรอืนและแรงงานฯลฯโดยฝา่ยบรษิทัจะ

เป็นผู้กำหนดปริมาณการปลูก/เลี้ยงในแต่ละรุ่นและจะเป็น

ผู้จัดหาปัจจัยการผลิตเช่นเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยลูกพันธุ์อาหาร

สัตว์ ยารักษาโรค โดยกรรมสิทธิ์ทั้งหมดในปัจจัยการ

ผลิตจะยังเป็นของบริษัท และบริษัทอาจส่งเจ้าหน้าที่หรือ

สตัวบาลประจำบรษิทัเขา้มาตรวจสอบเปน็ระยะเพือ่ควบคมุ

มาตรฐานและตรวจสอบการใช้ปจัจยัการผลติทัง้นี้บรษิทัจะ

ถอืวา่บรษิทัมีกรรมสทิธิ์ในผลผลติทัง้หมดเมือ่ผลผลติเตบิโต

ได้ขนาดและคุณภาพตามที่บริษัทต้องการ บริษัทจะเข้ามา

รับสินค้า โดยค่าตอบแทนจะมีลักษณะที่เรียกว่า ‘ค่าจ้าง’

ซึ่งแต่ละบริษัทหรือแต่ละผลิตภัณฑ์จะมีวิธีการคำนวณแตก

ตา่งกนัเชน่กรณีของไก่เนือ้มกัจะมีการคำนวณตามคา่อตัรา

แปลงเนื้อต่ออาหาร(FeedConversionRatio:FCR)และ

มีคา่จา้งเลีย้งตอ่ตวัแต่ทัง้นี้บรษิทัมกัจะระบุวา่ความสมัพนัธ์

ระหวา่งบรษิทัและเกษตรกรเปน็อสิระตอ่กนัและไม่อยู่ในรปู

ของนายจ้างกับลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงาน
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2) สัญญา แบบ ประกัน ราคา 
มีลักษณะที่สำคัญคล้ายคลึงกับ สัญญา แบบ จ้าง ปลูก/

เลีย้ง กลา่ว คอื เกษตรกร จะ ตอ้ง รบั ผดิ ชอบ เตรยีม ความ พรอ้ม 

ใน ด้าน ปัจจัย พื้น ฐาน การ ผลิต เช่น การ สร้าง หรือ ปรับปรุง 

โรงเรือน ให้ ได้ มาตรฐาน ตาม ที่ทาง บริษัท รับรอง และ จะ 

ตอ้ง รบั ผดิ ชอบ คา่ ใช ้จา่ย ใน การ ดำเนนิ การ คา่ สาธารณปูโภค 

ตา่งๆ ดว้ย ตนเอง สว่น ขอ้ แตก ตา่ง คอื บรษิทั จะ เปน็ ผู ้กำหนด 

ปริมาณ การ ปลูก/เลี้ยง ใน แต่ละ รุ่น และ จะ เป็น ผู้ จัดหา ปัจจัย 

การ ผลิต เช่น เมล็ด พันธุ์ ปุ๋ย ลูก พันธุ์ อาหาร สัตว์ ยา รักษา 

โรค แต่ กรรมสิทธิ์ ใน ปัจจัย การ ผลิต เหล่า นี้ รวม ทั้ง กรรมสิทธิ์ 

ใน สินค้า จะ เป็น ของ เกษตรกร หาก แต่ ใน สัญญา ส่วน ใหญ่ จะ 

ไม่ อนุญาต ให้ เกษตรกร เลือก ปัจจัย การ ผลิต หรือ นำ ผลผลิต 

ไป ขาย ให้ กับ ผู้รับ ซื้อ ราย อื่น ได้ โดย เมื่อ เกษตรกร ปลูก/เลี้ยง 

จน ผลผลิต โต เตม็ ที่ บริษทั จะ เขา้ มา รับ ซื้อ ผลผลิต จาก เกษตร 

และ หัก มูลค่า ปัจจัย การ ผลิต ที่ รับ มา ล่วง หน้า ออก จาก มูลค่า 

รับ ซื้อ ผลผลิต โดย ราคา ที่ รับ ซื้อ นี้ จะ เป็น ราคา ประกัน ทั้งนี้ 

เกษตรกร อาจ ต้อง วาง เงิน ประกัน จำนวน หนึ่ง เพื่อ รับรอง 

กรณ ีที ่การ ปลกู/เลีย้ง ใน รุน่ นัน้ ขาดทนุ จน เกษตรกร ไม ่สามารถ 

ชำระ หนี้ ค่า ปัจจัย การ ผลิต ได้
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ตารางที่ 3 สรุปความแตกต่างระหว่างรูปแบบสัญญาแบบ

จ้างปลูก/เลี้ยง และแบบประกันราคา

ที่มา: ดัดแปลงจาก มูลนิธิชีววิถี (2551), หน้า 26.

สัญญาแบบจ้างปลูก/เลี้ยง สัญญาแบบประกันราคา

ปัจจัยการผลิต
เกษตรกร ไม่ ต้อง ลงทุน ใน ปัจจัย 
การ ผลิต ฝ่าย บริษัท จะ เป็น 
 ผู้ ลงทุน ให้

เกษตรกร ต้อง ลงทุน ซื้อ ปัจจัย การ 
ผลิต เอง โดย บริษัท จะ ให้ ปัจจัย การ 
ผลิต ไป ใช้ ก่อน และ หัก ค่า ใช้ จ่าย จาก 
ราคา รับ ซื้อ ภาย หลัง

ผลตอบแทน

‘ค่า จ้าง เลี้ยง’ ซึ่ง ขึ้น กับ อัตรา 
ที่ ตกลง กัน ไว้ หรือ ราคา ของ 
ผลผลิต ใน ขณะ นั้น โดย มี สูตร 
การ คำนวณ ที่ บริษัท กำหนด เช่น 
กรณี ของ ไก่ จะ ขึ้น กับ จำนวน ไก่ ที่ 
รอด ชีวิต และ อัตรา แลก เนื้อ

‘ราคา ผลผลิต’ ซึ่ง เป็น ราคา ประกัน 
อาจ สูง หรือ ต่ำ กว่า ราคา ขาย ใน ตลาด 
ขณะ นั้น แต่ ใน บาง สินค้า อาจ ไม่มี 
การ กำหนด ราคา ประกัน ก็ได้ เช่น 
ปลา นิล ใน กระชัง

กรรมสิทธิ์ในปัจจัยการผลิต บริษัทเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต เกษตรกรเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต

กรรมสิทธิ์ในผลผลิต บริษัทเป็นเจ้าของผลผลิต เกษตรกรเป็นเจ้าของผลผลิต



33นนท์ นุชหมอน



34 เกษตรพันธสัญญา: ภาพรวมและบทสำรวจประเด็นปัญหาในประเทศไทย

5ผลตอบแทนของเกษตรกรภายใต้ระบบ 
เกษตรพันธสัญญา
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สาเหตุที่เกษตรกรจำนวนมากเลือกที่จะทำการ

เกษตรด้วยระบบพันธสัญญานี้ เนื่องมาจากความเชื่อว่ามี

แหล่งรับซื้อผลผลิตที่แน่นอนและขายได้ราคา รวมทั้งได้รับ

ประโยชน์จากบริษัท/คนกลางคู่สัญญาด้านต่างๆ เช่น การ

ให้ปัจจัยการผลิตหรือสินเชื่อล่วงหน้าซึ่งเป็นแรงจูงใจที่ดียิ่ง

สำหรับเกษตรกรที่มีทุนเริ่มต้นน้อย หรือข้อดีในด้านการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นต้น

มีงานวิจัยหลายชิ้นที่ยืนยันว่าเกษตรกรปลูกพืชหลาย

ชนิดภายใต้สัญญานั้น มีผลตอบแทนต่อไร่สูงกว่าเกษตรกร

ที่ไม่ได้ปลูกภายใต้สัญญาด้วยสาเหตุบางประการเช่นเมล็ด

พันธุ์ถั่วเหลืองที่จัดหาโดยบริษัทคู่สัญญาจะให้ผลผลิตต่อ

ไร่สูงกว่า หรือพืชที่ทำสัญญาสามารถเป็นรายได้เสริมจาก

พืชหลักที่เกษตรกรปลูกอยู่เดิมได้ เช่น ปาล์มน้ำมันหรือ

ยูคาลิปตัส เป็นต้น ในขณะที่บริษัท/คนกลางคู่ทำสัญญาก็

จะได้ประโยชน์จากการควบคุมผลผลิตด้านคุณภาพ จาก

การมีแหลง่อปุทานที่แนน่อนหรอืแมแ้ต่ได้กำไรหลกัจากการ

จำหน่ายวัตถุดิบในการผลิตเช่นกันยกตัวอย่างเช่นงานของ

Poapongsakorn(2006,ในJohnson,etal,2008)ได้

ศึกษากรณีของการปลูกผักภายใต้ระบบพันธสัญญาว่าจะ

ได้กำไรสูงกว่า เช่น ในกรณีของการปลูกข้าวโพดอ่อนแบบ

พนัธสญัญาเกษตรกรจะได้ผลตอบแทนสงูกวา่รายได้จากการ

เพาะปลูกอื่นๆถึงสองเท่าหรืองานของสายันต์(2540)ที่

ได้ศึกษาเปรียบเทียบรายได้สุทธิของเกษตรกรที่เลี้ยงไก่เนื้อ
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ภายใต้สัญญา เฉลี่ยประมาณ 8,895 บาทต่อรุ่นต่อเดือน

ในขณะที่เกษตรกรที่เลีย้งแบบอสิระมีรายได้เฉลีย่ตำ่กวา่อยู่ที่

2,179บาทต่อรุ่นต่อเดือนซึ่งต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญ

อย่างไรก็ดี งานศึกษาชิ้นเดียวกันนี้กลับแสดงถึง

ความแตกต่างของรายได้ที่อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยที่น่าสนใจ

บางประการ ได้แก่ ในเรื่องขนาดของฟาร์มที่ผู้ผลิตภายใต้

สัญญามักจะเลี้ยงในขนาดที่ใหญ่กว่าผู้ผลิตอิสระ (ค่าเฉลี่ย

ของจำนวนไก่ของผู้เลี้ยงภายใต้สัญญาอยู่ที่ฟาร์มละ9,424

ตัวและผู้เลี้ยงอิสระเฉลี่ยฟาร์มละ598ตัว)และปัจจัยด้าน

สินเชื่อที่ผู้เลี้ยงแบบมีสัญญาส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ75.6

ตอ้งขอกู้สนิเชือ่จากธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์ดว้ย

จำนวนสินเชื่อเฉลี่ย163,064บาทซึ่งต่างจากผู้เลี้ยงอิสระ

ซึ่งมีสัดส่วนผู้กู้เพียงร้อยละ22และมีจำนวนสินเชื่อเฉลี่ยที่

ตำ่กวา่มากคอื29,444บาทซึง่ขอ้มลูเหลา่นี้สะทอ้นวา่การ

เปรียบเทียบผลตอบแทนระหว่างการทำการเกษตรแบบ

พันธสัญญา และแบบไม่มีพันธสัญญาอาจไม่สามารถให้

ขอ้สรปุที่แนช่ดัวา่เกษตรกรควรเขา้สู่ระบบพนัธสญัญาแต่ยงั

ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขจำเปน็ในเรือ่งขนาดการลงทนุและแหลง่ทนุ

ที่จะมาสนับสนุนด้วย

นอกจากนั้นงานศึกษาต่อๆไปควรนำประเด็นความ

ผันผวนทางด้านราคาเข้ามาวิเคราะห์ด้วย ดังรายงานของ

วุฒิสภา (2007) ที่กล่าวว่าในช่วงที่ราคาสินค้าเกษตรสูง

ขึ้น เกษตรกรอิสระจะมีรายได้ดีกว่า แต่ในสถานการณ์ที่
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ราคาผลผลิตตกต่ำ เกษตรกรในระบบสัญญาจะมีรายได้ดี

กว่า เพราะมีหลักประกันในการจำหน่ายราคาผลผลิตตาม

สัญญา
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6ประเด็นปัญหาของระบบเกษตรพันธสัญญา
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แม้จะมีงานศึกษา รวมถึงกรณีความสำเร็จของ

เกษตรกรอยู่จำนวนหนึ่ง แต่อย่างไรก็ดี ยังมีข้อถกเถียงถึง

ผลลัพธ์ทางด้านรายได้ของเกษตรกรจากระบบเกษตรพันธสัญญา

อยู่เช่นกันว่า ในกรณีของข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ระหว่างบริษัท

และเกษตรกรรวมถึงความผันผวนทางด้านราคาปัจจัยการ

ผลิตและสินค้าและความเสี่ยงทางการผลิตอื่นๆย่อมนำไป

สู่ความล้มเหลวคือการเกิดภาวะหนี้สินของเกษตรกรได้ดัง

เชน่การเกดิการเคลือ่นไหวของกลุม่เกษตรกรในปีพ.ศ.2549

ในนามของ ‘เครือข่ายเกษตรกรกลุ่มผู้ทำเกษตรพันธสัญญา

และรบัจา้ง4ภาค’เพือ่ยืน่ขอ้เรยีกรอ้งให้รฐับาลชว่ยแกไ้ขใน

ประเด็นปัญหาต่างๆและการเกิดขึ้นของงานศึกษาทางด้าน

วิชาการและขององค์การพัฒนาเอกชนต่างๆเกี่ยวกับปัญหา

ของระบบเกษตรพันธสัญญาจำนวนมาก

1) ความ เท่า เทียม ทาง ด้าน ข้อมูล ใน การ ทำ สัญญา ระหว่าง 
เกษตรกร และ บริษัท

เนื่องด้วยธรรมชาติของโครงสร้างตลาด ซึ่งบริษัทจะ

มีข้อมูลทางด้านตลาดและเทคโนโลยีในการผลิตมากกว่า

เกษตรกรบริษัทจึงเป็นฝ่ายที่ริเริ่มส่งเสริมให้เกิดการทำการ

เกษตรแบบมีพันธสัญญาขึ้น มิใช่เกษตรกร ด้วยบริษัท

หนึ่งต้องทำสัญญากับเกษตรกรจำนวนมาก ทำให้สัญญาที่

เกษตรกรทำกับบริษัทจึงมีลักษณะที่เป็น ‘สัญญาสำเร็จรูป’

(AdhesionContract)ที่ฝ่ายบริษัทมีอำนาจในการกำหนด
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เงือ่นไขตา่งๆในสญัญาลว่งหนา้เพยีงฝา่ยเดยีวโดยเกษตรกร

จะมีสิทธิเพียงการเลือกว่าจะยอมรับและทำสัญญานั้นหรือ

ไม่เท่านั้น (Take it or Leave it) โดยไม่มีสิทธ์ิขอแก้ไข

เปลี่ยนแปลงเนื้อหาในสัญญาได้ซึ่งเงื่อนไขบางประการอาจ

สร้างความได้เปรียบให้กับบริษัทผู้ออกสัญญาเช่น

1) การระบุเงื่อนไขเพื่อดำเนินการกับเกษตรกรกรณี

ที่เกษตรกรเป็นผู้ผิดสัญญา แต่ไม่มีเงื่อนไขการดำเนินการ

กับบริษัทกรณีที่บริษัทเป็นผู้ผิดสัญญาเช่นสัญญาการเลี้ยง

ไก่เนื้อบางส่วนที่ระบุเงื่อนไข6เช่น

“...บรษิทัฯจะแจง้กำหนดการจบัไก่กระทงให้แก่ผู้เลีย้ง

ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า3วันหากมีการเปลี่ยนแปลงวัน

เวลาในการจับไก่กระทง บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้เลี้ยงทราบ

ก่อนล่วงหน้า 1 วันก่อนการจัดไก่กระทง ถ้าผู้เลี้ยงไก่ไม่

ยอมให้จับในวันและเวลาที่บริษัทกำหนดผู้เลี้ยงจะต้องจ่าย

ค่าเสียหายแก่บริษัทเป็นจำนวนเงิน 5,000บาทต่อครั้งที่มี

การสั่งจับ...”

“...ในกรณีที่บริษัทพบว่า จำนวนไก่ใหญ่ที่ลูกค้าส่ง

ให้ขาดหายไปหรือมีจำนวนเพิ่มขึ้นเกินกว่าร้อยละ 2 ของ

จำนวนไก่ที่ระบุไว้ในใบรายงานการเลี้ยงไก่กระทงดังกล่าว

ข้างต้นลูกค้ายอมให้บริษัทปรับต่อตัวที่เพิ่มหรือขาดหายไป

6 ศรีภูพาน (2552).
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ตามผลต่างระหว่างราคาตลาดกับราคาประกันแล้วคูณด้วย

น้ำหนักเฉลี่ยสุทธิต่อตัวหน้าโรงงาน”

“...บรษิทัมีสทิธิสง่มอบลกูไก่เพิม่หรอืลดได้ไม่เกนิรอ้ย

ละ10ของจำนวนที่กำหนดไว้”

จากข้อเท็จจริง มีการร้องเรียนจากเกษตรกรเรื่อง

บริษัทไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญาจำนวนหนึ่งเช่นการร้องเรียน

ต่อวุฒิสภากรณีที่บริษัทแห่งหนึ่งที่ส่งเสริมการทำเกษตร

พันธสัญญาและทำหน้าที่ผลิตอาหารสัตว์ด้วย ไม่ได้ทำการ

ส่งอาหารสัตว์ที่ผลิตเพื่อตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานใน

สูตรอาหารสัตว์ และขึ้นทะเบียนโรงงานอาหารสัตว์ต่อกรม

ปศุสัตว์ ทำให้อาหารสัตว์ที่ผลิตได้มีคุณภาพไม่คงเส้นคงวา

ตัวอย่างจากงานวิจัยไทบ้าน (2553) กรณีการเลี้ยงไก่

จังหวัดหนึ่งในภาคกลาง ได้สะท้อนปัญหาโดยอ้างคำพูด

ของเกษตรกรที่เล่าว่า “อาหารบางครั้งไม่มีคุณภาพ หว่าน

ลงน้ำมันก็ลอย สงสัยเอาซังข้าวโพดมาทำ ซึ่งเกษตรกร

เองไม่สามารถรู้ได้ว่า เป็นอาหารจริงหรือปลอม รอรับจาก

บริษัทอย่างเดียวส่วนของบริษัทไพโรจน์จะซื้อมาจากบริษัท

ที่ผลิตอาหารโดยเฉพาะ แล้วนำมาขายต่อให้เกษตรกรโดย

เกษตรกรไม่รู้ว่าราคาจริงเท่าไหร่ และในบางบริษัท ถ้า

อาหารของเราเสีย เพราะมันเปียกๆ ในถุง เราก็ต้องรับผิด

ชอบเอง”

นอกจากนัน้บางครัง้มีการสง่ปจัจยัการผลติเชน่พนัธุ์
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ไก่พันธุ์ปลาอาหารสัตว์ ให้ไม่ตรงตามกำหนดเวลาทำให้

เกษตรกรเกิดความเสียหายทางการผลิต หรือไม่อาจปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขของแหล่งสินเชื่ออื่นได้ตรงตามเวลา แต่บริษัท

ก็มักไม่ต้องรับผิดชอบแต่อย่างใดเป็นต้น

2)ข้อสัญญาที่ให้สิทธิแก่ฝ่ายบริษัทในการเลิกสัญญา

เพยีงฝา่ยเดยีวหรอืการกำหนดเงือ่นไขอายุสญัญาที่ไม่ชดัเจน

ซึ่งด้วยการลงทุนในปัจจัยคงที่ที่สูง ทำให้หากบริษัทยกเลิก

สัญญาก่อนถึงจุดคุ้มทุน อาจทำให้เกษตรกรขาดทุนถึงขั้น

ล้มละลายได้

3) สัญญาที่ไม่ให้เกษตรกรรับรู้เกณฑ์การคิดค่า

ตอบแทน แต่แจ้งผลการคำนวณผ่านทางใบรายงานผลการ

เลี้ยงหรือรายงานตอบแทนการเลี้ยงเท่านั้นหรือการใช้สูตร

คำนวณผลตอบแทนการเลี้ยงไก่แบบจ้างเลี้ยงจากตัวแปร

ต่างๆ เช่นน้ำหนักเฉลี่ยต่อรุ่นการเลี้ยงอัตราแลกเนื้อ ค่า

ความต่างระหว่างผลที่เลี้ยงได้จริงกับค่ามาตรฐานที่บริษัท

กำหนด ฯลฯ ซึ่งซับซ้อนจนเกษตรกรไม่สามารถเข้าใจและ

ตรวจสอบได้

ข้อมูลจากมูลนิธิชีววิถี (2551) พบว่า มีเกษตรกร

จำนวนมากที่ประสบกับการถูกหักค่าตอบแทนในการเลี้ยง

อันเนื่องจากสาเหตุต่างๆเช่นอัตราการแลกเนื้อที่ไม่เป็นไป

ตามที่ทางบริษัทกำหนด หรือในประเด็นอื่นๆ ที่ทางบริษัท

ไม่ได้มีการชีแ้จงอยา่งละเอยีดเมือ่ครัง้ทำสญัญาทัง้เกษตรกร

บางส่วนไม่ได้เก็บตัวสำเนาของสัญญาที่ทำร่วมกับบริษัทไว้
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ทำให้ไม่สามารถจัดการทางคดีความได้

ปัจจุบัน กฎหมายที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับความ

เสียเปรียบทางด้านสัญญาของเกษตรกรในประเด็นดังกล่าว

ก็คือพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.

2540งานศึกษาของศรีภูพาน (2552) ได้วิเคราะห์ว่ามี

บทบัญญัติอย่างกว้างๆถึง ‘ความได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่าย

หนึ่งอันเกินสมควร’ในมาตรา4วรรค3(1)-(8)เพื่อเป็น

แนวทางให้ศาลสามารถวินิจฉัยต่อได้ว่าพฤติกรรมในข้อ

สญัญาดงักลา่ว‘เกนิสมควร’หรอืไม่ซึง่จะตอ้งถอืวา่เปน็กรณี

ที่คนปกติธรรมดาทั่วไปจะพึงคาดหมายได้พฤติกรรมที่อาจ

เข้าข่ายกรณีของสัญญาการจ้างเลี้ยงไก่เนื้อเช่นการที่บริษัท

ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยไม่กล่าวบอกล่วงหน้า และระบุ

เงื่อนไขไม่ให้สิทธิผู้เลี้ยงในการโต้แย้งใดๆซึ่งเท่ากับเป็นการ

ปิดโอกาสไม่ให้ผู้เลี้ยงยกประเด็นเข้าสู่ศาล การกำหนด

ราคารบัซือ้หนา้โรงชำแหละให้ทราบในภายหลงัและสามารถ

เปลี่ยนแปลงราคาได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร การบังคับซื้อ

วัสดุอุปกรณ์การเลี้ยงหรือเทคโนโลยีต่างๆ จากบริษัท แล้ว

ใช้เงื่อนไขว่าหากไม่ปฏิบัติตามจะใช้วิธีไม่ลงลูกไก่รุ่นต่อไป

ให้จนทำให้การเลี้ยงในปีนั้นขาดทุนเป็นต้น

อย่างไรก็ดี ข้อจำกัดในเรื่องต้นทุนในการเข้าสู่

กระบวนการยุติธรรมของเกษตรกรที่ค่อนข้างสูง รวมทั้ง

ความเป็นอัตวิสัย (Subjective) ของข้อบัญญัติเรื่องการ

ได้เปรียบเกินสมควร ทำให้กฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันยัง
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ไม่อาจรับประกันความเป็นธรรมของเกษตรกรจากการ

เสียเปรียบด้านสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาได้

2) ความ ไม่ เท่า เทียม อัน เนื่อง มา จาก การ ผูกขาด หรือ การ มี 
อำนาจ เหนือ ตลาด ของ บริษัท

โดยธรรมชาติของตลาด การผูกขาดไม่ว่าจะในฝั่ง

ของผู้ขายเมื่อมีผู้ซื้อจำนวนมาก(Monopoly)หรือในฝั่งของ

ผู้ซื้อเมื่อมีผู้ขายจำนวนมาก (Monopsony) ย่อมทำให้เกิด

อำนาจเหนือตลาดและเกิดพฤติกรรมการเอารัดเอาเปรียบ

ทางเศรษฐกิจขึ้นเกษตรพันธสัญญาถือเป็นรูปแบบหนึ่งของ

การผูกขาดของบริษัทผู้ซื้อ ซึ่งก็มีข้อดีตรงที่ทำให้เกิดการ

ควบคมุทางดา้นคณุภาพขึน้และเปน็การเชือ่มโยงขอ้มลูความ

ต้องการระหว่างบริษัทผู้ซื้อกับเกษตรกรผู้ผลิตได้เป็นอย่างดี

โดยที่รัฐบาลไม่ต้องเข้าแทรกแซง แต่ก็ทำให้เกษตรกรซึ่งมี

อำนาจในการเจรจาต่อรองต่ำกว่านั้นได้รับผลประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจที่น้อยกว่าที่ควรจะได้ ซึ่งระดับการเอาเปรียบนี้จะ

ตา่งกนัตามลกัษณะของสนิคา้ที่ตัง้และบรษิทัคู่สญัญาหาก

อยู่ในระดับที่เกษตรกรไม่ขาดทุนและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เมื่อเทียบกับการประกอบอาชีพอย่างอื่น ก็ยังสามารถทำให้

ระบบเกษตรพันธสัญญาคงอยู่ต่อไปได้

อย่างไรก็ดี ปัญหาการเอาเปรียบจากอำนาจตลาดนี้

ได้ทวีหนักขึ้นในกรณีของสัญญาที่บริษัทผู้ผูกขาดการรับซื้อ

สินค้าจากเกษตรกร และบริษัทผู้ผูกขาดการจำหน่ายปัจจัย
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การผลิตแก่เกษตรกรนั้นเป็นรายเดียวกัน กัลปพฤกษ์ และ

คณะ (2552) ได้สรุปว่าการที่ฝ่ายบริษัทโดยเฉพาะกลุ่มที่

มีอำนาจเหนือตลาดอย่างครบวงจรในสินค้าชนิดนั้น เช่นมี

อำนาจจากบทบาทการเป็นผู้ผลิตตั้งแต่พันธุ์เมล็ดพันธุ์ยา

ปุ๋ยอาหารจนถึงการมีอำนาจเหนือตลาดของผลผลิตทำให้

บริษัทสามารถมีอำนาจในการกำหนดราคาปัจจัยการผลิต

รวมทั้งราคาผลผลิตแก่เกษตรกร จนเกษตรกรไม่สามารถ

มีอำนาจต่อรองได้ไม่ว่าจะต้นทางหรือปลายทาง และต้อง

แบกรับความเสี่ยงทางด้านรายได้ที่ลดลงจากการที่ต้นทุน

การผลติสงูขึน้แต่ราคาขายผลผลติกลบัไม่สงูขึน้ในสดัสว่นที่

สอดคล้องกันด้วยเกษตรกรบางรายจึงต้องประสบกับภาวะ

ขาดทุนและเกิดปัญหาหนี้สินตามมา

จากงานช้ินเดียวกันพบว่าตัวเลขสัดส่วนของผลประโยชน์

ที่เกษตรกรได้รบัคดิเปน็สดัสว่นไม่ถงึรอ้ยละ5ของราคาตน้ทนุ

ในขณะที่สัดส่วนที่บริษัทได้รับสูงถึงร้อยละ 60 ซึ่งหากรวม

ผลประโยชน์ทางออ้มที่บรษิทัจะได้รบัจากการขายปจัจยัการ

ผลติแก่เกษตรกรดว้ยนา่จะทำให้ผลประโยชน์ของบรษิทัสงูขึน้

ถึงร้อยละ 90 ซ้ำผู้ส่งเสริมบางรายยังได้ประโยชน์เพิ่มเติม

จากการให้สินเชื่อแก่เกษตรกรเพื่อลงทุนในปัจจัยคงที่

บางอย่างอีกด้วยซึ่งสะท้อนความไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจ

อย่างยิ่ง

การมีอำนาจการเจรจาสูงกว่า ทำให้ฝ่ายบริษัท

สามารถกำหนดเงื่อนไขให้เกษตรกรต้องรับผิดชอบลงทุน
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ในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น การก่อสร้างโรงเรือนแบบ

ปิดเพื่อเลี้ยงไก่หรือสุกรมูลนิธิชีววิถี(2551)ได้อ้างการให้

ขอ้มลูของกลุม่เกษตรกรรมทางเลอืกภาคอสีานวา่ตน้ทนุการ

เลีย้งไก่เนือ้ของเกษตรกรที่ปรบัตวัสงูขึน้หลงัจากสถานการณ์

ไข้หวดันกประกอบกบัทางบรษิทัธรุกจิการเกษตรขนาดใหญ่

ต่างกำหนดให้เกษตรกรผู้เลี้ยงระบบประกันราคาเปลี่ยน

รูปแบบการเลี้ยง ทำให้เกษตรกรต้องลงทุนสร้างโรงเรือน

ใหม่ ซื้อวัสดุอุปกรณ์จากบริษัทมาใช้ และทำให้ต้นทุนการ

เลี้ยงได้ปรับตัวสูงขึ้นเป็น 10 เท่า อันมาจากการก่อสร้าง

โรงเรอืนการตดิพดัลมระบายอากาศตลอดจนอปุกรณ์ตา่งๆ

ยกตัวอย่างว่า หากเปรียบเทียบต้นทุนในการเลี้ยงในระบบ

เปิดเดิมอยู่ที่ประมาณ 50,000 บาท สำหรับฟาร์มขนาด

กลาง เมื่อต้องเลี้ยงในระบบปิด ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

โรงเรอืนทำให้ตน้ทนุสงูขึน้เปน็500,000-600,000บาทซึง่

เป็นภาวะบังคับที่เกษตรกรจำเป็นต้องลงทุนเพิ่ม เพื่อรักษา

จำนวนไก่เนื้อตามสัญญาที่ระบุไว้กับทางบริษัท

นอกจากนัน้เกษตรกรจำนวนมากจะยงัไม่ทราบตน้ทนุ

การผลิตในรูปแบบอื่นๆที่แฝงมาด้วยเช่นการติดตั้งระบบ

ไฟฟา้และคา่ไฟฟา้ซึง่ทำให้ตน้ทนุสงูขึน้เปน็กวา่แสนบาทใน

ขณะที่การขออนมุตัิสนิเชือ่มกัได้วงเงนิที่ตำ่กวา่ความตอ้งการ

คือประมาณ 200,000 บาทเท่านั้น ต้นทุนที่เป็นปัญหา

เช่น ค่าไฟฟ้าที่มีการเรียกเก็บกับเกษตรกรในอัตราก้าวหน้า

แบบเดียวกับผู้ใช้ไฟโรงงานอุตสาหกรรม หรือการเสียภาษี
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ซึ่งมีข้อปัญหาในการจัดเก็บบางพื้นที่ คือ การทำสัญญา

ทำให้เกษตรกรมีภาระต้องเสียภาษีซ้ำซ้อนทั้งภาษีทางตรง

และภาษีทางอ้อม ซึ่งบางครั้งมิได้มีการคำนึงว่าเกษตรกรมี

รายได้จริงหรือไม่ ทำให้บางปีที่เกษตรกรประสบปัญหาการ

ขาดทุนแต่ก็ต้องชำระภาษี ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับความไม่สำเร็จ

ในการทำทะเบียนเกษตรกร และความหลากหลายของวิธี

การเก็บภาษีอากรของสรรพากรในแต่ละพื้นที่ งานศึกษา

ของวีระยุต (2547)7 ได้แสดงให้เห็นว่าหากเกษตรกรเข้า

ร่วมโครงการโดยกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์เพื่อประกอบ

ธรุกจิการเลีย้งไก่เนือ้แบบพนัธสญัญาทัง้ประเภทฟารม์ขนาด

เล็ก(น้อยกว่า9,000ตัว)และฟาร์มขนาดกลาง(มากกว่า

9,000 ตัว) จะมีระยะเวลาคุ้มทุนที่เกินกว่ากำหนดอายุ

โครงการทั้งสิ้นทำให้ถ้าหากเกษตรกรบางส่วนที่กู้ยืมเงินมา

เพื่อลงทุนกับการเลี้ยงไก่เนื้อแบบพันธสัญญา อาจประสบ

กับปัญหาขาดทุนได้

ด้วยต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่

ราคาผลผลิตไม่สูงขึ้นมากนัก ทำให้เกษตรกรจำนวนมาก

ต้องตกอยู่ในภาวะหนี้สินและต้องเลิกการผลิต ในขณะที่

บางสว่นยงัไม่สามารถหยดุการผลติได้เนือ่งจากจะไมม่ีรายได้

อื่นมาชดเชยเงินกู้และต้นทุนที่ได้ลงทุนในปัจจัยคงที่ไว้ และ

เผชิญปัญหาหนี้สินต่อเนื่องเป็นวัฏจักรไปเรื่อยๆ ข้อมูลภาค

7 อ้างใน มูลนิธิชีววิถี (2551).
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สนามจาก Delforge (2007) ระบุว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่

แบบพนัธสญัญาเฉลีย่มีหนี้สงูถงึครวัเรอืนละ241,037บาท

ในขณะที่ผู้เลี้ยงสุกรแบบพันธสัญญามีหนี้เฉลี่ยครัวเรือนละ

462,142บาท

ตวัอยา่งกรณีของเกษตรกรที่ขาดทนุจากการทำเกษตร

พันธสัญญา

สาเหตุที่เกษตรกรใน ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย

จ.มหาสารคาม ตัดสินใจเลี้ยงปลาเพิ่มขึ้นเนื่องจาก 1.การ

ลงทนุเลีย้งปลาเปน็การลงทนุมอืเปลา่กลา่วคอืครอบครวัไหน

ที่ต้องการใช้ทุนเลี้ยงปลาเพียงใช้ที่นาและหลักทรัพย์

ค้ำประกันกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ และร้าน

ค้า ก็สามารถเป็นผู้เลี้ยงปลาได้แล้ว 2.การเลี้ยงปลาในช่วง

แรกจะใช้ระยะเวลาสัน้เลีย้ง90วนัได้ปลานำ้หนกั7-8ขดี

ก็สามารถขายได้ในราคา 40 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งสามารถ

สร้างรายได้ประมาณกระชังละ4,000-5,000บาท3.ชาว

บ้านส่วนใหญ่นิยมเลี้ยง(ทั้งหมู่บ้าน180ครอบครัวทำการ

เลี้ยงปลาจำนวน150ครอบครัว) ในแต่ละปีจะมีงานเลี้ยง

ที่บริษัทจัดสัมมนาคุณลูกค้า ทำให้ครอบครัวที่ไม่เลี้ยงปลา

คล้ายกับว่าตัวเองไม่ทันสมัยทันเหตุการณ์ของสังคมของ

ชุมชน



49นนท์ นุชหมอน

อย่างไรก็ตามหลังปี2544มีผู้เลี้ยงปลาสูงสุด150

ครอบครัว จากนั้นก็ลดลงจนถึงปัจจุบันเหลือเพียง 40

ครอบครัว นายโฮม ผู้เลี้ยงปลาบ้านขี้เหล็ก ที่เลี้ยงปลาใน

ระหว่างปี2540-2545ให้เหตุผลว่าการเลี้ยงปลาหลายคน

ว่ามันได้กำไร แต่ปัจจุบันมันไม่ใช่แล้ว มันเป็นภาพลวงตา

เพราะราคาลูกปลา อาหารปลา และราคาวัสดุเพิ่มขึ้น แต่

ราคาขายปลา8ปียังอยู่ที่40บาทเหมือนเดิมมีแต่ร้านค้า

ที่ขายอาหารเอากำไรจากเราไปหมดคนที่ลงทุนแล้วจำเป็น

ต้องเลี้ยงต่อเพราะผูกพันกับบริษัท และส่วนหนึ่งมีสาเหตุ

มาจากการไม่สามารถจัดการหนี้สินของตนเองได้ จึงต้อง

จำใจเลี้ยงต่อ

3) ความ ไม่ เท่า เทียม กัน ใน เรื่อง การ รับ ความ เสี่ยง
หากเกิดความเสี่ยงทางการผลิตเกิดขึ้นเช่นกรณีการ

เกิดโรคระบาดในสัตว์ปีก การเกิดปัญหาน้ำแล้งหรือมลพิษ

ทางน้ำที่กระทบการเลี้ยงปลาในกระชัง ภัยธรรมชาติต่างๆ

ปัญหาไฟฟ้าดับ ฯลฯ จะเป็นความเสี่ยงที่เกษตรกรต้อง

รับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียวเกือบทั้งหมด หรือกรณีบริษัทมี

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการผลิต เช่น เทคนิคทางด้าน

โรงเรอืนตา่งๆซึง่จำเปน็ตอ้งมีการลงทนุเพิม่เกษตรกรก็ตอ้ง

รับผิดชอบต้นทุนในการปรับตัวเพียงฝ่ายเดียวเช่นกัน

ทัง้นี้ในตวัสญัญาเองก็มกัจะไม่ระบุถงึความรบัผดิชอบ
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ตอ่เงือ่นไขความเสีย่งดา้นจากการผลติประเภทตา่งๆโดยให้

เกษตรกรเป็นผู้รับผิดชอบแต่ฝ่ายเดียวผ่านทางเงื่อนไขด้าน

ค่าปรับและการวางสินทรัพย์ค้ำประกัน ยกตัวอย่างบาง

ข้อความในสัญญาเช่น

“...ผู้เข้าร่วมโครงการตกลงยินยอมนำหลักทรัพย์

ค้ำประกันตามสัญญานี้ทั้งหมด ตลอดจนค่าเสียหาย ค่า

สินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายต่างๆอันเกิดขึ้นและบริษัทฯ

ได้เรียกร้องแล้วในอัตราตัวละ 36 บาท ของจำนวนลูกไก่

ที่ระบุในข้อ1”

ตัวอย่างเกษตรกรที่ประสบปัญหาความเสี่ยงในการ

ผลิตจากระบบเกษตรพันธสัญญา

กรณีที่1

นาย ชาต ิชาย ด ีคำ เกษตรกร ผู ้เลีย้ง ไก ่อำเภอทา่ปลา จงัหวดั 

อุตรดิตถ์

“ได้กู้เงินจาก ธ.ก.ส. มาปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อ

ระบบปิด จำนวน 4 แสนบาท รวมกับเงินที่เก็บออมมา 2

แสนบาทและเงินกู้จากสหกรณ์เพิ่มเติม1.5แสนแต่จนถึง

ปัจจุบันยังไม่ได้เลี้ยงแม้แต่รุ่นเดียวเพราะไม่มีตลาดจนรู้สึก

เหมือนถูกลอยแพ ทุกวันนี้ต้องนำรถยนต์ที่มีอยู่ออกรับจ้าง

ทั่วไปส่วนภรรยาไปขายของตามตลาดนัด”
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นาง พร ทิพย์ ชู สี เกษตรกร เลี้ยง ไก่ เนื้อ จังหวัด อุตรดิตถ์

“ตัดสินใจลงทุนด้วยเงินเกือบ1ล้านบาทถือว่าเป็น

ครัง้ใหญ่ทีส่ดุของชวีติแต่กลบัตอ้งพาชวีติครอบครวัลม้เหลว

เพราะหลังจากไข้หวัดนกกลับมาระบาดรอบใหม่บริษัทหรือ

ผู้ประกอบการที่เคยส่งลูกไก่ให้เลี้ยงและซื้อกลับต่างก็พากัน

ปดิตวัลงอา้งเพยีงวา่ทำไปก็ขาดทนุไข้หวดันกไม่หยดุระบาด

ตลาดไม่กระเตื้องไม่คุ้มทุนแต่ไม่ได้คิดว่าเกษตรกรที่ลงทุน

ไปเป็นเงินจำนวนมากจะเป็นอย่างไร”

กรณีที่2

พ่อ ประสาน (นาม สมมุติ) 

ใช้เวลาขบัรถเมล์ที่กรงุเทพฯ16ปีแต่ดว้ยความใฝฝ่นั

ถึงการเลี้ยงสัตว์จึงได้เก็บเงินมาซื้อที่เริ่มขุดบ่อจากนั้นเอา

ที่ดินเข้าจำนองกับธนาคารกสิกรไทย สาขาหนองม่วง เป็น

จำนวนเงิน 400,000บาทมาทำฟาร์มไก่ ปี 2538 โดย

ซื้อเล้าเก่าของคนอื่นมาสร้างเล้าไก่ของตนเองที่บ้านท่าข้าม

พ่อประสานได้ทำก่อนใคร เป็นรายที่ 3 ของตำบล มีที่ดิน

10 ไร่ขุดหมด คนที่นี่เขาเรียกว่า “บ้า ซึ่งตอนหลังมันบูม

มีคนทำใหญ่กว่าเราอีกก็มี”

ช่วงแรกในการดูแลฟาร์มได้ให้น้องสาวน้องชายดูแล

ตอนหลังเลิกทำทิ้งไว้1ปีน้องชายอีกคนเสียชีวิตทำให้ต้อง

ลาออกจากงานมาทำเองในปี2545ซึ่งตอนนั้นปัญหาเรื่อง
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โรคระบาด(ไข้หวัดนก)ยังไม่เกิดบริษัทก็ยังไม่มีลูกเล่นมาก

พอปี 2547 เกิดโรคไข้หวัดนกจึงเลิกเลี้ยงและเลิกได้

ประมาณปีกว่า ก็คิดว่าจะไม่เลี้ยง ต่อมาบริษัท ซีพี มา

สนบัสนนุให้เลีย้งมีอปุกรณ์สนิเชือ่สนบัสนนุ“โดยจา้งเลีย้งเปด็

ตอนนั้นกำไรดีตอนหลังๆเขามีลูกเล้าเยอะเขาก็เลยให้เป็ด

เราน้อย พอหนี้สินหมดก็คิดว่าจะไม่เลี้ยงแล้วก็เลยเลิก ที่นี้

ถ้าเราคิดจะเลี้ยงต่อ เราต้องเหนื่อย ต้องรู้ทันเขา ต้องเฝ้า

24ชั่วโมงไปไหนลำบากจึงหยุดเลี้ยงในช่วงปลายปี2551

ไม่คุม้ตน้ทนุเลีย้งไก่มนัสงู”ตอนนัน้ยงัมีปลาที่เหลอือยู่และ

เลี้ยงวัวขุนอยู่11ตัวหลังจากนั้นตัดสินใจขายเล้าไก่2หลัง

ได้ 160,000บาท ซึ่งต้นทุนจริงๆ เป็นล้าน รู้สึกเสียดาย

แต่ไม่รู้จะทำอย่างไร ช่วงนั้นเป็นโรค หลายอย่างรุมเร้า จะ

จ้างเขาเลี้ยงก็ไม่ไหวเพราะเคยมีปัญหาเรื่องการโกงค่าจ้าง

บวกกับสภาพจิตใจไม่ดี “มีแต่เครียด เรื่องการเดินทาง ไก่

ไม่โตไก่ไม่ได้น้ำหนักลูกไก่ไม่มีคุณภาพและเวลานัดจับไก่

ไม่แน่นอน”

4) แรงงาน นอก ระบบ กับ เกษตร พันธ สัญญา
ในทางกฎหมายขอ้สญัญาในระบบเกษตรพนัธสญัญา

มีลักษณะที่ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของเอกเทศสัญญา

หลายลักษณะรวมกันหรือที่เรียกว่าสัญญาที่มีวัตถุประสงค์
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แบบผสม(CollectiveContract)8ซึ่งถือเป็น‘สัญญาไม่มีชื่อ’

อย่างหนึ่งตัวอย่างเช่นกรณีของสัญญาเลี้ยงไก่เนื้อแบบจ้าง

เลี้ยงก็จะมีวัตถุประสงค์เพื่อจ้างแรงงาน เน้นผลสำเร็จของ

การเลี้ยงไก่โดยมีค่าตอบแทนการเลี้ยง มีความเป็นสัญญา

ควบคุมการทำงาน และเป็นสัญญาที่มีข้อตกลงขายพ่วง

(Tied Product) โดยมิได้มุ่งโอนกรรมสิทธิ์ทั้งในปัจจัยการ

ผลิตและผลผลิตไก่

หากพิจารณาเพียงวัตถุประสงค์ของสัญญาจะพบว่า

มีความใกล้เคียงกับ‘สัญญาจ้างทำของ’แต่หากพิจารณาถึง

อำนาจของบรษิทัในการควบคมุการทำงานของเกษตรกรรวม

ทั้งสิทธิต่างๆระหว่างเกษตรกรและบริษัทที่ไม่เสมอกันเช่น

การที่เกษตรกรต้องปฏิบัติตามคำสั่ง หรือยอมให้ทางบริษัท

เข้าตรวจสอบการทำงานได้ตลอดเวลา ทำให้มีลักษณะบาง

ประการเชน่เดยีวกบั‘สญัญาจา้งแรงงาน’เชน่กนัแต่ในสญัญา

ก็มักจะมีการหลีกเลี่ยงว่าค่าตอบแทนที่ให้แก่เกษตรกรนั้น

เปน็เพยีงคา่ตอบแทนในผลผลติมใิช่คา่แรงซึง่จา่ยตามความ

สัมพันธ์แบบลูกจ้าง-นายจ้างแต่อย่างใดเพราะมิเช่นนั้นทาง

บริษัทจะต้องรับผิดชอบในด้านสวัสดิการของแรงงานที่เป็น

ลูกจ้างด้วย

ความคลุมเครือทางกฎหมายนี้ ทำให้เกษตรกรที่

ทำงานภายใต้ระบบเกษตรพันธสัญญาจำนวนมากยังถือ

8 ศรีภูพาน (2552)
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เป็นกลุ่มแรงงานนอกระบบในภาคการเกษตร ซึ่งในปัจจุบัน

ยงัไม่สามารถเขา้ถงึสวสัดกิารดา้นตา่งๆในระดบัที่ครอบคลมุ

ทัดเทียมกับแรงงานในระบบทั่วไป
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7ข้อเสนอแนะทางนโยบาย
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ปญัหาเหลา่นี้เปน็ปญัหาสำคญัที่สง่ผลกระทบตอ่ชวีติ

ความเป็นอยู่ของเกษตรกรโดยตรงซึ่งภาครัฐสามารถเข้ามา

มีบทบาทได้ผา่นกระบวนการทางนโยบายตา่งๆเพือ่กำหนด

เงือ่นไขทางสญัญาให้มีความเปน็ธรรมมากขึน้และให้รปูแบบ

เกษตรพันธสัญญาสามารถตอบโจทย์ทั้งด้านประสิทธิภาพ

การผลิตของทางบริษัท และด้านคุณภาพชีวิตเกษตรกรได้

อยา่งเทา่เทยีมและแทจ้รงิขอ้เสนอบางประการที่มีงานศกึษา

ได้เสนอไว้ได้แก่

1) การ ปรับ กฎหมาย เฉพาะ เพื่อ รับรอง นิติ สัมพันธ์ ระหว่าง 
บริษัท และ เกษตรกร ใน ระบบ เกษตร พันธ สัญญา

ด้วยปัญหาที่สัญญาทางการเกษตรเหล่านี้มีลักษณะ

ที่ผสมก้ำกึ่งระหว่างเอกเทศสัญญาหลายชนิดเช่นกฎหมาย

จา้งทำของซือ้ขายกู้ยมืและกฎหมายจา้งแรงงานทัง้มีความ

ได้เปรียบเสียเปรียบทางด้านอำนาจในการเจรจาระหว่าง

คู่สัญญา 2 ฝ่ายอย่างเห็นได้ชัด อันนำไปสู่พฤติกรรมที่ไม่

เป็นธรรมบางประการ และกฎหมายปัจจุบันก็ไม่สามารถ

ให้ความคุ้มครองแก่เกษตรกรซึ่งต้องใช้ต้นทุนในการเข้าสู่

กระบวนการยุติธรรมสูง และยังขาดความชัดเจนเพียงพอ

ในการตีความเกี่ยวกับพฤติกรรมการเอาเปรียบที่‘เกินพอดี’

ทำให้ไม่สามารถตอบสนองและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ จาก

ข้อเสนอบางส่วนของกัลปพฤกษ์ (2552) ไพสิฐ (2554)
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และศรีภูพาน(2552)สามารถสรปุสาระสำคญัทางกฎหมาย

ที่ควรปฏิรูปดังนี้

• การพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวกับการผลิตทางการ

เกษตรขึ้นใช้เฉพาะแก่การทำเกษตรแบบมีพันธสัญญา ใน

ลักษณะเดียวกับกฎหมาย Packer and Stockyards Act

ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยตราเป็น‘กฎหมายลำดับรอง’

กำหนดเกณฑ์วิธีการขั้นตอนและรายละเอียดสำหรับการ

ทำสัญญากับสินค้าแต่ละจำพวก (ครอบคลุมกลุ่มการเพาะ

ปลูกปศุสัตว์ประมงและป่าไม้)

•หลักการ

เพือ่กำหนดให้สญัญาที่จะผกูพนัระหวา่งคู่สญัญาตอ้ง

เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น โดยระบุกรอบข้อกำหนดและ

เงื่อนไขเป็นอย่างน้อยที่จะต้องกล่าวในเอกสาร และสัญญา

ต้องมีความชัดเจน มีการกำหนดนิยามศัพท์ทางกฎหมาย

โดยให้ความสำคัญกับความหลากหลายของสัญญาเช่นการ

จ้างปลูก/เลี้ยง และสัญญาแบบประกันราคา สาระสำคัญ

บางประการเช่น

 -ขนาดตัวอักษรขั้นต่ำ(เช่น14p)

 -เงือ่นไขให้บรษิทัมหีนา้ที่อธบิายให้เกษตรกรเขา้ใจ

ถึงสาระสำคัญก่อนลงนาม

 - สิทธิของเกษตรกรในการบอกเลิกสัญญาในช่วง
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ใช้เวลาพิจารณาเช่นภายใน7วัน

 - หน้าที่ของบริษัทในการส่งมอบคู่ฉบับสัญญาแก่

เกษตรกร

กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ และความ

รับผิดของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย ตลอดจนเปิดเผยความเสี่ยง

ที่อาจเกิดขึ้นกับการผลิตสินค้าเกษตรชนิดนั้น อธิบาย

รายละเอียดและหลักเกณฑ์การคำนวณค่าตอบแทนไว้ใน

สัญญาเพื่อความโปร่งใสและรับรู้ที่มาของรายได้

 - มาตรฐานขั้นต่ำในรายละเอียดของสัญญา เช่น

ราคาประกัน (กรณีประกันราคา) ค่าความสามารถ (กรณี

จ้างเลี้ยง)

 -ระยะเวลาของสัญญา

 -ปัจจัยและสูตรที่ใช้คำนวณค่าตอบแทน

 - หลักเกณฑ์การตัดราคารับซื้อในกรณีส่งมอบ

สินค้าไม่ตรงตามที่กำหนด

 -สิทธิตรวจสอบและทบทวนสัญญาของเกษตรกร

 - สิทธิการขอคำปรึกษาหรือแนะนำจากบุคคลที่

เกี่ยวข้อง โดยข้อสัญญาห้ามเปิดเผยความลับไม่มีผลบังคับ

ใช้

 -สาระสำคัญของใบแสดงผลตอบแทนการเลี้ยง

 -หลักเกณฑ์การวัดคุณภาพสินค้า

 -สทิธิของเกษตรกรในการเขา้รว่มสงัเกตการณ์การ
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ชั่งน้ำหนัก/ตรวจสอบคุณภาพสินค้า

 -บรษิทัมหีนา้ที่ให้กรมการคา้ภายในเขา้ตรวจสอบ

รับรองสภาพเครื่องชั่งให้เป็นตามมาตรฐานทุกๆ6เดือน

กำหนดการกระทำที่อาจถอืวา่ไม่เปน็ธรรมหากฝา่ฝนื

จะมีความผิดทางกฎหมายเช่น

 - ห้ามบริษัทเพิ่มเงื่อนไขหลังมีการทำสัญญาแล้ว

อาจเว้นกรณีบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด หรือออก

เป็นส่วนมาก

 -การกำหนดสิทธิในการเลิกสัญญาแก่ทั้งสองฝ่าย

หากอีกฝ่ายผิดสัญญา

 - มีการกำหนดเหตุอันสมควร เช่น เหตุสุดวิสัย

ต่างๆอยู่นอกเหนือการควบคุมจนทำให้คู่สัญญาไม่สามารถ

ปฏิบัติตามสัญญาได้เพื่อเป็นข้อยกเว้นแก่การเลิกสัญญา

 -เงือ่นไขกำหนดเวลาการแจง้ลว่งหนา้กรณีการผดิ

สัญญาไม่เป็นสาระสำคัญ

การกำหนดหน้าที่ภาระการพิสูจน์ความเสียหายและ

การตคีวามสญัญาในทางที่เปน็คณุแก่ฝา่ยที่เสยีเปรยีบในการ

ทำสัญญา อันได้แก่ เกษตรกรรายย่อย ยึดหลักการแบ่งปัน

ผลประโยชน์และการร่วมแบ่งรับความเสี่ยง

 - บริษัทซึ่งมีศักยภาพสูงกว่าควรมีภาระในการ

พิสูจน์ โดยจะต้องรับผิดชอบความเสียหายในเบื้องต้น เว้น
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แต่จะสามารถพิสูจน์ได้ว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงเจตนาก่อความ

เสียหายหรือประมาทเลินเล่อร้ายแรง

•ผู้รักษากฎหมาย ได้แก่ กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์

2) การ ตั้ง องค์กร ตรวจ สอบ และ ระบบ การ ติดตาม การ ปฏิบัติ 
ตาม กฎหมาย พันธ สัญญา

ควรมีองค์กรกลางที่ทำหน้าที่ในลักษณะเดียวกับ

GrainInspection,PackersandStockyardsAdministra-

tion(GIPSA)ภายใต้กฎหมายPackersandStockyards

Act ของประเทศสหรัฐอเมริกา ทำหน้าที่เพื่อตรวจสอบ

ดูแลผลประโยชน์แทนเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียนจาก

เกษตรกร มีการออกเงื่อนไขเพื่อจดทะเบียนบริษัทที่ดำเนิน

การเกษตรแบบพันธสัญญาทั้งหมด และอาจตั้งกองทุน

ประกันการชำระเงิน เพื่อตั้งเงื่อนไขให้บริษัทจะต้องถือ

สินทรัพย์ไว้ในกองทุน ในรูปของพันธบัตรหรือหลักทรัพย์

คำ้ประกนัอืน่ๆซึง่เงนิดงักลา่วจะถกูนำมาชดเชยแก่เกษตรกร

กรณีเกิดความเสี่ยงจากการผลิตหรือจากการผิดสัญญาโดย

เกษตรกรขึ้น ซึ่งองค์กรนี้ควรมีอำนาจในการปรับผู้กระทำ

ผิดตามกฎหมายเกษตรพันธสัญญาด้วย โดยมีเป้าหมายให้

เกิดการค้าและการตั้งราคาอย่างเป็นธรรมต่อเกษตรกรและ

อาจทำหน้าที่ในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระบบสัญญาที่
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เหมาะสมเป็นธรรมแก่เกษตรและบริษัทด้วย รวมถึงมีการ

บูรณาการกับหน่วยงานระดับพื้นที่อย่างเหมาะสม

3) การ ป้องกัน การ ผูกขาด และ อำนาจ เหนือ ตลาด ท่ี สูง จน เกิน ไป
ปฏริปูกฎหมายปอ้งกนัการผกูขาดทางคา้และทำการ

ศกึษาวจิยัหว่งโซ่ตน้ทนุและกำไรของสนิคา้เกษตรชนดิตา่งๆ

ว่ามีการแบ่งผลประโยชน์ระหว่างเกษตรกร และตัวกระทำ

อื่นๆ อย่างไม่เป็นธรรมหรือไม่ เพื่อหานโยบายแก้ปัญหา

ในรายสินค้าไป
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