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ช่ือเรื่อง เกษตรพันธะสัญญาในรูปแบบสหกรณเพ่ือความม่ันคงทางรายไดของเกษตรกรรายยอย 

ช่ือผูวิจัย รองศาสตราจารย ดร.อภิญญา วนเศรษฐ และคณะ 

ปท่ีแลวเสร็จ พ.ศ. 2561 

บทคัดยอ 

 การศึกษาเกษตรพันธะสัญญาในรูปแบบสหกรณเพื่อความมั่นคงทางรายไดของเกษตรกรผูเลี้ยงไกรายยอย 

มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพทั่วไปและปญหาของเกษตรกรผูเลี้ยงไกรายยอย ในการเขารวมเกษตรพันธะ

สัญญาในปจจุบัน และ 2) นําเสนอการจัดตั้งเกษตรพันธะสัญญาในรูปแบบสหกรณของผูเลี้ยงไกรายยอยที่เหมาะสม

ของไทยตามแนวคิดของการประหยดัตอขนาด และความชํานาญเฉพาะดาน ซึ่งจะชวยใหเกษตรกรรายยอยสามารถ

เขาถึงปจจัยการผลิตและเทคโนโลยีที่มีมาตรฐาน การระดมทุนผานกลุมสมาชิกและแหลงภายนอก การบริหาร

จัดการรวมกัน สามารถตรวจสอบได และเปนปจจัยสําคัญตอความมั่นคงทางรายไดของเกษตรกรรายยอย สําหรับ

วิธีการศึกษาแบงเปน 2 สวน คือ 1) วิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนาเก่ียวกับสภาพทั่วไปและปญหาของเกษตรกรราย

ยอยในการเขารวมเกษตรพันธะสัญญา และทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของ 2) การวิเคราะหจากการเก็บขอมูล

ภาคสนามดวยการประชุมกลุมยอยและการสัมภาษณเชิงลึก จากผูที่มีสวนเก่ียวของ ไดแก สหกรณที่ประสบ

ความสําเร็จ เกษตรกรผูเลี้ยงไก บริษัทเอกชนผูวาจาง และเจาหนาที่ของรัฐ ในพื้นที่ 2 จังหวัดประกอบดวย ลพบุรี 

และชัยนาท ทั้งนี้การเลือกเกษตรกรในพื้นที่ดังกลาวจะเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) โดยเปน

เกษตรกรรายยอยที่ประสบปญหาในการทําเกษตรพันธะสัญญาเปนหลัก 

 ผลการศึกษาพบวา 1) การทําเกษตรพันธะสัญญาของเกษตรกรรายยอยในพื้นที่ที่ศึกษามีแนวโนมลดลง

ประมาณรอยละ 10-30 โดยเฉพาะบานทายตลาดเกษตรกรเลี้ยงไกลดลงมากที่สุด เนื่องจากเกษตรกรสวนหนึ่งหัน

ไปประกอบอาชีพอ่ืน สวนเกษตรกรที่ยังคงอยูในระบบเกษตรพันธะสัญญานั้น แมวาจะประสบปญหาในการ

ประกอบอาชีพ เชน การมีอํานาจในการตอรองต่ํา การเขาถึงแหลงเงินทุนและเทคโนโลยีสมัยใหมทําไดยาก ถูกเอา

เปรียบในเร่ืองเงื่อนไขสัญญา รวมทั้งประสบผลขาดทุนในบางชวง เปนตน แตเนื่องจากเกษตรกรมีทางเลือกในการ

ประกอบอาชีพจํากัด และมีตนทุนคงที่ในการสรางโรงเรือนสูง (ประมาณ 2 ลานบาทตอโรงเรือน) ดังนั้นจึงยังคงยึด

อาชีพเดิม 2) เกษตรกรรายยอยที่สนใจรวมกลุมในรูปแบบสหกรณเพื่อทําเกษตรพันธะสัญญากับบริษัทเอกชน โดย

สวนใหญเลือก รูปแบบที่ 1 การผลิตและจําหนายรวมกัน ซึ่งเปนรูปแบบที่มีความซับซอนนอยที่สุด กลาวคือเปน

การรวมกลุมเพื่อผลิตสินคาแลวนําผลผลิตไปรวมกันเพื่อจําหนายผานสหกรณ ซ่ึงเปนตัวแทนของรายยอยและโดย

สหกรณทําหนาที่ควบคุมคุณภาพดวย  การจัดตั้งสหกรณ ในรูปแบบนี้มีการใชเงินทุนและใชเทคโนโลยีอยางงาย

และไมซับซอน จึงเหมาะกับเกษตรกรรายยอยนั่นเอง อยางไรก็ตามในทางปฎิบัติการที่จะรวมกลุมจัดตั้งในรูปแบบ

สหกรณ เพื่อทําเกษตรพันธะสัญญากับบริษัทเอกชนและสรางความเขมแข็งในการประกอบอาชีพนั้น พบวายังคงมี

ปญหาและอุปสรรคหลายประการ ไดแก การขาดความรูความเขาใจในระบบสหกรณ ขาดผูนําที่มีความสามารถ 

ขาดทักษะในการบริหารจัดการ ภาระหนี้สินเดิมของเกษตรกร และกฎระเบียบของทางราชการในการจัดตั้งสหกรณ 

ดังนั้นในชวงแรกจึงจําเปนตองใหหนวยงานภาครัฐเขามาสนับสนุนจัดระบบการบริหารจัดการ และคัดเลือก

บริษัทเอกชนที่จะเขามาทําเกษตรพันธะสัญญาเพื่อใหเกิดความเปนธรรมมากข้ึน โดยหวังวาการรวมกลุมในรูปแบบ

สหกรณจะชวยบรรเทาปญหาของเกษตรกรแลว ยังทําใหเกิดความสามัคคี ชุมชนเขมแข็ง และเกษตรกรรายยอยมี

ชีวิตความเปนอยูที่ดีข้ึน 

คําสําคัญ     เกษตรพันธะสัญญา สหกรณ เกษตรกรรายยอย 
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Abstract 

 The aims of this research were two- fold. First was to study the general current situations 

and problems of chicken small scale farmers in the contract farming business. Second was to 

propose the appropriate cooperative contract farming framework for Thailand based on the 

principle of economies of scale and specialization. This aimed to guide and enhance farmers to 

access wider ranges of inputs and standard technology, group membership’s raising funds, 

participatory management and audit. This will be important factors to secure and stabilize the 

income of small scale farmers.  

Regarding research methodology, through the field survey, the research carried on focus 

group meeting and in-depth interview to the various involved persons including chicken raising 

small farmers, representatives from private agribusiness, the successful cooperative agencies and 

the government officials. The three different sites from the provinces of Lopburi, and Chainat were 

selected. The purposive sampling technique was employed by selecting the sample of small scale 

farmers by focusing on unsuccessful in contract farming business as the target group. 

 The results of this study were shown that 1 ) small scale farmers who undertook contract 

faming business in the sample sites were decreasing about 10-30% by switching to other careers 

especially Taytalat Village in Chainat Province. Although the farmers continued to be engaged   in 

the contract farming, some problems such as, losses, low negotiation power, less accessibility to 

capital and technology remained. A very high fixed capital investment (approximately two million 

baht per house) was a key factor in explaining why they still carried on this career. 2) Most of the 

small scale farmers selected model 1 “joint production and distribution” which was considered to 

be minimal complexity. That was to say, members not only produced their products but also 

brought for distributing through cooperatives. At the same time, quality control was also carried on 

and monitored by the cooperatives. Given simple and low level of technology, this model was 

considered to be suitable for the small scale farmers. However, in practice, the group established as 

cooperative to do contract farming with private companies and the strengthening of the occupation 

were still facing many barriers including lack of proper knowledge on cooperative practice, 

leadership abilities, management skills, debt and government regulations. Thus, it was necessary to 

provide government agencies to support them by selecting the private companies to involve in the 

contract farming business. This was to bring greater fairness in forms of cooperation both 

government agencies and business sectors. Hopefully, this will be able to extent, not only to cope 

with some problems of farmers in contract farming system, but also to build stronger community 

and improve standard of livings. 

Keywords: Contract Farming, Cooperative, and Small Scale Farmers  
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บทที่ 1 

บทน ำ 

 

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 เกษตรกรรมเป็นพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมาช้านาน โดยประเทศไทยนับเป็นอู่

ข้าวอู่น้้าที่ส้าคัญแห่งหนึ่ง ในแต่ละปีมีการส่งออกอาหารจ้านวนมากเพ่ือเลี้ยงดูชาวโลก แต่เกษตรกรผู้

มีส่วนส้าคัญในกระบวนการผลิตกลับเป็นกลุ่มอาชีพที่มีปัญหาความไม่มั่นคงทางรายได้มากที่สุดอาชีพ

หนึ่ง ทั้งนี้เกษตรกรเป็นจ้านวนมากโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยต้องประสบกับปัญหารายได้น้อยไม่

เพียงพอแก่การยังชีพและตกอยู่ในภาวะความยากจนและมีหนี้สิน ดังนั้นปัญหาความมั่นคงในอาชีพ

และรายได้ของเกษตรกรจึงมีผลต่อปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาว รวมทั้งผลักดันให้เกิดการ

ย้ายถิ่นจากชนบทสู่เมืองเพ่ือหาโอกาสทางชีวิตที่ดีกว่า ชนบทไทยจึงขาดแคลนแรงงานในภาค

เกษตรกรรม ปัญหาใหญ่ของการผลิตในภาคเกษตร คือ ความผันผวนของราคาผลผลิต เนื่องจากการ

เปลี่ยนแปลงทางด้านอุปทานในการผลิต ความสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการผลิตที่มีมาตรฐาน การ

ขาดแคลนเงินทุน รวมทั้งยังขาดอ้านาจต่อรองซึ่งมีผลต่อเสถียรภาพรายได้ของเกษตรกร 

 ระบบเกษตรพันธะสัญญา (contract farming)1 นับเป็นแนวคิดที่มุ่งก่อให้เกิดประสิทธิภาพ

ในการผลิตและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน ซึ่งเป็นระบบเกษตรกรรมที่มุ่งเน้นให้การพัฒนาธุรกิจมี

ระบบการผลิตครบวงจร โดยอยู่ภายใต้การด้าเนินการระหว่างบริษัททางการเกษตรขนาดใหญ่ เช่น 

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์  บริษัทเบทาโกร เป็นต้น และรวมถึงบริษัทเอกชนขนาดเล็กที่มีการกระจายตัว

ตามท้องถิ่นครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 3-4 จังหวัด ร่วมกับเกษตรกรผู้ผลิต วัตถุประสงค์หลักของธุรกิจ

                                                 
1  เกษตรพันธะสัญญา คือ ระบบการท้าเกษตร เช่น การเพาะปลูกพืช หรือการเลี้ยงสัตว์ ที่มีการท้าสัญญาซื้อขาย

ผลผลิตไว้ล่วงหน้า โดยเป็นการท้าสัญญาระหว่างเกษตรกรผู้เพาะปลูก/ผู้เลี้ยงกับบริษัทเอกชนที่สัญญาว่าจะซื้อ

ผลผลิตในราคาที่ตกลงกัน ซึ่งก็คือ "ผู้รับประกัน" และเรียกราคาที่รับซื้อว่า "ราคาประกัน" ทั้งนี้ราคาจะเปลี่ยนแปลง

ได้ก็ต่อเมื่อครบก้าหนดสัญญา 
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แบบเกษตรพันธะสัญญามีหลายประการที่ส้าคัญ คือ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรทั้งมีการ

ปรับปรุงคุณภาพสินค้า และเพ่ือให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลดลงโดยการน้าการบริหารจัดการและใช้

เทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตเพ่ือก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด มีการวางแผนการผลิตเพ่ือสอดคล้อง

กับความต้องการของตลาดโลกในภาวะที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรง ฯลฯ โดยแนวคิดดังกล่าวเชื่อว่าทั้ง

บริษัทผู้ซื้อกับเกษตรกรจะได้ผลประโยชน์ร่วมกัน โดยบริษัทสามารถควบคุมคุณภาพและต้นทุนการ

ผลิตที่ลดลงผ่านการบริหารจัดการ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารกับเกษตรกรในด้านการผลิต

และการตลาด ส่วนเกษตรกรย่อมได้ประโยชน์จากราคาสินค้ารับซื้อที่แน่นอน ลดความผันผวน

ทางด้านรายได้และราคา เสถียรภาพของรายได้จึงมีมากขึ้นเพราะมีตลาดรับซื้อที่แน่นอน นอกจากนี้

ระบบเกษตรพันธะสัญญายังเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) เพราะบริษัทผู้รับซื้อ

ต้องควบคุมผู้ผลิตหรือเกษตรกร เนื่องจากอาหารที่ผลิตที่จะถึงมือผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศนั้น

ต้องมีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน และพร้อมที่จะผ่านกระบวนการตรวจสอบทุกขั้นตอนของการ

ผลิต ระบบดังกล่าวท้าให้ทั้งบริษัทผู้ซื้อและผู้ผลิตซึ่งก็คือเกษตรกรต้องเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด 

เพราะบริษัทฯต้องคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมการผลิตและศึกษาถึงความเป็นไปได้ในเรื่องความเสี่ยง

ของบริษัทฯ หากเกษตรกรไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา คือ ไม่สามารถส่งมอบผลผลิตที่มีคุณภาพแก่

บริษัทได้ ดังนั้นห่วงโซ่อุปทานน่าจะเป็นระบบที่ท้าให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการสร้างมูลค่าเพ่ิม 

(value added) ให้สูงขึ้นเรื่อยๆ  อันเป็นแนวทางที่จะช่วยเพ่ิมรายได้แก่เกษตรกรให้สูงขึ้น และสร้าง

ความมั่นคงแก่รายได้ในที่สุด ซึ่งจะเป็นไปได้หากมีความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และเกษตรกรที่มี

ระบบธรรมาภิบาล (good governance) และลดช่องว่างและอุปสรรคในการท้ าธุรกรรม 

(transactions)  ทางเศรษฐกิจ ทางด้านธุรกิจระหว่างบริษัทฯ กับเกษตรกรในด้านต่างๆ เช่น ต้นทุน

การท้าธุรกรรม (transaction costs) ต้นทุนการบังคับให้เป็นไปตามสัญญา (enforcement cost) 

เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11  คือ  “ การ

สร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร มุ่งพัฒนาระบบการสร้างหลักประกันรายได้ของ

เกษตรกรให้มีความมั่นคง และส่งเสริมระบบการท้าการเกษตรแบบมีพันธะสัญญาที่เป็นธรรมแก่ทุก

ฝ่าย”  

 แม้โดยหลักการหรือในทางทฤษฎีแล้วเกษตรพันธะสัญญาจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่

เกี่ยวข้องทั้งธุรกิจ  เกษตรกร รวมทั้งรัฐบาลด้วย เกษตรพันธะสัญญาช่วยลดความเสี่ยงจากความผัน
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ผวนทางด้านราคา ผลผลิต และรายได้ของเกษตรกร ส่วนในแง่ธุรกิจเอกชน บริษัทผู้รับซื้อสามารถ

ควบคุมปริมาณ มาตรฐานของผลผลิต ตลอดจนสามารถคาดการณ์ วางแผนด้านการผลิต การตลาด 

และการส่งออก ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของการลงทุนของภาคเอกชนในภาคเกษตรกรรม การ

ขยายตัวของเกษตรพันธะสัญญาจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรในแง่ที่ว่าเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิม

ของสินค้าเกษตรให้สูงขึ้น เพ่ิมทักษะในการบริหารจัดการ และใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ  มี

ตลาดรองรับแน่นอน และมีความม่ันคงทางด้านราคาและรายได้  ในแง่ของภาครัฐนั้น รัฐบาลสามารถ

ลดภาระของงบประมาณในการประกันราคาสินค้าเกษตรเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรนั่นเอง  

 อย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ พบว่าผลการศึกษาที่น่าสนใจว่าเกษตรกรที่เข้าร่วม

การท้าเกษตรพันธะสัญญาค่อนข้างมีความหลากหลาย โดยเกษตรกรบางกลุ่มก็ประสบความส้าเร็จ

ด้วยดี จากการมีรายได้ที่แน่นอน มีตลาดรองรับสินค้า และได้รับเทคโนโลยีการผลิตที่มีมาตรฐาน 

เกษตรกรกลุ่มนี้สามารถสร้างฐานะเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางรายได้ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็น

เกษตรกรรายใหญ่ที่มีความพร้อมในเรื่องเงินทุนและที่ดิน ในขณะที่เกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่กลับไม่

ประสบความส้าเร็จเท่าที่ควร หรือในกรณีที่แย่ก็คือ มีผลขาดทุนและมีภาระหนี้สิน สาเหตุส้าคัญ

ประการหนึ่งมาจากการที่มีเงินทุนต่้าไม่สามารถเข้าถึงปัจจัยการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตที่มี

มาตรฐานได้ กล่าวคือในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมา ภาพรวมของการท้าเกษตรพันธะสัญญาของ

ประเทศไทย มีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตอย่างชัดเจน ภายหลังจากการเกิดโรคไข้หวัดนก

ระบาดครั้งใหญ่ในหลายประเทศรวมทั้งไทย ทั้งนี้มีการเปลี่ยนโฉมหน้าระบบการเลี้ยงไก่จากระบบ

เปิดมาเป็นระบบปิด หรือ ที่เรียกกันว่า ระบบอีแวป (evaporative cooling system) ซึ่งเป็นการ

ปกป้องโรงเรือนจากสภาพแวดล้อมภายนอก รวมทั้งมีการควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระดับเหมาะสมที่

สัตว์จะเจริญเติบโตได้ดี และในปัจจุบันระบบนี้ถูกน้ามาเป็นข้อก้าหนดส่วนหนึ่งในระบบมาตรฐาน

ฟาร์มของบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ที่ครบวงจร เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานของฟาร์มเลี้ยงไก่ให้เป็น

สากล และให้ได้เนื้อสัตว์ที่ปลอดภัยจากเชื้อโรคต่างๆ มีคุณภาพที่ดีเป็นที่ต้องการของตลาด รวมทั้ง

เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ การน้าระบบดังกล่าวเข้ามาใช้ในฟาร์ม แม้

จะมีข้อดีหลายประการดังกล่าว แต่ก็ต้องใช้เงินลงทุนสูงขึ้นมาก ซึ่งการลงทุนในส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งใน

โรงเรือนที่เกษตรกรต้องเป็นผู้รับภาระเป็นส่วนใหญ่ ท้าให้เกษตรกรรายย่อยที่มีเงินทุนต่้าไม่สามารถ

เข้าถึงเทคโนโลยีดังกล่าวได้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การที่ไม่สามารถสร้างโรงเรือนที่ได้มาตรฐาน
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ตามที่บริษัทก้าหนด ก็จะไม่ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมท้าพันธะสัญญานั่นเอง นี่จึงเป็นอุปสรรคประการ

ส้าคัญที่ท้าให้เกษตรกรรายย่อยไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานได้ ต่างจากเกษตรกรราย

ใหญ่ที่มีความพร้อมในเรื่องเงินทุนมากกว่า และสามารถลงทุนในระบบปิดตามเงื่อนไขที่ก้าหนดจาก

บริษัทขนาดใหญ่ จึงมักได้รับการคัดเลือกให้ท้าธุรกิจร่วมกัน นอกจากนี้เกษตรกรต้องยอมรับกับ

เงื่อนไขสัญญาต่างๆที่ถูกก้าหนดมาจากบริษัทโดยที่เกษตรกรเหล่านี้ไม่มีทางเลือกและอ้านาจในการ

ต่อรอง แม้ว่าเกษตรกรจะมีรายได้เพ่ิมมากขึ้นเมื่อเทียบกับกิจการทางการผลิตเกษตรอ่ืนๆ แต่ทว่า

เกษตรกรกลับต้องรับภาระในการลงทุนในระดับสูง โดยเฉพาะมูลค่าการลงทุนปัจจัยคงที่ ( fixed 

capital investment) ซึ่งอยู่ในระดับสูงนับล้านบาท และกิจกรรมเกษตรพันธะสัญญาบางประเภทที่

ส้าคัญ คือ การเลี้ยงไก่เป็นกิจกรรมที่ต้องมีการบริหารการจัดการดูแลอย่างเข้มข้น  ซึ่งต้องอาศัย

ทักษะและความช้านาญ ในการเลี้ยงและดูแลรวมทั้งบริหารจัดการอ่ืนๆ ด้วย ดังนั้นเกษตรกรหลาย

รายขาดทักษะและความช้านาญในการเลี้ยงดู จึงต้องขาดทุนและเกิดความเสียหายแก่ผลผลิตและ

ประสบกับปัญหาหนี้สินเป็นจ้านวนมาก อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น มักจะเกิด

กับเกษตรกรรายย่อยเป็นกลุ่มที่ประสบปัญหาและได้รับผลกระทบด้านลบจากการท้าเกษตรพันธะ

สัญญามากที่สุด อันเป็นผลประการส้าคัญมาจากข้อจ้ากัดเรื่องเงินทุน ท้าให้ไม่สามารถเข้าถึ ง

เทคโนโลยีการผลิตที่มีมาตรฐานได้ นอกจากนี้หากพิจารณาจากรูปแบบของเกษตรพันธะสัญญาแล้ว 

พบว่าเกษตรพันธะสัญญาแบบการประกันราคา มักจะส่งผลกระทบด้านลบต่อเกษตรกรรายย่อยมาก

ที่สุด 

 นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ระบุถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบเกษตรพันธะสัญญาที่สอดคล้องกัน 

อาทิ ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ (2555) สรุปว่าเกษตรกรในระบบพันธะสัญญาส่วนใหญ่ต้องตกอยู่ใน

ภาวะสิ้นหวัง มีหนี้สินมากมาย จะเลิกก็เลิกไม่ได้ ไม่มีอ้านาจการต่อรอง เกษตรกรต้องแบกภาระความ

เสี่ยงฝ่ายเดียวจึงจ้าเป็นต้องมีการปรับทิศทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรเสียใหม่โดยให้

เกษตรกรพ่ึงพาตนเองได้ และเสนอให้มีการประกันการเข้าถึงปัจจัยการผลิตอย่างเพียงพอ สร้างสมดุล

ของข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้เกษตรกรรู้ทันสถานการณ์และสร้างการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพ่ือ

จะได้มีอ้านาจการต่อรอง เป็นต้น ส่วนกัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม และคณะ (2552) ศึกษาถึงต้นทุนการ

ผลิตและผลตอบแทนของการท้าเกษตรพันธะสัญญา กรณีไก่ หมู และข้าวโพดหวาน พบว่าเกษตรกร

ได้รับผลตอบแทนไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับเงินลงทุนที่ค่อนข้างสูงและต้องรับภาระค่าใช้จ่ายใน
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การด้าเนินงานและการลงทุนสูง และต้องประสบกับความเสี่ยงทางด้านผลผลิตค่อนข้างสูงจากภัย

ธรรมชาติ โรคระบาด ความเสี่ยงจากความไม่เข้าใจในสัญญา เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ทราบรายละเอียด

ของเงื่อนไข ไม่ทราบสิทธิและรายได้อย่างชัดเจน ในงานวิจัยชี้ให้เห็นถึงปัญหาความไม่เท่าเทียม

ทางด้านต่างๆ เช่นการรับรู้รายละเอียดของสัญญา การก้าหนดราคาปัจจัยการผลิตและราคาผลผลิต

เกษตรกรไม่มีอ้านาจต่อรอง การแบ่งสัดส่วนผลประโยชน์ และการเข้าถึงแหล่งทุน  

 ดังนั้นในการศึกษานี้จึงเลือกศึกษาสหกรณ์การผลิตต้นแบบ ที่ช่วยแก้ปัญหากับเกษตรกรผู้

เลี้ยงไก่รายย่อยที่ท้าเกษตรพันธะสัญญาแบบประกันราคาเป็นหลัก จากแนวคิดการผลิตทาง

เศรษฐศาสตร์ที่กล่าวว่า เมื่อผู้ผลิตท้าการผลิตสินค้าที่มีขนาดการผลิตใหญ่ขึ้น จะส่งผลให้ต้นทุนการ

ผลิตต่อหน่วยลดลง เนื่องจากต้นทุนคงที่มิได้เพ่ิมขึ้นตามยอดการผลิตท้าให้ต้นทุนคงที่ต่อหน่วยการ

ผลิตลดลงนั่นเอง นอกจากนี้ในการซื้อปัจจัยการผลิตร่วมกันคราวละมากๆก็จะท้าให้อ้านาจการ

ต่อรองมากขึ้น สามารถซ้ือปัจจัยการผลิตได้คุณภาพตามต้องการในราคาถูกลง เป็นต้น สถานการณ์

เช่นนี้เรียกว่า การประหยัดต่อขนาด (economies of scale) นั่นเอง ประกอบกับการรวมกลุ่มจะ

ช่วยลดความเสี่ยงจากความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการผลิต การตลาด เพราะสมาชิกมี

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้น จากการน้าระบบการบริหารจัดการ

แบบมีส่วนร่วมมาใช้ รวมทั้งจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ พบว่า

แนวทางหนึ่งที่จะแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรรายย่อยได้ คือ การรวมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือสร้างความ

เข้มแข็งในด้านต่างๆเช่นกัน จึงเป็นแรงจูงใจให้คณะนักวิจัยต้องการศึกษาต่อยอดจากงานวิจัยเดิมที่

ศึกษาไปแล้ว เพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่รายย่อย ที่ประสบการขาดทุนและถูก

เอาเปรียบจากคู่สัญญา 

 งานวิจัยนี้จึงให้ความส้าคัญกับเกษตรกรรายย่อย โดยต้องการที่จะศึกษาปัญหาและอุปสรรค 

ข้อจ้ากัดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบเกษตรพันธะสัญญาที่มีผลให้เกษตรกรรายย่อยไม่สามารถเพ่ิมรายได้

และผลตอบแทนได้เท่าที่ควร โดยเฉพาะเกษตรกรบางรายที่ประสบกับปัญหาการขาดทุนหรือมีปัญหา

และข้อจ้ากัดที่จะน้าไปสู่การเพ่ิมรายได้อย่างมีเสถียรภาพ จุดเน้นของการวิจัยต้องการศึกษาถึงการ

รวมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือท้าเกษตรพันธะสัญญาในรูปแบบสหกรณ์ต้นแบบที่เหมาะสมในประเทศไทย ซึ่ง

ยังไม่พบว่ามีการท้าเกษตรพันธะสัญญาในรูปแบบสหกรณ์ของการเลี้ยงไก่มาก่อน โดยเกิดจากแนวคิด

การน้าส่วนดีของเกษตรพันธะสัญญาและแนวทางสหกรณ์มารวมกัน เพ่ือสร้างจุดแข็งและลดจุดอ่อน
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ของการท้าธุรกิจร่วมกันในลักษณะเกษตรพันธะสัญญาที่มีอยู่เดิม ซึ่งนอกจากเกษตรกรรายย่อยจะ

สามารถเข้าถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการท้าเกษตรพันธะสัญญา จากเดิมที่เกษตรกรรายย่อยมีข้อจ้ากัด

เรื่องเงินทุนและไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานได้ เกษตรกรยังได้รับประโยชน์จากการ

รวมกลุ่มในรูปสหกรณ์อีกด้วย อาทิ การประหยัดต่อขนาด (economies of scale) โดยเมื่อรวมกัน

ผลิตขนาดที่ใหญ่ขึ้นจะท้าให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง นอกจากนี้การรวมกลุ่มกันผลิตขนาดใหญ่ยัง

ก่อให้เกิดการแบ่งงานกันท้าและความช้านาญเฉพาะด้านขึ้น อันน้าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

รวมทั้งการรวมกลุ่มในรูปสหกรณ์จะได้ประโยชน์จากการได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกด้วย และ

ประการส้าคัญคือ ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องเงินทุน โดยการระดมทุนและการกู้ยืมท้าได้ง่ายขึ้น 

นอกจากนั้นในการศึกษานี้จะส้ารวจความพร้อมและความต้องการของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท้า

เกษตรพันธะสัญญาในรูปแบบสหกรณ์ทั้งเกษตรกรรายย่อยและบริษัทเอกชนผู้รับซื้อผลผลิตในแง่มุม

ต่างๆ รวมทั้งเก็บข้อมูลจากสหกรณ์การผลิตที่ประสบความส้าเร็จในการบริหารจัดการการผลิต อัน

เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของผู้ที่ประสบความส้าเร็จมาก่อน เพ่ือน้าคุณสมบัติที่ดีของ

สหกรณ์เหล่านี้มาสังเคราะห์ น้าไปสู่การได้รูปแบบที่เหมาะสมของการจัดตั้งเกษตรพันธะสัญญาใน

รูปแบบสหกรณ์ โดยผลการศึกษานี้จะช่วยให้ได้รูปแบบที่ดีของการท้าเกษตรพันธะสัญญาระหว่าง

บริษัทเอกชนและกลุ่มเกษตรกรที่รวมตัวกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์ ทั้งนี้จะน้ามาสู่การเพิ่มรายได้และความ

ยั่งยืนในอาชีพของเกษตรกรรายย่อยในที่สุด 

1.2  วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยมีดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปและปัญหาของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่รายย่อย ในการเข้าร่วมเกษตร

พันธะสัญญาในปัจจุบัน 

2. เพ่ือน้าเสนอการจัดตั้งเกษตรพันธะสัญญาในรูปแบบสหกรณ์ของผู้เลี้ยงไก่รายย่อยที่

เหมาะสมของไทย  
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1.3  ขอบเขตโครงกำรวิจัย 

 การศึกษาเกษตรพันธะสัญญาในรูปแบบสหกรณ์เพ่ือความมั่นคงทางรายได้ของเกษตรกรผู้

เลี้ยงไก่รายย่อยนี้ เป็นการเก็บข้อมูลในช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2559 และมีขอบเขต

การศึกษาโดยแบ่งตามลักษณะของข้อมูลได้ ดังนี้ 

ข้อมูลปฐมภูมิ 

 วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และผลกระทบของการเข้าร่วมเกษตรพันธะสัญญาของเกษตรกร

รายย่อยในพ้ืนที่  2 จังหวัดซึ่งเป็นกลุ่มประชากร ในประเด็นเกี่ยวกับการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

เทคโนโลยี การขาดอ้านาจในการต่อรอง และภาระความเสี่ยงจากการท้าเกษตรพันธะสัญญา 

นอกจากนี้จะศึกษาประโยชน์ที่ได้รับจากการท้าเกษตรพันธะสัญญาในรูปแบบสหกรณ์ ความพร้อม

ของเกษตรกรและบริษัทเอกชนที่จะเข้าสู่การท้าเกษตรพันธะสัญญาในรูปแบบสหกรณ์ รวมทั้ง

น้าเสนอรูปแบบที่เหมาะสมต่อไป เป็นการเก็บข้อมูลภาคสนามในช่วง เดือน มกราคม - มิถุนายน 

พ.ศ. 2559 

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย คือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท้าเกษตรพันธะสัญญา ได้แก่  

1. เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่รายย่อยที่ถูกเลือกมาจากพ้ืนที่ภาคกลาง 2 จังหวัด คือ ลพบุรีและ

ชัยนาท ประกอบด้วย ต้าบลท้ายตลาด อ้าเภอเมือง อ้าเภอท่าวุ้ง ในจังหวัดลพบุรี และ

อ้าเภอเมือง อ้าเภอมโนรมย์ และอ้าเภอหันคา ในจังหวัดชัยนาท 

 2. เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ก้าหนดนโยบาย/ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเกษตรพันธะสัญญาและสหกรณ ์

 3. เจ้าหน้าที่ของบริษัทเอกชนที่เก่ียวข้อง 

 4. ผู้น้า/สมาชิกสหกรณ์ที่ประสบความส้าเร็จ 

 เหตุผลที่เลือกเกษตรกรรายย่อยในภาคกลาง 2 จังหวัดข้างต้น เนื่องจากภาคกลางเป็น

ภูมิภาคที่มีความหลากหลายในการผลิตในระบบเกษตรกรพันธะสัญญา และเป็นเกษตรกรที่อยู่ใน

ระบบเกษตรพันธะสัญญาแบบเต็มรูปแบบเพ่ือผลิตเข้าสู่อุตสาหกรรม (ไม่ใช่ผลิตแบบเลี้ยงตัวเอง

บางส่วน) และจากการทบทวนวรรณกรรมและงานศึกษาในอดีตได้ระบุว่าใน 2 จังหวัดนี้เกษตรกรราย
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ย่อยประสบปัญหาขาดทุนและถูกเอาเปรียบจากการท้าเกษตรพันธะสัญญาค่อนข้างมาก โดยเฉพาะ

กรณีบ้านท้ายตลาดในจังหวัดลพบุรี เช่น งานศึกษาของ ชัชรินทร์ ชัยดีและคณะ (2558) ทศพล 

ทรรศนกุลพันธ์ (2555) และพอพันธ์ อุยยานนท์ อภิญญา วนเศรษฐ และรัชนี โตอาจ (2557) เป็นต้น 

ส้าหรับการเลือกพ้ืนที่ (ดูรายละเอียดในบทที่ 3) และส้าหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่จะเลือกโดยแบบ

เฉพาะเจาะจง (purposive sampling) โดยเป็นเกษตรกรรายย่อยผู้ประสบความส้าเร็จหรือมีก้าไร

และเกษตรกรผู้ขาดทุน ซึ่งคาดว่าน่าจะมาจากปัญหาและอุปสรรค์ต่างๆในการท้าเกษตรพันธะสัญญา 

(ดังได้กล่าวมาแล้ว) เพ่ือประชุมกลุ่มย่อยและสัมภาษณ์เชิงลึก รวมทั้งมีการสัมภาษณ์เชิงลึก

บริษัทเอกชน ส่วนราชการ/องค์การพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท้าเกษตรพันธะสัญญา นอกจากนี้

มีการสัมภาษณ์เชิงลึกและเยี่ยมชมสหกรณ์ที่ประสบความส้าเร็จในการด้าเนินงาน เพ่ือสังเคราะห์

ข้อมูลที่ได้น้าไปสู่การก้าหนดรูปแบบที่เหมาะสมของเกษตรพันธะสัญญาในรูปแบบสหกรณ์  

ข้อมูลทุติยภูมิ 

 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิในประเด็นต่างๆ ได้แก่ สภาพทั่วไปของปัญหาการท้าเกษตร

พันธะสัญญาของเกษตรกรรายย่อยในประเทศไทย รวมทั้งการท้าเกษตรพันธะสัญญาในลักษณะการ

รวมกลุ่มสหกรณ์ที่ประสบความส้าเร็จทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยค้นคว้าจากเอกสาร 

บทความ งานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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1.4 กรอบแนวคิดของโครงกำรวิจัย 

 

สภำพทั่วไปและปัญหำของเกษตรกรรำย
ย่อยในกำรเข้ำร่วมเกษตรพันธะสัญญำ 

- ขาดแคลนเงินทุน 

- ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีมาตรฐาน 

- ไม่สามรถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารไดท้ั่วถึง 

- ขาดอ้านาจในการต่อรองกับคูส่ญัญา 

 

ศึกษำรูปแบบและปัจจัยท่ีส่งผลต่อควำมส ำเร็จของสหกรณ์ 

- ประโยขน์จากการรวมกลุม่เกษตรกรและด้าเนินงานในรูป
สหกรณ์ อาทิ การประหยัดต่อขนาด ความช้านาญเฉพาะ
ด้าน การระดมทุนและต้นทุนทางการเงินท่ีต่้าลง และการ
ได้รับยกเว้นภาษีอากร 

- รูปแบบการจดัตั้งและการบริหารจดัการที่เหมาะสมของ
เกษตรพันธะสัญญาในรูปแบบสหกรณ ์

 

รูปแบบเหมาะสมในการจดัตั้งเกษตรพันธะ
สัญญาในรูปแบบสหกรณ์เพื่อความมั่นคงทาง

รายได้ของเกษตรกรรายย่อย 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ผลกระทบต่อกำรเข้ำร่วมเกษตรพันธะ 

 สัญญำของเกษตรกรรำยย่อย 

- เกษตรกรจ้านวนหนึ่งประสบกับการขาดทุน 

- ถูกเอาเปรียบจากเงื่อนไขในสญัญาที่ไม่เป็น
ธรรม 

- เลิกกิจการ 

การสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร
รายย่อยโดยการ 

รวมกลุม่ 
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1.5  นิยำมศัพท์ 

1. เกษตรพันธะสัญญำ เป็นการตกลงท้าสัญญาร่วมกันระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่กับ

บริษัทเอกชนหรือเรียกว่าคู่สัญญา ในการท้าธุรกิจการเกษตรร่วมกัน โดยแบ่งหน้าที่และความ

รับผิดชอบระหว่างเกษตรกรและบริษัทเอกชนผู้ร่วมทุน โดยทั่วไปเกษตรกรจะมีหน้าที่ในการเลี้ยงและ

จัดหาสถานที่ในการเลี้ยง ในขณะที่บริษัทจะเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบต่างๆ เช่น พันธุ์สัตว์ อาหาร และ

วัคซีน เป็นต้น รวมทั้งเป็นผู้รับซื้อผลผลิตตามราคาท่ีได้ตกลงกันไว้ เรียกว่า ราคาประกัน 

2. เกษตรกรรำยย่อย คือ เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ในระบบเกษตรพันธะสัญญาที่มีขนาดการ

เลี้ยงโดยใช้เงินลงทุนไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่รายเล็กมีเงินลงทุนต่้ากว่า 2 ล้าน

บาท และผู้เลี้ยงไก่รายกลางมีขนาดเงินลงทุน 2-10 ล้านบาท 

3. ควำมม่ันคงของรำยได้ของเกษตรกร คือ การที่เกษตรกรได้รับรายได้อย่างสม่้าเสมอ ไม่

ผันผวนแปรเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปมากนัก  

4. สหกรณ์ คือ องค์การของบรรดาบุคคล ซึ่งรวมกลุ่มกันโดยสมัครใจในการด้าเนินวิสาหกิจ

ที่สมาชิกเป็นเจ้าของร่วมกัน และควบคุมตามหลักประชาธิปไตย เพ่ือสนองความต้องการและ

ความหวังร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยสหกรณ์ในการศึกษานี้หมายถึง สหกรณ์

การเกษตรที่เกิดจากการรวมกลุ่มของผู้เลี้ยงไก่รายย่อย 

5. รูปแบบที่ เหมำะสมในกำรจัดตั้งเกษตรพันธะสัญญำในรูปแบบสหกรณ์  ส้าหรับ

“รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดตั้งเกษตรพันธะสัญญาในรูปแบบสหกรณ์” คือ ต้นแบบของการท้า

เกษตรพันธะสัญญาในรูปสหกรณ์ที่เกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยและจัดตั้งเป็นสหกรณ์

การผลิต ซึ่งในที่นี้คือการเลี้ยงไก่ เพื่อท้าสัญญากับบริษัทผู้ว่าจ้างที่มีเทคโนโลยีการผลิตที่ได้มาตรฐาน 

เพ่ือแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรรายย่อยที่ขาดแคลนเงินทุนและไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีมาตรฐาน

ได้ รวมทั้งได้รับประโยชน์อ่ืนๆ เช่น การประหยัดต่อขนาด ต้นทุนการผลิตลดลง มีอ้านาจในการ

ต่อรองมากขึ้น และได้รับสิทธิประโยชน์จากภาษี เป็นต้น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การที่เกษตรกร

รวมตัวกันเป็นสหกรณ์ซึ่งเป็นนิติบุคคล และสหกรณ์จะท้าหน้าที่เป็นคู่สัญญากับบริษัทเอกชนแทนการ

ท้าสัญญาเป็นเกษตรกรรายบุคคลนั่นเอง 
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ส้าหรับในการศึกษานี้จะพิจารณาความเหมาะสมในการรวมกลุ่มจากรูปแบบการท้าธุรกิจ 3 

รูปแบบ คือ 1) การรวมกลุ่มเพ่ือด้าเนินกิจกรรมการผลิตและการตลาดใดบ้างเป็นต้นว่า การผลิตและ

จ้าหน่าย หรือ 2) การผลิต แปรรูปและจ้าหน่าย หรือ 3) การจ้างผลิตและจ้าหน่าย เป็นต้น โดยความ

เหมาะสมจะพิจารณาจากความต้องการและข้อจ้ากัดของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่รายย่อยเป็นหลัก เช่น 

เงินลงทุน ความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีสมัยใหม่ ความสามารถในการแปรรูป เป็นต้น 

1.6  ประโยชน์ที่ได้รับ  

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษานี้ คือ 

1. สามารถระบุถึงปัญหาและอุปสรรค ของการด้าเนินงานด้านต่างๆ ระหว่างบริษัทฯ และ

เกษตรกรรายย่อยซึ่งเป็นผู้ผลิตในระบบเกษตรพันธะสัญญา เพ่ือน้าไปสู่การเข้าถึงปัจจัยการผลิตและ

เทคโนโลยีที่มีมาตรฐาน ท้าให้เกษตรกรรายย่อยสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต รวมทั้งมีตลาด

รองรับที่แน่นอนท้าให้รายได้ของเกษตรกรมีเสถียรภาพ ในขณะเดียวกันบริษัทเอกชนก็ได้รับผลผลิต

ในเวลาและคุณภาพที่ต้องการตามราคาท่ีตกลงกันไว้ รวมทั้งต่างฝ่ายต่างสามารถลดความเสี่ยงในเรื่อง

การปฎิบัติผิดเงื่อนไขสัญญาของคู่สัญญา อันเป็นสาเหตุส้าคัญที่น้าไปสู่ความขัดแย้ง เนื่องจากระบบ

สหกรณ์ซึ่งเป็นนิติบุคคล จะช่วยควบคุมคุณภาพผลผลิตและการส่งมอบสินค้าของสมาชิกสหกรณ์ 

ส่วนภาครัฐนอกจากจะได้รับประโยชน์ในเรื่องการลดภาระเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้น

จากคู่สัญญาแล้ว การก้ากับดู การขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย

ผ่านระบบสหกรณ์จะสามารถท้าได้สะดวกและตรวจสอบได้ เนื่องจากมีหน่วยงานที่ก้ากับดูแลในเรื่อง

นี้อยู่แล้ว คือ กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นอกจากนี้ยังสามารถยกระดับ

มาตรฐานการผลิตอาหารในส่วนนี้ให้ดีขึ้นด้วย  

2. น้าเสนอเกษตรพันธะสัญญาในรูปแบบสหกรณ์ที่ เหมาะสมกับประเทศไทย โดยผู้ที่

เกี่ยวข้องสามารถน้าไปประยุกต์ใช้ ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรรายย่อยสามารถเข้าถึงปัจจัยการผลิตและ

เทคโนโลยีที่มีมาตรฐาน การระดมทุนผ่านกลุ่มสมาชิกและแหล่งภายนอก การบริหารจัดการร่วมกัน 

สามารถตรวจสอบได้ และเป็นปัจจัยส้าคัญต่อความมั่นคงทางรายได้ของเกษตรกรรายย่อย  โดย

เกษตรกรรายย่อยที่ไม่สามารถเข้าถึงปัจจัยการผลิตและเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานจากปัญหาส้าคัญใน

เรื่องการขาดแคลนเงินทุนนั้น สามารถเข้าสู่ระบบเกษตรพันธะสัญญาในรูปแบบสหกรณ์แทน ซึ่งจะ
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น้าไปสู่การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนสอดรับกับนโยบายของภาครัฐที่ต้องการให้ชุมชนเข้มแข็ง และ

เป็นกลไกส้าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับรากหญ้า รวมทั้งสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

ผ่านการบริหารจัดการร่วมกันตามกติกาของสหกรณ์ นอกจากนี้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน

ได้ง่ายขึ้น และมีอ้านาจในการต่อรอง น้าไปสู่การสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและความกินดีอยู่ดี

ให้กับเกษตรกรรายย่อย  



บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษาเกษตรพันธะสัญญาในรูปแบบสหกรณ์เพ่ือความมั่นคงทางรายได้ของเกษตรกรราย

ย่อยนี้ ได้มีการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนที่เป็นแนวคิดทฤษฎี และการศึกษาเชิง

ประจักษ์ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ โดยเนื้อหาจะประกอบด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

สหกรณ์ เกษตรพันธะสัญญา และเกษตรพันธะสัญญาในรูปสหกรณ์ ดังนี้ 

2.1 แนวคิดทฤษฎี 

 ส าหรับในส่วนของแนวคิดทฤษฎีของการศึกษานี้ จะน าเสนอทั้งในส่วนของแนวคิดเกี่ยวกับ

การประหยัดต่อขนาด การท าเกษตรพันธะสัญญา และแนวคิดเกี่ยวกับสหกรณ์ เพ่ือให้มุมมองที่

ครบถ้วน โดยจะให้ความส าคัญกับการศึกษารูปแบบสหกรณ์ในสัดส่วนที่มากกว่า เพ่ือเป็นแนวทางใน

การน าไปสู่การก าหนดรูปแบบสหกรณ์ต่อไป 

2.1.1 การผลิตและการประหยัดต่อขนาด 

 การผลิตสินค้าและบริการจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ประกอบการ หรือในที่นี้ก็คือเกษตรกรมีการ

รวบรวมปัจจัยการผลิต (input) และน าเข้าสู่กระบวนการผลิตเพ่ือให้ได้ผลผลิต (output) ออกมา 

โดยที่ผลผลิตในระบบเศรษฐกิจจะถูกก าหนดมาจากปัจจัยทุน แรงงาน และความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยี สามารถอธิบายผ่านฟังก์ชันการผลิตได้ (ชยันต์ ตันติวัสดาการ 2556) ดังนี้ 

Y  =  f (K, L) 

  Y  = ผลผลิต 

 K = ทุน 

   L = จ านวนแรงงาน 

อย่างไรก็ตามในการศึกษานี้จะน าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาพิจารณาด้วยดังนี้ 

Y  =  f (K, L, T) 
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  โดยที่  T = ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

  

 เมื่อพิจารณาด้านการผลิตนั้น การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้ดีขึ้นจะสามารถลดต้นทุน

การผลิตของผู้ผลิตลงได้ ทั้งนี้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเกิดขึ้นจากการที่ผู้ผลิตใช้ปัจจัยการผลิต

เท่าเดิมแต่ได้ผลผลิตมากขึ้น หรือได้ผลผลิตเท่าเดิมจากการที่ใช้ปัจจัยการผลิตลดลงนั่นเอง อย่างไรก็

ตามการปรับเปลี่ยนปัจจัยการผลิตทั้งทุน แรงงาน และเทคโนโลยี ให้มีความเหมาะสมกับการผลิต

สินค้าแต่ละชนิดก็สามารถน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตได้ นอกจากนี้

การพัฒนากระบวนการผลิตให้เกิดผลได้ต่อขนาดเพ่ิมขึ้น (increasing return to scale) ก็เป็น

แนวทางหนึ่งที่จะเพ่ิมมูลค่าในการผลิตได้ กล่าวคือ เป็นการเพ่ิมปัจจัยการผลิตในสัดส่วนที่น้อยกว่า

สัดส่วนการเพ่ิมขึ้นของผลผลิต เช่น ปัจจัยการผลิตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 แต่ท าให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 

30 เป็นต้น  

  

 

ภาพที่ 2.1  การประหยัดต่อขนาด 

 ในด้านการผลิตนี้สิ่งที่จะต้องน ามาพิจารณาเพ่ิมเติม คือ การได้รับประโยชน์จากการประหยัด

ต่อขนาด กล่าวคือเมื่อผู้ผลิตขยายก าลังการผลิตหรือผลิตในปริมาณที่มากขึ้น จะท าให้ต้นทุนเฉลี่ยต่อ

หน่วยลดลง อาจมาจากเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งหรือหลายเหตุผลประกอบกัน เช่น เกิดการแบ่งงานกัน

ท า ท าให้แรงงานมีความช านาญเฉพาะด้านส่งผลให้ท างานได้ในปริมาณมากขึ้น ท าให้ประสิทธิภาพ

ต้นทุน 

ผลผลิต 

ต้นทุนเฉลี่ย 

การประหยัดต่อขนาด 
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การผลิตสูงขึ้น หรือ น าเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในกระบวนการผลิต หรือ เกิดการประหยัด

ทางด้านการจัดการที่ใช้ฝ่ายจัดการเดิมแต่เกิดผลผลิตมากข้ึน และการได้รับส่วนลดจากการซื้อวัตถุดิบ

คราวละมากๆ เป็นต้น ดังนั้นการผลิตขนาดใหญ่หรือการรวมกลุ่มเพ่ือผลิตร่วมกัน จึงได้รับประโยชน์

จากต้นทุนการผลิตเฉลี่ยต่อหน่วยที่ต่ าลงนั่นเอง  

(http://www.economicsonline.co.uk/Business_economics/Economies_of_scale.html) 

2.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับ Smart farmer 

  Smart farmer หรือ เกษตรกรอัจฉริยะ เป็นค าค่อนข้างใหม่ในสังคมไทยแต่ถูกกล่าวขานถึง

มากขึ้น จากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนภาคเกษตกรรมให้มีประสิทธิภาพการผลิตมากข้ึน

ได้สินค้าที่มีมาตรฐาน และน าไปสู่การลดต้นทุนการผลิตลง โดยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่

ทันสมัยในกระบวนการผลิต หรือที่เรียกว่าสมาร์ทฟาร์ม จะเห็นได้ว่าสมาร์ทฟาร์มเป็นเทคโนโลยี

สมัยใหม่ที่มีความสอดคลองกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพราะมีการใชทรัพยากรอยางคุมคาและเกิด

ประโยชนสูงสุด ดังนั้นสมาร์ทฟาร์มจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ ในการช่วยจัดระบบการท า

เกษตรกรรมใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น น าไปสู่การพัฒนาระบบการเกษตรของไทยให้ยั่งยืนและ

เกษตรกรสามารถพ่ึงตนเองได้ อย่างไรก็ตามการท าสมาร์ทฟาร์มในประเทศไทยยังมีข้อจ ากัดอยู่หลาย

ประการ เนื่องจากระบบเทคโนโลยีบางชนิดยังมีประสิทธิภาพไม่ดี เช่น ระบบ GPS ต้องใช้เงินในการ

ลงทุนสูง นอกจากนี้เกษตรกรไทยส่วนใหญ่ยังขาดความช านาญในการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี

ใหม่ๆในกระบวนการผลิตอีกด้วย (ท่ีมา: กรมวิทยาศาสตร์บริการ สืบค้นเมื่อ 11 สิงหาคม 2560) 

 ส าหรับคุณสมบัติพ้ืนฐานของ Smart farmer ที่กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ระบุไว้นั้น มี 6 

ประการ (ที่มา: กรมวิทยาศาสตร์บริการ สืบค้นเมื่อ 11 สิงหาคม 2560) คือ  

 1.  มีความรู้ในเรื่องที่ด าเนินการ โดยสามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ

เกษตร หรือให้ค าแนะน าปรึกษากับผู้สนใจในเรื่องนั้นๆได้เป็นอย่างดี 

       2.  มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ โดย Smart farmer จะสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลทั้งจาก

ภาครัฐ ภาคเอกชน และผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอ่ืนๆ เช่น Internet, 

โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 
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        3 สามารถบริหารจัดการการผลิตและการตลาด โดยมีความสามารถในการบริหารจัดการ

ปัจจัยการผลิต แรงงาน เทคโนโลยี และทุน ทั้งนี้จะต้องสามารถเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด

เพ่ือให้ขายผลผลิตได้ รวมทั้งสามารถจัดการของเหลือจากการผลิตที่มีประสิทธิภาพ  

 4. รับผิดชอบต่อคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยจะต้องผลิตสินค้าที่มี

คุณภาพและมาตรฐานในระดับที่ยอมรับได้ เช่น มีสารปนเปื้อนไม่เกินมาตรฐาน มีความรู้หรือได้รับ

การอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ หรือมาตรฐานอื่นๆ เป็นต้น 

    5. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เกษตรกรต้องมีกระบวนการผลิตที่ไม่

ก่อให้เกิดมลภาวะและไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม (Green economy) และมีกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนและ

สังคมอย่างต่อเนื่อง 

       6. มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร  ซึ่งเป็นผู้มีความมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพ

การเกษตร มีความสุขและพึงพอใจในการประกอบอาชีพการเกษตร รักและหวงแหนพ้ืนที่และอาชีพ

ทางการเกษตรไว้ให้คนรุ่นต่อไป         

2.1.3 แนวคิดเกี่ยวกับสหกรณ์ในประเทศไทย 

 แนวคิดที่จะจัดตั้งสหกรณ์ของไทยเริ่มมาตั้งแต่ปลายสมัยรัชกาลที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

แก้ไขปัญหาชาวนาไทยที่ประสบปัญหาความยากจนและขาดแคลนเงินทุน รวมทั้งขาดหลักทรัพย์ค้ า

ประกันในการประกอบอาชีพ จึงถูกเอารัดเอาเปรียบในด้านต่างๆ มีการกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยสูง

และไม่สามารถช าระคืนได้ตามก าหนดจนมีหนี้สินล้นพ้นตัว ต่อมาใน พ.ศ. 2457 รัฐบาลไทยได้เชิญ 

นักการธนาคารชาวอังกฤษ เซอร์เบอร์นาร์ด ฮันเตอร์ (Sir Benard Hunter) เข้ามาส ารวจศึกษา

ปัญหาของชาวนาไทยและแนะน าให้ชาวนาไทยรวมกลุ่มกันจัดตั้งสมาคม Cooperative society ซึ่ง

พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ทรงบัญญัติศัพท์ภาษาไทยว่า “สมาคมสหกรณ์” และ

หลังจากนั้นสหกรณ์ของไทยจึงเริ่มมีขึ้นใน พ.ศ. 2459 เป็นต้นมา โดยมีผู้ให้ความหมายของสหกรณ์ไว้

หลากหลาย อาทิ องค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ ( International Co-operative 

Alliance: ICA) ได้ให้นิยามว่า “สหกรณ์ หมายถึง สมาคมอิสระของบุคคลหมู่หนึ่งซึ่งรวมกันด้วยความ

สมัครใจ เพ่ือบรรลุความต้องการร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ด้วยการเป็นเจ้าของ

กิจการร่วมกันและควบคุมกิจการนั้นด้วยวิถีทางประชาธิปไตย” ส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้
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ให้นิยามว่า “สหกรณ์ หมายถึง หน่วยธุรกิจซึ่งบุคคลผู้มีอาชีพอย่างเดียวกันหรืออาศัยอยู่ในท้องที่

ใกล้เคียงกัน รวมกันเป็นสมาชิกและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อนายทะเบียนสหกรณ์ เพ่ือร่วมมือกัน

ด าเนินธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างอันจะเป็นการปรับปรุงอาชีพและความเป็นอยู่ ซึ่งแต่

ละคนประสบปัญหาร่วมกันนั้นให้ดีขึ้น โดยยึดหลักการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นแนว

ด าเนินงาน” นอกจากนี้พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายสหกรณ์ไว้ว่า  “สหกรณ์ 

หมายถึง คณะบุคคลซึ่งร่วมกันด าเนินกิจการเพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยช่วยเหลือ

ตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทั้งได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542” 

และเมื่อจดทะเบียนแล้วสหกรณ์ก็จะมีสถานภาพเป็นนิติบุคคลในภาคเอกชนโดยมิได้สังกัดส่วน

ราชการใดๆ ดังนั้นสหกรณ์จึงเป็นองค์การที่มีกฎหมายรองรับมีสถานะเป็นนิติบุคคลที่ถาวรและเป็น

อิสระ อาจมีส่วนราชการเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนตามความจ าเป็น 

 ดังนั้นสหกรณ์จึงเป็นนิติบุคคล ที่จัดตั้งขึ้นมาเพ่ือร่วมมือกันแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม

ส าหรับกลุ่มอาชีพที่คล้ายๆกัน อันเป็นปัญหาที่สมาชิกแต่ละคนไม่สามารถแก้ได้ตามล าพัง หรือเพ่ือให้

สมาชิกได้รับผลประโยชน์ร่วมกันเพ่ิมขึ้นในการประกอบอาชีพในลักษณะที่สมาชิกมีสถานะภาพเป็น

ทั้งเจ้าของและผู้ใช้บริการในเวลาเดียวกัน การรวมตัวกันในลักษณะสหกรณ์จะเป็นประโยชน์ส าหรับ

สมาชิกในประเด็นต่างๆที่ส าคัญ ได้แก่ 

 1. การเพิ่มอ านาจการต่อรอง  

 การรวมกลุ่มกันของสมาชิกเพ่ือจัดตั้งเป็นสหกรณ์ จะท าให้กลุ่มมีอ านาจในการต่อรองเพ่ิมข้ึน

ในการท าธุรกรรมทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อปัจจัยการผลิต หรือ ขายผลผลิตที่ทางกลุ่มผลิตได้  

กล่าวคือเมื่อมีการรวมตัวกันซื้อปัจจัยการผลิตหรือสินค้าทีละมากๆ จะมีอ านาจในการต่อรองและท า

ให้สามารถซื้อได้ในราคาที่ลดลง และเกิดการประหยัดต่อขนาดลดต้นทุนการผลิต ในขณะเดียวกันท า

ให้มีอ านาจในการต่อรองในกรณีที่ขายสินค้าที่สมาชิกผลิตได้และมีโอกาสในการหาตลาดได้ง่ายกว่า 

เพราะสามารถตอบสนองต่อผู้ที่ต้องการรับซื้อจ านวนมาก เพ่ือน าเข้าสู่กระบวนการขายส่งหรือแปรรูป

ต่อไป 
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 2. การเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

 การรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ซึ่งมีสถานะเป็นนิติบุคคลท าให้มีความน่าเชื่อถือ สามารถหาแหล่ง

เงินทุนได้สะดวกกว่าการที่แต่ละคนมีสถานะเป็นรายบุคคล รวมทั้งมีหลักประกันเป็นที่น่าไว้วางใจจึง

สามารถหาแหล่งเงินทุนได้มากกว่าการขอกู้ตามล าพัง เนื่องจากสหกรณ์มีความเสี่ยงต่ ากว่าในมุมมอง

ของเจ้าหนี้เพราะมีสถานที่ท าการที่แน่นอน มีกฎหมายรองรับ และมีความรับผิดชอบร่วมกันในกลุ่ม

สมาชิก และหลังจากนั้นสหกรณ์จะกลายเป็นแหล่งเงินทุนส าหรับสมาชิกท่ีต้องการกู้ยืมเงินไปลงทุนใน

การประกอบอาชีพต่อ นอกจากนี้ในระยะที่ผ่านมานโยบายของรัฐมักจะให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุน

แก่เกษตรกรผ่านสหกรณ์ เพราะสามารถควบคุมและตรวจสอบง่ายกว่ารายบุคคล 

 3. การอบรมให้ความรู้และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

 การรวมกลุ่มเกษตรกรในรูปแบบสหกรณ์นั้น จะท าให้สะดวกในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

การจัดอบรมให้ค าแนะน า และส่งเสริมความรู้ในการประกอบอาชีพแก่สมาชิก โดยอาจจะขอความ

ร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆที่มีความรู้ความช านาญเข้ามาอบรมเผยแพร่ความรู้ เทคนิคการผลิต 

เทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งการรวมกลุ่มกันจะท าได้ง่ายกว่าการกระจายตัวตามล าพัง นอกจากนี้ท าให้มี

การสื่อสารปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ส่งผลให้องค์ความรู้ใหม่ๆสามารถเข้าถึงสมาชิกรวดเร็วและทั่วถึง มี

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดการความรู้ในเรื่องต่างๆได้ดีขึ้น 

 4. ส่งเสริมวิถีทางประชาธิปไตยและความเสมอภาค 

 สืบเนื่องจากแนวทางการด าเนินงานตามหลักของสหกรณ์ จะช่วยส่งเสริมความเสมอภาคและ

ประชาธิปไตยในหมู่สมาชิก กล่าวคือสมาชิกทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการออกเสียงแสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกับกิจการสหกรณ์ในลักษณะ 1 สิทธิ 1 เสียง ทั้งนี้สมาชิกทุกคนมีสถานะเป็นเจ้าของ

สหกรณ์ร่วมกัน อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัตินั้นสมาชิกไม่สามารถเข้าร่วมบริหารกิจการของสหกรณ์ได้

ทุกคน ดังนั้นจึงต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการเป็นผู้บริหารงานแทนตามวิถีทาง

ประชาธิปไตย ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการ

ด าเนินการไม่เกิน 15 คน และมีอ านาจหน้าที่เป็นผู้ด าเนินกิจการและเป็นผู้แทนในกิจการสหกรณ์ 
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 5. เสริมสร้างความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

 ตามแนวทางของสหกรณ์จะให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของสมาชิก และช่วยฝึกให้

สมาชิกมีความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน สร้างนิสัยการประหยัด สนับสนุนด้านเงินทุน กระบวนการ

ผลิต ควบคุมการใช้เงินทุนให้เป็นไปตามแผนสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

การตลาดก็มีการรวมตัวกันซื้อปัจจัยการผลิตและขายผลผลิต ซึ่งจะท าให้เกิดอ านาจการต่อรอง

สามารถซื้อปัจจัยการผลิตได้ในราคาท่ีต่ าลง ขณะเดียวกันก็ขายผลผลิตได้ราคาดี ท าให้เกษตรกรได้รับ

ส่วนต่างมากขึ้นและยังช่วยแก้ปัญหาต่างๆที่ไม่สามารถแก้ไขได้โดยล าพัง ท าให้เกษตรกรมีรายได้

เพ่ิมข้ึน ไม่มีหนี้สิน ในที่สุดน าไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน  

 6. เสริมสร้างความเข้มแข็งใหก้ับชุมชน 

 การรวมกลุ่มกันเป็นสหกรณ์ โดยที่คนในชุมชนมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจร่วมกัน อาทิ การผลิต 

การแปรรูป และการจ าหน่าย เป็นต้น น าไปสู่การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และแก้ปัญหาที่ประสบร่วมกัน 

ท าให้เกิดความปรองดองสามัคคีในชุมชน นอกจากนี้ยังช่วยสร้างรายได้ให้สมาชิกและส่ งผลให้คนใน

ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในที่สุดจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการ

พัฒนาประเทศ 

 7. สิทธิพิเศษของสหกรณ์  

 สหกรณ์เป็นนิติบุคคลที่กลุ่มสมาชิกร่วมกันก่อตั้งขึ้น โดยจะได้รับสิทธิพิเศษในเรื่องต่างๆ

โดยเฉพาะในเรื่องภาษีอากร ดังนี้ 

 1) สหกรณ์มีสถานะเป็นนิติบุคคลที่แตกต่างจากนิติบุคคลทั่วไป เพราะเป็นองค์กรที่ได้รับการ

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นกรณีพิเศษ  

 2) สหกรณ์ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน ในการได้มา การจ าหน่าย การยกขึ้น

เป็นข้อต่อสู้ ส าหรับกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพยสิทธิอันเก่ียวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์ 

 3) เอกสารที่สหกรณ์จัดท าขึ้นบางอย่าง ได้รับการยกเว้นไม่เสียค่าอากรแสตมป์ 
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 โดยสรุปแล้วการรวมกลุ่มเกษตรกรรายย่อยจัดตั้งเป็นรูปแบบสหกรณ์นั้น นอกจากเกษตรกร

จะสามารถเข้าถึงระบบเกษตรพันธะสัญญาที่มีมาตรฐาน และได้รับประโยชน์จากการท าเกษตรพันธะ

สัญญาแล้ว การบริหารงานร่วมกันในรูปแบบสหกรณ์ยังส่งผลดีหลายประการ เช่น การประหยัดต่อ

ขนาด ทั้งนี้เมื่อมีการรวมกลุ่มจะท าให้ขนาดการผลิตใหญ่ขึ้น สามารถลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานและ

โรงเรือน ระบบก าจัดของเสีย การผลิตไบโอแก๊สจากมูลสัตว์และน ามาใช้เป็นพลังงานทดแทนการซื้อ

ไฟฟ้า ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนโดยรวมของเกษตรกรต่ าลง นอกจากนี้การผลิตขนาดใหญ่จะมีการแบ่งงาน

กันท าส่งผลให้เกิดความช านาญเฉพาะด้านและประสิทธิภาพการผลิตดีขึ้น รวมทั้งการเข้าถึงแหล่ง

เงินทุนท าได้ง่ายขึ้นและต้นทุนต่ าลง จากการที่เป็นนิติบุคคลมีกฎหมายรองรับมีอ านาจในการต่อรอง

สูงขึ้น และสหกรณ์ยังได้รับสิทธิพิเศษในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลอีกด้วย ดังนั้นเกษตรกรก็จะมี

เงินเหลือไปจับจ่ายใช้สอยและออมได้มากขึ้น   

2.1.4 แนวคิดเกี่ยวกับการท าเกษตรพันธะสัญญา 

 เกษตรพันธะสัญญา (contract farming) เป็นระบบการผลิตทางการเกษตรที่มีการจัดการ

ร่วมกัน ระหว่างผู้ประกอบการหรือบริษัทผู้รับซื้อผลผลิตกับผู้ผลิตหรือเกษตรกร ซึ่งเป็นเจ้าของปัจจัย

การผลิต เช่น ที่ดิน และ แรงงาน   เป็นต้น   ขณะที่บริษัทผู้รับซื้อผลผลิตจะให้การสนับสนุนเรื่องของ

ทุน พันธุ์พืช/สัตว์   และเป็นที่ปรึกษาในด้านการผลิตรวมทั้งเทคโนโลยีการผลิต   โดยที่ทั้ง 2 ฝ่ายจะ

ตกลงท าสัญญาระหว่างกันเกี่ยวกับ   ราคา   ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต รวมทั้งช่วงเวลาที่จะรับ

ซื้อไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะมีการผลิตเกิดขึ้น   โดยทั่วไปเงื่อนไขสัญญามักประกอบด้วยประเด็นส าคัญ

ต่างๆ  ดังตารางที่ 2.1 
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ตารางท่ี 2.1  เงื่อนไขสัญญาของการท าเกษตรพันธะสัญญา 

เงื่อนไขสัญญา สาระส าคัญ 
1.การสร้างโครงสร้าง 
พื้นฐาน 

-ส่วนใหญ่เกษตรกรต้องเป็นผู้รับผิดชอบสร้างโรงเรือน อุปกรณ์ต่างๆซึ่ง
ต้องใช้เงินลงทุนจ านวนมากและมีท่ีดินเป็นของตนเอง เกษตรกรจึงต้อง
รับภาระในการกู้ยืมเงิน ซึ่งบางครั้งผู้ประกอบการบางรายจะหาแหล่ง
เงินกู้ให้  ดังนั้นกลุ่มเกษตรกรที่มีเงินทุนและหลักทรัพย์จะมีโอกาส
ประสบความส าเร็จในการท าเกษตรพันธะสัญญามากกว่ากลุ่มเกษตรกร
รายย่อยที่ไม่ค่อยมีเงินทุนที่จะพัฒนาโรงเรือนให้ทันสมัย 

2. กระบวนการผลิต - บริษัทจะเป็นฝ่ายจัดหาปุ๋ย อาหารสัตว์ พันธุ์พืชหรือแม่พันธุ์สัตว์ และ
ก าหนดปริมาณท่ีใช้ ตรวจสอบสถานที่และสุขอนามัย อย่างไรก็ตาม
เกษตรกรยังคงต้องเป็นผู้รับผิดชอบต้นทุนที่เกิดข้ึน 
-บริษัทจะเป็นฝ่ายประกันการผันผวนของราคา 

3. เทคโนโลยีการผลิต    - บริษัทจะเป็นฝ่ายก าหนดเทคโนโลยีการผลิตที่ใช้  
- การอบรมถ่ายทอดความรู้และทักษะด้านการผลิตและการจัดการ 

4. การขนส่ง 
 

-ส่วนใหญ่บริษัทจะเป็นฝ่ายก าหนด วิธีการจัดส่ง  
- เวลารับ-ส่ง  
- จ านวนครั้ง 
- บรรจุภัณฑ์ 

5. การรับซื้อ 
 

 

- ส่วนใหญ่บริษัทจะเป็นฝ่ายก าหนด แหล่งที่มาของผลผลิต  
- เกษตรกรจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบต้นทุนและเงื่อนไขการช าระต้นทุน   

การประกันการผันผวนของราคาต้นทุน 
6. ราคารับซ้ือ -ขึ้นอยู่กับข้อตกลงและเงื่อนไขท่ีระบุ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอ านาจการต่อรอง 

เช่น ก าหนดตาม 
- ราคาตลาด 
- ราคาคงที่  
- ก าหนดราคารับซื้อสูงสุด-ต่ าสุด  
- ราคารับซื้อผูกเงื่อนไขกับคุณภาพผลผลิต 
- การประกันราคา 
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ตารางท่ี 2.1  (ต่อ) 

เงื่อนไขสัญญา สาระส าคัญ 

7. ปริมาณรับซื้อ  -ตามข้อตกลงและเงื่อนไขท่ีระบุ เช่น จ านวนที่ต้องการรับซื้อ 

- แบ่งเป็นรับซื้อกี่ครั้ง  

8. คุณภาพผลผลิต - ส่วนใหญ่บริษัทจะเป็นฝ่ายก าหนดคุณลักษณะของผลผลิต 

- ขนาด / น้ าหนัก 

9.การประกันความเสี่ยง - ส่วนใหญ่เกษตรกรจะเป็นฝ่ายรับภาระความสูญเสียที่เกิดจากการผลิต

เอง อย่างไรก็ตามอาจขึ้นอยู่กับอ านาจการต่อรอง นอกจากนี้ความเสี่ยง

ยังขึ้นกับ 

- การท าประกันภัย 

- การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญา 

- การประกันรายได้/สร้างความม่ันคงทางรายได้ผ่าน Value Chain 

ที่มา: รวบรวมและสรุปโดยคณะนักวิจัย  

 โดยหลักการแล้วเกษตรพันธะสัญญาน่าจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งบริษัทผู้รับซื้อผลผลิตและ

เกษตรกร  เนื่องจากบริษัทผู้รับซื้อจะได้รับสินค้าในปริมาณ  คุณภาพ  และเวลาที่ต้องการ  ขณะที่

เกษตรกรเองก็มีตลาดรองรับที่แน่นอนและในราคาที่ตกลงกันไว้   ท าให้เกษตรกรมีรายได้ที่แน่นอน  

อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติยังคงมีปัจจัยหลายประการที่ท าให้ไม่บรรลุผลข้างต้น  ส่วนหนึ่งมาจาก

ข้อตกลงระหว่างเกษตรกรและบริษัทผู้รับซื้อ  ซึ่งเป็นตัวก าหนดส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร 

และชุมชน สามารถส่งผลกระทบได้ทั้งทางเชิงบวกในการสร้างงานให้ชุมชนและเปิดช่องทางการตลาด 

แต่ขณะเดียวกันก็ถูกกล่าวขานอยู่บ่อยครั้งในความไม่เป็นธรรม และเพ่ิมหนี้สินให้กับเกษตรกรในเวลา

เดียวกัน ดังนั้นการก าหนดเงื่อนไขสัญญา จึงเป็นหัวใจส าคัญประการหนึ่งของการบรรลุความส าเร็จใน

เชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
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2.2 การศึกษาเชิงประจักษ์ 

 ส าหรับการศึกษาเชิงประจักษ์ในการศึกษานี้  เพ่ือให้ได้รับมุมมองต่างๆอย่างครบถ้วนทั้ง

ทางด้านสหกรณ์และเกษตรพันธะสัญญา ดังนั้นคณะนักวิจัยจะแบ่งการศึกษาออกเป็นเรื่องเกี่ยวกับ

ความเป็นมาและสถานการณ์ของสหกรณ์ในประเทศไทย สหกรณ์ในต่างประเทศ เกษตรพันธะสัญญา

ในประเทศไทย เกษตรพันธะสัญญาในต่างประเทศ และในส่วนสุดท้ายจะศึกษาเกษตรพันธะสัญญาใน

รูปแบบสหกรณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.2.1 ความเป็นมาและสถานการณ์ของสหกรณ์ในประเทศไทย 

 สหกรณ์ในประเทศไทยเริ่มมาตั้งแต่ปลายสมัยรัชกาลที่ 5 เพ่ือช่วยเหลือชาวนาไทยที่ประสบ

ปัญหาขาดแคลนเงินทุน ใน พ.ศ. 2457 จึงเริ่มมีการศึกษาวิธีด าเนินการสหกรณ์โดยได้เชิญ เซอร์เบอร์

นาร์ด ฮันเตอร์ (Sir Benard Hunter) เข้ามาส ารวจศึกษาปัญหาของชาวนาไทยและแนะน าให้ชาวนา

ไทยรวมกลุ่มกันจัดตั้งสมาคม cooperative society เพ่ือเอ้ืออ านวยในการหาเงินทุนและการขอ

สินเชื่อในนามของสมาคมหรือสหกรณ์จะเป็นที่น่าเชื่อถือมากกว่า ทั้งนี้พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่น

พิทยาลงกรณ์  ทรงบัญญัติศัพท์  cooperative society เป็นภาษาไทยว่า “สมาคมสหกรณ์” 

จนกระทั่งใน พ.ศ.2458 พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ซึ่งในขณะนั้นทรงด ารงต าแหน่ง

อธิบดีกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ ได้ริเริ่มให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ เพ่ือช่วยเหลือชาวนาที่ยากไร้

ประสบปัญหาขาดแคลนเงินทุนและไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน จึงถือได้ว่าพระองค์เป็น"พระบิดาแห่ง

การสหกรณ์ไทย" และหลังจากนั้นสหกรณ์ของไทยจึงเริ่มมีขึ้นใน พ.ศ.2459 โดยได้ทดลองจัดตั้ง

สหกรณ์หาทุนที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นแห่งแรก ชื่อว่า "สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จ ากัดสินใช้" โดยจดทะเบียน

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2459 ซึ่งมีพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์เป็นนายทะเบียน

สหกรณ์พระองค์แรก นับเป็นการเริ่มต้นแห่งการสหกรณ์ในประเทศไทยอย่างสมบูรณ์ การที่เลือก

ทดลองจัดตั้งสหกรณ์หาทุนที่จังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากเป็นจังหวัดที่ยังมีประชาชนไม่หนาแน่น  ซึ่ง

ประชาชนเพ่ิงอพยพมาจากที่อ่ืนและยังไม่สามารถตั้งตัวได้ทางราชการจึงต้องการช่วยเหลือเกษตรกร

ที่อพยพเข้ามาและเป็นการบุกเบิกชักจูงเกษตรกรในจังหวัดอ่ืนๆ ที่มีประชากรหนาแน่นให้อพยพมาใน

จังหวัดนี้ เพ่ือจะได้เข้ามาท าประโยชน์ในที่ดินได้อย่างเต็มที่  
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 ส าหรับเริ่มแรกในการจัดตั้งสหกรณ์วัดจันทร์ไม่จ ากัดสินใช้ ประกอบด้วยสมาชิกเริ่มแรก 16 

คน และมีเงินทุนด าเนินงาน 3,080 บาท ซึ่งได้จากค่าธรรมเนียมแรกเข้า 80 บาท และเงินทุนจ านวน 

3,000 บาท ซึ่งเป็นเงินกู้จากแบงค์สยามกัมมาจล จ ากัด (ธนาคารไทยพาณิชย์ ในปัจจุบัน) โดยมี

กระทรวงพระคลังมหาสมบัติเป็นผู้ค้ าประกัน ซึ่งเสียดอกเบี้ยให้ธนาคารในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี  

ในขณะที่คิดดอกเบี้ยจากสมาชิกในอัตราร้อยละ 12 ต่อปี โดยก าหนดให้สมาชิกส่งคืนเงินต้นในปีแรก 

จ านวน 1,300 บาท แต่เมื่อครบก าหนดสมาชิกส่งคืนเงินต้นได้ถึง 1,500 บาท  และสามารถส่ง

ดอกเบี้ยได้ครบตามที่ก าหนด ซึ่งถือว่าการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นสหกรณ์สามารถช่วยเหลือชาวนาที่

เดือดร้อนจากการขาดแคลนเงินทุนได้ จากความส าเร็จของสหกรณ์วัดจันทร์ จึงได้มีการขยายสหกรณ์

ไปยังจังหวัดอ่ืนๆ อย่างไรก็ตามในการจัดตั้งสหกรณ์ในระยะแรกจะมีข้อจ ากัดในทางกฎหมายและ

เงินทุน จึงได้ประกาศยกเลิกพระราชบัญญัติ เพ่ิมเติมสมาคม พ.ศ. 2459 และประกาศใช้

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2471 นับเป็นกฎหมายสหกรณ์ฉบับแรก ที่เปิดโอกาสให้มีการจด

ทะเบียนสหกรณ์ประเภทอ่ืนๆ จากนั้นได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2471 อีก

หลาย ครั้ง  เช่น ได้ออกพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 ให้สหกรณ์หาทุนสามารถควบรวมด าเนิน

ธุรกิจอ่ืนๆได้ ท าให้สามารถด าเนินธุรกิจเป็นแบบอเนกประสงค์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่สมาชิกมากขึ้น 

ดังนั้นสหกรณ์หาทุนจึงแปรสภาพเป็นสหกรณ์การเกษตรมาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นการจัดตั้งสหกรณ์ใน

ช่วงแรกจะมีสหกรณ์ เพียงประเภทเดียว คือ  ประเภทสหกรณ์หาทุนซึ่ งออกตามความใน

พระราชบัญญัติสมาคมเพ่ิมเติม พ.ศ. 2459  เนื่องจากในช่วงแรกส่ งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์หาทุน

เพียงประเภทเดียว อย่างไรก็ตามต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งเพ่ือให้สอดคล้องเหมาะสมมาก

ขึ้นและการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงครั้งที่  6  ในกฎกระทรวง (พ.ศ.2548) ซึ่งออกตามความแห่ง

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 สหกรณ์ของไทยจึงมีจ านวน 7 ประเภท (กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

2558) ได้แก่ 

 1. สหกรณ์การเกษตร มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งสามารถ

ด าเนินธุรกิจอเนกประสงค์ โดยมีสมาชิกท้ังหมดเป็นเกษตรกร 

 2. สหกรณ์ประมง   มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนชาวประมงซึ่งสามารถด าเนินธุรกิจ

อเนกประสงค์ โดยมีสมาชิกท้ังหมดเป็นชาวประมง         
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 3.  สหกรณ์นิคม มีวัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินการจัดการเกี่ยวกับการถือครองที่ดินท ากินของ

สมาชิกสหกรณ์ซึ่งสามารถด าเนินธุรกิจอเนกประสงค์ โดยมีสมาชิกท้ังหมดเป็นเกษตรกรชาวนาเกลือ  

 4.  สหกรณ์ร้านค้า มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือผู้บริโภคซึ่งสามารถด าเนินธุรกิจค้าปลีกและ

ค้าส่ง โดยมีสมาชิกได้หลากหลายอาชีพ  

   5. สหกรณ์บริการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินธุรกิจผลิตสินค้าหรืออ านวยบริการให้แก่สมาชิก

ผู้ใช้บริการโดยตรง  

 6. สหกรณ์ออมทรัพย์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการออมทรัพย์

และให้สินเชื่อแก่สมาชิกซ่ึงสามารถด าเนินธุรกิจเอนกประสงค์  

  7. สหกรณ์เครดิตยูเนียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการออม

ทรัพย์ของสมาชิกในชุมชน รวมทั้งช่วยเหลือในการรวบรวมผลิตภัณฑ์หรือจ าหน่ายสิ่งของให้แก่บรรดา

สมาชิกซ่ึงสามารถด าเนินธุรกิจเอนกประสงค์   

 ส าหรับสถานการณ์ของสหกรณ์ของไทย พบว่าจ านวนสหกรณ์ในประเทศเพ่ิมขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง และส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์การเกษตร จากตารางที่ 2.2 จ านวนสหกรณ์ทั้งหมดในประเทศ

ไทยแยกตามประเภทตั้งแต่ พ.ศ. 2549–2558  สหกรณ์การเกษตรมีสัดส่วนมากกว่าสหกรณ์ประเภท

อ่ืนๆมาก ข้อมูลจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ใน พ.ศ. 2558 มีสหกรณ์ทั้งหมดจ านวน 8,173 แห่ง เป็น

สหกรณ์ที่มีสถานะก าลังด าเนินการอยู่จ านวน 6,998 แห่ง และที่ยังไม่เริ่มด าเนินการ  จ านวน 167 

แห่ง ซึ่งทางกรมส่งเสริมสหกรณ์เรียกสหกรณ์ทั้งสองกลุ่มนี้ว่ามีสถานะว่า active ซึ่งมีจ านวน 7,165 

แห่ง นอกจากนั้นยังมีสหกรณ์ท่ีถือว่ามีสถานะเลิกสหกรณ์ (non-active) อีกจ านวน 1,008  แห่ง 
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ตารางท่ี 2.2 จ านวนสหกรณ์ (active) ทั้งหมดในประเทศไทยแยกตามประเภท พ.ศ. 2549-2558 

หน่วย : สหกรณ ์

ประเภทสหกรณ์ 
พ.ศ. 

2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 

สหกรณ์การเกษตร 3,958 3,993 3,885 3,854 3,850 3,777 3,768 3,812 3,810 3,748 

สหกรณ์ประมง 86 84 85 80 86 83 83 80 81 83 

สหกรณ์นิคม 93 91 91 92 91 92 92 91 90 91 

สหกรณ์ออมทรัพย ์ 1,597 1,395 1,370 1,379 1,366 1,373 1,383 1,393 1,405 1,412 

สหกรณ์ร้านคา้ 249 233 227 223 206 198 190 181 177 167 

สหกรณ์บริการ 700 794 866 918 943 1,000 1,036 1,081 1,139 1,133 

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 29 282 344 382 420 440 466 496 512 531 

รวมท้ังประเทศ 6,712 6,872 6,868 6,928 6,962 6,963 7,018 7,134 7,214 7,165 

ที่มา: กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2559 

  
 ที่มา: กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2559 

ภาพที่ 2.2 จ านวนสหกรณ์ที่ด าเนินการทั้งหมดในประเทศไทย 
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 ส าหรับจ านวนสมาชิกสหกรณ์ใน พ.ศ. 2558 พบว่าสหกรณ์การเกษตรมีจ านวนสมาชิกมาก

ที่สุดคิดเป็นร้อยละ 56 ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด รองลงมาได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์

ร้านค้า คิดเป็นร้อยละ 25 และ 7 ตามล าดับ โดยมีรายละเอียดดังภาพที่ 2.3 

 

 
 ที่มา: กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2559 

ภาพที่ 2.3 จ านวนสมาชิกสหกรณ์จ าแนกตามประเภท 

 หากพิจารณาจากจ านวนสมาชิกสหกรณ์แล้ว จะเห็นได้ว่าสหกรณ์การเกษตรมีความส าคัญ

และมีบทบาทค่อนข้างมาก เนื่องจากเกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อคนจ านวนมากเกินกว่าครึ่งหนึ่ง

ของจ านวนสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมด สอดคล้องกับงานศึกษานี้ที่ให้ความสนใจกับสหกรณ์การเกษตร

เป็นหลัก เนื่องจากการท าเกษตรพันธะสัญญาเกี่ยวข้องกับเกษตรกรและภาคการเกษตร ดังนั้นต่อไปนี้

ค าว่าสหกรณ์จะหมายถึง “สหกรณ์การเกษตร” 

สหกรณ์การเกษตร 

 สหกรณ์การเกษตร หมายถึง สหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นในกลุ่มของเกษตรกร หรือ ผู้มีอาชีพทาง

การเกษตร ซึ่งจะรวมกลุ่มกันจัดตั้งและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อนายทะเบียนสหกรณ์ มี

วัตถุประสงค์เพ่ือให้สมาชิกเกษตรกรร่วมกันด าเนินกิจการและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพ่ือแก้ไข
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ปัญหาในการประกอบอาชีพของสมาชิกที่มีความเดือดร้อนเหมือนๆกัน และช่วยยกระดับฐานะความ

เป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึ้น  

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ไดจ้ าแนกสหกรณ์การเกษตรของไทยออกเป็น 8 รูปแบบ ดังนี้ 

  1. สหกรณ์เกษตรทั่วไป    

  2. สหกรณ์ผู้ใช้น้ า    

  3. สหกรณ์โคนม  

  4. สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกร   

  5. สหกรณ์การตลาดเพ่ือลูกค้า ธกส. (สกต.)  

  6. สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน 

      7. สหกรณ์กองทุนสวนยาง 

      8. สหกรณ์สมัชชาเกษตรกรเนื่องจากสมาชิกเกษตรกร 

 ในระยะที่ผ่านมา พบว่าเกษตรกรมักประสบปัญหาต่างๆหลากหลาย และเพ่ือให้การ

แก้ปัญหาเป็นระบบ เป็นรูปธรรม และสามารถติดตามตรวจสอบได้ง่าย จึงมีการน าหลักการสหกรณ์

เข้ามาด าเนินการ ซึ่งส่วนหนึ่งรัฐบาลจะใช้มาตรการให้ความช่วยเหลือผ่านช่องทางนี้ ส าหรับปัญหาที่

เกษตรกรมักประสบและต้องการความช่วยเหลือ ได้แก่  

 1. การขาดแคลนเงินทุน เงินทุนนับเป็นหนึ่งในปัจจัยการผลิตที่น ามาใช้จ่าย เพ่ือให้ได้ 

วัตถุดิบ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ เชื้อเพลิง ค่าจ้าง และค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น ปัญหาส าคัญที่

พบบ่อยๆ คือ เกษตรกรมักมีเงินทุนที่น ามาใช้ในการประกอบอาชีพมีไม่เพียงพอ จึงต้องกู้ยืมในอัตรา

ดอกเบี้ยสูง ซึ่งเป็นภาระท่ีต้องแบกรับท าให้ต้นทุนการผลิตสูง 

 2. การขาดแคลนที่ดินท ากิน ท าให้เป็นข้อจ ากัดในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

ยกตัวอย่างเช่น เกษตรกรบางรายมีที่ดินท ากินน้อย หรือบางรายไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง ต้อง

เช่าที่ดินผู้อื่นท ากิน โดยเสียค่าเช่าแพงและถูกเอารัดเอาเปรียบจากการเช่า  

 3. การขาดความรู้ทางด้านการผลิตและเทคโนโลยีใหม่ๆ เกษตรกรจ านวนมากโดยเฉพาะ

เกษตรกรรายย่อย มักขาดความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตสมัยใหม่ที่ถูกต้อง เช่น การใช้ปุ๋ย ยาฆ่า

แมลง ยาปราบศัตรูพืช พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และการดูแล เป็นต้น ท าให้ต้นทุนการผลิตสูง หรือได้
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ผลผลิตต่ ากว่ามาตรฐานและผลผลิตไม่มีคุณภาพ จึงท าให้จ าหน่ายได้ในราคาต่ า หรือขายไม่ได้ ท าให้

ขาดทุนถูกกดราคา  

 4. การขาดปัจจัยพื้นฐานต่างๆ อาทิ การคมนาคมขนส่งไม่สะดวก ท าให้ต้นทุนการผลิตสูง 

และไม่สามารถเข้าถึงตลาดที่มีศักยภาพ มีความเสียเปรียบในการแข่งขัน เป็นต้น นอกจากนี้ในบาง

พ้ืนที่ไม่มีระบบชลประทาน ท าให้ขาดโอกาสในการสร้างผลผลิต ในขณะเดียวกันบางครั้งประสบ

ปัญหาภัยแล้ง น้ าท่วม ท าให้ผลผลิตเสียหายและขาดทุนอีกด้วย  

 5 ปัญหาทางการตลาดและการขาดข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกษตรกรจ านวนมากไม่สามารถ

หาตลาดที่แน่นอนได้ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการขาดข้อมูลข่าวสารทางการตลาด เมื่อผลิตออก

มาแล้วไม่สามารถหาตลาดรองรับได้ ท าให้เกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกกดราคาและมีความ

จ าเป็นต้องจ าหน่ายผลผลิตตามฤดูกาล เนื่องจากไม่มีที่เก็บรักษาผลผลิต หรือขาดยุ้งฉางเพ่ือจัดเก็บ

รกัษา จึงจ าเป็นต้องขายในราคาต่ า  

การรวมกลุ่มด าเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตร 

            จากปัญหาต่างๆดังกล่าวที่เกษตรกรส่วนใหญ่ต้องประสบคล้ายๆกัน ซึ่งยากที่เกษตรกรแต่

ละรายจะสามารถแก้ปัญหาได้เองตามล าพัง ดังนั้นการที่ เกษตรกรร่วมมือกันแก้ปัญหาโดยการ

รวมกลุ่มจัดตั้งเป็นสหกรณ์ จะช่วยบรรเทาปัญหาทางด้านต่างๆได้ โดยด าเนินการในเรื่องต่างๆดังนี ้

            1. ทางด้านการเงินหรือสินเชื่อ ในส่วนนี้สหกรณ์การเกษตรสามารถด าเนินการทางด้าน

การเงิน เพ่ือให้เกิดประโยชน์และเป็นการช่วยเหลือสมาชิกในด้านต่างๆ คือ 

                 1.1 การให้เงินกู้  เมื่อเกษตรกรรวมตัวกันเป็นสหกรณ์ท าให้สามารถขอสินเชื่อได้ง่าย

ขึ้น เนื่องจากสถาบันการเงินให้ความเชื่อถือ เป็นหลักประกันในการปล่อยสินเชื่อ รวมทั้งภาครัฐ

สามารถเข้ามาช่วยเหลือได้ง่ายขึ้น หลังจากสหกรณ์ได้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากภาครัฐแล้ว  

สหกรณ์จะสามารถจัดหาเงินกู้ดอกเบี้ยต่ ามาให้สมาชิกกู้ไปลงทุนเพ่ือการเกษตรได้อีกต่อหนึ่ง เช่น 

สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่สมาชิกเพ่ือน าไปซื้อวัสดุการเกษตร ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในครอบครัว เพ่ือน าไป

บุกเบิกปรับปรุงที่ดิน จัดซื้อท่ีดินเพ่ือการเกษตร เป็นต้น 
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                  1.2 การรับฝากเงิน นอกจากให้เงินกู้แล้ว เมื่อสมาชิกเริ่มมีรายได้มากขึ้นก็ส่งเสริมให้

สมาชิกรู้จักการออมและเพ่ือเป็นการระดมทุนภายในสหกรณ์เอง โดยสหกรณ์อาจจะกระตุ้นด้วยการ

ให้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าธนาคารพาณิชย์ทั่วไป นอกจากนี้หากการด าเนินการของสหกรณ์มีผล

ก าไร สมาชิกก็จะได้รับประโยชน์จากเงินปันผลอีกต่อหนึ่ง จึงเป็นแรงจูงใจให้สมาชิกร่วมท าธุรกรรม

ทางการเงินกับสหกรณ์  

               2. ทางด้านการจัดซื้อ เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่สมาชิก สหกรณ์จะจัดหา

วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช เมล็ดพืช และสิ่งของที่จ าเป็น เป็น

ต้น มาจ าหน่ายแก่สมาชิกในราคาต่ าเพ่ือเป็นการช่วยเหลือด้านต้นทุน เนื่องจากการรวมกลุ่มกันซื้อ

ของในปริมาณมากจะท าให้มีอ านาจการต่อรองและสามารถซื้อของได้ในราคาพิเศษหรือลดลง เป็น

การประหยัดค่าขนส่ง นอกจากนั้นเมื่อถึงสิ้นปี หากสหกรณ์มีก าไรก็จะสามารถแบ่งเงินปันผลให้แก่

สมาชิกได้อีกด้วย  

    3. ทางด้านการจ าหน่าย โดยทั่วไปสหกรณ์จะรวบรวมผลผลิตของสมาชิกมาจ าหน่ายและ

หาตลาดให้กับสมาชิกเป็นลักษณะรวมกันจ าหน่าย ท าให้สามารถขายผลผลิตได้ในราคาสูง ตอบสนอง

ต่อผู้ซื้อที่ต้องการซื้อในปริมาณมาก เช่น วัตถุดิบในการป้อนโรงงานอุตสาหกรรม/แปรรูป เป็นต้น 

การก าหนดราคาสูงได้เนื่องจากมีอ านาจการต่อรองมากข้ึน ท าให้ไม่ถูกกดราคาในการรับซื้อผลผลิต 

    4. ทางด้านการส่งเสริมอาชีพและบริการ สหกรณ์จะสามารถรวมกลุ่มกันให้ค าปรึกษา

แนะน าและจัดการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก ทั้งทางด้านเกษตรกรรม การตลาด และเทคนิคการผลิต

ใหม่ๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการวางแผนการผลิต ให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและ

ปริมาณตรงตามความต้องการของตลาด รวมทั้งการส่งเสริมการท าอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับ

ครอบครัว สร้างความสามัคคีภายในชุมชนท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง 

 ดังนั้นการรวมกลุ่มกันของเกษตรกรรายย่อยจัดตั้งเป็นสหกรณ์การเกษตร เพ่ือท าเกษตร

พันธะสัญญาจะท าให้สามารถเข้าถึงเงินทุนในการลงทุนสร้างโรงเรือนและพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ได้ ซึ่งบริษัทเอกชนคู่สัญญาจะเกิดความม่ันใจว่าสามารถได้ผลผลิตและคุณภาพตามที่ต้องการ รวมทั้ง

กลุ่มเกษตรกรรายย่อยที่รวมกลุ่มจัดตั้งในรูปของสหกรณ์จะมีอ านาจในการต่อรอง น าไปสู่การมีรายได้

มีคุณภาพชีวิต มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ช่วยแก่ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างความสามัคคีใน
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ชุมชน ท าให้ชุมชนเข้มแข็งสามารถพัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้า และร่วมแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง ซึ่ง

เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 ส าหรับการส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงไก่รวมกลุ่มกันในรูปของสหกรณ์การเกษตร เพ่ือให้เกิด

ประโยชน์ร่วมกัน เช่น งานศึกษาของ กาญจนา วจิารณรงค ์(2557) เป็นการการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้

เลี้ยงไก่ไข่ในจังหวัดหนองคายรวมกลุ่มกันจัดตั้งสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ขึ้น เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหา

ทางด้านต่างๆของเกษตรกรผู้ เลี้ยงไก่  โดยใช้หลักการรวมตัวกันเพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ความรู้ในการเลี้ยงไก่ไข่รวมทั้งการรวมกลุ่มเพ่ือร่วมกันซื้อ

วัตถุดิบที่ใช้ในการเลี้ยงไก่ไข่ เช่น อาหารไก่ วัคซีน อุปกรณ์การเลี้ยงไก่ไข่ต่างๆ ซึ่งจะท าให้มีอ านาจ

การต่อรองทางด้านราคา ท าให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต นอกจากนั้นจะเป็นประโยชน์กับ

สมาชิกของสหกรณ์ให้มีรายได้เพ่ิมมากขึ้น เกษตรกรที่รวมกลุ่มกันจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แก้ไข

ปัญหาที่เกิดข้ึนร่วมกันและร่วมกันพัฒนาอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ให้มีความยั่งยืนต่อไป ในปี 2557 จังหวัด

หนองคายมีการจัดตั้งสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ขึ้นใหม่จ านวน 5 สหกรณ์ ได้แก่  สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่บนบ่อ

ปลางามเจริญ จ ากัด สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ต าบลเวียงคุก จ ากัด สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ต าบลปะโค จ ากัด 

สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ต าบลบ้านเดื่อ จ ากัด สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ต าบลน้ าโมง จ ากัด 

นอกจากนี้ยังมีงานศึกษาเกี่ยวกับการรวมกลุ่มเกษตรกร เช่น งานศึกษาของพลากร วิชา

สวัสดิ์ และ ธรรมวิมล สุขเสริม (2558) โดยศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจรวมกลุ่มเกษตรกรผู้

เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้แบ่งปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจรวมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่

ไข่ออกเป็น 2 ประเภท คือ ปัจจัยภายในของธุรกิจ ประกอบด้วย ด้านราคา ด้านการบริหารจัดการ

ตลาด ด้านเทคโนโลยี และปัจจัยภายนอกของธุรกิจ ประกอบด้วย ด้านสังคมและ วัฒนธรรม ด้าน

เศรษฐกิจ และผลการวิจัยสรุปว่าปัจจัยภายในของธุรกิจที่มีผลต่อระดับความสนใจของการตัดสินใจ

รวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี พบว่าด้านเทคโนโลยีการผลิต มีผลต่อ

ระดับความสนใจของการตัดสินใจรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ส่วน

ด้านราคา และด้านการบริหารจัดการตลาด ไม่มีผลต่อระดับความสนใจของการตัดสินใจรวมกลุ่มของ

เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานีเนื่องจากเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในอุบลราชธานีส่วน

ใหญ่ด าเนินธุรกิจมานานแล้วจึงท าให้เกษตรกรสามารถจ าหน่ายผลผลิตได้ด้วยตนเอง โดยไม่

จ าเป็นต้องอาศัยการรวมกลุ่มหรือสามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ แตป่ัจจัยด้านเทคโนโลยีการผลิต 
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การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่

ในเขตจังหวัดอุบลราชธานีจะตัดสินใจรวมกลุ่มหรือเห็นประโยชน์จากการรวมกลุ่ม ส าหรับปัจจัย

ภายนอกของธุรกิจประกอบด้วย ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านเศรษฐกิจที่มีผลต่อระดับความ

สนใจของการตัดสินใจรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ผลจากงานวิจัย

พบว่า ด้านสังคมและวัฒนธรรม มีผลต่อระดับความสนใจของการตัดสินใจรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้

เลี้ยงไก่ไข่ ส่วนด้านเศรษฐกิจ เช่น การมีผลประโยชน์ร่วมกันทางเศรษฐกิจ ไม่มีผลต่อระดับความ

สนใจของการตัดสินใจรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของสหกรณ์ 

 ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การด าเนินงานของสหกรณ์ประสบความส าเร็จ สามารถจ าแนกได้เป็น 2 

กลุ่มใหญ่ คือ 1) ปัจจัยภายในของสหกรณ์ และ 2) ปัจจัยภายนอก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 1 ปัจจัยภายในของสหกรณ์  

 ปัจจัยภายในของสหกรณ์ที่มีผลต่อความส าเร็จของสหกรณ์ เป็นปัจจัยที่สามารถปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ภายในสหกรณ์ ได้แก่ 

    1) สมาชิกของสหกรณ์ เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่จะผลักดันให้การด าเนินงานของสหกรณ์

ประสบความส าเร็จ เนื่องจากการรวมกลุ่มกันจัดตั้งสหกรณ์เพ่ือร่วมมือกันแก้ไขปัญหาที่ต้องประสบ

ร่วมกัน ดังนั้นสมาชิกทุกคนจะต้องเข้าใจในจุดมุ่งหมาย หลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์ว่าจัดตั้ง

ขึ้นมาเพ่ือร่วมมือกันแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งเป็นปัญหาที่สมาชิกแต่ละคนไม่สามารถแก้ได้

ตามล าพังจึงต้องร่วมมือกัน เพ่ือให้สมาชิกได้รับผลประโยชน์ในการประกอบอาชีพเพ่ิมขึ้นมีความ

เป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยที่ตามหลักการ สมาชิกทุกคนจะเป็นทั้งเจ้าของ และผู้ใช้บริการ ดังนั้นสมาชิกทุกคน

จึงต้องร่วมมือกันและมีส่วนร่วมในกิจการของสหกรณ์ และร่วมกันด าเนินกิจการสหกรณ์ด้วยความ

ตั้งใจ สมัครใจและมีความสามัคคีกัน 

    2) คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์  เป็นคณะบุคคลที่สมาชิกเลือกให้เป็นตัวแทน

เพ่ือก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินงานของสหกรณ์ ดังนั้นสหกรณ์จะประสบความส าเร็จได้

จะต้องเลือกคณะกรรมการด าเนินการที่เหมาะสม มี ความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในการ
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บริหารธุรกิจของสหกรณ์และมีความช านาญในการด าเนินการสหกรณ์ รวมทั้งต้องเป็นคนที่เสียสละมี

เวลาให้กับสหกรณ์และมีความซื่อสัตย์ 

     3) ผู้บริหาร  ประกอบด้วยผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์โดยเฉพาะผู้จัดการ เป็น

ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การด าเนินงานของสหกรณ์ประสบความส าเร็จหรือไม่ ดังนั้นผู้บริหารสหกรณ์จึง

ต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบบริหารและด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ มีความรู้ความสามารถในการ

บริหารและด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ ผู้บริหาร

สหกรณ์จะต้องมีลักษณะเป็นผู้น าที่ดี มีความซื่อสัตย์ ขยันอดทน มีความรู้ความเข้าใจในหลักวิธีการ

สหกรณ์ระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์  มีความสามารถและความช านาญในการบริหารธุรกิจของ

สหกรณ์ และต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการบริหารและด าเนินธุรกิจได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถสร้างความเชื่อถือและศรัทธาให้สมาชิกร่วมมือกันอย่างจริงจังในการ

ด าเนินกิจการของสหกรณ ์ 

    4) การมีส่วนร่วมของสมาชิก คณะกรรมการด าเนินการและผู้บริหารของสหกรณ์ต้อง 

ด าเนินการสหกรณ์ร่วมกัน และปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของสหกรณ์โดยเห็นประโยชน์

ของสหกรณ์เป็นหลัก ดังนั้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมและการร่วมมือกันของสมาชิก ความเข้มแข็ง

ของกลุ่มสหกรณ์ ความเข้าใจในหลักการ อุดมการณ์ของสหกรณ์ จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้สหกรณ์

ประสบความส าเร็จ ทั้งนี้จึงต้องมีการอบรมให้ความรู้ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่สมาชิกอย่าง

ต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและระดมความคิดเห็นร่วมกันแก้ปัญหาต่างๆ 

    5) เงินทุนในการด าเนินงาน ในการด าเนินกิจการสหกรณ์นั้น การมีเงินทุนเป็นปัจจัย

ส าคัญอีกประการหนึ่ง โดยสหกรณ์จะต้องมีเงินทนุเพียงพอที่จะด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ ดังนั้นจึงต้อง

มีการวางแผนเพ่ือจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนภายนอกต่างๆนอกเหนือจากแหล่งเงินภายในสหกรณ์

เอง ที่ส่วนใหญ่มาจากค่าหุ้นของสมาชิก รวมทั้งต้องมีการบริหารจัดการที่ดีไม่ให้ขาดสภาพคล่องหรือ

เกิดการรั่วไหล 

    6) ปริมาณการด าเนินธุรกิจมากพอ สหกรณ์จ าเป็นต้องมีปริมาณการด าเนินธุรกิจให้

มากพอ หรือด าเนินธุรกิจหลากหลายประเภท เพ่ือให้มีรายได้มากพอคุ้มค่ากับต้นทุนในการบริหาร

จัดการสหกรณ์ รวมทั้งได้ประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาด ดังนั้นสมาชิกจ าเป็นต้องร่วมกันท า
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กิจกรรมให้มีปริมาณมากพอ เช่น มีการรวบรวมผลิตผลมาจ าหน่าย หรือการซื้อมาขายไป การ

จ าหน่ายสินค้าของสหกรณ์ผ่านช่องทางต่างๆที่มีความหลากหลาย รวมทั้งมีการหาตลาดใหม่ๆ การ

สร้างเครือข่ายในการระบายสินค้า เป็นต้น 

 2 ปัจจัยภายนอกท่ีมีผลต่อความส าเร็จของสหกรณ์ 

 ปัจจัยภายนอกสหกรณ์เป็นปัจจัยที่สหกรณ์ไม่สามารถควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งจะมี

ผลกระทบต่อความส าเร็จของสหกรณ์ ได้แก่ 

    1) นโยบายของรัฐบาล  การที่รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมการด าเนินการสหกรณ์

เป็นปัจจัยภายนอกที่ส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จของสหกรณ์   ส าหรับสหกรณ์ของไทยได้รับการ

ส่งเสริมช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มแรกในการจัดตั้งสหกรณ์ รัฐบาลมีนโยบายที่จะสนับสนุนการด าเนินการ

ของสหกรณ์เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร ในการขจัดปัญหาความยากจนแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและ

สังคม  

    2) แหล่งเงินทุนและสถาบันการเงิน การด าเนินกิจการของสหกรณ์จ าเป็นต้องใช้เงินทุน 

ดังนั้นถ้ามีแหล่งเงินทุนหรือสถาบันการเงินคอยสนับสนุนช่วยเหลืออย่างเหมาะสม ก็จะช่วยส่งเสริมให้

การด าเนินงานของสหกรณ์ประสบความส าเร็จได้ ส าหรับสหกรณ์ของไทย รัฐบาลจะคอยให้การ

สนับสนุน และมีการจัดตั้งสถาบันการเงินเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรและสหกรณ์โดยเฉพาะ ได้แก่ 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ดังนั้นการด าเนินงานต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของ

สหกรณ์ ส่วนใหญ่มักจะอาศัยเงินทุนจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่เป็นแหล่ง

เงินทุนภายนอกสหกรณ์เป็นส าคัญ  

               3) การได้รับความช่วยเหลือและส่งเสริมทางด้านเทคโนโลยี นอกจากการได้รับการ

สนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินหรือจากภาครัฐบาลแล้ว การได้รับการสนับสนุนทางด้าน

เทคโนโลยีหรือเทคนิคการผลิต การถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีใหม่ ในกระบวนการผลิตจาก

หน่วยงานภายนอกไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมสหกรณ์เพ่ือ

ลดต้นทุนการผลิต สามารถผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาด รวมทั้งท าให้เกิดการ

ประหยัดต่อขนาดและในที่สุดสหกรณก์็จะมีผลตอบแทนที่ดีขึ้น 
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     4) ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาคเอกชนและรัฐบาล  เช่น หน่วยงานของ

รัฐอย่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ สถาบันการศึกษาเพ่ืออบรมและให้ความรู้ทางด้านสหกรณ์ หลักการ 

อุดมการณ์ของสหกรณ์ ระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับ และกฎหมาย สิทธิพิเศษส าหรับการด าเนินกิจการ

ของสหกรณ์ การให้ความร่วมมือในการอบรมความรู้ให้กับสมาชิกและผู้บริหารสหกรณ์ถือเป็นปัจจัย

ส าคัญอีกอย่างหนึ่ง ที่ช่วยท าให้การด าเนินงานของสหกรณ์ประสบความส าเร็จ ซึ่งจะช่วยสร้างการมี

จิตส านึกและการมีส่วนร่วมภายในสหกรณ์ รวมทั้งการอบรมให้ความรู้ทางด้านต่างๆ เช่น การท า

เกษตรอินทรีย์ การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ การท าปุ๋ยชีวภาพ  การถนอม

อาหาร การแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม แนวทางการผลิตเพ่ือการส่งออก  หลักการบริหารธุรกิจ เป็น

ต้น 

            5) ภาวะเศรษฐกิจและภาวะตลาด เป็นปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบกับการด าเนินงาน

ของสหกรณ์ หากในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ าก็ย่อมมีผลกระทบกับการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 

และสภาพตลาดของผลผลิตโดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตร จะมีผลท าให้ราคาสินค้าเกษตรผกผัน

ตามสภาพอุปสงค์และอุปทานของตลาด นอกจากนี้สินค้าเกษตรหลายชนิดราคาสินค้ายังขึ้นกับราคา

ในตลาดโลกอีกด้วย ดังนั้นจ าเป็นต้องมีการติดตามข่าวสารการตลาดและภาวะเศรษฐกิจ มีการ

เผยแพร่ข้อมูล ความรู้ข่าวสารทางด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์กับเกษตรกรเพ่ือจะได้น ามาวางแผน 

เตรียมพร้อมรับมือกับสภาพเศรษฐกิจและภาวะตลาดที่จะเปลี่ยนแปลงไป 

2.2.2 สหกรณ์ในต่างประเทศ 

 ในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์กระแสหลักของส านักนีโอคลาสสิกที่มีพ้ืนฐานจากการท างานของ 

“กลไกราคา” ในการจัดสรรทรัพยากรนั้น จะบรรลุถึงประสิทธิภาพได้เมื่ออยู่ภายใต้เงื่อนไขทีผู่้บริโภค

และผู้ผลิตทุกคนแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองมากท่ีสุด กล่าวคือ ผู้บริโภคย่อมแสวงหาสินค้าท่ีให้

อรรถประโยชน์สูงสุด ในขณะที่ผู้ผลิตย่อมแสวงหาก าไรสูงสุด และ/หรือลดต้นทุนการผลิตมากที่สุด

เท่าที่จะท าได้ แนวคิดข้างต้นไม่มีส่วนใดเลยที่กล่าวถึง “การสหกรณ์” และในโลกความเป็นจริง 

ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมจะสามารถด ารงอยู่ได้ดี ควรจะต้องมี “สถาบันทางสังคม” ที่คอยก ากับ

ดูแลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ กฎระเบียบ กฎหมาย ตลอดจนการ

บังคับใช้ให้เป็นไปตามกฎหมาย กรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ และข้อบังคับต่างๆ ของทางราชการหรือหน่วย

ผลิต (firms) ในฐานะองค์กรหรือสถาบันที่คอยรวบรวมปัจจัยการผลิตและบริหารการผลิต ซ่ึงสหกรณ์ 
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ถือเป็นรูปแบบองค์กรทางเศรษฐกิจที่ส าคัญในการบริหาร รวบรวมผู้ผลิต/หุ้นส่วน หรือการด าเนินการ

ร่วมกัน เพ่ือบรรลุถึงวัตถุประสงค์ร่วมกัน เช่น ก าไร ผลตอบแทนอ่ืนๆ และการสร้างอ านาจต่อรอง 

ฯลฯ โดยสหกรณ์ได้ถือก าเนิดในต่างประเทศมาระยะหนึ่งจึงถูกน าเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทย 

ดังนั้นในส่วนนี้จะขอกล่าวถึงงานศึกษาเก่ืยวกับสหกรณ์ในต่างประเทศ ดังนี้ 

 งานศึกษาของ Patibandla and Sastry (2004) เรื่อง Capitalism and Cooperation: 

Cooperative Institutions in Developing Economy เป็นการศึกษาสหกรณ์ในปรเทศอินเดียและ

บังคลาเทศ พบว่าการรวมกลุ่มของเกษตรกรโดยเฉพาะในรูปแบบของสหกรณ์นั้น ช่วยให้เกษตรกร

แก้ไขปัญหาการเข้าถึงเงินทุน แรงงาน และสร้างก าไรส่วนเกินได้ โดยน ามาซึ่งการแก้ไขปัญหาความ

ยากจน และในขณะเดียวกันกิจการสหกรณ์ก็ประสบความล้มเหลวได้ โดยเฉพาะกิจการสหกรณ์ของผู้

มีรายได้น้อย ไม่สามารถบริหารต้นทุนการซื้อขายแลกเปลี่ยนนระยะเริ่มแรก ( the initial 

transaction cost) ของการบริหารจัดการสหกรณ์ ส่วนสหกรณ์ที่ประสบความส าเร็จนั้นนอกจากจะ

สามารถบริหารต้นทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนในระยะเริ่มแรกได้ดีแล้ว ยังต้องมีการปรับปรุงแรงจูงใจและ

ปรับตัวในการด าเนินการของสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้สหกรณ์สามารถมีก าไรหรือส่วนเกินแจกจ่าย

ไปยังสมาชิก เนื่องจากการด าเนินงานในรูปแบบสหกรณ์สามารถตัดการซื้อขายหรือก าไรจากพ่อค้าคน

กลาง ซึ่งก าไรส่วนนี้อาจเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ในระดับสูง รวมทั้งการกดราคารับซื้อผลผลิต/สินค้าให้อยู่

ในระดับต่ า นอกจากนี้สหกรณ์ยังมีก าไรหรือส่วนเกินอ่ืนๆ เนื่องจากสามารถลดต้นทุนการด าเนิน

ธุรกิจ ช่วยลดความไม่สมบูรณ์ของสารสนเทศ (ภายใต้สถานการณ์ adverse selection) ทางด้าน

การตลาดของสมาชิกแต่ละคน รวมทั้งความไม่แน่นอนระดับสูงของตลาดสินเชื่อในชนบท และผลดีอีก

ประการหนึ่งของการมีสหกรณ์รายย่อยคือ ก าไรหรือส่วนเกินจากการด าเนินการสหกรณ์ท าให้สมาชิก

สามารถขยายกิจการลงทุนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตต่อไปได้ 

 สอดคล้องกับ งานศึกษาของ Torgerson (1977) เกี่ ยวกับสหกรณ์ ชาวนา (farmer 

cooperatives) โดยศึกษาถึงบทบาทของสหกรณ์ชาวนากับการพัฒนาเศรษฐกิจของสหกรณ์ฯใน

สหรัฐอเมริกา  แม้ว่าจ านวนสมาชิกของสหกรณ์ชาวนาจะลดจ านวนลงจาก 7.1 ล้านคน ใน ค.ศ. 

1958 เหลือเพียง 6.1 ใน ค.ศ. 1975 แต่กลับพบว่ายอดขาย รวมทั้งส่วนแบ่งการตลาด (market 

share) กับ ส่วนแบ่งทางการตลาดของ farm supply เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยส่วนแบ่งทาง

การตลาดเพ่ิมขึ้นจาก 8.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐใน ค.ศ. 1975 หรือคิดเป็นร้อยละ 22.7 ในขณะที่
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สัดส่วนของ farm supply ก็มีส่วนแบ่งทางการตลาดเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 16.0 ใน ค.ศ. 1950 คิดเป็น

ร้อยละ 20.8 (Torgerson 1977 p.94) เขามีความคิดเห็นว่ากิจการสหกรณ์นั้นเป็นรูปแบบหรือ

เครื่องมือส าคัญที่ท าให้ฟาร์มครัวเรือนสามารถเข้าถึงตลาด และสามารถเพ่ิมอ านาจทางเศรษฐกิจที่

สามารถท าให้เกษตรกรอยู่รอดได้ สหกรณ์แสดงถึงทางเลือกที่ส าคัญประการหนึ่งต่อการด าเนินธุรกิจ

ซึ่งแตกต่างจากธุรกิจทั่วไปโดยแสดงถึงการมีส่วนร่วมใน “ระบอบประชาธิปไตย” อย่างแท้จริง และ

ผลส าเร็จขั้นสุดท้ายของกิจการสหกรณ์ คือ การเพ่ิมพูนฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิกนั่นเอง  

 อย่างไรก็ตามในระยะที่ผ่านมา พัฒนาการของสหกรณ์ในประเทศต่างๆ พบว่าบางกรณีก็

ประสบความล้มเหลว โดยเฉพาะสหกรณ์แบบดั้งเดิม (traditional cooperatives) ซึ่งไม่สามารถ

เชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรรายย่อยไปสู่ตลาดโลกได้ ในงานของ Singh (2008) ตั้งค าถามท่ีน่าสนใจว่า 

“บริษัทผู้ผลิต” จะสามารถเป็นทางเลือกใหม่หรือเป็น “สหกรณ์รุ่นใหม่” (new generation 

cooperatives) ทดแทนสหกรณ์แบบดั้งเดิมได้หรือไม่ เขายกตัวอย่างของสหกรณ์ที่ด าเนินการใน

ประเทศอินเดียนั้นประสบกับปัญหาการคอรัปชัน การแทรกแซงทางการเมือง ขาดประสิทธิภาพ ฯลฯ 

นอกจากนี้สหกรณ์แบบดั้งเดิมมักจะประสบกับปัญหา การขาดแรงกระตุ้นจากโอกาสทางเศรษฐกิจ 

ขาดทรัพยากรทางการเงิน บริหารงานแบบวันต่อวัน ฯลฯ เขาเสนอว่าควรจะมีสหกรณ์ในรูป

บริษัทผู้ผลิต หรือที่ เรียกว่า “new generation cooperative” ซึ่งเป็นรูปแบบสหกรณ์ที่จ ากัด

สมาชิก และเชื่อมโยงการส่งมอบสิทธิทุนเรือนหุ้น (equity) ของสมาชิกผ่านการซื้อขายแลกเปลี่ยนหุ้น

ระหว่างสมาชิก การเปลี่ยนมือในลักษณะนี้จะท าให้เกิดความคล่องตัวและมีสภาพคล่องส าหรับสมาชิก 

นอกจากนี้มีการบังคับให้ส่งมอบสัญญาการผลิตระหว่างสมาชิก เพ่ิมมูลค่าของสินค้าโดยผ่านใน

กระบวนการผลิตและการตลาด ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารข้อมูลข่าวสาร โดยผ่านการ

บริหารแบบแนวตั้ง หรือ “vertical system” อย่างไรก็ตามยังคงระบบการโหวดแบบ 1 คน 1 เสียง

ไว้ตามเดิม ทั้งนี้ข้อได้เปรียบของสิทธิการส่งมอบ (ในหุ้น) ของสมาชิกมีผลให้ก าไรจากการบริหารงาน

เพ่ิมสูงขึ้น รัฐบาลอินเดียได้พยายามแก้กฎหมายสหกรณ์มาโดยตลอด เพ่ือให้สหกรณ์ดั้งเดิมบริหาร

แบบธุรกิจเอกชนหรือรูปแบบ new generation cooperation นั่นเอง 

 นอกจากนี้งานศึกษาของ Cross and Buccola (2004) เรื่อง “Adapting  Cooperative 

Structure to the New Global Environment” ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของกิจการสหกรณ์กับ

การแข่งขัน กล่าวคือ “สหกรณ์จะเจริญรุ่งเรืองเมื่อการแข่งขันอ่อนแอ และจะเจริญน้อยลงเมื่อการ
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แข่งขันเข้มข้นขึ้น” เขาพบว่าการก่อตั้งของสหกรณ์ในหลายแห่งโดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา 

เกิดขึ้นท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจถดถอย ในขณะที่หากสถานการณ์อยู่ในภาวะแข่งขันรุนแรง สหกรณ์

มักประสบกับความยากล าบาก โดยปัจจัยที่มีผลให้สหกรณ์พบกับความยากล าบากในการด าเนินธุรกิจ 

คือ การเติบโตของตลาดทุน การลดลงของต้นทุนการขนส่ง การเพ่ิมขึ้นของค่าเสียโอกาสในการถือ

ครองตราสารทางการเงิน ผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากตลาดทุน ซึ่งช่วยให้สามารถการขยายกิจการของ

บริษัทเป็นไปไดด้้วยดี  

2.2.3 เกษตรพันธะสัญญาในประเทศไทย 

 การศึกษา งานวิจัยและบทความเกี่ยวกับเรื่องเกษตรพันธะสัญญานั้นมีเป็นจ านวนมากและมี

ความหลากหลาย โดยเริ่มแรกมีแนวคิดว่าเกษตรพันธะสัญญามีส่วนช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ที่แน่นอน 

ช่วยสนับสนุนทางด้านข้อมูล ข่าวสารการตลาด เพ่ิมพูนเทคโนโลยีในการผลิตทางการเกษตรมากขึ้น 

เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน์และการผันผวนของราคาและผลผลิตภาค

เกษตร ท าให้โครงสร้างการผลิตเปลี่ยนไปจ าเป็นต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีและเงินทุน จึงเป็นผลดีของการ

ท าเกษตรพันธะสัญญา ซึ่งมีงานวิจัยหลายชิ้นที่แสดงให้เห็นว่าการท าเกษตรพันธะสัญญาช่วยให้

เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นและมีผลผลิตทางการเกษตรเพ่ิมขึ้น ทรงศักดิ์และคณะ (2540) พบว่า

เกษตรกรที่ท าเกษตรพันธะสัญญาร้อยละ 73.6 มีรายได้ดีกว่าเดิมและสรุปเหตุผลส าคัญที่เกษตรกร

เข้าร่วมในระบบเกษตรพันธะสัญญาเพราะไม่มีความเสี่ยงทางด้านตลาด มีตลาดรองรับซื้อผลผลิต

แน่นอน สามารถขายได้ในราคาที่แน่นอน จึงท าให้เกษตรกรมีรายได้ที่แน่นอน และบริษัทจัดหาปัจจัย

การผลิตให้ก่อน จึงท าให้เกษตรกรสนใจเข้าร่วมท าเกษตรพันธะสัญญา  ส่วนหนึ่งมาจากการที่

เกษตรกรไม่มีเงินทุนเพียงพอในการซื้อปัจจัยการผลิต 

 ในระยะต่อมาเริ่มมีการน าเสนอผลกระทบทางลบของการท าเกษตรพันธะสัญญา โดยเฉพาะ

มีเกษตรกรจ านวนหนึ่งประสบปัญหาต่างๆตามมา ต้องแบกภาระหนี้สินและ มีความเสี่ยงมากขึ้น  มี

งานวิจัยและบทความหลายชิ้นที่กล่าวถึงผลกระทบของการท าเกษตรพันธะสัญญา เกี่ยวกับความเสี่ยง 

ความไม่เป็นธรรมทางด้านต่างๆและมีงานวิจัยอีกจ านวนหนึ่งชี้ให้เห็นถึงปัญหาต่างๆ รวมทั้งมีการ

เสนอแนะแนวทางแก้ไข อาทิ ทศพล (2555) สรุปว่าเกษตรกรในระบบพันธะสัญญาส่วนใหญ่ต้องตก

อยู่ในภาวะสิ้นหวัง มีหนี้สินมากมาย จะเลิกการผลิตก็ท าได้ยากเพราะมีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร

จ านวนมากไปแล้ว นอกจากนี้เกษตรกรไม่มีอ านาจการต่อรองและต้องแบกภาระความเสี่ยงฝ่ายเดียว 
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จึงจ าเป็นต้องมีการปรับทิศทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรเสียใหม่โดยให้เกษตรกรพึ่งพาตนเอง

ได้และเสนอให้มีการประกันการเข้าถึงปัจจัยการผลิตอย่างเพียงพอ สร้างสมดุลของข้อมูล

ประกอบการตัดสินใจให้เกษตรกรรู้ทันสถานการณ์และสร้างการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพ่ือจะได้มี

อ านาจการต่อรอง เป็นต้น กัลปพฤกษ์ ผิวทองงามและคณะ(2552) ศึกษาถึงต้นทุนการผลิตและ

ผลตอบแทนของการท าเกษตรพันธะสัญญา กรณีไก่ หมูและข้าวโพดหวาน พบว่าเกษตรกรได้รับ

ผลตอบแทนไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับเงินลงทุนที่ค่อนข้างสูงและต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินงานและการลงทุนสูง รวมทั้งต้องประสบกับความเสี่ยงทางด้านผลผลิตค่อนข้างสูงจากภัย

ธรรมชาติ โรคระบาด ความเสี่ยงจากความไม่เข้าใจในสัญญา เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ทราบรายละเอียด

ของเงื่อนไข ไม่ทราบสิทธิและรายได้อย่างชัดเจน ในงานวิจัยชี้ให้เห็นถึงปัญหาความไม่เท่าเทียม

ทางด้านต่างๆ เช่นการรับรู้รายละเอียดของสัญญา การก าหนดราคาปัจจัยการผลิตและราคาผลผลิต 

เกษตรกรไม่มีอ านาจต่อรอง การแบ่งสัดส่วนผลประโยชน์ และการเข้าถึงแหล่งทุน นอกจากนั้นใน

งานวิจัยยังมีข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขและกลไกการคุ้มครองเกษตรกร เพ่ือสร้างความเป็นธรรม

โดยเฉพาะเรื่องการท าสัญญาให้ระบุข้อก าหนดเงื่อนไข ผลตอบแทนให้ชัดเจนโปร่งใสและควรให้

หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรระดับท้องถิ่นรับรู้เป็นลายลักษณ์อักษรและเสนอให้รัฐควรจัดตั้งองค์กร

กลางเพ่ือก าหนดราคากลางและตรวจสอบคุณภาพของปัจจัยการผลิต  

 ในขณะที่เบญจพรรณ เอกะสิงห์และคณะ (2554) ศึกษาความเสี่ยงในการท าเกษตรพันธะ

สัญญา ในจังหวัดเชียงใหม่และล าพูน กรณีพืชและสัตว์ 10 ชนิด โดยส ารวจความเสี่ยงทางด้านรายได้ 

ผลผลิต และการตลาดในการท าเกษตรพันธะสัญญา ผลการศึกษาพบว่าความเสี่ยงของเกษตรกร

ทางด้านราคาและการตลาดลดลง แต่ความเสี่ยงทางด้านผลผลิตและรายได้ยังสูงอยู่ เกษตรกรต้องรับ

ความเสี่ยงกรณีท่ีเกิดภัยธรรมชาติ โรคระบาดการท าเกษตรพันธะสัญญาในกลุ่มที่ปลูกพืชมีความเสี่ยง

ทางด้านผลผลิตน้อยกว่ากลุ่มเลี้ยงสัตว์ อย่างไรก็ตามกลุ่มที่ปลูกพืชเกษตรพันธะสัญญายังมีก าไรและ

มีรายได้มากกว่าการท าเกษตรแบบอื่นร้อยละ 61 แต่กลุ่มที่เลี้ยงสัตว์ในกรณีไก่และหมูยกเว้นปลา ถือ

ว่ายังขาดทุน ถ้าค านวณต้นทุนที่ดิน โรงเรือน อุปกรณ์และค่าแรงของเกษตรกร ต้องลงทุนค่อนข้างสูง 

เกษตรกรที่เลี้ยงหมูและไก่แม้มีรายได้ดีแต่มีหนี้สินผูกพันมากในงานศึกษา สรุปว่าการท าเกษตรพันธะ

สัญญามีทั้งได้ก าไรและขาดทุนขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการผลิตและระดับผลผลิตที่ได้ ถ้าผลิตได้น้อยก็

เสี่ยงต่อการขาดทุนและมีหนี้สินติดพัน เกษตรกรต้องกู้ยืมเงินเพ่ือการผลิตเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของ

เงินที่ใช้ในการลงทุน นอกจากนี้ในงานวิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะทางนโยบายเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงาน
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ของเกษตรพันธะสัญญา เช่น นโยบายให้ภาครัฐเข้าไปเป็นตัวกลางร่วมรับทราบปัญหาและแก้ไข

ปัญหาให้เกษตรกรที่เดือดร้อน หาตลาดทางเลือกและทางเลือกทางเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน จัดตั้งหน่วยงาน

หรือส านักงานคุ้มครองผู้ผลิตในระบบเกษตรพันธะสัญญา การมีกฎหมายรองรับ และมีระบบ

ประกันภัยผลผลิตทางการเกษตร ส่วนงานศึกษาของเพ็ญศิริ พบว่าเกษตรกรมิได้ถูกควบคุม ผูกมัด

ตามเงื่อนไขในสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรตามที่เข้าใจ แต่จะถูกควบคุมทางด้านปัจจัยการผลิต 

การตลาด ผ่านเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรและการที่เกษตรกร

ต้องตกอยู่ภายใต้ภาวการณ์เสียเปรียบ ขาดอ านาจต่อรอง เกิดภาระความเสี่ยงสูง มีหนี้สินจากการ

ลงทุน จะมีผลกดดันให้เกษตรกรมีการรวมตัวได้ส าเร็จซึ่งการรวมกลุ่มในการต่อรองจะมีความเข้มแข็ง

มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับต้นทุนในการรวมตัวกัน  ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่มีการร่วมมือกัน 3 

องค์กรได้แก่ สถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน ภายใต้มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน มูลนิธิข้าวขวัญและ

มูลนิธิชุมชนเกษตรนิเวศน์ จัดตั้ง โครงการพัฒนากลไกทางกฎหมายเพ่ือคุ้มครองสิทธิเกษตรกรจาก

การท าเกษตรพันธะสัญญา  เพื่อพัฒนารูปแบบของกลไกการคุ้มครองสิทธิเกษตรกรจากการท าเกษตร

พันธะสัญญา และการสร้างระบบการผลิตและการตลาดที่เป็นธรรม  พร้อมทั้งสร้างความเท่าเทียม

ทางเศรษฐกิจ สังคม และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายเกษตรพันธะสัญญา ซึ่งโครงการนี้

ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสหภาพยุโรป ส าหรับสมาคมวิถีทางเลือกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนได้รับ

งบประมาณสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
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ตารางท่ี 2.3 สรุปปัญหาของเกษตรกรในระบบเกษตรพันธะสัญญาในประเทศไทย 

การศึกษา ผลการศึกษา 
ทรงศักดิ์และคณะ (2540) เกษตรกรไม่มีเงินทุนเพียงพอในการซื้อปัจจัยการผลิต 
กัลปพฤกษ์ ผิวทองงามและคณะ
(2552) 

เกษตรกรได้รับผลตอบแทนไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับเงิน
ลงทุนที่ค่อนข้างสูงและต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
และการลงทุนสูง รวมทั้งต้องประสบกับความเสี่ยงทางด้าน
ผลผลิตค่อนข้างสูงจากภัยธรรมชาติ โรคระบาด ความเสี่ยงจาก
ความไม่เข้าใจในสัญญา เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ทราบรายละเอียด
ของเงื่อนไข ไม่ทราบสิทธิและรายได้อย่างชัดเจน 

เบญจพรรณ เอกะสิงห์และคณะ 
(2554) 

ความเสี่ยงของเกษตรกรทางด้านราคาและการตลาดลดลง แต่
ความเสี่ยงทางด้านผลผลิตและรายได้ยังสูงอยู่ เกษตรกรต้องรับ
ความเสี่ยงกรณีที่เกิดภัยธรรมชาติ โรคระบาด และสรุปว่าการ
ท าเกษตรพันธะสัญญามีทั้ งได้ก าไรและขาดทุนขึ้นอยู่กับ
ประสิทธิภาพการผลิตและระดับผลผลิตที่ได้ 

ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ (2555) เกษตรกรในระบบพันธะสัญญาส่วนใหญ่ต้องตกอยู่ในภาวะสิ้น
หวัง มีหนี้สินมากมาย จะเลิกการผลิตก็ท าได้ยากเพราะมีการ
ลงทุนในสินทรัพย์ถาวรจ านวนมากไปแล้ว นอกจากนี้เกษตรกร
ไม่มีอ านาจการต่อรองและต้องแบกภาระความเสี่ยงฝ่ายเดียว 

พอพันธ์ อุยยานนท์ 
อภิญญา วนเศรษฐ และ 
รัชนี โตอาจ (2557) 

เกษตรกรบางกลุ่มก็ประสบความส าเร็จด้วยดี จากการมีรายได้ที่
แน่นอน มีตลาดรองรับสินค้า และได้รับเทคโนโลยีการผลิตที่มี
มาตรฐาน เกษตรกรกลุ่มนี้สามารถสร้างฐานะเป็นปึกแผ่นมี
ความมั่นคงทางรายได้ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นเกษตรกรรายใหญ่
ที่มีความพร้อมในเรื่องเงินทุนและที่ดิน ในขณะที่เกษตรกรราย
ย่อยส่วนใหญ่กลับไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร หรือในกรณี
ที่แย่ก็คือ มีผลขาดทุนและมีภาระหนี้สิน สาเหตุส าคัญประการ
หนึ่งมาจากการที่มีเงินทุนต่ าไม่สามารถเข้าถึงปัจจัยการผลิต
และเทคโนโลยีการผลิตที่มีมาตรฐานได้ รวมทั้งมีอ านาจในการ
ต่อรองต่ าและเง่ือนไขสัญญาไม่เป็นธรรม 

ที่มา: รวบรวมโดยคณะนักวิจัย 
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2.2.4 เกษตรพันธะสัญญาในต่างประเทศ 

 การท าเกษตรพันธะสัญญาเกิดขึ้นยุคแรกๆในประเทศกรีซและจีน  โดยมีการท าสัญญา

ระหว่างกันของผู้เช่าที่ดินกับเจ้าของที่ดินเพ่ือแบ่งปันผลผลิตที่เกิดจากการลงทุนร่วมกัน  ส าหรับการ

ท าเกษตรพันธะสัญญาระหว่างบริษัทผู้รับซื้อผลผลิตกับเกษตรกรนั้นเริ่มขึ้นเมื่อศตวรรษที่ผ่านมา 

(Little and Watts 1994) เช่น การเข้าไปท าเกษตรพันธะสัญญาของประเทศญี่ปุ่นในไต้หวัน และ

การท าเกษตรพันธะสัญญาของประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศในแถบอเมริกากลาง เป็นต้น   

นอกจากนี้ยังพบว่าในระยะแรกของการท าเกษตรพันธะสัญญานั้นเป็นพวกพืชผลทางการเกษตรก่อน 

อาทิ บริษัทจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชของยุโรปเข้าไปท าเกษตรพันธะสัญญาในประเทศสหรัฐอเมริกา 

(Prowse 2012) ในระยะต่อมาภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 การท าเกษตรพันธะสัญญาจึงได้ขยาย

ขอบเขตออกไปในปศุสัตว์  เช่น  การท าฟาร์มหมูในสหรัฐอเมริกา หลังจากนั้นเกษตรพันธะสัญญาได้

แพร่กระจายเข้าไปในประเทศต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของโลก ทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศก าลัง

พัฒนา  ไม่ว่าจะเป็นอเมริกา ยุโรป ลาตินอเมริกา เอเชีย และแอฟริกา จากงานศึกษาของ Rehber 

2007 ระบุว่าประมาณร้อยละ 15 ของผลผลิตทางการเกษตรในประเทศพัฒนาแล้วอยู่ภายใต้เกษตร

พันธะสัญญา  เช่น  ฟาร์มโคนม  สัตว์ปีก  และน้ าตาล ในเยอรมนี  ผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อในญี่ปุ่นและ

เกาหลีใต้   นอกจากนี้ Prowse (2012) กล่าวถึงเหตุผลที่ประเทศต่างๆทั่วโลก ทั้งประเทศที่เจริญแล้ว

และประเทศก าลังพัฒนา หันมาท าการเกษตรพันธะสัญญา มีทั้งปัจจัยทางด้านอุปสงค์และอุปทานที่

ส่งเสริมให้มีการท าเกษตรพันธะสัญญา  การที่มีความต้องการอาหารเพ่ิมขึ้น เนื่องจากประชากรโลก

เพ่ิมขึ้นท าให้อุปสงค์สินค้าเกษตรเพ่ิมขึ้นในขณะที่มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีมากขึ้น ท าให้

โครงสร้างการผลิตทางการเกษตรเปลี่ยนไป ต้องใช้เทคโนโลยีและเงินทุนมากขึ้นเพ่ือสามารถเพ่ิม

ปริมาณการผลิตและคุณภาพ ท าให้มีความแน่นอนทางด้านราคาและปริมาณผลผลิต ดังนั้นจึงน าการ

ท าเกษตรพันธะสัญญามาใช้เพ่ือช่วยท าให้ปริมาณการผลิตเพ่ิมขึ้น เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้นและจาก

การส ารวจเกษตรกรที่ท าการเกษตรพันธะสัญญาที่ประสบความส าเร็จมีจ านวนมากกว่าที่ล้มเหลวใน

สัดส่วน 35 ต่อ 9 
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เหตุผลที่ท าใหเ้กษตรพันธะสัญญาขยายตัวอย่างรวดเร็วในประเทศก าลังพัฒนา 

 ในช่วง 4 ทศวรรษที่ผ่านมา เกษตรพันธะสัญญาขยายตัวอย่างรวดเร็วในประเทศก าลังพัฒนา  

จึงมีค าถามว่าอะไรเป็นปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดการขยายตัวดังกล่าว  Prowse 2012 ได้อธิบายไว้ว่า

สาเหตุส าคัญที่ท าให้เกษตรพันธะสัญญาขยายตัวอย่างรวดเร็ว  เพราะเป็นช่วงเวลาที่ประเทศเหล่านี้

ก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านและมีการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ  กล่าวคือ เกิดการ

เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งทางด้านอุปสงค์ (demand) และด้านอุปทาน (supply) ที่สนับสนุนให้เกิด

การขยายตัวของการท าเกษตรพันธะสัญญา   

 ส าหรับด้านอุปสงค์ พบว่าประเทศต่างๆส่วนใหญ่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจดีโดยเฉพาะ

ประเทศในเอเชียและประเทศเกิดใหม่ (emerging countries) ที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ก้าว

กระโดด อาทิ จีน เกาหลีใต้   อินเดีย และไทย   สิ่งที่ตามมา คือ จ านวนประชากรที่มากขึ้นรวมทั้ง

รายได้ต่อหัวเพ่ิมขึ้น  มีมาตรฐานการครองชีพสูงขึ้น  และมีความเป็นอยู่ที่ เป็นสั งคมเมือง 

(urbanization)  นอกจากนี้พฤติกรรมในการเลือกซื้ออาหารก็เปลี่ยนแปลงจากในอดีต กล่าวคือ จะมี

ความนิยมอาหารที่มีคุณภาพดี ราคาสูง มีโปรตีนสูง และค านึงถึงสุขอนามัยและความปลอดภัยใน

อาหาร (food safety) มากขึ้น สิ่งต่างๆเหล่านี้สนับสนุนให้เกิดความต้องการอาหารที่มีคุณภาพดีได้

มาตรฐานในปริมาณท่ีมากขึ้น  เกษตรพันธะสัญญาจึงเป็นค าตอบที่จะมารองรับความต้องการเหล่านี้ 

 ส่วนด้านอุปทาน  ก็นับเป็นแรงผลักดันอีกด้านหนึ่งต่อการขยายตัวของเกษตรพันธะสัญญา  

จากการเปิดเสรีทางการค้าและนโยบายส่งเสริมการส่งออกของประเทศต่างๆในระยะที่ผ่านมา  ส่งผล

ให้ปริมาณการค้าของโลกขยายตัวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสินค้าอาหารและสินค้าเกษตรอ่ืนๆ  

นอกจากนี้การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ( infrastructure) และระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพ มี

เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย ท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคได้อย่าง

รวดเร็ว รวมทั้งการมีต้นทุนธุรกรรมที่ต่ าลงจากการจัดการสมัยใหม่และการเกิดการประหยัดจาก

ขนาดการผลิตที่ใหญ่ขึ้น นอกจากนี้การรวมตัวในแนวดิ่ง (vertical integration) หรือ การผลิตแบบ

ครบวงจรจะท าให้การผลิตมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จากปัจจัยต่างๆเหล่านี้ส่งเสริมให้การท าเกษตรพันธะ

สัญญาประสบความส าเร็จ ในบทบาทของการผลิตผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือตอบสนองต่อความ

ต้องการอาหารที่มากข้ึน  
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 ส าหรับงานศึกษาเชิงประจักษ์เกี่ยวกับเกษตรพันธะสัญญาในประเทศต่างๆโดยเฉพาะใน

ประเทศก าลังพัฒนายังคงมีข้อโต้แย้งว่า เกษตรพันธะสัญญาเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและส่งผล

ดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวจริงหรือ  รวมทั้งส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรอย่างไร 

จากงานศึกษาของ Novib (2008) ที่ศึกษาเกษตรพันธะสัญญาในเอเชีย ซึ่งประกอบด้วยประเทศต่างๆ

รวม 7 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียตนาม ฟิลิปปินส์ ลาว และกัมพูชา พบว่ายังไม่มี

ข้อสรุปที่ชัดเจนว่าเกษตรพันธะสัญญาส่งผลดีต่อประเทศเหล่านี้อย่างแท้จริง ผลการศึกษามีความ

หลากหลายในแต่ละประเทศ ซึ่งพบว่าในหลายกรณีการท าเกษตรพันธะสัญญาก็ประสบความส าเร็จดี 

เช่น การท าเกษตรพันธะสัญญาในลาวและกัมพูชาช่วยให้เกิดการจ้างงานและสร้างรายได้ให้กับคนใน

ชนบท ท าให้มีโอกาสที่จะเข้าสู่การประกอบอาชีพมากขึ้น รวมทั้งประชากรได้รับอาหารที่มีคุณภาพ

และมาตรฐานดีขึ้นด้วย เช่นเดียวกับประเทศไทยที่การท าเกษตรพันธะสัญญาได้ผลดีจากการ

ขับเคลื่อนของภาคเอกชนเป็นแกนน า ท าให้การผลิตอาหารในภาคเกษตรมีการขยายตัวและพัฒนา

จากการพ่ึงพาสินค้าดั้งเดิมเพียงไม่กี่ชนิดมาเป็นระบบการผลิตที่ได้มาตรฐาน บูรณาการ และเป็นเชิง

อุตสาหกรรมมากขึ้น อย่างไรก็ตามในบางกรณีกลับพบว่าเกิดความล้มเหลว เช่น ในกรณีประเทศ

เวียตนามเกษตรพันธะสัญญาส่วนใหญ่ไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร ยกเว้น ข้าวญี่ปุ่น (Japanese 

rice) และข้าวโพด (baby corn) ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก value chain ที่เกี่ยวข้องมีคุณภาพไม่ดีท า

ให้เป็นอุปสรรคในภาพรวม  และในบางกรณีก็เป็นความส าเร็จแบบมีเงื่อนไข เช่น กรณีปาล์มน้ ามันใน

อินโดนีเซีย การท าเกษตรพันธะสัญญาประสบความส าเร็จดีส าหรับผู้ผลิตรายใหญ่ที่มีพ้ืนที่ในการ

เพาะปลูกมาก เพราะจะได้รับประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาดและสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้

มากกว่าผู้ผลิตขนาดเล็ก เป็นต้น ดังนั้นเกษตรพันธะสัญญาจึงมิใช่สูตรส าเร็จในการพัฒนาที่จะสร้าง

ความมั่นคงทางรายได้เสมอไป เนื่องจากความส าเร็จขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมอ่ืนที่เกี่ยวข้องหลาย

ปัจจัย เช่น สินค้าเกษตรที่น ามาท าเกษตรพันธะสัญญา การวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ความพร้อมของเกษตรกร ประสิทธิภาพด้านการตลาด เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่าการจัดสรร

ผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและเกษตรกรก็มีความไม่เท่าเทียมอีกด้วย (Bijman, 2008) 

2.2.5 เกษตรพันธะสัญญาในรูปแบบสหกรณ์ 

 เกษตรพันธะสัญญาในรูปแบบสหกรณ์ เกิดจากแนวคิดการน าส่วนดีของเกษตรพันธะสัญญา

และแนวทางสหกรณ์มารวมกัน ในลักษณะของการรวมกันซื้อและรวมกันจ าหน่าย เพ่ือสร้างจุดแข็ง



เกษตรพันธะสัญญาในรูปแบบสหกรณ์เพื่อความมั่นคงทางรายได้ของเกษตรกรรายย่อย 

| 2-33 

และลดจุดอ่อนของการท าธุรกิจร่วมกันในลักษณะเกษตรพันธะสัญญาที่มีอยู่เดิม กล่าวคือเกษตร

พันธะสัญญาในรูปแบบสหกรณ์จะช่วยลดความเสี่ยงของบริษัทเอกชนผู้สนับสนุนปัจจัยการผลิตใน

ด้านต่างๆ อาทิ การควบคุมคุณภาพ การคัดเลือกเกษตรกรที่ผิดพลาด และการทุจริต เป็นต้น อันเป็น

ปัญหาส าคัญที่น าไปสู่ความเสียหายของบริษัทฯได้ จากการท าสัญญากับสหกรณ์ที่เป็นนิติบุคคลและมี

กฎหมายรองรับแทนการท าสัญญากับเกษตรกรรายย่อยเป็นรายบุคคลที่มีความหลากหลาย กระจาย

ตัวและบริหารจัดการยากกว่า นอกจากนี้ในระบบสหกรณ์มีระบบการควบคุมและตรวจสอบได้ 

รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสาร การอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรท าได้สะดวกจากการรวมตัวดังกล่าว 

ส าหรับในส่วนของเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยที่ขาดแคลนเงินทุน ไม่มีอ านาจในการต่อรอง 

และไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานได้ การรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์จะช่วยแก้ปัญหา

ข้างต้นได้เป็นอย่างดี ท าให้เกษตรกรรายย่อยมีโอกาสในการสร้างผลผลิตที่ได้มาตรฐานและเป็นที่

ยอมรับของตลาด นอกจากนี้ เกษตรกรจะมีความแน่นอนในเรื่องตลาดเพราะผลผลิตที่ได้นั้น 

บริษัทเอกชนจะรับซื้อตามเงื่อนไขที่ท าสัญญาร่วมกัน ดังนั้นการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยในรูป

ของสหกรณ์การเกษตรจะท าให้เกษตรกรมีรายได้อย่างต่อเนื่อง การช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย

ดังกล่าวจะท าให้ชุมชนมีส่วนร่วม มีความเข้มแข็ง และเกษตรกรมีความเป็นอยู่ดีข้ึนในระยะยาว 

 ส าหรับตัวอย่างของเกษตรพันธะสัญญาในรูปแบบสหกรณ์ที่ประสบความส าเร็จแห่งหนึ่ง

เกิดขึ้นในประเทศจีน ที่น่าสนใจน ามากล่าวถึงเพราะบริษัทเอกชนของไทย คือ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ 

จ ากัด (มหาชน) หรือ ที่รู้จักกันในนาม ซีพี เป็นผู้เข้าไปด าเนินการร่วมกับรัฐบาลจีน โดยเกิดจากความ

ร่วมมือที่เรียกว่า 4 ประสาน มีรัฐบาลจีนเป็นเจ้าภาพ น าเอาที่ดินของชาวนาและคนพิการในหมู่บ้าน

จัดตั้งเป็นสหกรณ์ และบริษัท ซีพี เป็นผู้เข้าร่วมท าเกษตรพันธะสัญญากับสหกรณ์ดังกล่าว ซึ่งเป็น

ผู้สนับสนุนปัจจัยการผลิต เทคโนโลยีการเลี้ยงที่ทันสมัย รวมทั้งรับซื้อผลผลิตที่ได้ เช่น ไข่ไก่ เป็นต้น 

เพ่ือน าไปจ าหน่าย และแปรรูปอาหารต่อไป ส าหรับผลผลิตที่ได้จ าหน่ายให้กับผู้บริโภคในประเทศจีน 

โดยเริ่มเปิดด าเนินการแล้วเมื่อ เดือนเมษายน 2556 ที่เมืองผิงกู่ ชานกรุงปักกิ่ง ใช้เงินลงทุน 3,500 

ล้านบาท สามารถผลิตไข่ไก่ได้วันละ 2.2 ล้านฟอง โดยมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกรองจาก

สหรัฐอเมริกา มีอายุโครงการ 20 ปี เมื่อครบ 20 ปีแล้วจ่ายคืนเงินกู้และดอกเบี้ยหมด ก็จะโอน

กรรมสิทธิ์ฟาร์มเป็นของสหกรณ์ที่มีสมาชิกกว่าหนึ่งพันคน และจ้างบริษัทซีพีให้บริหารงานต่อไป โดย 

ซีพี จะเปลี่ยนสถานะจากผู้ร่วมทุนเป็นลูกจ้างของสหกรณ์ (ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 1 

เมษายน 2557) โครงการนี้จะช่วยเพ่ิมรายได้ให้กับชาวนาที่ยากจนให้มีรายได้สูงขึ้น มีชีวิตความ
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เป็นอยู่ที่ดีข้ึน รวมทั้งมีความม่ันคงทางรายได้ที่เกิดจากผลผลิตที่ออกมาอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้การ

ผลิตอาหารโปรตีนออกสู่ท้องตลาดจะช่วยให้ประชาชนมีอาหารที่มีคุณภาพเพียงพอต่อการบริโภคและ

ราคาต่ าลง รวมทั้งประเทศมีความมั่นคงทางอาหารจากการที่สามารถผลิตได้เองภายในประเทศ จะ

เห็นได้ว่าโครงการเกษตรพันธะสัญญาในรูปแบบสหกรณ์ดังกล่าว เป็นการน าข้อดีของเกษตรพันธะ

สัญญาและเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ เข้ามาสร้างอาชีพใหม่ให้กับเกษตรกรที่เคยท าการ เกษตร

แบบดั้งเดิม โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรที่ผันอาชีพ

จากการท านามาเลี้ยงไก่และสร้างรายได้ให้ยั่งยืน ส่วนบริษัท ซีพี ร่วมท าธุรกิจโดยรัฐบาลสนับสนุน มี

แรงงานและสถานที่รองรับ และตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่  ท าให้การด า เนินธุรกิจมีความราบรื่นและ

เป็นที่ยอมรับในประเทศจีนอย่างกว้างขวาง และในส่วนของรัฐบาลจีนนั้น นอกจากจะสร้างงานและ

รายได้ให้กับประชากรแล้ว การมีความมั่นคงทางอาหารซึ่งเป็นเรื่องส าคัญส าหรับประเทศขนาดใหญ่

อย่างจีนก็นับเป็นผลประโยชน์อีกประการหนึ่ง รวมทั้งยังท าให้คุณภาพชีวิตของประชากรดีข้ึนจากการ

มีอาหารที่มีคุณภาพอีกด้วย 

 นอกจากนี้งานศึกษาของ Prowse (2007) ระบุว่าแม้เกษตรพันธะสัญญาจะช่วยให้เกิดการ

ขยายตัวของภาคเกษตรกรรมและลดปัญหาความยากจนในประเทศต่างๆ แต่กลับพบว่าฟาร์มที่มีการ

ผลิตขนาดใหญ่จะได้ประโยชน์จากการท าเกษตรพันธะสัญญาในด้านต่างๆ อาทิ การประหยัดจาก

ขนาด การประหยัดจากการใช้แรงงานลดลง ประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้น เป็นต้น อย่างไรก็ตาม

เกษตรกรรายย่อยหรือฟาร์มขนาดเล็กส่วนใหญ่ มักเป็นกลุ่มที่มีปัญหาในเรื่องการขาดแคลนเงินทุนที่

จะเข้าสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง ในขณะที่บริษัทรับซื้อผลผลิตที่ท าสัญญากับ

เกษตรกรรายย่อยจ านวนหลายรายจะท าให้การบริหารจัดการมีความยุ่งยาก และมีต้นทุนในการ

บริหารจัดการสูงขึ้นด้วย เขาเสนอแนะว่าการรวมกลุ่มเกษตรกรในรูปแบบสหกรณ์จะช่วยลดปัญหา

เหล่านี้ลง และท าให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกัน หรือ win-win outcomes ในด้านเกษตรกร

สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ใช้เงินลงทุนสูงจากการระดมทุนร่วมกัน สร้างอ านาจในการเจรจาต่อรอง

กับคู่สัญญา สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และลดต้นทุนการขนส่ง เป็นต้น ส่วนบริษัทก็สามารถลด

ต้นทุนด้านการบริหารจัดการและด้านเอกสารลง การดูแลให้ค าแนะน าท าได้สะดวกเนื่องจากมีการ

รวมกลุ่มกันไม่ต้องเดินทางหลายแห่ง มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน เป็นต้น อย่างไรก็ตามในทาง

ปฏิบัติการท าเกษตรพันธะสัญญาในรูปแบบสหกรณ์ก็มิได้ประสบความส าเร็จเสมอไป ในหลายกรณีที่

สหกรณ์ก็ประสบความล้มเหลวจากการที่สมาชิกขาดทักษะในการบริหารจัดการที่ดีพอ การสื่อสาร
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ระหว่างสมาชิกไม่ทั่วถึง นอกจากนี้ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่มีผลต่อความส าเร็จ คือ การสนับสนุน

จากภาครัฐในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน และการริเริ่มให้เกิดการรวมตัวดังกล่าว  

 สอดคล้องกับงานศึกษาของ Coulter et al. (1999) ที่ให้ความเห็นว่าการท าเกษตรพันธะ

สัญญาในรูปแบบสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรนั้น จะเพ่ิมศักยภาพการเข้าถึงเทคโนโลยีและตลาดใหม่

ส าหรับเกษตรกรรายย่อย การรวมกลุ่มที่ประสบความส าเร็จสูงมักเป็นกลุ่มที่มีขนาดเล็กหรือจ านวน

สมาชิกไม่มากนัก มีความสนิทสนมและพึงพากันสูงภายในกลุ่ม มีอ านาจในการต่อรองสูงขึ้น ผ่านการ

อบรมเกี่ยวกับองค์ความรู้ต่างๆมาเป็นอย่างดี ส าหรับภาครัฐควรส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกร 

และสนับสนุนให้เกิดการลงทุนจากภาคเอกชน ในขณะเดียวกันรัฐบาลควรดูแลในการจัดหาระบบ

สาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานให้เพียงพอ มีบทบาทส าคัญในการรวบรวมข้อมูลและเผยแพร่

ความรู้และประสบการณ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย 

 ส าหรับเกษตรพันธะสัญญาในรูปแบบสหกรณ์ของประเทศไทย พบว่าสหกรณ์การเกษตรที่มี

การท าพันธะสัญญากับบริษัทเอกชนแบบเต็มรูปแบบนั้นมีน้อยมาก โดยการท า เกษตรพันธะสัญญา

เต็มรูปแบบในที่นี้หมายถึง บริษัทเอกชนเป็นผู้จัดหาปัจจัยการผลิต ถ่ายทอดเทคโนโลยี และรับซื้อ

ผลผลิตตามราคาที่ตกลงกันไว้ และเกษตรกรเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องการผลิตและควบคุมคุณภาพ

ร่วมกัน อย่างไรก็ตามในทางปฎิบัติที่พบเห็นบ้างก็คือ การท าสัญญาในลักษณะของการบันทึกความ

เข้าใจร่วมกัน หรือ MOU (Memorandum of Understanding) ระหว่างสหกรณ์กับบริษัทเอกขน

ที่มารับซื้อผลผลิต โดยที่เกษตรกรเป็นผู้จัดหาปัจจัยการผลิตเอง รวมทั้งใช้เทคโนโลยีของตนเอง 

บริษัทเอกชนจะเข้ามาตรวจสอบกระบวนการผลิตว่าได้มาตรฐานตามที่ตกลงไว้หรือไม่ และรับซื้อ

ผลผลิตตามราคาและมาตรฐานสินค้าที่ตกลงกัน ยกตัวอย่างเช่น กรณีของสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด 

ที่ปลูกกล้วยหอมโดยมีบริษัทเอกชนจากประเทศญี่ปุ่น เข้ามารับซื้อและส่งออกไปญี่ปุ่น เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามการท าพันธะสัญญาในการจ าหน่ายผลผลิตดังกล่าว แม้ว่าจะเป็นผลดีกับเกษตรกรผู้ผลิต

แต่มีความเหมาะสมกับเกษตรกรที่มีความพร้อมในเรื่องปัจจัยการผลิตและกระบวนการผลิตอยู่แล้ว 

ซึ่งไม่อาจแก้ปัญหากับเกษตรกรรายย่อยที่ขาดแคลนเงินทุนและเทคโนโลยีที่มีมาตรฐาน ดังนั้นค าว่า  

“เกษตรพันธะสัญญาในรูปแบบสหกรณ์” ในการศึกษานี้เป็นการจัดการสหกรณ์ประเภทสหกรณ์

การเกษตร ซึ่งจะให้ความส าคัญกับเกษตรพันธะสัญญาที่เต็มรูปแบบเพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหาให้กับ

เกษตรกรรายย่อยต่อไป 



บทที่ 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

การศึกษาเกษตรพันธะสัญญาในรูปแบบสหกรณ์เพ่ือความมั่นคงทางรายได้ของเกษตรกรราย

ย่อยนี้ เป็นการศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการเก็บข้อมูลภาคสนาม

จากภาคส่วนต่างๆที่ เกี่ยวข้องในระบบเกษตรพันธะสัญญาไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรผู้ เลี้ยงไก ่

บริษัทเอกชน/ผู้จ้างลี้ยง และสหกรณ์ที่ประสบความส าเร็จในการด าเนินการ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ

ที่เก่ียวข้องในการก ากับดูแลและก าหนดนโยบายด้านสหกรณ์ เพ่ือให้ได้รับข้อมูลข่าวสารและมุมมองที่

ครบถ้วน น าไปสู่การก าหนดรูปแบบสหกรณ์ท่ีมีความเหมาะสมในการท าเกษตรพันธะสัญญา ทั้งนี้การ

ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีโอกาสในการให้ความเห็นร่วมกัน จะท าให้เกิดการยอมรับและให้ความร่วมมือใน

การด าเนินการ โดยในการศึกษานี้เลือกศึกษาเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ในภาคกลางจ านวน 2 จังหวัด ได้แก่ 

จังหวัดลพบุรี และชัยนาท ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่เกษตรกรรายย่อยประสบกับปัญหาต่างๆในระบบเกษตร

พันธะสัญญามาก อาทิ ประสบกับการขาดทุนในบางช่วงเวลา ถูกเอาเปรียบในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็น

การได้รับปัจจัยการผลิตที่คุณภาพต่ า การเคลื่อนย้ายไก่และการชั่งน้ าหนักที่หน้าโรงงานแทนที่จะเป็น

หน้าฟาร์มของเกษตรกร เป็นต้น รวมทั้งไม่ได้รับคู่สัญญาโดยบริษัทเอกชนเป็นผู้เก็บไว้ทั้งหมด ดังนั้น

เพ่ือต่อยอดงานศึกษาเกษตรพันธะสัญญากับความมั่นคงทางรายได้ของเกษตรกร: กรณีการเลี้ยงไก่

และหมูในเขตภาคกลาง (พอพันธ์ อุยยานนท์ อภิญญา วนเศรษฐ และ รัชนี โตอาจ 2558) ซึ่งพบว่า

เกษตรกรรายย่อยประสบปัญหาในด้านต่างๆที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ข้อมูลข่าวสาร 

เทคโนโลยีที่ทันสมัย และเป็นคู่สัญญากับบริษัทขนาดใหญ่ได้  โดยแนวทางหนึ่งที่จะบรรเทาปัญหา

ข้างต้นได้ ก็คือการรวมกลุ่มเกษตรกร โดยเฉพาะเป็นการท าเกษตรพันธะสัญญาในรูปแบบสหกรณ์ที่มี

ข้อดีหลายประการดังกล่าวในบทที่ 2 แล้ว ดังนั้นในการศึกษานี้จึงมีการเก็บข้อมูลจากเกษตรกรราย

ย่อยและขนาดกลางเป็นหลัก ซึ่งคาดว่าจะมีความสนใจในการรวมกลุ่มเพ่ือสร้างอ านาจในการต่อรอง

และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตได้ ซึ่งจะแตกต่างจากเกษตรกรรายใหญ่ที่สามารถด าเนินงานได้ด้วย

ตนเองเป็นอย่างด ี

โดยการศึกษานี้มีกิจกรรมและวิธีด าเนินการ ดังนี้ 
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1) วิธีด าเนินการจะเริ่มจากการรวบรวมข้อมูล เอกสาร ต ารา และบทความต่างๆ เพ่ือศึกษา

แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับการท าเกษตรพันธะสัญญาในรูปแบบสหกรณ์ทั้งในและ

ต่างประเทศ 

2) ศึกษาความเป็นมาและสภาพปัจจุบันของการด าเนินงานของสหกรณ์ในประเทศไทยใน

ระยะที่ผ่านมา โดยพิจารณาถึงภาพรวมของสหกรณ์ประเภทต่างๆ และให้ความส าคัญกับสหกรณ์

การเกษตร และแนวโน้มการขยายตัวของสหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นรูปแบบที่ จะ

น ามาใช้ในการท าเกษตรพันธะสัญญาต่อไป นอกจากนี้จะวิเคราะห์ถึง ข้อดี/จุดเด่นของสหกรณ์ 

รวมทั้งข้อจ ากัด ปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานในแง่มุมต่างๆในลักษณะภาพรวม 

ทั้ งที่ เป็นปัจจัยภายในสหกรณ์ เองและปัจจัยภายนอก อาทิ  ข้อกฏหมาย นโยบายรัฐบาล 

ความสามารถในการบริหารจัดการ ความสามารถในการแข่งขัน และการมีส่วนร่วมของสมาชิก เป็น

ต้น  

3) การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) โดยจะแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ในระยะแรก

จะคัดเลือกสหกรณ์การเกษตรที่ด าเนินการประสบความส าเร็จ เพ่ือสัมภาษณ์เชิงลึกในประเด็นต่างๆ 

เช่น การจัดโครงสร้างองค์กร ลักษณะของการแบ่งงานกันท า การผลิต การตลาด ระบบการควบคุม 

และการแบ่งปันผลประโยชน์ รวมทั้งปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ (key success factors) และ

ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค์ในการด าเนินงาน ส าหรับในระยะที่สองจะสัมภาษณ์เชิงลึก กับภาคส่วนที่

เกี่ยวข้องกับเกษตรพันธะสัญญา ประกอบด้วยเกษตรกรผู้เลี้ยง บริษัทเอกชน รวมทั้งบุคลากรของ

ภาครัฐ เพ่ือหาแนวทางร่วมกันในการจัดตั้งเกษตรพันธะสัญญาในรูปแบบสหกรณ์ 

4) จัดการประชุ มกลุ่ มย่ อย  (focus group) กลุ่ ม เกษตรกรผู้ เลี้ ย งใน พ้ืนที่ ที่ เลื อก

ท าการศึกษา เพ่ือระดมความคิดเห็นในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท าเกษตรพันธะสัญญาใน

รูปแบบสหกรณ์ เพ่ือหาแนวทางที่เหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และน าไปสู่การจัดตั้ง

เกษตรพันธะสัญญาในรูปแบบสหกรณ์ในอนาคต 

5) จัดท าผลการศึกษา จากการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลทั้งหมด ทั้งในส่วนของข้อมูล

ทุติยภูมิและข้อมูลภาคสนามที่ประกอบด้วย การสัมภาษณ์เชิงลึก และการประชุมกลุ่มย่อย 

6) สรุปผลการศึกษาและจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 
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3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

 ส าหรับวิธีการศึกษาเกษตรพันธะสัญญาในรูปแบบสหกรณ์เพ่ือความมั่นคงทางรายได้ของ

เกษตรกรรายย่อยนี้ มีการเก็บข้อมูลภาคสนามใน 2 ลักษณะ คือ การสัมภาษณ์เชิงลึกและการประชุม

กลุ่มย่อย ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนหนึ่งจะเป็นการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) เพ่ือ

ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการหารูปแบบที่เหมาะสมของการท าเกษตรพันธะสัญญาใน

รูปแบบสหกรณ์ เพ่ือบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรรายย่อยเป็นหลัก เช่น ท าให้มีอ านาจในการ

ต่อรองมากขึ้น สามารถเข้าถึงเงินทุนและเทคโนโลยี เป็นต้น  

ประชำกร 

 โดยประชากรในพ้ืนที่ที่ท าการศึกษาจ านวน 2 จังหวัด ประกอบด้วยเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ใน

จังหวัดลพบุรี และชัยนาท มีรายละเอียดดังนี้ 

     ตำรำงท่ี 3.1 จ านวนครัวเรือนเกษตรกรผู้เลี้ยงไก ่พ.ศ. 2557 

จังหวัด เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ 

(ครัวเรือน) 

ลพบรุ ี

ชัยนาท 

27,262  

13,285 

     ที่มา: กรมปศุสัตว์ (2558) 

 ส าหรับจ านวนสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกรการเกษตรในประเทศไทย ณ มีนาคม 

พ.ศ. 2560 มีจ านวนทั้งสิ้นประมาณ 4,447 แห่ง จากจ านวนสหกรณ์ทั้งหมดทุกประเภทจ านวน 

8,235 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 54 ดังนั้นสหกรณ์การเกษตรนับเป็นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ที่สุด รองลงมา 

ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์บริการ ตามล าดับ (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2560) 
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                 ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (2560) 

ภำพที่ 3.1 สัดส่วนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

 ส าหรับหน่วยงานราชการ ได้แก่ หน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกันการก ากับดูแล และก าหนด

นโยบายเกี่ยวกับการท าเกษตรพันธะสัญญาเป็นหลัก ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ง

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง คือ กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นอกจากนี้ใน

ส่วนของบริษัทเอกชนนั้นประชากรในการศึกษานี้ ได้แก่ บริษัทเอกชนที่มีประสบการณ์ในการท า

เกษตรพันธะสัญญากับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ 

กลุ่มตัวอย่ำง 

 ในการศึกษานี้จะเลือกพ้ืนที่แบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling)  ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการ

ท าเกษตรพันธะสัญญาอย่างหนาแน่น ทั้งนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในรัศมีที่ ไม่ห่างจากท าเลที่ตั้งของ

บริษัทเอกชนคู่สัญญานัก เนื่องจากการติดต่อสื่อสารและการขนส่งระหว่างคู่สัญญามีความสะดวก 

ส่วนการเลือกตัวอย่างของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่นั้น จะพิจารณาจากประสบการณ์ในการเข้าสู่ระบบ

เกษตรพันธะสัญญาเป็นส าคัญ ซึ่งเกษตรกรต้องมีประสบการณ์ไม่ต่ ากว่า 5 ปี  และเป็นการเลือก

เกษตรกรผู้ผลิตไก่ในพ้ืนที่ที่ก าหนด แบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) เช่นเดียวกัน โดย

ประกอบด้วยเกษตรกรรายย่อยที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการท าเกษตรพันธะสัญญาในด้านต่างๆ โดย
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การจัดประชุมกลุ่มย่อยและสัมภาษณ์เชิงลึก นอกจากนี้ในส่วนของบริษัทฯจะใช้บริษัทเอกชนที่

ด าเนินการในพ้ืนที่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทเอกชนขนาดกลางและเล็ก  

 ส าหรับส่วนราชการเลือกสัมภาษณ์กับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง ได้แก่ กรมปศุสัตว์ 

ที่ดูแลในเรื่องมาตรฐานการเลี้ยงไก่ ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับนโยบายของรัฐและมีความใกล้ชิดกับเกษตรกร

ในพ้ืนที่ รวมทั้งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ก าหนดนโยบาย ดูแล และก ากับ

การด าเนินงานของสหกรณ์โดยตรง  

กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรที่ใช้ในการศึกษามีรายละเอียดดังนี้ 

ตำรำงท่ี 3.2 กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรในระบบเกษตรพันธะสัญญา 

ประเภทเกษตรกร ขนำด เงินลงทุน 
(ล้ำนบำท) 

จ ำนวนรำย 
 

(ร้อยละ) 

เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ รายเล็ก 

รายกลาง 

ต่ ากว่า  2 

2 – 10 

63 

27 

70 

30 

หมายเหตุ กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรจ านวนทั้งสิ้น 90 ราย 

ในการแบ่งขนาดของเกษตรกรเป็นรายเล็กและรายกลาง จะพิจารณาจากขนาดของเงินลงทุน

เป็นส าคัญ (รายละเอียดในตารางที่ 3.2) และเมื่อพิจารณาจ านวนครัวเรือนของกลุ่มตัวอย่างแล้ว 

พบว่าจ านวนครัวเรือนของเกษตรกรขนาดเล็กต่อเกษตรกรขนาดกลาง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ต่อ 

30 ทัง้นี้เพ่ือต้องการระดมความคิดเห็นจากเกษตรกรที่เป็นรายย่อยและกลางเป็นส าคัญ 

ส าหรับรายชื่อบริษัทเอกชนที่ให้สัมภาษณ์ ประกอบด้วยทั้งบริษัทขนาดใหญ่ ขนาดกลาง 

และขนาดเล็กที่มีการด าเนินธุรกิจในระบบเกษตรพันธะสัญญาการเลี้ยงไก่ในพ้ืนที่ที่ศึกษา ส่วน

หน่วยงานราชการที่ให้สัมภาษณ์ ประกอบด้วย 

1. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี 

2. ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

3. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท 

4. กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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5. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

 รายชื่อสหกรณ์ที่ให้สัมภาษณ์ ประกอบด้วย 

  1. สหกรณโ์คนมหนองโพราชบุรี จ ากัด 

  2. สหกรณโ์คนมไทย-เดนมาร์ก พัฒนานิคม จ ากัด 

  3. สหกรณผ์ู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จ ากัด 

  4. สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด  

  5. หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า จ ากัด 

                     6. โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนและบริษัทเจริญ

โภคภัณฑ ์จ ากัด ในการเลี้ยงไก่ไข่ในรูปแบบสหกรณ์ผิงกู่ 

  โดยทั้งหมดเป็นสหกรณ์/การรวมกลุ่มที่ประสบความส าเร็จ บางสหกรณ์/กลุ่มมีผลการ

ด าเนินงานดี มีตรายี่ห้อผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค เช่น สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จ ากัด 

ในขณะที่บางแห่งได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่น เช่น สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ก พัฒนานิคม จ ากัด หรือ

บางแห่งมีการผลิตเพ่ือส่งออก เช่น สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด หรือมีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

สามารถสร้างผลผลิตได้ปริมาณมากต่อวันและมีต้นทุนการผลิตต่ าจากการผลิตครบวงจรและเกิดการ

ประหยัดต่อขนาด เช่น การเลี้ยงไก่ไข่ในรูปแบบสหกรณ์ผิงกู่ และหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า 

จ ากัด โดยในการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงนี้ จึงออกแบบการเลือกให้มีความหลากหลาย

เพ่ือให้ได้มุมมองที่ครบถ้วน และน าไปสู่การก าหนดรูปแบบสหกรณ์ต้นแบบ เพ่ือเป็นทางเลือกกับ

เกษตรกรรายย่อยต่อไป  

ส าหรับรายชื่อบริษัทเอกชนที่ให้สัมภาษณ์ ประกอบด้วยทั้งบริษัทขนาดใหญ่ ขนาดกลาง 

และขนาดเล็ก ที่มีการด าเนินธุรกิจในระบบเกษตรพันธะสัญญาการเลี้ยงไก่ โดยเป็นการเลือกแบบ

เฉพาะเจาะจง ซึ่งเป็นกลุ่มของเครือเจริญโภคภัณฑ์มากท่ีสุด เพราะมีส่วนแบ่งการครองตลาดในธุรกิจ

นี้มากที่สุด ประกอบกับเป็นรายแรกๆที่เข้าสู่ธุรกิจนี้จึงมีความช านาญ (ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิง

ลึก) ดังนี้ 

  1. บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 

  2. บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด 

  3. บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 



เกษตรพันธะสัญญาในรูปแบบสหกรณ์เพื่อความมั่นคงทางรายได้ของเกษตรกรรายย่อย 

| 3-7 

  4. บริษัทเบทาโกร จ ากัด (มหาชน) 

  5. บริษัทคาร์กิลล์สยาม จ ากัด 

  6. บริษัทวิโรจน์ฟาร์ม จ ากัด 

หมายเหตุ บริษัทที่ 1-4 เป็นบริษัทขนาดใหญ่ 

    บริษัทที่ 5  เป็นบริษัทขนาดกลาง 

    บริษัทที่ 6  เป็นบริษัทขนาดเล็ก 

 โดยสรุปแล้วในการศึกษานี้ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่างทัง้หมด 4 กลุ่ม ซึ่งแบ่งการเก็บข้อมูล

ออกเป็นการประชุมกลุ่มย่อยและการสัมภาษณ์เชิงลึก ดังตารางที่ 3.3 

 

      ตำรำงท่ี 3.3 ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

              : คน 

กำรประชุมกลุ่มย่อย กำรสัมภำษณ์เชิงลึก 

เกษตรกร เกษตรกร บริษัทเอกชน หน่วยงำน
รำชกำร 

สหกรณ์ 

90* 15 10 10 12 

       หมายเหตุ * เกษตรกรรายเล็กจ านวน 63 ราย และเกษตรกรรายกลางจ านวน 27 ราย 

3.2 เครื่องมือกำรวิจัย 

 ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษานี้ คือ แบบสัมภาษณ์ที่น ามาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

จาก 2 กิจกรรมประกอบด้วย  

 1. กำรสัมภำษณ์เชิงลึก (in-depth interview) เป็นการสัมภาษณ์ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ได้แก่ เกษตรกรผู้ เลี้ยงไก่ในระบบเกษตรพันธะสัญญา บริษัท เอกชนที่เป็นผู้จ้างเลี้ยง/คู่สัญญา 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จ และส่วนงานราชการซึ่งในที่นี้ คือ ส านักงานปศุสัตว์ใน

พ้ืนที่ที่ศึกษา กรมตรวจบัญชีสหกรณ์และกรมส่งเสริมสหกรณ์  
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 2. กำรประชุมกลุ่มย่อย (focus group) เป็นการประชุมกับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ขนาด

เล็กและขนาดกลางในระบบเกษตรพันธะสัญญา โดยการตั้งค าถามในประเด็นที่ต้องการทราบ อาทิ 

ข้อดีและข้อเสียในการท าเกษตรพันธะสัญญา ความเป็นไปได้ของการรวมกลุ่มเกษตรกรในรูปแบบ

สหกรณ์ ความต้องการในการเข้าร่วมการท าเกษตรพันธะสัญญาในรูปแบบสหกรณ์ และข้อเสนอแนะ

ตลอดจนแนวทางในการแก้ปัญหา เป็นต้น (ดูรายละเอียดแบบสัมภาษณ์ในภาคผนวก) โดยเป็นการ

อธิบายในเชิงพรรณา และน าไปสู่การก าหนดรูปแบบเกษตรพันธะสัญญาในรูปแบบสหกรณ์ที่

เหมาะสมตอบสนองความต้องการของเกษตรกร 

3.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการศึกษานี้การเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ข้อมูลทุติยภูมิ และข้อมูล

ปฐมภูมิ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่จัดท าโดยหน่วยงานต่างๆ ต ารา เอกสาร และอินเทอร์เน็ต 

เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปและปัญหาของเกษตรกรรายย่อย ในการเข้าร่วมเกษตรพันธะสัญญาใน

ปัจจุบัน รวมทั้งภาพรวมของสหกรณ์ในประเทศไทย 

2. ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นการเก็บข้อมูลภาคสนามเกี่ยวกับสหกรณ์ที่ประสบความส าเร็จ 

แนวนโยบายเกี่ยวกับสหกรณ์ ความต้องการของเกษตรกรขนาดกลางและเล็กในการเข้าร่วมท า

เกษตรพันธะสัญญาในรูปแบบสหกรณ์ เพื่อน าไปสู่การเสนอจัดตั้งเกษตรพันธะสัญญาในรูปแบบ

สหกรณ์ที่เหมาะสมของไทย 

 ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท าเกษตรพันธะ

สัญญา ได้แก่  

1) เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่รายย่อยที่เลือกมาเป็นตัวแทนจ านวน 2 จังหวัด ประกอบด้วย

จังหวัดลพบุรี และจังหวัดชัยนาท เหตุผลที่เลือกเกษตรกร 2 จังหวัดในภาคกลางนี้เพราะเป็นภูมิภาค

ที่มีความหลากหลายในการผลิตในระบบเกษตรพันธะสัญญา และเป็นเกษตรกรที่อยู่ในระบบเกษตร

พันธะสัญญาแบบเต็มรูปแบบเพ่ือผลิตเข้าสู่อุตสาหกรรม รวมทั้งการศึกษานี้เป็นการศึกษาต่อยอดจาก

งานเดิมดังกล่าวข้างต้น โดยเป็นเกษตรกรขนาดกลางและเล็กที่มักประสบปัญหาการถูกเอารัดเอา
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เปรียบ และมีข้อจ ากัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและเทคโนโลยี เพ่ือประชุมกลุ่มย่อยและสัมภาษณ์เชิง

ลึกถึงปัญหาและอุปสรรคในการท าเกษตรพันธะสัญญา แนวทางในการแก้ไข และความเป็นไปได้ใน

การรวมกลุ่มเกษตรกรในรูปแบบสหกรณ์เพ่ือท าเกษตรพันธะสัญญา 

2) สหกรณ์ที่ประสบความส าเร็จ โดยคัดเลือกจากสหกรณ์ที่มีผลประกอบการดี/ได้รับ

รางวัล เพ่ือสัมภาษณ์ในประเด็นต่างๆ เช่น การบริหารจัดการในด้านต่างๆ อาทิ การผลิต การตลาด 

การแก้ปัญหาต่างๆ รวมทั้งปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จในการบริหารจัดการ เพ่ือน าข้อดีของแต่

ละแห่งมาก าหนดรูปแบบในการท าเกษตรพันธะสัญญาในรูปสหกรณ์ 

3) เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ก าหนดนโยบาย/ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเกษตรพันธะสัญญาและ

สหกรณ์ ซึ่งในการศึกษานี้ได้เก็บข้อมูลภาคสนามกับส านักงานปศุสัตว์ในพื้นที่ที่ท าการศึกษา โดย

หน่วยงานเหล่านี้จะมีความใกล้ชิดกับเกษตรกรในฐานะผู้ก ากับดูแลมาตรฐานการเลี้ยง ไก่ตาม

กฎหมายและนโยบายของรัฐบาล ในขณะเดียวกันก็ดูแลการด าเนินงานของบริษัทเอกชนให้มี

มาตรฐานเช่นกัน จึงท าให้ทราบถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นอย่างดี รวมทั้งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

และกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่เป็นผู้ก าหนดนโยบาย และก ากับดูแลสหกรณ์ในประเทศไทย 

 ส าหรับในการเก็บข้อมูลจากเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่และผู้ที ่มีส่วนเกี่ยวข้อง จะใช้วิธีการจัด

ประชุมกลุ่มย่อยและการสัมภาษณ์เชิงลึกดังกล่าวข้างต้นจากเกษตรกรที่ร่วมท าเกษตรพันธะสัญญา

ประเภทไก่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การจัดประชุมกลุ่มย่อยจากเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ในพ้ืนที่ 2 จังหวัดจ านวน 3 พ้ืนที่ๆละ

ประมาณ 30 ราย รวมทั้งสิ้นจ านวน 90 ราย 

2. การสัมภาษณ์เชิงลึก แบ่งเป็น 

- เกษตรกรที่ร่วมท าเกษตรพันธะสัญญาในการเลี้ยงไก่ในจังหวัดลพบุรี และชัยนาท 

ประกอบด้วย ต าบลท้ายตลาด อ าเภอเมือง อ าเภอท่าวุ้ง ในจังหวัดลพบุรี และอ าเภอ

เมือง อ าเภอมโนรมย์ และอ าเภอหันคา ในจังหวัดชัยนาท จ านวน 15 ราย 

-  สหกรณ์ท่ีประสบความส าเร็จจ านวน 12 ราย 
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- เจ้าหน้าที่บริษัทเอกชนที่ร่วมท าเกษตรพันธะสัญญา และเป็นผู้รับซื้อผลผลิตจาก

เกษตรกรจ านวน 10 ราย   

- เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องกับการท าเกษตรพันธะสัญญาจ านวน 10 ราย 

3.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

  การศึกษานี้จะน าข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งในส่วนของข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลภาคสนาม มา

วิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ เช่น สภาพทั่วไปและปัญหาของเกษตรกรรายย่อยในการเข้าร่วมเกษตร

พันธะสัญญาในปัจจุบัน รวมทั้งภาพรวมของสหกรณ์ในประเทศไทย รูปแบบของสหกรณ์ที่ประสบ

ความส าเร็จ แนวนโยบายและทิศทางในอนาคตของสหกรณ์และเกษตรพันธะสัญญาในประเทศไทย 

ความต้องการของเกษตรกรและบริษัทเอกชนที่จะเข้าร่วมการท าเกษตรพันธะสัญญาในรูปแบบ

สหกรณ์ ตลอดจนข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ปัญหา และในท้ายที่สุดน าไปสู่การเสนอรูปแบบ

ที่เหมาะสมของการท าเกษตรพันธะสัญญาในรูปแบบสหกรณ์ เพ่ือลดปัญหาและอุปสรรคในการท า

เกษตรพันธะสัญญาและสร้างความม่ันคงทางรายได้ให้กับเกษตรกรรายย่อย  

  สามารถสรุปข้อมูลและประเด็นในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
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ตำรำงท่ี 3.4 สรุปข้อมูลและประเด็นการวิเคราะห์  

ข้อมูล ประเด็นกำรวิเครำะห์ 
1. ข้อมูลทุติยภูมิ 
  - เอกสาร บทความ และ 
website ต่างๆ 

 
 
 

 
- สภาพทั่วไปและปัญหาของเกษตรกรรายย่อยในการเข้าร่วมเกษตร

พันธะสัญญา 
- ทบทวนวรรณกรรมทั้งในและต่างประเทศ 
- สถิติต่างๆ 

2. ข้อมูลปฐมภูมิ 
   - เกษตรกร 
   
    
 
  - บริษัทเอกชน 
   
 
    
 
   - หน่วยงานของรัฐ 
    
 
 
 
 
- สหกรฌ์ทีป่ระสบความส าเร็จ 

 
- สภาพทั่วไปและปัญหาของเกษตรกรรายย่อยในการเข้าร่วมเกษตร

พันธะสัญญา 
- ความพร้อมและความต้องการเข้าร่วมในระบบเกษตรพันธะสัญญา

และรูปแบบสหกรณ์ท่ีต้องการ 
- ความพร้อมในการเข้าสู่ระบบเกษตรพันธะสัญญากับคู่สัญญาที่เป็น

สหกรณ ์
- ข้อแนะน าในการรวมกลุ่มของเกษตรกรและนโยบายรัฐบาลที่จะ

ส่งเสริมให้การรวมกลุ่มประสบความส าเร็จ 
- สภาพทั่วไปและปัญหาของเกษตรกรรายย่อยในการเข้าร่วมเกษตร

พันธะสัญญา 
- การก ากับดูแลเกษตรกร และนโยบายที่เกี่ยวข้องในเรื่องเกษตร

พันธะสัญญา 
- การก ากับดูแลสหกรณ ์และนโยบายที่เกี่ยวข้องในเรื่องสหกรณ์ 
- ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 
- การด าเนินงานและการบริหารจัดการ 
- ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการแก้ปัญหา 

ที่มา: คณะนักวิจัย 
หมายเหตุ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร (Content Analysis) และใช้

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการประชุมกลุ่มย่อย 



บทที่ 4 

สภาพทั่วไป ปัญหา และรูปแบบการรวมกลุ่มเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จ 

 การศึกษาเกษตรพันธะสัญญาในรูปแบบสหกรณ์เพ่ือความมั่นคงทางรายได้ของเกษตรกรราย

ย่อย ในส่วนนี้จะกล่าวถึงสภาพทั่วไปและปัญหาของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่รายย่อยในการเข้าร่วมเกษตร

พันธะสัญญา เพ่ือสะท้อนให้เห็นสภาพการท าเกษตรพันธะสัญญาและปัญหาที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรราย

ย่อย รวมทั้งศึกษารูปแบบของการรวมกลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ที่ประสบความส าเร็จเพ่ือน าไปสู่การ

น าเสนอรูปแบบการรวมกลุ่มที่เหมาะสมต่อไป 

4.1 สภาพทั่วไปและปัญหาของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่รายย่อยในการเข้าร่วมเกษตรพันธะสัญญา 

 การท าเกษตรพันธะสัญญาของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่รายย่อยในพ้ืนที่ 2 จังหวัด ประกอบด้วย

เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ในจังหวัดลพบุรี และชัยนาท พบว่าประมาณร้อยละ 70 ของกลุ่มตัวอย่างเป็น

เกษตรกรรายย่อยที่มีขนาดเงินลงทุนไม่เกิน 2 ล้านบาท และในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงไก่เนื้อ

แบบเล้าลอยที่เป็นระบบปิดกึ่งเปิด1 ยกตัวอย่างเช่น กรณีของต าบลท้ายตลาด อ าเภอเมือง และ

อ าเภอท่าวุ้ง ในจังหวัดลพบุรี ที่รายย่อยมีการเลี้ยงไก่ในลักษณะนี้จ านวนมากหรือเกือบทั้งหมด 

เนื่องจากเป็นการเลี้ยงมาตั้งแต่ดั้งเดิม เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นเก่าอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป และ

ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรมาก นอกจากนี้การเลี้ยงแบบดั้งเดิมใช้เงินลงทุนไม่มากเมื่อเทียบกับการ

เลี้ยงระบบปิดแบบ EVAP2 (Evaporative Emission Control System) ซึ่งเป็นระบบปิดที่ใช้เงิน

ลงทุนในการติดตั้งอุปกรณ์ระบายอากาศเพ่ิมเติม และเป็นระบบแบบปิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก 

อย่างไรก็ตามระบบปิดแบบนี้ถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายหลังจากการระบาดของโรคไข้หวัดนกซ่ึงเป็น

โรคที่เกิดใหม่ในประเทศไทยตั้งแต่ต้น พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ที่ส่งออกจะมี

                                                 

1 การเลี้ยงแบบเล้าลอย เป็นการสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่โดยยกโรงเรือนให้สูงจากพ้ืนในระบบเปิด และใต้โรงเรือนเลี้ยง

ไก่จะเป็นบ่อเลี้ยงปลา เช่น ปลานิล ปลาสวาย และปลาดุก เป็นต้น พ้ืนโรงเรือนจะท าจากไม้ไผ่เป็นช่องห่างเพื่อช่วย

ให้อากาศมีการถ่ายเท และขี้ไก่จะตกลงไปด้านล่างสะดวกกลายเป็นอาหารของปลาในบ่อ 
2 การระบายอากาศประเภทหนึ่ง ที่ใช้ประโยชน์จากความเร็วลมร่วมกับการระเหยของน้ า เพื่อท าให้อุณหภูมิของ
อากาศลดลง และเกิดอากาศถ่ายเทในโรงเรือนเลี้ยงไก่ ในขณะเดียวกันก็ปิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก 
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ความเข้มงวดและน าระบบนี้มาใช้ทั้งหมด เพื่อให้ประเทศผู้น าเข้าไก่จากไทยมีความม่ันใจในเรื่องความ

ปลอดภัย ดังนั้นการที่เกษตรกรกลุ่มนี้ยังคงเลี้ยงไก่แบบเล้าลอยที่เป็นระบบกึ่งปิดกึ่งเปิดตามเดิม 

เพราะไม่มีเงินทุนเพียงพอที่จะปรับปรุงโรงเรือน จึงท าให้ไม่สามารถเข้าถึงมาตรฐานที่จะท าเกษตร

พันธะสัญญากับบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ที่มีเทคโนโลยีการเลี้ยงดีได้ ส่วนใหญ่จึงหันไปท าเกษตรพันธะ

สัญญากับบริษัทท้องถิ่นขนาดเล็กแทน อย่างไรก็ตามการเลี้ยงในระบบเล้าลอยยังมีความเสี่ยงสูงหาก

เกิดโรคระบาดในไก่ เพราะอาจได้รับเชื้อโรคจากสภาพแวดล้อมภายนอกได้ ซึ่งจะน าไปสู่การขาดทุน

เพราะไก่ตาย แต่มีข้อดี คือ มีรายได้เสริมจากการขายปลาในบ่อที่อยู่ใต้เล้าไก่ ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่

กระจายตัวในจังหวัดชัยนาททั้งในอ าเภอเมือง อ าเภอมโนรมย์ และอ าเภอหันคา ประกอบด้วย

เกษตรกรรายกลางมากกว่ารายเล็ก ซึ่งรายกลางมีเงินลงทุนช่วง 2-10 ล้านบาท และเป็นการเลี้ยงใน

ระบบปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นในกลุ่มนี้จะมีปัญหาในเรื่องการผลิตน้อยกว่ากลุ่มแรกตามที่กล่าวไปแล้ว 

เกษตรกรกลุ่มนี้มีความพร้อมทางด้านการเงินมากกว่า และสามารถลงทุนในระบบ EVAP ได้ จึงไม่

ค่อยมีข้อจ ากัดในการเลือกบริษัทเอกชนคู่สัญญานัก โดยส่วนใหญ่จะท าเกษตรพันธะสัญญากับบริษัท

ฯที่อยู่ในพืน้ที่เป็นหลัก 

 เมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มการท าเกษตรพันธะสัญญาในพ้ืนที่ที่ท าการศึกษา พบว่าการท า

เกษตรพันธะสัญญามีแนวโน้มลดลงประมาณร้อยละ 10-30 โดยเฉพาะบ้านท้ายตลาดเกษตรกรเลี้ยง

ไก่ลดลงมากท่ีสุดเพราะประสบปัญหาจากการท าเกษตรพันธะสัญญามากท่ีสุด ทั้งนี้เกษตรกรส่วนหนึ่ง

หันไปประกอบอาชีพอ่ืน เช่น การท าสวน ท านา และรับจ้างทั่วไป เป็นต้น ส่วนเกษตรกรที่ยังคงอยู่ใน

ระบบเกษตรพันธะสัญญานั้น แม้ว่าจะประสบปัญหาในการประกอบอาชีพมีก าไรบ้างขาดทุนบ้าง 

ส าหรับปัญหาที่พบ เช่น การมีอ านาจในการต่อรองต่ า การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและเทคโนโลยีสมัยใหม่

ท าได้ยาก ถูกเอาเปรียบในเรื่องเงื่อนไขสัญญา รวมทั้งประสบผลขาดทุนในบางช่วง เป็นต้น แต่

เนื่องจากเกษตรกรมีทางเลือกในการประกอบอาชีพจ ากัด และมีต้นทุนคงที่ในการสร้างโรงเรือนสูงนับ

ล้านบาท ดังนั้นจึงยังคงยึดอาชีพเดิม ประกอบกับเกษตรกรบางรายมีอาชีพเสริมนอกเหนือจากการ

เลี้ยงไก่ ท าให้มีรายได้หลายทางมาจุนเจือจึงไม่เดือดร้อน โดยสรุปแล้วปัญหาที่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ราย

ย่อยมีความหลากหลายและมีรายละเอียดดังนี้  (ที่มา: การเก็บช้อมูลภาคสนาม และพอพันธ์ 

อุยยานนท์ อภิญญา วนเศรษฐ และรัชนี โตอาจ 2558) 
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 1. เกษตรกรมีอ านาจในการต่อรองต่ า โดยทั่วไปเกษตรกรรายย่อยมีอ านาจในการต่อรองต่ า 

เงื่อนไขในการท าธุรกิจและรายละเอียดในสัญญา จะถูกก าหนดจากบริษัทเอกชนที่เป็นคู่สัญญาเกือบ

ทั้งหมด โดยที่เกษตรกรไม่มีส่วนร่วมในการก าหนดเงื่อนไขแต่จะเป็นผู้ปฏิบัติตาม จากโครงสร้างตลาด

ที่ผู้ผลิต/เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่มีจ านวนมากและเป็นรายย่อย ในขณะที่ผู้รับซื้อซึ่งเป็นบริษัทเอกชนมี

จ านวนไม่มากหรือน้อยรายในแต่ละพ้ืนที่ ท าให้อ านาจในการต่อรอง/ผูกขาดจึงตกเป็นของผู้ซื้อหรือ

บริษัทเอกชนในการก าหนดเงื่อนไขต่างๆ เกษตรกรมีทางเลือกไม่มากนัก 

 2. การเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ยาก เนื่องจากบริษัทเอกชนขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่

ส่งออก  ซึ่งมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยสมัยใหม่ได้มาตรฐานในระดับสากล จะมีการคัดเลือกคู่สัญญาอย่าง

เข้มงวดและพิจารณาถึงความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น ความช านาญ ความซื่อสัตย์ ความสามารถใน

การลงทุนอุปกรณ์ต่างๆในโรงเรือน เป็นต้น หากเกษตรกรรายใดไม่สามารถท าตามเงื่อนไขได้ ก็จะถูก

ปฏิเสธที่จะรับท าเกษตรพันธะสัญญา ดังนั้นเกษตรกรรายย่อยจ านวนมากมีข้อจ ากัดในการลงทุน

อุปกรณ์ต่างๆ เนื่องจากใช้เงินลงทุนสูง เกษตรกรเหล่านี้จึงหันมาท าสัญญากับบริษัทเอกชนขนาดเล็ก

ในท้องถิ่นที่จ าหน่ายผลผลิตในประเทศและไม่เข้มงวดในมาตรฐานการผลิตนัก ทั้งนี้เกษตรกรที่เลี้ยง

ไก่แบบเล้าลอยและเป็นระบบกึ่งปิดกึ่งเปิดจะไม่สามารถท าสัญญากับบริษัทเอกชนขนาดกลางและ

ขนาดใหญ่ได้เลย 

 3. ความสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่ า เกษตรกรผู้เลี้ยงไกร่ายย่อยส่วนใหญ่มีความสามารถ

ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้จ ากัด เนื่องจากฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี ลักษณะการด าเนินธุรกิจที่ไม่ค่อย

ได้มาตรฐาน มีผลขาดทุนในบางช่วง และหลักทรัพย์ค้ าประกันที่อาจมีมูลค่าไม่สูง ท าให้ธนาคาร

เจ้าหนี้พิจารณาว่ามีความเสี่ยงสูงในการให้สินเชื่อ ดังนั้นในการให้สินเชื่อจึงพิจารณาให้ในวงเงินที่ไม่

สูง หรือในบางรายที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกันอาจไม่สามารถกู้ยืมเงินได้ เลย ท าให้โอกาสในการ

ปรับปรุงคุณภาพโรงเรือน/อุปกรณ์ และขยายก าลังการผลิตเป็นไปได้ยาก  

 4. ลักษณะสัญญาและการปฏิบัติตามสัญญา ในการท าเกษตรพันธะสัญญานั้น สัญญา

นอกจากจะแสดงรายละเอียดในเรื่องต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกิจร่วมกัน เช่น วัตถุประสงค์ของ

สัญญา อายุสัญญา อัตราค่าตอบแทนการเลี้ยงและการช าระค่าตอบแทน หลักประกัน หน้าที่ของ

เกษตรกรผู้เลี้ยง หน้าที่ของบริษัทผู้ว่าจ้าง และความรับผิดตามสัญญา เป็นต้น เพ่ือให้คู่สัญญามีความ

เข้าใจตรงกันถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย รวมทั้งเพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติ
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ร่วมกัน อย่างไรก็ตามในหลายกรณีสัญญามักมีการระบุข้อความที่เป็นประโยชน์กับฝ่ายบริษัทฯ  เช่น 

หากมีความเห็นที่ไม่สอดคล้องกันให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นยุติ หรือ ผู้เลี้ยงยินยอมให้บริษัทฯ 

บอกเลิกสัญญาก่อนก าหนดได้ทันทีโดยที่ผู้เลี้ยง/เกษตรกรตกลงไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท

ฯ เป็นต้น ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลมาจากปัญหาในเรื่องความไม่สมมาตรของข้อมูล (asymmetric 

information) เพราะในการตกลงท าเกษตรพันธะสัญญาร่วมกันระหว่างบริษัทและเกษตรกรนั้น 

คู่สัญญามีข้อมูลข่าวสารที่ไม่เท่าเทียมกัน บริษัทฯซึ่งเป็นผู้คัดเลือกเกษตรกรมีข้อมูลเกษตรกรน้อยกว่า 

ในขณะที่เกษตรกรมีข้อมูลในด้านของตนเองมากกว่าที่บริษัทรับทราบ หรือ ในกรณีที่เกษตรกรมีการ

แจ้งข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน/บิดเบือนไปนั้นบริษัทอาจไม่ทราบและรับรู้ข้อมูลผิด ท าให้บริษัทมีการเลือก

ผิดพลาด อย่างไรก็ตามจากเงื่อนไขสัญญาเกษตรกรมักตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบ 

 5. การรับความเสี่ยง ตามที่กล่าวแล้วว่าเงื่อนไขสัญญาในการท าธุรกิจร่วมกันระหว่าง

บริษัทเอกชนและเกษตรกรนั้น ถูกก าหนดมาจากบริษัทเอกชนโดยที่เกษตรกรไม่มีส่วนร่วมในการ

ก าหนดเงื่อนไขแต่จะเป็นผู้ปฏิบัติตาม ดังนั้นในหลายกรณีที่รายละเอียดในสัญญาเป็นการป้องกัน

ความเสี่ยงของบริษัทฯ ก็ตาม แต่เนื้อหาสาระค่อนข้างผูกมัดเกษตรกรให้เป็นผู้รับความเสี่ยงเอง  เช่น 

การเกิดภัยธรรมชาติ การเกิดโรคระบาด เป็นต้น ซึ่งผ่านการพิสูจน์แล้วว่าเป็นเหตุสุดวิสัยจากปัจจัย

ภายนอก การรับผิดชอบร่วมกันของคู่สัญญาน่าจะมีความเหมาะสมมากกว่า นอกจากนี้เป็นที่น่า

สังเกตว่าในสัญญามิได้ระบุความรับผิดของฝ่ายบริษัทฯ แต่อย่างใด ซึ่งบางกรณีผลของความเสียหาย

อาจสืบเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัทฯ อาทิ การสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพไม่ได้

มาตรฐานแก่ผู้เลี้ยง เช่น พันธุ์สัตว์ อาหาร วัคซีน ท าให้ได้รับผลผลิตที่คุณภาพต่ า ซึ่งในกรณีดังกล่าวนี้

เกษตรกรกลับเป็นผู้รับภาระความเสี่ยงเอง เป็นต้น 

4.2 รูปแบบการรวมกลุ่มเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จ 

 ส าหรับในส่วนนี้จะน าเสนอทางเลือกของรูปแบบสหกรณ์การเกษตรและการรวมกลุ่ม

เกษตรกรที่ประสบความส าเร็จหรือเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (best practice) ทั้งนี้แนวคิดหลักมาจากการ

ร่วมกันในการใช้สินทรัพย์ร่วมกัน รวบรวมปัจจัยการผลิต และร่วมกันจ าหน่ายผลผลิต เพ่ือสร้างพลัง

ตลาดและอ านาจการต่อรอง รวมทั้งลดต้นทุนการผลิตจากการประหยัดต่อขนาด (economies of 

scale) โดยข้อมูลส่วนใหญ่ได้มาจากการเก็บข้อมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้น าสหกรณ์/

ผู้น ากลุ่มเกษตรกร สมาชิกสหกรณ์ และบริษัทเอกชนในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยจะน ามาก าหนด



เกษตรพันธะสัญญาในรูปแบบสหกรณ์เพื่อความมั่นคงทางรายได้ของเกษตรกรรายย่อย 

| 4-5 

เป็นต้นแบบส าหรับการท าเกษตรพันธะสัญญาในรูปแบบสหกรณ์ต่อไป ส าหรับประเด็นต่างๆที่สนใจ

ประกอบด้วย 

  1. ความเป็นมาในการก่อตั้ง 

  2. การจัดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการ 

  3. การระดมทุน / การคัดเลือกสมาชิก /แหล่งที่มาของทุน 

  4. กระบวนการผลิต 

  5. การตลาด 

  6. ปัจจัยที่ท าให้สหกรณ์ประสบความส าเร็จ 

  7. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน และแนวทางในการแก้ปัญหา 

  ในการเก็บข้อมูลภาคสนามจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ที่ประสบ

ความส าเร็จ เมื่อพิจารณาจากกิจกรรมที่ท าร่วมกันแล้วนับว่ามีความแตกต่างหลากหลาย โดยสามารถ

แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่ 1 การผลิตและจ าหน่ายร่วมกัน รูปแบบที่ 2 การผลิต แปร

รูป และจ าหน่ายร่วมกัน และ รูปแบบที่  3 การร่วมกันจ้างผลิตและจ าหน่าย ซึ่งจะน าเสนอ

รายละเอียดในแต่ละรูปแบบพร้อมยกกรณีตัวอย่างเพ่ือให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้รูปแบบการ

รวมกลุ่มข้างต้นจะน าไปส ารวจข้อมูลภาคสนามในลักษณะการประชุมกลุ่มย่อยกับเกษตรกรรายย่อยที่

ประสบปัญหาในการท าเกษตรพันธะสัญญา อาทิ การขาดอ านาจในการต่อรอง ไม่สามารถเข้าถึง

เงินทุนและเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐาน เป็นต้น เพ่ือน าไปสู่การก าหนดรูปแบบที่เหมาะสมในการท า

เกษตรพันธะสัญญาในรูปสหกรณ์ต่อไป ส าหรับการรวมกลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ที่ประสบความส าเร็จ

ใน 3 รูปแบบข้างต้น จะน าไปใช้ในการสอบถามความต้องการของเกษตรกรรายย่อยในการรวมกลุ่ม

เพ่ือแก้ปัญหาข้างต้น ทั้งนี้เกษตรกรจะเป็นผู้เลือกว่ารูปแบบที่เหมาะสมกับตนควรเป็นรูปแบบใด โดย

รูปแบบทั้ง 3 มีรายละเอียดดังนี้ 
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 1 รูปแบบการผลิตและจ าหน่ายร่วมกัน 

 โดยทั่วไปการรวมกลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ในประเทศไทย ที่พบส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบที่ 1 

คือ การผลิตและจ าหน่ายร่วมกัน เป็นการรวมตัวกันของเกษตรกรที่อยู่ในอาชีพเดียวกัน เพ่ือ

วัตถุประสงค์หลักในการผลิตและจ าหน่ายผลผลิตร่วมกัน ซึ่งเป็นพ้ืนฐานเบื้องต้นในการด าเนิน

กิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นกลุ่ม เพ่ือให้ได้รับประโยขน์ร่วมกันในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านจาก

การรวมกลุ่มดังกล่าว เช่น การสร้างอ านาจในการต่อรองจากการซื้อปัจจัยการผลิตร่วมกันคราวละ

มาก ท าให้สามารถซื้อปัจจัยการผลิตได้ในราคาต่อหน่วยที่ต่ าลงเมื่อเทียบกับต่างคนต่างซื้อ การ

ควบคุมคุณภาพผลผลิตได้ดีจากการตั้งกติการ่วมกัน สามารถช่วยกันสร้างกระบวนการครอบคลุมและ

ตรวจสอบได้ นอกจากนี้การจ าหน่ายสินค้า/ผลผลิตร่วมกันสามารถเข้าถึงตลาดขนาดใหญ่ได้จากการมี

ปริมาณการผลิตที่มาก ตอบสนองต่อการบริโภคหรือการผลิตขนาดใหญ่ได้ดีกว่า อาทิ ห้างสรรพสินค้า 

โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น มีอ านาจในการก าหนดราคาหลีกเลี่ยงการถูกกดราคาในกรณีที่ต่างคน

ต่างขาย และส าหรับการรวมตัวในรูปสหกรณ์นั้นยังได้รับประโยชน์ในเรื่องของการยกเว้นภาษีอีกด้วย 

และในบางกรณีอาจได้รับการอุดหนุนจากภาครัฐ อาทิ การให้ความรู้ ในการด าเนินงาน เทคนิคการ

ผลิต การแปรรูป และการช่วยเหลือในรูปเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า เป็นต้น และเพ่ือให้มองเห็นภาพชัดเจน

ยิ่งขึ้น จะขอยกตัวอย่างกรณีการรวมตัวกันของเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเลี้ยงหมูในนามของ หมู่บ้าน

เกษตรกรรมหนองหว้า จ ากัด อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 

หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า จ ากัด 

ความเป็นมาในการก่อตั้ง 

 โครงการหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้าเกิดจากความร่วมมือกันของภาคส่วนต่างๆ จัดท าใน

รูปแบบโครงการ 4 ประสาน ประกอบด้วย ภาครัฐได้แก่อ าเภอพนมสารคาม สถาบันการเงินโดย

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ที่ให้การสนับสนุนวงเงินกู้แก่โครงการ ร่วมกับภาคเอกชน คือ เครือ

เจริญโภคภัณฑ์ และเกษตรกร เป็นโครงการที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ด าเนินการตามแนวพระราชด าริ

ด้านการปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรด้วยการจัดซื้อที่ดิน 1 ,253 ไร่ ซึ่งเป็นดินทรายที่เสื่อมสภาพ 

เพาะปลูกไม่ได้ผล เนื่องจากสภาพพ้ืนที่เป็นที่ดอน ในหมู่ที่3 ต าบลบ้านซ่อง อ าเภอพนมสารคาม 

จังหวัดฉะเชิงเทรา มาจัดรูปที่ดินใหม่โดยแบ่งเป็นแปลงละ 24 ไร่ พร้อมจัดสร้างบ้านพักชั้นเดียว 1 
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หลัง และโรงเรือนเลี้ยงหมู ทั้งนี้ภาครัฐเป็นผู้คัดเลือกเกษตรกรผู้ยากจนไร้ที่ท ากินเข้าร่วมโครงการ 

จ านวน 50 ครอบครัว   โดยโครงการนี้ เริ่มด าเนินการก่อสร้างมาตั้ งแต่  พ.ศ. 2520 (ที่มา : 

http://chm-thai.onep.go.th/chm/Business/CP_operate/CP7.html สืบค้นเมื่อ 24 มิถุนายน 

พ.ศ. 2559) 

 อย่างไรก็ตามในระยะแรกเกษตรกรยังไม่มีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของทรัพย์สินทั้งหมด จนกว่าจะ

ช าระหนี้ให้แก่ธนาคารจนครบ  ขณะที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ท าหน้าที่ให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี

การเลี้ยงสัตว์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการให้แก่เกษตรกร  รับผิดชอบหาตลาดจัดจ าหน่ายให้แก่

เกษตรกร รวมทั้งอบรมวิธีบริหารจัดการทางด้านบัญชี การเงิน และเป็นผู้ค้ าประกันเงินกู้ให้แก่

เกษตรกรทุกราย นอกจากนี้ในระยะแรกยังรับผิดชอบรายได้ขั้นต่ าให้แก่เกษตรกรด้วย ในปัจจุบัน

เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคงมีที่ดินเป็นของตนเอง หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า มีการพัฒนาชุมชน 

สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องจนอาจเรียกได้ว่าเป็นชุมชนเลี้ยงหมูที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ

ไทย ที่สมาชิกในชุมชนมีความเป็นปึกแผ่น และมุ่งมั่นสืบทอดอาชีพที่มั่นคงอย่างยั่งยืน ท าให้

กลายเป็นแหล่งศึกษาดูงาน เป็นแหล่งเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงหมูที่ทันสมัยและเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานที่สนใจ อย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องการสะท้อนให้เห็นในงานวิจัยนี้ คือ 

ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จและยั่งยืนซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป 

การจัดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการ 

 การบริหารจัดการของหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า ได้จัดตั้งในรูปของบริษัทจ ากัดโดยมี

สมาชิกเป็นผู้ถือหุ้น จากระยะเวลาเพียง 10 ปีต่อมานับจากเริ่มด าเนินการ เกษตรกรสามารถช าระคืน

สินเชื่อได้ทั้งหมด ได้รับบ้านพักอาศัย โรงเรือนหมูแมพั่นธุ์และที่ดินท ากิน 24 ไร่ มาเป็นกรรมสิทธิ์โดย

สมบูรณ์ และเพ่ือให้การบริหารจัดการมีระบบที่ดีมีกฎหมายรองรับ จึงได้ร่วมกันจัดตั้งเป็นนิติบุคคลใน

นาม บริษัท หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า จ ากัด ขึ้นในพ.ศ. 2530 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้าน

บาท มีเกษตรกรทั้งสิ้น 50 ครอบครัวเป็นเจ้าของและผู้ถือหุ้น และมีการคัดเลือกสมาชิกที่เป็น

เกษตรกรด้วยกันมาเป็นตัวแทนในการบริหารบริษัทในนามคณะกรรมการบริหาร และมีการก าหนด

วาระการด ารงต าแหน่งชัดเจน เพ่ือให้เกิดการหมุนเวียนและไม่ผูกขาด หากมีผลงานที่ดีก็สามารถ

ได้รับเลือกเข้ามาบริหารงานอีกวาระ ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้ก าหนดนโยบายในด้านต่างๆ 

http://chm-thai.onep.go.th/chm/Business/CP_operate/CP7.html%20สืบค้นเมื่อ%2024%20มิถุนายน%20พ.ศ
http://chm-thai.onep.go.th/chm/Business/CP_operate/CP7.html%20สืบค้นเมื่อ%2024%20มิถุนายน%20พ.ศ
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และแก้ปัญหาส าคัญที่เกิดขึ้น รวมทั้งก าหนดทิศทางการพัฒนาหมู่บ้านโดยใช้มติจากที่ประชุมของ

สมาชิก 

 ในด้านการจัดการได้แบ่งส่วนงานที่ส าคัญ เช่น ด้านการผลิต การตลาด บัญชีและการเงิน 

เป็นต้น โดยมีการจ้างพนักงานเข้ามารับผิดชอบงานในแต่ละด้านตามความถนัด เพ่ือให้งานด าเนินไป

อย่างราบรื่น นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารจะคอยตรวจสอบการด าเนินงานเป็นระยะ 

 

 

ภาพที่ 4.1 การจัดโครงสร้างองค์กรหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า 

 เนื่องจากเป็นการด าเนินงานในรูปบริษัท ผลก าไรที่ได้จะถูกจัดสรรออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วน

หนึ่งเก็บไว้เป็นก าไรสะสมของบริษัทฯ ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการขยายกิจการได้ และอีกส่วนหนึ่งจะ

น ามาจ่ายเป็นเงินปันผลให้กับสมาชิก ทั้งนี้เป็นไปตามมติของการประชุมผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริหาร 
(ประธาน) เลือกตั้ง สมาชิก 

คณะผู้บริหาร 
(ผู้จัดการ) 

เงินปันผล 
ก าหนดนโยบาย 

ผลการด าเนินงาน 

ผลก าไร 

บริหารจัดการ 

โครงสร้างการบริหารงาน 
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กระบวนการผลิตและการตลาด  

 สมาชิกของหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้าจ านวนประมาณ 50 ครัวเรือน จะเลี้ยงหมูผ่าน

ระบบเกษตรพันธะสัญญากับเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ ซีพี ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งครั้งแรก โดยใน

การเลี้ยงจะเป็นลักษณะต่างคนต่างเลี้ยงผลิตผลของตนเอง แต่จะรับปัจจัยการผลิตร่วมกันผ่านระบบ

พันธะสัญญาที่บริษัทเอกชนเป็นผู้จัดหาให้ เช่น พันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ วัคซีน เป็นต้น รวมทั้งให้ความรู้

และเทคโนโลยีในการเลี้ยง โดยสมาชิกมีการเลี้ยงในโรงเรือนแบบปิดทั้งหมด ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย

แบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมกับน าความรู้ทางวิชาการมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต 

อาทิ โรงเรือนปิดระบบปรับอากาศด้วยการระเหยของน้ า ซึ่งจะช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อม ควบคุม

อุณหภูมิภายในโรงเรือนให้ตรงตามความต้องการของสัตว์ การให้อาหารก็เป็นแบบอัตโนมัติท าให้

เกษตรกรเลี้ยงและดูแลง่ายขึ้น เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพถูกสุขอนามัย ระบบการเลี้ยง

ทั้งหมดจะถูกควบคุมและติดตามโดยบริษัทเอกชนที่เป็นคู่สัญญานั่นเอง 

 ส่วนด้านการตลาดนั้น ผลผลิตที่ได้มาตรฐานทั้งหมดจะถูกรับซื้อโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่

เป็นคู่สัญญา โดยผลตอบแทนจะจ่ายตามคุณภาพของผลผลิต ผู้เลี้ยงรายใดเลี้ยงได้คุณภาพดีก็จะ

ได้รับผลตอบแทนสูง ส่วนคุณภาพรองลงมาก็จะได้รับผลตอบแทนต่ ากว่า ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงการ

จ าหน่ายผลผลิตในระบบเกษตรพันธะสัญญา จึงกล่าวได้ว่าสมาชิกของหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า

มีความแน่นอนด้านการตลาด หรือแทบจะไม่มีปัญหาด้านการตลาดเลย จากการอยู่ในระบบเกษตร

พันธะสัญญาดังกล่าว เพียงแต่ต้องดูแลคุณภาพให้ได้มาตรฐาน ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่มีประสบการณ์

มายาวนานจนกระทั่งมีการสืบทอดสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน จึงสามารถบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี  

ปัจจัยท่ีท าให้ประสบความส าเร็จ ปัญหา และอุปสรรค 

  จุดเด่นหลายประการของหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้าที่ท าให้ประสบความส าเร็จ นอกจาก

ระบบการผลิตที่มีมาตรฐานและเทคโนโลยีที่ดี มีตลาดรองรับที่แน่นอนแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆที่น่าสนใจ 

เช่น การมีผู้น าที่เข้มแข็งสามารถน าพาให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเน้นการบริหารจัดการแบบมี

ส่วนร่วม การตัดสินใจต่างๆขึ้นอยู่กับมติเสียงส่วนใหญ่ของสมาชิกเป็นหลัก จึงเป็นที่ยอมรับของ

สมาชิกและแต่ละคนจะมีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน ผลก าไรของบริษัทส่วนที่เหลือจากการจ่ายปัน

ผลแล้ว ส่วนหนึ่งจะน ามาพัฒนาหมู่บ้านและลูกหลานสมาชิก โดยผ่านโครงการที่หมู่บ้านริเริ่มขึ้นอีก
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มากมาย เช่น โครงการกีฬาต้านยาเสพติด เพ่ือสุขภาพที่ดี เพ่ือสร้างเสริมความสัมพันธ์ ส่งเสริม

สนับสนุน สร้างจิตส านึกให้เกษตรกรและเยาวชนรักการออกก าลังกาย เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้าน

ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และสังคมให้ห่างไกลจากยาเสพติด ตลอดจนอบายมุขต่างๆ โครงการสายใย

รักชุมชน เพ่ือสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกันของสมาชิกในหมู่บ้าน โดยการฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพ

ของผู้สูงอายุและประสบการณ์ต่างๆ ให้สมาชิกในหมู่บ้าน นอกจากนี้ยังมีโครงการปลูกจิตส านึกให้

เกษตรกรและบุตรหลานรักอาชีพเลี้ยงสุกร  

 นอกจากนี้มีการบริหารจัดการมั่นคงทางเศรษฐกิจในครอบครัว สร้างความสามัคคีและความ

อบอุ่นให้แก่ครอบครัว  โดยมีโครงการอาชีพเสริม ได้แก่ 1) โครงการปลูกยางพารา 2) โครงการเลี้ยง

ไก่พ้ืนเมือง 3) โครงการผลิตมะม่วงเพ่ือการส่งเสริม 4) โครงการปลูกไผ่หวาน 5) โครงการเพาะเห็ด

ฟางในระบบโรงเรือนปิด 6) โครงการเลี้ยงและขยายพันธุ์ม้า 7) โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด และ 

8) โครงการฝึกอาชีพ เป็นต้น รวมทั้งโครงการพัฒนาหมู่บ้านเพ่ือให้เกิดความสวยงามมีสภาพแวดล้อม

ที่ดี และพัฒนาจิตใจและปลูกจิตส านึกร่วมกันในการพัฒนาหมู่บ้านก่อให้เกิดความสามัคคีของสมาชิก 

(ที่ ม า : http://chm-thai.onep.go.th/chm/Business/CP_operate/CP7 .html สืบค้น เมื่ อ  24 

มิถุนายน พ.ศ. 2559) ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ได้สร้างความเป็นปึกแผ่นทางด้านเศรษฐกิจให้กับเกษตรกร 

มีความรักในอาชีพ มีความเป็นอยู่ที่ดี และมีความสามามัคคีกันในหมู่คณะ 

  ส าหรับปัญหาและอุปสรรค์ที่พบ อาทิ เกษตรกรบางรายมีผลผลิตไม่ได้มาตรฐาน มีการทุจริต 

ทางคณะกรรมการบริษัทซึ่งนับว่ามาตรฐานการผลิตเป็นเรื่องส าคัญก็พยายามช่วยเหลือในด้านต่างๆ

เพ่ือให้กลับมาผลิตได้มาตรฐานอีกครั้ง ส่วนการทุจริต หรือ เกษตรกรรายใดที่ไม่ประสงค์จะ

ด าเนินการในธุรกิจนี้ต่อ ทางคณะกรรมการจะหาผู้มารับซื้อ เพื่อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจด าเนินต่อไป

ได้ จากการสัมภาษณ์พบว่ามีความต้องการสูงของรายใหม่ที่จะเข้าร่วม เนื่องจากเป็นโครงการที่

ประสบความส าเร็จ จึงไม่มีปัญหาในการหารายใหม่มารับซื้อและด าเนินการต่อไป 

 โดยสรุปแล้วปัจจัยส าคัญที่ท าให้หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้าประสบความส าเร็จ มาจาก

การมีส่วนร่วมของสมาชิก การควบคุมมาตรฐานและมีวินัยสูงในการดูแลการผลิตและผลผลิต มีการ

แบ่งปันผลประโยชน์ที่ลงตัว รวมทั้งมีการคืนก าไรให้สมาชิกผ่านกิจกรรมต่างๆดังกล่าวข้างต้น ท าให้

สมาชิกส่วนใหญ่มีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีความสุขในการอยู่ร่วมกัน  
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 2 รูปแบบการผลิต แปรรูป และจ าหน่ายร่วมกัน 

 รูปแบบการผลิต แปรรูป และจ าหน่ายร่วมกันนับเป็นการรวมกลุ่มที่มีความซับซ้อนกว่า

รูปแบบแรกที่กล่าวไปแล้ว เพราะนอกจากการร่วมกันซื้อปัจจัยการผลิตแล้วยังมีการแปรรูปผลผลิต 

คือ น้ านมดิบจากสมาชิก ให้เป็นผลิตภัณฑ์นมก่อนที่จะน าออกสู่ตลาดเพ่ือจ าหน่ายให้กับผู้บริโภค อัน

เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิม (value added) ให้กับผลผลิต และเป็นการขยายขอบเขตการด าเนินธุรกิจให้

กว้างขวางยิ่งขึ้นโดยเป็นการขยายการลงทุนในแนวดิ่ง (vertical investment) จากการผลิตวัตถุดิบสู่

การสร้างโรงงานแปรรูปให้เป็นสินค้าส าเร็จรูป ซึ่งช่วยเพ่ิมรายได้และความมั่นคงให้กับการด าเนิน

ธุรกิจ และเพ่ือให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น จะขอยกตัวอย่างการรวมตัวกันในรูปแบบสหกรณ์ของสหกรณ์

โคนมหนองโพราชบุรี จ ากัด ต าบลหนองโพ อ าเภอโพธาราม จังหวัด ราชบุรี ด้งนี้ 

 

สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) 

ความเป็นมาในการก่อตั้ง 

 สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ได้ด าเนินธุรกิจมาเป็นเวลา 44 

ปีแล้ว โดยเริ่มแรกกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้ท าหนังสือกราบบังคมทูลต่อพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ. 2512 เพ่ือขอพระราชทานความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

เพราะไม่มีสถานที่รับซื้อน้ านมดิบเมื่อความทราบถึงพระเนตรพระกรรณของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงได้พยายามที่จะหาทางช่วยเหลือ จนกระทั่งใน พ.ศ. 2513 นายทวิช 

กลิ่นประทุม สส.ราชบุรี ในสมัยนั้นได้จัดซื้อที่ดินบริเวณต าบลหนองโพ จ านวน 50 ไร่ ทูลเกล้าฯ 

ถวายพร้อมด้วยเงินจ านวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) และมีผู้ทูลเกล้าฯ ถวายอีก 400,000 

บาท (สี่แสนบาท) พระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งคณะกรรมการสร้างโรงงานนมผงขึ้น 

โดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพ่ือการก่อสร้างอีกเป็นจ านวน 1,002,000 บาท (หนึ่ง

ล้านสองพันบาท) ในระหว่างก่อสร้างโรงงานนมผงนั้น กลุ่มผู้น าเกษตรกรต าบลหนองโพ และเขต

ใกล้เคียงได้ขอความช่วยเหลือจาก ส.ส. ราชบุรี ในขณะนั้น คือนายจรูญ วัฒนากร ได้ติดต่อ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้รับซื้อน้ านมดิบ โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้จัดตั้งศูนย์รวมนมหนอง

โพขึ้น เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2513 
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 ต่อมาเกษตรกรสมาชิกของศูนย์รวมนมหนองโพ จ านวน 185 คน ได้เข้าชื่อจดทะเบียนเป็น

สหกรณ์ โดยใช้ชื่อสหกรณ์โคนมราชบุรี จ ากัด เป็นสหกรณ์ประเภทบริการ โรงงานผลิตนมผงสร้าง

เสร็จเมื่อ พ.ศ. 2515 โดยใช้ชื่อว่า “บริษัทผลิตภัณฑ์นมหนองโพ จ ากัด” ต้นปี พ.ศ. 2516 ได้มีการ

ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์เป็นครั้งแรก และในปีเดียวกับสหกรณ์โคนมราชบุรี จ ากัด ได้ขอจดทะเบียน

เปลี่ยนชื่อเป็นสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จ ากัด จัดเป็นสหกรณ์ประเภทการเกษตร ในระยะต่อมา

เมื่องานของสหกรณ์ฯ เจริญก้าวหน้าตามวัตถุประสงค์ สมาชิกของสหกรณ์มีความเข้าใจในหลัก

สหกรณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้โอนทรัพย์สิน

ทั้งหมดของบริษัทผลิตภัณฑ์นมหนองโพ จ ากัด พร้อมด้วยโรงงานผลิตนมผงให้เป็นกรรมสิทธิ์ของ

สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จ ากัด ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2518 และทรงรับไว้ให้อยู่ในพระ

บรมราชูปถัมภ์ 

 นับตั้งแต่เริ่มแรกสหกรณ์ฯมีสมาชิกผู้เลี้ยงโคนมเพียง 185 คน จนกระทั่งในปัจจุบัน (พ.ศ. 

2558) มีสมาชิก 4,800 คน น้ านมดิบที่สหกรณ์โคนมหนองโพฯ รับซื้อจากสมาชิกประมาณวันละ 200  

ตัน หรือประมาณ 200,000 กก./วัน น้ านมดิบทั้งหมดนี้จะถูกน าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม 

คือ นม ยู.เอช.ที. นมพาสเจอร์ไรส์ นมเปรี้ยว ไอศกรีม โยเกิร์ต ซึ่งผลิตออกจ าหน่ายได้ทั่วประเทศ 

สร้างความมั่นใจให้กับสมาชิกผู้เลี้ยงโคนมที่จะสืบสานอาชีพการเลี้ยงโคนมให้ยืนยาวต่อไป ตั้งแต่

เริ่มท าธุรกิจในรูปแบบของสหกรณ์จนถึงปัจจุบันสมาชิกของสหกรณ์โคนมหนองโพฯ มีความอยู่ดี กิน

ดี มีการแบ่งเงินก าไรหรือที่เรียกว่า เงินปันผลทุกปี นับได้ว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่เปรียบ

มิได้ที่พระองค์ท่านได้ หาทางช่วยเหลือให้อาชีพการเลี้ยงโคนมประสบผลส าเร็จ ท าให้สมาชิกผู้เลี้ยงโค

นมมีอาชีพที่มั่นคงและมีความอยู่ดีกินดี 

 สหกรณ์ฯ ได้ด าเนินกิจการมาเป็นเวลา 44 ปีใน พ.ศ. 2558 มีสมาชิกผู้เลี้ยงโคนมจ านวน 

4,800 ครัวเรือน มีพนักงานประมาณ 900 คน ส่วนใหญ่เป็นการจ้างลูกหลานของสมาชิก เพ่ือให้คน

ในท้องถิ่นมีงานท า และปริมาณธุรกิจ 3,500 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็น 5 ธุรกิจ 1 งาน ประกอบด้วย 

ธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ ธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ ธุรกิจสถานีบริการน้ ามัน ธุรกิจ

สินเชื่อ-ออมทรัพย์ และงานให้บริการและส่งเสริมการเกษตร ดังภาพที่ 4.2 
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ภาพที่ 4.2 ธุรกิจของสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี 

การจัดโครงสร้างองค์กร 

 ส าหรับการจัดโครงสร้างองค์กรของสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี มีการด าเนินงานโดยคณะ

ผู้บริหารสหกรณ์ฯ โดยมีผู้จัดการเป็นหัวหน้าและรับผิดชอบการด าเนินงานครอบคลุมส่วนงานต่างๆ 

เช่น ฝ่ายการผลิต ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายธุรการ เป็นต้น  ทั้งนี้ ในการก าหนด

นโยบายการด าเนินงาน คณะกรรมการบริหารสหกรณ์ที่ได้รับเลือกมาจากสมาชิกจะเป็นผู้ดูแลในเรื่อง

นี้โดยมีประธานสหกรณ์เป็นหัวหน้า3 หากเป็นเรื่องที่ส าคัญจะน าเข้าที่ประชุมใหญ่ เพ่ือให้สมาชิก

ทั้งหมดมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจร่วมกัน โดยนโยบายต่างๆจะถูกส่งผ่านไปยัง

ทีมบริหารที่มีผู้จัดการสหกรณ์เป็นหัวหน้า และมีการแบ่งส่วนงานตามลักษณะงานและความ

เหมาะสม ฝ่ายบริหารจะดูแลในเรื่องผลการด าเนินงาน การรับสมาชิกใหม่ และการลงทุนต่างๆ 

ส าหรับการจ่ายเงินปันผล จะแบ่งปันผลก าไรโดยจ่ายเงินปันผลให้กับสมาชิกในอัตราร้อยละ 10 ของ

ค่าหุ้นที่สมาชิกถือ ทั้งนี้อยู่ภายใต้การก าหนดนโยบายและควบคุมจากคณะกรรมการสหกรณ์ที่สมาชิก

เลือกตั้งเข้ามา หรืออาจกล่าวได้ว่านโยบายต่างๆมาจากสมาชิกของสหกรณ์นั่นเอง 

                                                 
3 ประธานและคณะกรรมการสหกรณ์มาจากการเลือกตั้ง จากสมาชิกทั้งหมด โดย 1 คนต่อ 1 คะแนน ตามหลักการ
ของสหกรณ์ ด ารงต าแหน่งวาระ 2 ปี และไมเ่กิน 2 วาระ 
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       ที่มา: จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม 

ภาพที่ 4.3 การจัดโครงสร้างองค์กรของสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี 

 ดังนั้นการบริหารงานของสหกรณ์จึงมาจากความต้องการของสมาชิกเป็นส าคัญ โดยสมาชิก

สหกรณ์จะเลือกตัวแทนเข้ามาเป็นคณะกรรมการสหกรณ์ เพ่ือท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย และ

ตัดสินใจในเรื่องส าคัญที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของสหกรณ์  ส าหรับการจ้างงานของสหกรณ์

ส่วนใหญ่จะเป็นลูกหลานของสมาชิกสหกรณ์ที่อยู่ในท้องถิ่น ซึ่งท าให้คนเหล่านี้มีอาชีพและรายได้

ประจ า ท าให้สมาชิกมีความรู้สึกรักและมีส่วนร่วมกับองค์กรมากขึ้นด้วย ในการจ้างงานจะเลือกจาก

สมาชิก คนในท้องถิ่นก่อน หากไม่สามารถหาได้จึงจะใช้บุคคลภายนอก เช่น ช่างเทคนิค/วิศวกรที่ดูแล

กระบวนการผลิต เป็นต้น 

แหล่งที่มาของเงินทุน 

 การระดมทุนส่วนใหญ่มาจากค่าหุ้นของสมาชิกคิดเป็นประมาณร้อยละ 70 และก าไรสะสมที่

หักเก็บไว้ร้อยละ 2 ของผลก าไรเพ่ือน าไปใช้หมุนเวียนภายในสหกรณ์ ส่วนที่เหลือเป็นการกู้ยืมจาก

โครงสร้างการบริหารงานของสหกรณ์ฯ 

คณะกรรมการสหกรณ์ 
(ประธาน) เลือกตั้ง สมาชิก 

คณะผู้บริหาร 
(ผู้จัดการ) 

เงินปันผล 
ก าหนดนโยบาย 

ผลการด าเนินงาน 

ผลก าไร 

บริหารจัดการ 
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สถาบันการเงินประมาณร้อยละ 30 โดยส่วนใหญ่ในระยะที่ผ่านมาน ามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนใน

กิจการของสหกรณ์ฯ ส าหรับการคัดเลือกสมาชิกในเบื้องต้นต้องอยู่ในพ้ืนที่บริเวณใกล้เคียงที่จะ

สามารถส่งน้ านมดิบให้กับสหกรณ์ได้ ได้แก่ จังหวัดราชบุรี นครปฐม และกาญจนบุรี 

  

 

ที่มา: จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม 

ภาพที่ 4.4 แหล่งเงินทุนของสหกรณ์ฯ 

 อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์ พบว่าสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จ ากัด ไม่มีปัญหาใน

เรื่องการระดมทุน เนื่องจากมีเงินทุนเพียงพอในการด าเนินงาน และจากผลการด าเนินงานที่ดีในระยะ

ที่ผ่านมาสถาบันการเงินในพ้ืนที่ยินดีให้การสนับสนุนด้านสินเชื่อเมื่อสหกรณ์ต้องการ ส าหรับในด้าน

บัญชีและการเงินมีการจัดท างบการเงินและการตรวจสอบทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอก

สหกรณ์ ได้แก่ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  

กระบวนการผลิต  

 สมาชิกสหกรณ์ฯแต่ละครัวเรือนจะเลี้ยงโคนมของตนเอง โดยสมาชิกมีหน้าที่ในการจัดหา

ที่ดิน โคนม วัตถุดิบต่างๆ และลงทุนเองในลักษณะแยกกันผลิต ทั้งนี้อาจได้รับค าแนะน าในเรื่อง

ความรู้และวิทยาการต่างๆจากทีมส่งเสริมธุรกิจของสหกรณ์ฯในบางโอกาสหรือเมื่อร้องขอ และ

ผลผลิตที่ได้ คือ น้ านมดิบ ซึ่งจะมีปริมาณการผลิตออกมารายวันมากน้อยตามปริมาณโคนมที่แต่ละ

ครัวเรือนเลี้ยง เกษตรกรจะน าน้ านมดิบที่ได้นี้ส่งจ าหน่ายให้แก่สหกรณ์ หรือกล่าวได้ว่าสมาชิกมีหน้าที่

ในการจัดหาน้ านมดิบ เพ่ือป้อนโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์นั่นเอง 

แหล่งเงินทุนของสหกรณ์ฯ 

สมาชิก เงินค่าหุ้น 
สถาบันการเงิน สหกรณ์ฯ 

เงินค่าหุ้น เงินกู้ยืม 

ดอกเบี้ยจ่าย เงินปันผล 
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ภาพที่ 4.5 กระบวนการผลิตของสหกรณ์ 

 ส าหรับสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จ ากัด จะท าหน้าที่รับซื้อน้ านมดิบจากสมาชิกและ

รวบรวมน้ านมดิบเข้าสู่กระบวนการผลิต โดยแปรรูปน้ านมดิบเป็นผลิตภัณฑ์นมในรูปแบบต่างๆ เช่น 

นมพาสเจอร์ไรส์ (pasteurized milk) นมสเตอริไลซ์ (sterilized milk) เนย เป็นต้น ฝ่ายการผลิตจะ

ท าหน้าที่ในการผลิตและควบคุมคุณภาพ ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้จะน าไปจ าหน่ายสู่ตลาดผ่านช่องทาง

ต่างๆ รวมทั้งนมโรงเรียนตามโควตาที่รัฐบาลจัดสรรให้ในแต่ละปี  

 ส าหรับความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของวัตถุดิบ เช่น ราคาผันผวน ขาดแคลนวัตุถุดิบ เป็น

ต้น ทางสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จ ากัด ไม่ค่อยมีปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบนัก เนื่องจากเป็น

สหกรณ์ขนาดใหญ่และมีสมาชิกจ านวนมากครอบคลุม 3 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี กาญจนบุรี และ

นครปฐม ที่ส่งน้ านมดิบมาจ าหน่าย ประกอบกับในระยะที่ผ่านมาน้ านมดิบล้นตลาด ในกรณีที่มีน้ านม

ขาดแคลนหรือเหลือ ทางสหกรณ์จะมีเครือข่ายที่จะขอซื้อหรือน าไปจ าหน่ายให้กับผู้แปรรูปรายอื่นได้ 

ซึ่งก็จะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าว ส่วนราคารับซื้อน้ านมดิบจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามอุปสงค์

และอุปทานในท้องตลาด ซึ่งก็จะส่งผลต่อต้นทุนการผลิตบ้าง นอกจากนี้ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ าที่ปรับ

ขึ้นเป็น 300 บาทต่อวัน นับเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นมาก ทางสหกรณ์ 

แก้ปัญหาโดยพยายามให้พนักงานท างานมากขึ้นตามค่าจ้างที่สูงขึ้น นอกจากนี้ก็ประหยัดการใช้น้ า 

และไฟฟ้า รวมทั้งหารายได้เสริมอ่ืน อย่างไรก็ตามหากต้นทุนสูงขึ้นในระยะยาวก็สามารถปรับราคา

ผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องตามต้นทุนท่ีเปลี่ยนแปลงได้ 

 

 

กระบวนการผลิต
(สหกรณ์) 

น้ านมดิบ
(สมาชิก) 

ช่องทางการจัดจ าหน่าย
(สหกรณ์) 



เกษตรพันธะสัญญาในรูปแบบสหกรณ์เพื่อความมั่นคงทางรายได้ของเกษตรกรรายย่อย 

| 4-17 

ด้านการตลาด 

 ในด้านการตลาดสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จ ากัด หรือผลิตภัณฑ์นมตรายี่ห้อหนองโพ

ครองส่วนแบ่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์นมเป็นอันดับ 3 รองจากนมไทย-เดนมาร์ค และโฟร์โมสต์ 

โดยมีการจ าหน่ายผ่านช่องทางต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะให้บริษัท ล็อกซเลย์เป็นผู้จัดจ าหน่าย นอกจากนี้

มีการจ าหน่ายเป็นนมโรงเรียน และมีห้างสรรพสินค้าเข้ามาติดต่อเองบ้าง โดยผลผลิตทั้งหมดจ าหน่าย

ในนามของสหกรณ์ เนื่องจากผลิตภัณฑ์นมเป็นสินค้าที่รัฐบาลควบคุมราคาจ าหน่าย ดังนั้นในการ

ก าหนดราคาก็จะอิงกับราคาควบคุม ในปัจจุบันตรายี่ห้อ “หนองโพ” ค่อนข้างเป็นที่รู้จักในหมู่

ผู้บริโภคเป็นอย่างดี หรือติดตลาดแล้ว ดังนั้นทางสหกรณ์จึงไม่เน้นในเรื่องของการโฆษณามากนัก ท า

ให้ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ต่ ากว่าคู่แข่งขัน ดังนั้นจึงสามารถตั้งราคาได้ต่ ากว่า และเน้นการใช้น้ านมดิบจาก

เกษตรกรที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์มากกว่าการใช้นมผง ท าให้ผลิตภัณฑ์นมที่ได้มีคุณภาพดีเป็นที่

ยอมรับในท้องตลาด 

 การน าน้ านมดิบมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นมก่อนที่จะจ าหน่ายออกสู่ท้องตลาดนั้ น นับเป็น

จุดเด่นของสหกรณ์แห่งนี้ เพราะเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตทางการเกษตร สหกรณ์มีรายได้

เพ่ิมขึ้นหลายเท่าตัวจากการลงทุนแปรรูปสร้างโรงผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ นมสเตอริไลซ์ และเนย 

นอกจากนี้การขยายธุรกิจในส่วนแปรรูปยังช่วยสร้างงานให้กับชุมชน โดยเฉพาะลูกหลานของคนใน

ชุมชนจะมีงานท าใกล้บ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งสร้างความม่ันคงเป็นปึกแผ่นให้กับสมาชิกจากผล

ก าไรที่สูงขึ้น สมาชิกจะได้รับเงินปันผลอย่างต่อเนื่องตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ถือครอง 

ปัจจัยท่ีท าให้สหกรณ์ประสบความส าเร็จ ปัญหา และอุปสรรค 

 จากการเก็บข้อมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกคณะกรรมการสหกรณ์และผู้บริหาร 

เกี่ยวกับปัจจัยที่ท าให้สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จ ากัด ประสบความส าเร็จนั้น มาจากการมีส่วน

ร่วมของสมาชิก ทุกคนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ ช่วยกันดูแล ท าให้เกิดความสามัคคีในชุมชน 

นอกจากนี้มีการตัดสินใจร่วมกันในเรื่องที่ส าคัญ โดยการออกเสียงในการประชุมตามระบอบ

ประชาธิปไตย 1 คน 1 เสียง (one man one vote) ท าให้สมาชิกทุกคนยอมรับในการตัดสินใจ หรือ

ก าหนดนโยบายร่วมกัน มีความรักในองค์กร 
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 ส าหรับปัญหาและอุปสรรค ส่วนใหญ่จะมาจากกระบวนการผลิตและการด าเนินธุรกิจเป็น

ส าคัญ อาทิ คุณภาพน้ านมดิบบางครั้งไม่ได้มาตรฐาน หรือ โคป่วย ทางสหกรณ์ก็แก้ปัญหาโดยการส่ง

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรออกไปช่วยแก้ปัญหาในเรื่องนั้นๆ นอกจากนี้พบปัญหาเกี่ยวกับค่าขนส่ง

สูงในโครงการนมโรงเรียน เพราะสหกรณ์ต้องส่งนมให้กับพ้ืนที่ภาคใต้ตามโควตาที่รัฐบาลก าหนด 

ประกอบกับการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์นั้น แม้ว่าจะมีข้อดีหลายประการ เช่น การได้รับยกเว้นภาษี 

และได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐ อาทิ เงินกู้ดอกเบี้ยต่ า การสนับสนุนทางวิชาการ และ

ความรู้สมัยใหม่ รวมทั้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์  เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามการด าเนินงานของ

สหกรณ์จะต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ ซึ่งจะต้องมีขอบเขตการด าเนินธุรกิจที่ชัดเจน ไม่

สามารถด าเนินการได้อย่างเสรี ท าให้ขาดความยืดหยุ่นและอาจเสียโอกาสในการด าเนินธุรกิจ อ่ืน

นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ และเกิดความล่าช้าในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ รวมทั้งจะต้องเตรียมความ

พร้อมในเรื่องการรวบรวมข้อมูลต่างๆเพ่ือรอรับการตรวจสอบจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์อีกด้วย 

 3 รูปแบบการร่วมกันจ้างผลิตและจ าหน่าย 

 ส าหรับรูปแบบการร่วมกันจ้างผลิตและจ าหน่ายนี้ นับเป็นรูปแบบที่มีความซับซ้อนมากที่สุด

เพราะมีผู้เกี่ยวข้องจ านวนมากและใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง โดยเป็นความก้าวหน้าในการลงทุน

ด้านการเกษตรสมัยใหม่ ซึ่งโครงการในลักษณะนี้ยังไม่พบในประเทศไทย อย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็น

รูปแบบที่น่าสนใจ ซึ่งเป็นรูปแบบของการลงทุนทางอ้อม (indirect investment) ผ่านการถือหุ้นใน

สหกรณ์ ซึ่งคาดว่าอาจได้รับความนิยมในอนาคต โดยสหกรณ์ว่าจ้างให้บริษัทเอกชนที่มีความพร้อมใน

ด้านต่างๆ เช่น เทคโนโลยี เงินทุน บุคคลากร ปัจจัยการผลิต การตลาด เป็นต้น ให้มาเป็น

ผู้ด าเนินการแทนทั้งหมด ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ในลักษณะการผลิตแบบครบวงจร 

สมาชิกจะได้รับผลตอบแทนในรูปของค่าเช่า และเงินปันผล ดังนั้นคณะนักวิจัยจึงน ามาเสนอเป็นอีก

หนึ่งทางเลือกส าหรับเกษตรกรที่ต้องการลงทุนในธุรกิจการเกษตร ดังนั้นเพ่ือให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นจึง

ขอยกตัวอย่าง โครงการฟาร์มไก่ไข่ 3 ล้านตัวที่ผิงกู่ ชานกรุงปักก่ิง ประเทศสาธารณะรัฐประชาชนจีน 

ดังนี้ 
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โครงการฟาร์มไก่ไข่ 3 ล้านตัวท่ีผิงกู่ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ความเป็นมาในการก่อตั้ง 

 โครงการผิงกู่ถือก าเนิดจากความพยายามในการแก้ปัญหาของรัฐบาลจีนที่ต้องการผลิต

อาหารให้เพียงพอเลี้ยงประชากรที่มีมากถึงกว่าพันล้านคน รวมทั้งต้องการอาหารที่มีคุณภาพและ

ปลอดภัยต่อผู้บริโภค จากการที่ประเทศจีนเคยใช้ระบบคอมมูนมาระยะหนึ่งที่มีการผลิตร่วมกัน 

ต่อมายกเลิกเปลี่ยนมาเป็นการเกษตรที่ต่างคนต่างท า ซึ่งเกษตรกรแต่ละคนจะถูกจัดสรรให้มีที่ดิน

จ านวนไม่มากนักกลายเป็นที่ดินแปลงย่อยจ านวนมากที่ต่างคนต่างผลิตและบางรายต้องเช่าที่ดินท าให้

ต้นทุนการผลิตสูง ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่ต้องการให้เกษตรกรรวมตัวกันเป็นสหกรณ์ รวบรวมที่ดินเป็น

ผืนใหญ่เพ่ือท าเกษตรแบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่สามารถผลิตผลผลิตได้คราวละมากๆและมีต้นทุน

การผลิตที่ต่ าลงจากการประหยัดต่อขนาด (economies of scale) รัฐบาลจีนจึงมีนโยบายจัดท า

โครงการเกษตรสมัยใหม่ ทีต่้องใช้เทคโนโลยีและการจัดการแผนใหม่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทั้ง

ปริมาณและคุณภาพ รัฐบาลท้องถิ่นก็ต้องเอานโยบายของรัฐบาลกลางไปด าเนินการ คือ หาผู้ร่วมทุน 

ในขณะเดียวกันเกษตรกรยังขาดความรู้วิทยาการ ขาดเงินทุน และไม่สามารถกู้เงินได้เพราะไม่มี

หลักทรัพย์ค้ าประกัน ดังนั้นแนวทางในการแก้ปัญหาจึงมีความซับซ้อนมากขึ้น และในที่สุดก็น าไปสู่

แนวคิด “4 ประสาน” คือ ภาครัฐบาล เกษตรกร ธนาคาร และเครือเจริญโภคภัณฑ์ โครงการ 4 

ประสานนี้เกิดจากความต้องการให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน คือ รัฐบาล ชาวนา บริษัท และ

ธนาคาร ชาวนาเป็นเจ้าของที่ดิน ไม่มีความรู้ ไม่มีเงินลงทุน ทางบริษัทมีเทคโนโลยี มีความรู้ มีตลาด 

มีความพร้อมในด้านบุคคลากร ส่วนภาครัฐมีความคิดว่าอยากเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกร ธนาคารมี

ความต้องการพัฒนาเกษตรกรแต่ไม่สามารถให้กู้ได้เพราะเกษตรกรไม่มีหลักประกันดังกล่าว ดังนั้นทั้ง 

4 หน่วยงานจึงประสานความร่วมมือกันสร้างโครงการนี้ขึ้นมา นั่นคือ โครงการฟาร์มไก่ไข่ 3 ล้านตัวที่

ผิงกู่ ตั้งอยู่ชานกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของประเทศสาธารณะรัฐประชาชนจีน เป็นโครงการเกษตร

หมุนเวียนทีท่ันสมัย ครบวงจร และรักษาสิ่งแวดล้อม มีโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ระบบปิดจ านวน 18 หลัง มี

โรงงานผลิตอาหารสัตว์ โรงงานแปรรูปไข่ โรงงานผลิตปุ๋ย ในฟาร์มควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ใช้

คนดูแลน้อยมาก รวมทั้งการเอาหุ่นยนต์มาเลี้ยงไก่ ไข่ไก่ที่ออกมาจะวิ่งไปตามสายพาน มีการคัดแยก

ไข่ตามสี ตามขนาด โดยไม่ต้องใช้แรงงานคนเหมือนในกรณีทั่วไป ท าให้มีต้นทุนค่าแรงงานต่ า (ท่ีมา: 
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2559) 

 รูปแบบโครงการ 4 ประสาน ฟาร์มไก่ไข่ 3 ล้านตัวที่ผิงกู่ แสดงได้ดังนี้ 

 

 

 

ที่มา: เครือเจริญโภคภัณฑ์ 2557 

ภาพที่ 4.6 รูปแบบการจ้างผลิตและจ าหน่ายในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

  ส าหรับโครงการฟาร์มไก่ไข่ 3 ล้านตัวที่ผิงกู่ มีเกษตรกรซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินรวมตัวกันจัดตั้ง

เป็นสหกรณ์ ได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลเขตผิงกู่และเครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมทุนก่อตั้งบริษัทในชื่อ 

“บริษัทกู่ต้า” โดย ถือหุ้นฝ่ายละ 15 % ที่เหลืออีก 70% เป็นของเกษตรกรซึ่งรวมตัวกันถือหุ้นในนาม

สหกรณ์การเลี้ยงสัตว์ในเขตพ้ืนที่สีเขียวของเมืองปักกิ่ง ทั้งนี้สหกรณ์ฯได้กู้ยืมเงินจากธนาคารมา

ด าเนินการ และโครงการนี้ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลจีนเป็นผู้จ่ายดอกเบี้ยให้ ซึ่งจากปกติที่รัฐบาล

ต้องเอาเงินไปช่วยเหลือคนพิการเหล่านี้ (ส่วนหนึ่งเป็นเจ้าของที่ดินที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์) อยู่แล้ว

เกษตรกร เครือเจริญโภคภัณฑ์ 

บ.ปักกิ่ง เจียไต๋  
ไลฟ์สต็อก จ ากัด 

รัฐบาลพิงกู่ (ท้องถิ่น) 

บ.กู่ฉาย จัดการ
สินทรัพย์ (ตัวแทนรัฐ) 

ธนาคาร ชดเชยดอกเบี้ย 
100% 

บ.กู่ต้า จ ากัด 
(ทรัพย์สินถาวร) 

สหกรณ์ 

การเกษตร 

บ.เจียไต๋ 
อสังหาริมทรัพย์ 

บ.เจียไต๋ 
ธุรกิจไข่ไก่ จ ากัด 

ทุนจดทะเบยีน 30%  

สัดส่วน 50% สัดส่วน 50% 

ค่าเช่า  
69.87 ล้านหยวน/ป ี

รูปแบบ BOT 20 ป ี
จ่ายค่าใชส้ิทธิ ์

ให้สิทธิ์การใช้ที่ดิน 
อนุมัติเงินกู้สนับสนุนโครงการ 70% 

ควบคุมงานก่อสร้าง 

สัญญาคา่เชา่ 
69.84 ล้าน/ปี  

เป็นหลักทรัพย์ค้าประกัน 

ที่ดิน 
(779 มู่) 

http://thaipublica.org/2014/04/model-cp-pinghu/
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ในแต่ละปี เมื่อมีโครงการนี้เกิดข้ึนรัฐบาลกน็ าเงินจ านวนดังกล่าวไปจ่ายเป็นดอกเบี้ยแทน ขณะที่เครือ

เจริญโภคภัณฑ์เช่าที่ดินจากเกษตรกรภายใต้สหกรณ์จ านวน 380 ไร่ เพ่ือด าเนินการตามเจตนารมณ์

ของโครงการ จะเห็นว่าโครงการไก่ไข่ครบวงจรผิงกู่นับเป็นนวัตกรรมใหม่ในการท าเกษตร คือ 

เกษตรกรร่วมเป็นเจ้าของบริษัทโดยการถือหุ้นผ่านสหกรณ์ ซึ่งเป็นการลงทุนทางอ้อมดังกล่าวและ

ได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล ส่วนเจ้าของที่ดินก็จะได้รับค่าเช่าที่ดินอีกทางหนึ่งด้วยตาม

สัดส่วนการถือครองที่ดินของแต่ละคน โดยมีบริษัทเอกชนที่มีความช านาญมาบริหารจัดการด้วย

เทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทั้งกระจายสินค้าและท าการตลาดให้ด้วย อย่างไรก็ตามเป็นที่สังเกตว่า

ผลประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับจากโครงการนี้สูงกว่าที่เคยได้รับจากการใช้ที่ดินในอดีต 

 ในอีก 20 ปีข้างหน้านับจากเริ่มด าเนินการทรัพย์สินของโครงการฟาร์มไก่ไข่ 3 ล้านตัวที่ผิงกู่ 

จะตกเป็นของสหกรณ์ที่เกษตรกรเป็นเจ้าของ ในเวลานั้นมาถึงสหกรณ์มีทางเลือกที่จะด าเนินการเอง

หรือว่าจ้างเครือเจริญโภคภัณฑ์/บริษัทเอกชนอ่ืนมาด าเนินการต่อก็ได้ จะเห็นว่าต่างฝ่ายต่างได้

ประโยชน์จากโครงการนี้  ธนาคารก็ได้รับช าระเงินคืน เกษตรกรสามารถช าระหนี้ได้เพราะได้รับ

ผลตอบแทนและค่าเช่าปีละ 350 ล้านบาท หรือประมาณ 70 ล้านหยวนต่อปี จากเดิมที่เกษตรกร

กลุ่มนี้มีรายได้รวม 12 ล้านหยวนต่อปี ส่วนรัฐบาลก็เอาเงินที่ควรช่วยเหลือเกษตรกร คนพิการ มา

ช่วยเหลือเรื่องดอกเบี้ยแทนเกษตรกร และในอนาคตรัฐบาลยังสามารถเก็บภาษีได้อีกด้วย ที่ส าคัญยัง

มีธุรกิจต่อเนื่องเกิดขึ้นตามมา อาทิ การขนส่ง ธุรกิจรับจ้าง ธุรกิจบริการ ทั้งหมดเป็น 4 ประสานที่ทุก

คนไดร้ับประโยชน์ร่วมกัน 

ปัจจัยท่ีท าให้สหกรณ์ประสบความส าเร็จ ปัญหา และอุปสรรค 

 ปัจจัยส าคัญที่ท าให้โครงการฟาร์มไก่ไข่ 3 ล้านตัวที่ผิงกู่ประสบความส าเร็จ มาจากการได้รับ

ความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆที่ เกี่ยวข้อง ภายใต้ 4 ประสาน คือ รัฐบ าล สถาบันการเงิน 

บริษัทเอกชน และเกษตรกร ท าให้โครงการเกิดขึ้นและด าเนินไปได้ดี  นอกจากนี้ยังได้รับการอุดหนุน

จากรัฐบาลในการจ่ายดอกเบี้ยแทนสหกรณ์ ท าให้มีผลก าไรสูงกว่าที่ควรจะเป็น และจุดเด่นประการ

ส าคัญของโครงการนี้ คงเป็นเรื่องของการผลิตขนาดใหญ่ที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย จนท าให้ผลิตไข่ไก่ได้

วันละประมาณ 3 ล้านฟองด้วยต้นทุนการผลิตที่ต่ าจากการประหยัดต่อขนาด ซี่งภายใต้จุดเด่นนี้ใน 

อีกด้านหนึ่งก็เป็นการสร้างอ านาจในการผูกขาดที่ยากจะหาคู่แข่งได้ ด้วยข้อจ ากัดของเงินทุนจ านวน

มากและเทคโนโลยีขั้นสูง และการอุดหนุนจากภาครัฐ อย่างไรก็ตามแม้ว่าเกษตรกรจะได้รับ
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ผลตอบแทนดี แต่ในระยะยาวก็ไม่สามารถพ่ึงตนเองในเรื่องการผลิตและการตลาดได้ เพราะการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรในกรณีนี้คงมีไม่มาก เครือข่ายทางการตลาดเป็นของบริษัทเอกชน และ

เกษตรกรเองก็ไม่สนใจในเรื่องดังกล่าวเท่าที่ควร เพราะเป็นการลงทุนทางอ้อมที่ไม่ต้องไปปฎิบัติเอง 

ดังนั้นแทนที่จะมีบทบาทเป็นเกษตรกรที่ท าอาชีพเกษตรกรรม แต่ได้ผันตัวเองมาเป็นนักลงทุนในธุรกิจ

เกษตรแล้ว 

4.3 เปรียบเทียบรูปแบบการรวมกลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ที่ประสบความส าเร็จ 

 จากการรวมกลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ที่ประสบความส าเร็จ ที่ได้แบ่งรูปแบบการรวมกลุ่ม

ออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่ 1 การผลิตและจ าหน่ายร่วมกัน  รูปแบบที่ 2 การผลิต แปรรูป 

และจ าหน่ายร่วมกัน และ รูปแบบที่ 3 การร่วมกันจ้างผลิตและจ าหน่าย โดยจากการเก็บข้อมูล

ภาคสนามพบว่ากลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้มีคุณสมบัติตรงกับรูปแบบต่างๆ ดังนี้ 

ตารางท่ี 4.1 สรุปรูปแบบของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา 

กลุ่มตัวอย่าง รูปแบบท่ี 1 รูปแบบท่ี 2 รูปแบบท่ี 3 

1. สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จ ากัด 

2. สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ก พัฒนานิคม จ ากัด 

3. สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จ ากัด 

4. สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด 

5. หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า จ ากัด 

6. สหกรณ์ผิงกู่ 

 

* 

* 

* 

* 

*  

 

 

 

 

* 

ที่มา: จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม 

 โดยทั่วไปสหกรณ์การเกษตรในประเทศไทยจะเป็นการรวมกลุ่มเพ่ือผลิตและจ าหน่ายร่วมกัน 

เนื่องจากการก้าวสู่การแปรรูปในรูปแบบที่ 2 นั้น จะต้องใช้เงินทุนจ านวนมาก เกษตรกรจะต้องมีการ

น าเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่ใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีความเชี่ยวชาญสูงขึ้น ดังนั้นสหกรณ์การ

ผลิตส่วนใหญ่ในประเทศไทยกว่าร้อยละ 90 จึงอยู่ในรูปแบบการผลิตและจ าหน่ายร่วมกัน จาก

ประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาการพัฒนาสู่ระดับการแปรรูปนั้น มักจะมีจุดเริ่มต้นจากความช่วยเหลือ
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จากภายนอก อาทิ ภาครัฐ หรือ กรณีโครงการสี่ประสาน ที่มีภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการเงิน

เข้ามาร่วมด้วยในระยะแรก และในระยะต่อมาเมื่อสหกรณ์มีความเข้มแข็งจึงสามารถด าเนินการต่อไป

ด้วยตนเองได้ 

 จากทั้ง 3 รูปแบบที่กล่าวข้างต้น พบว่าในแต่ละรูปแบบมีลักษณะเด่นและด้อยที่แตกต่างกัน

ไป โดยในการศึกษานี้จะพิจารณาประเด็นต่างๆเชิงเปรียบเทียบทั้ง 3 รูปแบบ ดังนี้ 

ตารางท่ี 4.2 เปรียบเทียบความแตกต่างของรูปแบบการรวมกลุ่ม 

 รูปแบบท่ี 1 รูปแบบท่ี 2 รูปแบบท่ี 3 

เงินทุน ต่ า ปานกลาง สูง 

ความรู้ความช านาญ ต่ า ปานกลาง   สูง 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ต่ า ปานกลาง สูง 

การประหยัดต่อขนาด ได้ประโยชน์ ได้ประโยชน์ ได้ประโยชน์มาก 

อ านาจทางการตลาด ต่ า ปานกลาง สูง 

การควบคุมคุณภาพ ตามมาตรฐาน ตามมาตรฐาน มาก 

การมีส่วนร่วมของเกษตรกร มาก มาก น้อย 

การถ่ายทอด/ได้รับความรู้ มาก มาก น้อย 

การจ้างงาน มาก มาก น้อย 

การรองรับการผลิตขนาดใหญ่ น้อย ปานกลาง มาก 

ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย สูง ปานกลาง ต่ า 

หมายเหต:ุ  รูปแบบที่ 1 หมายถึง การผลิตและจ าหนา่ยร่วมกัน  

   รูปแบบที่ 2 หมายถึง การผลติ แปรรูป และจ าหน่ายร่วมกัน 

              รูปแบบที่ 3 หมายถึง การร่วมกันจ้างผลติและจ าหน่าย 

 โดยคณะนักวิจัยได้ประมาณการตัวเลขออกมาในแต่ละเกณฑ์ เพ่ือให้มีความชัดเจนและเป็น

รูปธรรมมากขึ้น ทั้งนี้เป็นการประมาณการเบื้องต้นจากการเก็บข้อมูลภาคสนามจากเกษตรกรรายย่อย

ที่ส่วนใหญ่ประสบปัญหาในการท าเกษตรพันธะสัญญา สหกรณ์ รวมทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ

บริษัทเอกชนในกรณีของรูปแบบทั้ง 3 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.3 เกณฑ์เบื้องต้นส าหรับรูปแบบการรวมกลุ่ม 

 รูปแบบท่ี 1 รูปแบบท่ี 2 รูปแบบท่ี 3 

เงินทุน < 10 ล้านบาท 10-100 ล้านบาท > 100 ล้านบาท 

ความรู้ความช านาญ ระบบการเลี้ยงแบบ
โรงเรือน 

ระบบการเลี้ยงแบบ
โรงเรือนและโรงงาน
แปรรูป 

  ระบบการเลี้ยง
แบบโรงเรือนและ
โรงงานแปรรูปโดย
เน้นการใช้
คอมพิวเตอร์ในการ
ควบคุม 

ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี 

ใช้แรงงานเป็นหลัก 
(labor intensive) 

เริ่มใช้เครื่องจักร ใช้ทุนเข้มข้น 
(capital 

intensive) 

การประหยัดต่อขนาด ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วย
ลดลง 

ต้นทุนเฉลี่ยต่อ
หน่วยลดลง 

ต้นทุนเฉลี่ยต่อ
หน่วยลดลงมาก 

อ านาจทางการตลาด ยอมตามข้อก าหนด ปรับเปลี่ยนเงื่อนไข
ได้บางส่วน 

ปรับเปลี่ยนเงื่อนไข
ไดม้าก 

การควบคุมคุณภาพ ตามมาตรฐานฟาร์ม
โดยใช้คน 

ตามมาตรฐานฟาร์ม
ใช้คนและเครื่องจักร 

ควบคุมด้วยระบบ
อัตโนมัติ 

การมีส่วนร่วมของ
เกษตรกร 

สมาชิกร่วมในการผลิต 
> 30 คน 

สมาชิกร่วมในการ
ผลิต > 50 คน 

สมาชิกร่วมในการ
ผลิต < 30 คน 

การถ่ายทอด/ได้รับความรู้ สมาชิกได้รับการ
ถ่ายทอด > 30 คน 

สมาชิกได้รับการ
ถ่ายทอด > 50 คน 

สมาชิกได้รับการ
ถ่ายทอด < 30 คน 

การจ้างงาน > 30 คน > 50 คน < 30 คน 

การรองรับการผลิตขนาด
ใหญ่ 

น้อยเพราะก าลังการ
ผลิตต่ า 

ก าลังการผลิต 
ปานกลาง 

ก าลังการผลิตสูง 

ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย สูง ปานกลาง ต่ า 

หมายเหตุ จ านวนตัวเลขประมาณการจากการเก็บข้อมูลภาคสนาม  
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 ตามที่กล่าวไปแล้วว่ารูปแบบที่ 1 การผลิตและจ าหน่ายร่วมกัน เป็นรูปแบบที่มีความซับซ้อน

น้อยที่สุด ดังนั้นจึงมีการใช้เงินทุน และเทคโนโลยีในระดับต่ าเมื่อเทียบกับรูปแบบที่ 2 และรูปแบบที่ 

3 ในขณะเดียวกันอ านาจทางการตลาดและการรองรับการผลิตขนาดใหญ่ก็อยู่ในระดับต่ าด้วย 

เนื่องจากส่วนใหญ่มีผลผลิตออกสู่ตลาดไม่มากพอที่จะต่อรองเหนือตลาดได้ อย่างไรก็ตามในรูปแบบที่ 

1 และรูปแบบที่ 2 นั้นจะมีข้อดี คือ เกษตรกรมีส่วนร่วมในกระบวนการผลิต มีโอกาสในการได้รับการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี และก่อให้เกิดการจ้างงานในชุมชน รวมทั้งพ่ึงตนเองได้ในระยะยาวมากว่ารูปแบบ

ที่ 3 ส าหรับรูปแบบที่ 3 นั้น เนื่องจากเป็นการจ้างให้บริษัทเอกชนมาด าเนินการ หรือเป็นการลงทุน

ทางอ้อม ดังนั้นเกษตรกรจะไม่มีโอกาสเข้าไปร่วมในการผลิตและการตลาดนัก และการผลิตยังใช้

เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งเป็นการควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติจึงใช้แรงงานน้อยมาก แต่มีข้อดี คือ สามารถ

ผลิตได้ในคราวละมากๆและมีต้นทุนการผลิตที่ต่ ากว่าสองแบบแรก มีอ านาจทางการตลาดสูงและ

สามารถรองรับปริมาณความต้องการได้มาก  

 ดังนั้นจะเห็นว่ารูปแบบที่น าเสนอทั้ง 3 รูปแบบนั้น มีความเหมาะสมในสถานการณ์ที่ต่างกัน 

กล่าวคือ รูปแบบที่ 1 การผลิตและจ าหน่ายร่วมกัน เป็นขั้นพ้ืนฐานในการรวมตัวกัน กิจกรรมทาง

เศรษฐกิจไม่ซับซ้อนมากเหมาะส าหรับการเริ่มต้น ส่วนรูปแบบที่ 2 การผลิต แปรรูป และจ าหน่าย

ร่วมกัน มีพัฒนาการสูงขึ้นจากการที่มีการแปรรูปเพ่ิมเติม หากเกษตรกรมีความพร้อมในด้านเงินทุน

และเทคโนโลยีมากขึ้นก็สามารถที่จะเลือกรูปแบบที่ 2 ได้ ซึ่งจะท าให้สินค้ามีมูลค่าเพ่ิมจากการแปร

รูปผลผลิตก่อนน าออกจ าหน่าย สามารถสร้างรายได้มากข้ึน และรูปแบบที่ 3 การร่วมกันจ้างผลิตและ

จ าหน่าย เป็นการเน้นการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและการผลิตคราวละมากๆ ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนสูง

และบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดูแล ส่วนเกษตรกรจะลงทุนผ่านการถือหุ้นในสหกรณ์ไม่

ต้องท าการผลิตเอง หากมองในแง่ดีก็คือ เกษตรกรสามารถไปประกอบอาชีพเสริมอ่ืนเพ่ิมรายได้อีก

ทางหนึ่ง เช่น การเข้าท างานเป็นลูกจ้างให้กับบริษัท เป็นต้น อย่างไรก็ตามในรูปแบบที่ 3 นี้เป็น

แนวโน้มอุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่ที่ต่างประเทศเริ่มให้ความสนใจมากขึ้น เพราะเป็นการท าฟาร์ม

ขนาดใหญ่และต้นทุนการผลิตต่อหน่วยต่ า มีความสามารถในการแข่งขันสูง ในขณะเดียวกันก็มีอ านาจ

การผูกขาดสูงเช่นกัน ทั้ง 3 รูปแบบที่กล่าวมาจะน าไปเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรรายย่อยที่มีความ

ต้องการรวมกลุ่มในรูปสหกรณ์ผ่านการจัดประชุมกลุ่มย่อยถึงปัญหาในการท าเกษตรพันธะสัญญา 
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ความต้องการรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ในรูปแบบใด สอบถามถึงความพร้อมในด้านต่างๆที่จะน าไปสู่การ

รวมกลุ่มในอนาคต 

4.4 ปัจจัยท่ีท าให้สหกรณ์ประสบความส าเร็จ 

 โดยภาพรวมแล้วปัจจัยที่ท าให้สหกรณ์ประสบความส าเร็จ หรือ Key Success Factor ใน

การด าเนินงานมาจากหลายปัจจัยประกอบกัน จากการเก็บข้อมูลภาคสนามของสหกรณ์ที่ประสบ

ความส าเร็จ พบว่าปัจจัยส าคัญท่ีท าให้สหกรณ์ประสบความส าเร็จ ได้แก่  

 1. การมีผู้น าที่เข้มแข็งและมีความสามารถในการบริหารจัดการ เป็นที่ยอมรับของสมาชิก 

และสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ดีภายใต้ผลประโยชน์ของส่วนรวม   

 2. การมีส่วนร่วมของสมาชิก นับเป็นปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่งที่มีผลต่อความส าเร็จและ

ความอยู่รอดขององค์กร ในการตัดสินใจต่างๆหากมาจากความเห็นชอบของสมาชิกส่วนใหญ่เป็นหลัก 

จึงเป็นที่ยอมรับของสมาชิก และแต่ละคนจะมีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน ท าให้เกิดความสามัคคี

และเก้ือกูลกันในชุมชนตามมา 

 3. เงินทุนและเทคโนโลยี ในปัจจุบันการผลิตสินค้าให้มีความสะอาด ปลอดภัย และได้

มาตรฐานตามความต้องการของตลาด จ าเป็นที่จะต้องน าเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมมาใช้ ซึ่งก็

ต้องใช้เงินลงทุนในการด าเนินธุรกิจจ านวนไม่น้อย ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าเงินทุนและเทคโนโลยีเป็นความ

จ าเป็นขั้นพ้ืนฐานที่จะน าไปสู่ความส าเร็จของสหกรณ์ เกษตรกรรายย่อยจ านวนมากที่ไม่ประสบ

ความส าเร็จในอาชีพ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการขาดแคลนเงินทุนและเทคโนโลยีนั่นเอง 

 4. การควบคุมมาตรฐานและมีวินัยสูงในการดูแลการผลิต ในปัจจุบันสินค้าที่ออกจ าหน่าย

จะต้องมีคุณภาพที่ดีและมีมาตรฐานตามที่ผู้ซื้อ/ตลาดต้องการ ดังนั้นเกษตรกรจะต้องให้ความส าคัญ

ในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งมีวินัยในการดูแลกระบวนการผลิตและรักษามาตรฐานสินค้า เพ่ือมิให้เกิด

ปัญหาในการจ าหน่าย ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้สหกรณ์ประสบความส าเร็จ 

 5. คุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพ ในหลายกรณีพบว่าเกษตรกรมักขาดคุณธรรม

จริยธรรมในการประกอบอาชีพ ท าให้เกิดปัญหาการทุจริต และความขัดแย้งในด้านต่างๆ หาก
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เกษตรกรมีความซื่อสัตย์ รวมทั้งคุณธรรมจริยธรรมอ่ืนๆ จะช่วยลดปัญหาลง และน าไปสู่ความส าเร็จ

ได้ง่ายขึ้น 

 

 

ภาพที่ 4.7 ปัจจัยที่ท าให้สหกรณ์ประสบความส าเร็จ 

 

4.5 สหกรณ์กับการแก้ปัญหาเกษตรพันธะสัญญาของเกษตรกรรายย่อย 

 ปัญหาการท าเกษตรพันธะสัญญาของเกษตรกรรายย่อยในด้านต่างๆ จากการเก็บข้อมูล

ภาคสนาม เช่น เกษตรกรรายย่อยขาดอ านาจในการต่อรองกับคู่สัญญา เกิดความไม่เท่าเทียมกันของ

สารสนเทศระหว่างคู่สัญญา เกษตรกรรายย่อยขาดความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ขาดแคลน

เทคโนโลยีที่มีมาตรฐาน และตกเป็นฝ่ายที่ต้องยอมรับกับสัญญาที่ไม่เป็นธรรม เป็นต้น ท าให้เกษตรกร

รายย่อยเหล่านี้ประสบปัญหาในการประกอบอาชีพ ซึ่งบางครั้งประสบกับผลขาดทุน อย่างไรก็ตาม

เนื่องจากเกษตรกรรายย่อยไม่มีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากนัก ประกอบกับได้ลงทุนใน

สินทรัพย์ถาวร เช่น โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างต่างๆไปแล้ว ท าให้ต้องทนด าเนินการต่อไปแม้จะอยู่ใน

สภาพที่ถูกเอาเปรียบ นอกจากนี้ยังพบว่าเกษตรกรรายย่อยมากกว่าร้อยละ 50 มีหนี้สินเดิมกับ

Key Success 
Factor 

ผู้น าที่เข้มแข็งและมี
ความสามารถ 

เงินทุน 

และเทคโนโลย ี

คุณธรรมจริยธรรมในการ
ประกอบอาชีพ 

การควบคุมมาตรฐานและมี

วินัยสูงในการดูแลการผลิต 

การมีส่วนร่วมของ
สมาชิก 
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สถาบันการเงินที่เป็นภาระต้องช าระคืนอีกด้วย ซึ่งเป็นข้อจ ากัดในการที่จะน าเม็ดเงินใหม่มาปรับปรุง

กระบวนการผลิตให้ดีขึ้น 

 จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งการเก็บข้อมูลภาคสนาม 

พบว่าทางเลือกหนึ่งที่จะบรรเทาปัญหาข้างต้นของเกษตรกรรายย่อยลงได้ ก็คือการรวมกลุ่มเกษตรกร

เพ่ือสร้างอ านาจการต่อรองและลดความเสี่ยงในการประกอบอาชีพ เพ่ือน าไปสู่การเข้าถึงแหล่งเงินทุน

และเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานอีกด้วย จากการศึกษาเชิงประจักษ์ของการรวมกลุ่มที่น ามาเสนอให้เห็น

เป็นตัวอย่างในบทนี้ ก็ช่วยยืนยันถึงความส าเร็จจากการรวมกลุ่มอีกทางหนึ่ง ดังนั้นทางคณะนักวิจัย

จึงได้น าเสนอการรวมกลุ่มตามแนวทางสหกรณ์ หรือการท าเกษตรพันธะในรูปแบบสหกรณ์ ซึ่งมีข้อดี

หลายประการ เช่น มีความโปร่งใส มีกฎหมายรองรับ สามารถตรวจสอบการด าเนินงานอย่างเป็น

ระบบ มีหน่วยงานรัฐในการก ากับดูแล และที่ส าคัญ คือ ผลก าไรได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ 

นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รวมของคนในหมู่บ้านที่ประกอบอาชีพเดียวกันได้มาพบปะ พูดคุยและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตามในสถานการณ์จริงการรวมกลุ่มที่ประสบความส าร็จมิใช่

เรื่องง่าย ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆอีกหลายปัจจัยซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไป 

 



บทที่ 5 

ผลการศึกษาเกี่ยวกับการรวมกลุ่มและรูปแบบสหกรณ์ที่เหมาะสม 

 ในส่วนนี้จะน ำเสนอผลกำรศึกษำเกี่ยวกับควำมต้องกำรของเกษตรกรในกำรรวมกลุ่มและ

เลือกรูปแบบสหกรณ์ที่เหมำะสม ตลอดจนปัญหำและอุปสรรค์ที่คำดว่ำจะเกิดจำกกำรรวมกลุ่มใน

รูปแบบสหกรณ์ แนวนโยบำยและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์  และแนวทำงในกำร

แก้ปัญหำ จำกกำรศึกษำเกษตรพันธะสัญญำในรูปแบบสหกรณ์เพ่ือควำมมั่นคงทำงรำยได้ของ

เกษตรกรรำยย่อย ได้เก็บข้อมูลภำคสนำมโดยสัมภำษณ์เชิงลึกหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง

กำรประชุมกลุ่มย่อยกับเกษตรกรรำยย่อยทั้งประสบควำมส ำเร็จและที่ประสบปัญหำในกำรท ำเกษตร

พันธะสัญญำในด้ำนต่ำงๆ จนน ำไปสู่ผลขำดทุนดังกล่ำวข้ำงต้น หรือในบำงกรณีมีข้อพิพำทจนมีกำร

ฟ้องร้องหรือเข้ำสู่กระบวนกำรยุติธรรม ซึ่งต้องใช้ระยะเวลำยำวนำนกว่ำจะได้รับกำรชดเชย หรือใน

บำงกรณีเกษตรกรไม่มีควำมรู้และเงินทุนที่จะไปฟ้องร้องก็ยอมจ ำนนต่อกำรถูกเอำเปรียบจำกคู่สัญญำ 

ดังนั้นเพ่ือหำแนวทำงในกำรบรรเทำปัญหำดังกล่ำว คณะนักวิจัยจึงน ำเสนอกำรรวมกลุ่มของเกษตรกร

ในรูปแบบสหกรณ์ จำกกำรรวบรวมรูปแบบและแนวทำงของสหกรณ์ที่ประสบควำมส ำเร็จ หรือเป็น

แนวปฏิบัติที่ดี (best practice) จำกกำรเก็บข้อมูลภำคสนำม ซึ่งมีข้อดีหลำยประกำรและคำดว่ำจะ

ท ำให้เกษตรกรได้รับประโยชน์ (ดูรำยละเอียดในบทที่ 4) นอกจำกนี้ได้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับควำม

ต้องกำรที่จะรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปแบบสหกรณ์ ปัญหำและอุปสรรคที่คำดว่ำจะเกิดจำกกำร

รวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรก ำหนดรูปแบบที่เหมำะสมในกำรจัดตั้งต่อไป 

5.1 ความต้องการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยในรูปแบบสหกรณ์  

 แม้ว่ำในทำงทฤษฎีและผลเชิงประจักษ์จ ำนวนมำก แสดงให้เห็นว่ำกำรรวมกลุ่มของเกษตรกร

ในรูปแบบสหกรณ์ จำกกำรรวบรวมรูปแบบและแนวทำงของสหกรณ์ที่ประสบควำมส ำเร็จ หรือเป็น

แนวปฏิบัติที่ดีนั้นมีข้อดีหลำยประกำรดังกล่ำวมำแล้ว แต่อย่ำงไรก็ตำมจำกกำรเก็บข้อมูลภำคสนำม

โดยกำรประชุมกลุ่มย่อยเกษตรกร กลับพบว่ำควำมต้องกำรของเกษตรกรในพ้ืนที่ที่ศึกษำมีควำม

แตกต่ำงหลำกหลำยกันออกไป ซึ่งขึ้นอยู่กับทัศนคติและประสบกำรณ์ในอดีตที่แต่ละคนได้รับ 

ยกตัวอย่ำงเช่น กรณีของต าบลท้ายตลาด อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีงำนศึกษำเชิง
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ประจักษ์กล่ำวขำนถึงว่ำเกษตรกรถูกเอำเปรียบจำกกำรท ำเกษตรพันธะสัญญำ เช่น ทศพล ทรรศนกุล

พันธ์ (2555) โดยต ำบลท้ำยตลำดเกษตรกรเกือบทั้งหมดเป็นเกษตรกรเลี้ยงไก่รำยย่อย โดยมีขนำด

กำรเลี้ยงประมำณ 5,000–24,000 ตัวต่อฟำร์ม ในระยะเวลำ 1 ปี สำมำรถเลี้ยงไก่ได้ประมำณ 5-6 

รอบ และเป็นกำรเลี้ยงไก่เนื้อแบบเล้ำลอย1 ที่เป็นระบบปิดกึ่งเปิด ในปัจจุบันจำกกำรสอบถำม

เกษตรกร พบว่ำเกษตรกรส่วนใหญ่มีประสบกำรณ์ในกำรเลี้ยงไก่มำแล้วมำกกว่ำ 7-10 ปี มีฟำร์มเลี้ยง

ไก่ในพ้ืนที่ประมำณ 70 ฟำร์ม และมีแนวโน้มลดลงจำกเมื่อ 4-5 ปีที่ผ่ำนมำที่มีมำกถึงกว่ำ 100 ฟำร์ม 

เนื่องจำกเกษตรกรส่วนหนึ่งเลิกกิจกำรและหันไปประกอบอำชีพอ่ืนแทน เกษตรกรในพ้ืนที่กลุ่มนี้

ยอมรับว่ำประสบปัญหำในกำรท ำเกษตรพันธะสัญญำค่อนข้ำงมำก เกษตรกรส่วนใหญ่ถูกเอำรัดเอำ

เปรียบในด้ำนต่ำงๆ ที่ส ำคัญ ได้แก่ กำรได้รับปัจจัยกำรผลิตที่มีคุณภำพต่ ำ เช่น ลูกไก่สุขภำพไม่ดี 

อำหำรเกรดต่ ำ เป็นต้น ท ำให้กำรเลี้ยงไม่ค่อยประสบควำมส ำเร็จเท่ำที่ควรมีอัตรำกำรแลกเนื้อต่ ำ 

และอัตรำกำรสูญเสียจำกไก่ตำยระหว่ำงเลี้ยงสูง ซึ่งควำมเสี่ยงเหล่ำนี้บริษัทเอกชนที่เป็นคู่สัญญำผลัก

ภำระให้กับเกษตรกรทั้งหมด ในกรณีที่ไก่ตำยจ ำนวนมำกก็จะน ำไปสู่กำรขำดทุนในที่สุด นอกจำกนี้

เกษตรกรยังไม่ได้รับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและข้อมูลข่ำวสำรเท่ำที่ควร (มีเฉพำะกำรอบรมในครั้ง

แรกที่เริ่มท ำสัญญำ) แนวทำงในกำรเลี้ยงและกำรแก้ปัญหำต่ำงๆนั้นเกษตรกรต้องค้นคว้ำเอง ซึ่งในแต่

ละรำยก็จะแตกต่ำงกันไป ในรำยที่มีควำมรู้ดีก็จะใช้กำรอ่ำนและค้นคว้ำจำกแหล่งต่ำง อำทิ 

อินเตอร์เน็ต กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกเพ่ือนร่วมอำชีพบ้ำง แต่เกษตรส่วนใหญ่จะใช้ประสบกำรณ์ใน

อดีตในกำรแก้ปัญหำ ดังนั้นจะเห็นว่ำกำรเลี้ยงไกใ่นพ้ืนที่จึงเป็นกำรเลี้ยงแบบใช้เทคโนโลยีดั้งเดิม และ

คนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรุ่นเก่ำที่อำยุค่อนข้ำงมำกอำยุประมำณมำกกว่ำ 50 ปีขึ้นไป ก็ไม่ต้องกำร

เปลี่ยนแปลงอะไรมำก รวมทั้งต้องใช้เงินลงทุนสูงหำกมีกำรปรับปรุงระบบกำรเลี้ยงแบบใหม่ ทั้งนี้

เกษตรกรจ ำนวนมำกขำดแคลนเงินทุนและมีหนี้สินเดิมที่กู้ยืมมำจำกธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและ

สหกรณ์ (ธกส.) อยู่แล้ว และเป็นที่น่ำสังเกตว่ำเกษตรกรกลุ่มนี้เกือบทั้งหมดมีกำรท ำเกษตรพันธะ

สัญญำกับบริษัทเอกชนขนำดเล็กที่เป็นบริษัทท้องถิ่นและจ ำหน่ำยผลผลิตภำยในประเทศ จึงไม่

เขม้งวดในเรื่องมำตรฐำนกำรเลี้ยงเมื่อเทียบกับบริษัทเอกชนขนำดใหญ่ที่ท ำกำรส่งออก 

                                                 
1 กำรเลี้ยงไกแ่บบเล้ำลอย ในกรณขีองต ำบลท้ำยตลำดเป็นกำรสร้ำงโรงเรือนเลี้ยงไกโ่ดยยกโรงเรือนใหสู้งจำกพ้ืนใน

ระบบเปดิ และใต้โรงเรือนเลีย้งไกจ่ะเป็นบ่อเลี้ยงปลำ เช่น ปลำนิล ปลำสวำย และปลำดุก เป็นต้น พ้ืนโรงเรือนจะ

ท ำจำกไมไ้ผเ่ป็นช่องห่ำงเพ่ือช่วยให้อำกำศมีกำรถ่ำยเท และขีไ้กจ่ะตกลงไปด้ำนล่ำงสะดวกกลำยเป็นอำหำรของปลำ

ในบ่อ  



เกษตรพันธะสัญญำในรูปแบบสหกรณ์เพื่อควำมมั่นคงทำงรำยได้ของเกษตรกรรำยย่อย 

| 5-3 

 ส ำหรับในเรื่องสัญญำเกษตรกรส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รับคู่สัญญำเก็บไว้ เพรำะมีกำรจัดเก็บไว้ที่

บริษัทเอกชนที่เป็นคู่สัญญำทั้งหมด โดยบริษัทเอกชนคู่สัญญำในกรณีนี้เป็นบริษัทท้องถิ่นขนำดเล็กถึง

กลำงที่มีตลำดหลักเป็นตลำดภำยในประเทศ กำรที่ไม่ได้รับคู่สัญญำท ำให้เกษตรกรไม่ทรำบ

รำยละเอียดต่ำงๆที่ระบุไว้ในสัญญำอย่ำงชัดเจน โดยเงื่อนไขต่ำงๆในสัญญำนั้นบริษัทเอกชนเป็นผู้

ก ำหนดเอง ส ำหรับเกษตรกรก็ต้องยอมรับเงื่อนไขดังกล่ำว เนื่องจำกไม่มีอ ำนำจในกำรต่อรองและไม่มี

ทำงเลือกอ่ืน ส่วนหนึ่งเป็นผลมำจำกกำรเลี้ยงแบบเล้ำลอยที่เลี้ยงไก่บนบ่อปลำ ซึ่งมิใช่ระบบปิดอย่ำง

สมบูรณ์เหมือนกำรเลี้ยงแบบอีแวป (EVAP)2 ท ำให้เกษตรกรกลุ่มนี้ไม่สำมำรถท ำเกษตรพันธะสัญญำ

กับบริษัทเอกชนขนำดใหญ่ที่ท ำกำรส่งออกได้ เนื่องจำกประเทศผู้รับซื้อในต่ำงประเทศปฏิเสธระบบ

กำรเลี้ยงที่ไม่ได้มำตรฐำนและไม่เป็นระบบปิด สืบเนื่องมำตั้งแต่กำรเกิดโรคระบำดไข้หวัดนกใน

ประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2547 เป็นต้นมำ จะมีเพียงบริษัทเอกชนขนำดเล็ก หรือบริษัทท้องถิ่นที่ขำย

สินค้ำภำยในประเทศเท่ำนั้น ที่เป็นผู้รับท ำเกษตรพันธะสัญญำกับกำรเลี้ยงแบบเล้ำลอยของเกษตรกร

กลุ่มนี ้ 

 ในกำรท ำเกษตรพันธะสัญญำของเกษตรกรรำยย่อยจ ำนวนมำก แม้ว่ำจะประสบปัญหำกำร

ขำดทุนเป็นระยะ บำงรำยอำจขำดทุนและก ำไรสลับกันไปในแต่ละรอบกำรเลี้ยง แต่ก็ยังตัดสินใจ

ด ำเนินกำรต่อเนื่องจำกมีรำยได้เสริมจำกบ่อปลำใต้โรงเรือนเลี้ยงไก่ โดยในแต่ละปีจะมีกำรจับปลำขำย 

ประมำณ 2 ครั้ง รำยได้จำกกำรขำยปลำแต่ละครั้งจะอยู่ประมำณหลักแสนบำทถึงล้ำนบำทขึ้นอยู่กับ

ขนำดของบ่อ กำรเลี้ยงปลำในบ่อมีต้นทุนต่ ำเพรำะใช้ขี้ไก่เป็นอำหำรปลำ เมื่อขำยปลำแล้วท ำให้

เกษตรกรมีเงินไปช ำระสินเชื่อของธนำคำร และส่วนหนึ่งเป็นเงินเก็บเพ่ือมำชดเชยกำรขำดทุนที่

เกิดข้ึนได้ เกษตรกรส่วนที่ยังอยู่ในอำชีพนี้ก็ยังพึงพอใจกับกำรประกอบอำชีพจำกรำยได้รวมที่ได้รับ  

 จำกกำรสอบถำมถึงควำมต้องกำรรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปแบบสหกรณ์ เพ่ือแก้ปัญหำใน

กำรท ำเกษตรพันธะสัญญำ เกษตรกรจ ำนวนหนึ่งมีควำมลังเลเพรำะไม่แน่ใจว่ำเมื่อรวมกลุ่มในรูปแบบ

สหกรณ์แล้วจะประสบควำมส ำเร็จหรือไม่ ผลที่ได้อำจแย่กว่ำที่เป็นอยู่หรือไม่ และที่ส ำคัญ คือ หำก

ต้องกำรเข้ำถึงเทคโนโลยีของบริษัทเอกชนขนำดใหญ่ที่ท ำกำรส่งออก ก็ต้องใช้เงินทุนเพ่ือปรับระบบ

                                                 
2 ระบบ EVAP (Evaporative Cooling System) คือ กำรระบำยอำกำศประเภทหนึ่ง ท่ีเน้นกำรใช้ประโยชน์จำก

ควำมเร็วลมร่วมกับกำรระเหยของน้ ำเพื่อให้อุณหภมูิของอำกำศลดลง จะได้โรงเรือนที่เย็นสบำย อำกำศถ่ำยเทได้

สะดวก แห้ง และไมเ่ปียกชื้น ซึ่งเป็นกำรเลีย้งแบบระบบปิด 
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กำรผลิตให้เป็นระบบปิดที่ได้มำตรฐำนและก็คงไม่เป็นกำรเลี้ยงไก่บนบ่อเลี้ยงปลำ ซึ่งจะท ำให้ขำด

รำยได้ในส่วนนี้ไป ส่วนเกษตรกรส่วนใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งปฏิเสธกำรรวมกลุ่มอย่ำงสิ้นเชิง จำกกำรได้รับ

ประสบกำรณ์ในอดีตที่ไม่ดีจำกควำมพยำยำมในกำรรวมกลุ่มในระยะที่ผ่ำนมำประมำณ 2-3 ครั้ง แต่ก็

ประสบควำมล้มเหลว โดยมีสำเหตุส ำคัญมำจำกขำดประสบกำรณ์ในกำรบริหำรจัดกำร ขำดผู้น ำที่มี

ควำมสำมำรถ ขำดระบบกำรควบคุมที่ดี เมื่อมีกำรระดมทุนจำกสมำชิกแล้วน ำไปปล่อยสินเชื่อให้กับ

สมำชิกที่ต้องกำรใช้เงิน แต่กลับพบว่ำกลำยเป็นหนี้สูญจ ำนวนมำกจำกระบบกำรควบคุมและติดตำม

ไมม่ีประสิทธิภำพ ท ำให้กลุ่มประสบกับกำรขำดทุนและสูญเสีย สมำชิกจ ำนวนมำกไม่ได้รับเงินทุนของ

ตนคืนและเกิดควำมไม่เชื่อใจกัน เกิดควำมรู้สึกด้ำนลบกับกำรรวมกลุ่ม และมีพฤติกรรมที่ต่ำงคนต่ำง

อยู่ ต่ำงคนต่ำงผลิตของตนเอง    

 ส ำหรับกำรเก็บข้อมูลภำคสนำมที่ จังหวัดชัยนาท ซึ่งประกอบด้วยเกษตรกรในอ ำเภอเมือง 

อ ำเภอมโนรมย์ และอ ำเภอหันคำ พบว่ำเกษตรกรรำยย่อยที่ท ำเกษตรพันธะสัญญำกับบริษัทเอกชนที่

ส่วนใหญ่เป็นขนำดกลำง จะสังเกตได้ว่ำเกษตรกรกลุ่มนี้ค่อนข้ำงมีฐำนะและควำมช ำนำญในกำรเลี้ยง

ไก่ โดยได้มีประสบกำรณ์ในกำรท ำเกษตรพันธะสัญญำมำแล้วประมำณ 10-20 ปี มีกำรเลี้ยงแบบ

โรงเรือนปิด และขนำดกำรเลี้ยงอยู่ในช่วงประมำณ 20,000-100,000 ตัว ซึ่งสูงกว่ำกรณีของต ำบล

ท้ำยตลำด แต่ไม่สำมำรถท ำเกษตรพันธะสัญญำกับบริษัทผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ได้ เช่นกัน จึง

จ ำเป็นต้องท ำเกษตรพันธะสัญญำกับบริษัทเอกชนขนำดกลำงและขนำดเล็กที่ไม่ค่อยมีเงื่อนไขและกฏ

ระเบียบมำกนัก แต่อย่ำงไรก็ตำมเกษตรกรยังคงประสบกับปัญหำคุณภำพของลูกไก่ อำหำรไก่ที่

บำงครั้งจะไม่ค่อยได้มำตรฐำน และไม่มีอ ำนำจในกำรต่อรองทำงด้ำนต่ำง ๆ จ ำเป็นต้องปฏิบัติตำม

บริษัทเอกชนก ำหนด ไม่ว่ำจะเป็นกำรค ำนวณรำคำรับซื้อไก่และค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ เช่น ค่ำอำหำรสัตว์ 

ค่ำขนส่ง และกำรชั่งน้ ำหนัก ซึ่งไม่ได้ชั่งน้ ำหนักที่หน้ำฟำร์ม แต่จะชั่งน้ ำหนักที่หน้ำโรงงำนของ

บริษัทเอกชนแทน ดังนั้นในระหว่ำงกำรขนส่งหำกเกิดควำมสูญเสีย เช่น ไก่ตำย น้ ำหนักลด เป็นต้น 

เกษตรกรจะเป็นฝ่ำยรับควำมเสี่ยงเพียงฝ่ำยเดียว เนื่องจำกไม่มีอ ำนำจกำรต่อรองและหำกเกษตรกร

รำยใดเรียกร้องต่อรอง ก็จะไม่มีโอกำสได้รับจ้ำงเลี้ยงไก่ หรือโดนกดรำคำรับซื้อไก่ลงไปอีก เกษตรกร

แต่ละรำยจึงไม่กล้ำที่จะเรียกร้องต่อรองแม้จะถูกเอำเปรียบก็ตำม  

 ส ำหรับแนวควำมคิดที่จะรวมกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์ เกษตรกรกลุ่มนี้ ให้ค ำตอบที่แตกต่ำงจำก

กรณีของต ำบลท้ำยตลำด โดยมีควำมยินดีที่จะรวมกลุ่มจัดตั้งสหกรณเ์พรำะมองเห็นประโยชน์ของกำร
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รวมกลุ่ม แต่ยังขำดผู้น ำที่เข้มแข็งและเสียสละเวลำ ในระยะที่ผ่ำนมำเกษตรกรกลุ่มนี้เคยพยำยำมที่จะ

รวมกลุ่มกัน เพ่ือจะได้มีอ ำนำจต่อรองกับบริษัทเอกชนคู่สัญญำเกี่ยวกับกำรก ำหนดรำคำรับซื้อ รำคำ

ปัจจัยกำรผลิต อย่ำงไรก็ตำมควำมพยำยำมที่จะรวมกลุ่มไม่ประสบผลส ำเร็จ เนื่องจำกบริษัทเอกชน

พยำยำมเสนอผลประโยชน์ให้กับผู้น ำกลุ่มเพ่ือลดกระแสกำรต่อต้ำนลง ซึ่งสะท้อนถึงพลังของกลุ่มที่ไม่

เข้มแข็งและยั่งยืน 

 นอกจำกนี้ในกรณีของอ าเภอท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ซึ่งเป็นอีกพ้ืนที่หนึ่งที่เก็บข้อมูลภำคสนำม 

พบว่ำเกษตรกรมีกำรเลี้ยงไก่ทั้งที่เป็นแบบเล้ำลอยมีลักษณะใกล้เคียงกับกรณีบ้ำนท้ำยตลำด และกำร

เลี้ยงแบบระบบปิด มีขนำดกำรเลี้ยงส่วนใหญ่อยู่ในช่วงประมำณ 10 ,000-80,000 ตัว ซึ่งอยู่ในกลุ่มที่

ขนำดกำรเลี้ยงใหญ่กว่ำบ้ำนท้ำยตลำดแต่เล็กกว่ำพ้ืนที่ จ.ชัยนำท เกษตรกรกลุ่มนี้ประสบปัญหำใน

กำรท ำเกษตรพันธะสัญญำคล้ำยๆกับสองกลุ่มแรก และเมื่อสอบถำมถึงควำมต้องกำรในกำรรวมกลุ่ม

ในรูปแบบสหกรณ์เพ่ือสร้ำงอ ำนำจในกำรต่อรอง และสะดวกต่อกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนและเทคโนโลยี

สมัยใหม่ พบว่ำเกษตรกรกลุ่มนี้ให้ควำมสนใจกับกำรรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ จุดเด่นของกลุ่มนี้คือ

กำรมีผู้น ำที่เป็นคนกว้ำงขวำงในพ้ืนที่และชอบท ำงำนเพ่ือสังคม มีควำมยินดีที่จะขับเคลื่อนกำร

รวมกลุ่ม แต่ยังมีข้อติดขัดว่ำจะเริ่มต้นอย่ำงไร ยังมิได้ศึกษำกฎระเบียบและข้อดีข้อเสียต่ำงๆ หรืออำจ

กล่ำวว่ำยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในระบบสหกรณ์นั่นเอง 

 จำกกำรเก็บข้อมูลภำคสนำมทั้ง 3 พื้นที่ สำมำรถสรุปได้ดังนี้ 
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ตารางท่ี 5.1 กำรผลิตและควำมต้องกำรรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปแบบสหกรณ์ 

 ท้ายตลาด ท่าวุ้ง ชัยนาท 

ขนาดเงินลงทุนส่วนใหญ่ < 2 ล้ำนบำท < 2 ล้ำนบำท < 10 ล้ำนบำท 

ความรู้ความช านาญ ระบบกำรเลี้ยงแบบ
โรงเรือนปิดกึ่งเปิด 

ระบบกำรเลี้ยงแบบ
โรงเรือนปิดกึ่งเปิด

และแบบปิด 

 ระบบกำรเลี้ยง
แบบโรงเรือนปิด 

ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี 

อุปกรณ์ใช้แรงงำนเป็น
หลัก 

อุปกรณ์ใช้แรงงำน
เป็นหลัก 

อุปกรณ์ใช้แรงงำน
เป็นหลัก 

การประหยัดต่อขนาด     กำรผลิตขนำดเล็ก/
ต้นทุนต่อหน่วยสูง 

กำรผลิตขนำดเล็ก/
ต้นทุนต่อหน่วยสูง 

กำรผลิตขนำดใหญ่/
ต้นทุนต่อหน่วย

ต่ ำลง 

อ านาจการต่อรอง ยอมตำมข้อก ำหนด ยอมตำมข้อก ำหนด ยอมตำมข้อก ำหนด 

ความต้องการรวมกลุ่ม ไม่ ต้องกำร ต้องกำร 

รูปแบบการรวมกลุ่ม - กำรผลิตและ
จ ำหน่ำย 

กำรผลิตและ
จ ำหน่ำย 

ความเข้มแข็งของผู้น า ต่ำงคนต่ำงผลิต มีสมำชิกจ ำนวน
หนึ่งที่มีบทบำทน ำ
แบ่งปันข้อมูลและ
ช่วยเหลือเพ่ือน

สมำชิก 

ต่ำงคนต่ำงผลิต 

ที่มำ: กำรเก็บข้อมูลภำคสนำม 

 จำกตำรำงที่ 5.1 เมื่อพิจำรณำลักษณะกำรผลิตและควำมต้องกำรรวมกลุ่มของเกษตรกร 

พบว่ำมีควำมหลำกหลำย โดยส่วนใหญ่เกษตรกรขนำดเล็กที่มีเงินลงทุนต่ ำจะมีข้อจ ำกัดในกำรด ำเนิน

กิจกำรมำกกว่ำเกษตรกรที่มีขนำดปำนกลำง เช่น กำรได้ประโยชน์จำกกำรประหยัดต่อขนำด เป็นต้น 

อย่ำงไรก็ตำมทุกกลุ่มประสบกับอ ำนำจกำรต่อรองต่ ำเหมือนกัน เช่น ไม่สำมำรถปรับเปลี่ยนเงื่อนไข

ใดๆที่ถูกก ำหนดมำจำกบริษัทเอกชนคู่สัญญำได้ ไม่ว่ำจะเป็นกำรส่งมอบผลผลิต กำรชั่งน้ ำหนักที่ต้อง

ท ำหน้ำโรงงำนของบริษัทเอกชนแทนที่จะเป็นหน้ำฟำร์ม เป็นต้น ส ำหรับเกษตรกรรำยย่อยที่มี

ข้อจ ำกัดเรื่องเงินทุน มีควำมช ำนำญในกำรใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ไม่มำก ดังนั้นจึงมีควำมเหมำะที่จะ
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เริ่มต้นกำรรวมกลุ่มในรูปแบบของกำรผลิตและจ ำหน่ำยก่อน โดยสรุปแล้วกำรรวมกลุ่มของเกษตรกร

ในรูปแบบสหกรณ์ เพ่ือท ำเกษตรพันธะสัญญำกับบริษัทเอกชนน่ำจะเป็นแนวทำงน ำไปสู่กำรแก้ปัญหำ

ต่ำงๆ และนับเป็นทำงเลือกหนึ่งที่ได้รับควำมสนใจจำกเกษตรกรรำยย่อยโดยในส่วนต่อไปจะกล่ำวถึง

กำรท ำเกษตรพันธะในรูปแบบสหกรณ์ที่เหมำะสม ส ำหรับบริษัทเอกชน เมื่อถูกถำมถึงควำมพร้อมใน

กำรท ำเกษตรพันธะสัญญำกับสหกรณ์แทนที่จะเป็นรำยเกษตรกร ส่วนใหญ่ให้ควำมเห็นว่ำไม่มีควำม

แตกต่ำงกันระหว่ำงคู่สัญญำที่เป็นเกษตรกรกับสหกรณ์ อย่ำงไรก็ตำมกำรท ำสัญญำกับผู้ผลิตขนำด

ใหญ่จะเป็นประโยชน์ในแง่ที่ต้นทุนกำรด ำเนินงำนของบริษัท เอกชนจะต่ ำกว่ำกำรท ำสัญญำกับ

เกษตรกรรำยย่อยจ ำนวนมำก แต่ทั้งนี้ก็ต้องบริหำรควำมเสี่ยงด้วย เนื่องจำกรำยใหญ่และมีจ ำนวน

น้อยรำยหำกมีควำมผิดพลำดเกิดขึ้น จะสร้ำงควำมเสียหำยได้มำก 

 อย่ำงไรก็ตำมในเรื่องของกำรควบคุมคุณภำพ กำรมีส่วนร่วมของเกษตรกร กำรถ่ำยทอด/

ได้รับควำมรู้ กำรจ้ำงงำน กำรรองรับกำรผลิตขนำดใหญ่ ต้นทุนกำรผลิตต่อหน่วย ที่น ำเสนอไว้ในบทที่ 

4 นั้น ไม่ได้น ำมำกล่ำวในที่นี้เนื่องจำกกำรรวมกลุ่มยังไม่เกิดขึ้น ประเด็นข้ำงต้นจะมีควำมชัดเจนภำย

หลังจำกกำรรวมกลุ่มแล้ว ซึ่งจะสำมำรถวิเครำะห์ในลักษณะเปรียบเทียบก่อนและหลังกำรรวมกลุ่ม

นั่นเอง 

5.2 การจัดตั้งเกษตรพันธะสัญญาในรูปแบบสหกรณ์ของผู้เลี้ยงไก่รายย่อยท่ีเหมาะสมของไทย  

 สืบเนื่องจำกกำรเก็บข้อมูลภำคสนำมข้ำงต้น ส ำหรับกลุ่มที่ให้ควำมสนใจในกำรท ำเกษตร

พันธะสัญญำในรูปสหกรณ์นั้น คณะนักวิจัยได้น ำเสนอทำงเลือกของรูปแบบสหกรณ์กำรเกษตรและ

กำรรวมกลุ่มเกษตรกรที่ประสบควำมส ำเร็จ หรือเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (best practice) ใน 3 รูปแบบ 

คือ รูปแบบที่ 1 กำรผลิตและจ ำหน่ำยร่วมกัน รูปแบบที่ 2 กำรผลิต แปรรูป และจ ำหน่ำยร่วมกัน 

และ รูปแบบที่ 3 กำรร่วมกันจ้ำงผลิตและจ ำหน่ำย ซึ่งทั้ง 3 รูปแบบมีระดับควำมซับซ้อนจำกน้อยไป

มำกนับจำกรูปแบบที่ 1 ถึง 3 และจำกข้อมูลภำคสนำมพบว่ำเกษตรกรเกือบทั้งหมดต้องกำรเริ่มใน

รูปแบบที่ 1 กำรผลิตและจ ำหน่ำยร่วมกันก่อน หำกประสบควำมส ำเร็จดีก็ค่อยมีกำรพัฒนำสู่รูปแบบที่ 

2 ซึ่งก็สอดคล้องกับควำมเห็นของคณะนักวิจัย เนื่องจำกเกษตรกรส่วนใหญ่มีควำมพร้อมไม่มำก เช่น 

มีเงินทุนจ ำกัด มีควำมช ำนำญในกำรใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ไม่มำก เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำมอำจมีข้อเด่น

บำงเรื่อง เช่น กำรมีจิตรอำสำ ควำมเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรประกอบอำชีพกำร
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ท ำฟำร์ม เป็นต้น แต่ก็ยังขำดประสบกำรณ์และควำมรู้ควำมเข้ำใจในระบบสหกรณ์ ซึ่งจะกล่ำวถึงใน

ส่วนต่อไป 

 ส ำหรับรูปแบบสหกรณ์ที่เหมำะสมกับเกษตรกรรำยย่อย จะน ำข้อดีของสหกรณ์และเกษตร

พันธะสัญญำมำผสมผสำนกัน โดยเกษตรกรมีกำรรวมกลุ่มในรูปสหกรณ์เพ่ือกำรผลิตและจ ำหน่ำย

ร่วมกัน ทั้งนี้สหกรณ์ในฐำนะนิติบุคคลจะท ำหน้ำที่เป็นตัวแทนของสมำชิก เพื่อท ำเกษตรพันธะสัญญำ 

หรือเป็นคู่สัญญำกับบริษัทเอกชนแทนกำรที่ต่ำงคนต่ำงท ำสัญญำของตน โดยสหกรณ์จะท ำหน้ำที่

ตรวจรับปัจจัยกำรผลิต เช่น พันธุ์สัตว์ อำหำรสัตว์ วัคซีน เป็นต้น ที่มีคุณภำพดีได้มำตรฐำนในรำคำที่

เป็นธรรม ซึ่งในกรณีนี้สหกรณ์จะมีอ ำนำจในกำรต่อรองกับบริษัทเอกชนคู่สัญญำได้มำกกว่ำกำรไม่

รวมกลุ่ม จำกกำรที่กลุ่มมีปริมำณผลผลิตรวมมำกและตัวแทนของสหกรณ์มีควำมรู้ควำมช ำนำญ

มำกกว่ำ และน ำปัจจัยกำรผลิตมำแจกจ่ำยแก่สมำชิกเพ่ือน ำไปใช้ในกำรผลิตต่อไป ซึ่งในกำรผลิตนั้น

สมำชิกจะแยกกำรผลิตเป็นแต่ละบุคคล รำยใดที่เลี้ยงได้ดีมีผลผลิตที่ดีก็จะได้รับผลตอบแทนดีกว่ำรำย

ที่มีผลผลิตด้อยกว่ำ อย่ำงไรก็ตำมคุณภำพกำรผลิตในภำพรวมจะถูกควบคุมดูแลมำตรฐำนจำกสมำชิก

ในกลุ่มกันเอง ผลผลิตที่ไม่ได้มำตรฐำนจะถูกคัดแยกออกไป ทั้งนี้ผลผลิตที่ได้น ำไปจ ำหน่ำยผ่ำนระบบ

สหกรณ์ ซึ่งเป็นคู่สัญญำกับบริษัทเอกชนอีกที่หนึ่ง จะเห็นได้ว่ำกำรท ำสัญญำผ่ำนสหกรณ์จะมีอ ำนำจ

ในกำรต่อรองมำกขึ้น จำกขนำดกำรผลิตในภำพรวมที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งนอกจำกในเรื่องของอ ำนำจในกำร

ต่อรองที่สูงขึ้นแล้ว ยังท ำให้กำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนและเทคโนโลยีท ำได้สะดวกขึ้นอีกด้วย จำกควำม

น่ำเชื่อถือของสหกรณ์ที่เป็นนิติบุคคลและถูกตรวจสอบกำรด ำเนินงำนจำกกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

อย่ำงสม่ ำเสมอนั่นเอง และกำรที่สหกรณ์มีเงินทุนมำกขึ้นก็สำมำรถพัฒนำเทคโนโลยีได้ดีขึ้น ซึ่ง

สำมำรถแก้ปัญหำเดิมๆของเกษตรกรรำยย่อยได้ โดยรูปแบบสหกรณ์ท่ีเหมำะสมกับเกษตรกรรำยย่อย 

แสดงได้ดังภำพ 
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        เกษตรพันธะสัญญา 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.1 กำรท ำเกษตรพันธะในรูปแบบสหกรณ์ที่เหมำะสมกับเกษตรกรรำยย่อย 

 ในระบบนี้สมำชิกต้องมีข้อก ำหนดในเรื่องคุณภำพและมำตรฐำนผลผลิตร่วมกัน เพ่ือให้สินค้ำ

ที่ผลิตได้มีมำตรฐำนตรงตำมที่บริษัทเอกชนคู่สัญญำก ำหนดไว้ในกำรรับซื้อ ส่วนในเรื่องกำรบริหำร

จัดกำรผ่ำนระบบสหกรณ์นั้น สมำชิกในกลุ่มต้องเป็นสมำชิกสหกรณ์โดยกำรถือหุ้นในสหกรณ์และมี

ผลผลิตส่งให้กับสหกรณ์ ทั้งนี้สมำชิกมีสิทธิในกำรออกเสียงเพ่ือเลือกตัวแทนเข้ำไปบริหำรงำน และ

ก ำหนดนโยบำยกำรด ำเนินงำนภำยใต้หลักกำร หนึ่งคนหนึ่งเสียง หรือ one man one vote โดยไม่

ค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงทำงฐำนะทำงเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมือง โดยทั่วไปเมื่อสหกรณ์ขำยผลผลิต

ออกไปก่อนน ำส่งให้กับสมำชิกจะหักเงินส่วนหนึ่งไว้ เช่น ร้อยละ 3 หรือ ร้อยละ 5 เพ่ือไว้ใช้ในกำร

ด ำเนินงำนของสหกรณ์ และเมื่อปิดบัญชีในแต่ละปีมีผลก ำไรเกิดขึ้น ส่วนหนึ่งสหกรณ์จะเก็บไว้เป็นทุน

และอีกส่วนหนึ่งก็จะจัดสรรคืนแก่สมำชิกในรูปเงินปันผลนั่นเอง ข้อดีของสหกรณ์ คือได้รับกำรยกเว้น

ภำษีเงินได้และได้รับกำรตรวจสอบจำกทำงรำชกำร เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใส น่ำเชื่อถือ ลดกำรทุจริต 

และมีภำพพจน์ที่ดี ประกอบกับกำรช่วยเหลือของภำครัฐ เช่น กำรให้ควำมรู้ ปัจจัยกำรผลิต และ

สินเชื่อ เป็นต้น มักท ำผ่ำนกลุ่มเกษตรกรมำกกว่ำส่วนบุคคล ดังนั้นกำรรวมกลุ่มจึงมีโอกำสในกำร

เข้ำถึงควำมช่วยเหลือต่ำงๆจำกภำครัฐได้มำกกว่ำ นอกจำกนี้สิ่งส ำคัญอีกประกำรหนึ่งที่มีผลต่อ

กระบวนการผลิต
(สมาชิก) 

ปัจจัยการผลิต การจัดจ าหน่าย 

สหกรณ์การเกษตร 

บริษัทเอกชน 
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ควำมส ำเร็จในกำรรวมกลุ่มก็คือ ควำมสำมัคคี มีจิตอำสำ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และเห็นแก่ประโยชน์

ส่วนรวม ดังนั้นจะต้องปลูกฝังแนวคิดเหล่ำนี้ให้กับสมำชิกด้วย 

5.3 ปัญหาและอุปสรรคของการรวมกลุ่มเกษตรกรในรูปแบบสหกรณ์ 

 กำรรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปแบบสหกรณ์ แม้ว่ำจะเป็นแนวทำงที่ดี ในกำรช่วยแก้ปัญหำ

ให้กับเกษตรกรรำยย่อยดังกล่ำวแล้ว แต่ก็ไม่สำมำรถเกิดขึ้นได้หำกเกษตรกรยังขำดควำมรู้ ควำม

เข้ำใจ และศรัทธำที่มีต่อระบบสหกรณ์และกำรรวมกลุ่ม นอกจำกนี้ยังพบว่ำกำรรวมกลุ่มในกำรจัดตั้ง

สหกรณ์ต้องเผชิญกับปัญหำและอุปสรรคอีกหลำยประกำร โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

 1. การขาดความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์ แม้ว่ำกำรรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปแบบ

สหกรณ์จะได้รับควำมสนใจจำกเกษตรกรจ ำนวนหนึ่ง อย่ำงไรก็ตำมกลับพบว่ำเกษตรกรจ ำนวนมำก

ยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในระบบสหกรณ์ เพรำะอำจไม่ได้อยู่ในควำมสนใจมำก่อน กำรที่จะประสบ

ควำมส ำเร็จในกำรรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์นั้น เกษตรกรจะต้องท ำควำมเข้ำใจถึง อุดมกำรณ์ 

หลักกำร และเจตนำรมณ์ของสหกรณ์ เช่น เป็นกำรรวมกลุ่มกันโดยสมัครใจในกำรด ำเนินวิสำหกิจที่

ตนเป็นเจ้ำของร่วมกัน มีส่วนร่วมและควบคุมตำมหลักประชำธิปไตยที่สมำชิกทุกคนมีสิทธิเท่ำเทียม

กัน มีควำมเที่ยงธรรม รับผิดชอบต่อสังคม สร้ำงเครือข่ำยกับองค์กรภำยนอก ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

และมีควำมเอ้ืออำทรต่อบุคคลอ่ืน เป็นต้น 

 2. การขาดผู้น าที่มีความสามารถ ในกำรรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปแบบสหกรณ์จะ

ประสบควำมส ำเร็จหรือไม่นั้น ปัจจัยส ำคัญประกำรหนึ่งคือ กำรมีผู้น ำที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร

บริหำรจัดกำร และน ำพำสหกรณ์ให้เจริญก้ำวหน้ำได้ รวมทั้งเป็นที่ยอมรับของสมำชิก โดยเฉพำะใน

บำงพ้ืนที่ที่ท ำกำรศึกษำเกษตรกรจะเป็นลักษณะต่ำงคนต่ำงผลิต เกษตรกรส่วนใหญ่ที่อยู่ในอำชีพนี้มี

อำยุมำกกว่ำ 50 ปีขึ้นไป ไม่ต้องกำรรับควำมเสี่ยงและเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตไปจำกเดิมมำกนัก อย่ำงไร

ก็ตำมคนรุ่นเก่ำแม้จะมีข้อดี คือ กำรยอมรับจำกเพ่ือนร่วมอำชีพ เพรำะมีอำวุโสและเป็นที่นับหน้ำถือ

ตำ แต่คนกลุ่มนี้ค่อนข้ำงจะขำดศรัทธำในกำรพัฒนำองค์กร ซึ่งแตกต่ำงจำกคนรุ่นลูกหรือรุ่นใหม่ที่มี

อำยุน้อยจะมีมุมมองที่ต้องกำรพัฒนำกำรประกอบอำชีพให้ดีขึ้น แต่ก็ยังขำดกำรยอมรับที่ดีเนื่องจำก

อำยุน้อย ดังนั้นจะต้องพยำยำมสร้ำงคนรุ่นใหม่ที่มีควำมเป็นมืออำชีพขึ้นมำ ขณะเดียวกันก็ขอควำม

ร่วมมือจำกผู้อำวุโสในกำรเป็นที่ปรึกษำคอยให้ค ำแนะน ำในเรื่องต่ำงๆ  



เกษตรพันธะสัญญำในรูปแบบสหกรณ์เพื่อควำมมั่นคงทำงรำยได้ของเกษตรกรรำยย่อย 

| 5-11 

 3. การขาดทักษะในการบริหารจัดการ เนื่องจำกเกษตรกรรำยย่อยมักจะคุ้นชินกับกำรท ำ

ฟำร์มแบบดั้งเดิม จำกกำรเก็บข้อมูลภำคสนำม พบว่ำเกษตรกรรำยย่อยส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับกำรท ำ

ฟำร์มขนำดเล็กในระบบครอบครัว กำรบริหำรจัดกำรไม่ซับซ้อน กำรตัดสินใจในเรื่องต่ำงๆมำจำก

หัวหน้ำครอบครัวเพียงคนเดียว และใช้แรงงำนในครัวเรือนเป็นหลัก ดังนั้นกำรเปลี่ยนมำเป็นระบบ

สหกรณ์ในรูปแบบนิติบุคคล ที่จะต้องมีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นองค์กรผ่ำนคณะกรรมกำรที่มำ

จำกกำรเลือกตั้งเพ่ือให้ท ำหน้ำที่บริหำรงำนสหกรณ์แทนสมำชิกทั้งหมด มีระบบกำรท ำงำนที่มี

มำตรฐำน โปร่งใสและตรวจสอบได้จำกหน่วยงำนภำยนอกจึงเป็นเรื่องใหม่ เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มี

ประสบกำรณ์และทักษะในกำรบริหำรจัดกำรลักษณะนี้มำก่อน จึงค่อนข้ำงล ำบำกในกำรเริ่มต้นและ

วำงระบบกำรท ำงำนต่ำงๆ 

 4. การขาดคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพ ปัญหำส ำคัญประกำรหนึ่งที่เกิดขึ้นใน

ระบบเกษตรพันธะสัญญำและในระบบสหกรณ์ มำจำกกำรที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในส่วนของเกษตรกร

และบริษัทเอกชนคู่สัญญำขำดคุณธรรมจริยธรรมในกำรประกอบอำชีพ โดยต่ำงฝ่ำยต่ำงมองในเรื่อง

ผลประโยชน์ของตนเองมำกเกินไป อำทิ เกษตรกรบำงรำยก็ไม่ซื่อสัตย์มีกำรน ำผลผลิตที่ได้จำกระบบ

เกษตรพันธะสัญญำไปขำยให้กับบุคคลภำยนอกท ำให้บริษัทเอกชนคู่สัญญำเกิดควำมเสียหำย หรือ

บริษัทเอกชนคู่สัญญำบำงแห่งก็เอำเปรียบเกษตรกรโดยกำรขำยปัจจัยกำรผลิตคุณภำพต่ ำกว่ำ

มำตรฐำน เป็นต้น ท ำให้เกิดปัญหำควำมขัดแย้งระหว่ำงคู่สัญญำขึ้น นอกจำกนี้ ในระบบสหกรณ์ก็พบ

กำรทุจริตอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้นกำรขำดคุณธรรมจริยธรรมในกำรประกอบอำชีพจึงควรได้รับกำรแก้ไข

ด้วย  

 5. ภาระหนี้สินเดิมของเกษตรกร นับเป็นภำระทำงกำรเงินประกำรหนึ่งที่เกษตรกรต้องแบก

รับและทยอยช ำระคืนให้กับสถำบันกำรเงิน เนื่องจำกเกษตรกรส่วนใหญ่มีกำรกู้ยืมเงินมำลงทุนใน

ฟำร์มก่อนหน้ำนี้ ซึ่งเป็นอุปสรรคท ำให้ไม่สำมำรถปรับปรุงระบบกำรผลิตและกำรลงทุนใหม่ๆได้ 

เพรำะขำดแคลนเงินทุนและไม่สำมำรถกู้ยืมใหม่ได้  จึงท ำให้เกษตรกรไม่สำมำรถหลุดพ้นจำกวงจร

เดิมๆ ที่ประสิทธิภำพกำรผลิตไม่ดี ไม่สำมำรถเข้ำถึงเทคโนโลยีกำรผลิตที่ได้มำตรฐำน ผลตอบแทน

จำกกำรเลี้ยงต่ ำ ถูกเอำเปรียบจำกเงื่อนไขสัญญำที่ไม่เป็นธรรมของบริษัทเอกชน และประสบกับผล

ขำดทุนในบำงช่วง เป็นต้น 
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 6. กฎระเบียบของทางราชการ ในกำรรวมกลุ่มเพ่ือจัดตั้งเป็นสหกรณ์นั้น จะต้องผ่ำน

ขั้นตอนและกระบวนกำรต่ำงๆของทำงรำชกำร เนื่องจำกจะต้องอยู่ในรูปนิติบุคคลและมีกฎหมำย

รองรับ โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยสำมำรถเข้ำดูขั้นตอนในกำรจัดตั้งสหกรณ์ได้ที่ ส ำนักทะเบียน

และกฎหมำย กรมส่งเสริมสหกรณ์  http://webhost.cpd.go.th/rlo/coopestab.html ดังนั้น

เกษตรกรจะต้องศึกษำรำยละเอียดต่ำงๆให้ครบถ้วน เพ่ือเตรียมสมำชิก บุคคลกร เอกสำร กำรจัด

ประชุม สถำนที่เป็นที่ตั้งสหกรณ์ นอกจำกนี้เมื่อได้รับกำรจัดตั้งเป็นสหกรณ์แล้วต้องเตรียมควำม

พร้อมในกำรท ำบัญชี เพ่ือรับกำรตรวจจำกกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ด้วย จะเห็นว่ำสิ่งต่ำงๆเหล่ำนี้อำจ

เป็นอุปสรรคส ำหรับเกษตรกรที่ไม่ได้ศึกษำรำยละเอียดมำก่อน   

 

ภาพที่ 5.2 ปัญหำและอุปสรรคของกำรรวมกลุ่มเกษตรกร 

 จำกปัจจัยต่ำงๆข้ำงต้นไม่ว่ำจะเป็นกำรขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในระบบสหกรณ์ กำรขำดผู้น ำ

ที่มีควำมสำมำรถ กำรขำดทักษะในกำรบริหำรจัดกำร กำรขำดคุณธรรมจริยธรรมในกำรประกอบ

อำชีพ ภำระหนี้สินเดิมของเกษตรกร และกฎระเบียบของทำงรำชกำร ล้วนเป็นปัญหำและอุปสรรคต่อ

กำรรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปแบบสหกรณ์ทั้งสิ้น ดังนั้นเพ่ือให้กำรรวมกลุ่มและกำรจัดตั้งสหกรณ์

เกิดขึ้นได้ ปัญหำต่ำงๆจะต้องถูกแก้ไขหรือบรรเทำลงไป ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันในกำร

แก้ปัญหำ 

ปัญหาและอุปสรรค
ของการรวมกลุ่ม

เกษตรกร 

การขาดความรู้ความ
เข้าใจในระบบสหกรณ์ 

การขาดผู้น าที่มี
ความสามารถ 

การขาดทักษะใน
การบริหารจัดการ 

การขาดคุณธรรมจริยธรรม
ในการประกอบอาชีพ 

ภาระหนี้สินเดิมของ

เกษตรกร 

กฎระเบียบของ      
ทางราชการ 

http://webhost.cpd.go.th/rlo/coopestab.html%20สำนัก
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5.4 แนวนโยบายและอุปสรรคในการด าเนินงานของสหกรณ์ 

 จำกกำรเก็บข้อมูลภำคสนำมโดยกำรสัมภำษณ์เชิงลึกส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรก ำหนด

นโยบำยสหกรณ์ เช่น กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสหกรณ์ที่ประสบควำมส ำเร็จ 

เป็นต้น ในประเด็นเกี่ยวกับแนวนโยบำยและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ พบว่ำ ในปัจจุบัน

กำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ในภำพรวมยังคงประสบปัญหำในด้ำนต่ำงๆ โดยภำครัฐได้ตระหนักถึงเรื่อง

เหล่ำนี้ จึงมีแนวนโยบำยเพื่อแก้ปัญหำและบรรเทำควำมเดือดร้อน พอสรุปได้ดังนี้ 

 1. ปัญหาในการด าเนินการสหกรณ์  ส่วนใหญ่เกิดจำกตัวบุคคลเป็นส ำคัญจึงจ ำเป็นต้อง

ปลูกฝังและสร้ำงจิตส ำนึกให้ยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก และสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน 

โดยเน้นให้เกิดกำรรวมกลุ่มกัน เนื่องจำกสมำชิกประสบปัญหำคล้ำยๆ กัน หรือประสบปัญหำร่วมกัน

ท ำให้มีพลังจำกกำรรวมกลุ่มและร่วมมือกันในกำรแก้ปัญหำ รวมทั้งมีอ ำนำจในกำรต่อรอง ทั้งนี้กำร

รวมกลุ่มกันจะสำมำรถประสบควำมส ำเร็จหรือเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ได้ ต้องมีผู้น ำที่ดี

และเป็นที่ยอมรับของสมำชิกในกลุ่ม 

 2. ระเบียบกฎเกณฑ์และการตรวจสอบ เนื่องจำกวิถีกำรด ำเนินชีวิตของคนไทยมักเรียบง่ำย

และไม่ชอบระเบียบกฎเกณฑ์ที่วุ่นวำย ท ำให้ในบำงครั้งไม่สนใจในกำรจัดตั้งสหกรณ์ เพรำะกำรจัดตั้ง

สหกรณ์จ ำเป็นต้องมีระเบียบกฎเกณฑ์ กำรตรวจสอบบัญชีที่รัดกุม ทั้งนี้เพ่ือป้องกันกำรทุจริตและมิให้

บำงกลุ่มแอบอ้ำงมำใช้ประโยชน์จำกกำรจัดตั้งสหกรณ์ เช่น กำรได้รับกำรยกเว้นภำษี หรือกำรได้รับ

เงินทุนช่วยเหลือจำกภำครัฐ หรือได้รับสิทธิในกำรขอเงินกู้ที่สำมำรถท ำได้ง่ำยขึ้นแต่มิได้มีวัตถุประสงค์

เป็นไปตำมหลักกำรจัดตั้งสหกรณ ์

 3. ระเบียบกฎเกณฑ์ของสหกรณ์ล้าหลังและไม่รัดกุม ซึ่งรัฐบำลมีแผนที่จะปรับปรุงให้

ทันสมัยสอดคล้องกับสถำนกำรณ์และปัญหำในปัจจุบัน เนื่องจำกสหกรณ์ในประเทศมีควำม

หลำกหลำย ทั้งประเภท ขนำด และศักยภำพของสหกรณ์ที่แตกต่ำงกันมำก จึงได้มีกำรจัดระดับชั้น

สหกรณ์กำรเกษตรตำมเกณฑ์กำรจัดระดับควำมเข้มแข็ง และปรับปรุงระเบียบกฎเกณฑ์ต่ำงๆใหม่ 

 4. ขาดหน่วยงานคัดกรองบริษัทเอกชนที่จะเข้ามาท าเกษตรพันธะสัญญา  เนื่องจำก

สถำนกำรณ์กำรท ำเกษตรพันธะสัญญำในปัจจุบัน พบว่ำบริษัทเอกชนคู่สัญญำมีกำรระบุในสัญญำให้

ซื้อวัตถุดิบจำกบริษัทเอกชน และเมื่อได้ผลผลิตแล้วบริษัทจะรับซื้อผลผลิต อย่ำงไรก็ตำมในหลำย
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กรณีปรำกฏว่ำวัตถุดิบที่บริษัทเอกชนน ำมำขำยนั้นมีคุณภำพไม่ได้มำตรฐำน หรือไม่สำมำรถท ำให้ได้

ผลิตผลตำมที่ตกลงกัน บริษัทก็ไม่รับซื้อผลผลิตหรือไม่มีผลผลิตเนื่องจำกวัตถุดิบบกพร่อง ดังนั้น

เกษตรกรจึงไม่ไว้ใจบริษัทเอกชนที่จะเข้ำมำท ำเกษตรพันธะสัญญำด้วย เนื่องจำกบำงบริษัทเข้ำมำท ำ

เกษตรพันธะสัญญำเพรำะต้องกำรขำยวัตถุดิบหรือขำยสินค้ำของตน ดังนั้นในกำรท ำเกษตรพันธะ

สัญญำ กลุ่มที่ไม่มีควำมรู้ควำมช ำนำญจะมำขอค ำปรึกษำจำกกรมส่งเสริมสหกรณ์หรือบำงกรณีกำร

ท ำเกษตรพันธะสัญญำจะผ่ำนทำงกรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือหน่วยงำนของรัฐที่ให้เงินทุนสนับสนุน แต่

ทั้งนี้ภำครัฐเองก็ไม่สำมำรถทรำบรำยละเอียดข้อมูลของบริษัทเอกชนที่จะเข้ำมำท ำเกษตรพันธะ

สัญญำที่แท้จริงว่ำน่ำเชื่อถือได้มำกน้อยเพียงใด จึงต้องขอควำมร่วมมือกับภำคเอกชนเพ่ือคัดกรอง

บริษัทที่จะมำท ำเกษตรพันธะสัญญำ ดังนั้นจึงมีนโยบำยประชำรัฐโดยร่วมมือประสำนกันระหว่ำงภำค

เกษตรกรหรือสหกรณ์ ภำคเอกชน และภำครัฐ 

 5. ปัญหาความหลากหลายของสหกรณ์ ท ำให้ยำกในกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดสรรเงินทุน 

กำรควบคุมดูแลให้ค ำแนะน ำส่งเสริม และกำรออกระเบียบกฎเกณฑ์ให้เหมำะสมกับสมรรถนะหรือ

ศักยภำพของของสหกรณ์แต่ละกลุ่ม ดังนั้นเพ่ือให้สำมำรถพัฒนำควำมเข้มแข็งของสหกรณ์ให้มำกขึ้น 

โดยในโอกำสครบรอบ 100 ปี ของสหกรณ์ไทยนี้ ภำครัฐบำลจึงมีแผนกำรพัฒนำควำมเข้มแข็งของ

สหกรณ์ไทยและมีมำตรกำรต่ำงๆ เช่น กำรจัดกลุ่มสหกรณ์ไทย เพ่ือแก้ปัญหำควำมหลำกหลำยของ

สหกรณ์แต่ละกลุ่ม และสำมำรถตั้งเป้ำหมำยที่จะพัฒนำสหกรณ์ไทยในแต่ละกลุ่ม รวมทั้งยกระดับ

ควำมเข้มแข็งของสหกรณ์  โดยแบ่งสหกรณ์ออกเป็น 4 ระดับ หรือ 4 ชั้น ซึ่ งพิจำรณำจำก

ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรสมำชิก ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจ ประสิทธิภำพในกำรจัดกำร

องค์กร และกำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรสหกรณ์  

5.5 ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา 

 จำกปัญหำและอุปสรรคที่กล่ำวมำข้ำงต้น อันเป็นผลมำจำกข้อจ ำกัดหลำยประกำรของผู้ที่

เกี่ยวข้อง ดังนั้นในกำรจัดตั้งสหกรณ์ในช่วงแรกจึงจ ำเป็นต้องให้หน่วยงำนภำครัฐเข้ำมำสนับสนุน

จัดระบบกำรบริหำรจัดกำร และคัดเลือกบริษัทเอกชนที่จะเข้ำมำท ำเกษตรพันธะสัญญำเพ่ือให้เกิด

ควำมเป็นธรรมมำกขึ้น อย่ำงไรก็ตำมในระยะที่ผ่ำนมำรัฐบำลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ได้ให้

ควำมส ำคัญกับกำรแก้ปัญหำควำมไม่เป็นธรรมในระบบเกษตรพันธะสัญญำมำกขึ้น โดยมีกำรปรับข้อ

กฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ เพ่ือเอ้ือให้เกิดควำมเป็นธรรมกับทุกฝ่ำย ซึ่งเป็นกำรท ำงำนในรูปของ
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คณะกรรมกำร ทั้งนี้มีควำมคืบหน้ำ เช่น ประกำศระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยคณะกรรมกำร

ส่งเสริมและพัฒนำระบบเกษตรพันธะสัญญำที่เป็นธรรม พ.ศ.2559 รวมทั้งได้ร่ำงพระรำชบัญญัติ

ส่งเสริมและพัฒนำระบบเกษตรพันธะสัญญำที่เป็นธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งจะเพ่ิมเติมจำก

พระรำชบัญญัติว่ำด้วยข้อสัญญำที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ 2540 เพ่ือปรับปรุงกฎหมำยให้มีควำมเหมำะสม

กับระบบเกษตรพันธะสัญญำ และสำมำรถบังคับใช้ตำมกฎหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นต้น 

 ส ำหรับแนวทำงในกำรแก้ปัญหำระยะยำว จะต้องมีกำรบูรณำกำรทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

เนื่องจำกปัญหำเกิดจำกผู้ที่เกี่ยวข้องหลำยส่วน โดยสรุปได้ดังนี้ 

บทบาทภาครัฐ 

 จำกกำรเก็บข้อมูลภำคสนำม พบว่ำเกษตรกรรำยย่อยที่ประสบปัญหำมีข้อจ ำกัดหลำย

ประกำรในกำรริเริ่มหรือรวมตัวกันในรูปแบบสหกรณ์เพ่ือท ำเกษตรพันธะสัญญำกับบริษัทเอกชนและ

สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรประกอบอำชีพ เช่น กำรขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในระบบสหกรณ์ ขำดผู้น ำที่

มีควำมสำมำรถ และขำดทักษะในกำรบริหำรจัดกำร เป็นต้น ดังนั้นเพ่ือให้กำรรวมกลุ่มและจัดตั้ง

สหกรณ์ประสบควำมส ำเร็จ ภำครัฐควรเข้ำมำสนับสนุนจัดระบบกำรบริหำรจัดกำรในระยะแรก และ

คัดเลือกบริษัทเอกชนที่จะเข้ำมำท ำเกษตรพันธะสัญญำกับสหกรณ์ รวมทั้งสถำบันกำรเงินที่จะช่วยใน

เรื่องกำรให้สินเชื่อ โดยเป็นไปในลักษณะโครงกำรประชำรัฐตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ของรัฐบำล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ที่มีควำมร่วมมือกันระหว่ำงภำครัฐและภำคเอกชนในกำรขับเคลื่อน

โครงกำรต่ำงๆ โดยมุ่งช่วยเหลือผู้มีรำยได้น้อยเป็นหลัก ซึ่งก็คล้ำยกับโครงกำร 4 ประสำนในอดีต ที่มี

ควำมร่วมมือสี่ฝ่ำย ได้แก่ รัฐบำล บริบัทเอกชน สถำบันกำรเงิน และเกษตรกร และตัวอย่ำงที่ประสบ

ควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำจนสำมำรถก้ำวหน้ำถึงปัจจุบัน เช่น กรณีของหมู่บ้ำนเกษตรกรรมหนองหว้ำ 

จ ำกัด และสหกรณ์โคนมหนองโพรำชบุรี จ ำกัด (ในพระบรมรำชูปถัมภ์) เป็นต้น 

การปรับตัวของเกษตรกร 

 ในกำรรวมกลุ่มเพ่ือจัดตั้งสหกรณ์และมีกำรบริหำรงำนในลักษณะนิติบุคคลรูปแบบ

คณะกรรมกำรตำมหลักกำรของสหกรณ์นั้น เกษตรกรต้องมีกำรปรับตัวและเรียนรู้ในกติกำกำรอยู่

ร่วมกันและกำรประกอบอำชีพตำมอุดมกำรณ์ของสหกรณ์ ที่ เป็นกำรรวมกลุ่มกันโดยสมัครใจในกำร

ด ำเนินวิสำหกิจที่ตนเป็นเจ้ำของร่วมกัน มีส่วนร่วมและควบคุมตำมหลักประชำธิปไตยที่สมำชิกทุกคน
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มีสิทธิเท่ำเทียมกัน มีควำมเที่ยงธรรม รับผิดชอบต่อสังคม สร้ำงเครือข่ำยกับองค์กรภำยนอก 

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และมีควำมเอ้ืออำทรต่อบุคคลอื่น โดยในกำรด ำเนินกำรจะต้องมีกำรวำงแผน

และก ำหนดกรอบนโยบำยที่ชัดเจน โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ ดังนั้นจะต้องมีกำรวำงระบบ

กำรท ำงำนเป็นรูปขององค์กร คณะท ำงำนที่เป็นตัวแทนของสมำชิกจะเข้ำมำดูแลบริหำรจัดกำร 

รวมทั้งต้องมีระบบบัญชีกำรเงินที่เป็นไปตำมที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก ำหนด สิ่งต่ำงๆเหล่ำนี้แม้จะ

เป็นเรื่องใหม่ส ำหรับเกษตรกรส่วนใหญ่ แต่ทุกคนก็สำมำรถเรียนรู้และปฏิบัติตำมได้ 

การมีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพ  

 เนื่องจำกปัญหำต่ำงๆที่เกิดขึ้นทั้งในเรื่องของเกษตรพันธะสัญญำและกำรด ำเนินงำนของ

สหกรณ์ ส่วนหนี่งเป็นผลมำจำกกำรขำดคุณธรรมจริยธรรมในกำรประกอบอำชีพ ต่ำงฝ่ำยต่ำงมอง

ผลประโยชน์ของตนเป็นหลักตำมที่กล่ำวมำแล้ว เช่น ควำมไม่ซื่อสัตย์ กำรขำดวินัย ไม่รักษำมำตรฐำน

ของสินค้ำ กดรำคำ/ตั้งรำคำสูงเกินระดับทั่วไป เป็นต้น ซึ่งเมื่อมีผู้ได้ประโยชน์ก็จะมีผู้เสียประโยชน์

และสร้ำงควำมขัดแย้งตำมมำ ดังนั้นควรมีกำรปลูกฝังแนวคิดกำรมีคุณธรรมจริยธรรมในกำรประกอบ

อำชีพ สร้ำงจิตส ำนึกควำมรับผิดชอบและควำมซื่อสัตย์ในกำรประกอบอำชีพ รู้สึกและละอำยใจต่อ

กำรท ำผิด เป็นต้น นอกจำกนี้ควรมีกติกำในกำรท ำงำนและบทลงโทษที่ชัดเจนเมื่อมีควำมผิด เพ่ือให้

ทุกฝ่ำยอยู่ร่วมกันได้อย่ำงรำบรื่น    

กฎหมายที่เป็นธรรมและการบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ 

 ในระยะที่ผ่ำนมำมักมีกำรกล่ำวถึงบ่อยครั้งว่ำ กำรท ำเกษตรพันธะสัญญำนั้นเป็นสัญญำที่ไม่

เป็นธรรม โดยบริษัทเอกชนเป็นผู้ร่ำงสัญญำขณะที่เกษตรกรไม่มีส่วนร่วม เกษตรกรไม่มีอ ำนำจในกำร

ต่อรองและจ ำยอมตำมที่บริษัทจัดท ำขึ้น โดยเป็นสัญญำที่ท ำขึ้นระหว่ำงเกษตรกรผู้ เลี้ยงและ

บริษัทเอกชนผู้ว่ำจ้ำง สัญญำดังกล่ำวมีลักษณะผสมผสำนระหว่ำงสัญญำจ้ำงท ำของ สัญญำจ้ำง

แรงงำน และสัญญำซื้อขำย ซึ่งมีควำมซับซ้อนและยุ่งยำกในกำรวิเครำะห์ถึงควำมคุ้มค่ำและต้นทุนใน

กำรด ำเนินกำร (ที่มำ: ผู้จัดกำร online วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ.2559) รวมทั้งเกษตรจ ำนวนหนึ่งก็ไม่ได้

รับคู่สัญญำเก็บไว้ เนื่องจำกบริษัทเอกชนเป็นผู้ร่ำงสัญญำเก็บไว้เอง ท ำให้เกษตรกรต้องรับภำระควำม

เสี่ยงในกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ในสัญญำ ในหลำยกรณีเมื่อเกิดข้อพิพำทขึ้นระหว่ำง

คู่สัญญำ เกษตรกรรำยย่อยมักจะตกอยู่ในฐำนะที่เสียเปรียบเพรำะไม่มีควำมรู้ด้ำนกฎหมำยและ
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เงินทุนเพียงพอที่จะฟ้องร้อง นอกจำกนี้ในกรณีที่มีกำรฟ้องร้องเกิดขึ้นเช่นที่เคยเกิดขึ้นในอดีต เช่น 

กรณีของบริษัทสหฟำร์มกับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ เป็นต้น ก็จะเผชิญกับควำมล่ำช้ำในกระบวนกำร

ยุติธรรมที่กว่ำจะจบและได้รับกำรชดเชยเยียวยำกินเวลำนำนหลำยปี  

 อย่ำงไรก็ตำมปัญหำเหล่ำนี้เริ่มได้รับควำมสนใจจำกรัฐบำลมำกขึ้น โดยได้มีกำรออกกฏหมำย  

พระรำชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนำระบบเกษตรพันธะสัญญำ พ.ศ. 2560 เพ่ือก ำหนดหลักเกณฑ์ใน

กำรท ำสัญญำและกลไกต่ำงๆ เพ่ือให้ระบบเกษตรพันธะสัญญำเกิดควำมเป็นธรรมกับทุกฝ่ำย รวมทั้งมี

กำรจัดท ำมำตรฐำนกลำงของสัญญำที่จะน ำมำใช้กับกำรท ำเกษตรพันธะสัญญำ โดยผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องร่วมกันพิจำรณำในรูปของคณะกรรมกำรและมีหน่วยงำนของรัฐท ำหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแล 

ซึ่งคำดว่ำสถำนกำรณ์และปัญหำต่ำงๆในกำรท ำเกษตรพันธะสัญญำน่ำจะได้รับกำรแก้ไขในอนำคตอัน

ใกล้ นอกจำกนี้หน่วยงำนก ำกับดูแลควรให้ควำมส ำคัญกับกำรบังคับใช้กฎหมำยที่มีประสิทธิภำพ มี

ช่องทำงในกำรร้องทุกข์เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกรณีท่ีคู่สัญญำเดือดร้อนจำกควำมไม่เป็นธรรม 



บทที่ 6 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

6.1 สรุปผลการศึกษา 

 การศึกษาเกษตรพันธะสัญญาในรูปแบบสหกรณเพ่ือความม่ันคงทางรายไดของเกษตรกรผู

เลี้ยงไกรายยอย มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปและปญหาของเกษตรกรรายยอย ในการเขารวม

เกษตรพันธะสัญญาในปจจุบัน และนําเสนอการจัดต้ังเกษตรพันธะสัญญาในรูปแบบสหกรณท่ี

เหมาะสมของไทย ซ่ึงจะชวยใหเกษตรกรผู เลี้ยงไกรายยอยสามารถเขาถึงปจจัยการผลิตและ

เทคโนโลยีท่ีมีมาตรฐาน การระดมทุนผานกลุมสมาชิกและแหลงภายนอก การบริหารจัดการรวมกัน 

สามารถตรวจสอบได และเปนปจจัยสําคัญตอความม่ันคงทางรายไดของเกษตรกรรายยอย โดยใน

การศึกษานี้ใชการเก็บขอมูล 2 ลักษณะ คือ 1) ขอมูลทุติยภูมิจากเอกสาร ตํารา บทความ และ

อินเตอรเน็ท เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปของการทําเกษตรพันธะสัญญาและปญหาของเกษตรกรรายยอย 

และ 2) การเก็บขอมูลภาคสนามดวยการประชุมกลุมยอยและการสัมภาษณเชิงลึก จากผูท่ีมีสวน

เก่ียวของกับการทําเกษตรพันธะสัญญาและสหกรณท่ีประสบความสําเร็จ ไดแก เกษตรกรผูเลี้ยง 

บริษัทเอกชนผูวาจาง สหกรณ ท่ีประสบความสําเร็จ และเจาหนาท่ีของรัฐผูกําหนดนโยบาย/

ปฏิบัติงาน ใน 3 พ้ืนท่ี ไดแก ทายตลาด ทาวุง และชัยนาท ซ่ึงเปนบริเวณหนี่งท่ีเกษตรกรผูเลี้ยงไก

รายยอยประสบปญหาในการทําเกษตรพันธะสัญญาคอนขางมากจนในบางชวงประสบกับผลขาดทุน 

และผูเลี้ยงบางรายตองออกจากอาชีพการเลี้ยงไกไปประกอบอาชีพอ่ืน หรือหารายไดเสริมเพ่ือความ

อยูรอด ท้ังนี้การเลือกเกษตรกรผูเลี้ยงไกจะเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) ในกลุม

ผูเลี้ยงท่ีประสบปญหาดังกลาวเปนหลัก 

 ผลการศึกษา พบวาในปจจุบันการทําเกษตรพันธะสัญญาในพ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษามีแนวโนม

ลดลงประมาณรอยละ 10-30 โดยบานทายตลาดเปนพ้ืนท่ีท่ีเกษตรกรลดลงมากท่ีสุด รองลงมาไดแก 

ทาวุง และชัยนาท ตามลําดับ เนื่องจากเกษตรกรสวนหนึ่งหันไปประกอบอาชีพอ่ืน สวนเกษตรกรท่ี

ยังคงอยูในระบบเกษตรพันธะสัญญานั้น แมวาจะประสบปญหาในการประกอบอาชีพ เชน การมี

อํานาจในการตอรองต่ํา การเขาถึงแหลงเงินทุนและเทคโนโลยีสมัยใหมทําไดยาก ถูกเอาเปรียบใน
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เรื่องเง่ือนไขสัญญา รวมท้ังประสบผลขาดทุนในบางชวง เปนตน แตเนื่องจากเกษตรกรมีทางเลือกใน

การประกอบอาชีพจํากัด และมีตนทุนคงท่ีในการสรางโรงเรือนท่ีมีตนทุนประมาณ 2 ลานบาทตอ

โรงเรือนท่ีเปนแบบปด จึงยังคงยึดอาชีพเดิม และบางรายโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีทายตลาดเกษตรกรจะมี

อาชีพเสริม เชน การเลี้ยงไกแบบเลาลอยท่ีมีบอเลี้ยงปลาอยูใตโรงเรือนเลี้ยงไก สามารถใชข้ีไกเปน

อาหารปลาทําใหประหยัดคาใชจาย และเม่ือขายปลาจะมีรายไดมาชดเชยการขาดทุนและใชคืนเงินกู

ใหกับธนาคาร โดยขายปลาประมาณปละ 1-2 ครั้ง มีรายไดเสริมแตละครั้งตั้งแต 50,000 บาท จนถึง

หลักแสนบาท นอกจากนี้เกษตรกรบางรายก็มีสวน ไรนา ท่ีมีรายไดอ่ืนมาชวยในการดํารงชีวิต จึงไม

ตองการเปลี่ยนแปลงการประกอบอาชีพและวิถึชีวิตแบบเดิมๆท่ีเปนอยู เปนตน 

 สําหรับการนําเกษตรพันธะสัญญาในรูปแบบสหกรณมาแกปญหาใหกับเกษตรกรรายยอยนั้น 

ทางคณะนักวิจัยไดนําเสนอทางเลือกของรูปแบบสหกรณการเกษตรและการรวมกลุมเกษตรกรท่ี

ประสบความสําเร็จหรือเปนแนวปฏิบัติท่ีดี (best practice) ท้ังนี้แนวคิดหลักมาจากการรวมกันใน

การใชสินทรัพย รวมกันรวบรวมปจจัยการผลิต และรวมกันจําหนายผลผลิต เพ่ือสรางพลังตลาดและ

อํานาจการตอรอง รวมท้ังลดตนทุนการผลิตจากการประหยัดตอขนาด (economies of scale) โดย

สามารถแบงออกเปน 3 รูปแบบ ไดแก รูปแบบท่ี 1 การผลิตและจําหนายรวมกัน รูปแบบท่ี 2 การ

ผลิต แปรรูป และจําหนายรวมกัน และ รูปแบบท่ี 3 การรวมกันจางผลิตและจําหนาย ท้ังนี้ความ

ซับซอนจะเพ่ิมข้ึนตามลําดับจากรูปแบบท่ี 1 ไปรูปแบบท่ี 3 ดังนั้นจึงกลาวไดวารูปแบบท่ี 1 จึงมีความ

ซับซอนนอยท่ีสุด และรูปแบบท่ี 3 มีความซับซอนมากท่ีสุด เม่ือถามถึงความตองการในการรวมกลุม

เพ่ือจัดตั้งในรูปแบบสหกรณ พบวาเกษตรกรบางกลุมไมประสงคจะรวมกลุม เนื่องจากประสบการณ

ความลมเหลวจากการรวมกลุมในอดีต ท่ีระบบการบริหารจัดการและการตรวจสอบไมดี ทําใหเกิด

ความเสียหายกับสมาชิก ดังนั้นกลุมนี้จึงปฏิเสธการรวมกลุมอยางสิ้นเชิง สวนเกษตรกรอีกสวนหนึ่ง

ตอบรับกับการรวมกลุมจากการเห็นประโยชนจากการรวมกลุม และมีความพยายามท่ีจะแกปญหา

ตางๆรวมกัน และกลุมตัวอยางเกือบท้ังหมดท่ีประสงคจะรวมกลุมเลือกการรวมตัวในรูปแบบท่ี 1 คือ

การผลิตและจําหนายรวมกัน ซ่ึงมีความซับซอนนอยท่ีสุดและหากประสบความสําเร็จดวยดีก็คอย

พัฒนาสูรูปแบบท่ี 2 สอดคลองกับความเห็นของคณะนักวิจัยในประเด็นดังกลาว เนี่องจากเกษตรกร

รายยอยยังมีขอจํากัดหลายประการ เชน การขาดความรูความเขาใจในระบบสหกรณ ขาดผูนําท่ีมี

ความสามารถ ขาดทักษะในการบริหารจัดการ และมีเงินทุนจํากัด เปนตน รูปแบบการรวมกลุม

ดังกลาวจัดทําในรูปสหกรณ สมาชิกตองมีขอกําหนดในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตรวมกัน 
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เพ่ือใหสินคาท่ีผลิตไดมีมาตรฐานตรงตามท่ีบริษัทเอกชนคูสัญญากําหนดไวในการรับซ้ือ สวนในเรื่อง

การบริหารจัดการผานระบบสหกรณนั้น สมาชิกในกลุมตองเปนสมาชิกสหกรณโดยการถือหุนใน

สหกรณและมีผลผลิตสงใหกับสหกรณ สหกรณในฐานะนิติบุคคลจะทําหนาท่ีเปนตัวแทนของสมาชิก 

เพ่ือทําเกษตรพันธะสัญญา หรือเปนคูสัญญากับบริษัทเอกชนแทนการท่ีตางคนตางทําสัญญาของตน 

โดยสหกรณจะทําหนาท่ีตรวจรับปจจัยการผลิต เชน พันธุสัตว อาหารสัตว วัคซีน เปนตน ท่ีมีคุณภาพ

ดีไดมาตรฐานในราคาท่ีเปนธรรม และนําปจจัยการผลิตมาแจกจายแกสมาชิกเพ่ือนําไปใชในการผลิต

ตอไป ซ่ึงในการผลิตนั้นสมาชิกจะแยกการผลิตเปนแตละบุคคล รายใดท่ีเลี้ยงไดดีมีผลผลิตท่ีดีก็จะ

ไดรับผลตอบแทนดีกวารายท่ีมีผลผลิตดอยกวา อยางไรก็ตามคุณภาพการผลิตในภาพรวมจะถูก

ควบคุมดูแลมาตรฐานจากสมาชิกในกลุมกันเอง ผลผลิตท่ีไมไดมาตรฐานจะถูกคัดแยกออกไป ท้ังนี้

ผลผลิตท่ีไดนําไปจําหนายผานระบบสหกรณ 

 อยางไรก็ตามในการรวมกลุมจัดตั้งในรูปแบบสหกรณ  เพ่ือทําเกษตรพันธะสัญญากับ

บริษัทเอกชนและสรางความเขมแข็งในการประกอบอาชีพนั้น พบวายังคงมีปญหาและอุปสรรคหลาย

ประการนอกจากการขาดความรูความเขาใจในระบบสหกรณ ขาดผูนําท่ีมีความสามารถ ขาดทักษะใน

การบริหารจัดการ และมีเงินทุนจํากัดแลว ยังพบวามีการขาดคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

ภาระหนี้สินเดิมของเกษตรกร และกฎระเบียบของทางราชการในการจัดตั้งสหกรณอีกดวย ดังนั้นใน

การจัดตั้งสหกรณในชวงแรกจึงจําเปนตองใหหนวยงานภาครัฐเขามาสนับสนุนจัดระบบการบริหาร

จัดการ และคัดเลือกบริษัทเอกชนท่ีจะเขามาทําเกษตรพันธะสัญญาเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมมากข้ึน 

อาจจะอยูในรูปของโครงการประชารัฐตามยุทธศาสตรของรัฐบาล หรือโครงการ 4 ประสานในอดีตท่ี

เคยประสบความสําเร็จมาแลว โดยในการแกปญหาจะตองเปนไปในลักษณะบูรณาการเชนกัน ซ่ึงตอง

อาศัยท้ังในเรื่องของบทบาทภาครัฐ การปรับตัวของเกษตรกร การมีคุณธรรมจริยธรรมในการ

ประกอบอาชีพ และกฎหมายท่ีเปนธรรมและการบังคับใชท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการทําเกษตรพันธะ

สัญญาในรูปสหกรณจะสามารถลดปญหาตางๆของเกษตรกรลงได เพราะเปนการดําเนินการแบบทุก

คนมีสวนรวมผานหลักการของสหกรณ ท่ีมีความโปรงใส มีกฎหมายรองรับ สามารถตรวจสอบการ

ดําเนินงานอยางเปนระบบ มีหนวยงานรัฐในการกํากับดูแล และท่ีสําคัญ คือ ผลกําไรไดรับการยกเวน

ภาษีเงินได นอกจากนี้ยังเปนศูนยรวมของคนในชุมชนท่ีประกอบอาชีพเดียวกันไดมาพบปะพูดคุยและ

แลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน ทําใหเกิดความสามัคคี ชุมชนเขมแข็ง และมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน 
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6.2 อภิปรายผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาเกษตรพันธะสัญญาในรูปแบบสหกรณเพ่ือความม่ันคงทางรายไดของเกษตรกร

รายยอยในครั้งนี้ พบวาปญหาพ้ืนฐานท่ีสําคัญของเกษตรกรรายยอยในระบบเกษตรพันธะสัญญา คือ  

 ประการแรก ปญหาทางดานเงินทุนและการเขาถึงแหลงเงินทุนเพ่ือนํามาขยายการผลิต 

ปจจัยนี้เปนปจจัยสําคัญมาก ท่ีทําใหเกษตรกรรายยอยไมสามารถขยายการผลิตและปรับปรุง

ประสิทธิภาพการผลิตท่ีจะนํามาซ่ึงการขยายตัวของรายได ดวยลักษณะของการประกอบการการผลิต

ในระบบเกษตรพันธะสัญญาโดยเฉพาะการเลี้ยงไกในการศึกษานี้ มักจะเปนกิจกรรมการผลิตท่ีใช

ปจจัยทุนเปนปจจัยสําคัญในการผลิต (capital-intensive) และตองใชเงินลงทุนคอนขางมากในระยะ

เริ่มแรกเพ่ือสรางโรงเรือน ดังนั้นเม่ือเปรียบเทียบกับฐานะทางเศรษฐกิจของเกษตรกร การขาดแคลน

เงินทุน และขาดความสามารถในการเขาถึงเงินทุน ยอมเปนปจจัยสําคัญมีผลตอการขยายตัวของ

รายไดและผลิตภาพการผลิต นอกจากนี้ลักษณะการผลิตในระบบเกษตรพันธะสัญญาท่ีใชทุนเปน

ปจจัยเขมขนในการผลิตนั้น การผลิตของเกษตรกรรายยอยซ่ึงผลิตจาํนวนไมมากนักอาจจะประสบกับ

ปญหาการผลิตท่ีไมไดกอใหเกิด “การประหยัดตอขนาด” (economies of scale) ยอมมีผลใหตนทุน

ตอหนวยของการผลิตโดยท่ัวไปจึงสูงกวาการผลิตของเกษตรกรในฟารมขนาดกลางหรือขนาดใหญ

ดวย 

 ประการท่ีสอง ดวยลักษณะเขมงวดของบริษัทเอกชนผูรับซ้ือในการพิจารณาภูมิหลังและ

คุณลักษณะทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผูผลิต อาทิเชน รายได ทรัพยสิน ขนาดถือครองท่ีดิน ขนาด

ของครอบครัว ทําเลท่ีตั้ง และการคมนาคม ฯลฯ ดังนั้นเกษตรกรรายยอยเหลานี้ มักจะไมไดสัญญาซ้ือ

ขายกับบริษัทเอกชนขนาดใหญ แตมักจะทําเกษตรพันธะสัญญากับบริษัทขนาดกลาง/เล็ก หรือพอคา

คนกลางท่ีไมเขมงวดในการคัดเลือกเกษตรกรเขาสูโครงการมากนัก ดังนั้นเกษตรกรรายยอยโดยท่ัวไป

มักจะเปนฝายเสียเปรียบในเรื่องการกําหนดราคาหรือแสวงหาบริษัทรายใหมๆ (เนื่องจากไมมี

ทางเลือกมากนัก) รวมท้ังเกษตรกรไมไดรับการถายทอดความรูและเทคโนโลยีเรื่องการเลี้ยงดูไกหรือ

หมู เม่ือเทียบกับบริษัทขนาดใหญ เกษตรกรจึงอยูในฐานะเสียเปรียบในหลายๆ ดาน โดยเฉพาะถูกตั้ง

ราคารับซ้ือระดับต่ํา ขาดความรูเรื่องมาตรฐานและการจัดการฟารมท่ีควรจะเปน และขาดอํานาจ

ตอรองซ่ึงนําไปสูการเพ่ิมข้ึนของภาระหนี้สิน ความยากจน และขาดทุนไดในท่ีสุด 
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 ประการท่ีสาม เกษตรกรรายยอยในระบบเกษตรพันธะสัญญามีแนวโนมท่ีจะเปนกลุมไดรับ

ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงจากขอกําหนด เรื่องมาตรฐานฟารม ซ่ึงมีผลตอการไมสามารถแขงขันกับ

ผูผลิตรายอ่ืนได จากความเขมงวดของมาตรฐานผลผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ท้ังจากผูนําเขาและ

บริษัทเอกชนผูซ้ือยอมมีผลใหเกษตรกรรายยอยอาจจะไมสามารถดําเนินการผลิตในระบบเกษตร

พันธะสัญญาอีกตอไป เพราะไมสามารถปรับปรุงมาตรฐานการเลี้ยงจากการขาดแคลนเงินทุนและ

อุปสรรคตางๆ ดังกลาง ดังนั้นการดําเนินงานในรูปแบบสหกรณในระบบเกษตรพันธะสัญญา ซ่ึง

ขณะนี้สหกรณในรูปแบบดังกลาวยังมีนอยมากในประเทศไทย ท้ังนี้การรวมตัวกันในรูปแบบสหกรณ

นับเปนแนวทางท่ีดีแนวทางหนึ่งในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนกับเกษตรกรรายยอย เพราะมีผลให

เกษตรกรรายยอยจะไดรับประโยชนหลายประการดังตอไปนี้ 

 1)  ความสามารถในการเขาหาแหลงเงินทุนในการดําเนินงาน เนื่องจากโครงสรางการผลิต

ในระบบเกษตรพันธะสัญญาเปนลักษณะของการผลิตท่ีใชปจจัยทุนเปนปจจัยสําคัญในการผลิต 

(capital intensive) รวมท้ังเปนการผลิตท่ีเนนการดูแลและการบริหารจัดการ (highly  care- 

management ) การผลิตดังกลาวแรงงานหรือครัวเรือนควรจะตองมีทุนรองพอสมควรท่ีสามารถ

ขยายการผลิตได รวมท้ังแรงงานจะตองมีทักษะฝมือในระดับหนึ่ง เพ่ือจะกอใหเกิดการผลิตท่ีมี

ประสิทธิภาพและผลผลิตท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน ดังนั้นสหกรณจึงเปนแหลงเงินทุนเพ่ือใหสมาชิก

สามารถขยายการผลิต โดยการลงทุนในอุปกรณการผลิต โรงเรือน หรือปจจัยการผลิตอ่ืนๆ เพ่ือให

สามารถถึงระดับ “ประหยัดตอขนาด” ในการผลิตซ่ึงมีผลใหผลผลิตตอหนวยหรือผลิตภาพการผลิต

เพ่ิมข้ึนดวย รวมท้ังการกูจากสถาบันการเงินภายนอกก็ทําไดสะดวกข้ึน จากความนาเชื่อถือและ

ภาพพจนท่ีดีข้ึน 

 2) ประโยชนท่ีไดรับจาก “การบริหารความเส่ียง” จากการเปลี่ยนแปลงของราคารายได

และผลผลิต โดยเฉพาะเนื่องมาจากปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมได เชน ภาวะอากาศรอน อุทกภัย 

รวมถึงการขาดความรูและความเขาใจของการผลิต ท้ังนี้สหกรณในระบบเกษตรพันธะสัญญา ในฐานะ

เปนแหลงเงินทุนท่ีสําคัญแกสมาชิก สามารถชวยเหลือเกษตรกรท่ีประสบกับปญหาการขาดทุนหรือ

บรรเทาความเดือดรอนท่ีเกิดข้ึน เพราะหากใหเกษตรกรไปกูเงินจากสถาบันการเงินหรือเงินกูนอก

ระบบยอมมีผลใหตนทุนในการดําเนินงานของเกษตรกรเพ่ิมสูงข้ึนได นอกจากนี้การรวมกลุมกันในรูป
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ของสหกรณการเกษตรนั้นจะมีผลใหเกษตรกรผูผลิตไดรับการยกเวนจากการเสียภาษี นับเปนการ

บรรเทาภาระของครัวเรือนเกษตรกรไดมาก 

 3) การสรางอํานาจตอรองเพ่ิมข้ึน การรวมกลุมในรูปของสหกรณในระบบเกษตรพันธะ

สัญญา ไมวาจะเปนการรวมกลุมในรูปของสหกรณการผลิต สหกรณออมทรัพย หรือสหกรณรานคา 

ยอมมีผลทําใหเกษตรกรมีอํานาจในการตอรองกับบริษัทรับซ้ือมากยิ่งข้ึน เพราะการรวมตัวเปนกลุม

ยอมมีผลผลิตและ/หรือเงินทุน รวมท้ังความชํานาญ ประกอบกับการควบคุมปริมาณการผลิตหรือ

คุณภาพยอมทําไดงายกวา หรืออาจจะรวมมือกันในรูปการวางแผนการผลิต ซ่ึงจะกอใหเกิดการ

ประหยัดตอขนาด มีผลใหตนทุนตอหนวยลดลง หรือกอใหเกิดการใชทรัพยากรการผลิตรวมกัน เชน 

โครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ อาทิเชน ไฟฟา ท่ีกําจัดขยะ โดยกอใหเกิด Economics of Scope 

ซ่ึงนับเปนผลดีตอเกษตรกรในการลดตนทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตดวย 

 4) ตนทุนในการทําธุรกรรมระหวางบริษัทผูซ้ือกับเกษตรกรหรือสหกรณต่ําลง เพราะจาก

ขอเท็จจริงท่ีวา การดําเนินการในรูปการจัดองคกรหรือสหกรณ ยอมมีผลใหตนทุนในการเจรจาตอรอง

ต่ําลงได เพราะสหกรณในฐานะนิติบุคคลยอมมีความนาเชื่อถือ ในการทําสัญญากับบริษัทเอกชนผูรับ

ซ้ือไดดีกวา รวมท้ังสามารถลดความเสี่ยงจากปญหาการประพฤติผิดเชิงจริยธรรม (moral hazard) 

จากปญหาการผลิต การซ้ือขาย หรือการทําธุรกรรมอ่ืนๆ ดวย 

6.3 ขอเสนอแนะทางนโยบาย 

 จากสรุปผลการศึกษาขางตนมีขอเสนอแนะทางนโยบาย เพ่ือใหเกิดการรวมกลุมในรูป

สหกรณ การสนับสนุนและพัฒนา รวมท้ังการแกปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึน โดยคณะนักวิจัยมีขอเสนอแนะ

ทางนโยบายท่ีสําคัญ 2 ดานท่ีสําคัญ คือ การกํากับดูแลและธรรมาภิบาล  และการปฏิบัติตามนโยบาย

ของรัฐ 
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การกํากับดูแลและธรรมาภิบาล 

 ขอเสนอแนะเพ่ือใหเกิดการกํากับดูแลและธรรมาภิบาล มีดังตอไปนี้ 

 1) หนวยงานของรัฐ บริษัท ผูซ้ือ และเกษตรกรจะตองมีการกํากับและดูแลเพ่ือใหเกิดความ

เทาเทียมกันเรื่อง ความไมเทาเทียมกันในการเขาถึงขอมูลในดานการผลิต การจําหนาย ผลตอบแทน 

ระหวางสหกรณกับบริษัทเอกชนผูรับซ้ือ เพราะขอมูลขาวสารเปนปจจัยสําคัญเพ่ือใหการจัดสรร

ทรัพยากรในการผลิต รวมท้ังการวางแผนการผลิต และการตลาดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 2) การกระจายขอมูลขาวสารอยางท่ัวถึง โดยสามารถผานไปยังหนวยงานการปกครองสวน

ทองถ่ินในเบื้องตน หรือเครือขายประชาสังคมในพ้ืนท่ี เชน การกระจายผานกํานัน ผูใหญบาน และ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ัวประเทศ ชมรมตางๆ ท่ีเกิดข้ึนไดจากกรณีการเลี้ยงสัตว ปลูกพืชตาม

เกษตรพันธะสัญญา ท้ังนี้จะไดมีการเผยแพรไปสูสาธารณชนอยางท่ัวถึง ทําใหเกษตรกรสามารถ

ปรับตัวหรือรับมือกับสถานการณตางๆ ไดดีข้ึน 

การปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ 

 1) ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลอยางเครงครัด โดยเฉพาะรางพระราชบัญญัติสงเสริมและ

พัฒนาระบบเกษตรพันธะสัญญาท่ีเปนธรรม ซ่ึงพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ 

และเง่ือนไขตางๆ เพ่ือใหมีระบบเกษตรพันธะสัญญาท่ีเปนมาตรฐานและเปนธรรม  

 2) สหกรณในระบบเกษตรพันธะสัญญา สามารถขอความคุมครองผานหนวยงานการ

ปกครองสวนทองถ่ิน อันไดแก องคการบริหารสวนตําบล หรือ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงมี

อํานาจหนาท่ีของหนวยงานปกครองสวนทองถ่ิน สามารถใหความชวยเหลือและแนะนําเกษตรกร

เก่ียวกับสัญญาท่ีนาจะเปนธรรม หนวยงานปกครองสวนทองถ่ินเหลานี้ควรมีความรูพ้ืนฐานเรื่อง

เกษตรพันธะสัญญาไดอยางเพียงพอและเหมาะสม เฉพาะอยางยิ่งในเรื่องราคา คุณภาพของปจจัยการ

ผลิต และการรับซ้ือคืนผลิตภัณฑ  

 3) สหกรณในฐานะตัวแทนของเกษตรกรและผูถือหุนสามารถรองเรียนผานคณะกรรมการ

คุมครองผูบริโภค ซ่ึงเกษตรกรสามารถท่ีจะรองเรียนไดในกรณีท่ีเกษตรกรม่ันใจวาปจจัยการผลิตท่ี
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บริษัทสงใหเปนปจจัยการผลิตท่ีไมไดมาตรฐาน และไมเปนไปตามขอกําหนดของสัญญา ซ่ึงสรางความ

เสียหายแกเกษตรกรในการดําเนินการตามสัญญาเพ่ือการผลิต 

6.4 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยในอนาคต 

 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยในอนาคตท่ีสําคัญมีดังตอไปนี้ 

 1) เนนการศึกษาสหกรณในระบบเกษตรพันธะสัญญาในฐานะเปนเครื่องมือในการลดความ

เหลื่อมล้ําของเกษตรกร โดยมุงเนนตอบโจทยเรื่องการลดความเสี่ยง ผลตอบแทนท่ีเปนธรรมระหวาง

บริษัทหรือเกษตรกร โดยแสดงใหเห็นวาสามารถใชสหกรณในฐานะเปนกลไกสําคัญเพ่ือลดความ

เหลื่อมล้ําได 

 2) ศึกษาการดําเนินงานของสหกรณและเกษตรพันธะสัญญาในตางประเทศในแงมุมตางๆ 

ท้ังนี้ เพ่ือศึกษาถึงโครงสราง กลไกในการดําเนินงาน ผลประกอบการ การลดความเสี่ยง และ

ผลตอบแทนท่ีเปนธรรม รวมท้ังปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จหรือความลมเหลวในการดําเนินการของ

สหกรณ ท้ังนี้เพ่ือกอใหเกิดการศึกษาเปรียบเทียบหรือเทียบเคียง (benchmarking) กับในระบบ

เกษตรพันธะสัญญาของไทย เพ่ือกอใหเกิดการเรียนรูปญหา อุปสรรค และแนวทางท่ีประสบ

ความสําเร็จ เพ่ือใหเปนแนวทางท่ีมีการบริหารงานอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 3) ขยายขอบเขตงานวิจัยเรื่อง สหกรณในระบบเกษตรพันธะสัญญา โดยครอบคลุมชนิดและ

จํานวนมากยิ่งข้ึน ท้ังนี้เพ่ือสามารถเขาใจปญหา อุปสรรค ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ

ดําเนินงานในแตละสหกรณ และในแตละพ้ืนท่ีท่ีมีความแตกตางของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม ท้ังนี้เพ่ือใหมีการใชนโยบายการพัฒนาสหกรณท่ีแตกตางกัน เพ่ือความเหมาะสมในแตละ

ชนิดของสหกรณและพ้ืนท่ี 

 4) ศึกษาปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการเขาถึงเงินทุนหรือเทคโนโลยีของสหกรณ ตลอดจนการ

ถายทอดเทคโนโลยีสูเกษตรกร ท้ังนี้เพราะในระยะยาวนั้น เงินทุน เทคโนโลยี และการบริหารจัดการ

จะเปนปจจัยสําคัญในการนําสหกรณไปสูความยั่งยืน 

 5) ศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งบริษัทสหกรณในระบบเกษตรพันธะสัญญาในรูปแบบ

ความรวมมือในดานเงินทุน ผูถือหุน การบริหารจัดการ จากภาคีตางๆ ในสังคมอันประกอบไปดวย 
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บริษัทผูรับซ้ือ ตัวแทนของภาครัฐ และเกษตรกร ท้ังนี้ เพ่ือใหการขับเคลื่อนของสหกรณมีการ

ประสานงานรวมมือโดยท่ัวถึง 

 6) ควรศึกษาและวิจัยถึงบทบาทของสหกรณเกษตรพันธะสัญญาในอนาคตท่ีควรจะเปน 

เพ่ือใหเปนทางเลือกใหมและความเปนไปไดของการดําเนินงานของสหกรณฯ ในดานกฎระเบียบ การ

ดําเนินงานในรูปมหาชน การมีอิสระและบริหารจัดการ การสรางภูมิคุมกัน และการสรางแรงจูงใจ 

และการกระจายผลประโยชนอยางเทาเทียมกัน 
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ภาคผนวก 



นโยบายเกี่ยวกับเกษตรพันธะสัญญาและการส่งเสริมสหกรณ์ของภาครัฐ 

 ส ำหรับนโยบำยของภำครัฐในกำรส่งเสริมระบบเกษตรพันธะสัญญำนั้น เริ่มมีควำมเด่นชัดขึ้น

ในช่วงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534)  เนื่องจำกรัฐบำลมี

นโยบำยที่จะพัฒนำอุตสำหกรรมเกษตร เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับสินค้ำเกษตรของไทยที่ส่วนใหญ่เป็น

สินค้ำขั้นปฐม รวมทั้งเพ่ือส่งเสริมกำรส่งออกและทดแทนกำรน ำเข้ำ ดังนั้นกำรน ำระบบเกษตรพันธะ

สัญญำเข้ำมำมีบทบำทในกำรช่วยเพ่ิมผลผลิตทำงกำรเกษตรของไทย ท ำให้สำมำรถผลิตได้ปริมำณ

มำกๆและมีคุณภำพตำมมำตรฐำน แต่ทั้งนี้จ ำเป็นต้องใช้เงินลงทุนในกำรปรับปรุงเทคนิคกำรผลิต 

รัฐบำลจึงได้จัดตั้งโครงกำรสี่ประสำน ซึ่งเป็นกำรร่วมมือกันระหว่ำงภำครัฐ สถำบันกำรเงิน เกษตรกร

และภำคเอกชนในกำรส่งเสริมระบบเกษตรพันธะสัญญำ นับเป็นบทบำทของภำครัฐที่มีกำรด ำเนินกำร

ที่เป็นรูปธรรมที่ส่งผลต่อกำรขยำยตัวของระบบเกษตรพันธะสัญญำ และหลังจำกนั้นในแผนพัฒนำ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ได้มีนโยบำยที่จะแก้ไขปัญหำควำมยำกจน

โดยเน้นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน จึงถือว่ำกำรผลิตแบบระบบ

เกษตรพันธะสัญญำจะช่วยแก้ปัญหำได้ เนื่องจำกมีตลำดรองรับผลผลิตทำงกำรเกษตรท ำให้เกษตรกร

มีรำยได้ท่ีมั่นคง   

 ดังนั้นจะเห็นว่ำในระยะที่ผ่ำนมำ ภำครัฐบำลสนับสนุนให้มีกำรผลิตแบบระบบเกษตรพันธะ

สัญญำเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตท ำให้ผลผลิตทำงกำรเกษตรได้ปริมำณมำกและมีคุณภำพได้

มำตรฐำน ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหำทำงด้ำนกำรตลำดให้กับเกษตรกรซึ่งจะท ำให้เกษตรกรมีรำยได้ที่

มั่นคงมีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อย่ำงไรก็ตำมในควำมเป็นจริงมีเกษตรกรบำงกลุ่มที่ประสบควำมส ำเร็จ 

โดยเฉพำะกลุ่มที่มีควำมพร้อมเรื่องเงินทุนอยู่บ้ำง ในขณะเดียวกันเกษตรกรรำยย่อยบำงกลุ่มกลับต้อง

ประสบปัญหำเป็นหนี้สินมำกมำย เนื่องจำกกำรผลิตในระบบเกษตรพันธะสัญญำจ ำเป็นต้องใช้เงิน

ลงทุนจ ำนวนมำกและเกษตรกรไม่มีอ ำนำจต่อรอง ไม่รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรและเงื่อนไขในสัญญำ จึง

เป็นฝ่ำยเสียเปรียบและต้องรับภำระควำมเสี่ยงแต่ฝ่ำยเดียว เช่น ควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติ ควำม

เสี่ยงจำกกำรขำดทุนจำกกำรที่ต้องลงทุนสร้ำงโรงเรือนที่ต้องใช้เงินลงทุนจ ำนวนมำก รวมทั้งกำร

เปลี่ยนแปลงของรำคำปัจจัยกำรผลิตและคุณภำพของวัตถุดิบที่ไม่ได้มำตรฐำน ล้วนท ำให้เกษตรกร

เหล่ำนี้ประสบปัญหำและน ำไปสู่กำรขำดทุน   
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 อย่ำงไรก็ตำมบทบำทกำรส่งเสริมให้มีระบบเกษตรพันธะสัญญำแม้ว่ำจะมีข้อดีหลำยประกำร

ดังกล่ำว แต่ภำครัฐยังไม่มีบทบำทเข้ำมำควบคุม ดูแล และตรวจสอบ เพ่ือให้เกิดควำมเป็นธรรม

รวมทั้งยังไม่มีกฎหมำยรองรับ เพ่ือให้สำมำรถบังคับใช้ได้จริงและแก้ปัญหำควำมขัดแย้งระหว่ำง

คู่สัญญำที่เกิดขึ้นในระบบเกษตรพันธะสัญญำ  ดังนั้นจำกกำรที่ เกษตรกรรำยย่อยได้รับควำม

เดือดร้อนเป็นจ ำนวนมำกจึงได้เกิดกำรร่วมกลุ่มหลำยฝ่ำยขึ้น  เช่น เครือข่ำยเกษตรพันธะสัญญำ สภำ

เกษตรกร นักวิชำกำร เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหำควำมไม่เป็นธรรม ภำครัฐบำลจึงได้เริ่มมีบทบำทเพ่ือ

สร้ำงควำมเป็นธรรมในระบบเกษตรพันธะสัญญำมำกขึ้น  

บทบาทของภาครัฐกับการสร้างความเป็นธรรมในระบบเกษตรพันธะสัญญา 

 โดยในที่นี้จะน ำเสนอบทบำทของรัฐบำลกับกำรสร้ำงควำมเป็นธรรมในระบบเกษตรพันธะ

สัญญำทั้งในระยะสั้นและระยะยำว ดังนี้ 

บทบาทของรัฐบาลในระยะสั้น 

 ส ำหรับในระยะสั้นรัฐบำลได้ประกำศระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยคณะกรรมกำร

ส่งเสริมและพัฒนำระบบเกษตรพันธะสัญญำที่เป็นธรรม พ.ศ.2559  เพ่ือจัดตั้งคณะกรรมกำรส่งเสริม

และพัฒนำระบบเกษตรพันธะสัญญำที่เป็นธรรม ซึ่งมีหน้ำที่ดังนี้ (ที่มำ: รำชกิจจำนุเบกษำ  ระเบียบ

ส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยคณะกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำระบบเกษตรพันธสัญญำที่เป็นธรรม 

พ.ศ. 2559) 

 1. คณะกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำระบบเกษตรพันธะสัญญำฯ  มีหน้ำที่เสนอแผนกำร  

พัฒนำระบบเกษตรพันธะสัญญำที่เป็นธรรมต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำอนุมัติ 

             2. เสนอรูปแบบสัญญำที่เป็นธรรมในระบบเกษตรพันธะสัญญำและส่งเสริมให้น ำรูปแบบ

สัญญำที่เป็นธรรมไปใช้ 

           3. เสนอแนะต่อหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้อง ให้มีกำรตรำกฎหมำย หรือแก้ไขเพ่ิมเติม

กฎหมำย รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคบเกี่ยวกับกำรส่งเสริมและพัฒนำระบบเกษตร

พันธะสัญญำ 
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4. ติดตำม ประสำนงำน หรือเร่งรัด กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนของรัฐในกำรด ำเนินกำร

ตำมแผนกำรพัฒนำระบบเกษตรพันธะสัญญำ รวมทั้งก ำหนดแนวทำงหรือมำตรกำร

เพ่ือให้หน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรเพ่ือแก้ไขปัญหำและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจำก

กำรท ำสัญญำในระบบเกษตรพันธะสัญญำ  

              5. คณะกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำระบบเกษตรพันธะสัญญำฯสำมำรถเสนอควำมเห็น

ต่อนำยกรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำสั่งกำรในกรณีที่หน่วยงำนของรัฐไม่ด ำเนินกำรหรือไม่

ปฏิบัติตำมแนวทำงหรือมำตรกำรตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

 ทั้งนี้ได้มอบหมำยให้ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท ำหน้ำที่เป็นส ำนักงำน

เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำระบบเกษตรพันธสัญญำที่เป็นธรรม  ซึ่งจะท ำหน้ำที่ 

ดังต่อไปนี้ 

1. รับผิดชอบงำนธุรกำรของคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำนของ

คณะกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำระบบเกษตรพันธสัญญำที่เป็นธรรม  

2.  รวบรวมข้อมูลและสภำพปัญหำเกี่ยวกับกำรท ำกำรเกษตรในระบบเกษตรพันธะสัญญำ

เสนอต่อคณะกรรมกำร เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำในกำรด ำเนินกำรตำมอ ำำนำจหน้ำที่ 

3. จัดให้มีกำรศึกษำวิจัยหรือสนับสนุนกำรศึกษำวิจัยเพ่ือพัฒนำระบบเกษตรพันธสัญญำที่

เป็นธรรม 

4. รับเรื่องร้องเรียนปัญหำข้อพิพำทเกี่ยวกับกำรท ำสัญญำในระบบเกษตรพันธสัญญำ  และ

น ำเสนอคณะกรรมกำร เพ่ือพิจำรณำก ำหนดแนวทำงหรือมำตรกำรเพ่ือให้หน่วยงำนของ

รัฐด ำเนินกำรแก้ไข 

   กำรมีคณะกรรมกำรชุดนี้ คำดว่ำจะช่วยให้แผนกำรพัฒนำระบบเกษตรพันธะสัญญำมีกำร

ขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรมมำกขึ้น เพ่ือน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจำกกำรท ำสัญญำ

ในระบบเกษตรพันธะสัญญำ 
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บทบาทของรัฐบาลในระยะยาว 

  ส ำหรับในระยะยำวนั้นรัฐบำลก ำลังพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนำระบบ

เกษตรพันธะสัญญำที่เป็นธรรม ซึ่งจะมีกำรแก้ปัญหำควำมไม่เป็นธรรมโดยก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร

และเงื่อนไขต่ำงๆในกำรท ำเกษตรพันธะสัญญำให้มีควำมโปร่งใสยิ่งขึ้น เช่น กำรให้เปิดเผยข้อมูลต่ำงๆ  

กำรให้จดแจ้งผู้ประกอบธุรกิจทำงกำรเกษตร กำรก ำหนดสัญญำต้นแบบส ำหรับข้อตกลงในระบบ

เกษตรพันธะสัญญำที่เป็นมำตรฐำน นอกจำกนั้นยังมีร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยข้อสัญญำที่ไม่เป็น

ธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งจะเพ่ิมเติมจำกพระรำชบัญญัติว่ำด้วยข้อสัญญำที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ 2540 

เพ่ือปรับปรุงกฎหมำยให้มีควำมเหมำะสมกับระบบเกษตรพันธะสัญญำ และสำมำรถบังคับใช้ตำม

กฎหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งนี้อำจต้องใช้ระยะเวลำนำนในกำรพิจำรณำร่ำงกฏหมำยดังกล่ำว 

 อย่ำงไรก็ตำมสิ่งที่ส ำคัญที่จะสำมำรถสร้ำงควำมเป็นธรรมให้เป็นรูปธรรมได้  ก็คือควำม

ร่วมมือกันของเกษตรกรรำยย่อย และกำรจัดตั้งเป็นเครือข่ำยร่วมกันสร้ำงควำมเข้มแข็งในชุมชน ทั้งนี้

เพ่ือให้เกษตรกรมีอ ำนำจในกำรต่อรอง และเกิดควำมร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน กำรมีเครือข่ำย

เชื่อมโยงกันระหว่ำงจังหวัดทั่วประเทศจะเป็นช่องทำงเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆอย่ำงทั่วถึง 

นอกจำกนี้ได้มีกำรออกแบบสัญญำข้อตกลงที่มีมำตรฐำนเป็นต้นแบบที่สร้ำงควำมเป็นธรรม โดย

ภำครัฐบำลอำจเข้ำมำช่วยสนับสนุนและขอควำมร่วมมือกับบริษัทผู้ประกอบกำรหรือภำคเอกชนและ

สถำบันกำรเงิน  ทั้งนี้กำรรวมกลุ่มกันของเกษตรกรรำยย่อยเพ่ือสร้ำงอ ำนำจกำรต่อรองทำงด้ำนต่ำงๆ 

รวมทั้งทำงด้ำนเงินทุนสำมำรถท ำได้ในรูปของสหกรณ์  ซึ่งหำกเกษตรกรสำมำรถรวมกลุ่มกันได้อำจ

อยู่ในรูปสหกรณ์กำรเกษตร จะช่วยท ำให้เกษตรกรมีอ ำนำจในกำรต่อรองมำกขึ้นและมีส่วนในกำร

ก ำหนดเงื่อนไขในสัญญำ และก ำหนดให้มีส่วนร่วมกันรับภำระควำมเสี่ยงกันระหว่ำงคู่สัญญำมิใช่ให้

เกษตรกรเป็นฝ่ำยรับควำมเสี่ยงฝ่ำยเดียว  นอกจำกนั้นกำรรวมกลุ่มกันในรูปของสหกรณ์จะท ำให้

สำมำรถหำแหล่งเงินทุนได้ง่ำยกว่ำซึ่งตำมหลักกำรปล่อยสินเชื่อ หำกกู้ยืมในรูปขององค์กรหรือ

สหกรณ์จะท ำได้ง่ำยกว่ำและง่ำยต่อกำรที่ภำครัฐจะให้กำรสนับสนุนเงินทุนและกำรรวมกลุ่มกันเป็น

สหกรณ์ในกำรผลิตและด ำเนินกำรต่ำงๆจ ำนวนมำกๆจะ ท ำให้เกิดกำรประหยัดต่อขนำด สะดวกใน

กำรเผยแพร่ข้อมูลและให้ควำมรู้ นอกจำกนั้นในกำรท ำเกษตรพันธะสัญญำกับเกษตรกรที่รวมกลุ่มใน

รูปของสหกรณ์ท ำให้คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยเกิดควำมมั่นใจว่ำจะเป็นไปตำมสัญญำและมีควำมเป็นธรรม

มำกขึ้น 
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 ส ำหรับเหตุกำรณ์ที่เห็นได้ชัดเจนจำกกำรรวมกลุ่มกันของเกษตรกรเพ่ือเรียกร้องควำมเป็น

ธรรมในระยะที่ผ่ำนมำ ท ำให้ภำครัฐหันมำสนใจและเข้ำมำปฏิรูประบบเกษตรพันธะสัญญำเพ่ือให้มี

ควำมเป็นธรรมมำกขึ้น  เช่น กำรประกำศระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยคณะกรรมกำรส่งเสริม

และพัฒนำระบบเกษตรพันธะสัญญำที่เป็นธรรม พ.ศ.2559  ในรำชกิจจำนุเบกษำ ลงวันที่ 10 

มีนำคม 2559 ซึ่งถือว่ำเป็นก้ำวแรกในกำรสร้ำงควำมเป็นธรรมในระบบเกษตรพันธะสัญญำที่เห็นเป็น

รูปธรรม จะสังเกตได้ว่ำในเนื้อหำในระเบียบดังกล่ำวได้ให้นิยำมเกษตรกรว่ำรวมถึงสหกรณ์กำรเกษตร 

โดย “เกษตรกร” หมำยถึง ผู้ซึ่งประกอบอำชีพเกษตรกรรม และให้หมำยควำมรวมถึงสหกรณ์

กำรเกษตรและกลุ่มเกษตรกรตำมกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์ และวิสำหกิจชุมชนหรือเครือข่ำยวิสำหกิจ

ชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนที่ประกอบอำชีพเกษตรกรรมอีกด้วย (ที่มำ: รำช

กิจจำนุเบกษำ  ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยคณะกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำระบบเกษตร

พันธสัญญำที่เป็นธรรม พ.ศ. 2559) 

 จะเห็นได้ว่ำทิศทำงและนโยบำยของภำครัฐนั้น ส่วนหนึ่งได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรรวมกลุ่ม

เกษตรกรและกำรสร้ำงเครือข่ำย เพ่ือสร้ำงอ ำนำจในกำรต่อรอง กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร  และองค์

ควำมรู้ต่ำงๆในกลุ่มสมำชิก ซึ่งก็สอดคล้องกับแนวทำงกำรเสนอแนะของงำนวิจัยนี้ที่ต้องกำรให้

เกษตรกรมีกำรรวมกลุ่มในรูปสหกรณ์ ที่นอกจำกจะได้รับประโยชน์ข้ำงต้นแล้ว ยังได้รับสิทธิพิเศษใน

กำรยกเว้นภำษีและท ำให้กำรด ำเนินงำนมีควำมโปร่งใส น่ำเชื่อถือ และสำมำรถตรวจสอบได้อีกด้วย 

นโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมสหกรณ์ 

 ในกรณีของประเทศไทยกำรด ำเนินนโยบำยของภำครัฐจะส่งเสริมและสนับสนุนกำร

ด ำเนินงำนในรูปของสหกรณ์มำนำนแล้ว เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรแก้ปัญหำควำมยำกจนและกำร

กระจำยรำยได้ ช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้มีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพำะสหกรณ์กำรเกษตรที่

เกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปัญหำกำรขำดแคลนเงินทุนและข้อมูลข่ำวสำร ขำดอ ำนำจกำรต่อรอง ทั้งนี้

หน่วยงำนของรัฐได้ส่งเสริมกำรจัดตั้งสหกรณ์และกำรด ำเนินกิจกำรของสหกรณ์ และให้กำรสนับสนุน

ทำงด้ำนเงินทุนและค ำแนะน ำต่ำงๆ มำโดยตลอด จนกระทั่งครบรอบ 100 ปี ของสหกรณ์ไทยใน 

พ.ศ. 2559   
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 ส ำหรับผลของกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ของไทยในระยะที่ผ่ำนมำ มีควำมหลำกหลำย

สหกรณ์บำงแห่งประสบควำมส ำเร็จและบำงแห่งไม่ประสบควำมส ำเร็จ แต่ละสหกรณ์มีเงินลงทุน 

จ ำนวนสมำชิกแตกต่ำงกันมำก บำงแห่งรวมกลุ่มกันจัดตั้งสหกรณ์ก็เพ่ือเป็นแหล่งหำเงินกู้ เพ่ือให้มี

อ ำนำจกำรต่อรองรำคำเท่ำนั้น ไม่สำมำรถด ำเนินธุรกิจต่อไปหรือไม่เป็นไปตำมหลักกำรของสหกรณ์  

ส ำหรับในบำงกรณีกำรที่ภำครัฐให้กำรสนับสนุนแต่ขำดกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในกำรด ำเนินงำน ท ำ

ให้สหกรณ์บำงแห่งไม่สำมำรถช่วยตัวเองได้และคำดหวังให้ภำครัฐให้กำรช่วยเหลือสนับสนุน  ในที่สุด

ก็ไม่ประสบควำมส ำเร็จเท่ำที่ควร ทั้งนี้ภำครัฐเองก็อำจไม่ทรำบถึงปัญหำที่แท้จริงเท่ำกับเกษตรกรเอง 

และจำกควำมหลำกหลำยของสหกรณ์ท ำให้ยำกแก่กำรออกกฎระเบียบในกำรควบคุมดูแลสหกรณ์ใน

แต่ละกลุ่มให้เหมำะสมสอดคล้องกับสภำพของสหกรณ์แต่ละแห่ง ดังนั้นแผนพัฒนำควำมเข้มแข็งของ

สหกรณ์ พ.ศ. 2559–2560 รัฐบำลจึงให้กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดระดับชั้นของสหกรณ์ เพ่ือแก้ปัญหำ

ควำมหลำกหลำยของสหกรณ์ และมีเป้ำหมำยที่จะยกระดับควำมเข้มแข็งของสหกรณ์ ส ำหรับผลกำร

จัดระดับชั้นของสหกรณ์กำรเกษตรซึ่งจัดตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดสำมำรถสรุปได้ในตำรำงที่ 5.1 
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ตารางท่ี ภ.1 ผลกำรจัดระดับชั้นสหกรณ์กำรเกษตรตำมเกณฑ์กำรจัดระดับควำมเข้มแข็ง 

ล าดับชั้นสหกรณ์ จ านวน 
(แห่ง) 

ร้อยละ 

ชั้นที่ 1 เป็นสหกรณ์ท่ีมีควำมสำมำรถในกำรบริกำรสมำชิกได้มำกกว่ำร้อยละ 

70 และมีประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจอยู่ในระดับมำตรฐำนขึ้น

ไป มีชั้นคุณภำพกำรควบคุมภำยในดีถึงดีมำก และไม่มีข้อบกพร่อง

จำกกำรด ำเนินงำน 

876 19.61 

ชั้นที่ 2 เป็นสหกรณ์ท่ีมีควำมสำมำรถในกำรบริกำรสมำชิกได้ระหว่ำงร้อยละ 

60-70 และมีประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจอยู่ในระดับพอใช้ มี

ชั้นคุณภำพกำรควบคุมภำยในระดับพอใช้ หรือสหกรณ์ท่ีเคยเกิด

ข้อบกพร่องแต่ได้รับกำรแก้ไขแล้ว 

2,318 51.90 

ชั้นที่ 3 เป็นสหกรณ์ท่ีมีควำมสำมำรถในกำรบริกำรสมำชิกได้ต่ ำกว่ำร้อยละ 

60 และมีประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจอยู่ในระดับต้องปรับปรุง

และมีชั้นคุณภำพกำรควบคุมภำยในต้องปรับปรุง หรือไม่มีระบบ

กำรควบคุมภำยใน หรือเป็นสหกรณ์ที่เกิดข้อบกพร่องซึ่งยังแก้ไขไม่

แล้วเสร็จ 

514 11.51 

ชั้นที่ 4 เป็นสหกรณ์ท่ีนำยทะเบียนสหกรณ์สั่งเลิกกิจกำรแล้ว อยู่ระหว่ำง

กำรช ำระบัญชี 

758 16.97 

รวมทั้งหมด 4,466 100 

หมำยเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2558 
ที่มำ : ปรับปรุงจำกกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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    จำกตำรำงที่ 5.1 จ ำนวนสหกรณ์กำรเกษตรทั้งสิ้น 4,466 แห่งใน พ.ศ. 2558 ผลกำรจัด

ระดับชั้นสหกรณ์กำรเกษตรตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด พบว่ำสหกรณ์กำรเกษตรส่วนใหญ่ประมำณครึ่งหนึ่ง

อยู่ในชั้นที่ 2 จ ำนวน 2,318 แห่ง หรือคิดเป็นประมำณร้อยละ 52 ของจ ำนวนสหกรณ์กำรเกษตร

ทั้งหมด รองลงมำ ได้แก่ สหกรณ์กำรเกษตรที่จัดระดับอยู่ในชั้นที่ 1 ประมำณร้อยละ 20 และสหกรณ์

กำรเกษตรที่ต้องเลิกกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรช ำระบัญชีประมำณร้อยละ 17 ตำมล ำดับ ซึ่งตำม

เป้ำหมำยของกำรพัฒนำสหกรณ์ในปี 2560 ต้องกำรยกระดับชั้นสหกรณ์ที่มีควำมเข้มแข็งในระดับที่ 

1 ให้มีจ ำนวนเกินกว่ำร้อยละ 50 ของจ ำนวนสหกรณ์กำรเกษตรทั้งหมด ซึ่งในปี 2558 มีอยู่เพียงร้อย

ละ 20 เท่ำนั้น รวมทั้งต้องกำรส่งเสริมให้สหกรณ์ทุกประเภทมีควำมร่วมมือกันในภูมิภำคและมี

เครือข่ำยเชื่อมโยงกันจำกระดับภูมิภำคไปสู่ระดับประเทศและในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 ส ำหรับแผนกำรพัฒนำควำมเข้มแข็งของสหกรณ์  พ.ศ. 2559-2560 เพ่ือตอบสนองต่อ

เป้ำหมำยของกำรพัฒนำสหกรณ์และยกระดับควำมเข้มแข็งดังกล่ำว ประกอบด้วย 5 มำตรกำร (ที่มำ: 

แผนพัฒนำควำมเข้มแข็งของสหกรณ์ พ.ศ. 2559–2560) สำมำรถสรุปได้ดังนี้  

1. มาตรการสร้างความเข้มแข็งของสมาชิก เพ่ือเป็นฐำนรำกที่มั่นคงของสหกรณ์ 

ยกตัวอย่ำงมำตรกำรเหล่ำนี้ เช่น  

 กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ และกำรน้อมน ำแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ใน

กำรด ำเนินงำน  

 กำรส่งเสริมกำรพัฒนำอำชีพแก่สมำชิก เพ่ือให้มีผลผลิตที่มีคุณภำพและสำมำรถ

สร้ำงรำยได้ท่ีดี 

  กำรส่งเสริมสวัสดิกำรแก่สมำชิก เพ่ือให้มีควำมเป็นอยู่ที่ดี 

 กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม น ำไปสู่ควำมสำมัคคีในชุมชน 

2. มาตรการเพิ่มขีดความสามารถ ในกำรด ำเนินธุรกิจแบบสหกรณ์ ยกตัวอย่ำงมำตรกำร

เหล่ำนี้ เช่น 

 กำรยกระดับควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจด้ำนกำรเกษตร อำจจะมีกำรน ำ

เทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้ 
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 กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงธุรกิจในกำรเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำ รวมทั้งมีกำร

สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและเอกชนในเรื่องกำรสื่อสำร และกำร

ให้ควำมช่วยเหลือในด้ำนต่ำงๆ 

 กำรส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรมในกำรให้บริกำร กำรบริหำรจัดกำร และเพ่ิมคุณภำพ

กำรผลิตสินค้ำและบริกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม 

 กำรเพ่ิมศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำรสหกรณ์  กำรฟ้ืนฟู และกำรพัฒนำกำร

ด ำเนินงำนของสหกรณใ์ห้มีควำมก้ำวหน้ำมำกขึ้น 

3. มาตรการพัฒนาการบริหารจัดการและเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาล  ยกตัวอย่ำง

มำตรกำรเหล่ำนี้ เช่น 

 กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินของสหกรณ์ 

 กำรยกระดับกำรบริหำรจัดกำรและยกระดับชั้นคุณภำพกำรควบคุมภำยในของ

สหกรณ ์

 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง และพัฒนำศักยภำพกำรใช้ข้อมูลทำง

กำรเงินกำรบัญชีรวมทั้งกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรจัดท ำบัญชี และงบ

กำรเงินของสหกรณ ์

 กำรเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหำรสหกรณ์ 

 กำรพัฒนำศักยภำพผู้ตรวจสอบกิจกำรสหกรณ์ และก ำหนดคุณสมบัติ รวมทั้ง

ก ำหนดวิธีกำรสรรหำคณะกรรมกำรและผู้ตรวจสอบกิจกำรให้มีควำมชัดเจน 

4. มาตรการก ากับและตรวจสอบ โดยในส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรม

ตรวจบัญชีสหกรณ์ ยกตัวอย่ำงมำตรกำรเหล่ำนี้ เช่น 

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีกำรปรับปรุงในส่วนมำตรกำรก ำกับ เช่น กำรแก้ไข 

พระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 เพ่ือให้อ ำนำจนำยทะเบียนสหกรณ์ออก

ระเบียบในกำรก ำกับและมีอ ำนำจฟ้องบุคคลภำยนอกได้ ส่วนมำตรกำรตรวจสอบ 

เช่น มีกำรจัดตั้งทีมตรวจกำรสหกรณ์เฉพำะกิจในส่วนกลำงตรวจสอบสหกรณ์ที่

ส่อไปในทำงทุจริต และมีทีมตรวจสอบระดับจังหวัดตรวจสอบสหกรณ์ทุกแห่ง

อย่ำงเข้มข้นให้ครบภำยใน 3 ปี 
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 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีมำตรกำรก ำกับ เช่น กำรวิเครำะห์และติดตำมฐำนะ

กำรเงินสหกรณ์ (Off-Site) กำรก ำกับสหกรณ์ที่สอบบัญชีสหกรณ์โดยภำคเอกชน 

เป็นต้น ส่วนมำตรกำรตรวจสอบ เช่น กำรจัดทีมตรวจสอบเฉพำะกิจเข้ำ

ตรวจสอบสหกรณ์ที่มีปัญหำพิเศษ เป็นต้น 

5. มาตรการสนับสนุน ยกตัวอย่ำงมำตรกำรเหล่ำนี้ เช่น 

 กำรพัฒนำบุคลำกร เช่น กำรจัดตั้งโรงเรียนผู้ตรวจกิจกำรสหกรณ์ เพ่ือให้ผู้ตรวจ

กิจกำรสหกรณม์ีควำมรู้ที่มีมำตรฐำนและมีแนวปฏิบัติไปในทำงเดียวกัน 

 กำรควบคุมคุณภำพงำนสอบบัญชีให้ได้มำตรฐำน 

 กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลสมำชิกสหกรณ์ เช่น ระบบ

คอมพิวเตอร์ โปรแกรมส ำเร็จรูป เป็นต้น 

 จัดตั้งกองทุนรักษำเสถียรภำพทำงกำรเงินสหกรณ์ เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำน

กำรเงินของสหกรณ ์

 กำรจัดระดับควำมน่ำเชื่อถือของสหกรณ์ เพ่ือแสดงสถำนของแต่ละสหกรณ์ที่จะ

น ำไปสู่กำรพัฒนำและระดับควำมช่วยเหลือที่แตกต่ำงกัน 

 กำรวิจัยและพัฒนำมำตรฐำนและตรำสินค้ำ เพ่ือให้สินค้ำมีคุณภำพ และมี

มำตรฐำนเป็นที่ยอมรับของตลำด 

 กำรสร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงสหกรณ์กับหน่วยงำนอ่ืนๆ เพ่ือให้สำมำรถสื่อสำรและ

เกื้อหนุนกันได้ ส ำหรับเครือข่ำย อำทิ องค์กรน ำของขบวนกำรสหกรณ์ สันนิบำต

สหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ สถำบันกำรศึกษำ หน่วยงำนภำครัฐ สถำบันกำรเงิน และ

หน่วยงำนภำคเอกชน  
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