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ค าน า 

 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ส าคัญของโลก โดยเฉพาะพืช
อาหารส าคัญๆ หลายชนิด เช่น ข้าว มันส าปะหลัง พืชผัก ผลไม้ ประมง และผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารอีก
หลากหลาย แม้ว่าจะส่งสินค้าเกษตรออกขายและน ารายได้เข้าประเทศในแต่ละปีเป็นจ านวนมาก แต่หากมอง
กลับไปยังเกษตรกรผู้ผลิตส่วนใหญ่นั้น ยังคงประสบกับความยากจน ซึ่งไม่สัมพันธ์กับความเป็นจริงเท่าที่ควร 
ทั้งนี้หากมองกลับไปดูที่สาเหตุหนึ่งจะพบว่า ราคาผลผลิตสินค้าเกษตรมักค่อนข้างต่ า ด้วยเหตุที่ระบบการค้า
ขาย และ/หรือการก าหนดราคารับซื้อของพ่อค้าคนกลางเป็นแบบผูกขาด หรือไม่ก็เป็นไปแบบที่เกษตรกรไม่
สามารถต่อรองอะไรได้มากนัก ดังนั้นหากมีการพัฒนาระบบการซื้อขายผลผลิตสินค้าเกษตรให้มีความเป็น
ธรรม หรือให้เกษตรกรผู้ผลิตพอมีก าไรขั้นต่ าพอคุ้มกับการลงทุน ย่อมจะสร้างความเข้มแข็งให้ประชากรกลุ่มนี้ 
และจะเป็นฐานเศรษฐกิจโดยรวมที่มั่นคง ซึ่งระบบตลาดข้อตกลงสินค้าเกษตร จะเป็นแนวทางบริหารจัดการ
ระบบการผลิตและก าหนดราคาสินค้าเกษตร โดยการสร้างระบบการผลิตที่เชื่อมโยงหลายๆฝุายที่เกี่ยวข้องต่อ
กันได้ระดับท่ีดี ผู้เขียนจึงได้ประมวลแนวคิด หลักการ และวิธีการปฏิบัติไว้เป็นเอกสารวิชาการ เพ่ือเป็นกรอบ
ความคิดและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในภาคตะวันออก ซึ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับ
ผู้เกี่ยวข้องได้ตามสมควร 
           ผู้เขียนต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงต่อท่านผอ.วิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ที่ได้ให้นโยบายและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการ 
เพ่ือเป็นพื้นฐานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับอ าเภอ จังหวัดและเขต  ขอขอบคุณคุณวิภาพร สงวนดี นัก
ทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ และคุณอธิวัตน์ มากบุญ นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ กลุ่มวิชาการและฝึกอบรม 
ในการจัดเตรียมต้นฉบับจนส าเร็จลงด้วยดี. 

 

 

 

          มนตรี   กล้าขาย 
          กันยายน 2555 
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บทท่ี 1 บทน า 
 

1.1 แนวคิดการพัฒนาสินค้าเกษตรแบบดั้งเดิม 
   การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรเป็นบทบาทและภารกิจหลักของกรมส่งเสริมการเกษตร 
โดยเฉพาะการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักท่ีส าคัญในแต่ละภูมิภาคเพ่ือเป็นอาหารบริโภคในประเทศและส่งออกเพ่ือ
เป็นรายได้หลักของเกษตรกรและเป็นการสร้างระบบเศรษฐกิจในภาพรวม ท าให้ประเทศไทยยกระดับขึ้นเป็น
แหล่งผลิตอาหารที่ส าคัญแห่งหนึ่งของโลกและได้ชื่อว่าเป็นครัวของโลก ( Kitchen Of the World ) 
   จากแนวทางส่งเสริมการผลิตพืชในอดีตนั้น ภาครัฐเป็นผู้ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ชนิดพืช
เศรษฐกิจ ปริมาณการผลิตและกระบวนการบริหารจัดการทุกอย่างแบบเบ็ดเสร็จ เป็นแบบรวมศูนย์สั่งการ  
( centered ) โดยขาดความเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตและ
คุณภาพที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ซื้อ ขาดความสมดุลของปริมาณผลผลิตแต่ละชนิด ซึ่งส่วนใหญ่
จะมีปัญหาปริมาณผลผลิตที่มักจะออกสู่ตลาดมากในเวลาพร้อมๆ กัน เกษตรกรผู้ผลิตจึงได้รับผลกระทบด้าน
ราคาจ าหน่ายและมีผลผลิตเหลือค้างจ านวนมาก ซึ่งส่วนหนึ่งจะเสื่อมคุณภาพและเน่าเสียหายแบบไร้ประโยชน์ 
สุดท้ายเกษตรกรผู้ผลิตมักจะขาดทุน มีปัญหาการเป็นหนี้สินและต้องเลิกอาชีพเกษตรกรรมไปในที่สุด ที่ส าคัญ
คือเป็นบทเรียนให้ลูกหลานรุ่นต่อมาไม่สนใจอาชีพเกษตรกรและทิ้งไร่นาไปสู่อาชีพอ่ืนๆ ไม่กลับมาท าอาชีพ
เกษตรอีกต่อไป สถานการณ์เหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า แม้จะมีการบริหารจัดการการผลิตระดับไร่นาให้ประสบ
ความส าเร็จแต่หากขาดตลาดรองรับซื้อผลผลิตก็ไม่มีความหมาย ท านองท่ีว่า “ ผลิตได้แต่ขายไม่ออก “ เพราะ
ปริมาณและคุณภาพไม่สอดคล้องกับลูกค้า ดังนั้นในการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจแนวใหม่จึง
จ าเป็นต้องค านึงถึงตลาด/ลูกค้า ที่รับซื้อผลผลิตและต้องมีระบบการซื้อขายแบบตลาดข้อตกลง (Contract 
Farming) ซึ่งจัดเป็นรูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรรูปแบบหนึ่งที่ช่วยสร้างความมั่นคง
และยั่งยืนให้กับเกษตรกร และผู้รับซื้อผลผลิต/โรงงานแปรรูป ซึ่งจะพัฒนาต่อไปในระดับที่กลายเป็นหุ้นส่วน
ทางธุรกิจต่อกัน (Partnership) และเป็นการสร้างศักยภาพการแข่งขันระหว่างประเทศให้กับสินค้าเกษตรของ
ประเทศไทยได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย 
 
1.2 ผลกระทบจากปจัจัยภายนอก 
   จากปรากฎการณ์ท่ีส าคัญของโลกในช่วง 5-10 ปีที่ผ่านมาและส่งผลกระทบต่อการปรับเปลี่ยนระบบ
การผลิตสินค้าเกษตรของไทย อย่างน้อย 3 เหตุการณ ์คือ  
   1. การปรับเปลี่ยนทางสภาพภูมิอากาศของโลก (climate change)ที่ส่งผลกระทบต่อภูมิอากาศที่มี
อุณหภูมิสูงขึ้น ท าให้เกิดความแปรปรวนทางระบบนิเวศวิทยา ฤดูกาลเปลี่ยนไป อากาศร้อน ฝนตก ภัยน้ าท่วม 
หิมะขั้วโลกละลาย ระดับน้ าในมหาสมุทร-ทะเลสูงขึ้น แมลงศัตรูพืชระบาด ฯลฯ ผลผลิตทางการเกษตรไม่
แน่นอน ส่งผลกระทบต่อระบบการเกษตรของประเทศไทย ท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการและก าหนด
ทางเลือกใหม่ในการท าเกษตรกรรม 
   2. โลกยุคโลกาภิวัฒน์ (globalization) ที่มีความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารข้อมูล เป็นตัวเชื่อม
เศรษฐกิจการค้า ให้ท าธุรกรรมได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วยิ่งขึ้น การพัฒนาเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว มี
การลงทุนเชื่อมการค้าขายและการผลิตระหว่างประเทศ โดยบริษัทข้ามชาติ การค้าเสรี การผลิตตอบสนองทั้ง
ในและต่างประเทศ อาจสรุปได้ว่าเป็นการต่อสู้ทางสงครามเศรษฐกิจ ซึ่งความรุนแรงจะมากกว่าการสู้รบทาง
การทหาร โดยผู้ที่อ่อนแอทางเศรษฐกิจจะขาดทั้งอธิปไตยและเสถียรภาพของตนเองโดยสิ้นเชิง ต้องพ่ึงพาและ
ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของผู้ที่เข้มแข็งกว่าอย่างจ านนซึ่งประเทศไทยก็จะต้องเข้าสู่สนามรบใหม่นี้อย่างเลี่ยงไม่ได้ 



 

 

  
3.การรวมตัวกันของประชาคมอาเซียน (Asean Community ในปี พ.ศ.2558 ซึ่งมี 10 ประเทศ คือ ไทย 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า บรูไน และฟิลิปปินส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในการด าเนินการอย่างใกล้ชิดภายใต้ทิศทาง
และเปูาหมายการพัฒนาร่วมกัน ซึ่งประชาคมอาเซียนในส่วนประชาคมย่อยคือประชามคมด้านเศรษฐกิจ 
(Asean Economic Community – AEC) จะส่งผลกระทบด้านบวกและด้านลบกับสินค้าเกษตรของไทย 
เนื่องจากสมาชิกหลายประเทศมีการผลิตสินค้าเกษตรที่เหมือนกันแต่เขาจะได้เปรียบด้านต้นทุนการผลิตซึ่งจะ
ท าให้เกิดการแข่งขันต่อกันในอนาคตไทยเราจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์การผลิตสินค้าเกษตรใหม่เพ่ือคงไว้หรือ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ    :   ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่อระบบการผลิตสินค้าเกษตรไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของโลก 

 

โลกยุคโลกาภิวัฒน์ 

การรวมตัวกันของ
ประชาคมอาเซียน 

ระบบการผลิตสินค้า
เกษตรไทย 

การผลิตระดับ 
เกษตรกร 
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บทท่ี 2 
ตลาดขอ้ตกลง : เครื่องมือเพื่อการแข่งขัน 

 ตามท่ีกล่าวไว้แล้วว่า ภาวะเศรษฐกิจโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก อันเนื่องจากกระแสโลกาภิวัตน์ 
การเปิดการค้าเสรีและผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนารวมเร็ว/ซับซ้อนขึ้น จึงต้องปรับเปลี่ยนแนวคิด
ด้านการผลิตสินค้าเกษตร ระบบการซื้อขายแบบตลาดข้อตกลง (Contract Farming) เป็นแนวทางด าเนินการ
ด้านการบริหารจัดการผลผลิต/สินค้าเกษตรได้ ในระดับที่ดีสามารถใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาระบบ
การผลิตและการตลาดให้สามารถแข่งขันและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีความมั่นคงและยั่งยืน  

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 2.1.1 ความหมายของตลาดข้อตกลง 
 กรมการค้าภายใน (2546) ให้ความหมายของตลาดข้อตกลงไว้ว่า หมายถึง การซื้อขายสินค้าเกษตร 
ที่มีข้อตกลงไว้ล่วงหน้าระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตหรือสถาบันเกษตรกร กับผู้รับซื้อจะเป็นโรงงานแปรรูปหรือ
ตัวแทนผู้รับซื้อในท้องถิ่นต่างๆ โดยการท าสัญญาข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร ที่ระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับการผลิต
และการตลาดของสินค้าได้แก่ แหล่งผลิต พ้ืนที่เพาะปลูก ปริมาณ ราคา สถานที่ส่งมอบ ช่วงเวลาการส่งมอบ 
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ การช าระเงิน การให้ค าแนะน าทางวิชาการ และการชดใช้ค่าเสียหายเมื่อมีการ
ผิดสัญญา เป็นต้น รายละเอียดต่างๆ ของสัญญาข้อตกลงจะแตกต่างกันไปตามชนิดของสินค้าและคู่สัญญา 
 สมภพ  มานะรังสรรค์ (2535) กล่าวถึงระบบการเกษตรแบบตลาดข้อตกลงล่วงหน้า (Contract 
farming) เป็นระบบที่ได้มีการใช้กันในต่างประเทศมากว่า 20 ปีแล้ว เพ่ือเป็นการประนีประนอมกันระหว่าง
การผลิตสินค้าเกษตรในระบบการผลิตแบบเก่า (Open market) และระบบการผลิตแบบใหม่ (Contract 
farming) โดยมีการประกันราคา การถ่ายทอดเทคโนโลยีแผนใหม่ และการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ให้
เกษตรกรเกิดแรงจูงใจมากขึ้นและมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของมากข้ึน  

 นิวัฒน์  ไม้แก่นสาร (2535) กล่าวถึงการด าเนินงานตามระบบตลาดข้อตกลงว่าเป็นรูปแบบที่ท า
การเกษตรแบบครบวงจร โดยเน้นให้มีการประสานงานกันระหว่างองค์กรร่วม เช่น ธนาคาร ภาครัฐ เกษตรกร
และโรงงานเอกชน เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรยกระดับผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ลดต้นทุนการผลิตต่อไรให้ต่ าลง พร้อม
ให้ค าแนะน าถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้ด้วย ก าหนดราคาสินค้าขั้นต่ าที่รับซื้อคืน ซึ่งหลักในการซื้อผลผลิต
จะซื้อตามภาวะของตลาด ถ้าราคาต่ ากว่าราคาประกันจะเข้าไปรับซื้อทันที หลักการของ Contract farming 
จะระบุต้นทุนขั้นต่ าที่เหมาะสม บวกก าไรที่เหมาะสมโดยแจ้งราคาขั้นต่ าไว้ ทั้งนี้ต้องค านึงว่าคุณภาพของ
ผลผลิตที่จะรับซื้อได้ต้องเหมาะสมด้วย ส่วนหัวใจของการท างานในระบบนั้น ต้องมีเงินทุนพร้อมพ้ืนที่
ด าเนินงานซึ่งต้องมีการประสานความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 Baumann (2000) อ้างถึงในนิวัฒน์ มาศวรรณา และกมล เลิศรัตน์ (2550) ให้ความหมายของ
ระบบเกษตรแบบตลาดข้อตกลง (Contract farming) ไว้ว่าเป็นระบบการเกษตรที่หน่วยธุรกิจการแปรรูป
ผลผลิต หรือผู้ส่งออกรับซื้อผลผลิตเกษตรจากเกษตรกรอิสระ โดยมีการก าหนดเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ เอาไว้



 

 

ล่วงหน้าในสัญญา ซึ่งเงื่อนไขข้อตกลงดังกล่าวอาจแตกต่างกันออกไป แต่มักจะระบุปริมาณผลผลิตที่หน่วย
ธุรกิจการแปรรูปหรือผู้ส่งออกจะรับซื้อ และราคารับซื้อโดยทั่วไป หน่วยธุรกิจการแปรรูปซึ่งเป็นผู้ให้สัญญา
มักจะจัดหาสินเชื่อ ปัจจัยการผลิตและให้ค าแนะน าทางวิชาการมาบริการให้แก่เกษตรกร ซึ่งโดยพ้ืนฐานแล้ว
ระบบการเกษตรแบบตลาดข้อตกลง เป็นวิธีการกระจายความเสี่ยงระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตและหน่วยธุรกิจ
เกษตรผู้ให้สัญญาโดยเกษตรกรจะเป็นผู้รับความเสี่ยงในด้านการผลิตและผลผลิตการเกษตร ส่วนหน่วยธุรกิจ
ผู้ให้สัญญาจะเป็นผู้รับความเสี่ยงทางด้านการตลาด  
 Eaton and Shepherd (2001) ได้ให้ค าจ ากัดความของระบบการผลิตแบบตลาดข้อตกลงไว้ว่า เป็น
การตกลงกันระหว่างเกษตรกรและผู้แปรรูปหรือด้านการตลาด ในการก าหนดการผลิตและสนับสนุนการผลิต
สินค้าภายใต้ข้อตกลงร่วมกันในด้านราคารับซื้อล่วงหน้ามีการสนับสนุนเช่น ด้านปัจจัยการผลิตและข้อแนะน า
ทางวิชาการ ซึ่งเกษตรกรจะต้องปฏิบัติด้านการผลิตให้มีปริมาณและคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานของผู้ซื้อ
หรือบริษัทผู้สนับสนุนเกษตรกร ซึ่งจะมีองค์ประกอบใน 3 ส่วนที่ส าคัญคือ การมีตลาดรับซื้อในอนาคต การ
สนับสนุนทรัพยากร/ปัจจัยการผลิต และการบริหารจัดการผลิตและผลผลิต 
 จากแนวความคิดของนักวิชาการต่างๆ ที่อ้างอิง จึงพอสรุปสาระส าคัญของการผลิตสับปะรดแบบ
ตลาดข้อตกลงไว้ดังนี้  

1. มีผู้ที่ด าเนินธุรกิจเป็นสองฝุาย คือ เกษตรกรผู้ผลิตเกษตรและบริษัทรับซื้อผลผลิต 
2. สัญญาข้อตกลงที่มีการก าหนดเงื่อนไขผลผลิตเชิงปริมาณ คุณภาพ ช่วงเวลาส่งมอบ และการ

ปฏิบัติต่อกัน  
3. ก าหนดราคารับซื้อสินค้าข้ันต่ าให้ผู้ผลิต คือ เกษตรกร ซึ่งจะบวกก าไรไว้ให้ส่วนหนึ่ง 
4. สนับสนุนเทคโนโลยีการผลิต ข้อมูล ปัจจัยการผลิตและสินเชื่อ 
5. เป็นความสมัครใจของทั้งสองฝุายในการยอมรับเงื่อนไขในสัญญาข้อตกลง  
6. การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสัญญามักจะไม่มีผลการฟูองร้องในทางกฎหมาย  
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แผนภูมิที่ 1 : กรอบแนวคิดของระบบตลาดข้อตกลง  (A Contract Farming Framework) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : Eaton, C.S. 1998 

 2.1.2 ความเป็นมาของระบบการเกษตรแบบตลาดข้อตกลง 

 Begun (2005) สรุปว่าการท าเกษตรแบบตลาดข้อตกลง (Contract farming) เริ่มมีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.
1950 ในประเทศทางยุโรป เมื่อมีการปลูกฝูายและการท านาลดลง ประชาชนหันไปเลี้ยงไก่ บริษัทใหญ่เริ่มมี
บทบาทเช้ามาและได้เกิดการท าฟาร์มแบบสัญญาข้อตกลงขึ้นมาซึ่งเป็นการตกลงกันระหว่างเกษตรกรกับ
บริษัท ภายใต้เงื่อนไขการผลิตและการตลาดสัตว์ปีก ค าว่า Contract ในการผลิตไก่นั้น อาจมีความหมายที่
แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ รวมถึงการก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่แตกต่างกันด้วย  

เกษตรกร ผู้สนับสนุน 

สัญญาข้อตกลง 

การบริหารและจัดการ 

การก าหนดโครงการ 

กระบวนการผลิต 

การติดตาม 

ผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้สนับสนุน 
ข้อตกลงด้านราคาและสัญญาข้อตกลง 

นวัตกรรม และการปรับเปลี่ยน 
การให้โควตาและจัดสรรโควต้า 

ความพร้อมด้านตลาด 

- ด้านกายภาพ 

- ด้านสังคม 

    การใช้พื้นที่ระบบการเงิน
โครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณต์่างๆ 
ระบบการสื่อสาร 

องค์ประกอบโครงการ 

ปฏิบัติการผลิตพืช นโยบายราคา
การส่งเสริม เนื้อหาสญัญา ระบบ
สัญญา การคัดเลือกเกษตรกรการ
เลือกพื้นที่ 
- การวิจัยและทดสอบ ทีมพัฒนา
เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร 

การสนับสนุนจากภาครัฐ 

นโยบาย 

ระบบโลกาภิวตัน ์

กฎหมาย ระเบียบด้านอุตสาหกรรม 

ประโยชน์ต่อสาธารณะ 

บริหารชุมชน  
การควบคุมคณุภาพ 

โรคพืช  
สภาพแวดล้อม 

พื้นที่ด าเนินการ 
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 โฆษิต  ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ (2535) สรุปไว้ว่าระบบการเกษตรแบบตลาดข้อตกลงแพร่หลายในประเทศ
ไทยประมาณปี พ.ศ.2530 ในระยะแรกการผลิตพืชที่เข้าสู่ระบบการเกษตรแบบนี้ คือ การผลิตอ้อยและ
กลายเป็นผลิตแบบตลาดข้อตกลงที่ประสบผลส าเร็จสูง เนื่องจากอ้อยเป็นพืชที่เป็นวัตถุดิบปู อนโรงงาน
อุตสาหกรรมน้ าตาล ซึ่งมีการเติบโตรวดเร็ว เนื่องจากปริมาณความต้องการน้ าตาลในตลาดต่างประเทศสูงขึ้น
เรื่อยๆ การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยและโรงงานน้ าตาลได้พัฒนาจากการตกลงใน
ตลาดข้อตกลง กลายมาเป็นกฎหมายรองรับการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยและโรงงาน
น้ าตาล ในปัจจุบันต่อมาได้มีผู้ประกอบการน าเอาระบบเกษตรแบบตลาดข้อตกลงเข้าไปด าเนินการในการผลิต
สับปะรดส่งโรงงานสับปะรดกระปุอง และประสบความส าเร็จในการจัดการผลผลิตสับปะรดเพ่ือปูอนโรงงาน
เช่นกัน ซึ่งในยุคนั้นมักจะเรียกกระบวนการผลิตพืชอุตสาหกรรมแบบนี้ว่าเป็น “ระบบการเกษตรแบบครบ
วงจร” ต่อมาภาครัฐเห็นว่าระบบการเกษตรแบบครบวงจรเป็นระบบที่ประสบความส าเร็จ จึงเข้ามาให้การ
สนับสนุนและได้ดึงเอาสถาบันการเงินเข้ามาร่วมสนับสนุนด้วย เมื่อรวมกับฝุายเกษตรกรและฝุายธุรกิจ
เกษตรกรแล้วรวมเป็น 4 ฝุาย และเรียกโครงการนี้ว่า “โครงการสี่ประสาน” โดยมีกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ท าหน้าที่ประสานงานระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการ รวมทั้งก ากับดูแลให้ทั้งสองฝุายด าเนินการ
ตามสัญญา ส่วนธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนั้น จะเป็นสนับสนุนด้านการให้สินเชื่อเพ่ือการ
ลงทุนแก่เกษตรกรที่เขา้สู่ระบบ 

 2.1.3 ลักษณะของการผูกพันตามสัญญาในตลาดข้อตกลง 
 FAO (2001) สรุปลักษณะของตลาดข้อตกลงไว้ว่า จะต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญใน 3 ด้าน คือ 

1. ข้อก าหนดด้านการตลาด (Market provision) ผู้ผลิตและผู้จัดซื้อผลผลิตมีข้อตกลงด้านการขาย
และการซื้อไว้เป็นการล่วงหน้า ทั้งผลผลิตด้านปศุสัตว์หรือด้านพืช  

2. ข้อก าหนดด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิต (Resource provision) ภายใต้ความร่วมมือกันนั้น 
ผู้จัดซื้อตกลงที่จะให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตต่างๆ และอาจรวมถึงการเตรียมพ้ืนที่และเทคโนโลยีการผลิต 

3. ข้อก าหนดด้านการบริหารการผลิต (Management specification) โดยผู้ผลิต (เกษตรกร) ตก
ลงที่จะปฏิบัติตามค าแนะน าด้านการผลิต การใช้ปัจจัยการผลิต และวิธีการเก็บเกี่ยว ที่ทางผู้ซื้อก าหนดให้
อย่างเคร่งคัด 
   กรมส่งเสริมการเกษตร (2545) ได้จ าแนกลักษณะการผูกพันตามสัญญาข้อตกลงระหว่างเกษตรกร
กับผู้รับซื้อ หรือบริษัทคู่สัญญาโดยแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้  

1. สัญญาที่เน้นการตกลงราคาซื้อขายเป็นส าคัญ เน้นการประกันในเรื่องราคารับซื้อ (Market 
Specification Contract) 

โดยมีจุดเน้น : 1.1 ก าหนดระยะเวลาส่งมอบ (Timing) 
1.2 ก าหนดราคา (ราคาขั้นต่ า ราคาประกันและราคาคงที่ (Fixed) 
1.3 ปริมาณของสินค้าที่สามารถผลิตได้ตามคุณภาพของสินค้าที่ก าหนดที่

ต้องเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ 
2. สัญญาที่มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิต (Resource Providing Contract) ภาคเอกชน (บริษัท) 

ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตให้พันธุ์ ปุ๋ย สารเคมี ฯลฯ ซึ่งเป็นการเสี่ยงร่วมกับเกษตรกร 
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3. สัญญาที่มีการจัดการวิทยาการเกี่ยวกับการผลิตและการเก็บเกี่ยว (Production Management 
Contract) เป็นสัญญาเต็มรูปแบบที่สมบูรณ์ที่สุด ตั้งแต่มีการประกันราคาขั้นต่ า การสนับสนุนปัจจัยการผลิต
และเพ่ิมด้าน Supervision เข้ามาเพ่ือให้เกษตรกรเพ่ิมทักษะและการมีวิวัฒนาการในการผลิตที่ให้ได้คุณภาพ
เกิดข้ึน  
   2.1.4 รูปแบบการท าเกษตรแบบตลาดข้อตกลง  
  Eaton and Shepherd (2001) ได้จ าแนกรูปแบบของระบบเกษตรแบบตลาดข้อตกลง ออกแบบ
เป็น 5 รูปแบบ ดังนี้  

1. แบบตลาดข้อตกลงที่เป็นลักษณะการรวมศูนย์ (Centralized Model) 
การท า Contract farming ในแบบนี้ผู้ส่งเสริมจะรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร และแปรรูปหรือ

บรรจุหีบห่อและจ านวนผลิตภัณฑ์ในบางกรณีเกษตรกรจะได้รับการจัดสรรโควตาในระยะเริ่มฤดูกาลโดยจะมี
การควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด ผู้สนับสนุนจะซื้อผลผลิตจากเกษตรกรรายย่อยจ านวนมาก วิธีนี้ใช้กับพืชที่ต้อง
ใช้ขั้นตอนมากในการแปรรูป เช่น ยาสูบ ฝูาย อ้อย กล้วย และไม้ยืนต้น เช่น ชา กาแฟ โกโก้และยางพาราและ
ยังสามารถใช้ได้กับการผลิตสัตว์ปีก สุกร และโคนมด้วย ผู้ส่งเสริมในการท า Contract farming แบบนี้อาจ
สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพียงเมล็ดพันธุ์เท่านั้น หรืออาจมีการสนับสนุนในทุกขั้นตอนของการผลิต เช่น การ
เตรียมดิน การปลูก การสนับสนุนสารเคมี จนถึงการเก็บเก่ียว ตัวอย่างของการท า Contract farming รูปแบบ
นี้ เช่น การปลูกอ้อยในประเทศไทย การปลูกมะเขือเทศเพ่ืออุตสาหกรรมในอินโดนีเซีย และการผลิตผักเพ่ือ
โรงงานอุตสาหกรรมกระป๋องในประเทศฟิลิปปินส์ 

2. แบบตลาดข้อตกลงที่มีบริษัทเป็นศูนย์กลาง (Nucleus Estate Model)  
การท า Contract farming รูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่พัฒนามาจากแบบ Centralized Model โดย

ผู้สนับสนุนจะด าเนินการจัดท าแปลงผลิตของตนเองด้วย ซึ่งแปลงดังกล่าวโดยปกติจะอยู่ใกล้กับโรงงานแปรรูป 
โดยแปลงผลิตดังกล่าวมักมีขนาดใหญ่เพ่ือให้สามารถประกันการผลิตของโรงงานได้แต่ในบางครั้งอาจมีขนาด
เล็กเพียงเพ่ือเป็นแปลงทดลองหรือสาธิตเท่านั้น ซึ่งการด าเนินงาน Contract farming ในรูปแบบนี้มักเริ่มจาก
การที่ผู้ส่งเสริมน าร่องด้วยการจัดท าแปลงผลิตของตนเองก่อน และเมื่อประสบผลส าเร็จจึงท าการส่งเสริมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต และเทคนิคการจัดการได้สู่เกษตรกร (ซึ่งอาจเรียกแปลงผลิตของเกษตรกรว่า
แปลงบริวาร) ตัวอย่างของการให้ Contract farming ในรูปแบบนี้ เช่น การเลี้ยงโคนมในประเทศอินโดนีเซีย 
ซึ่งผู้ส่งเสริมได้ด าเนินการเลี้ยงโคนมได้ล่วงหน้าด้วย โดยใช้ในการท าเป็นแหล่งพ่อแม่พันธุ์ 

3. แบบตลาดข้อตกลงที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายฝุาย (Multipartite Model) 
   การด าเนินการ Contract farming รูปแบบนี้ด าเนินการโดยมีองค์กรหลายๆ องค์กรเข้ามาเกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยแต่ละองค์กรมีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละด้าน เช่น ด้านการผลิต ด้านการตลาด และ
ด้านการแปรรูป ตัวอย่างของการด าเนินในลักษณะนี้ เช่น ในประเทศเม็กซิโก เคนยา อาฟริกาตะวันตก และ
จีน เป็นต้น ในการด าเนินการภาครัฐจะเข้าไปมีส่วนสนับสนุนโดยเฉพาะในด้านการส่งเสริมรูปแบบการท า 
Contract farming แบบนี้สามารถพัฒนามาจากแบบ Centralized model และ Nucleus estate model 
ได้โดยพัฒนาองค์กรเกษตรกรไปสู่สหกรณ์การเกษตรและน าสถาบันการเงินเข้ามาสนับสนุน 
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4. แบบตลาดข้อตกลงที่ไม่เป็นทางการ (Informal Model) 
 รูปแบบการท า Contract farming แบบนี้มักใช้ในกรณีที่ผู้ส่งเสริมเป็นผู้ประกอบการรายย่อยหรือ
บริษัทขนาดเล็กซึ่งมีการด าเนินการไม่ยุ่งยาก โดยจะสัญญารับซื้อผลผลิตแบบไม่เป็นทางการกับเกษตรกรเป็น
ฤดูๆ ไป (อาจเป็นการสัญญาด้วยวาจา) โดยเฉพาะในการผลิตพืชผักบางชนิด เช่น แตงโม ไม้ผลเขตร้อน โดย
มักใช้กับพืชที่ต้องการขั้นตอนการแปรรูปก่อนจ าหน่ายบางขั้นตอน การสนับสนุนปัจจัยการผลิตมักมีเพียงเมล็ด
พันธุ์และปุ๋ยเคมีเป็นหลัก ส าหรับเทคนิคและวิธีการผลิตมักแนะน าเพียงการคัดเกรดและการควบคุมคุณภาพ
เท่านั้น ตัวอย่างของการท า Contract farming รูปแบบนี้เมื่อผู้สนับสนุนรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรจะท าการ
คัดแยก และบรรจุหีบห่ออย่างง่าย และจ าหน่ายรูปแบบของ Contract farming แบบนี้มักไม่ยั่งยืนเพราะมี
ความเสี่ยงสูงทั้งผู้ส่งเสริมและเกษตรกร ซึ่งอาจมีการผิดสัญญาได้ง่าย  และผู้ส่งเสริมมักต้องอาศัยการ
สนับสนุนจากภาครัฐเนื่องจากมีทุนจ ากัด  

5. แบบตลาดข้อตกลงที่มีตัวกลาง (Intermediary Model) 
   วิธีการท า Contract farming แบบนี้ พบมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยผู้ส่งเสริมจะท าสัญญา
ข้อตกลงกับ “คนกลาง” และคนกลางจะท าหน้าที่รวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรอีกต่อหนึ่ง ในประเทศไทย
บริษัทแปรรูปอาหารขนาดใหญ่ และผู้ประกอบการค้าผักสด ซื้อผลผลิตจากผู้รวบรวม หรือคณะกรรมการกลุ่ม
เกษตรกร โดยผู้รวบรวมหรือกลุ่มเกษตรจะมีสัญญาไม่เป็นทางการกับเกษตรกรในการท าการผลิต วิธีนี้มีข้อเสีย
คือ ผู้ส่งเสริมไม่สามารถควบคุมกระบวนการผลิตและราคาที่เกษตรกรจะรับได้ เนื่องจากต้องซื้อผลผลิตผ่าน
คนกลางนั่นเองการท า Contract farming ในลักษณะนี้ในประเทศไทย เช่นการผลิตผักแช่แข็งส่งประเทศ
ญี่ปุุน เป็นต้น 
 กรมการค้าภายใน (2546) ได้ก าหนดลักษณะของการเกษตรแบบตลาดข้อตกลง ที่มีการท าสัญญาไว้ 
2 รูปแบบ คือ  

1. การท าสัญญาข้อตกลงระหว่างบุคคลต่อบุคคล (Vertical Integration) เป็นการท าสัญญา
ข้อตกลงโดยเสรี ระหว่างเกษตรกรแต่ละรายกับโรงงานแปรรูป ผู้ส่งออกหรือตัวแทนของผู้ซื้อในท้องถิ่น 
โดยทั่วไปจะนิยมใช้วิธีนี้ ทั้งนี้เพราะเกษตรกรผู้ขายและโรงงานแปรรูป ผู้ส่งออก หรือตัวแทนของผู้ซื้อมีอิสระ
สูง เกษตรกรสามารถเลือกท าสัญญาข้อตกลงกับผู้รับซื้อที่ให้ผลตอบแทนสูง และอ านวยประโยชน์หรือ
ให้บริการด้านอ่ืนๆ มากที่สุด ผู้รับซื้อเองก็สามารถเลือกเกษตรกรที่มีความสามารถและปฏิบัติตามข้อตกลงได้
โดยไม่บิดพลิ้วท าให้ผู้รับซื้อมีความมั่นใจในปริมาณ คุณภาพ และมาตรฐานของผลผลิต การจัดท าสัญญา
ข้อตกลงในลักษณะเช่นนี้เป็นลักษณะของธุรกิจแบบครบวงจร ผลผลิตซึ่งมีการท าข้อตกลง ได้แก่ ไก่เนื้อ ปาล์ม
น้ ามัน และสับปะรด เป็นต้น 

2. การท าสัญญาข้อตกลงระหว่างกลุ่มต่อกลุ่ม (Horizontal Intergration) เป็นการท าข้อตกลงใน
ลักษณะการรวมกลุ่มของเกษตรกร เพ่ือก าหนดเงื่อนไขต่างๆ ในการเจรจาต่อรองกับคู่สัญญา ในขณะเดียวกัน
โรงงานแปรรูป ผู้ส่งออกหรือตัวแทนธุรกิจต่างๆ ก็อาจมีการรวมกลุ่มเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์เช่นกัน การ
รวมกลุ่มเช่นนี้เป็นการเพ่ิมอ านาจต่อรองของเกษตรกรโดยเฉพาะด้านราคาได้ดียิ่งขึ้น เช่นการจัดท าสัญญา
ข้อตกลง ระหว่างชาวไร่อ้อยกับโรงงานน้ าตาล ชาวไร่อ้อยรวมตัวเป็นสมาคมชาวไร่อ้อย เจรจาต่อรองกับ
สมาคมโรงงานน้ าตาล เพ่ือต่อรองราคาและปริมาณการรับซื้อ 
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กมล  กมลตระกูล (2549) ได้สรุปลักษณะของสัญญาข้อตกลงในตลาดการเกษตรไว้ 2 รูปแบบ ดังนี้  
1. สัญญาข้อตกลงแบบประกันค่าแรง (Marketing contract) เป็นสัญญาที่ทางบริษัทเป็นผู้ลงทุน

ให้ทั้งหมด ในด้านพันธุ์ สารเคมี ปุ๋ย ฯลฯ โดยท าในรูปสินเชื่อให้เกษตรกรล่วงหน้า หากราคาปัจจัยการผลิต
เหล่านี้ขึ้นหรือลง บริษัทเป็นผู้รับความเสี่ยง ส่วนเกษตรกรต้องลงทุนด้านที่ดินและโรงเรือน เกษตรกรจะรับ
ความเสี่ยงเพียงในด้านผลผลิตที่ต้องได้ตามมาตรฐานเท่านั้น  

2. สัญญาข้อตกลงแบบประกันราคาผลผลิต (Production contract) เป็นการท าสัญญารับซื้อ
ผลผลิตล่วงหน้าในราคาตายตัว หรือราคาประกันขั้นต่ า หรือสูงกว่า แต่มีเงื่อนไขว่าผลผลิตต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานที่บริษัทก าหนดไว้ บริษัทอาจค้ าประกันเงินกู้ให้เกษตรกรด้วย  
 ประชาชาติธุรกิจ (2553) ได้สรุปลักษณะของการผลิตทางการเกษตรแบบสัญญาข้อตกลงไว้เป็น 3 
รูปแบบ ดังนี้  

1. แบบการประกันรายได้ ท ากับเกษตรกรที่มีที่ดินท ากินของตัวเองแล้ว เกษตรกรเป็นผู้ลงทุนด้าน
โรงเรือน วัสดุอุปกรณ์ ส่วนบริษัทเข้าไปช่วยเหลือด้านพันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ เวชภัณฑ์ และส่งนักวิชาการไปให้
ค าแนะน าด้านเทคโนโลยีและวิชาการ เมื่อได้ผลผลิตบริษัทจะค านวณประสิทธิภาพการผลิต และจ่าย
ค่าตอบแทนแก่เกษตรกร รวมทั้งผลตอบแทนจากการประสิทธิภาพการผลิตที่เพ่ิมข้ึน  

2. แบบการประกันราคา จะท าในกรณีที่เกษตรกรที่มีที่ดินท ากินของตัวเอง มีเงินทุนท าการเกษตร
และรับหน้าที่ลงทุนทุกอย่างเอง ตั้งแต่โรงเรือน วัสดุอุปกรณ์ พันธุ์สัตว์ อาหารและเวชภัณฑ์ ส่วนบริษัทจะส่ง
นักวิชาการไปให้ค าแนะน าด้านเทคโนโลยี และเมื่อผลผลิตออกมา บริษัทจะรับซื้อทั้งหมดจากเกษตรกรตาม
ราคาที่ได้รับประกันไว้ 

3. แบบการประกันการรับซื้อผลผลิตคืน เกษตรกรจะด าเนินงานด้านการเกษตรในลักษณะธุรกิจ
ส่วนตัว และมีบริษัทเป็นผู้ให้ค าปรึกษาทางวิชาการ สรรหาเทคโนโลยีด้านการผลิตสมัยใหม่มาแนะน า รวมทั้ง
ชี้แนะทิศทางการเติบโตทางธุรกิจ โดยบริษัทจะรับผิดชอบด้านการตลาดให้ทั้งหมด เพ่ือให้เกษตรกรสามารถมี
ตลาดขายผลผลิตที่มั่นคงและยั่งยืน  

 
2.1.5 แนวทางในการจัดท าสัญญาข้อตกลง 

 กรมการค้าภายใน (2546) ก าหนดแนวทางการท าสัญญาข้อตกลงไว้ ดังนี้  
 การจัดท าตลาดข้อตกลงสินค้าเกษตรนั้น ผู้ซื้อผู้ขายต้องมีความจริงใจซื่อสัตย์ต่อกัน แบ่งผลประโยชน์
ซึ่งกันและกันด้วยความเป็นธรรม ภายใต้การดูแลและประสานประโยชน์ของทางราชการดังนี้  

1. พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปในสินค้าแต่ละชนิด ที่จะน ามาจัดท าตลาดข้อตกลง
สินค้าเกษตร  

2. ส่งเสริมการจัดท าสัญญาข้อตกลงซื้อขายสินค้าเกษตร โดย  
2.1 พิจารณาความพร้อมและความต้องการของเกษตรกร โรงงานแปรรูป ผู้ส่งออกหรือตัวแทน

ธุรกิจที่จะด าเนินการให้มีการจัดท าสัญญาข้อตกลงซื้อขายระหว่างกัน  
2.2 จัดประชุมร่วมกันระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขาย พร้อมส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
2.3 ก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อตกลง  
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2.1.6 ข้อพิจารณาในการจัดท าตลาดข้อตกลง 
1. ต้องพิจารณาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของสินค้าชนิดนั้นก่อน เพราะลักษณะสินค้า

เกษตรโดยทั่วไปมีกระบวนการผลิตและวิถีการตลาดแตกต่างกัน รวมทั้งมีกลุ่มผลประโยชน์หลายฝุายเกี่ยวข้อง 
สินค้าเกษตรที่มีความเหมาะสมในการท าตลาดข้อตกลง ควรมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้  

1.1 เป็นผลผลิตที่มีขบวนการผลิตค่อนข้างพิถีพิถันในเรื่องการเพาะปลูก การดูแลรักษาและการ
ใช้แรงงาน เช่น ยาสูบ ใบชา เป็นต้น  

1.2 เป็นผลผลิตที่มีอายุเก็บรักษาสั้น เน่าเสียง่าย และต้องส่งมอบให้ถึงผู้บริโภค หรือผู้ใช้ตาม
เวลาการส่งมอบที่แน่นอน การผ่านขั้นตอนการตลาดหลายขั้นตอนจะท าให้ผลผลิตเน่า
เสียหาย เช่น ผัก ผลไม้ เป็นต้น  

1.3 เป็นผลผลิตที่ต้องเข้าสู่ขบวนการแปรรูป ซึ่งมีขั้นตอนการแปรรูปที่ยุ่งยากซับซ้อน และใช้เงิน
ลงทุนสูงในการแปรรูป และผู้แปรรูปต้องการความมั่นใจในเรื่องผลผลิตที่เข้าสู่สายการผลิต 
เช่น ไก่เนื้อ ปาล์มน้ ามัน อ้อย ยางพารา เป็นต้น  

1.4 เป็นผลผลิตที่ตลาดต้องการมาก หรือมีความต้องการชนิดและคุณภาพพิเศษ เช่น โคเนื้อ ข้าว
บาสมาติ เมล็ดพันธุ์พืช เป็นต้น  

1.5 เป็นผลผลิตที่มีช่องทางการจ าหน่ายแคบหรือมีผู้ซื้อน้อยราย เช่น อ้อย ต้องส่งเข้าโรงงาน
น้ าตาลเพียงอย่างเดียว  

   นอกจากนี้ต้องพิจารณามูลค่าต่อหน่วย ความยืดหยุ่นต่อรายได้ ความแตกต่างของคุณภาพที่มี
ความส าคัญต่อมูลค่าผลผลิต กระบวนการผลิต การใช้แรงงาน เทคนิคการผลิต และช่องทางการจ าหน่าย 
เป็นต้น  

2. ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการและประโยชน์ของตลาด
ข้อตกลงให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งเกษตรกร โรงงานแปรรูป ผู้ส่งออก และส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ
และตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นที่จะต้องมีตลาดข้อตกลง 

3. ด าเนินการส่งเสริมการจัดท าสัญญาข้อตกลงซื้อขาย โดย  
3.1 พิจารณาความพร้อมและความต้องการของเกษตรกร โรงงานแปรรูป ผู้ส่งออก หรือตัวแทน

ธุรกิจที่จะด าเนินการให้มีการท าสัญญาข้อตกลงซื้อขายระหว่างกัน  
3.2 จัดประชุมร่วมกันระหว่างผู้ซื้อผู้ขายกลุ่มเปูาหมายพร้อมส่วนราชการที่เกี่ ยวข้อง เพ่ือ

ก าหนดให้มีการจัดท าสัญญาข้อตกลงที่มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เป็นธรรม และเป็นที่
ยอมรับของทุกฝุาย 

3.3 ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะต้องก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อตกลง และให้ค าปรึกษา
แนะน ารวมทั้งบริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่คู่สัญญา 

4. พยายามผลักดันและสร้างสิ่งจูงใจในการพัฒนาระบบตลาดข้อตกลงให้มีประสิทธิภาพ โดยการ
สนับสนุนด้านการเงินแก่ผู้ซื้อที่มีการท าสัญญาข้อตกลงเป็นกรณีพิเศษ  
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2.1.7 ขั้นตอนการด าเนินงาน (8 ขั้นตอน) 
 1.  การประสานงานภาครัฐและภาคเอกชน  
  1.1 ก าหนดบริษัทท่ีจะด าเนินงานตลาดข้อตกลง 
  1.2 ก าหนดพืช และข้อก าหนดที่ส าคัญในสัญญา 
 2. การวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนที่และเกษตรกร  
  2.1 ก าหนดความเป็นไปได้ด้านศักยภาพของพ้ืนที่  
  2.2 ก าหนดความเป็นไปได้ด้านทักษะของเกษตรกรในพ้ืนที่  
 3. การเตรียมการประชุมร่วม  
  3.1 การชี้แจงเบื้องต้นเก่ียวกับข้อก าหนดในสัญญาข้อตกลงแก่เกษตรกร 
  3.2 การคัดเลือกเกษตรกรเพ่ือเข้าร่วมประชุม 
  3.3 การเตรียมเอกสาร ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สถานที่ เวลา และหัวข้อในการเจรจาตกลงให้
ชัดเจนว่ามีเรื่องอะไรบ้าง (เหมือนวาระการประชุม) 
 4. การด าเนินการประชุม เรื่อง ตลาดข้อตกลง  
  4.1 ชนิดของกิจกรรม (พืช) ที่จะด าเนินการตลาดข้อตกลง 
  4.2 เปูาหมายขั้นต่ าของพ้ืนที่ด าเนินการ 
  4.3 ข้อก าหนดส าคัญในสัญญา เกี่ยวกับคุณภาพ ราคา ปริมาณ เวลาการส่งมอบ การช าระ
เงินค่าสินค้า  
  4.4 การจัดท าแผนการติดตามขยายผลหลังการประชุมรวมและลงนามสัญญา  
 5. การติดตามขยายผลหลังการประชุม  
  5.1 ชี้แจงและรวบรวมผู้ที่จะเข้าร่วม  
  5.2 ประชุมชี้แจงรายละเอียดและข้อก าหนดในสัญญาระหว่างบริษัทกับเกษตรกรที่จะร่วม
ตลาดข้อตกลง  
  5.3 การท าสัญญาการผลิต  
   สิ่งที่ควรเริ่มต้นก่อนท าสัญญาข้อตกลง 

5.3.1 เกษตรกรจะต้องรวมตัวเป็นกลุ่ม ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มโดยสมัครใจ และ
เชื่อถือซึ่งกันและกัน  

5.3.2 เกษตรกรต้องท าความเข้าใจและยอมรับในหลักการและเงื่อนไขสัญญาซื้อ
ขายระหว่างกัน  

5.3.3 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะต้องท าความเข้าใจกัน  
- ตกลงเรื่องคุณภาพให้ดี นั่นคือ ต้องเป็นคุณภาพและมาตรฐานที่

เป็นไปได้ในการผลิต  
- การท าสัญญาข้อตกลงควรด าเนินการก่อนการผลิต และมีอายุสัญญา 
- การตรวจสอบและส่งมอบ ต้องก าหนดวิธีการที่ชัดเจนและแน่นอน  
- ปริมาณที่ตกลง เกษตรกรต้องมีความม่ันใจว่าสามารถส่งมอบได้  
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- ราคาที่ก าหนดควรเป็นราคาที่มีพ้ืนฐานที่เป็นหลักประกันว่าสามารถ
อยู่ ร่วมกันทั้งสองฝุาย เช่น ต้นทุนการผลิต ราคาขั้นต่ า และราคา
ตลาด ทั้งนี้ ควรเป็นราคาที่มีความยืนหยุ่นพอควร  

- การช าระเงินและความช่วยเหลือ ต้องมีความเชื่อมั่นและจูงใจให้
พ่ึงพาอาศัยกัน 

6. การท าแผนการผลิต  
6.1 การกระจายเปูาหมายการผลิตสู่กลุ่มการผลิต  
6.2 การจัดท าก าหนดการการผลิต   
6.3 การจัดท าแผนการสนับสนุนการผลิต ปัจจัย และวิชาการ  
6.4 การด าเนินการติดตามควบคุมการผลิต  

7. การท าแผนการด าเนินการตลาด  
7.1 การประสานการรับซื้อ และส่งมอบ 
7.2 การก าหนดจุด และก าหนดการรวบรวมผลผลิต 
7.3 การเตรียมการขนส่ง และส่งมอบสินค้า  
7.4 การรับและจ่ายเงินค่าสินค้า  

8. การติดตามและประเมินผล 
   การท าตลาดข้อตกลงสินค้าใดๆ ควรติดต่อหน่วยงานของทางราชการเข้ามาประสานงานอย่างใกล้ชิด 
เริ่มตั้งแต่การรวมกลุ่ม การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจหลักการและวิธีการของตลาดข้อตกลง การติดต่อผู้ซื้อ
และการประชุมร่วมในการก าหนดเงื่อนไขการซื้อขาย จนถึงการติดตามผลการด าเนินงาน 

 2.1.8 ประโยชน์ของตลาดข้อตกลง 
 1. ด้านการเกษตร (ผู้ขาย) 
  1.1 ท าให้เกษตรกรมีช่องทางเลือกในการจ าหน่ายผลผลิตของตนเองเพ่ิมขึ้น และเป็น
ทางเลือกท่ีลดขั้นตอนการตลาดอีกด้วย  
  1.2 เป็นการขจัดปัญหาในเรื่องตลาดจ าหน่ายผลผลิตของเกษตรกร 
  1.3 เป็นการประกันรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตและเป็นรายได้ที่แน่นอน 
  1.4 เกษตรกรอาจจะได้รับสินเชื่อเพ่ือการผลิตและ/หรือได้รับความรู้ด้านเทคนิควิชาการและ
วิทยาการใหม่ๆ ในการเพิ่มผลผลิตจากผู้ซื้อ 
 2. ด้านโรงงานแปรรูป ผู้ส่งออก หรือตัวแทน (ผู้ซื้อ) 
  2.1 ผลผลิตวัตถุดิบที่ได้รับจะมีคุณภาพและมาตรฐานตามต้องการ ช่วยลดความสูญเสียใน
ขบวนการการผลิตเพื่อการส่งออกได้ ท าให้ต้นทุนลดลง 
  2.2 ผลผลิตวัตถุดิบที่ได้รับจะมีเสถียรภาพทั้งในด้านราคาและปริมาณ ท าให้สามารถวาง
แผนการผลิตและการตลาดล่วงหน้าได้  
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 3. ในด้านผู้บริโภคและเศรษฐกิจโดยรวม (ประชาชน) 
  3.1 ผู้บริโภคจะได้รับผลผลิตที่มีคุณภาพดี และเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานแน่นอน 
  3.2 ท าให้สามารถส่งออกสินค้าชนิดต่างๆ ได้มากขึ้น  
  3.3 ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการลดความสูญเสียจากการผลิตได้มากขึ้น  
  3.4 รักษาระดับการจ้างแรงงานในสาขาการผลิตตามที่มีสัญญาข้อตกลง  

 2.1.9 ปัญหาของระบบตลาดข้อตกลง 
 กมล  กมลตระกูล (2546) ได้ประมวลและสรุปจุดอ่อนของระบบตลาดข้อตกลง ไว้ว่า 
 การเกษตรแบบตลาดข้อตกลงจะท าลายระบบห่วงโซ่อาหาร (Food chain) ของหลายๆ ประเทศ 
เพราะเกษตรกรจะถูกชักจูงให้ละทิ้งการปลูกพืชที่เป็นธัญญาหาร ให้มาปลูกพืชเชิงเดี่ยวหรือพืชอุตสาหกรรม 
หรือพืชเพ่ือการส่งออกซึ่งเปูาหมายคือให้ได้ผลผลิตมากๆ จึงมีการใช้สารเคมีที่จ านวนมาก เช่น ปุ๋ยเคมี สาร
ก าจัดศัตรูพืช สารเคมีที่จ าเป็น ซึ่งสารเหล่านี้จะถูกชะล้างและไหลซึมลงสู่พื้นดิน ลงสู่น้ าบาดาล แม่น้ าล าคลอง 
หนองบึงหรือทะเลไปท าลายห่วงโซ่อาหารในน้ าอีกต่อหนึ่ง ท าให้วงจรอาหารตามธรรมชาติถูกท าลาย เมื่อ
มนุษย์ได้ดื่มหรือกินสารปนเปื้อนเหล่านั้น ก็จะท าให้ภูมิต้านทานต่ าลง ท าให้เป็นมะเร็ง เป็นโรคอ่ืนๆ โรค
ระบาดและห่วงโซ่อาหารที่ถูกท าลายท าให้เกิดภาวะอดอยากและเกิดโรคระบาด  
 คณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภา (2546) สรุปปัญหาการเกษตรในระบบตลาดข้อตกลง
ไว้ ดังนี้  

1. สัญญาข้อตกลงส่วนใหญ่เกษตรกรในฐานะผู้ผลิตมักจะถูกเอารัดเอาเปรียบและตกเป็นผู้รับตาม
ข้อเรียกร้องในเงื่อนไของสัญญา 

2. การท าสัญญาข้อตกลง จะเป็นภาระในการเสียภาษีรายได้ของเกษตรกรมีการจัดเก็บภาษีซ้ าซ้อน 
ระบบการจัดเก็บไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง บางปีขาดทุนยังต้องถูกประเมินให้เสียภาษีรายได้ จึงเป็นภาระ
ของเกษตรกร และไม่เกิดความเป็นธรรม 

3. ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ค่าไฟฟูา และน้ าประปาของเกษตรกรที่ใช้สาธารณูปโภคมาก ต้อง
เสียในอัตราก้าวหน้า จึงเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่มีต้นทุนสูง 

4. ค่าใช้จ่ายในการลงทุนด าเนินกิจกรรมการผลิตของเกษตรกรที่ร่วมกิจกรรมตามสัญญาข้อตกลง
กับโรงงานแปรรูปมีต้นทุนสูง 

5. เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดแคลนเงินทุน ท าให้เกษตรกรบางส่วนต้องพ่ึงเงินทุนนอกระบบที่มีอัตรา
ดอกเบี้ยสูง  

6. ขาดหน่วยงานกลางในการท าหน้าที่ดูแลสัญญาข้อตกลงให้เกิดความเป็นธรรม และพิจารณา
รปูแบบของสัญญาข้อตกลงในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้เกิดเป็นหลักปฏิบัติที่ชัดเจน  

7. ปัญหา คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลงได้ จึงมีผลกระทบท าให้ระบบสัญญา
ข้อตกลงการซื้อขายสินค้าเกษตรขาดความน่าเชื่อถือ  
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 2.1.10 ปัจจัยท่ีน าตลาดข้อตกลงไปสู่ความส าเร็จ 
 1. ภาคเอกชนและภาคราชการที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและวิธีการของ
ตลาดข้อตกลงที่ถูกต้อง รวมทั้งเห็นประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาการจัดท าตลาดข้อตกลง 
 2. ผู้รับซื้อและผู้ขายจะต้องมีความต้องการและมีความพร้อมที่จะด าเนินงานซื้อขายสินค้าเกษตรใน
รูปตลาดข้อตกลงอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  
 3. ผู้รับซื้อและผู้ขายจะต้องให้ความร่วมมือเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารการผลิตและการตลาดสินค้าท่ี
จัดท าข้อตกลงอย่างแท้จริง  
 4. แหล่งผลิตและโรงงานแปรรูปจะต้องไม่อยู่ห่างไกลกันมาก ทั้งนี้ เพื่อลดความเสียหายที่เกิดจากการ
ขนส่ง 
 5. จะต้องรักษา และปฏิบัติตามข้อตกลงเหมือนวินัยของสังคม กล่าวคือ  
  5.1 ผู้รับซื้อและผู้ขายจะต้องมีการปรึกษา ให้ค าแนะน าและดูแลประสานงานร่วมกัน  
  5.2 ผู้ขายจะต้องรักษาระยะเวลาการส่งมอบผลผลิตให้ได้ตามปริมาณและคุณภาพที่ตกลงไว้
ในสัญญารวมทั้งจะต้องพยายามปรับปรุงคุณภาพผลผลิตให้ดีอยู่เสมอ 
  5.3 ภาคราชการและรัฐวิสาหกิจจะต้องให้การสนับสนุนและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษแก่
คู่สัญญาที่จัดท าตลาดข้อตกลง ในเรื่องการบริการทางด้านวิชาการ ปัจจัยการผลิต สินเชือ่ และการให้
ค าปรึกษาแนะน าต่างๆ  
 6. ความจริงใจสุจริตยุติธรรมของผู้ซื้อและผู้ขาย เพ่ือให้เกิดการประสานผลประโยชน์ร่วมกัน ไม่เกิด
การได้เปรียบเสียเปรียบกันโดยเฉพาะราคาต้นฤดูกับปลายฤดูต้องไม่แตกต่างกันมากเกินไป  
 
 Da Silva (2005) สรุปปัจจัยที่ท าให้ระบบตลาดข้อตกลงประสบความส าเร็จไว้ดังนี้  

1. สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม ระบบการเมือง การปกครอง และนโยบายของภาครัฐว่า
เหมาะสมและเอ้ือหรือไม่  

2. การเคารพหรือการปฏิบัติตามสัญญาทั้งสองฝุาย คือ เกษตรกรกับทางบริษัทร่วมท าสัญญา
ข้อตกลง 

3. อ านาจต่อรองที่เท่าเทียมกัน จะท าให้มีดุลอ านาจที่ท าให้ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบ  
4. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ หากสูงจะเสี่ยงมาก หากต่ าจะมีโอกาสส าเร็จ  
5. การกระจายและแบกรับความเสี่ยงต้องให้มีพอๆ กัน ทั้งสองฝุาย  
6. ความเหมาะสมของพืชหรือธุรกิจการเกษตรแต่ละชนิด จะมีความแตกต่างกันโอกาสจึงแตกต่าง

กันด้วย   
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2.2 สาระส าคัญของระบบตลาดข้อตกลง 
 FAO, (2001) ได้ให้ค านิยามของระบบซื้อขายตามสัญญาข้อตกลง (Contract farming) ไว้ ดังนี้  
 “Contract farming can he defined as an agreement between farmers and processing 
and/or marketing firm for the production and supply of agricultural products under forward 
agreements, frequently at predetermined price. The arrangement also invariably involves the 
purchaser in providing a degree of production support through, for example, the supply of 
inputs and the provision of technical advice. The basis of such arrangements is a 
commitment on the part of the farmer to provide a specific commodity in quantities and 
quality standards determined by the purchases and a commitment on the part of the 
company to support the farmer’s production and to purchase the commodity 
 สาระส าคัญของการท าสัญญาข้อตกลงแตกต่างกันไปข้ึนกับรายละเอียดและความซับซ้อนในการตกลง 
ซึ่งจะมีขอบเขตใน 3 ด้าน ดังนี้   

1. ข้อก าหนดด้านตลาด โดยเกษตรกรและผู้ซื้อมีข้อตกลงกันในการซื้อหรือขายผลผลิตในอนาคต  
2. ข้อก าหนดด้านทรัพยากร นอกเหนือจากการตกลงด้านตลาดแล้วผู้ซื้อตกลงให้การสนับสนุน 

ปัจจัยการผลิตบางอย่าง เช่น การเตรียมพ้ืนที่ และเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีจ าเป็น  
3. ข้อก าหนดด้านการบริหารจัดการ โดยเกษตรกรผู้ผลิตตกลง/ยินยอม ปฏิบัติตามข้อแนะน าใน

กระบวนการผลิตพืช เช่น การใช้ปัจจัยการผลิต ระบบการปลูกและการเก็บเก่ียว 
 วัตถุประสงค์ 

1. เป็นการเชื่อมโยงระหว่างภาคเอกชนกับเกษตรกร เพ่ือให้ขบวนการผลิตของเกษตรกรเป็นไปตาม
ข้อตกลงและมาตรฐานที่ก าหนด 

2. เป็นการสร้างหลักประกันด้านราคาให้กับเกษตรกร ซึ่งจะเป็นสิ่งจูงใจให้กับเกษตรกรหันมาผลิต
พืชร่วมกับทางผู้รับซื้อ 

 หลักการ 
 ระบบตลาดแบบสัญญาข้อตกลง หมายถึง การท าสัญญา ข้อตกลงซื้อขาย หรือตกลงซื้อขายก่อนการ
ผลิต ไม่ใช่การตกลงซื้อขายที่ท าหลัง การเพาะปลูกแล้ว  
 ขั้นตอนการด าเนินงานขั้นตอน ดังนี้  

1. การประสานภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร 
2. การวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนที่และเกษตรกร 
3. การเตรียมการประชุมร่วม 
4. การด าเนินการประชุม/ให้รายละเอียด 
5. การติดตามขยายผลหลังการประชุม 
6. การท าสัญญาข้อตกลงและรายละเอียด 
7. การท าแผนการผลิต 
8. การท าแผนการด าเนินการตลาด  
9. การติดตามและประเมินผล 
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 บทท่ี 3 
การพัฒนาระบบตลาดข้อตกลง 

 
3.1 การวิเคราะห์สถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตร 
   จากการที่ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่ท าการเกษตร แต่อาชีพ
การเกษตรกลับไม่ได้รับการดูแลหรือเอาใจใส่เท่าที่ควร ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาที่ผ่านมาให้ความส าคัญกับ
ภาคอุตสาหกรรมมากกว่าภาคเกษตรกรรมและหวังก้าวสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (NICS) แต่โดย
กระแสโลกาภิวัฒน์นั้นได้ส่งผลต่อความต้องการของประชากรทั่วโลก ระบบเศรษฐกิจมีการปรับเปลี่ยนไปตาม
กลไกตลาดและภาคการผลิต โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมต้องปรับตัวโดยการน าเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ มาใช้
ในการเพ่ิมผลผลิต ปรับปรุงคุณภาพและการบริหารจัดการด้านตลาด ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงกันแต่ต้นน้ าระดับ
เกษตรกรถึงผู้ส่งออก เป็นการผลิตเพ่ือขายซึ่งท าเป็นการค้าทั้งในประเทศและการส่งออก จากสถานการณ์ที่
เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนั้น เกษตรกรผู้ผลิตยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้านผลผลิตและราคาจ าหน่าย โดยเฉพาะ
เกษตรกรรายย่อยจึงจ าเป็นต้องรับราคาที่ก าหนดโดยพ่อค้าคนกลางอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง ซึ่งปัญหาต่างๆ 
เหล่านี้เกษตรกรต้องเผชิญอยู่ตามล าพัง โดยที่หน่วยงานภาครัฐไม่มีมาตรการในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
รูปธรรมและขาดมาตรการเชิงปฏิบัติในการเตรียมแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร วิธีการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาจึงเป็น
แบบนโยบายหรือโครงการเฉพาะกิจเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ผ่านพ้นไป ซึ่งสภาพของปัญหาการผลิตสินค้า
เกษตรจะเกี่ยวข้องกับประเด็นหลัก คือ 1) ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมาพร้อมๆ กัน ส่งผลต่อราคาที่ตกต่ า
เพราะถูกกดราคา 2) คุณภาพผลผลิตที่ยังไม่ได้ตามมาตรฐานที่ผู้ซื้อ/โรงงานแปรรูปต้องการ 3) ขาดทุน
ด าเนินการ 4) ปัจจัยการผลิตมีจ ากัดและราคาสูง 5) ขาดตลาดรองรับ/ขายไม่ได้ 6) เทคโนโลยีไม่เหมาะสม 
7) การผลิตไม่สอดคล้องกับตลาดและขาดหลักประกันด้านการรับซื้อ ปัญหาข้างต้นเป็นเรื่องที่เกษตรกร
ประสบอยู่เป็นประจ า แต่ปัจจุบันเกษตรกรไทยต้องเผชิญกับปัญหาใหม่ที่จะส่งผลกระทบต่อสภาพการผลิตใน
ประเทศ จากการเปลี่ยนแปลงของระบบสังคมยุคใหม่โดยเฉพาะยุคการค้าเสรี (Free Trade Area :FTA) ที่
กลุ่มประเทศในแถบทวีปต่างๆ ได้รวมตัวกัน ร่วมมือกันทั้งทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจ ที่จะส่งผลต่อการค้า
และการส่งออกสินค้าเกษตรของไทย ดังนั้นแนวทางที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพให้กับภาค
เกษตรกรและธุรกิจเกษตรที่เกี่ยวข้องให้สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้ จึงจ าเป็นต้องเร่งพัฒนารูปแบบ
ระบบการผลิตและการบริหารจัดการภาคเกษตรให้มีความเข้มแข็งทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ า(เกษตรกร) ถึงปลายน้ า
(ผู้ส่งออก) ซึ่งแนวทางการพัฒนาระบบตลาดข้อตกลง(Contract Farming) ด้านผลผลิตการเกษตรจะเป็น
เครื่องมือหนึ่งที่สามารถด าเนินการได้ โดยทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง (Stake holders) ต้องร่วมมือกันภายใต้
ความสัมพันธ์ที่มุ่งผลประโยชน์ร่วมในทิศทางแบ่งปัน (win-win concept) 
 
3.2 ความจ าเป็นในการพัฒนาระบบตลาดข้อตกลง 
   การพัฒนาระบบตลาดข้อตกลงซื้อขายผลผลิตสินค้าเกษตรที่เริ่มต้นจากเกษตรกร ผู้ผลิตกับโรงงาน
แปรรูป , ผู้รับซื้อ , ผู้ส่งออกหรือตัวแทนผู้รับซื้อเกิดจากวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกัน เพื่อประโยชน์ซึ่งกันและ
กันดังนี้ 
   1. เกษตรกรจะมีตลาดจ าหน่ายผลผลิตที่แน่นอนไม่ประสบปัญหาเรื่องความเสี่ยงของราคาผลผลิต ซึ่ง
จะเป็นหลักประกันรายได้จากการขายผลผลิตของตนเอง 



 

 

   2. โรงงานแปรรูป/ผู้รับซื้อ จะมีวัตถุดิบ/สินค้าท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามที่ต้องการ/ข้อก าหนด ใน
ปริมาณที่แน่นอนและสม่ าเสมอ สามารถวางแผนการผลิตและการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ผู้ส่งออกจะมีสินค้าส่งมอบตามคุณภาพ ปริมาณและระยะเวลาที่ก าหนด 
4. เป็นกลไกช่วยแก้ปัญหา/ถ่วงดุล ด้านราคาผลผลิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่ผันผวน สูง-ต่ า มาก

เกินเป็นจริง 
5. เป็นกลไกดูดซับปริมาณผลผลิตที่มีปริมาณมากในฤดูการเก็บเกี่ยว โดยเฉพาะผลผลิตหลายชนิดที่

เน่าเสียง่ายจ าเป็นต้องแปรรูปไว้เพ่ือสต๊อกไว้เป็นวัตถุดิบ 
   ดังนั้นระบบตลาดข้อตกลงซื้อขายสินค้าเกษตรจึงเป็นทางเลือกในการซื้อขายผลผลิตระหว่างเกษตรกร
กับโรงงานแปรรูป/ผู้รับซื้อ ผู้ส่งออก ท าให้เกษตรกรมีตลาดจ าหน่ายผลผลิตที่แน่นอน มีข้อตกลงไว้ซึ่ง
ก่อให้เกิดความมั่นใจเรื่องราคาการรับซื้อได้ดีพอสมควร นอกจากนี้ในการพัฒนาระบบสัญญาข้อตกลง ยังจะ
ช่วยให้มีการพัฒนาการผลิตด้านต่างๆ คือ 

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
2. การลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยการผลิต 
3. การปรับปรุงคุณภาพผลผลิต 
4. การผลิตให้สอดคล้องกับภาวะตลาด 

   นอกจากนี้ ผลกระทบที่เกิดจากระบบตลาด ข้อตกลงจะส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรอย่างน้อย 3 
ประการ คือ 

1. เกษตรกรมีการพัฒนาด้านความรู้ทางวิชาการเกษตรแผนใหม่ ในการน าไปพัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิต มีการเรียนรู้การบริหารจัดการในระบบการผลิตที่เหมาะสม 

2. พัฒนาเกษตรกรให้ก้าวหน้า เป็นผู้น าผู้ช่วยพัฒนาสังคม เกษตรกรให้มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น 
3. เพ่ือเป็นแบบอย่างให้เกษตรกรอื่นได้มีโอกาสเรียนรู้และเกิดความมั่นใจในการน าไปประยุกต์ใช้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพแสดง : การพัฒนาเกษตรกรด้วยวิชาการแผนใหม่ 
 

3.3 ทิศทางและนโยบายภาครัฐ 
 3.3.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559 บทที่ 5 ยุทธศาสตร์
ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงานได้วิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงไว้ โดย
สรุปว่า บทบาทภาคเกษตรกรที่เริ่มลดลงแต่ยังเป็นพ้ืนฐานการผลิตที่ส าคัญของประเทศ แต่ความเข้มแข็งภาค
เกษตรมีแนวโน้มลดลง การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อวิถีการผลิตของเกษตรกรและประเมิน
ความเสี่ยงไว้ว่า “ ความอ่อนแอของภาคเกษตรที่เป็นฐานการผลิตที่ส าคัญของประเทศโดยเฉพาะเกษตรกรราย

ลดต้นทุน/หน่วย ลดความเสี่ยงภัย 

เพ่ิมผลผลิต/ไร่ เพ่ิมรายได้ฤดูกาล เกษตรกรมีฐานะ
ความเป็นอยู่ดีขึ้น 

วิชาการเกษตรแผนใหม่ 
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ย่อย “จึงก าหนดแนวทางพัฒนาไว้ในประเด็นการสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยการ
ส่งเสริมระบบการเกษตรแบบมีพันธะสัญญา (ตลาดข้อตกลง) ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็น
หลักประกันทั้งทางด้านรายได้ให้กับเกษตรกรและความมั่นคงด้านวัตถุดิบแก่ภาคอุตสาหกรรมการเกษตร 
อาหารและพลังงาน โดยให้ความส าคัญกับสถาบันและองค์กรเกษตรกรในการเป็นคู่สัญญากับบริษัท และ
พัฒนาระบบการถ่ายทอดความรู้และข้อมูลส าหรับการสร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้อง และ
ก าหนดกลไกและมาตรฐานที่เหมาะสม โดยการมีส่วนร่วมจากทุกฝุายที่เกี่ยวข้องในการก ากับดูแลให้เกษตรกร
และผู้ประกอบการด าเนินงานร่วมกันบนพ้ืนฐานของการแบ่งปันประโยชน์อย่างเสมอภาค โปร่ งใสและเป็น
ธรรม 
   3.3.2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดสัมมนา “ การเตรียมความพร้อมของภาคเกษตรไทยเข้า
ประชาคมอาเซียน “ สรุปผลการสัมมนาด้านการเตรียมความพร้อมด้านการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรไว้
ดังนี้ 
    1.การผลิต - เน้นให้ปรับปรุงการผลิตให้สอดคล้องกับความสามารถในการแข่งขัน โดยเน้น
การผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (productivity) คุณภาพ (quality) มาตรฐาน (standard) และเพ่ิมมูลค่าสินค้า
(value addition) 
    2.การตลาด – ใช้แนวทางการท าธุรกิจเกษตรแบบมีสัญญา(Contract Farming) การร่วมทุน
(joint venture) รวมถึงการหาแนวทางร่วมกับภาคส่วนอื่นๆ เช่น การท่องเที่ยว การค้าปลีก เป็นต้น 

 
3.4 Diamond Model เครื่องมือการวิเคราะห์ศักยภาพ 

 Diamond Model : กรอบแนวคิดวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : Micheal E.Porter (1996) 
 
 

สภาวะอุตสาหกรรม/
ธุรกิจ/ผู้ประกอบการ 

ทรัพยากร 
ปัจจัยสนับสนุน 

อุตสาหกรรมต่อเนื่อง
และสนับสนุน 

ความต้องการ 
ของตลาด 

กฎ/ระเบียบ 

นโยบายภาครัฐ 
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 กรอบและแนวคิดวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมเบื้องต้น อธิบายความสัมพันธ์ในระบบตลาดแบบข้อตกลง
ได้ดังนี้ 

1. เงื่อนไขปัจจัยการผลิต/ทรัพยากร เป็นการพิจารณาถึงจุดแข็งและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านต่างๆที่
สอดคล้องกับการผลิต ซึ่งจะเป็นทรัพยากรที่มีอยู่หรือสร้างขึ้นใหม่ทั้งกายภาพ/ชีวภาพ ธรรมชาติมนุษย์ 
โดยเฉพาะการผลิตพืชที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากมายสามารถน ามาพัฒนาในเชิงธุรกิจการค้าได้
มากมาย 

2. เงื่อนไขด้านความต้องการของตลาด เป็นการมองถึงความต้องการทั้งตลาดในประเทศและการ
ส่งออก ที่ต้องการผลผลิตคุณภาพสูง ปลอดภัย ความหลากหลาย ราคาไม่สูงมากนัก และสะดวกต่อการซื้อหา
  

3. เงื่อนไขด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุน เป็นการมองถึงกระบวนการผลิตที่เชื่อมโยง 
สัมพันธ์ เกื้อหนุนกันและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะเน้นความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ข่าวสาร เทคโนโลยี วิจัยและพัฒนาซึ่งขอบเขตทั้งภาคเอกชนและภาครัฐในทุกสาขาที่เกี่ยวข้องเชื่อมต่อกันได้ 

4. บริบทการแข่งขันและกลยุทธ์บริษัท การก าหนดกลยุทธ์บริษัทและกระบวนการด าเนินกิจกรรม จะ
สัมพันธ์กับนโยบาย กฎระเบียบของภาครัฐ เช่น นโยบายการค้าการลงทุน ประสิทธิภาพของระบบราชการที่
จะเชื่อมต่อกิจกรรมต่างๆ 

จากรูปแบบความสัมพันธ์ของบริบทต่างๆ ในระบบธุรกิจ เป็นแนวคิดที่ต้องพิจารณาการจัดท า
โครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตภาคเกษตรกรให้ความเข้มแข็งทั้งระดับเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง Diamond Model นั้นสามารถประยุกต์ใช้กับระบบตลาดข้อตกลงได้ในระดับที่
ดีกว่าการปฏิบัติในอดีตที่มีการด าเนินงานระหว่างเกษตรกรกับโรงงานแปรรูป/ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องแบบ
เฉพาะเท่านั้นอาจมีภาคราชการเข้าไปมีส่วนร่วมบางส่วนแบบผิวเผิน ซึ่งในความเป็นจริงการผลิตของเกษตรกร
นั้นเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการผลิตและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกษตรกรต่อยอด
ผลผลิตได้ด้วยตัวเองหรือกลุ่ม ดังนั้นการพัฒนาระบบตลาดข้อตกลงให้มีความเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง ในระบบโซ่อุปทานการผลิต (Supply chain) จะท าให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น เช่น ต้นทุนต่ าลง 
ผลผลิตสูงขึ้น คุณภาพดี ฯลฯ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกระดับได้และที่ส าคัญเป็นการพัฒนาทั้ง
ระบบและในทุกทิศทางท่ีทุกฝุายได้ประโยชน์ร่วมกัน 
 
3.5 บทบาทขององค์กรทีเ่กี่ยวข้องในระบบตลาดข้อตกลง 
   ในระบบตลาดข้อตกลง(Contract Farming) ที่จะน าเสนอในครั้งนี้ จะใช้รูปแบการท าสัญญาข้อตกลง
ที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายฝุาย(Multipartite Model) เป็นกรอบความคิดเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้า
เกษตรโดยประยุกต์แนวคิดของ cluster มาผสมผสานเพ่ือให้เห็นภาพการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มธุรกิจที่เข้ามา
เกี่ยวข้องกับเกษตรกร ซึ่งในทางปฏิบัติได้มีการพัฒนาไปค่อนข้างมาก โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม ดังนั้นการ
พัฒนาระบบสัญญาข้อตกลงสินค้าเกษตรจึงน่าจะปรับมาใช้เพ่ือให้เกษตรกรเปูาหมายได้รับผลประโยชน์จาก
การด าเนินกิจกรรมการผลิต 

เกษตรกร 
1) เตรียมปัจจัยการผลิตตามก าหนดในโครงการ 
2) ร่วมปฏิบัติงานในโครงการในทุกขั้นตอนของการผลิตและกระบวนการหลังการเก็บเก่ียว/ปฏิบัติ

ตามข้อแนะน า 
3) รวบรวมข้อมูลต่างๆในระหว่างการท ากิจกรรมการผลิต 
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4) ส่งมอบผลผลิตตามสัญญา 
5) รวมกลุ่มท ากิจกรรมอ่ืนๆ 
6) พัฒนาความรู้/ทักษะ/เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 

 

ภาคเอกชน/โรงงานแปรรูป 
1. สนับสนุนด้านวิชาการและบุคลากร 
2. จัดหา/สนับสนุนปัจจัยการผลิตคุณภาพดี 
3. รับซื้อ/จัดหาตลาดรับซื้อผลผลิตตามราคาประกันที่ท าตามสัญญา และ/หรือ ลูกค้า 
4. สนับสนุน/ประสานงานด้านข้อมูลข่าวสาร/การด าเนินงาน 
5. พัฒนาระบบส่งเสริมที่เหมาะสม 
6. ติดตาม/เยี่ยมเกษตรกร 
7. ปฏิบัติตามสัญญา 
8. คัดเลือกเกษตรกร/พ้ืนที่ 
9. แผนการผลิต 

 

ภาคราชการ 
1) เป็นที่ปรึกษา/ให้ค าแนะน าในการจัดท าโครงการ 
2) สนับสนุนวิชาการ/ข้อมูลข่าวสาร 
3) ประสานงาน/เชื่อมโยงเกษตรกรกับภาคเอกชน 
4) แก้ปัญหา, เจรจา, ไกล่เกลี่ยกรณีพิพาท 
5) ติดตามประเมินผล 
6) จัดเวท/ีเอ้ืออ านวยความสะดวก 
7) คัดเลือกเกษตรกร/พ้ืนที่ 
 

ภาคสินเชื่อ/ธนาคาร 
1. คัดเลือกเกษตรกร 
2. สนับสนุนด้านการเงิน/สินเชื่อ 
3. ข้อมูลทางวิชาการ/ข่าวสาร 
4. ติดตามประเมินผล 
ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
1. ปัจจัยการผลิต 
2. สนับสนุนวิชาการ/วัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆที่มีความจ าเป็น 
3. รับซื้อผลผลิต 
4. กิจกรรมอ่ืนๆ 
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Model ระบบตลาดข้อตกลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 จาก Model ความสัมพันธ์ของระบบตลาดข้อตกลงที่ใช้เป็นแนวทางประสานความเชื่อมโยงและ
ร่วมมือกันของผู้เกี่ยวข้อง จะมีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะภาคเกษตรกรและ
ภาคเอกชน/ธุรกิจนั้น สามารถขยายขอบเขตการท าสัญญาความร่วมมือกันได้แบบระบบลูกโซ่ ภายใต้ความ
เชื่อมโยงในกระบวนการผลิต ซึ่งรูปแบบนี้มีการพัฒนาในกลุ่มผู้ผลิตไวน์ในมลรัฐแคลิฟอร์เ นียประเทศ
สหรัฐอเมริกา ที่มีการต่อยอดธุรกิจกันไปตามกลุ่มสินค้า/ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตั้งแต่ฟาร์มของเกษตรกรผู้รับซื้อ/โรง
ผลิตไวน์ ธุรกิจปุ๋ย สารเคมี ฮอร์โมน บรรจุภัณฑ์ ลัง ขวด ฉลาก พันธุ์พืช สินเชื่อ วิชาการ เทคโนโลยีใน
กระบวนการแปรรูป ระบบโลจิสติกส์การตลาด ระบบข้อมูลด้านความต้องการ การบริหารจัดการศัตรู งานวิจัย
และพัฒนาทางวิชาการและการตลาด ซึ่งส่งผลให้ทั้งเกษตรกรและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง/ต่อเนื่อง มีความเข้มแข็ง มี
ส่วนช่วยเหลือกันในการพัฒนาและเสริมความเข้มแข็งเป็นภาพรวมของประเทศ ท าให้ครอบครองตลาดและมี
ผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพ ราคาไม่แพง เป็นการสร้างเอกลักษณ์/ตรา (Brand) ของผลิตภัณฑ์ของประเทศ/
ท้องถิ่นได้อย่างน่าภาคภูมิใจ ซึ่งสุดท้ายคือความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบตลาดข้อตกลง ภาคสินเชื่อ ภาคเกษตรกร 

ภาคเอกชน/ธุรกิจ 

ภาครัฐ 
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บทท่ี 4 
กรณีศึกษา : การผลิตสับปะรดตามแบบตลาดข้อตกลงในภาคตะวนัออก 

4.1 หลักการและเหตุผล  
 สับปะรดเป็นพืชเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่ส าคัญพืชหนึ่งของประเทศไทยที่มีการพัฒนาการผลิตมา
แบบต่อเนื่อง จากข้อมูลปี พ.ศ.2554 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูก 603 ,072 ไร่ผลผลิตรวม 2,170,037 ตัน 
ผลผลิตเฉลี่ย 3,598 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นผลผลิตรวมประมาณร้อยละ 20 ของผลผลิตทั่วโลก ขณะที่แหล่ ง
ปลูกที่ส าคัญของสับปะรดถูกก าหนดโดยเขตเศรษฐกิจส่งเสริมการปลูกสับปะรดใน 13 จังหวัด แยกตาม
ภูมิภาคคือ ทางภาคตะวันตกแถบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี ทางภาคใต้ ในจังหวัด
ชุมพร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน จังหวัดหนองคาย นครพนม ส่วนภาคตะวันออกปลูกกันมากในจังหวัด
ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี และตราด ซึ่งปัจจุบันมีการขยายพ้ืนที่ปลูกในจังหวัดทั่วประเทศมากกว่า 
22 จังหวัด ส าหรับภาคตะวันออกมีพ้ืนที่ปลูก 130 ,013 ไร่ ผลผลิตรวม 613 ,515 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 
4,698 กิโลกรัมต่อไร่ เปรียบเทียบกับข้อมูลระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ 20.5  26.9  และ 120.0 
(ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552) ตามล าดับ   
 จากสถานการณ์การผลิตที่ผ่านมา ท าให้ประเทศไทยมีการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปสับปะรดขึ้นเป็น
สินค้าส่งออกที่ส าคัญ ท ารายได้เข้าประเทศจ านวนมาก ในปี พ.ศ.2554 ประเทศไทย ส่งออกผลิตภัณฑ์
สับปะรดทุกชนิด จ านวน 787 ,318 ตัน เป็นมูลค่ารวม 27 ,632 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการส่งออก
ผลิตภัณฑ์สับปะรด ร้อยละ 40-45 ของส่วนแบ่งตลาดโลก และเป็นผู้น าอันดับ 1 ในการส่งออกสับปะรด 
ติดต่อกันมานานกว่า 10 ปี (กรมศุลกากร, 2552) 
 การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสับปะรดเป็นภารกิจที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้การสนับสนุน และ
ร่มกันภาคเอกชนด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาแบบคู่ขนาน (Dual Tract Development) โดยจัดท าโครงการ
ส่งเสริมการผลิตสับปะรดแบบตลาดข้อตกลง (Contract Farming) มุ่งเน้นที่กระบวนการผลิตระหว่างบริษัท
แปรรูปสับปะรดกับเกษตรกร และมีการประกันราคารับซื้อขั้นต่ ากับผลผลิตสับปะรดโดยโรงงานแปรรูป ซึ่งการ
ด าเนินงานที่เป็นรูปธรรมและการพัฒนาระบบการผลิตที่ผ่านมาก บริษัทแปรรูปและเกษตรกรจัดเป็นกลไก
ส าคัญในการขับเคลื่อนระบบการผลิตสับปะรดให้มีความเข้มแข็งภายใต้การท าสัญญาข้อตกลง ที่ก าหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการปฏิบัติไว้ชัดเจน แต่อาจจะแตกต่างกันไปบ้าง ขึ้นกับสัญญาข้อตกลงระหว่าง
เกษตรกรและบริษัทแปรรูปแต่ละแห่ง (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2545) 
 ในส่วนของภาคตะวันออกนั้น ได้มีการส่งเสริมการผลิตสับปะรดแบบตลาดข้อตกลงมาใช้อย่างชัดเจน
กับเกษตรกรปี พ.ศ.2518 โดยบริษัทแปรรูปสับปะรดในจังหวัดชลบุรีและระยอง ได้ริเริ่มและพัฒนาระบบ
ส่งเสริมการเกษตรขึ้นมาใช้กับเกษตรกรคู่สัญญา จุดเน้นเป็นการจัดระบบการผลิตสับปะรด โดยการวาง
แผนการผลิตร่วมกันระหว่างบริษัทแปรรูปกับเกษตรกรมีการน าเอาเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดและการบริหาร
จัดการผลิตแผนใหม่มาส่งเสริมการเกษตรกร การสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จ าเป็น การให้บริการอ่ืนๆ ที่
อ านวยความสะดวกแก่เกษตรกรและมีการประกันราคารับซื้อขั้นต่ าในการรับซื้อผลผลิตสับปะรดให้กับ



 

 

เกษตรกรด้วย ทั้งนี้เพ่ือสร้างความมั่นใจต่อกัน ขณะที่ทางบริษัทแปรรูปคาดหวังว่าจะได้รับผลผลิตสับปะรด
จากเกษตรกรคู่สัญญาทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพผลผลิตที่ได้มาตรฐานและตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ (สมาน
, 2534) 
 จากการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสับปะรดแบบตลาดข้อตกลงในภาคตะวันออก ได้มีการขยาย
รูปแบบและวิธีการส่งเสริมไปสู่บริษัทต่างๆ ที่เปิดขึ้นใหม่ มีการขยายพ้ืนที่ส่งเสริมและจ านวนเกษตรกรที่เพ่ิม
มากขึ้น จนกลายเป็นกลไกหลักการในการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสับปะรดของทุกบริษัท ทั้งนี้เป็นการ
สร้าง ความมั่นคงด้านแหล่งผลผลิตและจัดหาวัตถุดิบของบริษัทแปรรูป ซึ่งจัดเป็นรูปแบบการส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตสับปะรดแบบตลาดข้อตกลงในภาคตะวันออก ที่สามารถใช้เป็นแบบอย่างการเรียนรู้และขยาย
ผลได้ในเขตผลิตสับปะรดทั่วประเทศ 
 ดังนั้นส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง จึงเห็นสมควรที่จะได้ท าการศึกษา
และวิเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสับปะรดแบบตลาดข้อตกลงในภาคตะวันออก ปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินงานตลอดจนปัจจัยและเงื่อนไขที่ช่วยให้การด าเนินการมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดี 
และมีการพัฒนาที่ก้าวหน้าขึ้นเมื่อเทียบกับอดีตที่ผ่านมา ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาได้จัดท าเป็นเอกสาร
เผยแพร่เพ่ือจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ เกษตรกร และบริษัทแปรรูปสับปะรด ในการน ามาใช้เป็น
รูปแบบ (Model) ปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมด าเนินการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป  

4.2 การด าเนินงานส่งเสริมและการท าสัญญาข้อตกลง  
 จากการศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบ การผลิตสับปะรดแบบตลาดข้อตกลงในภาคตะวันออก สามารถ
สรุปรูปแบบการด าเนินงานส่งเสริมการผลิตและการท าสัญญา ได้ดังนี้  
 4.2.1 รูปแบบการด าเนินงานส่งเสริมการผลิตสับปะรดแบบตลาดข้อตกลง  
 การส่งเสริมการผลิตสับปะรดแบบตลาดข้อตกลงที่ด าเนินงานโดย บริษัทแปรรูปสับปะรดทั้ง 5 แห่ง
ในภาคตะวันออก จัดเป็นลักษณะการตลาดข้อตกลงแบบรวมศูนย์ (The Centralized Model) ที่บริษัทแปร
รูปสับปะรดเป็นผู้ก าหนดกรอบการปฏิบัติทุกอย่าง เกษตรกรไม่ได้มีส่วนร่วมการก าหนดสาระส าคัญของสัญญา
ข้อตกลง เพียงแต่เข้าร่วมกับบริษัทเพ่ือขายผลผลิตสับปะรด และได้รับบริการด้านวิชาการผลิตสับปะรด กับ
การประกันราคารับซื้อขั้นต่ าไว้ให้เกษตรกร เป็นสัญญาสุภาพบุรุษมากกว่าสัญญาที่มีผลตามกฎหมาย ซึ่งโดย
หลักการนั้น มีสาระส าคัญและวิธีการด าเนินงาน ดังนี้  

1. การท าสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นรายฤดูกาลที่ปลูกสับปะรด 
2. การก าหนดชนิดพืช ปริมาณโควตาการส่งมอบผลผลิต ระบุจ านวนตันที่ปลูก พ้ืนที่ปลูก จุกและ

หน่อที่ปลูก พ้ืนที่ปลูกทั้งหมด จ านวนแปลง/ไร่ ปริมาณผลผลิตที่คาดว่าจะส่งมอบบริษัท ช่วงเวลาที่ส่งผลผลิต  
3. ปริมาณผลผลิตที่ทางบริษัทจะรับซื้อในแต่ละช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยว 
4. การก าหนดราคาประกันรับซื้อขั้นต่ าไว้ให้เกษตรกร 
5. ก าหนดข้อแนะน าและวิธีการปฏิบัติการปลูกสับปะรด 
6. ก าหนดมาตรฐานด้านคุณภาพผลสับปะรด 
7. การจ่ายเงินค่าผลผลิตสับปะรด 
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8. บริษัทส่วนใหญ่ (ทั้ง 4 บริษัท) ไม่มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร มีเพียง 1 บริษัท
เท่านั้น ที่ให้สินเชื่อแก่เกษตรกรในรูปปุ๋ยเคมี โดยบริษัทคิดดอกเบี้ยร้อยละ 6 ระยะเวลา 1 ปี และจะหักเงิน
ค่าปุ๋ยเคมีคืนก่อนก าหนดก็ได้  

9. สัญญาที่ก าหนดให้ทางบริษัท ต้องให้บริการด้านความรู้ทางวิชาการ/เทคโนโลยีการผลิตและมี
เจ้าพนักงานส่งเสริมการเกษตรออกเยี่ยมให้ค าแนะน าความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร แก่เกษตรกรที่ร่วมท าสัญญาเป็น
ประจ า  
 จากการศึกษา พบว่ารูปแบบการด าเนินงานทางบริษัทมีการวางแผนการด าเนินงานโดยเน้นการสร้าง
แหล่งวัตถุดิบคือผลผลิตสับปะรดเข้าสู่บริษัทให้สอดคล้องกับแผนการผลิตในกระบวนการแปรรูปผลผลิตภัณฑ์ 
(Pack Plan) จึงมีการก าหนดวิธีการส่งเสริมการเกษตร เพ่ือสร้างปริมาณผลผลิตสับปะรด ให้สอดคล้องกับ
พ้ืนที่ปลูก โดยการวางแผน การให้เกษตรกรบังคับการออกดอกให้กระจายตัว ให้สามารถมีผลผลิตสับปะรดเข้า
สู่บริษัท/โรงงาน ได้ทุกวันตามแผนก าลังการผลิตของโรงงานเป็นรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน และจะ
ควบคุมคุณภาพผลผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานมากที่สุด จึงมีเจ้าหน้าที่/พนักงานส่งเสริมไปเยี่ยม ให้ค าแนะน า
เกษตรกรและติดตามประเมินผลผลิตสับปะรดตลอดระยะเวลาที่มีการท าสัญญาข้อตกลงกันไว้ โดยพักงาน
ส่งเสริมจะรับผิดชอบเกษตรกรตามสัดส่วนที่แตกต่างกันไป ปกติจะดูแลเกษตรกรระหว่าง 150 – 200 คน 
ต่อพนักงานส่งเสริม 1 คน อย่างไรก็ตามแม้ว่าทางบริษัทจะมีพนักงานส่งเสริมออกไปเยี่ยมเกษตรกรและ
ปริมาณผลผลิตโดยตลอด แต่บางฤดูก็ไม่สามารถควบคุมกระบวนการผลิตของเกษตรกรได้ตามแผนส่งเสริม 
เนื่องจากมีเกษตรกรบางส่วนที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลง และน าผลผลิตขายให้กับผู้รับซื้อรายอ่ืนๆ ที่ไม่ได้
ท าสัญญาด้วย ส่วนมากจะเป็นจุดรวบรวมหรือแผงรับซื้อของบริษัทสับปะรดจากนอกพ้ืนที่ภาคตะวันออก ท า
ให้ทางบริษัทในพ้ืนที่ไม่ได้รับผลผลิตสับปะรดตามเปูาหมาย  

 4.2.2 ลักษณะของสัญญาข้อตกลง 
 1. ลักษณะและเนื้อหาสาระของสัญญาข้อตกลง จากการศึกษาและวิเคราะห์หนังสือสัญญาข้อตกลง
ของบริษัทท้ัง 5 บริษัท นั้น พบว่ามีเนื้อหาสาระส าคัญท่ีไม่แตกต่างกัน โดยมีสาระส าคัญคือ ชื่อ ที่อยู่เกษตรกร 
สถานที่ปลูก พ้ืนที่ปลูก วันเดือนปีที่ปลูก ปลูกด้วยจุกหรือ หน่อ จ านวนต้นที่ปลูก ประมาณการ วันเดือนปี ที่
บังคับดอก วันเดือนปี ที่เก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณ (ตัน) บริษัทจะบริการโดยส่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมให้ค าแนะน า
โดยไม่คิดมูลค่า การตรวจสอบแปลงปลูก ข้อปฏิบัติตามค าแนะน าทางวิชาการ ก าหนดการบังคับดอก 
ประมาณการผลผลิต ปริมาณผลผลิตที่จะส่งให้บริษัทตามปริมาณและคุณภาพตามข้อก าหนดในสัญญา 
ก าหนดราคารับซื้อไม่ต่ ากว่าราคาประกันขั้นต่ าตามระบุในสัญญา ก าหนดการช าระเงินค่าสับปะรด 1 -7 วัน 
การพิจารณาโควตาส่งผลผลิตให้ในช่วงที่มีภาวะผลผลิตล้นตลาดตามสัญญา การแจ้งวันหยุดด าเนินการผลิต
ประจ าปี ระยะเวลาของสัญญา เงื่อนไขไม่ต้องรับผิดชอบกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดในสัญญา 
เนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมการผลิตสับปะรดได้ การชดใช้ค่าปุ๋ยที่เกษตรกรเบิกไปตามสัญญา 
(ภาคผนวก) 

 ส าหรับชื่อหนังสือสัญญาข้อตกลงระหว่างบริษัทกับเกษตรกรนั้น อาจมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันบ้าง แต่
โดยเนื้อหาสาระของสัญญาข้อตกลง จะไม่แตกต่างกันเท่าใด เป็นข้อตกลงที่กว้างตั้งแต่การปฏิบัติของเกษตรกร

24 



 

 

จนถึงขั้นตอนการรับซื้อผลสับปะรด บริษัทสามารถติดตามควบคุมและตรวจสอบกระบวนการผลิตสับปะรด
ของเกษตรกรได้โดยกระบวนการส่งเสริมที่มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมประจ าเขตรับผิดชอบ เพราะจะมีการบันทึก
ข้อมูลของเกษตรกรในระบบสารสนเทศของบริษัทเป็นรายบุคคล จึงท าให้ทั้งสองฝุายมีการติดต่อและ
ปฏิสัมพันธ์ (Interaction) กัน โดยผ่านระบบการติดตามเยี่ยมเยือนแปลง การประชุมและการประเมินผลผลิต
สับปะรดตลอดฤดูกาลผลิต เกษตรกรจะมีหลักประกันทางด้านการตลาด นั่นคือก าหนดราคาประกันขั้นต่ าไว้
ในสัญญาเกษตรกร จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านราคา ความเคลื่อนไหว การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
สับปะรด ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่ถูกต้องทางวิชาการ ซึ่งเปูาหมายคือปริมาณและคุณภาพของ
ผลผลิตสับปะรดตามสัญญาข้อตกลง ซึ่งเป็นการประสานประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝุาย  
 2. การปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลง ในกระบวนการส่งเสริมของบริษัทมีความแตกต่างกันบ้างโดยบาง
บริษัทจะสร้างทีมงานส่งเสริมขึ้นมาอย่างเต็มรูปแบบ บริษัทขนาดเล็กจะมอบผู้จัดการ/งานรับผิดชอบ หรือมี
เจ้าหน้าที่ส่งเสริม 2 - 4 คน ส่วนบริษัทขนาดใหญ่จะมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริม 8 - 10 คน ให้รับผิดชอบเกษตรกร
ตามเขตที่รับมอบหมาย และปฏิบัติงานในกระบวนการส่งเสริมเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะการติดตามให้ค าแนะน า
เยี่ยมและควบคุมการผลิตสับปะรดของเกษตรกรให้เป็นไปตามแผนการผลิตให้มากที่สุดภายใต้สัญญาข้อตกลง
ที่ท าร่วมกัน เพ่ือผลผลิตสับปะรดที่ได้ปริมาณและคุณภาพมากที่สุด เป็นการสื่อสารสองทาง ( two – ways 
communication) เพราะเกษตรกรคู่สัญญาก็ต้องแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ทางบริษัทโดยผ่านเจ้าหน้าที่ส่งเสริมทั้ง
แบบสื่อสารโดยตรง (direct contract) และใช้เครื่องมือสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ แฟกซ์ โดยเฉพาะ
โทรศัพท์มือถือนั้น เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ส าคัญมากระหว่างเกษตรกรกับทางบริษัท  
 โดยภาพรวมของการปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลงนั้น แม้ว่าทางบริษัทก็ไม่ควบคุมและเข้มงวดด้านการ
ปฏิบัติในแปลงสับปะรดมากนัก เพราะเกษตรกรมีช่องทางรับรู้ข้อมูลทางวิชาการค่อนข้างมาก ทั้งทางราชการ 
บริษัทขายสารเคมี และกลุ่มพ่อค้าปัจจัยการผลิต ที่มักจะมีค าแนะน าที่แตกต่างไป เป็นลักษณะการโฆษณา
สินค้า/ผลิตภัณฑ์ทั้งปุ๋ยเคมี ฮอร์โมน ปุ๋ยหมักชีวภาพ ปุ๋ย/อาหารเสริม ฯลฯ เหล่านี้ล้วนท าให้การปฏิบัติการ
ผลิตสับปะรดของเกษตรกรผิดแปลกจากค าแนะน าของทางบริษัทส่งผลต่อคุณภาพผลผลิตสับปะรดที่บาง
ฤดูกาลมีสารไนเตรทตกค้างมากกว่าค่ามาตรฐานที่ทางบริษัทก าหนดไว้ ส่งผลต่อปริมาณการรับซื้อที่ลดลง 
และราคาสับปะรดที่ไม่เป็นไปตามสัญญาข้อตกลง  

 4.2.3 การปฏิบัติด้านการผลิตสับปะรดในแปลงเกษตรกร 
 จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ส่งเสริมของบริษัทแปรรูปสับปะรดและเกษตรกรร่วมสัญญา สรุปได้ว่า 
เกษตรกรร่วมโครงการส่วนใหญ่มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาข้อตกลงในกระบวนการปฏิบัติในแปล ง
สับปะรดตั้งแต่การเตรียมพ้ืนที่/แปลงปลูก การเตรียมหน่อ/จุกพันธุ์ระบบการปลูกทั้งแบบที่ปลูกสับปะรดเป็น
พืชเดี่ยวและปลูกสับปะรดเป็นพืชแซมยางพารา การปูองกันและควบคุมวัชพืชการใส่ปุ๋ยเคมีตามชนิดสูตรอัตรา
และช่วงเวลาใส่ปุ๋ย การดูแลรักษาสับปะรดก่อนการบังคับดอก การแจ้ งการบังคับดอก การบังคับดอก การ
ดูแลสับปะรดหลังการออกดอก การใช้ปุ๋ยทางใบ การให้น้ าและการเก็บเกี่ยวผลผลิตส่งบริษัท ซึ่งใน
กระบวนการผลิตสับปะรด เจ้าหน้าที่ส่งเสริมของบริษัทจะออกเยี่ยมและติดตามให้ค าแนะน า วางแผนการผลิต
ตลอดฤดูกาล โดยเฉพาะการจัดตารางการบังคับการออกดอกสับปะรดนั้น ทางบริษัทจะค่อนข้างเข้มงวดมาก 
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เพ่ือให้เกษตรกรจัดแผนการบังคับการออกดอก โดยจะก าหนดให้เกษตรกรแต่ละรายบังคับการออกดอก
สับปะรดตามจ านวนต้นที่สัญญาไว้กับทางบริษัท แต่อาจกระจายให้ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตที่อาจเหลื่อมกัน
บ้าง หากคาดการณ์ว่าจะเก็บเกี่ยวสับปะรดพร้อมกันและปริมาณผลผลิตสับปะรดออกมามาก จนเกินก าลังการ
ผลิตในส่วนแปรรูปของบริษัทในแต่ละวันและสัปดาห์ ซึ่งอาจจะมีปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างเกษตรกรและบริษัท 
ซึ่งข้ันตอนการปฏิบัติของเกษตรกร สรุปได้ดังนี้ 

 

แผนภูมิที่ 2 ขั้นตอนการผลิตสับปะรดของเกษตรกรแบบตลาดข้อตกลงในภาคตะวันออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเลือกพื้นที่ 

 

การเตรียมดิน 

 

ปรับพื้นที่ 

 

วางผังแปลง 

 

เตรียมพันธุ์ 

 

การปลูก 

 

การบ ารุงรักษา 

 

การควบคุมก าจัดวัชพืช 
 

บังคับผล 
 

ปุ๋ยเคมี/ปุ๋ยอินทรีย์ 
 

การให้น้ า 
 

ปุ๋ยเสริม 
 

การเก็บเกี่ยว 
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4.2.4 การจ าหน่ายผลผลิตสับปะรด 
   เกษตรกรส่วนใหญ่ส่งผลผลิตสับปะรดให้กับบริษัทคู่สัญญา โดยเฉพาะบริษัทใหญ่ๆ ที่มีทีมงานส่งเสริม
ที่เข้มแข็ง ประมาณว่าร้อยละ 80-90 ของเกษตรกรที่อยู่ในระบบ ซึ่งในเชิงปริมาณผลผลิตนั้นเกษตรกรอาจ
ส่งผลผลิตได้ครบ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรระดับดีหรือชั้น A ที่ทางบริษัทจะมีประวัติของเกษตรกรแต่ละ
รายไว้ เพ่ือจัดชั้นคุณภาพแต่จะแตกต่างกันไปในแต่ละบริษัท ภาพรวมๆ ก็คือ ต้องการจัดเกษตรกรออกให้เห็น
ความแตกต่างเป็นชั้นดี ชั้นรองและไม่ค่อยดี ทั้งนี้เพ่ือวางแผนการส่งเสริมและจัดสรรโควต้าด้านการรับซื้อ
ผลผลิตสับปะรดจากเกษตรกรและการช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์วิกฤต สร้างแรงจูงใจอ่ืนๆ เช่น การจัด
ของขวัญ รางวัลพิเศษอ่ืนๆ มอบให้ในวาระการประชุมประจ าปี ตลอดจนจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ช่วยส่งเสริมความ
เข้าใจให้เกษตรกรด้วยกันเห็นเป็นตัวอย่าง เพ่ือจะปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลง แต่ในความเป็นจริงเกษตรกร
มักจะมีการท าสัญญาข้อตกลงซื้อขายสับปะรดมากกว่า 1 บริษัท เนื่องจากท าเลที่ตั้งของบริษัทแปรรูป
สับปะรดส่วนใหญ่กับแหล่งปลูกสับปะรดของเกษตรกรอยู่ไม่ไกลกันมาก ระยะทางไม่เกิน 60 กม.เท่านั้น อีก
ประการหนึ่งเกษตรกรระบุว่าเป็นการลดความเสี่ยงด้านการขายผลผลิตและราคาไว้บ้าง เพราะในอดีตเคยมี
ปรากฏการณ์ที่บางบริษัทไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลง โดยเฉพาะช่วงที่มีผลผลิตสับปะรดออกสู่ตลาดมาก 
ประมาณเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน และหรือบางปีราวๆ เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคมของปี บางบริษัทจะ
ลดโควตารับซื้อผลผลิตสับปะรดลง หรือไม่ซื้อผลผลิตในสัญญา มีการตรวจคุณภาพผลสับปะรดเข้มข้นมาก 
ระบบการจัดคิวส่งผลสับปะรดโรงงานรวมทั้งราคาสับปะรดที่อาจตกต่ าผันผวน ไม่แน่นอน มีหลายบริษัทไม่ได้
ซื้อสับปะรดตามราคาประกันขั้นต่ าที่ระบุไว้ในสัญญา ตรงนี้จึงท าให้เกษตรกรต้องมีการท าสัญญาข้อตกลงไว้
มากกว่า 1 บริษัท อย่างไรก็ตามเกษตรกรส่วนใหญ่จะให้ความส าคัญการท าสัญญาขายสับปะรดกับบริษัทหนึ่ง
มากเป็นพิเศษ ในการท าสัญญาซื้อขายผลผลิตที่เป็นสัดส่วนที่มากกว่าส่วนบริษัทอ่ืนนั้นเกษตรกรจะจัดเป็น
ล าดับส ารองเทา่นั้น  

 4.2.5. การจ่ายเงินค่าผลผลิตสับปะรดแก่เกษตรกร 
 เมื่อเกษตรกรส่งผลผลิตสับปะรดให้กับทางบริษัทแล้ว ระบบการจ่ายเงินให้เกษตรกรจะมีตั้งแต่
ระยะเวลา 1 วัน 7 วัน และ 15 วัน แต่บริษัทส่วนใหญ่จะจ่ายเงินที่ 7 วันหลังส่งผลผลิต ส่วนใหญ่ทางบริษัท
จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกร หรืออาจจ่ายเป็นเช็คแลกเงินให้บางโอกาสขึ้นกับแต่ละบริษัท โดยจ่ายเงินค่า
สับปะรดให้ทั้งหมดในคราวเดียว เกษตรกรส่วนใหญ่ที่ให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าในปัจจุบันทางบริษัทที่เกษตรกร
ส่งผลผลิตสับปะรดไม่เคยผิดสัญญาเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าสับปะรด และมีการปฏิบัติที่เป็ นไปตามสัญญา
ข้อตกลง ทั้งนี้เพ่ือให้เกษตรกรมั่นใจ ซึ่งจัดเป็นกลยุทธ์หนึ่งของบริษัทที่ต้องการจูงใจเกษตรกรเข้าร่วมท า
สัญญา ตรงนี้เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกันในตัว ต่างกับในอดีตที่มีบางบริษัทจะผิดนัดหมายการจ่ายเงินค่า
สับปะรดกับเกษตรกร โดยจ่ายเงินให้ล่าช้าจากสัญญาที่ตกลงกันไว้นานเป็นเดือน ด้วยเหตุผลของบริษัทที่อ้าง
ว่าบริษัทขาดสภาพคล่องและไม่สามารถส่งผลผลิตภัณฑ์สับปะรดออกจ าหน่ายได้ ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาที่ดี
ขึ้นมาก  
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 4.2.6 การสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร 
 จากการสัมภาษณ์เกษตรกรพบว่า บริษัท 4 แห่งของภาคตะวันออก ไม่มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิต
ให้เกษตรกรแล้วเพราะในอดีตนั้นเกษตรกรมักผิดสัญญาไม่ส่งผลผลิตและไม่จ่ายค่าปัจจัยการผลิตคืนให้กับทาง
บริษัท ท าให้บริษัทขาดทุนและมีปัญหาข้อขัดแย้งกัน ปัจจุบันจึงมีเพียง 1 บริษัทเท่านั้นที่ยังมีการสนับสนุน
ปุ๋ยเคมีกับเกษตรกรคู่สัญญาที่เป็นเกษตรกรชั้นดีของบริษัท โดยค านวณปริมาณปุ๋ยเคมีตามพ้ืนที่/จ านวนต้น
สับปะรดที่เกษตรกรปลูกและท าสัญญาข้อตกลงกับทางบริษัท บริษัทจะสนับสนุนปุ๋ยเคมีให้ครบจ านวนที่
ต้องการใช้จริงแล้วจะหักเงินค่าปุ๋ยเคมีที่บริษัทจ่ายให้เกษตรกรเมื่อเกษตรกรส่งผลผลิตสับปะรดให้กับท าง
บริษัท ซึ่งทางบริษัทจะคิดดอกเบี้ยจากยอดเงินค่าปุ๋ยเคมีอัตราร้อยละ 6 ระยะเวลา 1 ปี ส่วนระยะเวลาที่เกิน
จะค านวณดอกเบี้ยตามความเป็นจริง แต่หากเกษตรกรจะน าเงินค่าปุ๋ยเคมีมาส่งคืนบริษัทก่อนสัญญาก็ได้ 
ดอกเบี้ยคิดตามระยะเวลาการเบิกปุ๋ยเคมีไปใช้ ท าให้บริษัทแห่งนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมท าสัญญาและมีผลผลิต
สับปะรดเข้าสู่การผลิตมากกว่าทุกบริษัทในภาคตะวันออก  

 4.2.7 การละเมิดสัญญาข้อตกลง 
 จากการศึกษาพบว่า กรณีการละเมิดสัญญาข้อตกลงระหว่างเกษตรกรกับบริษัทแปรรูปสับปะรดนั้น 
ในอดีตเกิดขึ้นบ่อยครั้ง โดยที่เกษตรกรจะน าผลผลิตไปขายให้กับแผงรับซื้อที่เป็นตัวแทนบริษัทนอกภาค
ตะวันออก บริษัทคู่แข่งในพ้ืนที่ด้วยกัน และพ่อค้าสับปะรดผลสดที่รับซื้อในราคาที่สูงกว่าบริษัทที่เกษตรกรท า
สัญญาไว้ โดยบวกเพ่ิมราคาซื้อให้อีกตั้งแต่ 0.30 บาท – 1.50 บาท/กก. โดยเฉพาะในช่วง/ฤดูที่ผลผลิต
สับปะรดเก็บเกี่ยวได้น้อย เกษตรกรบางรายจะไม่ส่งผลสับปะรดให้บริษัท หรือส่งสับปะรดให้น้อยกว่าสัญญา
ข้อตกลง และ/หรือคัดสับปะรดคุณภาพต่ าส่งให้บริษัท ขณะที่ทางบริษัทแปรรูปสับปะรดก็เคยผิดสัญญา
ข้อตกลงกับเกษตรกร เช่น การปฏิเสธการรับซื้อผลผลิตสับปะรด รับซื้อไม่หมดตามสัญญา การจ่ายเงินค่า
สับปะรดล่าช้าเกินไปนานเป็นเดือนหรือข้ามปี แต่ในระยะหลังเมื่อมีบริษัทแปรรูปสับปะรดเพ่ิมมากขึ้น และ
บางบริษัทที่เลิกท ากิจการไร่ปลูกสับปะรดของบริษัทไปจึงได้มีการปรับปรุงระบบบริหารจัดการจัดซื้อผลผลิต
ของบริษัทให้เป็นไปตามสัญญาข้อตกลงมากที่สุด เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรซึ่งเป็นการแข่งขันใน
ระบบธุรกิจที่ต้องปรับตัวตามสถานการณ์ที่มีบริษัทเกิดใหม่เป็นคู่แข่งขัน ขณะทุกที่บริษัทก็ต้องการผลผลิต
สับปะรดเป็นวัตถุดิบตลอดปีตามเปูาหมายและแผนการแปรรูปที่เพ่ิมขึ้นทุกปี ส าหรับเกษตรกรนั้นต้องการ
ความมั่นคงของตลาดและราคา ดังนั้นจึงเห็นว่าทั้งเกษตรกรและบริษัทต่างต้องการความมั่นคงในอาชีพ ทั้งสอง
ฝุายจึงไม่พยายามละเมิดสัญญาข้อตกลงซึ่งเป็นความจ าเป็นในการประสานประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝุาย  
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4.3 การด าเนินงานส่งเสริมการผลิตสับปะรด   
 4.3.1 หลักการและแนวนโยบายการส่งเสริมการผลิตสับปะรด 
 การผลิตสับปะรดตามแบบตลาดข้อตกลง ในภาคตะวันออกเริ่มจากบริษัทอาหารสยาม จ ากัด จังหวัด
ชลบุรี ในราวปี พ.ศ.2514 – 2515 ซึ่งช่วงนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทางบริษัทส่งเสริมให้เกษตรกรมีการผลิต
สับปะรดส่งให้กับบริษัท ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพการท าไร่มันส าปะหลัง อ้อย และพืชไร่อ่ืนๆ แต่ช่วงนั้น
สับปะรดศรีราชาถูกน าเสนอเข้าสู่ระบบตลาดโดยบาทหลวงแห่งโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาจนเป็นที่นิยม มีการ
ขยายหน่อพันธุ์ออกสู่เกษตรกร และมีการพัฒนาสู่การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สับปะรดกระป๋อง ซึ่งบริษัทก็
ต้องการผลผลิตในปริมาณที่มาก ทางบริษัทจึงต้องขยายการส่งเสริมให้เกษตรกรปลุกควบคู่กับการผลิตของ
บริษัท (ฝุายไร่) ภายใต้หลักการส่งเสริมนั้น ทางบริษัทต้องการสร้างเกษตรกรที่สนใจให้เข้าร่วมกับทางบริษัทจึง
สนับสนุนด้านหน่อพันธุ์ ปุ๋ยเคมีและสารก าจัดวัชพืชเป็นการลงทุนแบบจูงใจเกษตรกร โดยทางบริษัทจะรับซื้อ
ผลผลิตกลับคืน ส่วนราคารับซื้อก็ตกลงกันตามแต่ละช่วงเก็บเกี่ยว และ/หรือฤดูกาลผลิตเป็นกรณีๆ ไป ซึ่ง
ต่อมาได้มีการพัฒนาโดยบริษัท ไซโก้ จ ากัด จังหวัดระยอง ที่ท าการส่งเสริมเกษตรกรอย่างจริงจังโดยประกาศ
นโยบายด้านการส่งเสริมเกษตรกร ให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างการผลิตของบริษัทท าหน้าที่สร้างเกษตรกร
ร่วมโครงการกับบริษัท มีการท าสัญญาข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมเงื่อนไขต่างๆ ที่ช่วยสร้างความ
มั่นใจให้เกษตรกรที่ร่วมท าสัญญากับบริษัทเป็นการสร้างฐานวัตถุดิบให้บริษัทโดยบริษัทส่วนใหญ่ จึงต้องสร้าง
ระบบส่งเสริมเกษตรกรของตัวเอง มีเพียง 1 บริษัทเท่านั้นที่มีฝุายไร่ของบริษัทเพ่ือผลิตสับปะรดจ านวนหนึ่ง 
แต่ผลผลิตสับปะรดส่วนใหญ่ได้จากการส่งเสริมเกษตรกรภายใต้การท าสัญญาข้อตกลง 

 4.3.2 การคัดเลือกพ้ืนที่เปูาหมาย  
 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมของบริษัท และระดับผู้บริหารบริษัทตั้งแต่ผู้จัดการฝุายส่งเสริม หรือผู้จัดการที่
รับผิดชอบงานส่งเสริมเกษตรกร จะพิจารณาข้อมูลสภาพพ้ืนที่ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ โดยพิจารณาจาก
สภาพพ้ืนที่ ลักษณะที่ดิน สภาพแวดล้อม การคมนาคม ระยะทางขนส่งผลผลิต เพ่ือประเมินความเป็นไปได้ใน
การส่งเสริมการผลิตสับปะรด จากสภาพของภาคตะวันออก โดยทั่วไปนั้ นมีความเหมาะสมกับการผลิต
สับปะรดเกือบทุกแห่ง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมของบริษัทส่วนใหญ่จะทราบข้อมูลและศักยภาพในการผลิตสับปะรด
จากประสบการณ์และข้อมูลเอกสารจากทางราชการ หลังการประเมินศักยภาพของพ้ืนที่แล้ว จึงก าหนดเขต
ส่งเสริมและเกษตรกรเปูาหมายไว้เป็นเบื้องต้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรที่มีประสบการณ์ผลผลิตสับปะรด
ทั้งทางตรงและเห็นจากแปลงเพ่ือนบ้านและญาติพ่ีน้อง จึงท าให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมของบริษัทที่มีความมั่นใจ
ขยายการส่งเสริมมากข้ึน และมีเกษตรกรเปูาหมายที่มากพอกับการสร้างแหล่งวัตถุดิบให้บริษัท 

  4.3.3 การสร้างความเข้าใจให้เกษตรกร 
 การส่งเสริมการผลิตสับปะรดนั้น มีทั้งเขตส่งเสริมใหม่ และเขตส่งเสริมเก่าเจ้าหน้าที่ส่งเสริมของ
บริษัทจะประสานผู้น าชุมชน หรือหน่วยงานราชการ เพ่ือจัดให้มีการประชุมชี้แจงให้เกษตรกรทราบถึงแนว
ทางการส่งเสริมการผลิตสับปะรดของบริษัท ตามหลักการของระบบตลาดข้อตกลงที่ต้องมีการท าสัญญากัน
ระหว่างเกษตรกรและทางบริษัท น าเสนอนโยบายด้านการส่งเสริมเกษตรกร ด้านการท าสัญญากับเกษตรกรผู้
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ปลูกสับปะรด วัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เกษตรกรเข้าร่วมท าสัญญาผลิตสับปะรดกับทางบริษัท โดยบริษัทจะ
ให้การสนับสนุนความรู้ และเทคโนโลยีการผลิตสับปะรด บางบริษัทอาจมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเช่น 
ปุ๋ยเคมี  สารเคมีที่จ าเป็นและ/หรือค้ าประกันสินเชื่อให้เกษตรกร อาจจะสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์บางอย่าง
เพ่ือบริการและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรโดยเฉพาะในระยะแรกๆ ของการส่งเสริมเกษตรกรโดยเฉพาะเขต
ส่งเสริมใหม่ ที่ส าคัญทางบริษัทจะเน้นให้เกษตรกรทราบว่า การรับซื้อผลผลิตสับปะรดนั้นมีการประกันราคา
ขั้นต่ าให้เป็นการปูองกันความเสี่ยงด้านราคาที่อาจตกต่ าในบางฤดูเก็บเกี่ยวด้วย นอกจากนี้ทางบริษัทจะให้
รายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขการผลิตสับปะรด ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของผลผลิตสับปะรดที่เกษตรกร
จะต้องผลิตให้ได้ตามที่ระบุไว้ในสัญญาข้อตกลงต่อกัน และทางบริษัทจะมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมออกไปให้
ค าแนะน า เยี่ยมที่บ้าน ประเมินตรวจสอบสับปะรด เพ่ือให้ค าแนะน าติดตามความก้าวหน้า ตลอดฤดูกาลผลิต
สับปะรดต่อจากนั้นจึงมีการเปิดรับสมัครเกษตรกรที่จะเข้าร่วมท าสัญญา ซึ่งจะเป็นที่บริษัท ในชุมชนหรือที่
บ้านเกษตรกรตามสะดวก 

 4.3.4 การท าสัญญาข้อตกลงระหว่างเกษตรกรกับบริษัท  
 หลังจากท าความเข้าใจให้กับเกษตรกรทราบแล้วทางบริษัทแปรรูปสับปะรด จะให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมไป
ตรวจสภาพพ้ืนที่ สถานที่ปลูก และแปลงปลูกสับปะรดของเกษตรกร เพ่ือท าสัญญาข้อตกลง ที่รายละเอียดของ
สัญญาที่ท ากันหลักๆ ก็เป็นข้อมูลส่วนตัวของเกษตรกรจ านวนแปลงสับปะรด สถานที่ปลูก จ านวนพ้ืนที่ปลูก 
จ านวนต้นปลูกทั้งหมด ใช้หน่อหรือจุก ช่วงเวลาที่ปลูก วันบังคับดอก วันเก็บเกี่ยว ปริมาณผลผลิตที่จะเก็บ
เกี่ยวได้และจะส่งขายให้กับทางบริษัทจ านวนเท่าไรภาคใต้ ราคาประกันขั้นต่ า เจ้าหน้าที่ส่งเสริมของบริษัทจะ
ท าความเข้าใจกับเกษตรกรอย่างละเอียดเพ่ือให้เกษตรกรเชื่อมั่นท าสัญญาร่วมกัน ส าหรับสัญญาข้อตกลงจะ
ท าข้ึน 2 ฉบับ โดยทั้งสองฝุายเก็บสัญญาไว้เป็นหลักฐานฝุายละ 1 ฉบับ 

 4.3.5 การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตสับปะรด 
 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดให้กับเกษตรกรร่วมสัญญาเป็นกิจกรรมส าคัญที่ทางบริษัท
แปรรูปสับปะรดก าหนดให้มีขึ้น เพ่ือให้ความรู้กับทั้งเกษตรกรรายใหม่และเกษตรกรรายเดิม ทั้งนี้เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตรและทีมงานจะจัดโปรแกรมการฝึกอบรมเป็น 3 รูปแบบ คือ 1. จัดการฝึกอบรมเป็นทางการ
โดยแบ่งเกษตรกรออกเป็นกลุ่ม/ชุดๆ ละ 50-100 คน แล้วแต่ละบริษัทจะมีการเชิญนักวิชาการจากส่วน
ราชการต่างๆ มาเป็นวิทยากร เนื้อหาเน้นเฉพาะเรื่องที่ต้องการเน้นให้เกษตรกรรู้เป็นพิเศษ เช่นการใช้ปุ๋ยเคมี 
การเพ่ิมผลผลิตและการลดต้นทุน ปัญหาโรคเหี่ยว การบริหารจัดการ การกระจายผลผลิต สถานการณ์
สับปะรด ฯลฯ สถานที่จัดมักเป็นห้องประชุมในบริษัท โรงแรมหรือสถานที่ราชการ 2. การเยี่ยมที่บ้านและนัด
ประชุมกลุ่มย่อยตามหมู่บ้านหรือในชุมชน โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมของบริษัทจะนัดหมายเกษตรกรเพ่ื อแจ้ง
ข่าวสารเพิ่มเติม ค าแนะน าในกระบวนการผลิตสับปะรด พร้อมกับการติดตามและตรวจสอบแปลงสับปะรดว่า
มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร โดยเฉพาะระยะการบังคับดอกไปแล้ว เพ่ือให้เกษตรกรปฏิบัติได้ถูกต้องด้านการ
ใช้ปุ๋ยเคมีและให้น้ าอันจะส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตต่อไร่ และคุณภาพผลผลิตสับปะรดของเกษตรกร 
นอกจากนี้ยังเป็นการตรวจสอบข้อมูลการบันทึกการปฏิบัติต่างๆ ของเกษตรกรในแต่ละแปลงปลูกสับปะรดว่า
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ถูกต้องหรือไม่ เป็นการประเมินสถานการณ์ด้านผลผลิตและคาดการณ์ช่วงเก็บเกี่ยว การส่งมอบผลผลิต
สับปะรดให้บริษัท เป็นการรวบรวมข้อมูลปูอนกลับศูนย์ข้อมูลกลางที่บริษัทเพ่ือการประมวลวิเคราะห์ การ
วางแผนบริหารวัตถุดิบร่วมกับฝุายแปรรูปผลิตภัณฑ์ของบริษัททราบจ านวนผลผลิตที่จะเก็บเกี่ยวตาม
ระยะเวลาต่างๆ ปริมาณผลผลิตสับปะรดที่จะปูอนให้บริษัท ซึ่งเป็นระบบการการท างานที่ต่อเนื่องกัน 3. ทาง
บริษัทแปรรูปสับปะรดทุกแห่งยังมีการประชุมใหญ่ประจ าปี โดยนัดเกษตรกรที่ท าสัญญากับทางบริษัททุกราย 
เข้าร่วมประชุมเป็นกิจกรรมที่ทุกบริษัทจัดท าขึ้น โดยเฉพาะช่วงปลายปี เพ่ือการน าเสนอนโยบาย ทิศทางการ
ด าเนินงานของบริษัทกับเกษตรกร การเสริมความรู้ทางวิชาการที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ มีกิจกรรมคืนก าไรให้
เกษตรกร เช่นการจับฉลากรางวัล เลี้ยงอาหาร ดนตรี มอบประกาศเกียรติคุณเกษตรกรชั้นดี นิทรรศการ
วิชาการสับปะรด และจ าหน่ายปัจจัยการผลิตราคาประหยัด 

 4.3.6  การเยี่ยมเกษตรกรที่บ้าน และในแปลงสับปะรดเพื่อให้ค าแนะน า 
 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมของบริษัทจัดท าแผนการออกเยี่ยมเกษตรกรเป็นรายสัปดาห์และรายเดือนๆ ละ 1-
2 ครั้ง หมุนเวียนกันไปตามเกษตรกรที่รับผิดชอบหรือนัดหมายเกษตรกรแบบกลุ่มย่อย โดยเฉพาะเกษตรกรที่
จะท าการบังคับการออกดอกสับปะรดหรือมีแปลงสับปะรดที่บังคับดอกไปแล้ว ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมจะคอย
ออกเยี่ยมและติดตามให้ค าแนะน าการปฏิบัติที่ถูกต้องกับเกษตรกร อาจมีการวางแผนกระจายการบังคับดอก
ควบคู่กันไป การดูแลแปลงสับปะรดระยะที่มีผลอ่อนและในระยะพัฒนาของผล ทั้งนี้เพ่ือควบคุมการผลิตให้
เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ เพ่ือการบริหารจัดการผลผลิตสับปะรดให้เป็นไปตามตารางการแปรรูปในแต่ละวัน
หรือสัปดาห์ เป็นการลดความเสี่ยงด้านราคาให้กับเกษตรกรด้วย ขณะเดียวกันที่จะใช้โอกาสนี้นัดหมาย
เกษตรกรที่อยู่ใกล้เคียงกันเป็นกลุ่มเล็กๆ ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และมีการพาเยี่ยมชม
แปลงสับปะรดของสมาชิกท่ีผลิตสับปะรดได้ดี เป็นตัวอย่างท าให้เกิดการเปลี่ยนให้แก่กันได้ 

 4.3.7 การรับซื้อผลผลิตสับปะรดของบริษัทแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
 ในระยะเวลาที่เกษตรกรจะเก็บเกี่ยวผลผลิตสับปะรด เกษตรกรจะต้องแจ้งช่วงเก็บเกี่ยวและปริมาณ
ผลผลิตสับปะรดให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมของบริษัทท่ีรับผิดชอบแต่ละพ้ืนที่/หรือเขตส่งเสริมทราบ ซึ่งเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมของบริษัทจะออกไปตรวจสอบว่าจะเก็บเกี่ยวสับปะรดได้เมื่อใด ปริมาณผลผลิตสับปะรดจะมีเท่าไรกี่
ตัน เพ่ือนัดหมายการจัดสรรโควตาน าส่งผลผลิตและล าดับการเข้าสายการผลิตตามขั้นตอนของบริษัท เพ่ือการ
บริหารจัดการที่เป็นระบบสัมพันธ์กันอย่างราบรื่น เกษตรกรจะต้องเก็บเกี่ยวสับปะรดตามช่วงเวลาที่จัดให้และ
น าส่งผลผลิตตามจ านวนที่ท าสัญญาข้อตกลง ไว้โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินผลผลิตครั้งสุดท้ายก่อนเก็บเกี่ยว 
ทั้งนี้ ปริมาณผลผลิตสับปะรดสามารถส่งให้เกินหรือขาดไปจากสัญญาได้ร้อยละ 10 -20 ทั้งนี้ ขึ้นกับสภาพ
การบ ารุงรักษาความสมบูรณ์ของต้นสับปะรดและฤดูกาลที่บังคับดอกสับปะรดว่าเป็นหน้าแล้งหรือหน้าฝนด้วย 
ซึ่งทางบริษัทมักจะไม่เข้มงวดมากนัก โดยเฉพาะฤดูท่ีมีผลผลิตสับปะรดเก็บเกี่ยวมาก (พฤษภาคม – มิถุนายน) 
แต่ในช่วงที่ผลผลิตสับปะรดเก็บเกี่ยวได้น้อย (พฤศจิกายน – ธันวาคม , กุมภาพันธ์ – มีนาคม) บริษัทจะให้
ความส าคัญกับปริมาณผลผลิตที่เกษตรกรน าส่งบริษัทเป็นพิเศษว่าตามที่แจ้งไว้หรือไม่ เนื่องมีจากการแข่งขัน
แย่งซื้อสับปะรดค่อนข้างรุนแรง ระหว่างบริษัทซึ่งทุกบริษัทจะต้องการผลสับปะรดเพ่ือแปรรูปส่งผลิตภัณฑ์ให้
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ลูกค้าตามสัญญาที่ท าซื้อขายผลิตภัณฑ์ไว้ล่วงหน้าแล้ว แต่จากข้อมูลการปลูกสับปะรดของเกษตรกรแต่ละราย
ที่ถูกบันทึกๆ ไว้ในประวัติ/แฟูมเกษตรกร ดังนั้นทางบริษัทจะใช้ข้อมูลฐานเป็นกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ
ผลผลิตสับปะรดของเกษตรกรแต่ละราย ซึ่งไม่ค่อยแตกต่างจากผลประเมินที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมมีการติดตาม
ตรวจสอบแปลงสับปะรดตั้งแต่ต้นฤดู อาจมีเกษตรกรบางส่วนที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลงที่ท ากับทางบริษัท 
ซึ่งก็มีเกษตรกรเป็นส่วนน้อยที่ส่งผลสับปะรดไม่ตรงตามผลประเมิน คิดเป็นร้อยละ 10-20 เท่านั้น หลังจากที่
เกษตรกรน าผลผลิตสับปะรดไปที่บริษัทแล้วจะต้องแจ้งขอใบคิวเข้าชั่งแล้วก็จะเป็นขั้นตอนการชั่งน้ าหนัก การ
ตรวจสอบคุณภาพผลสับปะรดว่าเป็นอย่างไรโดยจะมีเจ้าหน้าที่ชุดตรวจสอบคุณภาพ (Quality Assurance : 
QA) มาท าการเก็บตัวอย่างสับปะรด เพ่ือดูแลการสุกแก่ โรคแกน อาการผิดปกติที่บริษัทรับไม่ได้หรือผิดไปจาก
มาตรฐานที่ก าหนดไว้เพียงใด ทั้งหมดจะแสดงออกมาในเอกสารที่ทางบริษัทออกให้เกษตรกร และอาจให้
เกษตรกรไปดูตัวอย่างผลผลิตสับปะรดที่ตรวจพบลักษณะที่ผิดปกติด้วยเพ่ือเป็นหลักฐานการประเมินคุณภาพ 
หรือตัดน้ าหนัก ประกอบการจ่ายเงินค่าผลผลิต ณ ราคารับซื้อวันส่งผลผลิตสับปะรด ที่จุดนี้เกษตรกรอาจมีข้อ
โต้แย้งกันบ้างกับการปฏิบัติงานตรวจคุณภาพผลผลิตสับปะรดกับทางโรงงาน ซึ่งเกษตรกรให้ข้อมูลว่าบาง
บริษัทยังมีระบบการตรวจสอบคุณภาพที่ไม่ค่อยได้มาตรฐาน เกษตรกรมองว่าการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ QA 
บางคนไม่สม่ าเสมอในการสุ่มตัวอย่างสับปะรด เทคนิคและวิธีการตรวจคุณภาพ และเครื่องมือที่ใช้ค วรมีการ
ปรับปรุงให้ดีกว่าปัจจุบัน เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับกันได้ทั้งสองฝุาย  

 ส าหรับการก าหนดมาตรฐานคุณภาพผลสับปะรดและวิธีการตรวจสอบคุณภาพโดยทั่วไป ทางบริษัทมี
กรอบการปฏิบัติกว้างๆ ดังนี้  

1. ขนาดผล  
1.1 ผลสับปะรดมาตรฐานที่ทางบริษัทจะรับซื้อ คือ ผลสับปะรดที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง (ตรงกลาง

ของผลสับปะรด) ระหว่าง 100 มิลลิเมตรถึง 150 มิลลิเมตร (4 นิ้วฟุต ถึง 6 นิ้วฟุต)  
1.2 ผลสับปะรดที่ไม่ได้ขนาดตามมาตรฐานที่กล่าวข้างต้น แต่เส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ระหว่าง 90 

มิลลิเมตร ถึง 100 มิลลิเมตร  (3 นิ้วฟุตครึ่งแต่ไม่เกิน 4 นิ้ว) หรือเส้นผ่าศูนย์กลางโตเกินกว่า 150 
มิลลิเมตร (โตกว่า 6 นิ้วฟุต) บริษัทจะยอมรับซื้อไว้แต่จะลดราคารับซื้อลงตามความเหมาะสม  

 
2. รูปร่าง 

2.1 ผลสับปะรดแต่ละผล ควรจะเป็นรูปทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางส่วนหัวและ
ส่วนท้ายผลใกล้เคียงกัน ต้องต่างกันไม่เกิน 35 มิลลิเมตร ( 1 ½ นิ้วฟุต) 

2.2 ลักษณะของผลสับปะรด ต้องมีความยาวกว่าความกว้างของผล คือ ลักษณะของผล
สับปะรดไม่เป็นทรงแปูน (เหมือนผลฟักทอง) 

 
3.  ความสุกแก่ 

สับปะรดต้องมีลักษณะที่สุก โดยเมื่อปาดผลดูเนื้อในแล้วต้องมีความสุกเนื้อในสีเหลือง ไม่น้อยกว่า 
1 ใน 3 ส่วนของผลขึ้นไป 
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4. ลักษณะภายนอก 
4.1 ต้องไม่เป็นสับปะรดอ่อน สุกงอม เนื้อแกนหรือห่าม 
4.2 ตาย่อยไม่ควรลึกเกิน 12 มิลลิเมตร (ประมาณครึ่งนิ้ว) 
4.3 เปลือกสับปะรดไม่เป็นรอยแดดเผา (เต่าเผา) และมีพ้ืนที่มากเกินไป จนเปลือกมีสีเหลืองซีด

หรือสีน้ าตาลด้านใดด้านหนึ่งของผล 
4.4 สับปะรดมากจุก คือ ส่วนหัวแบนเป็นแผง 
4.5 สับปะรดที่เร่งให้สุกโดยการใช้สารเคมีผิวเปลือกเหลืองแต่เนื้อสีขาว 
4.6 พบคราบน้ ามันจารบีหรือสารเคมีอ่ืนๆ เปรอะเปื้อนมากกับผลสับปะรด 
4.7 พบโลหะ เช่น ลวด ตะปู เศษแก้ว เศษไม้ ติดมากับผลสับปะรด  

 

 การปฏิบัติสุ่มตรวจคุณภาพสับปะรด ตามตารางท่ี 3 

วิธีตรวจ วัตถุประสงค์ แหล่ง
สับปะรด 

จ านวนครั้งที่สุ่ม จ านวน ผล/ครั้ง มาตรการ
ควบคุม 

ดูด้วยสายตา 
(การคัด

ต่อเนื่องด้วย
ห่วงเหล็ก) 

คุณภาพ
สับปะรดขนาด

ผล 

ชาวไร่ส่งเสริม -รถบรรทุกน้อย 6 ตัน 
สุ่ม 1 ครั้ง 

-รถบรรทุกมากกว่า 6 
ตัน สุ่ม 2 ครั้ง 

20 ผล/ครั้ง - 

ดูด้วยสายตา 
(การคัด
เปอร์เซ็นต์) 
ห่วงเหล็ก 

คุณภาพ
สับปะรดขนาด
ผล 

ชาวไร่ส่งเสริม น้ าหนัก 1.5 ตัน 

น้ าหนัก 1.5-3 ตัน 

น้ าหนัก 3-5 ตัน 

น้ าหนัก 5-8 ตัน 

30 ผล 

2 ครั้งๆละ 20 ผล 

3 ครั้งๆละ 20 ผล 

4 ครั้งๆละ 20 ผล 

6 ครั้งๆละ 20 ผล 

ต้องไม่พบ 

คราบน้ ามัน 
จารบี และ
สารเคมี 

ดูด้วยสายตา
และดมกลิ่น 

ไม่ให้เกิดสิ่ง
ปนเปื้อนในผล
สับปะรด 

ชาวไร่ส่งเสริม
และชาวไร่
นอกเขต
ส่งเสริม 

รถบรรทุก รถปิคอัพ 1 ผล/เที่ยว จากใต้
กระบะพ้ืน
รถบรรทุก 

ต้องไม่พบ
คราบน้ ามัน
จารบีและ
สารเคมี 
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กรณีการตัดเปอร์เซ็นต์คุณภาพ มีหลักเกณฑ์ ดังนี้  
1. เนื้อในพบแกนด า แกนขาว หรือจุดสีน้ าตาล ตัด 100 เปอร์เซ็นต์ของจ านวนที่ตรวจพบ 
2. ผลเน่าตัด 100 เปอร์เซ็นต์ของจ านวนที่ตรวจพบ 
3. แดดเผา ตัด 100 เปอร์เซ็นต์ของจ านวนที่ตรวจพบ 
4. แกนใหญ่หรือจุกแฝง ตัด 100 เปอร์เซ็นต์ของจ านวนที่ตรวจพบ 
5. แกนเล็กน้อย ตัด 100 เปอร์เซ็นต์ของจ านวนที่ตรวจพบ 
6. ดิบ พบเกิน 10 เปอร์เซ็นต์ ตัด 30 เปอร์เซ็นต์ของจ านวนที่ตรวจพบ 
7. สุกเกิน พบเกิน 10 เปอร์เซ็นต์ ตัด 30 เปอร์เซ็นต์ของจ านวนที่ตรวจพบ 
8. ช้ า พบเกิน 10 เปอร์เซ็นต์ ตัด 30 เปอร์เซ็นต์ของจ านวนที่ตรวจพบ 
9. ผลขนาดใหญ่เกินมาตรฐาน พบเกิน 70 เปอร์เซ็นต์ ตัด 30 เปอร์เซ็นต์ของจ านวนที่ตรวจพบ 
10. ผลเล็กเกินมาตรฐาน ตัด 100 เปอร์เซ็นต์ของจ านวนที่ตรวจพบ  

 

แผนภูมิที่ 3 ขั้นตอนจัดระบบงานส่งเสริมการผลิตสับปะรด แบบตลาดข้อตกลงในภาคตะวันออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทแปรรูปสับปะรด 

1. การก าหนดพื้นที่/เกษตรกร
เปูาหมาย 

8. การรับซื้อผลผลิตสับปะรด 
ตามสัญญา 

2. การสร้างความเข้าใจความและ
สนใจให้เกษตรกร 

7. การติดตามตรวจสอบแปลง/
กระบวนการผลิตสับปะรด 

3. การตกลงท าสัญญาร่วมเป็น
สมาชิกกับทางบริษัท 

6. การเยี่ยมเกษตรกร/ประชุมกลุ่ม
ย่อย/ให้ค าแนะน า/ข่าวสารข้อมูลที่

ควรทราบ 

4. การฝึกอบรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตสับปะรด 

5. การสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
สินเชื่อ/และอ่ืนๆ 
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 4.3.8 ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อระบบตลาดข้อตกลง 
 จากการสนทนากลุ่มและให้เกษตรกรตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็น ที่มีต่อระบบตลาด
ข้อตกลงสับปะรดที่ด าเนินการในจังหวัดต่างๆ นั้น แบ่งได้ 2 ส่วนคือ  

1. เกษตรกรส่วนใหญ่ ที่เห็นด้วยกับประเด็นต่างๆ ในสัญญา มีประเด็น ดังนี้  
 1.1 ควรมีการท าสัญญากันระหว่างเกษตรกรและบริษัท 
 1.2 การท าสัญญาประกันราคาท าให้เกษตรกรเกิดความมั่นใจด้านตลาดมากข้ึน  
 1.3 การท าสัญญาเกษตรกรไม่เสียเปรียบบริษัท 
 1.4 การท าสัญญาบริษัทจะมีความมั่นคงด้านวัตถุดิบ 
 1.5 ระบบการท าสัญญาดีกว่าระบบซื้อขายแบบเสรี 
 1.6 การก าหนดราคาประกันขั้นต่ าควรให้ภาครัฐและเกษตรกรมีส่วนร่วมพิจารณา 
 1.7 ควรมีการปรับราคาประกันข้ันต่ าตามสถานการณ์ 
 1.8 ระบบสัญญาท าให้เกษตรกรมีการปรับปรุงผลผลิต 
 1.9 บริษัทควรปฏิบัติตามสัญญาทุกประการ 
 1.10 ระบบสัญญาบริษัทสามารถวางแผนการผลิตได้ 
 1.11 ทุกบริษัทควรมีระบบส่งเสริมการเกษตร / และสัญญาข้อตกลง 
 1.12 ควรมีการแบ่งเขตส่งเสริมระหว่างบริษัท  

 2. เกษตรกรไม่เห็นด้วยในการท าสัญญา ตามประเด็น ดังนี้  
  2.1 การควบคุมพ้ืนที่ปลูกสับปะรดกับสมาชิก 
  2.2 การก าหนดราคารับซื้อขั้นสูงไว้ด้วยในสัญญา 
  2.3 ราคาประกันขั้นต่ ายังไม่มีความเหมาะสม 
  2.4 ไม่ควรให้เกษตรกรท าสัญญากับหลายบริษัท 
  2.5 การฟูองร้องทางกฎหมายหากผิดข้อสัญญา 
  2.6 การท าสัญญาแบบกลุ่มและรวมผลผลิตขายบริษัท 
  2.7 เกษตรกรทุกคนควรท าสัญญาซื้อขายสับปะรดกับบริษัท 

 4.3.9  ปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรที่ร่วมท าสัญญาข้อตกลงกับทางบริษัทเรียงตามล าดับ 
ดังนี้  
  1. การตรวจสอบคุณภาพสับปะรดของเจ้าหน้าที่บริษัท 
  2. ความไม่สะดวกการน าผลผลิตเข้าบริษัท การก าหนดราคาประกันขั้นต่ าและการแจ้งขอใบ
คิว  
  3. การไม่รับซื้อผลผลิตช่วยมีผลผลิตมาก  
  4. การแจ้งขอบังคับการออกดอกสับปะรด 
  5. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่เกษตรกรและทางวิชาการ 
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 4.3.10 ข้อเสนอแนะของเกษตรกรต่อการปฏิบัติตามระบบสัญญาข้อตกลง มีดังนี้ 
  1. ให้ทางบริษัทจริงใจกับเกษตรกร 
  2. ปรับข้อก าหนดในสัญญาให้เป็นธรรมทั้งสองฝุาย 
  3. มาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพผลผลิต 
  4. ควรท าสัญญาทุกปี 
  5. ปรับราคาประกันขั้นต่ าให้เหมาะสมตามต้นทุนการผลิต 
  6. รับซื้อสับปะรดตามเปอร์เซ็นต์ความหวาน 
  7. การตัดเปอร์เซ็นต์ผลผลิตด้อยคุณภาพให้เหมาะสม 
  8. รับซื้อผลผลิตให้หมดตามสัญญาข้อตกลง 
  9. ราคารับซื้อช่วงผลผลิตมากต่ าเกินไปควรปรับให้สูงขึ้น  
 จากกระบวนการที่ทางบริษัทน ามาใช้ด าเนินการในระบบส่งเสริมนั้น ภาพรวมจัดว่าเป็นรูปแบบที่ช่วย
ให้เกิดความมั่นใจทั้งสองฝุาย แต่ทั้งเกษตรกรและบริษัทก็ยังมีจุดอ่อนที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ทุกประเด็นตาม
สัญญาข้อตกลง โดยเฉพาะการควบคุมปริมาณผลผลิตให้สอดคล้องกับแผนการส่งเสริม รวมทั้งคุณภาพของผล
สับปะรดที่ยังมีบางส่วนที่ไม่ผ่านคุณภาพ/มาตรฐานของบริษัท และบางช่วงของฤดูการผลิตทั้งเกษตรกรและ
บริษัทจะมีการผิดสัญญาต่อกัน แต่ก็เป็นสถานการณ์ที่ไม่รุนแรงมากนัก โดยเฉพาะ 2 ช่วง คือ ช่วงผลผลิตมาก 
ราคาจะตกต่ าเกษตรกรมีปัญหาการส่งผลผลิตเข้าบริษัท และช่วงที่ผลผลิตขาดแคลน (มีน้อย) ทางเกษตรกรที่
จะน าผลผลิตไปขายบริษัท/ผู้ซื้อที่ไม่ได้ท าสัญญาซื้อขายกัน ท าให้ทางบริษัทไม่มีวัตถุดิบเข้าแปรรูป ขณะที่
ราคารับซื้อจะสูงมากส่งผลต่อต้นทุนของบริษัท และมีปัญหาการส่งออกท่ีตามมา 

 อย่างไรก็ตามจากข้อมูลของทั้งเกษตรกรและบริษัท สะท้อนให้เห็นว่าระบบการผลิตแบบตลาด
ข้อตกลงในภาคตะวันออกนั้น เป็นระบบที่บริษัทและเกษตรกรยอมรับได้ โดยเฉพาะเกษตรกรมีความคิดเห็นที่
ยอมรับรูปแบบการท าสัญญาข้อตกลง แต่ในทางปฏิบัติแม้ว่าทั้งสองฝุายจะพยายามเอ้ือประโยชน์ต่อกัน ก็ยังมี
ข้อจ ากัดที่ต้องมีการแก้ไขและพัฒนาต่อไป โดยเฉพาะระบบการผลิตของเกษตรกรที่ไม่เป็นไปตามแผนการ
ส่งเสริมและบางบริษัทที่ยังไม่มีรูปแบบงานส่งเสริมการเกษตรที่ชัดเจน เกษตรกรมีจ านวนน้อย ส่งผลต่อการ
แย่งชิงผลผลิตกันเอง นอกจากจุดรวบรวม และแผงรับซื้อของบริษัทแปรรูปจากทางภาคตะวันตกและระหว่าง
บริษัทในภาคเดียวกัน  

 โดยภาพรวมระบบการผลิตสับปะรดตามแบบตลาดข้อตกลง ของภาคตะวันออกเป็นรูปแบบการ
ส่งเสริมเกษตรกรที่มีการพัฒนามาได้ดีในระดับหนึ่ง แม้ว่าจะยังไม่สมบูรณ์ตามแนวความคิดและเปูาหมายของ
ทางบริษัท แต่ก็เป็นระบบที่ดีกว่าการซื้อขายแบบเสรี ซึ่งคงต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างเกษตรกรและบริษัท
ผู้ด าเนินการ เพื่อให้มีการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น  
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บทท่ี 5  
สรุปและข้อคิดเห็น 

 
สรุป 

การแข่งขันด้านการตลาดสินค้าเกษตรที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วท าให้ทุกประเทศต้องมีการ
พัฒนาโดยก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงาน เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของแต่ละประเทศให้สามารถแข่งขันได้ใน
ตลาดโลกที่เป็นระบบเปิดไร้พรมแดนโดยเฉพาะแนวทางทางการค้าเสรี (Free Trade Area : FTA) ที่เป็นการ
รุกใหญ่ทางการค้าและเปิดโอกาสให้ทุกประเทศมีความเท่าเทียมกันของมนุษย์ชาติ ประเทศไทยจึงควรมีการ
พัฒนาระบบการผลิตภาคเกษตรให้มีความมั่นคงและเป็นพ้ืนฐานให้เกษตรกร และกลุ่มผู้รับซื้อผลผลิตได้มี
ความมั่นใจด้านการท าธุรกิจต่อกัน ซึ่งระบบตลาดข้อตกลง สามารถน ามาปรับใช้กับภาคเกษตรได้เป็นอย่างดี 
เพียงแต่ปรับปรุงรูปแบบและวิธีการให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดและทุกฝุายต้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง 
เพ่ือพัฒนาการเกษตรของไทย  

 
ข้อคิดเห็น  

จากการแข่งขันในระบบการผลิตภาคเกษตรที่มีแนวโน้มที่จะเข้มข้นมากขึ้นทั้งการแข่งขันกันเอง
ภายในประเทศและการแข่งขันระหว่างประเทศ ท าให้ภาคเกษตรของไทยจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ผลิตและการบริหารจัดการเพื่อให้สามารถแข่งขันกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วได้ ภาคธุรกิจและเกษตรกรต้อง
หันมาร่วมมือกันเพ่ือพัฒนาระบบในสายการผลิต(Supply chain) เพ่ือให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ต้นทุนต่ าแต่
ผลผลิตและคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ลูกค้าต้องการระบบตลาดข้อตกลง(contract farming) เป็นรูปแบบ
หนึ่งของระบบการเกษตรเพื่อการค้า สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการแข่งขันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องบูรณาการแนวคิด หลักการและวิธีการปฏิบัติให้เป็น
เอกภาพภายใต้บทบาทและหน้าที่ของแต่ละฝุาย โดยมีภาครัฐเป็นผู้ให้การสนับสนุนและแก้ปัญหาอุปสรรค
ต่างๆในระบบภายใต้นโยบายที่ต้องให้การสนับสนุนอย่างไม่มีข้อจ ากัด ซึ่ งภาพรวมกรอบความคิด
(Conceptual Framework) ของระบบตลาดข้อตกลง สรุปไว้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาครัฐ 

การผลิตสินค้าเกษตร
แบบตลาดข้อตกลง
ในภาคตะวันออก 

ภาคเอกชน/บริษัท 

ภาคสินเชื่อ ภาคเกษตรกร 

ให้ความรู้/เทคโนโลยี 

ส่งเสริมการผลิต 

สนับสนุนวิชาการ/ข้อมูลการเกษตร/การผลิต 

ประสานเชื่อมโยงบริษัท/เกษตรกร 

แก้ปัญหา,เจรจา,ไกลเกลี่ย 

ติดตาม/ประเมินผล 

พิจารณาเกษตรกร/พ้ืนที่ 

สนับสนุนสินเชื่อ 

ข้อมูล/วิชาการ 

ติดตามประเมินผล 

กิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมอ่ืนๆ 

สนับสนุนวิชาการ/ปัจจัยการผลิต 

รับซื้อผลผลิตและปฏิบัติตามสัญญา 

ประสานเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร 

ติดตามเกษตรกร 

พัฒนาระบบส่งเสริมที่เหมาะสม 

ปฏิบัติตามสัญญา 

ผลิตสินค้าเกษตรตามข้อแนะน า 

ส่งมอบผลผลิตตามสัญญา 

พัฒนาทางวิชาการ
ข้อมูลการเกษตร/การ

ผลิต 
รวมกลุ่มท ากิจกรรม 

ปฏิบัติตามสัญญา 

กิจกรรมอ่ืนๆ 

แผนภูมิ : กรอบความคิดในการบริหารระบบตลาดข้อตกลง (contract farming) 
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รูปแบบตลาดข้อตกลงแบบ Multipartite 

 

หน่วยงานภาครัฐ 
 
 
 
 
 
    อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง         กลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
         สถาบันเฉพาะทางการศึกษา      หน่วยงาน/องค์กรสนับสนุน 
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ลงวนัที.่.............เดือน...........................................พ.ศ. ........................ ส านักงานตั้งอยู่เลขที.่......................................... 

ถนน...............................................ต าบล/แขวง.....................................................อ าเภอ/เขต........................................... 

จังหวดั............................................ซ่ึงต่อไปนีใ้นสัญญานี ้เรียกว่า “ผู้รับสัญญา” ฝ่ายหน่ึง กบั........................................ 

.................................................อายุ...........ปี หรือโดย....................................................ต าแหน่ง...................................... 

ซ่ึงต่อไปนีใ้นสัญญานีเ้รียกว่า “ผู้ให้สัญญา” อกีฝ่ายหน่ึง ทั้งสองฝ่ายมีข้อตกลงกนัดังต่อไปนี้ 

 ข้อ (1.) ผู้รับสัญญา เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการเกษตร ตั้งโรงงานขึน้เพือ่ผลติ ผลติภัณฑ์สับปะรด 

โดยจะรับซ้ือผลผลติสับปะรดจากผู้ให้สัญญา ในราคาประกนัข้ันต ่ากโิลกรัมละ......................บาท 

 ข้อ (2.) เพือ่เป็นหลกัฐานในความร่วมมือและประโยชน์ร่วมกนัระหว่างผู้รับสัญญา กบั ผู้ให้สัญญา สัญญาฯ 

ให้ไว้ต่อกนัดังข้อความต่อไปนี้ 

 ผลผลติสับปะรดที่ท าให้สัญญาจะจ าหน่ายเป็นวตัถุดิบให้แก่ผู้รับสัญญา รายละเอียดพืน้ทีป่ลูกดังนี้ 

 2.1 แปลงที ่1 จ านวนต้นทีป่ลูก............................ต้น  พืน้ทีป่ลูก.............................ไร่  จ านวนผลผลติประมาณ 

................ตัน  ตั้งอยู่หมู่ที.่..........ต าบล...................................ต าบล...................................จังหวดั................................... 

2.2 แปลงที ่2 จ านวนต้นทีป่ลูก............................ต้น  พืน้ทีป่ลูก.............................ไร่  จ านวนผลผลติประมาณ 

................ตัน  ตั้งอยู่หมู่ที.่..........ต าบล...................................ต าบล...................................จังหวดั...................................  

2.3 แปลงที ่3 จ านวนต้นทีป่ลูก............................ต้น  พืน้ทีป่ลูก.............................ไร่  จ านวนผลผลติประมาณ 

................ตัน  ตั้งอยู่หมู่ที.่..........ต าบล...................................ต าบล...................................จังหวดั................................... 

2.4 แปลงที ่4 จ านวนต้นทีป่ลูก............................ต้น  พืน้ทีป่ลูก.............................ไร่  จ านวนผลผลติประมาณ 

................ตัน  ตั้งอยู่หมู่ที.่..........ต าบล...................................ต าบล...................................จังหวดั................................... 

2.5 แปลงที ่5 จ านวนต้นทีป่ลูก............................ต้น  พืน้ทีป่ลูก.............................ไร่  จ านวนผลผลติประมาณ 

................ตัน  ตั้งอยู่หมู่ที.่..........ต าบล...................................ต าบล...................................จังหวดั................................... 

 กรณีทีผู้่ให้สัญญามีพืน้ที่ปลูกมากกว่าทีร่ะบุไว้ข้างต้น ให้จัดท ารายละเอยีดแนบท้ายสัญญาฯ 



 

 

 

 

 

 

ข้อ (3.) ผลผลติสับปะรดทีต่กลงท าสัญญาฯ ดังกล่าวในข้อ (2) ข้างต้น ผู้ให้สัญญามีเป้าหมายทีจ่ะส่งผลผลติ

จ าหน่ายกบัผู้รับสัญญาฯ ตามจ านวนของแต่ละเดือน 

เดือนมกราคม  จ านวน................................................ต้น จ านวน................................................ตัน 

เดือนกุมภาพนัธ์  จ านวน................................................ต้น จ านวน................................................ตัน 

เดือนมีนาคม  จ านวน................................................ต้น จ านวน................................................ตัน 

เดือนเมษายน  จ านวน................................................ต้น จ านวน................................................ตัน 

เดือนพฤษภาคม  จ านวน................................................ต้น จ านวน................................................ตัน 

เดือนมิถุนายน  จ านวน................................................ต้น จ านวน................................................ตัน 

เดือนกรกฎาคม  จ านวน................................................ต้น จ านวน................................................ตัน 

เดือนสิงหาคม  จ านวน................................................ต้น จ านวน................................................ตัน 

เดือนกนัยายน  จ านวน................................................ต้น จ านวน................................................ตัน 

เดือนตุลาคม  จ านวน................................................ต้น จ านวน................................................ตัน 

เดือนพฤศจิกายน จ านวน................................................ต้น จ านวน................................................ตัน 

เดือนธันวาคม  จ านวน................................................ต้น จ านวน................................................ตัน 

3.1 การแจ้งจ านวนผลผลติของผู้ให้สัญญาทีจ่ าหน่ายให้กบัผู้รับสัญญาฯ ควรมีการกระจายผลผลติ 

3.2 จ านวนผลผลติทีจ่ะส่งผู้รับสัญญายอมรับผลผลิตในแต่ละเดือนของผู้ให้สัญญาตามผลผลิตข้อ (3) แต่หาก

ส่งมอบไม่เป็นไปตามแผน ปริมาณผลผลิตรวมทั้งปีต้องไม่ให้สูงหรือต ่ากว่าร้อยละ 20 ของแผนการตามข้อ (3) ถ้าส่ง

มอบต ่ากว่าปริมาณปริมาณทีร่ะบุในสัญญาฯ นีใ้ห้ถือว่าสัญญาฯ นีเ้ป็นอนัยกเลกิ 

ข้อ (4.) การรับซ้ือผลผลิตตามที่ระบุในสัญญาฯ ที่ผู้รับสัญญาจะต้องซ้ือไว้ทั้งหมดภายใต้เง่ือนไขมาตรฐาน

การรับซ้ือสับปะรดสดเข้าโรงงานท้ายสัญญาฯ นี้ หากผู้รับสัญญาไม่รับซ้ือตามสัญญาฯ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

ผู้รับสัญญาต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึน้แก่ผู้ให้สัญญาตามมูลค่าผลผลิตสับปะรดที่ระบุไว้ในสัญญาฯ 

นีใ้นกรณทีีม่ีปัญหาและตกลงกนัไม่ได้ ให้ทั้งสองฝ่าย แจ้งคณะกรรมการบริหารส านักงานพัฒนาสับปะรดจังหวัดหรือ

คณะท างานพฒันาและประสานงานสับปะรดสามฝ่ายระดับจังหวดัเป็นผู้ช้ีขาด 

ข้อ (5.) ผลผลิตสับปะรดที่มีคุณภาพต ่ากว่ามาตรฐานแนบท้ายสัญญาฯ นี้ ผู้ให้สัญญาต้องขนกลับคืนไป

ทั้งหมด หรือถ้าจะขาย ผู้รับสัญญาสามารถรับซ้ือไว้โดยตกลงราคากนัเอง ผลผลิตสับปะรดที่มีขนาดเล็กกว่ามาตรฐาน

หรือไม่รับซ้ือ ให้นับรวมอยู่ในจ านวนผลผลติตามข้อ (3) 



 

 

ข้อ (6.) การช าระเงินค่าผลผลิตสับปะรดของผู้รับสัญญา ตามสัญญาที่ต้องช าระเงินให้ผู้ให้สัญญาภายใน 15 

วนั นับแต่วนัทีส่่งมอบผลผลติสับปะรดจากผู้ให้สัญญา 

ข้อ (7.) กรณทีีผู้่รับสัญญาหยุดด าเนินการผลิตเพื่อซ่อมแซมเคร่ืองจักรประจ าปีหรือด้วยเหตุผลอย่างอื่น ผู้รับ

สัญญาต้องให้ผู้ให้สัญญาทราบก าหนดเวลาดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วนั 

 

 

ข้อ (8.) ถ้ามีการปฏิบัติผิดสัญญาข้อใดข้อหน่ึงเกิดขึ้นท าให้เกิดความเสียหายแก่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงหรือเกิด        

ข้อขัดแย้งทีไ่ม่อาจตกลงกนัเองได้ทั้งสองฝ่าย ทั้งสองฝ่ายตกลงให้คณะกรรมการไตรภาคีและประสานงานกับสับปะรด

สามฝ่ายระดับจังหวดัเพือ่เป็นผู้ช้ีขาดยกเว้นกรณเีกดิภัยพบิัติทางธรรมชาติหรือเหตุสุดวสัิยให้ความเสียหายเป็นพงั 

ข้อ (9.) สัญญาฯ นี้หากข้อความใดไม่เหมาะสมให้คณะกรรมการบริหารส านักงานพัฒนาสับปะรด                    

แห่งประเทศไทยออกประกาศแนบท้ายสัญญาฯ เพือ่ให้เกดิประโยชน์ต่อคู่สัญญาต่อไป 

สัญญาฯ ฉบับนี้ท าขึ้นสองฉบับมีความอย่างเดียวกัน ทั้งสองฝ่ายเข้าใจข้อความในสัญญาฯ ตลอดแล้วจึง       

ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐาน และต่างฝ่ายต่างถือไว้เป็นส าคัญฝ่ายละฉบับ 

 

 

     ลงช่ือ.......................................................................บริษัท 

               (                          ) 

ลงช่ือ.......................................................................สมาชิก 

               (                          ) 

ลงช่ือ.......................................................................พยาน 

               (                          ) 

ลงช่ือ.......................................................................พยาน 

               (                          ) 

 



 

 

 

 

  

 


