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เครือเจริญโภคภัณฑ์มีความตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงเลือกผลิตวารสารเล่มนี้ผ่าน ‘นวัตกรรม
การพิมพ์สีเขียว’ ท่ีมีส่วนช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิต เทียบเท่าการปิดหลอดไฟ  
1 ชั่วโมง ในการรณรงค์ลดโลกร้อน จ�านวน 4,678 ดวง ต่อวารสาร 5,000 เล่ม และในส่วนที่ไม่สามารถ 
ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ได้จัดหาคาร์บอนเครดิตมาชดเชยเท่ากับศูนย์ จากปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทั้งหมด 1.03 ตัน เพื่อให้ได้หนังสือคุณภาพดี และเป็นส่วนหนึ่งในการท�าให้โลกยั่งยืน
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โลกเปลี่ยนไป เกษตรกรรมเปลี่ยนแปลง
 ยุค 4.0  มคีวามเปล่ียนแปลงแบบคาดไม่ถงึ (Disruption) เกิดขึน้ในทกุหย่อมหญ้า สิง่ส�าคญัคอื ‘คน’  
กบั ‘ความเรว็’ คอืหวัใจส�าคญั ทกุภาคส่วนต้องเร่งปรับตวัอย่างจรงิๆ จงัๆ ไม่เว้นแม้แต่ภาคเกษตร 
ท่ีเป็นกลไกส�าคญัของการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจประเทศ ค�าถามส�าคญัคือ เราจะท�าอย่างไร เมือ่เกษตรกร
มีแนวโน้มลดลง ในขณะที่ความเสี่ยงเพิ่ม ตลาดต้องการสินค้าที่มีทั้งปริมาณและคุณภาพสูงขึ้น 
 ภาคการเกษตรของไทยมี ‘เกษตรกร’ ซึ่งยังใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย 
บ้างขาดการจัดการท่ีด ี บ้างประสบปัญหาการลงทนุ การตลาด ขาดเงนิทนุสนบัสนนุ มเีพยีงความรู ้
และประสบการณ์ท่ีสืบทอดต่อกันยาวนาน ทั้งน้ี เกษตรกรยังต้องเผชิญความเสี่ยงทั้งโรคระบาด  
ภัยธรรมชาติ ความผันผวนของราคาสินค้า (Commodities) จึงมีหนี้สินล้นพ้นตัว หลายฝ่ายจึงมี
แนวคิดน�าการเกษตรรูปแบบใหม่มาเป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกร เพื่อให้หลุดพ้นวังวนกับดัก 
รายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) ไปให้ได้
  มีการพูดถึงการน�านวัตกรรมมาใช้เพื่อลดความเสี่ยง เช่น การวางแผนจัดการพื้นที่ (Zoning, 
Geo Strategy vs Market) เพือ่จดัการพืน้ทีป่ลกูให้เหมาะสมกบัสภาพภมูศิาสตร์และตามทีต่ลาดต้องการ 
เช่น การวางโซนนิง่ปลกูมะพร้าว รองรับตลาดในเมอืงจนีทีนิ่ยมด่ืมน�า้มะพร้าวมากขึน้ ฯลฯ
 แนวทางการน�านวัตกรรมมาใช้ในการบรหิารจดัการน�า้ให้เพยีงพอ เพือ่ช่วยให้ผลผลติดขีึน้ ท�าให้
เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม ซ่ึงจะช่วยแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกรได้ นอกจากนี้ยังมี Seed 
and Soil หรอืการพัฒนาเมล็ดพันธุแ์ละดนิ หากเกษตรกรมเีมล็ดพนัธุท์ีด่ ีมกีารเตรียมดินทีเ่หมาะสม 
จะท�าให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ 
 อย่างไรก็ตาม เกษตรยังต้องเผชิญปัญหาการแข่งขันที่สูงขึ้น มีกฎระเบียบต่างๆ ออกมาบังคับ
ใช้มากมาย ผู้บริโภคมีมาตรฐานสูงขึ้น เน้นและใส่ใจคุณภาพมากขึ้น หลายประเทศในโลกจึงต้อง
หันมาใช้การเกษตรยุคใหม่ ในรูปแบบฟาร์มขนาดใหญ่ หรือ Mega Farming
 บางประเทศในยุโรปใช้รูปแบบ ‘สหกรณ์’ (Co-Op) แนวทางนี้เกษตรกรและผู้น�าเกษตรกร 
ต้องมีความเข้มแข็ง และสามารถควบคุมคุณภาพของผลผลิตได้ มีการปรับใช้เทคโนโลยีที ่
เหมาะสม มีการบริหารจัดการที่ดี จะช่วยเสริมศักยภาพในการแข่งขันได้เป็นอย่างดี 
 ทั้งนี้ สหรัฐอเมริกาประสบความส�าเร็จจาก ‘เกษตรพันธสัญญา’ (Contract Farming) และ 
Mega Farm เพราะช่วยให้เข้าถึงเทคโนโลยี การตลาด การบริหารจัดการ และท�าให้เกษตรกร 
บางส่วนผันตัวไปอยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งภาคธุรกิจบริการมากขึ้น เป็นการยกระดับ
มาตรฐานเกษตรกรไทย
 ส�าหรับประเทศไทย ‘เกษตรพันธสัญญา’ เป็นเพียงทางเลือกหนึ่งซึ่งยังมีอีกหลากหลาย 
ทางเลอืกทีม่ทีัง้จดุเด่น จดุด้อย อยูท่ีว่่าเราจะเลอืกใช้อย่างไรให้เหมาะสมกบัพืน้ทีแ่ละความพร้อม
ของเกษตรกร สิ่งส�าคัญคือ เกษตรกรจะต้องปรับตัว โดยเฉพาะในยุคที่มีการตรวจสอบย้อนกลับ 
(Traceability) และการมีเครือข่ายเก็บข้อมูล ซึ่งมีบทบาทส�าคัญ
 อย่างไรก็ตาม หัวใจส�าคัญของการท�าเกษตรพันธสัญญาคือ อย่ารู้เพียงแค่ทฤษฎี เราต้องรู้วิธี
ปฏิบตัทิีถ่กูต้อง ซึง่การทีเ่รามรีะบบค้นหาและตรวจสอบย้อนกลบัได้จะช่วยเช่ือมโยงห่วงโซ่คณุค่า 
ท�าให้เราควบคมุต้นทนุค่าขนส่งและท�าให้ลดลงได้ และยงัช่วยควบคมุคณุภาพรวมทัง้ความผนัผวน
ของวัตถุดิบ ท�าให้การแข่งขันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  วนันีโ้ลกยคุใหม่ขบัเคล่ือนโดยคนรุ่นใหม่ทีเ่ช่ือเร่ืองความยัง่ยนื องค์กรระดบัโลก คนเก่งระดบัโลก 
ต่างตระหนักและให้ความส�าคัญเรื่องความยั่งยืน องค์กรมีก�าไร แต่ไม่มีเป้าหมายด้านความยั่งยืน 
สุดท้ายก็ไม่ยั่งยืน  
 ดงันัน้ ภาคเกษตรของไทยต้องยดึหลกัการพฒันาทีย่ัง่ยนื เพือ่ให้เตบิโตอย่างยัง่ยนืไปพร้อมกบั
ทุกภาคส่วน และต้องรักษาสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อให้โลกใบนี้อยู่ได้อย่าง
ยั่งยืนและมีความสุข

  ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ
บรรณาธิการบริหาร 
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 พดูถงึตลาดสด ภาพแรกทีน่กึถงึคอืสถานที่
ในย่านชุมชน มีผู้คนมากหน้าหลายตา เป็น
แหล่งรวบรวมสินค้านานาชนิด ทั้งสินค้า
อปุโภค บรโิภค ผกัสด ผลไม้ มสิีนค้าให้เลือกซือ้
เลือกหาหลากหลายประเภท เชื่อว่าทุกคน 
รู ้จักและคุ้นชินกับภาพตลาดสดในรูปแบบ
เดิมๆ กันดีอยู่แล้ว 
 แต่วันนี ้รปูแบบการตลาดการค้าขายเปลีย่นแปลง 
ไปตามยุคสมัย โดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยี 
เข้ามามีส่วนอย่างมากกับชีวิตของผู้คน
 ทกุวันนี ้ เราพดูถงึเทคโนโลยใีนยคุ 4.0 ทีท่�า 
ให้ชวีติประจ�าวนัของคณุง่ายขึน้กว่าทีเ่คย เมือ่
พูดถงึตลาดสินค้าออนไลน์ เราจะนึกภาพออก
ทันทีว่า มีการซื้อขายเสื้อผ้า เครื่องส�าอาง  
กระเป๋าแบรนด์เนมหรูๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต  
ผ่านสือ่สงัคมออนไลน์ ผ่านแอปพลเิคชัน่ ฯลฯ  
ซื้อง่าย ขายคล่อง สะดวกรวดเร็ว ส่งของตรง
ถึงบ้าน ไม่ต้องเดินทางให้หงุดหงิดกับการ
จราจรที่ติดหนึบ
 อยากจะบอกว่าไม่เพียงการขายสินค้า
ออนไลน์ทีเ่ราได้พดูถงึไปแล้ว เรายงัมี ‘ตลาดสด
สีเขยีว’ หรอืทีเ่รยีกว่า ‘กรนีมาร์ท’  
 ฟังดูก็ยังรู้สึกธรรมดาๆ ไม่น่าตื่นเต้นอะไร 
แต่สิ่งที่จะบอกต่อก็คือ ‘กรีนมาร์ท’ เป็นการ
น�าเอาตลาดสด ผักผลไม้มาอยู่บนจอสี่เหลี่ยม 

เรื่อง : Greentea ภาพ : 123rf.com

THINK FORWARD

พร้อมทั้งเปิดให้ซื้อขายผ่านแอปพลิเคชั่น 
บนโทรศัพท์มือถือกันแล้วนะ
 อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพดั้งเดิมของ 
คนไทย เรามีทรัพย์ในดินสินในน�้า มีผลผลิต
ทางการเกษตรมากมายที่ท�ารายได ้มาสู ่
ประเทศเป็นกอบเป็นก�า  
 แต่เช่ือหรอืไม่ ‘เกษตรกร’ บ้านเราส่วนใหญ่
ยังเป็นเกษตรกร 1.0 และยังยากจนอยู ่ 
เกษตรกรขาดเทคโนโลยี ขาดการบริหาร
จัดการที่ดี ที่ส�าคัญขาดความเชื่อมโยงกับ
ตลาด ปลกูอะไร ขายอะไร กท็�ากนัมาแบบนัน้ 
ปัญหาหนึ่งคือ การน�าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในภาคการเกษตรน้อยมาก
 กลุม่นวตักรจงึได้ตัง้ต้นจากค�าถามทีว่่า ท�า
อย่างไรให้เกษตรกรรู้ว่า ปลูกอะไรแล้วขายได้ 
ความต้องการของตลาดคอือะไร ผูบ้รโิภคจะซือ้
อะไร ทมีงานจงึพัฒนาแอปพลเิคชัน่ขึน้มาเพื่อ
เช่ือมโยงผู้ซื้อกับผู้ขายให้มาพบกันโดยตรง 
ไม่ต้องผ่านตัวกลาง ท�าให้เกษตรกรเข้าใจผู้บริโภค
มากขึ้น และมีระบบช่วยบริหารจัดการข้อมูล
การซื้อขายที่สะดวกรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นการ
ส่งเสริมเกษตรกรให้ผลิตสินค้าคุณภาพและ 
มคีวามต่อเนือ่ง และเมือ่มีสนิค้าผลติเข้าสูต่ลาด 
เกษตรกรกม็รีายได้ ทีส่�าคญัผูบ้รโิภคได้สนิค้า 
ดีมีคุณภาพในราคาที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง    

กรีนมาร์ท : ตลาดสดสีเขียว
เชื่อมโยงผู้ซื้อ ถึงมือผู้ขาย

กรีนมาร์ท แอปพลิเคชั่นน�้าดีมีรางวัลการันตี 
คุณภาพ  
1. รางวัลเหรียญทอง Seoul International 
Invention Fair 2017 จาก ประเทศเกาหลีใต้ 
2. รางวัลพิเศษ Special Award 2017 จาก 
Taiwan Invention Association
3. Excellent Award 2017 จาก ประเทศเลบานอน

  ‘กรีนมาร์ท’ มีจุดเด่นตรงที่เกษตรกร
สามารถระบุต�าแหน่งของสินค้าในแผนท่ี 
สามารถสั่งสินค้าล่วงหน้า ชุมชนเกษตรกร
สามารถตัง้ทมีตรวจสอบคณุภาพก่อนส่งสนิค้า 
มีการวางแผนจัดการระบบขนส่งของชุมชน 
ท�าให้กลุม่เกษตรกรเรยีนรูก้ารท�าธรุกจิ ทีส่�าคัญ 
สินค้าส่งไปยังผู้บริโภคโดยตรง
 ที่ผ่านมาได้ทดลองใช้ในหลายพื้นที่ และมี
เกษตรกรน�าสินค้าในภาคการเกษตรท่ีเป็น
สินค้า ‘เกษตรอินทรีย์’ เช่น ผัก ผลไม้ปลอด
สารพิษ รวมทั้งสินค้าแปรรูปต่างๆ มาโพสต์
ขายออนไลน์บนแอปพลิเคชั่น ‘กรีนมาร์ท’ 
ซึง่นอกจากความสะดวกสบายแล้วยงัเป็นการ
เพิ่มช่องทางการขายของชาวชุมชนบนสังคม
ออนไลน์ ช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้ชาว
ชุมชนได้อีกด้วย
 จากนีไ้ป ทมีงานท่ีพัฒนาแอปฯ ตลาดสเีขยีว 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  จะยกระดับเกษตรกร  
จาก 1.0 ค่อยๆ ไต่ระดบัขึน้ไป และในไม่ช้าคง
ได้เห็นภาพคุณลุง คุณป้า คุณตา คุณยายขาย
ผักผลไม้สดๆ ใหม่ๆ รวมถึงสินค้าแปรรูปที่มี
คุณภาพดีได้มาตรฐานผ่านออนไลน์มากขึ้น 
โดยผู้ซื้ออย่างเราๆ ไม่ต้องเดินทางไปไหนไกล 
เพียงหยิบโทรศัพท์มือถือเข้าแอปพลิเคชั่น  
‘กรีนมาร์ท’ สินค้าที่คุณต้องการจะส่งตรงถึง
มือคุณเพียงปลายนิ้วสัมผัส
 ‘กรนีมาร์ท’ จงึนบัเป็นก้าวใหม่ทีส่�าคญัของ
เกษตรกรไทย ทีจ่ะพลกิโฉมหน้าจากเกษตรยคุ 
1.0 ไปสู่ในยุค 4.0 ได้อย่างเต็มภาคภูมิ  
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 นับเป็นข่าวดีท่ีท�าให้เกษตรกรไทยยิ้มได้ 
เม่ือประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560  
โดยภาครฐัก้าวเข้ามามบีทบาทในการก�าหนด
หลักเกณฑ์ในการท�าสัญญาในระบบเกษตร
พันธสัญญา เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ 
ทกุฝ่าย ทัง้ฝ่ายผู้ประกอบธรุกจิทางการเกษตร 
และฝ่ายเกษตรกร รวมถงึก�าหนดกลไกในการ
ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา  
 “ซีพีเอฟได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู ้ประกอบ
ธุรกิจทางการเกษตรในระบบเกษตรพันธ-
สญัญาและจดัท�าหนงัสอืช้ีชวนตามหลกัเกณฑ์
ของ พ.ร.บ. เรียบร้อยแล้ว”  
 ณรงค์ เจียมใจบรรจง รองกรรมการ 
ผูจ้ดัการอาวุโส บริษทั เจรญิโภคภณัฑ์อาหาร 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กล่าวและเล่า
ต่อไปว่าปัจจุบันซีพีเอฟมีเกษตรกรในระบบ 
Contract Farming อยู่ 5,960 คู่สัญญา 
ครอบคลมุการเลีย้งไก่เนือ้ ไก่ไข่ และสกุร โดย 
60% ของจ�านวนคูส่ญัญานีเ้ป็นเกษตรกรทีอ่ยู่
กับบริษัทมายาวนานกว่า 10 ปี
 “ความจริงแล้ว Contract Farming ซีพี
น�าแนวทางนี้เข้ามาส่งเสริมชาวบ้านตั้งแต ่

เงินทุน เพราะสถาบันการเงินก็พร้อมท่ีจะ
ปล่อยเงินกู้ให้กับเกษตรกรที่ท�า Contract 
Farming  และแน่นอนว่าสุดท้ายคือผลิตแล้ว
มีตลาดรองรับแน่นอน”
  นอกจากนีบ้รษิทัยงัได้พฒันาปรับปรงุสญัญา
โดยอิงแนวทางสากลของ UNIDROT (The 
International Institute for the Unification 
of Private Law) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระทาง
กฎหมายสากลอันดับ 1 ของโลก มาสร้าง
มาตรฐานการด�าเนนิโครงการคอนแทรก็ฟาร์ม
ที่ดี ให้ความส�าคัญกับเกษตรกรในฐานะ
พันธมิตรธุรกิจที่เติบโตไปด้วยกัน สัญญา 
Contract Farming ของซีพีเอฟจึงได้รับการ
ประเมินจากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ว่ามีความเป็นธรรมและเป็น
สากล ขณะเดียวกัน องค์การอาหารและ
การเกษตรแห่งสหประชาชาต ิยงัให้การยอมรบั
โดยน�าไปเป็นตัวอย่างในหลายประเทศด้วย  
 ประการส�าคัญ ซีพีเอฟในส่วนของภาค
ปศุสัตว์เป็นรายแรกที่ ‘ประกันภัย’ รองรับ
ความเสี่ยงแทนเกษตรกรรายย่อยในประเภท
ประกันรายได้ (หรือฝากเลี้ยง) โดยเพิ่ม ‘การ
ประกันภัย’ เพือ่ช่วยลดความเส่ียงของโรงเรอืน
และอุปกรณ์ซ่ึงเป็นทรัพย์สินของเกษตรกร 
หากเกิดภัยพิบัติ  
  “ตามปกติเกษตรกรรายใหม่จะมีเงื่อนไข
ของสถาบนัการเงนิให้ท�าประกันโรงเรือนและ
อปุกรณ์เป็นเวลา 8 ปี แต่หลงัจากช�าระหนีเ้งินกู้
ครบถ้วน เกษตรกรส่วนใหญ่มักจะไม่ท�า
ประกันต่อ ซึ่งถ้าเกิดอะไรขึ้นมา เช่น ไฟไหม้ 
เขาหมดอาชีพเลยนะ บริษัทจึงมีแนวคิดที่จะ
ช่วยรองรบัความเสีย่งตรงนีแ้ทนเกษตรกรเพือ่
สร้างความม่ันคงอย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกร
กลุม่นี”้  รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุสกล่าวถงึ
แนวคิดใหม่ 
 นบัเป็นสร้างประวตัศิาสตร์หน้าใหม่อกีครัง้
ของระบบ Contract Farming เพราะถือ 
ได้ว่าซีพีเอฟเป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียว 
ในเมืองไทยที่ท�าประกันภัยให้เกษตรกร 

Contract Farming 

CREATING A BETTER LIFE

เรื่อง : Inner_hong ภาพ : ถนอมศักดิ์ บุญวิภาส

เพื่อนร่วมทาง... สู่ความยั่งยืน

พ.ศ. 2518  หรือ 40 กว่าปีแล้ว โดยส่งเสริมโครงการ
เลีย้งไก่กระทงทีอ่�าเภอศรีราชา มีเกษตรกรเข้าร่วม
อยู่ประมาณ 200 ราย รายละ 10,000 ตัว  
ท่านประธานอาวุโสธนนิท์บอกว่า ‘เกษตรกรคอืคูช่วีติ’ 
เกษตรกรก็คอืพาร์ตเนอร์ชปิของเรา เพราะฉะนัน้
ในการท�าธุรกิจ จะต้องได ้รับประโยชน  ์
ทั้งเกษตรกร ภาครัฐ และบริษัท เพราะถ้า
เกษตรกรอยูไ่ม่ได้ บริษทักอ็ยูไ่ม่ได้เหมอืนกนั”
ระบบสหกรณ์ - ระบบเกษตรพันธสัญญา 
 ในระดับโลก การส่งเสริมอาชีพเกษตรกร 
มี 2 แนวทางใหญ่ๆ คือ แนวทางจากฝั่งยุโรป 
นิยมส่งเสริมอาชีพเกษตรกรโดยใช้ระบบ
สหกรณ์ คือ ให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันเพื่อการ
เลี้ยงสัตว์ การบริหาร การผลิต การตลาด ไป
จนถงึการจ�าหน่ายให้แก่ผูบ้รโิภค และแนวทาง
จากทางฝั ่งสหรัฐอเมริกา ที่ส่งเสริมระบบ  
Contract Farming โดยถือว่าผู้ซ้ือกับผู้ขาย
ท�าธรุกจิร่วมกนั มกีารแบ่งหน้าทีก่นัท�า และมี
ข้อตกลงร่วมกัน 
 “Contract Farming สามารถทีจ่ะตอบโจทย์
ได ้ทั้ งหมด เ ม่ือ เกษตรกร เข ้ ามา เป ็น 
สมาชิกโครงการของเรา จะได้รับความรู้ ได้
โนว์ฮาว เทคโนโลยต่ีางๆ  สามารถเข้าถึงแหล่ง
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SD  STORY

เรื่อง : ศศิธร ภาพ : เนาวรัตน์ บุญวิภาส, ถนอมศักดิ์ บุญวิภาส

ความร่วมมือเพื่อก้าวสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืนภาคการเกษตรด้วยระบบ Contract Farming  
Contract Farming... Partnerships for Growth

ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร   
“ความส�เรจ็ของ Contract  Farming ขึน้อยู่กบัความสมัพนัธ์ระหว่างท้ังสองฝ่าย”

 “ความยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ เศรษฐกิจต้อง
ยั่งยืน สังคมต้องยั่งยืน แล้วก็สภาวะแวดล้อม
ต้องยั่งยืนด้วย”
 ดร.นพินธ์ พวัพงศกร  นกัวชิาการเกยีรตคิณุ 
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ 
TDRI ฉายภาพความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นได้จริง  
ราวกับจะยิ่งตอกย�้าว่าทุกสิ่งบนโลกน้ีจ�าเป็น
ต้องเชื่อมโยงกัน และส�าหรับเมืองไทยเรา 
ทีภ่าคการเกษตรมคีวามโดดเด่นเป็นอตัลกัษณ์
ของประเทศ  จงึไม่อาจละเลยการพฒันาอย่าง
ยั่งยืนควบคู่กันไปในทุกด้าน ซึ่งก็เป็นโอกาส

อันดีที่ ‘บัวบาน’ ฉบับนี้ได้พูดคุยกับผู้ทรง
คุณวุฒิด้านการวิจัย เพื่อรับทราบถึงมุมมอง
ด้านความยั่งยืนภาคการเกษตร โดยเฉพาะ 
ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างผลผลิตผ่าน 
รูปแบบ Contract Farming  
Contract Farming กับมิติ ‘เกษตรยั่งยืน’   
 จากนิยามที่ดร.นิพนธ์ นักวิชาการผู้ทรง
คณุวฒุใิห้ไว้ว่า “Contract  Farming หมายถงึ 
‘สญัญาการค้าขายระหว่างเกษตรกรกับพ่อค้า’ 
โดยเฉพาะผูค้้าปลกีหรอืโรงงานแปรรปู เนือ่งจาก
เกษตรกรไม่ได้ค้าขายกับผู้บริโภคโดยตรง   

แต่ส่งผ่านพ่อค้าที่อยู่ใกล้กับผู้บริโภคที่สุด”
 จึงพอหมายรวมได้ว่า ระบบ Contract  
Farming เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนา
ภาคการเกษตรในประเทศไทย  ไปสูเ่ป้าหมาย  
‘เกษตรยัง่ยนื’  ตามทีถู่กระบุไว้ในแผนพฒันา
เศรษฐกจิ โดยในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กไ็ด้น�า Contract Farming  มาสนอง
นโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจน ส่งผล
ให้เกษตรกรที่ร่วมโครงการมีรายได้ท่ีมั่นคง 
ส่วนผู้ซื้อ ผู้ประกอบการ ก็มีก�าลังการผลิต
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สามารถส่งออกสินค้าที่ได้มาตรฐาน
 แม้กระทั่งในมิติแห ่งความยั่งยืนด ้าน
การเกษตรทีใ่ห้ความส�าคญัเป็นอันดันดบัต้นๆ  
กบั ‘ความปลอดภัยในอาหาร’ เพราะเป็นเร่ือง
ที่เก่ียวพันกับสุขภาพของผู้คนทั่วโลก ก็ต้อง
ยอมรับว่าระบบ Contract Farming  ถือเป็น
ส่วนหนึง่ของห่วงโซ่ผลติอาหารปลอดภยั หรอื 
Food Safety ท่ีค�านึงถึงความปลอดภัยของ 
ผู้บริโภคเป็นหลัก ด้วยเง่ือนไขเกี่ยวกับการ 
ส่งออกของบรษิทัผลติอาหาร ท�าให้ต้องรักษา
มาตรฐานการผลิตอย่างเคร่งครัด สามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกกระบวนการ  จงึเชือ่มัน่
ได้ว่าผลผลิตปลายทางจะมีความปลอดภัยสูง

 
Contract Farming จากจุดเริ่มสู่ก้าวต่อ
แห่งความยั่งยืน
 “โชคดีที่ประเทศไทยเกิด Contract  
Farming ก่อนประเทศอืน่ๆ ในเอเชีย จากการ
ส่งเสริมของภาคเอกชน โดยในส่วนของการ 
ส่งเสริมเลี้ยงไก่เริ่มจากเครือเจริญโภคภัณฑ์  
ที่เอาระบบมาจาก อาร์เบอร์ เอเคอร์ส แต่
ปัจจุบันนีไ้ด้ขยายขอบเขตเปลีย่นแปลงไปมาก  
ซึง่เป็นผลมาจากการทีเ่กษตรกรมคีวามรู้มากขึน้ 
มีทั้งเทคโนโลยี และมีตลาดรองรับ”
 Contract  Farming เกิดขึ้นคร้ังแรกใน
สหรฐัอเมรกิา ด้วยสาเหตุเพราะการเปลีย่นแปลง
ทางเทคโนโลยีที่ส�าคัญ นั่นคือเทคโนโลยีที่น�า
มาใช้ในการเลีย้งไก่ ท�าให้ผูเ้ล้ียงได้ผลผลิตสูงขึน้ 
จากอตัราแลกเนือ้ (Feed Conversion Ratio) 
และอัตราการตายของไก่ลดลง Contract 

Farming จงึได้รบัความนยิมแพร่หลายมากขึน้ 
ปัจจุบันรูปแบบของ Contract Farming 
เปลีย่นแปลงตามพฒันาการของระบบเศรษฐกจิ 
จากการเติบโตของ Modern Trade  
 “ซเูปอร์มาร์เกต็ต่างชาตเิริม่ขยายฐานสูไ่ทย
เพ่ือสนองตลาดคนชัน้กลาง Contract Farming 
จึงพัฒนาสู ่อีกยุคหนึ่ง โดยซูเปอร์มาร์เก็ต 
ต่างแข่งขันให้บริการที่ดีที่สุดแก่ผู ้บริโภค 
เทคโนโลยสีารสนเทศท�าให้รู้จกัความต้องการ
ของลกูค้า จึงถ่ายทอดความต้องการของลกูค้า
ไปยังเกษตรกรว่าลูกค้าอยากได้แบบไหน  
มะม่วงต้องน�้าหนักขนาดนี้ ทุเรียนต้องตัด 
กี่วันก่อนสุก  เป็นต้น จากนั้นขยับไปถึงจุดที่มี
การไปคุยกับกลุ่มเกษตรกรบางกลุ่มที่มีฝีมือ 
ให้ผลิตสินค้าให้ เกิดเป็นการท�า CSR องค์กร  
เช่นเดียวกันกับองค์กร NGO ในต่างประเทศ  
ที่รณรงค์เรื่องอาหารปลอดภัย อยากได้ของ 
มีคุณภาพไปขายในยุโรป เพื่อให้ผลตอบแทน
คนืกับเกษตรกรในราคาทีคุ่ม้ค่า ลกัษณะเหมอืน
กลุม่สหกรณ์ สดุท้ายยงัมอีกีหนึง่กลุม่ววิฒันาการ  
คือบริษัทผลิตอาหารรายใหญ่เร่ิมเข้าไปหา
เกษตรกรโดยตรง  เพราะเลง็เห็นว่ากระแสโลก
ต้องการอาหารทีป่ลอดภยั ถ้าบรษิทันัง่อยูเ่ฉยๆ 
อาจจะแพ้ซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีทางเลือกให้ตรง
ความต้องการผูบ้รโิภค กเ็ลยลกุขึน้มาด�าเนนิการ
ส่งเสริมเรื่องการผลิตอาหารที่มี คุณภาพ 
ปลอดภยั ไม่ท�าลายสิง่แวดล้อม ซึง่ประเทศไทย
โชคดีที่ภาคเกษตรเราเป็นภาคเปิด อะไรดี 
ที่เข้ามา เช่น องค์กรมาตรฐานสินค้าอินทรีย์ 
เราเปิดรับหมด   
 “ดังน้ัน พฒันาการของ Contract Farming 
จึงมาถึงยุคท่ีการผลิตของเกษตรกรเชื่อมโยง

กบัความต้องการของตลาด ไม่ว่าจะอยูใ่นรปูแบบ
ของข้อตกลงใดๆ ก็ตาม เนื่องจากผมเดินทาง
ไปประชุมวิชาการค่อนข้างเยอะ ส�าหรับ
ววิฒันาการของระบบสัญญาระหว่างเกษตรกร
กบัผูข้ายในตลาดวนันี ้ เมอืงไทยก้าวมาถงึระดบั
ที่เม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในเอเชียแล้ว  
ผมคิดว่าเราก้าวหน้าที่สุดในเรื่องนี้” 
Contract Farming ในมิติที่ไร้มายาคติ
 นอกเหนอืจากการเป็นส่วนหนึง่ของห่วงโซ่
อปุทาน (Supply Chain) ทีผู่ซ้ือ้ (บรษิทัคูส่ญัญา) 
ต้องควบคุมกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน 
ของเกษตรกร และมีระบบการตรวจสอบ 
ย้อนกลับได้ (Traceability) เพื่อให้อาหารส่ง
ถึงมือผู้บริโภคอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย 
ตอบโจทย์ความยั่งยืนส่วนหนึ่งแล้ว  ก็ยังมีอีก
หลากหลายมิติความยั่งยืนที่เกิดจากระบบ 
Contract Farming  
 “ป ัจจุ บัน Contract Farming ได ้ 
ววิฒันาการไปสูจ่ดุทีก่่อให้มกีารจ้างงานเพ่ิมเตมิ
ในชนบท เพราะเกษตรกรมีการรวมกลุ่มกัน
เป็นวิสาหกิจชุมชนท่ีนอกจากจะรวมตัวกัน
ผลิต เช่น การปลูกผักปลอดภัยแล้ว วิสาหกิจ
ชุมชนยังตั้งโรงเรอืนคัดและบรรจุขึ้นในชุมชน 
ท�าให้มีการจ้างงานคนในชุมชนในกิจกรรม 
ต่อเนือ่งต้ังแต่การจ้างแรงงานเก็บผัก พอเกบ็เสรจ็ 
ก็ต้องมีโรงเรือนในการคัด ท�าความสะอาด 
บรรจุหีบห่อ ก็ต้องจ้างคนในท้องถิ่น  เมื่อเกิด
การสร้างงานอย่างนี้ได้ คนก็ไม่ต้องย้าย 
เข้าเมือง มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขในชนบท  
มีงานท�า ซึ่งไม่ใช่งานเกษตรกรรม แต่เป็น
ลกัษณะงานในอตุสาหกรรมแปรรปู นีคื่อความ
ยั่งยืนของการพัฒนาอีกมิติหนึ่ง” 
 แม้ท้ายทีส่ดุแล้วความร่วมมอืระหว่างผูจ้้าง
กับผู้ผลิตจะส่งผลส�าเร็จในเรื่องความมั่นคง
ทางรายได้ หากแต่ต้องยอมรับว่าในอดตีทีผ่่านมา
ระบบ Contract Farming มักถูกมอง 
ในภาพลบ และยังมีความเข้าใจผิดอยู่มาก 
เก่ียวกับความเป็นธรรมในสัญญาจ้างผลิตถงึขนาด
ถูกประทับตราเรียกขานว่าเป็น ‘สัญญาทาส’ 
และเกษตรกรก็คือ ‘ลูกทาส’
 “Contract Farming  จะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อ 
ทัง้สองฝ่ายไว้ใจซ่ึงกนัและกัน (Trust) งานวจิยั
ที่เราท�ากันมาเป็นเวลา 20 กว่าปี พบว่ามีการ
เบี้ยวกันทั้งสองฝ่าย ทั้งฝั ่งเกษตรกรเบ้ียว
บริษัทที่ท�าสัญญา เม่ือราคาตลาดมันสูงกว่า
ราคาในสัญญา หรือถ้าเม่ือไรราคาตลาดต�่า
มาก บริษัทก็เบี้ยวเกษตรกร ไม่มาซื้อตาม

ที่มาข้อมูล - หนังสือ ‘ชนบทไทย จากอดีตสู ่อนาคต’ 
จามะรี เชียงทอง จัดท�าโดย แผนงานสร้างเสริมนโยบาย
สาธารณะที่ดี (นสธ.)
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ก�าเนิด Contract Farming ในเมืองไทย
 รฐับาลไทยได้เริม่สนบัสนนุการท�า Contract 
Farming มาตั้งแต่ทศวรรษ 2520 โดยในยุคนั้น
รัฐบาลไทยขอความช ่วยเหลือจากสหรัฐ  
อเมรกิาเรือ่งสร้างเขือ่นน�า้อูน ท่ีจังหวัดสกลนคร  
เพือ่แก้ปัญหาความยากจนและความม่ันคง โดย
ให้เกษตรกรสามารถท�าเกษตรได้ในฤดแูล้ง จงึมี
การส่งเสรมิให้เกษตรกรปลูกมะเขอืเทศเพือ่เพิม่
รายได้ โดยมีบรษิทั อดมัส์ เอน็เตอร์ไพรเซส จ�ากดั 
เข้ามาส่งเสริมเกษตรกรปลูกมะเขอืเทศ - หลังจากนัน้ 
ระบบ Contract Farming ก็แพร่หลาย 
ไปสู่พืชชนิดอื่นๆ เช่น ข้าวญี่ปุ่น ข้าวบาสมาตี 
พันธุ์ข้าวโพด ผักเมืองหนาวส่งออกยุโรปและ
ญี่ปุ่น เป็นต้น
 และจากการมองเหน็โอกาสการส่งออกเนือ้ไก่
สู่ญีปุ่น่ การส่งเสรมิการลงทนุโรงงานช�าแหละไก่ 
ท�าให้เครือเจริญโภคภัณฑ์เริ่มน�าเทคโนโลย ี
การเลี้ยงไก่สมัยใหม่ พร้อมทั้งระบบ Contract 
Farming เข้ามาใช้ในประเทศไทย ส่งผลให้ไก่
ราคาถูกกว่าหมูและปลา ไก่จงึกลายมาเป็นอาหาร
ของคนจน สามารถเข้าถงึเนือ้สตัว์ทีม่โีปรตนีสงูได้ 
จึงกล่าวได้ว่าภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทส�าคัญ
ในการพัฒนาภาคเกษตร หลังเกิดการขยายตัว
ของภาคปศุสตัว์และตลาดส่งออก ขณะทีซ่เูปอร์
มาร์เก็ตต่างชาติเริ่มขยายฐานสู่ไทยเพื่อสนอง
ตลาดคนชั้นกลาง ส่งผลให้ระบบ Contract 

Farming แพร่หลายมากขึ้นในเมืองไทย  
 ในช่วงแรก การวิจัยพบว่าบริษัทธุรกิจการ 
เกษตรยงัปฏบิติัตนไม่ถูกต้อง เช่น ยดึสญัญาคูฉ่บบั
ของเกษตรกร ก�าหนดราคาปัจจยัการผลติทีส่งูเกนิ
ราคาตลาด หลีกเลี่ยงที่จะมารับผลผลิตตาม
ก�าหนด ฯลฯ แต่ภายหลังแรงกดดันทางสังคม 
ทั้งจากภายในประเทศและองค ์กรระหว ่าง 
ประเทศ ท�าให้บริษัทต่างๆ เร่ิมท�าธรุกจิ Contract 
Farming ที่มีความรับผิดชอบมากขึ้น เช่น การ
ด�าเนินงานตามคู่มือแนะแนวขององค์การอาหาร
และเกษตรแห่งสหประชาชาติ
 จากรายงานในเอกสาร ‘การปฏิรูประบบเกษตร
พันธสัญญาให้เป็นธรรม’ คาดการณ์ว่าจ�านวน
เกษตรกรท่ีอยูใ่นระบบ Contract Farming  น่าจะ
อยูท่ี ่ประมาณ 150,000-200,000 ราย ครอบคลมุ
การเกษตรหลายชนิด เช่น มันฝร่ัง มะเขือเทศ 
ข้าวโพด สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ปลา โดยมีรูปแบบ 
การท�า Contract Farming ที่แตกต่างกัน โดยใน
ประเทศไทยสามารถแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบหลัก
ตามเงื่อนไขของเกษตรกรที่แตกต่างกัน ดังนี้
 1. รูปแบบสัญญาแบบฝากเลี้ยง หรือแบบ
ประกันรายได้   เกษตรกรต้องลงทนุปัจจยัพืน้ฐาน
การผลิต เช่น โรงเรือน ส่วนผู้ซื้อจะเป็นผู้จัดหา
ปัจจัยการผลิต เช่น ลูกพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ อาหาร
สัตว์ ยารักษาโรค โดยออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด  
ก�าหนดรบัสนิค้าเมือ่ผลผลติมคีณุภาพและปรมิาณ

ที่ก�าหนด โดยรายได้จะแปรผันโดยตรงกับ
คุณภาพของสินค้าท่ีผลิตได้ และบริษัทผู้ออก 
ค่าใช้จ่ายเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ท้ังหมดของปัจจัย
การผลิตและแบกภาระความเส่ียงในการลงทุน 
ในขณะทีเ่กษตรกรเป็นผูบ้รหิารจดัการการเล้ียง
หรือการปลูกให้มีประสิทธิภาพ 
 2. รูปแบบสญัญาแบบประกนัราคา  เกษตรกร
ต้องลงทุนด้านปัจจัยการผลิตเอง โดยผู้ซื้ออาจ
จะจัดหาปัจจัยการผลิตมาให้เกษตรกร แต่ยัง 
ไม่ต้องจ่ายค่าปัจจัยการผลิตตอนที่ได้รับของ  
แต่จะถกูหกัลบตอนทีบ่รษิทัมารับซือ้ผลผลิตจาก
เกษตรกร โดยผู้ซื้อต้องตกลงราคาปัจจัยการ
ผลิต ราคาที่จะรับซื้อ ลักษณะการช�าระเงิน 
มักจะท�าในรูปแบบสินเชื่อ รูปแบบนี้เหมาะกับ
เกษตรกรรายใหญ่  
 3. รปูแบบสญัญาแบบประกนัตลาด  เกษตรกร
จะต้องเป็นผูล้งทนุปัจจยัการผลติเอง  แต่ในการ
ตกลงราคารับซื้อ ผู้ซื้อเพียงแค่สัญญาว่าจะซื้อ
ผลผลติเท่านัน้ จะไม่ระบรุาคารบัซือ้ไว้  ซึง่ราคา
ที่รับซื้อจะเท่ากับราคาตลาด ณ ขณะที่รับซื้อ
นั่นเอง รูปแบบนี้เกษตรกรต้องมีประสบการณ์ 
มีความรู้ และเงินทุน ที่สามารถรับความเสี่ยง 
ทั้งด้านปัจจัยการผลิตและราคาสินค้าได้

ตกลง สุดท้ายแล้วไปไม่รอดทั้งคู่  แต่เมื่อเวลา
เปล่ียนไป บรษิทัท่ีท�าผดิสญัญากอ็ยูไ่ม่ได้  ส่วน
บรษิทัทีท่�าดมีีความซ่ือสตัย์กพ็ฒันาขึน้เรือ่ยๆ   
และหลายบรษิทัใหญ่เดีย๋วนีข้ยบัมาท�าสญัญา
กับวิสาหกิจชุมชน ต่างจากสมัยก่อนที่ท�า
สัญญากับเกษตรกรรายเดี่ยว ท�าให้กลุ ่ม 
มอี�านาจต่อรองใกล้เคยีงกนัในการค้าขาย เป็น
บริบทหนึ่งที่ท�าให้การค้าเกิดความยุติธรรม
และยั่งยืน  
 “ถามว่าทุกวันนี้ยังมีการผิดสัญญากันไหม
ท้ังสองฝ่าย มีครับ ทางแก้ไขส�าหรับผมคือ 
ทัง้สองฝ่าย ท้ังเกษตรกร ทัง้บรษิทัธรุกจิการเกษตร 
ต้องร่วมมอืกนั ในด้านการท�าธรุกจิบนพืน้ฐาน
ของ ‘ความไว้วางใจ’ กัน เพราะว่าสัญญาเหล่าน้ี
เป็นสัญญาระยะยาว ถ้าเราอยากจะท�างาน 
กันในระยะยาว ก็ต้องเข้าใจก่อนว่าบางคร้ัง 
บางช่วง บางฤดู มันมีการได้เสียนะ แต่เรา 
อดเปรีย้วไว้กนิหวานได้หรอืเปล่าในระยะยาว  
ในภาษาวิชาการถึงเรียก Contract Farming 
ว่าเป็นความสัมพันธ์ระยะยาว เหมือนคู่สามี

ภรรยาทีม่ทีะเลาะกนับ้างเป็นเรือ่งธรรมดา แต่
ทะเลาะกันแล้วยังสามารถปรับความเข้าใจ 
แล้วอยู่ด้วยกันได้ เป็นวิวัฒนาการที่เราจะ
สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวในการค้าขาย 
ซึ่งกันและกัน ผมเรียกมันว่าสัญญาการท�า
ธุรกิจ คือเอาความสุจริต ความตั้งใจ มอง 
ผลประโยชน์ระยะยาวของทกุฝ่ายเป็นทีต่ัง้ อะไร
ที่เป็นปัญหาต้องร่วมมือกันแก้ไข 
 “Contract Farming จะประสบความ
ส�าเร็จได้หรือไม่ ก็ข้ึนอยู ่กับความสัมพันธ์
ระหว่างทัง้สองฝ่ายด้วยว่าซือ่สตัย์สจุรติต่อกัน
ไหม เพราะเงื่อนไขความส�าเร็จของระบบนี้
ต้องประกอบด้วยบรษิทัมเีทคโนโลยสีนบัสนนุ

ผูผ้ลติ  มตีลาดมลูค่าสงู เกษตรกรลงทนุในด้าน
เครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต พัฒนาความรู้ 
และทักษะ จากการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ และ 
คู่สัญญาซื่อสัตย์ไม่บิดพลิ้วซึ่งกันและกัน”
ข้อมูลและความรู้คือหัวใจสู่ความส�าเร็จ
 “จากการศึกษาข้อมูลพบว่า เกษตรกร 
ในระบบสญัญามรีายได้สทุธสิงูกว่านอกสญัญา  
ซึง่ผลตอบแทนนัน้ไมใ่ชม่าจากการมทีี่ดนิ  แต่
มาจากความรู้ ทักษะ ซ่ึงเป็นปัจจัยส�าคัญ  
Contract Farming เป ็นระบบท่ีผู ้จ ้าง
สนบัสนนุข้อมลู ความรู ้เทคโนโลย ีแต่กข็ึน้อยู่
กบัเกษตรกรต้องสามารถปรบัตวั เรยีนรูเ้พิม่เตมิ
ด้วยตวัเอง เป็นความรูท้ีบ่รรยายให้หมดเปลอืก
ไม่ได้  ต้องลงมอืท�าเอง เวลานีเ้ราเห็นเกษตรกร
ปลูกกล้วยหอม ปลูกพริก รายได้ดี สักพัก 
คนอ่ืนแห่ปลูกตาม แต่สุดท้ายก็ไม่ประสบ
ความส�าเรจ็ ในความเป็นจรงิคอืเราต้องลงทนุ
ในสิ่งท่ีควรจะลงทุน เพ่ือให้ได้ผลตอบแทน 
จากการลงทุน เหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องที่ต้องใช้
ความรู้” 

ที่มา : สัมมนาวิชาการเรื่อง ‘ดับเครื่องการพัฒนาการ
เกษตรไทยด้วยเทคโนโลยี’ จัดโดยสถาบันวิจัยเศรษฐกิจ
ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธปท. 22 เมษายน 2561  
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 เครือเจริญโภคภัณฑ์เป ็นกลุ ่มบริษัท 
ที่ด�าเนินธุรกิจหลักด้านการเกษตร โดยมี 
หลกัคดิว่า ‘เกษตรกรคอืคูชี่วติ’ ซ่ึงสอดคล้องกับ
การด�าเนนิธุรกจิภายใต้หลกัการพฒันาทีย่ัง่ยนื  
ทีไ่ด้ก�าหนดเป้าหมายเชงิกลยทุธ์ ปี 2020 ด้าน
คุณค่าทางสังคม ด้วยการส่งเสริมอาชีพและ
คณุภาพชวีติของเกษตรกรและผูป้ระกอบการ
รายย่อย จึงมีนโยบายสนับสนุนให้บริษัท 
ในเครือฯ ท�าประกันภัยให้กับเกษตรกร ใน
โครงการเกษตรพันธสัญญา หรือ Contract 
Farming เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาชีพแก่
เกษตรกร ซึ่งกล่าวได้ว่าเครือเจริญโภคภัณฑ์
เป็นผู้ประกอบการรายแรกในระบบ Contract 
Farming ของประเทศไทยที่ให้ความส�าคัญ
เรื่องการบริหารความเสี่ยงแทนเกษตรกร 
รายย่อยท้ังในประเภทประกนัรายได้ หรอืแบบ
ฝากเลี้ยง และประเภทประกันราคา
 สุภาพร ฉัตรฉายแสง รองกรรมการ 
ผู้จัดการบริหาร ส�านักประกันภัย เครือเจริญ
โภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์  
มีการท�าประกันภัยให้กับเกษตรกรคู่สัญญา 
ทัง้ท่ีกฎหมายไม่ได้บังคบัและเกษตรกรไม่ต้องเสยี
ค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด โดยปัจจุบัน บมจ. เจริญ
โภคภัณฑ์อาหาร หรือ ซีพีเอฟ ได้เดนิหน้า 
ตามนโยบายประกนัภัยให้แก่เกษตรกร Contract 
Farming ได ้ท�าประกันภัยแก่เกษตรกร 
รายย่อยทั้งหมดที่อยู่ในโครงการ Contract  
Farming ของซีพีเอฟ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่จ�านวน
เกือบ 6,000 ราย 
 บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ ซีพีเอฟ 
ได้จัดท�าประกันภัยอาคารโรงเรือน อุปกรณ์
การเล้ียง และสต็อกสินค้าสิ่งมีชีวิตให้แก่
เกษตรกร ให้การสนบัสนนุการประกนัภยัเพือ่
สร้างความมัน่คงทางอาชพีแก่เกษตรกรรายย่อย 
โดยไม่รวมเกษตรกรรายใหญ่ (ผู้ประกอบการ
ท่ีมีเงินทุนและด�าเนินธุรกิจในลักษณะเป็น
ตวัแทน)  ภายใต้โครงการสญัญาการเลีย้งแบบ
ฝากเลีย้งและประกนัราคาของบรษิทัฯ เริม่ต้น 
ฉบับแรกเมื่อปีที่ผ่านมา โดยเร่ิมมีการเอา
ประกันภัย ปีท่ี 1 ระยะเวลา 1 กนัยายน 2560 -  
1 สิงหาคม 2561 และปีที่ 2 ระยะเวลา  
1 สิงหาคม 2561 - 1 สิงหาคม 2562  

เจตนาร้าย ชดเชยตามความเสียหายจริง แต่
ไม่เกินทุนประกันภัย ขณะที่กรณีเกิดภัย
ธรรมชาติ เช่น พายุ แผ่นดินไหว ลูกเห็บ  
น�า้ท่วม  จะให้ความคุม้ครองตามประเภทของภยั
ภายใต้วงเงนิ 500 ล้านบาท ต่อครัง้ และไม่เกนิ 
1,000 ล้านบาท /ต่อปี กรณีความเสียหายต่อ
ระบบไฟฟ้า จากการลัดวงจร การใช้ไฟฟ้า 
เกินก�าลัง 50 ล้านบาท ต่อครั้ง และไม่เกิน  
100 ล้านบาท /ต่อปี อย่างไรกต็าม เฉพาะส่วน
ภัยน�้าท่วมมีเงื่อนไขเรื่องความรับผิดส่วนแรก 
อยู่ที่ 10% ของความเสียหาย หรือขั้นต�่า 
50,000 บาท ต่อครั้ง ซึ่งหมายความว่าถ้ามี
ความเสียหายส่วนนี้เกิดขึ้น ผู้เอาประกันภัย 
จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายก่อนเคลม
 ด้านการประกันภัยสต็อกสิ่งมีชีวิต บริษัท
รบัประกนัภยั ได้แก่ บรษิทั อลอินัซ์ ประกนัภยั จ�ากดั 
(มหาชน) คุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิดจาก
สาเหตุภายนอก รวมกรณทีีส่่งผลให้สตัว์ขาดอากาศ
หายใจ ภายใต้ Global Property Program 
แต่ยกเว้นสตัว์ทีต่ายจากโรค โดยหากเกดิความ
เสียหาย อัตราค่าเบี้ยอยู่ที่ประมาณ 0.063% 
โดยมีค่าความรับผิดส่วนแรก 10,000 เหรียญ
สหรัฐต่อครั้ง และทุกครั้ง ขณะที่มูลค่าการ
ชดใช้จ่ายตามต้นทุนการเลี้ยง ณ วันเกิดเหตุ

 ส�าหรับโครงการสัญญาแบบฝากเล้ียงนั้น  
บริษัทจะสนับสนุนการท�าประกันภัยในส่วน
ของอาคารโรงเรือน ซึ่งได้แก่ 1. ไก่พื้นเมือง  
2. ไก่กระทง 3. เป็ดไข่ 4. สุกรพันธุ์  5. สุกร
พนัธ์ุ - ทดแทน  6. สกุรขนุ ส่วนสญัญาแบบประกัน
ราคา จะสนับสนุนการท�าประกันภัยอาคาร 
โรงเรือนและสตอ็กสนิค้าสิง่มชีีวติให้แก่เกษตรกร 
ซึ่งได้แก่ 1. ไก่กระทง 2. ไก่ไข่ 3. เป็ดเนื้อ 
 ในส่วนของกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สิน 
ซึ่งปัจจุบันท�ากับบริษัท กรุงเทพประกันภัย 
จ�ากัด (มหาชน) คุ้มครองอาคาร โรงเรือน 
อุปกรณ์การเลี้ยง และระบบสาธารณูปโภค
ของเกษตรกรรายย่อย โดยมค่ีาเบีย้ประกนัภยั 
0.084 % ความคุม้ครองตามระบุภยัทีก่�าหนด
ไว้ภายใต้กรมธรรม์ กรณีมีความเสียหายจาก
ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ชดเชยตามความ 
เสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินทุนประกันภัย  
ความเสียหายจากการจลาจล นัดหยุดงาน  

การประกันภัยเกษตรพันธสัญญา ครั้งแรกของ
ประเทศไทย เพิ่มความอุ่นใจให้เกษตรกรรายย่อย
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Contract Farming ระดับ World Class 
ต้องมีความรับผิดชอบ
 ตามข้อมูลจากหนังสือ Legal Guide on 
Contract Farming by UNIDROIT/FAO/IFAD  
ได้ระบุแนวทางส�าคัญในการท�า Contract 
Farming อย่างรับผิดชอบตามหลักสากล จะ
ต้องประกอบด้วยปัจจัยส�าคัญ 6 ประการ 
1) ก�าหนดองค์ประกอบของสัญญาให้มีเรื่อง 
พื้นฐาน 3 ประเด็นส�าคัญ คือ คู่สัญญา เงื่อนไข
ในสัญญา และรูปแบบแห่งสัญญา 
2) หน้าที่ของคู่สัญญา ก�าหนดให้มีเรื่องหน้าที่
ของคู ่ สัญญาไว ้  4  ประการ คือ  การ 
กระจายความเสี่ยงภัยในการประกอบการ  
เงื่อนไขที่จ�าเป็นส�าหรับคู่สัญญา เงื่อนไขพิเศษ
ในการด�าเนินงาน และการระงับพันธะหรือ
หน้าที่  
3) การก�าหนดให้ในสัญญามีเรื่องการยกเว้น
ความรับผิดในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตาม
สัญญาไว ้ คือเหตุสุดวิสัยและพฤติการณ  ์
ที่เปลี่ยนไปในสัญญาเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์
ทางเกษตร เหตุการณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึง
เหตุสุดวิสัยและพฤติการณ์ที่ เปลี่ยนแปลง   
และผลลัพธ์จากการรับรู ้ถึงเหตุสุดวิสัยและ
พฤติการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
4) ก�าหนดเครื่องมือและวิธีการเมื่อไม่สามารถ

 ส�าหรับรายละเอียดการจัดประกันภัย 
ปีแรกภายใต้สัญญาแบบฝากเล้ียง ในปีแรก
บรษิทัช่วยเหลือเกษตรกรช�าระค่าเบีย้ประกันภยั
ในช่วงเวลา 11 เดือน ทั้งในส่วนสัญญาแบบ
ฝากเลี้ยงและประกันราคาเป็นเงินรวมอยู ่
ที่ราวๆ 8.2 ล้านบาท ขณะที่ปีที่ 2 ซึ่งเริ่มต้น
อายุประกันเมื่อสิงหาคมที่ผ่านมา จ�านวน 
เบีย้ประกนัทีช่�าระเพิม่ขึน้เป็น 8,918,184 บาท  
จ�านวนเกษตรกรท�าประกันภัยป ีนี้อยู ่ที่  
5,234 ราย 
 มาถึงหมวดของการเรียกร้องค่าสินไหม   
ในปีกรมธรรม์แรกได้รบัรายงานความเสยีหาย
ทั้งส้ิน 14 ราย มาจาก 3 โครงการส่งเสริม
เกษตรกร โดยภาพรวมความเสียหายทีไ่ด้รับแจ้ง
เป็นเงินทั้งสิ้น 876,772 บาท ได้รับค่า 
สินไหมทดแทน 764,772  บาท โดยปัจจุบัน 
ได้รับการชดใช้จากกรุงเทพประกันภัยไปแล้ว 
7400,000 บาท คงค ้ างอยู ่ประมาณ  
20,000 บาท
 “จากนโยบายดังกล่าวเท่ากับว่าตอนนี้
เกษตรกรรายย่อยทีอ่ยูก่บัโครงการ  Contract 
Farming ของซพีเีอฟทกุรายทีม่กีารท�าประกนัภยั
และเมือ่เกดิความเสียหายตามภยัทีคุ่ม้ครองได้

ก็จะสามารถเคลมค่าสินไหมได้” สุภาพร  
ฉตัรฉายแสง ตอกย�า้บทสรปุด้วยรอยยิม้ภมูใิจ  
 “ส่วนใหญ่ในประเทศไทยยังไม่มีการ 
รับประกันสตอ็กสิง่มชีีวติ เราจงึต้องน�าเข้ามาท�า
ประกันรวมกับทรัพย์สินของเครือฯ โดยให้
ความคุ้มครองแบบเดียวกัน เป็นกรณีไฟไหม้  
ภยัธรรมชาต ิ ความเสีย่งภยัจากภายนอก  แต่

ตกใจตาย ถึงแม้ตัวสัตว์จะไม่ได้โดนไฟไหม้  
แต่ก็ยังถือว่าอยู่ในความคุ้มครองได้
 “สมยัก่อนบรษิทัประกนัอาจจะมหีลกัเรือ่ง
การมส่ีวนได้ส่วนเสยีในทรพัย์สนิทีเ่อาประกนั 
แต ่พอมาตอนนี้บริษัทเราท�าประกันโดย
พยายามยกผลประโยชน์ให้เกษตรกร และเป็น
ผู ้ เอาประกันเลย ซึ่ งทางประกันภัยเอง 
ก็สามารถวัดตรงนี้ได้ กับกรุงเทพประกันภัย
ถอืเป็นพนัธมติรทางการค้า  เวลามเีคลม บางเคส
ในทางประกันอาจจะเคลมไม่ได้ ก็ต้องอาศัย
ว่าเชื่อใจกัน และมองภาพใหญ่ร่วมกัน คือ 
ช่วยเหลือเกษตรกรเป็นหลัก
 “ตอนนี้สิ่งที่ต้องท�ามากที่สุดคือ การให้
ความร่วมมือ การให้ความรู้ แล้วก็การพัฒนา
ระดบัของภยัทีร่บัประกนั เช่น สภาพโรงเรอืน
ให้มีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้นๆ ทันสมัยเหมือนใน
ปัจจบุนั ถ้าสามารถท�าได้ การประกนัภยัจะช่วย
ยกระดับภาคการเกษตรได้เลย เพราะที่ผ่านๆ 
มา ถึงแม้เราบอกว่าต้องท�าประกัน แต่บางที
เกษตรกรไม่มกี�าลังทีจ่ะท�า เพราะเบีย้มนัแพง 
ถ้าเทียบกับต่างประเทศที่มีระบบประกัน 
ทีพ่ฒันาแล้ว ค่าเบีย้ของเขาจะถกูกว่าเรา” 

ปฏิบัติตามสัญญาได้  
5) ก�าหนดให้ในสัญญามีเรื่องระยะเวลา การ 
ต่ออายุสัญญา และการสิ้นสุดสัญญาไว้ 
6) ก�าหนดให้ในสัญญามีเร่ืองการระงับข้อพิพาท
ต่างๆ ไว้
 ทั้ งนี้สัญญา Contract Farming ของ  
CPF ให ้ความส�าคัญกับการมีส ่วนร ่วมของ
เกษตรกรในการด�าเนินธุรกจิร่วมกนั เพ่ือให้เตบิโต
ไปด้วยกนัอย่างยัง่ยนื โดยเฉพาะในกรณมีคีวามเสีย่ง 
มีการระบุรายละเอียดการจ่ายผลตอบแทน 
อย่างชดัเจน และยงัได้จดัท�าป้ายฟาร์มใหม่ทีม่กีาร
ระบุชื่อฟาร์ม ที่อยู่ ประเภทของสัตว์ที่เลี้ยง เพื่อ
แสดงข้อมูลฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการกับบริษัทฯ 
แก่ชุมชนรอบข้าง  แนวทางดังกล่าวนี้ได้รับการ
ยอมรับจากองค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ (FAO) และ FAO ยังน�าไปเป็น
ตัวอย่างให้หลายประเทศที่ด�าเนินโครงการ  
Contract Farming ได้ศกึษา เช่น ประเทศปากสีถาน 
ได้น�าตัวอย่างไปสร้างองค์ความรู้ใน Course on 
‘Planning and Implementing Contract 
Farming Operations’ รวมทั้งสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ ในอนาคตจะ 
ผลักดันกฎหมาย Contract Farming ก็ได้น�า
ตัวอย่างสัญญา Contract Farming ของ CPF  
ไปเป็นกรณีศึกษา เป็นต้น 

 ดร.อธปิ อัศวานันท์ ผูบ้ริหารส�านักความยัง่ยนื 
ธรรมาภิบาล เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผย 
ว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ด�าเนินการยกระดับ
มาตรฐานของสัญญา Contract Farming  
ซึง่ท่ีผ่านมาได้รับการยนืยนัจากคณะนิตศิาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่า สัญญา Contract 
Farming ของเครือฯ มีแนวทางมาตรฐานตาม
หลักสากล โดยองค์การอาหารและเกษตร 
แห่งสหประชาชาต ิ(FAO) ได้น�าไปเป็นตวัอย่าง
ให้หลายๆ ประเทศ ได้ศึกษารูปแบบสัญญา 
ที่เป็นธรรมอีกด้วย

ทีม่า : UNIDROIT, FAO and IFAD. 2015. UNIDROIT/
FAO/IFAD Legal Guide on Contract Farming. 
Rome
http://www.fao.org/3/a-i4756e.pdf
h t tps : / /mg ron l ine . com/ loca l /de ta i l / 
9600000047787

ถ้าสามารถท�ได้ 
การประกันภัยจะช่วย

ยกระดับภาคการเกษตร

ก็มีกรณี พิ เศษที่ เ ราพยายามเ พ่ิมขึ้ นมา  
เช ่น บางทีเกิดระบบไฟฟ้าช็อตท�าให้เครื่อง 
ปรบัอากาศขัดข้องแล้วสัตว์ขาดอากาศหายใจ  
หรือเคยมีเคสงูเข้าไปในโรงเรือนแล้วสัตว์ 
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บทบาทของธุรกิจประกันภัยกับการพัฒนา
ภาคเกษตร    
 “หลังจากปี 2554 เราเจอภาวะน�้าท่วม 
ครั้งใหญ่  ท�าให้เราต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทน
เป็นเงินก้อนใหญ่ที่สุดของธุรกิจวินาศภัย 
ท้ังประเทศ ประมาณ 4.1 แสนล้านบาท ถอืเป็น
วิกฤติครั้งใหญ่ท่ีพิสูจน์ศักยภาพของธุรกิจ
วินาศภัย และเราสอบผ่าน จึงอยากกลับไป
ตอบแทนประเทศชาติด้วยการช่วยบริหาร
ความเสี่ยงของประเทศ โดยมองเห็นปัญหา
ของประเทศที่ภาคประกันวินาศภัยควรกลับ
มาช่วยในสองประเด็น ก็คือภาคการเกษตร
และสุขภาพของคนในชาติ  
 “ในส่วนของ Contract  Farming ทางสภา
นติบิญัญตัแิห่งชาต ิกม็คีวามคดิอยากให้ระบบ
ประกันภัยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมาย  

ซึง่ในการท�าประกนัภยัเราต้องการตวัเลขทีจ่ะ
ก�าหนดอตัราเบีย้ทีเ่หมาะสมพอเพยีงกบัอตัรา
ความเสียหาย เป็นความท้าทายและเป็น 
เป้าหมายของธรุกจิประกนัภยัทีอ่ยากเข้ามาช่วย
ภาคการเกษตร” 
สองพาร์ตเนอร์ชิปผนึกก�าลังท�าประกันภัย 
ให้เกษตรกร
 “เมื่อทางเครือซีพีเริ่มโครงการประกันภัย
ปศุสัตว์  กรุงเทพประกันภัยเองก็พร้อมเข้ามา
เป็นพาร์ตเนอร์  เพราะเราอยูใ่นระดบัแถวหน้า
ของธรุกจิน้ี   ซึง่สิง่ปลกูสร้าง โรงเรอืนทัง้หลาย 
เป็นเร่ืองทั่วไปที่เรารับท�าประกันอยู่แล้ว แต่
ในอนาคตเราอยากขยายต่อไปที่การท�า
ประกันตัวสัตว์ หรือสต็อกสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะ
เป็นเป็ด หมู ไก่  ถ้าเราได้รับตัวเลขสถิติ อัตรา
ความเสียหาย เพื่อค�านวณอัตราเบี้ยที่ 

เหมาะสม ผมเชื่อว่าด้วยระบบที่ทันสมัยจะ
ท�าให้เรามีข้อมูลตรงนี้  
 “ผ่านมาสองปีแล้วกับการลงไปท�างานกับ
ภาคเกษตร เราท�าแล้วมคีวามสขุนะ อย่างน้อย
เราเริ่มรู้จักเกษตรกรดีขึ้น  จะท�าธุรกิจกับใคร 
ต้องรู้จักเขาให้ดี แล้วถ้าเราเริ่มการเรียนรู้จาก
องค์กรใหญ่อย่างซีพี ก็เรียนรู ้ได้ง ่ายกว่า 
ทั้งเรื่องการบริหารจัดการ ยุคนี้เป็นยุคความ 
ร่วมมอื  ช�านาญเรือ่งอะไรกเ็อามอือาชพีท�าไป
ตรงนัน้ แล้วจะได้แต่ของทีดี่ทีส่ดุ อย่างประกนัภยั
เราท�าเรื่องความเสี่ยง ซีพีท�าเรื่องปศุสัตว์ เรา
กม็าวางแผนร่วมกัน ซพีไีปสอนเกษตรกรเรือ่ง
การบริหารจัดการ การท�าฟาร์มที่ทันสมัย  
มีค�าแนะน�าให ้ภาคเกษตรเพ่ือช ่วยให ้ มี 
ความเสี่ยงน้อย ถ้าเราตามไปด้วยกันในเรื่อง
ประกันภัย ไปคู ่กันโดยยึดประโยชน์ของ
เกษตรกรเป็นหลัก ผมว่าอย่างนี้มันก็จะดี  
และยงัช่วยประหยัดส่วนทีเ่ป็นต้นทนุค่าใช้จ่าย 
พูดง ่ายๆ ว ่าสองบริษัทแต ่ เหมือนเป ็น 
องค์กรเดยีว ใครคนหนึง่ท�า อกีคนไม่ต้องท�าซ�า้ 
ซีพีไปเจอเกษตรกร ไปดูความเสียหายอยู่แล้ว 
ผมก็ไม่ต้องไป เราก็จะเหลือแค่ต้นทุนท่ีเป็น 
ค่าใช้จ่ายจรงิๆ คอสต์กจ็ะถกูลง แล้วงานกจ็ะ 
เรว็กว่าด้วย  
 “แต่นั่นหมายถึงว่าคนเราจะคบหากันได้  
ต้องศีลเสมอกันนะ พาร์ตเนอร์ชิปเป็นเรื่อง
ส�าคัญ ต้องมีความเชื่อถือ  มีความไว้วางใจกัน 
เป็นหัวใจส�าคัญ เรากล้าเสมอท่ีจะรับท�า
ประกันภัย ถ้าพอร์ตใหญ่พอและมีองค์กร 
ที่น่าเชื่อถือ ถ้าไม่ใช่ซีพี ผมไม่กล้าท�าหรอก” 
หัวใจส�าคัญของการท�าประกันภัยด ้าน
การเกษตร 
 “หัวใจส�าคัญเลยนะ อยากให้ประเทศนี้มี 
Data ที่สมบูรณ์ ในแง่ของการประกันภัย 
ข้อมูลเป็นสิ่งส�าคัญ สอง ความรู้ความเข้าใจ
ของตัวเกษตรกรเอง เขาต้องเข้าใจเรื่อง 
ความเสี่ยง ต้องเข้าใจเรื่องต้นทุน เราเข้าไปให้
ความรู ้ เขาว ่าต ้นทุนคุณมีเท ่าไร รัฐบาล
สงเคราะห์เท่าไร ประกนัจ่ายเท่าไร ความเสยีหาย
จริงๆ เท่าไร เพ่ือที่จะประเมินความเสี่ยง 
ประเมนิความเสยีหายของตวัเอง ซึง่ท้ังสองส่วนนี ้
ก็อยู่ในระดับที่ต้องสร้างทั้งคู่ ต้องไปด้วยกัน  
 “อย่าง Contract Farming หลักการมัน
ถกูนะ กเ็หมอืนระบบประกนั ถ้าต่างคนต่างเลีย้ง
กต้็นทนุสงู แต่ถ้าเลีย้งในระบบปิด ควบคุมโรค
ติดต่อได้ ควบคุมต้นทุนได้ รู้แม้กระทั่งระยะ
เวลาที่จะคืนผลตอบแทนได้ นับกันเป็นวัน 
ด้วยซ�้า คือการใช้ข้อมูลจะมีประโยชน์ตรงนี้ 

“พาร์ตเนอร์ชิปเป็นเรื่องส�คัญ ต้องมีความไว้วางใจกัน”
อานนท์ วังวสุ   

ประธานสภาธรุกจิประกนัภยั 
และผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการใหญ่ 
บรษิทั กรงุเทพประกนัภัย จ�กดั (มหาชน) 
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จากใจเกษตรกร

 ลุงสระฐินเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการ
เลี้ยงสุกรขุนปราจีนบุรี  แบบฝากเลี้ยง กับซีพี  
มาก่อนพี่ชาย นับรวมตอนนี้ก็เป็นเวลา 12 ปี
แล้ว เป็นเกษตรกรวยั 57 ปี ทีพ่ร้อมเรยีนรูจ้าก
การลงมือท�าและเปิดรับสิ่งใหม่ตลอดเวลา 
สตัวบาลทีด่แูลพืน้ทีน่ีอ้ยูถ่งึกบัออกปากว่า ถ้า
คุณลุงเป็นนักเรียนก็คงจัดอยู่ในระดับหัวกะทิ
ที่ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเลยทีเดียว  
 “อาชีพดั้งเดิมเป็นชาวนา เม่ือก่อนตรงน้ี
เป็นแปลงนา พอดไีปเหน็ฟาร์มของดาบต�ารวจ
คนหนึ่งเขาข้ึนเป็นต้นแบบอยู่ ก็เลยสนใจว่า
ท�าไมเขาเลี้ยงหมูแล้วดี  ได้ขยายเป็น 2 หลัง 
ก็เลยไปสอบถาม เขาก็แนะน�าให้ปรึกษา 

แต่ภาพ  Contract Farming  ที่มักถูกมองว่า
เอาเปรยีบเกษตรกร ผมว่าอนันีเ้ป็นปัญหาของ
ประเทศไทย มันกลายเป็นเร่ืองความจริงกับ
ความเช่ือ สังคมมักตัดสินอะไรตามความเชื่อ 
ธุรกิจประกันภัยเราก็เจอวิบากกรรมตรงน้ีมา
หลายสบิปีแล้ว (หวัเราะ)  ทัง้ทีเ่ราพยายามท�า
หน้าทีเ่พือ่ช่วยเหลอืคนทีเ่ขาประสบภัย ดังนัน้ 
ทางออกหนึ่งก็คือเวลาท�าอะไรก็ต้องสื่อสาร 
ให้คนรู ้มนัมองข้ามเรือ่งความเข้าใจไปไม่ได้นะ   
 “ส�าหรบับทบาทของประกนัภยั เราตัง้เป้า

อยากจะคุ้มครองสิ่งมีชีวิตภาคเกษตรทั้งหมด
เลยไม่ได้หวงัท�าก�าไร แต่อยากช่วยภาคเกษตร
ให้มีความรู้  รู้จักบริหารความเสี่ยงของตัวเอง   
เพราะเวลาคนบอกว่าเกษตรกรเป็นกระดกูสนัหลงั 
ช่วยท�ากระดูกให้แข็งแรงหน่อย วิธีการหนึ่ง 
คือไม ่ ใช ่ เอาเงินไปให ้ เขา แต ่ต ้องสอน 
ให้เขารู้จักความเสี่ยงในการประกอบอาชีพ
อย่างไร เหมอืนทีใ่นหลวงรชักาลที ่9 ทรงสอนไว้ 
จะช่วยใคร อย่าให้ปลาเขา ต้องให้เบ็ดแล้ว
สอนเขาเรื่องการตกปลา” 

ตั้งเป้าอยากคุ้มครองสิ่งมีชีวิต
ภาคเกษตรทั้งหมด 

ไม่ได้หวังท�ก�ไร แต่อยากช่วย
ภาคเกษตรให้มีความรู้ 
รู้จักบริหารความเสี่ยง

ผู้จัดการฝ่ายขยายโครงการ ทางซีพีจะขยาย
ลูกเล้าเลี้ยงหมู ก็ตามมาให้ค�าแนะน�า พอได้
โอกาสขึน้ฟาร์มกเ็ลยลองดูสกัตัง้  เข้าโครงการ
ฝากเลี้ยงมาตั้งแต่ปี 2549  มีสัญญาทีละ 3 ปี  
หาแหล่งเงินกู้ให้  มาติดตั้งอุปกรณ์ให้  เอาหมู
มาลง 750 ตัว ต่อหลัง เขาจะหารตารางเมตร
ต่อคอก คอกหนึ่งกี่ตัว ค�านวณอาหารด้วย 
หมูเกิน 50 ตัว กินอาหารกี่ถัง ถึงเวลาครบ
ก�าหนด บริษทัก็เอารถมารับหมูไป คันละ 100 ตัว  
แต่ตอนแรกเราต้องลงทุนเองก่อน ต้องกู้เงิน 
ธนาคาร เอาที่นา 70 กว่าไร่ ไปจ�านอง เงินกู้
ก้อนแรก 1.3 ล้านบาท ตอนขยายมาขึน้โรงเรอืน
หลังที่สอง 2.3 ล้าน ก็หวั่นๆ เหมือนกัน  
เพราะไม่เคยมีหนี้เป็นล้าน เขาบอกว่าลองดู  
ลุงท�านามากี่ปีแล้ว มันก็อยู่อย่างนี้ เราลอง 
คิดดู มันก็ถูกของเขา (ยิ้ม) ท�านามา 20-30 ปี  
ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น รายได้ไม่เท่าเลี้ยงหนึ่งรุ่น
เลย (หวัเราะ) อย่างหมรูุน่ทีแ่ล้วกไ็ด้มา 5 แสน
บาท ปกติปีหนึ่งขายได้ 2 รอบ หักค่าใช้จ่าย
ต้นทุน ใช้หนี้แล้ว เหลือเก็บนิดหน่อยน�ามา
บ�ารุงเพิ่มเติมตรงนั้นตรงนี้ ผมท�าฟาร์มหมู 
มา  12 ปี เห็นความแตกต่างเลย รายได้ก็ดีขึ้น 
ความเป็นอยู่ก็ดีขึ้น อย่างน้อยก็ได้รถกระบะ
มาคันหนึ่ง ได้ถมที่ดินบ้าน ขึ้นมุงหลังคาใหม่   
ลูก 2 คน ก็ได้เรียนหนังสือจบ ปวส. เงินกินใช้
ก็สมบูรณ์ขึ้น ภูมิใจครับ”
 ในด้านของความรู ้เทคโนโลย ีก็มเีจ้าหน้าที่ 
ซีพีเอฟจัดอบรมเพ่ิมเติม และคอยดูแลให ้
ค�าแนะน�าอย่างสม�่าเสมอ   

 ลุงเล็ก พิมพ์โพธา เจ้าของฟาร์มลุงเล็ก  
ทีอ่ยูใ่นพืน้ทีต่ดิกนั นัง่ยิม้ฟังการสนทนาอยูน่าน 
อดไม่ได้ท่ีจะเล่าขึน้มาบ้างว่า  เห็นต้นแบบจาก
น้องชายนี่เองที่พอมาท�าฟาร์มหมูในระบบ 
Contract Farming แล้วลมืตาอ้าปากได้ กเ็ลย
หนัมาลงมอืท�าบ้าง และผลก็ออกมาดเีกนิคาด
 “ท�าฟาร์มหมูแล้วอยู่ได้ค่อนข้างสบายเลย  
มีเงินเก็บบ้าง ไม่มาก ก็พอมี เอาเงินส่วนนี ้
ไปดาวน์รถให้ลกูหลาน รถปิกอพัขบัไปท�างาน   
เวลาเราเจบ็ป่วย โทร. หาหลาน กเ็อารถมาพา
ไป ส่งหลานเรียนจบ ม.6  แล้วเขาก็จะมาช่วย
เราเลี้ยงหมูน่ีแหละ เขาชอบหมู ทุกวันนี้ผม 
ไม่เป็นหนี้ใคร ยายผมไม่สบายก็มีเงินรักษา 
เมือ่ก่อนเป็นพาร์กนิสนั ตอนนีไ้ม่สัน่แล้ว หงุข้าว
ให้ผมกินได้ ความเป็นอยู่ชีวิตครอบครัวดีขึ้น   
เมื่อก่อนท�านา ต้องกินแบบอดๆ อยากๆ กิน
ปลาร้า กินน�้าปลา น�้าพริก กินกบ กินเขียด 
เดี๋ยวนี้อยากกินอะไรก็ได้กิน อยากกินรังนก
ขวดละร้อยกว่าบาท ผมก็ได้กิน อยากกิน 
กุ้งก้ามกรามตัวใหญ่ๆ  กิโลละ 400 กว่าบาท 
กไ็ด้กิน อยากกนิปกูไ็ด้กนิ ไหนๆ ผมอายปุนูน้ีแล้ว 
อยากกินอะไร  ไม่ต้องคิดมากแล้ว ซื้อกินเลย 
อันนี้ผมพูดเรื่องจริง ไม่ได้คุย ต้องขอบคุณ 
หมูที่ท�าให้ชีวิตดีขึ้น” 

สระฐนิ พมิพ์โพธา เจ้าของฟาร์มหมสูระฐนิ และเลก็ พมิพ์โพธา เจ้าของฟาร์มลุงเล็ก
สองพีน้่องผูเ้ข้าร่วมโครงการส่งเสรมิการเลีย้งสกุรขนุปราจีนบุร ีแบบฝากเล้ียง
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 ธนศกัดิ ์ออนกจิ (ติก๊) วยั 37 ปี และนทัลี  
สุพรรณ์ (เบียร์) วัย 33 ป ีแห่ง ‘นัทลีฟาร์ม’ 
นับเป็น Smart Farmer New Gen อีกหนึ่งคู่
ที่น่าจับตา ด้วยความที่ฝ่ายชายเคยท�างาน 
เป็นผูจ้ดัการฟาร์มกบัเครอืซพีมีาก่อน  จงึเหน็
ความส�าคัญของการบริหารจัดการและมอง
เรือ่งความมัน่คงเป็นหลัก  จงึเลอืกน�าฟาร์มไก่เน้ือ
ของตนเองเข้าสูร่ะบบ Contract Farming ตัง้แต่
เร่ิมต้น เล้ียงไก่รุ่นแรกเมื่อปี 2558 ซ่ึงในวัน 
ที่ไปเยือนนั้น ฟาร์มนัทลีอยู่ระหว่างพักเล้า
หลงัเพิง่จ�าหน่ายออกไก่ทัง้หมดราว 3 แสนตวั  
  “การท�า Contract Farming  แบบประกนั
ราคาท�าให้เรามตีลาดรองรับแน่นอน หมายความ
ว ่า เมื่อเราท�าสัญญากับซีพี  ทางนี้ขาย 
อาหาร ขายลกูไก่ให้เรา แล้วประกันราคาซ้ือคนื 
เพื่อลดความเสี่ยง ท�าให้หน่ึง เราจะมีตลาด
แน่นอน สอง รูร้าคาแน่นอน ลงไก่แล้วรูเ้ลยว่า

ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ ‘นัทลีฟาร์ม’ เงื่อนไขประกันราคา โครงการส่งเสริมพนมสารคาม    
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ�กัด (มหาชน)    

เราจะขายออกได้ในราคากิโลกรัมละเท่าไร  
ต่อให้ราคาตลาดจะเคลือ่นไหวแค่ไหนกไ็ม่เป็นไร 
เพราะเรารูว่้าเราจะได้เท่าไร ล่าสดุไก่หนึง่ลอต 
นับเฉพาะยอดขาย ยังไม่หักต้นทุนนะครับ  
อยู่ที่ประมาณ 25 ล้านบาท   
 “กับซีพี ถือเป็นคู ่ค ้าที่ เราแฮปปี ้ครับ  
เพราะเวลาเลอืกท�าอะไรแบบนีเ้ราต้องดยูาวๆ  
การเลือกของเราดูที่ความม่ันคง และด้วย
ความที่เราเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ ไก่ 3 แสนตัว  

เวลาเกิดปัญหาอะไรขึ้นมา เราเชื่อว่าซีพี 
จะช่วยเหลอืเราได้ หรอืเรือ่งของความแม่นย�า 
อย่างเรื่องของการช่ังน�้าหนักไก่ เราเล้ียง 
ที่ฟาร์ม แต่เวลาขาย ไปชั่งที่โรงงานของซีพี  
ซึ่งถ้าเป็นบางแห่งเราอาจเสี่ยงที่จะไว้วางใจ 
แต่เราเลือกซีพีด้วยความมีมาตรฐาน
 “อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นข้อดีคือซีพีเป็นที่เดียว
ที่คืนเงินค�้าประกัน สมัยก่อนเราต้องมีเงิน 
ค�า้ประกนัลกูไก่ ตวัละ 10 บาท เหมอืนเอาเงนิสด
วางไว้กับซีพี 3 ล้าน ส�าหรับลูกไก่ 3 แสนตัว 
โดยใช้การผ่อนช�าระ ด้วยเหตุผลเกี่ยวกับ
ระบบบญัช ีเผือ่กรณมีปัีญหาเรือ่งหนีส้นิ  เพือ่
ไม่ให้เป็นหนี้สูญ สมมติบางรายติดหนี้บริษัท
หนึง่แสนบาท ถ้าย้ายไปเลีย้งทีอ่ืน่ โดยไม่มเีงนิ
ค�้าประกัน ที่บริษัทลงทุนไปก็เป็นหนี้สูญ แต่
นโยบายล่าสุดซีพีคืนเงินส่วนนี้ให้เราหมดเลย 
3 ล้าน ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมาก   
 “ถ้ามองในมุมของความยั่งยืนจริงๆ ผมว่า
ชัดเจนเลยล่ะ Contract Farming ส่งเสริม
ความยั่งยืนในการที่เกษตรกรกล้าที่จะลงมือ
ท�าน่ะ เพราะถ้าลงทุนแล้วไม่มีตลาดรองรับ   
ก็ไม่กล้าที่จะท�า ถ้าให้ชาวนาปลูกข้าวด้วย  
ไปขายเองด้วย ผมว่าส�าเรจ็ยาก จะให้ชาวสวน
ปลูกสับปะรดแล้วเอาไปขายเอง ผมว่าก็ยาก  
ดังนั้น ถ ้ามองแบบเป ็นกลางนะ ระบบ  
Contract Farming นี่วิน-วินทั้งคู่ เพราะเรา
ต้องลงทุนระดับหนึ่ง ขณะที่ความเสี่ยงเรา 
กล็ดลง ชดัเจนเรือ่งตลาด เลีย้งมาแล้วมทีีข่าย 
และขายได้ราคานีแ้น่ๆ ไม่มอีะไรแฮปป้ีไปกว่า
ท�าธุรกิจแล้วมีก�าไร” 

ไสวฟาร์ม อ.แม่สอด จ.ตาก 
กรณีตัวอย่างบริษัทจ่ายเบี้ยประกันภัย

ฟาร์มของเราต้ังแต่ปี 2560 ทีนี้เมื่อเดือน
สิงหาคมปีที่ผ่านมาเกิดภัยธรรมชาติท�าให้
ฟาร ์มไก ่กระทงเกิดความเสียหายท้ังตัว 
โรงเรอืนและอปุกรณ์เลีย้งไก่ และปรากฏว่าเรา 
ได้รบัความคุม้ครองจาก บมจ. กรงุเทพประกนัภยั 
ได้รับสินไหมทดแทนเต็มจ�านวนเพื่อน�ามา
ซ่อมแซมโครงสร้างของโรงเรือน โดยส่วนตัว
รูส้กึดใีจมาก เป็นเพราะซพีเีอฟได้ท�าประกนัภยั
ให้ ก็เลยไม่ต้องเดือดร้อนกับภาระค่าใช้จ่าย 
ที่ เกิดขึ้ น  อีกทั้ งการเข ้ าร ่ วมโครงการ   
Contract Farming ยังท�าให้มีรายได้มั่นคง 
สามารถยึดเป็นอาชีพหลักเลี้ยงครอบครัว 
ได้เรื่อยมา” 

 สุวรินทร์ ฉิมสุด (นัน) วัย 48 ปี เกษตรกร 
Contract Farming เจ้าของไสวฟาร์ม ซึ่งเป็น
เกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่
กระทง แม่สอด จ.ตาก ของ บมจ. เจริญ
โภคภัณฑ์อาหาร หรือ ซีพีเอฟ เล่าด้วยความ
ภูมิใจถึงการได้รับมอบค่าสินไหมทดแทนแก่
เกษตรกร Contract  Farming จากการเกิด
ภัยธรรมชาติจนได้รับความเสียหาย 
 “ได้เข้าร่วมเป็นเกษตร  Contract  Farming  
ในโครงการส ่งเสริมการเลี้ยงไก ่กระทง  
แม่สอด จ. ตาก มาตั้งแต่ปี 2550 โดยเลี้ยงไก่
กระทง แบบฝากเลี้ยง 1 โรงเรือน จ�านวน 
12,000 ตัว ซ่ึงซีพีเอฟก็ได้ท�าประกันภัยให้
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เรื่อง : ศรัณยู นกแก้ว ภาพ : 123rf.com

ความส�เร็จของ Contract Farming 
แบบฉบับ Pepsico

 เกษตรพันธสัญญา หรือ Contract Farming  
เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศกรีซและจีน ใน
ลักษณะของการท�าสัญญาระหว่างผู้เช่าที่ดินกับ
เจ้าของที่ดินเพื่อแบ่งผลผลิตที่เกิดจากการลงทุน
ร่วมกัน
 ต้นศตวรรษที่ 20 Contract Farming ระหว่าง

ผู้รับซื้อผลผลิตกับเกษตรกรจึงเกิดขึ้น โดยเริ่ม 
จากผลิตผลทางการเกษตร ก่อนจะขยายเป็น
ปศุสัตว์ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2

NICE TO KNOW

 ความส�าเร็จด้าน Contract Farming ของบริษัทผู้ผลิตอาหารยักษ์ใหญ่อย่าง Pepsico Case 
Study หลายฟอรัมต่างหยิบยกมาพูดถึงกัน สาเหตุก็ด้วยการผลิตแบบ Contract Farming ท�าให้
ทั้งบริษัท Pepsico และเกษตรกรมีการเติบโตไปพร้อมกัน และส่งให้เกษตรกรผู้ปลูกมันฝรั่ง 
ในประเทศอินเดียก้าวขึ้นมายืนเป็นอันดับ 1 ใน 3 ของโลก เรียกได้ว่านี่คือรูปแบบของ  Contract  
Farming ที่บรรลุ Win-Win Model เก้ือประโยชน์ทั้งกับเกษตรกรผู้ผลิตและบริษัทผู้จ้างผลิต
นั่นเอง
 จดุเริม่ของความส�าเรจ็อยูท่ีป่ระเทศอินเดยี ซึง่ PepsiCo ในนามบรษิทั PepsiCo India Snacks 
(Frito Lays)  เริม่ต้นเข้าไปตัง้บรษิทัทีอ่นิเดยีเม่ือ ค.ศ. 1989 ครอบคลมุพืน้ทีเ่กษตรมากถงึ 3 เมือง 
ใน 4 ภูมิภาค อันที่จริงนี่ไม่ใช่รูปแบบของ Contract Farming  ฉบับแรกๆ ของเกษตรกรอินเดีย 
เพราะย้อนไปในยุคอาณานิคมอังกฤษ อินเดียก็ได้ท�า Contract Farming ปลูกครามกับเจ้า
อาณานคิมกบัองักฤษ โดยทีอ่งักฤษสนบัสนนุเมล็ดพันธุแ์ละความรูด้้านการปลกู สร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกรอินเดียยาวนานกว่า 40 ปี และเมื่อมาถึงยุค Contract Farming กับ PepsiCo นั้น  
รูปแบบได้พัฒนาไปไกลครอบคลุมทั้งเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เทคโนโลยีการเกษตร  
การขนส่ง ครอบคลุมทั้งมันฝรั่ง ข้าวโพด ซีตรัส ข้าวบาร์เลย์ และข้าวเปลือก ที่ส�าคัญคือเป็นการ
ท�าข้อตกลง 4 ฝ่าย ระหว่างเกษตรกร ผู้จ�าหน่ายปัจจัยการผลิต โรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร และ
หน่วยงานรัฐบาล ท�าให้เกษตรกรมีตลาดรองรับผลผลิตแน่นอน สามารถจัดการความเสี่ยงใน 
การผลิตได้ ในขณะที่ PepsiCo เองก็สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตและคุณภาพของผลผลิตได้ 
ซ่ึงนีเ่องคอืสิง่ทีท่�าให้ PepsiCo และเกษตรกรแบบ Contract Farming เพ่ิมจ�านวนมากขึน้ในอนิเดยี

PepsiCo กับเกษตรกรไทย
 ในประเทศไทยนั้น PepsiCo ได้ท�า Contract Farming  กับเกษตรกรไทยในการปลูกมันฝรั่งเช่นกัน จาก
ข้อมลูทีเ่ผยแพร่ในเส้นทางเศรษฐีออนไลน์ เมือ่วนัที ่24 มกราคม 2560 พบว่ามเีกษตรกรไทยประมาณ  3,500 ราย 
ที่เข้าร่วม Contract Farming  นี้ โดยครอบคลุมพื้นที่การปลูกรวมกว่า 22,000 ไร่ ใน 6 จังหวัดภาคเหนือ คือ 
เชียงใหม่ เชียงราย ล�าพูน ล�าปาง พะเยา และตาก รวมถึงจังหวัดในภาคอีสาน อาทิ สกลนครและนครพนม 
ที่มา https://www.slideshare.net

เปลีย่น ‘ถัว่แระญีปุ่น่’  ให้เป็นทองค�า (สเีขยีว) 
 Edamame หรอื ‘ถัว่แระญีปุ่น่’ ทีเ่ป็นเมนู
พื้นฐานในร้านอาหารญี่ปุ่นทั่วโลกนั้นมีแหล่ง
ผลติทีส่�าคญัอยูน่อกเกาะญีปุ่น่ คอื จีนและไต้หวนั 
โดยเฉพาะในไต้หวนัน้ัน ถัว่แระญีปุ่่นได้เปลีย่น
พืน้ดินเกษตรกรรมทางตอนใต้ให้เป็นแหล่งขดุ
ทองค�า (สเีขยีว) ทีส่ร้างรายได้มหาศาล โดยหนึ่ง
ในตวัอย่างของเกษตรกรรุน่ใหม่ทีพ่ลกิฟ้ืนชีวติ
ด้วยถ่ัวแระญีปุ่น่กค็อื Hou Chau-Pai 
 Hou Chau-Pai สืบทอดกิจการต่อจากพ่อ
ของเขา โดยน�าเทคโนโลยีการเกษตรและ
เครือ่งจกัรทีท่นัสมยัเข้ามาใช้ในการเพาะปลกู 
ผลผลติของเขาเป็นทีต้่องการของตลาดมากขึน้ 
ทางออกของ Hou Chau-Pai จึงเป็นการท�า 
Contract Farming กับเกษตรกรในฟาร์ม
อื่นๆ ในบริเวณเดียวกัน เพื่อที่จะได้ควบคุม
คุณภาพการผลิตและก�าหนดปริมาณในการ 
รับซ้ือและส่งออกได้อย่างแม่นย�า ซึ่งน่ีคือ
ตัวแปรส�าคัญที่ท�าให้กิจการของเขาและการ
ปลูกถั่วแระในตอนใต้ของไต้หวันเติบโตอย่าง
ก้าวกระโดดเช่นปัจจุบัน 
ทีม่า http://www.forbesthailand.com 
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YOUNG HERO

เรื่อง : ศศิธร ภาพ : เนาวรัตน์ บุญวิภาส

 ย้อนกลับไป 9 ปีก่อน พนักงานธนาคาร 
คนหนึง่ยืน่ใบลาออกจากงานเพือ่เบนเข็มสูว่ถิี
การเกษตรท่ีเขารู้ตัวว่าตกหลุมรักมาตั้งแต่ 
วยัรุน่ การตดัสนิใจในวนันัน้ท�าให้วนันีบ้้านเรา
มีสินค้าเกษตรอินทรีย์วิถีไทย มีศูนย์เรียนรู้
อินทรีย์วิถีไทย Earth Safe กิจการเพื่อสังคม 
บ้านรักษ์ดิน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี มีชาวนา 
รุ่นใหม่วัย 30 ปี ที่มีความสุขกับชีวิต ร�่ารวย
ประสบการณ์ด้านเกษตรอินทรีย์ พร้อม 
เดนิสายแบ่งปันองค์ความรูแ้ก่เพือ่น ร่วมอาชพี
ทัว่ประเทศ เพือ่กองก�าลงัเกษตรกรทีแ่ขง็แกร่ง 
รวมถงึมุง่สร้าง Young Smart Farmer เพ่ิมขึน้
ผ่านการสอนที่คณะนวัตกรรมการเกษตร 

สิริกร ลิ้มสุวรรณ
รวยอย่างยั่งยืนด้วยเกษตรอินทรีย์วิถีไทย

มหาวิทยาลัยรังสิต จึงนับได้ว่าเป็นการเลือก 
ที่ถูกต้องและประสบความส�าเร็จอย่างแท้จริง
ของเขาคนนี้ สิริกร ลิ้มสุวรรณ   
รักวิถีเกษตรด้วยแพสชั่นไม่ใช่แฟชั่น   
 การตัดสินใจผละจากงานการตลาดของ
ธนาคารหันมาท�านาของหนุ่มเมืองกาญคนนี้
แน ่นอนว ่าไม ่ได ้ เกิดจากกระแสหวนคืน
ธรรมชาติตามแฟชั่น หากแต่เป็นแพสชั่นที่มี
ต่อวถิเีกษตรมานาน “แรงบนัดาลใจมมีาตัง้แต่
ตอนเรียนชัน้มธัยม 3 ผมเรยีนทีโ่รงเรยีนเฉลมิ- 
พระเกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทร์ กาญจนบรุี 
ซึ่งเด็กทุกคนจะต้องไปช่วยงานโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด�าริของในหลวงรชักาลที ่9 

ที่ตัวเองชอบ ผมไปเห็นศูนย์เรียนรู ้ต ่างๆ  
ทีส่อนเรือ่งการพฒันาดนิและน�า้เป็นหลกั กไ็ด้
ซมึซบัมา และเป็นคนชอบท�ากจิกรรม ปลกูป่า
สร้างฝาย ออกค่ายอาสา ถึงแม้ผมจะเลือก
เรยีนคณะนติศิาสตร์ มหาวทิยาลยัรงัสติ  ตาม
แนวทางของคุณแม่ที่เป็นนักกฎหมาย แต่ช่วง
ที่กลับบ้านวันหยุดก็ยังท�าเกษตรเล็กๆ น้อยๆ 
เป็นงานอดเิรก เลีย้งไส้เดอืนเพือ่เอามลูเป็นปุย๋
อินทรีย์บ้าง ปลูกต้นไม้บ้าง 
 “พอเรียนจบก็กลับบ้าน ได้งานธนาคาร 
ฝ่ายการตลาด เงินเดือนดี แต่ไม่มีความสุขกับ
มัน ทุกวันรู้สึกว่าไม่อยากตื่นมาท�างานในส่ิง 
ซ�้าเดิมที่ไม่ใช่ทางของเรา ระหว่างนี้ผมยังท�า

ขอบคุณสถานที่ : โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
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เกษตรไปด้วย ท�านาด�าในพืน้ทีท่ีค่ณุยายยกให้ 
1 ไร่ กับเช่าเพิ่มอีก 3 ไร่ จนมีจุดเปลี่ยนคือ 
แม่ผมป่วย ไม่ได้หนักมาก แต่ผมลางานไม่ได้
เนือ่งจากวนัลาหมดแล้ว ผมมาคิดว่าถ้าต้องแลก
ระหว่างงานกับสิ่งส�าคัญที่สุดคือครอบครัว  
ผมเลือกครอบครัวดีกว่า ก็เลยลาออก ท�างาน
ธนาคารถึงวันสุดท้าย วันรุ่งขึน้ด�านาเลย คนเดยีว 
ตั้งแต่ 7 โมง ถึง 2 ทุ่ม นาของผมเป็นแบบ
อินทรีย์ล้วน ผมไม่ไล่อะไรเลย ปล่อยปู ปล่อย
หน ูนกปากห่าง อยูใ่นทุง่นา คนก็ว่าบ้าไปแล้ว 
แต่ตอนนี้คนที่พูดแบบนั้นเร่ิมท�านาอินทรีย์
แล้วนะ เพราะรู้ว่าท�าแล้วมันได้ราคา”
ท�านา ไม่ใช่แค่เพื่อขายข้าว
 “ผมวางแผนไว้แล้วว ่าผมจะปลูกข้าว
อินทรีย์โดยไม่ขายให้โรงสี เพราะมีงานวิจัย
ของญี่ปุ่นที่เอาข้าวหอมมะลิ 105 ไปวิจัยแล้ว
ท�าเป็นเซรัม่บ�ารงุผวิหน้า จงึเปล่ียนวธิคีดิมาท�า
โปรดกัต์จากข้าวแทน ซึง่ถ้าเป็นเครือ่งส�าอาง 
ผู ้หญิงก็จะยินดีซื้อ  ก็ เลยปลูกข ้าวเพื่อ 
ท�าผงพอกหน้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์  
1 กโิลกรมั ผมขายข้าวได้ประมาณ 1,990 บาท 
ก็คือ 1 ขีด ขาย 199 บาท ดังน้ันผมท�านา
ทั้งหมดแค่ 800 กิโล ผมได้มูลค่าเพิ่มทาง 
การเงินมากกว่าคนท�านา 10 ไร่อีก
 “จากนัน้กท็�าตลาดออนไลน์ สร้างเพจเฟซบุก๊ 
‘บ้านรักษ์ดิน’ แล้วขายแบบพรีออเดอร์   
หาคนมาส่ังซือ้ก่อนแล้วค่อยท�าโปรดกัต์  ท�าให้
เกษตรกรมีความมั่นคงทางการเงิน ได้เงิน
แน่นอนโดยยังไม่ได้เกี่ยวข้าว ผู้บริโภคก็มั่นใจ
ว่าได้ของดีแน่นอนโดยไม่ต้องไปตระเวนหา
ทีไ่หน นอกจากนีผ้มยงัท�าโครงการ ‘ไข่ไก่ขบถ’  
ที่ขบถจากวิธีการเลี้ยงแบบดั้งเดิม เราเลี้ยง
แบบท�าอาหารสัตว์กันเอง ไม่ใช้ข้าวโพด 
ทีท่�าลายผนืป่า ปลกูสมนุไพรให้ไก่กนิ ไม่ใช้ยา
ปฏิชีวนะ แล้วก็ส่งไปขายในห้างฯ ในร้านค้า 
ร้านกาแฟ เป็นสิง่แรกๆ ทีท่�าเอาไว้ จนปีนีก็้เป็น
ปีที่ 9 แล้วครับ  
 “อีกงานหนึ่งท่ีส�าคัญมากส�าหรับการเป็น 
Smart Farmer กคื็อการแปรรปู โดยก่อนปลกู
ต้องดูก่อนว่าอะไรแปรรูปได้ อย่างผมปลูก
สมนุไพร อญัชนั ตะไคร้ ใบเตย กน็�ามาแปรรปู
เป็นชาสมุนไพร  แล้วสร้าง QR Code  ลูกค้า
สแกนผ่านสมาร์ตโฟนแล้วจะเห็นหน้าเราเลย 
ไข่ไก่กล่องนี้ใครเป็นคนเลี้ยง หรือชาสมุนไพร
ใบเตยกล่องนีป้้าคนนีป้ลกู รางจดืป้าคนนีป้ลกู 
เราพยายามสร้างความเชือ่มโยงถงึกนัระหว่าง
คนกินกับคนปลูก ได้เห็นหน้าเห็นตากัน  
ได้เชื่อใจกัน ก็จะเกิดกระบวนการกินอย่างรู้
ที่มาที่ไป แล้วก็กินอย่างรับผิดชอบด้วย” 

เท่านัน้เอง ไปเรยีนรูก้ารคดัพนัธุข้์าวจากอาจารย์
เดชา ศริภิทัร ทีม่ลูนธิข้ิาวขวญัสพุรรณบรุ ีท่าน
คัดพันธุ์ข้าวเลยว่าข้าว 1 เมล็ด เวลาไปปลูก
จะแตกกอกี่กอ 1 กอ ได้ข้าวกี่รวง แล้ว 1 รวง
ได้ข้าวกีเ่มลด็ ฉะนัน้ 1 ไร่ สามารถปลกูข้าวได้
เป็นตัน เพยีงแต่ว่าเราเอานวัตกรรมสมัยนีเ้ข้า
มาจับ ภูมิปัญญาทางการเกษตรกับนวัตกรรม
ต้องผนวกเข้ากนัให้ได้ ผมมองว่าการท�าเกษตร
พอเพียงตามแนวทางศาสตร์พระราชาน้ัน 
สามารถท�าให้รวยได้ และเป็นการรวยอย่างยัง่ยนื  
ซึง่พระองค์ท่านทรงบอกวธิกีารพวกเราทกุปี” 
 วธิทีีจ่ะรวยอย่างยัง่ยนืตามทีเ่กษตรกรหนุม่
หมายถงึนัน้ ได้แก่ ‘ทฤษฎีบนัได 9 ขัน้ สูค่วาม
พอเพียง’ ซึ่งประกอบด้วย ขั้นที่ 1 พอกิน  
ขัน้ที ่2 พอใช้ ขัน้ที ่3 พออยู ่ขัน้ที ่4  พอร่มเยน็  
เป็น 4 ขั้นพื้นฐานที่เกษตรกรต้องผ่านให้ได้  
ก่อนข้ามไปสู่ขั้นที่ 5 และ 6 บุญและทาน โดย
พยายามให้พืชพรรณที่เพาะปลูกปลอดจาก
สารเคมีที่จะท�าร้ายคนกิน ขั้นที่ 7 คือเก็บ
รักษาไว้ใช้ในยามเกิดวิกฤติ ขั้นที่ 8 การขาย 
Branding ที่แตกต่างจากการในตลาดท่ัวไป  
อย่างกรณีของ ‘บ้านรักษ์ดิน’ เป็นต้น และ
ท้ายสุดขั้นที่ 9 ต้องสร้างเครือข่าย หรือเรียก
กันว่า ‘การสร้างกองก�าลังเกษตรโยธิน’  
ท�าหน้าที่ส่งต่อความรู้ กระจายความร่วมมอื
เพือ่ทีจ่ะไม่ต้องท�างานเพยีงคนเดียว 
 “ศนูย์การเรยีนรูอ้นิทรย์ีวถิไีทยทีก่าญจนบรุี 
บ้านรกัษ์ดนิ  เป็นศนูย์แรกเลยทีส่ร้างขึน้  สอน
การเลี้ยงไก่ไข่ขบถ มีการปลูกผักแบบยกพื้น
ขึน้มา  เพือ่ในอนาคตจะได้ไม่ต้องก้มลงไปเกบ็
ผกั  ไม่ปวดหลงั  คนนัง่รถเขน็ก็ท�างานได้  เปิด
เป็นศนูย์บรรยายส�าหรบักลุม่ด้อยโอกาส กลุม่
ชาติพันธุ์ เช่น กะเหรี่ยง ที่เขามีพริกกะเหรี่ยง
แต่ว่าขอมาตรฐาน Organic Thailand หรือ  
GIP  ไม่ได้  ผมก็ช่วยด้วยการให้เขามาใช้ค�าว่า 
‘อินทรีย์วิถีไทย’ เพราะเรามีตลาดรองรับ
แน่นอน ขณะทีต่วัผมเองก็เดนิสายไปบรรยาย
ทุกแห่งที่มีการรวมกลุ่มกัน แล้วเอาตลาด 
ไปรองรับด้วย ถ้าใครที่พร้อมเปลี่ยน คุณเอา
ทฤษฎีบันได 9 ขั้นไปใช้ก่อน ใครใช้ได้ก่อน  
ท�าก่อน เพื่อเป็นตัวอย่าง  
 “บ้านรกัษ์ดนิ เป็นโมเดลธรุกจิแบบกจิการ
เพื่อสังคมขนาดเล็ก อาจจะเล็กที่สุดเลยก็ได้ 
เพราะว่ามีพื้นที่แค่ไร่เดียวแต่ท�าทุกอย่างเลย 
ซึ่งที่มันไปได้เพราะว่าเราต่อแต่ละจุดให้มัน
เชือ่มโยงกนัให้ได้ เราไม่โตคนเดยีว แต่มจีดุทัว่
ประเทศเลย ตอนนีก้ม็บ้ีานรกัษ์ดนิทีอุ่บลราชธานี 
สงขลา เชยีงใหม่  น่าน  ทกุทีก่จ็ะมคีนในพืน้ที่
จัดการดูแลตามนโยบายจากที่เราวางไว้ โดย
เน้นการสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคม 

ความสุขของผมที่เพิ่มขึ้น
คือในวันนี้เราได้เห็นกลุ่ม
ชุมชนท�เกษตรอินทรีย์
ที่หวัง เราได้เห็นว่าเขา
อยู่ได้จากสิ่งที่เราเริ่มไว้  

แนวทางท�าเกษตรกรรม ตาม ‘ศาสตร์พระราชา’
 กล่าวได้ว่า ศูนย์เรียนรู ้อินทรีย์วิถีไทย 
Earth Safe กิจการเพ่ือสังคม บ้านรักษ์ดิน   
ทีก่าญจนบรุ ีแห่งนี ้เกดิจากการปรบัใช้ ‘ศาสตร์
พระราชา’ ด้านการท�าเกษตรอินทรีย์วิถีไทย
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ร่วมกับการใช ้
องค์ความรู้และนวัตกรรมที่เหมาะสมในการ
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ผงพอกหน้า
ข้าวหอมมะลิ แชมพูสระผมข้าวหอมนิล  
เครือ่งดืม่ชาสมุนไพรอินทรีย์วิถีไทย และไข่ไก่ขบถ 
ไข่ไก่อินทรีย์วิถีไทย
 “ศาสตร์พระราชาที่จับต้องได้อยู่ตามศูนย์
เรียนรู้ต่างๆ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ท่านทรงคิด
วธิกีารให้เรามาหลายสบิปีแล้ว   ผมกแ็ค่ไปค้น 
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เช่น ปลูกผักอินทรีย์ ปลูกแล้วได้ของดีไว้กิน 
ถ้าเหลอืกข็าย ทมีงานกเ็ป็นคนในชุมชน กลับมา
ท�างานท่ีบ้านเรา ทุกคนมีงานท�า มีผลผลิต 
ของตัวเอง แล้วเราก็มารวมกันขายเป็นชุมชน 
สร้างความเข้มแข็งได้” 
อุปสรรคมีไว้ให้ผ่าน ก่อนพบความส�าเร็จ 
 กระแสตอบรับในสินค้าเกษตรอินทรีย ์
ถือว่าดขีึน้เรือ่ยๆ โดยเฉพาะในระยะ 1-2 ปี มานี้ 
พ้ืนทีท่�าการเกษตรอนิทรย์ีในประเทศไทยเพิม่
จ�านวนขึ้นเรื่อยๆ จากเดิมที่มีเพียง 2% จาก
พ้ืนที่เกษตรทั้งหมด เริ่มได้รับการส่ังซ้ือจาก
หน่วยงานใหญ่ อาทิ โรงพยาบาล โรงเรียน  
ห้างสรรพสนิค้าเริม่มชีัน้วางอาหารออร์แกนิก
แตกต่างอย่างส้ินเชิงจากเมื่อ 10 ปีก่อน 
ที่เกษตรกรปริญญาโทต้องเผชิญแรงกดดัน
จากความไม่เข้าใจของสังคมรอบข้าง ไม่เว้น
แม้แต่ครอบครัวตัวเอง 
 “ผมเช่ือว่าส่ิงที่พ่อแม่ทุกคนอยากเห็นคือ
เราอยู่รอดได้ในวันที่เขาไม่อยู่ ดังน้ัน คงไม่มี
พ ่อแม่คนไหนอยากเห็นลูกตัวเองท�างาน
ประจ�าดอียูแ่ล้ว ลาออกจากงานมาเป็นเกษตรกร  
เพราะภาพจ�าเมื่อ 10 ปีก่อน การเกษตรยิ่งท�า
ยิ่งจน ยิ่งเหนื่อย ไม่มีใครท�าแล้วรวย  เขาเห็น
มาเยอะว่ามนัไปไม่รอด  เพือ่นพ่อแม่กม็มีาพดู
กระทบว่าบ้าหรือเปล่า ลูกจบปริญญาโทแล้ว
มาท�าเกษตร แม่กลบัมาร้องไห้ ถึงข้ันจะเออร์ล่ี
รีไทร์ ไม่อยากไปท�างานแล้ว ผมก็เลยบอก 
ให้เอาผัก เอาข้าว ไปให้เขากิน คือตัวเราเอง
มีหน้าท่ีต้องท�าให้ทุกคนเห็นว่ามันรอดได้จริง 
ต้องมีท้ังแผนระยะยาว ระยะกลาง ระยะสั้น
ให้เขาเห็น  
 “และในวันนีเ้ราท�าให้เห็นแล้วว่าถ้าวนัหน่ึง
ผมไม่อยู ่ แบรนด์บ้านรักษ์ดินมันจะยังอยู ่ 

นิยามยั่งยืนของ Young Smart Farmer
 “ความยัง่ยนื ผมมองว่ามนัเป็นการท�าโดยไม่ได้
คิดถึงตัวเองในวันนี้แค่นั้น ต้องมองถึงอนาคต 
ข้างหน้า มองเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ 
ไม ่ได ้มองท่ีระดับมวลชน หรือการผลิตเชิง
อุตสาหกรรม ความยั่งยืนคือชุมชนต้องอยู่ได้ คน  
ต้นไม้ และสัตว์ป่าต้องอยู่ได้ ไม่เบียดเบียนกัน 
ทั้งตัวเอง ผู้อื่น สังคม แล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วย มัน
ต้องครบวง นี่คือความยั่งยืนในสเกลท่ีเล็กที่สุด 
ที่เราพอจะท�ากันได้” 
 
MORE INFO 
ข้อมูลเพิ่มเติม : facebook page  บ้านรักษ์ดิน /  
www.baanrakdin.com

เพราะมันถูกอุ ้มชูโดยสังคมซึ่งเป็นชุมชน 
ในพื้นที่บ้านเราเอง  เพราะการจะเป็น Smart 
Farmer ในยุคนี้ คุณต้องมีภูมิคุ้มกันให้ได้    
Smart Farmer คอืการท�าเกษตรแบบคนรุน่ใหม่
แบบชาญฉลาด โดยต้องดูความต้องการ 
ของตลาด  แต่ไม่ใช่เอาตลาดน�าโดยไม่มตีลาดอืน่
รองรับเลย ต้องปรับตัวน�านวัตกรรมเข้ามา
เชื่อมโยงกับภูมิปัญญาด้ังเดิม ไม่ใช่ฝังไหไว้  
มันคือการใช้แล้วส่งต่อ
 “ตอนน้ีแรงกดดันจากความเชื่อเดิมหาย 
ไปแล้ว คนท่ีเคยดูถูกเหยียดหยามเรา วันนี ้
ก็กลายเป็นลูกค้าเรา แต่แรงกดดันในตอนนี้
กลายเป็นการผลิตผลผลิตให้ทันต่อตลาด 
อย่างเช ่น ผักอินทรีย ์ปลูกเท่าไรก็ไม ่ทัน  
การท�าเกษตรอนิทรย์ีมนัแทบจะไปตลาดมวลชน
ไม่ได้เลย เพราะท�าในปริมาณพ้ืนที่เยอะๆ 
แปลงใหญ่ไม่ได้ จะเหนื่อย ดูแลไม่ได้ แล้ว
คุณภาพที่เป็นจุดขายของเราจะตกลง ดังนั้น 
เราจึงต้องรวมกลุ่มกัน ต้องมีแผนการผลิตว่า
ในหน่ึงปีเราต้องมีพืชพรรณอะไรบ้าง แต่ละ
กลุ่มหมู่บ้านห้ามปลูกซ�้ากัน ต้องจับแมตช์
ชุมชนเหล่านี้ให้ได้ ค�าว่าเกษตรยั่งยืน ถ้ามอง
ในมุมเกษตรอินทรีย ์จะต้องเกิดจากการ
พยายามพึง่พาตวัเองก่อน เรยีนรูท้�าความรูจ้กั
กับตัวเองก่อนว่าตัวเราท�าอะไรได้มากน้อย 
แค่ไหน ไม่ท�าเกินตัว ต้องมีภูมิคุ้มกันก่อน  
อย่าเพิ่งไปเห่อตลาด”
เป้าหมายต้องใหญ่และไปต่อ
  “ส�าหรบัเป้าหมายของผมหลงัจากนีก้ย็งัท�า
ต่อไปเรื่อยๆ ขยายเพิ่มทั้งในแง่ของผลผลิต 
แล้วก็องค์ความรู้ ส่ิงที่เราต้องท�าคือสร้าง
เกษตรกรรุ่นใหม่ให้ได้ เพราะเกษตรกรคือ 
เสาหลัก เราต้องกินข้าวทุกวัน แต่คนท่ีเป็น

เกษตรกรปลูกข้าว ปลูกผัก ท�าอาหารเลี้ยงคน
มีน้อยลงทุกวัน สวนทางกับกลุ่มประชากร 
ทีเ่พิม่ข้ึน นีค่อืปัญหา ใครจะปลกูผกัปลกูผลไม้ 
ถ้าเราไม่ท�าเองในวนันี ้เพือ่กนิเอง แล้วกส่็งต่อ
ไปยังคนรุ่นต่อไปข้างหน้าด้วย จึงต้องสร้าง 
Young Smart Farmer ให้ได้ 
 “ความสขุของผมทีเ่พิม่ขึน้คอืในวนันีเ้ราได้
เห็นกลุ ่มชุมชนท�าเกษตรอินทรีย์ที่หวังว่า 
จะเห็นเมื่อ 10 ปีที่แล้ว เราได้เห็นว่าเขาอยู่ได้
จากส่ิงทีเ่ราเร่ิมไว้ วันนัน้เราท�าของเราอยูค่นเดยีว 
แต่วันนี้เรามีเครือข่ายเยอะมาก ทั้งเหนือ ใต้
ออก ตก ได้ไปเห็นคนที่ไม่มีกิน วันนี้เขาอิ่ม 
แล้ว และพร้อมส่งต่อ ในวนันีเ้ขาจะไม่ปลกูมนั  
ไม่ปลกูอ้อยทีใ่ช้เคมอีกีแล้ว นีก่ถ็อืว่าผมส�าเรจ็
แล้ว ส�าหรบัเป้าหมายใหญ่ทีอ่ยากท�าให้ประเทศไทย
เป็นอนิทรย์ี 100% แม้มนัยากมาก แต่เรากต็ัง้
เอาไว้เป็น Main Road แต่เป้าหมายสงูสดุของ
ผมคอืไม่อยากให้ทกุคนลมืในหลวงรชักาลที ่9 
ไม่ลมืสิง่ทีพ่ระองค์ทรงท�าเอาไว้ โดยเราจะเน้น
เรื่องศาสตร์พระราชาที่จับต้องได้  สิ่งที่ท�านั้น
ต้องกินได้ ต้องขายได้ และส่งต่อได้ด้วย” 

ภาพจาก : สิริกร ลิ้มสุวรรณ
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เรื่อง : WM 

INSPIRED  LIVING

Movie

Book Event        

Little Forest
ผู้ก�ากับ จุนอิจิ มอริ, ค.ศ. 2015 
 นับเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ได้รับการนึกถึงอยู่เสมอๆ เมื่อเอ่ยถึงการ ‘กลับบ้าน’ สู่การใช้ชีวิต
เรียบง่าย ชวนเรากลับไปหาวิถีธรรมชาติ โดยมีเพียงฤดูกาลของธรรมชาติเป็นตัวก�าหนดชีวิต จาก 
มังงะของไดสุเกะ อิงาราชิ ถ่ายทอดผ่านชีวิตใน 4 ฤดู (โดยแบ่งเป็น 2 ภาค) ภาคแรก Summer 
& Autumn เล่าถึง อิจิโกะ (ไอ ฮาชิโมโตะ) หญิงสาวที่หนีกรุงกลับมาใช้ชีวิตที่จังหวัดอิวาเตะ หลัง
เผชญิเหตกุารณ์การจากไปของแม่ อจิโิกะเลอืกทิง้เมอืงหลวงเพือ่กลบัสูช่วีติทีเ่รียบง่ายแบบสามญั 
ตื่นเช้ามา ปลูกผัก ท�าไร่ ท�านา เกี่ยวข้าว ถนอมรักษาของแห้งเพื่อยังชีพในฤดูหนาวที่ก�าลังมาถึง 
ก่อนที่จะมีเตาผิงไฟเป็นเพื่อนในภาคสอง Winter & Spring และการเรียนรู้ที่จะด�ารงชีพเมื่อ 
ฤดูหนาวที่มาเยือน

Garden & Farm vol. 13 
กลับบ้านไปท�าเกษตร
ส�านักพิมพ์บ้านและสวน 
ผู้เขียน : วิรัชญา จารุจารีต
 รวมประสบการณ์บนเส้นทางการท�าอาชีพ
เกษตรของคนรุ่นใหม่ 13 เกษตรกรทั่วไทย  
ที่ตัดสินใจเดินทาง ‘กลับบ้าน’ ไปจับจอบ จับ
เสียม เรื่องราวในเล่มสะท้อนให้เห็นว่า การ
เป็นเกษตรกรไม่จ�าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง 
ตัวเองให้มาก เกษตรกรรุ่นใหม่ก็มีไอแพดได้ 
เรือ่งราวของแต่ละคนท�าให้เหน็มมุมองเกษตรกร
รุ่นใหม่ท่ีแตกต่างกัน บางคนมีที่ดินอยู่แล้ว 
บางคนเปลี่ยนวิถีจากพนักงานบริษัท  บางคน
ได้แรงบันดาลใจจากครอบครัว และบางคน 
ก็มีแนวคิดเดียวคือ เพียงต้องการพาคุณพ่อ
กลบับ้าน นบัเป็นอีกหนึง่เล่มท่ีสร้างแรงบนัดาลใจ
และท�าให้เราเหน็ว่า การท�าเกษตรกเ็ป็นอาชพี
ที่มั่นคงและยั่งยืนได้

Farm to You ส่ง ฟาร์ม สด
 เมื่อคุณพ่อคุณแม่คู่หนึ่ง ผู้ซึ่งเคยใช้ชีวิต
เป็นคนเมอืงเตม็รูปแบบ ลกุขึน้มาสร้างการ
เปลี่ยนแปลงเล็กๆ โดยเริ่มต้นจากการเป็น
ส่วนหนึ่งในห่วงโซ่อาหารที่ต้องการมอบ
อาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และนี่คือจุด
เริ่มต้นของร้านเล็กๆ แห่งนี้ Farm to You 
ได้รับทนุสนบัสนนุจากโครงการ คิดเปลีย่นเมอืง 
สวนผกัคนเมอืง ปี 2559 ทีต้่องการเชือ่มโยง
ผลผลิตจากเกษตรกรรายย่อยตรงสู่ครัว
โรงเรียน ในรูปแบบกิจการเพื่อสังคม   
(Social Enterprise) ปัจจบุนัโครงการเลก็ๆ 
เดินหน้ากลายเป็นร้านสุขภาพจ�าหน่ายทั้ง
ผัก ผลไม้ จากฟาร์มขนาดเล็ก เนื้อ นม ไข่ 
โดยปศุสัตว์ที่ผลิตด้วยวิถีเกษตรธรรมชาติ 
สนิค้าทะเลสดจากประมงพืน้บ้าน โดยก�าไร
ที่ได้จากการขายผลผลิต จะน�าไปอุดหนุน
โครงการ Farm to School ที่ช่วยให้เด็กๆ 
ในโรงเรียนได้วัตถุดิบปลอดภัยจากฟาร์ม 
ในราคาต้นทุนอีกด้วย Farm to You  
Nakniwat Depot (ต้นถนนนาคนวิาส ซอย
ลาดพร้าว 71) www.facebook.com/
farmtoyoubkk/ 

Trust Food Good Truck 
 ‘ตลาดไว้ใจ’ หรอื Trust Market คาราวาน
ปลอดสารเคมี ชวนคณุมามสีขุภาพด ีโดยเริม่ต้น
จากการไว้ใจ ไว้ใจในการปลูก การเลี้ยง 
ที่ไม่ใส่สารเคมี ไว้ใจในกระบวนการปรุงไม่ใช้
สารปรุงสังเคราะห์ ไปจนถึงไว้ใจในกระบวน 
การผลิต ไม่เพียงมีผู ้ผลิตแวะมาเปิดท้าย
จ�าหน่ายผักสีเขียว ผลิตภัณฑ์สุขภาพจาก
ความไว้ใจต่างชนดิ ยงัมเีวร์ิกช็อปน่าสนกุ อาทิ 
ท�าไข่เค็ม เรียนรู้ผ้าย้อมคราม ท�าชาหมักแบบ
คอมบชูา หรอืชวนกนิผกัอนิทรย์ีวนัละ 400 กรมั 
(เก๋ตรงใครมาลงทะเบียนรับหน่อกล้วยน�้าว้า
กลับบ ้าน) นับเป ็นอีกหนึ่งชุมชนสีเขียว 
ที่เหมาะแวะมาเก็บเกี่ยวสุขภาพดีๆ กลับบ้าน
ศกุร์ เสาร์ อาทิตย์ ต้นเดอืน ลานเพลนิ สเตชัน่ 
สวนเพลินมาร์เก็ต พระราม 4 www.face-
book.com/trustfoodgoodtruck
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3 บริษัทในเครือฯ ได้รางวัลด้านความยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลด้านความยั่งยืน SET 

Sustainability Awards 2018  เพือ่ประกาศเกยีรตคิณุและเชดิชบูรษัิทจดทะเบยีนทีม่กีารด�าเนนิ
ธุรกิจอย่างยั่งยืน โดย CPF, CP ALL และ TRUE 3 บริษัทหลักในเครือฯ ได้รับรางวัลในครั้งนี้ 
ได้แก่ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้รับรางวัล บริษัทจดทะเบียน
ด้านความยั่งยืนดีเด่น  (SET Sustainability Awards 2018 ประเภท Outstanding Sustain-
ability Awards) และรางวัลหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment หรือ THSI)  
ประจ�าปี 2561 บรษิทั ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) ได้รับรางวลัหุน้ยัง่ยนื (Thailand Sustainability 
Investment หรือ THSI) ประจ�าปี 2561 และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)   
ได้รับรางวัลหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment หรือ THSI) ประจ�าปี 2561

‘Force for Sustainable Life’ รายงานความยัง่ยืน
เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจ�าปี 2560    
 เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยส�านักบริหาร

ความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร 
(SGC)  ได้จดัท�ารายงานความยัง่ยนื เครอืเจรญิ
โภคภัณฑ์ ประจ�าปี 2560 ภายใต้แนวคิด  
‘Force for Sustainable Life’ เพือ่เป็นส่วนหนึง่
ในการผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืนท้ังใน
ชมุชนและสงัคมในทกุประเทศทีเ่ข้าไปด�าเนนิ
ธุรกิจ โดยในรายงานฉบับดังกล่าวน�าเสนอ 
ผลการด�าเนินงานในมิติของความยั่งยืน 
ที่ขับเคลื่อนด้วยกรอบการท�างาน ‘3Hs’ คือ 
HEART : มุ ่งมั่นท�าธุรกิจด ้วยใจท่ียั่งยืน 
HEALTH : มุ่งม่ันสร้างสังคมที่ยั่งยืน และ 
HOME : มุ ่งมั่นเพื่อสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน  
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(Sustainable Development Goals–SDGs) 
ขององค์การสหประชาชาติ  รวมไปถึงการ 
น�าเสนอผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญในปี 2560 
ทกุกลุม่ธรุกจิในเครอืฯ เน้นการน�าเสนอผลการ
ด�าเนินงานด้านธรรมาภิบาลและความยั่งยืน  
ซึง่สะท้อนให้เหน็ถงึการด�าเนนิธรุกจิของเครอื
เจริญโภคภัณฑ์ที่มุ ่งเน้นให้เกิดความยั่งยืน
ระยะยาว ให้ความส�าคัญและเอาใจใส่กับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในทุกระดับ เพ่ือประโยชน์
สงูสดุแก่ประเทศชาต ิสงัคม และองค์กร มุง่หวัง
ให้ทกุภาคส่วนเดนิหน้าพฒันาเตบิโตไปพร้อมกนั
อย่างยั่งยืน ตอกย�้าองค์กรแห่งการมุ ่งมั่น 
ในทุกมิติของความยั่ งยืน ท้ังนี้สามารถ
ดาวน์โหลดรายงานความยั่งยืนฯ ประจ�าปี 
2560 ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ท่ี 
www.cpgroupglobal.com  

7 เดือน 11 ‘เซเว่น อีเลฟเว่น’ ประกาศเจตนารมณ์ ‘ลด และ เลิก ใช้ถุงพลาสติก’
 ซพี ี ออลล์ ผูก่้อตัง้ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย เดนิหน้านโยบาย 7 GO Green (เซเว่น  

โก กรีน) ได้ฤกษ์วันที่ 7 เดือน 11 ประกาศเจตนารมณ์ ‘ลด และ เลิกใช้ถุงพลาสติก’ ที่ร้านเซเว่น 
อีเลฟเว่นทั่วประเทศ ตามปณิธานอันมุ่งมั่นของซีพี ออลล์ ‘ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้
ทุกคน’ ที่จะร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ล่าสุดบริษัทได้ขยาย
ผลด้านการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกไปยังพื้นที่ต่างๆ เช่น ในมหาวิทยาลัย ในโรงพยาบาล และ
ตามเกาะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกด้วย นับเป็นความมุ่งมั่นอย่างมั่นคงที่จะเดินหน้า
ขยายผลอย่างต่อเนื่องตามเจตนารมณ์ เพ่ือลดและเลิกการใช้ถุงพลาสติกอย่างถาวรในอนาคต 
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างยั่งยืน



ความยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้
เศรษฐกิจต้องยั่งยืน 

สังคมต้องยั่งยืน
แล้วก็สภาวะแวดล้อมต้องยั่งยืนด้วย

ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร
นักวิชาการเกียรติคุณ 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)




