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สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
(ความเห็นในรายงานนี้เปนของผูวิจัย สกว. ไมจําเปนตองเห็นดวยเสมอไป)
บทคัดยอ
นโยบายปฏิรูปเปดกวาง ค.ศ. 1978 ไดนําการเปลี่ยนแปลงอันใหญหลวงมาสูภาคเกษตรของจีน ทํา
ใหการเกษตรกรรมของจีนพัฒนาเปนแบบสมัยใหม เริ่มตนจากการเปลี่ยนระบบการผลิตและการจัดการที่ดิน
มาเปนระบบสัญญารับผิดชอบในครัวเรือน ทําใหผลผลิตการเกษตรเพิ่มสูงขึ้นจนสามารถแกปญหาการขาด
แคลนอาหารของประเทศได ระบบสัญญารับผิดชอบในครัวเรือนยังทําใหเกษตรกรสามารถเปลี่ยนมือการใช
ที่ดิน แลวอพยพเคลื่อนยายไปทํางานในเมือง หรือเปลี่ยนอาชีพไปทํางานในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรจึง
ไมตองผู กพันกับ ที่ดินการเกษตรเหมือนในอดีต อีกตอไป นอกจากนี้ การปฏิ รูปเปดกวางยังมีนโยบาย
เผยแพรเทคโนโลยีการเกษตร ทําใหเทคโนโลยีการเกษตรขั้นพื้นฐานพัฒนาขึ้นและแพรหลายไปทั่วประเทศ
และยังไดมีนโยบายพัฒนาการใชเทคโนโลยีเครื่องจักรการเกษตรใหมากขึ้นในอนาคต เพื่อพัฒนาใหเปน
การเกษตรกรรมขนาดใหญและอุตสาหกรรมการเกษตร อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในภาค
เกษตรตั้งแตมีนโยบายปฏิรูปเปดกวางไมเพียงกอใหเกิดประโยชนในดานดีเทานั้น แตยังกอใหเกิดปญหา
ตามมาอีกมากมาย ทั้งปญหาเกี่ยวกับเกษตรกรรม ปญหาเกี่ยวกับเกษตรกร และปญหาสังคมเกษตรกรรม
ซึ่งเรียกรวมกันวา ปญหา “สามเกษตร”
ในปจจุบัน ขณะที่จีนยังอยูในขั้นตอนของการเผชิญกับปญหา “สามเกษตร” ซึ่งสงผลใหผลิตผล
การเกษตรของจีนยังไมไดมาตรฐานเพียงพอ ประเทศไทยในฐานะประเทศคูคากับจีน จึงยังตองเฝาระวัง
สินคาการเกษตรที่อาจไมไดมาตรฐานจากจีน และเมื่อจีนพัฒนาการเกษตรกรรมไปสูการเกษตรขนาดใหญ
และไดมาตรฐานในอนาคต ประเทศไทยก็จะตองเตรียมรับมือกับจีนในฐานะผูผลิตสินคาการเกษตรรายใหญ
ของเอเชีย

4

Abstract
The reform in 1978 has brought significant changes to the agricultural sector in China.
Chinese agriculture started to become modern due to the shift in production and land
management to be the “household contract responsibility system”, yielding an increase in
agricultural productivity to the level that could solve the food shortage problem in the country.
The household contract responsibility system also allowed farmers to circulate their land use and
move to the city to work or to start their career in the industrial sector. Thus, farmers were not as
much bound to their land as they had been before. Moreover, the reform encouraged a policy
promoting agricultural technology, resulting in the development of basic agricultural technology
which later became widespread throughout the country. The policy also supported machinery
and technology development for the future in order to expand agriculture and agricultural
industry to a bigger scale. However, the changes in the agricultural sector after the reform have
caused not only positive impacts, but also various problems to agriculture, farmers and rural
villages, also known as the “three agricultural problems.”
At present, China is still facing the “three agricultural problems,” which diminish the
Chinese productivity standard. Therefore, Thailand, as a trade partner to China, still has to watch
for agricultural products imported from China which could be under standard. In the future when
China’s agriculture moves up to a bigger scale with a better standard, Thailand will need a
preparation to deal with China, who should then become the major agricultural producer of Asia.

