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บทคัดย่อ
งานวิจยั เรื่อ ง สวนเกษตรย้ายที่ อิท ธิพ ลจีน กับ ผลกระทบต่ อ ความมันคงทางการเกษตรใน
่
ภาคเหนือของไทย มุ่งศึกษา 1) ผลกระทบของการเข้ามาลงทุนของชาวจีนในภาคเศรษฐกิจการเกษตร
ต่อ ความมันคงทางการผลิ
่
ต การเกษตรในภาคเหนือ และ2) ทิศ ทางเชิงนโยบายของรัฐบาลไทยหรือ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุ นการเกษตรที่เป็ นธรรม เอื้อให้เกิดการปรับตัวของกลุ่มเกษตรกรไทย
แรงงานเกษตรไทยและกลุ่มที่ได้รบั ผลกระทบ โดยมี กรณีศึกษา คือ การลงทุนสวนกล้วยหอมเขียว
คาเวนดิชแปลงใหญ่ในพืน้ ที่ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย สวนกล้วยหอมเขียวคาเวนดิชของชาวไทยเพื่อ
การส่งออกในเขตพืน้ ที่ อ.จุน อ.เชียงคา จ.พะเยา
ผลการศึกษาพบว่า การทาสวนเกษตรย้าย โดยเฉพาะสวนเกษตรแปลงใหญ่ มแี นวโน้ มจะสร้าง
ผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมมากกว่า ขณะที่แรงงานชาติพ ันธุแ์ ละแรงงานข้ามชาติถอื เป็ นกลุ่มที่มคี วาม
เปราะบางทางสังคม เสีย่ งในการถูกเอารัดเอาเปรียบ เป็ นแรงงานที่ไร้สวัสดิก าร เข้าไม่ถงึ ระบบบริการ
สุขภาพ รวมทัง้ ชุมชนใกล้เคียงมีความกังวลต่อสารเคมีตกค้าง ทัง้ นี้ พบว่าผูป้ ระกอบการและเกษตรกร
ไทยมีก ารปรับ ตัว หัน มาผลิต กล้ว ยหอมส่ งออกในลักษณะระบบของเกษตรพัน ธสัญ ญา และมีก าร
รวมกลุ่มวิสาหกิจเพื่อระบายผลผลิตภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลด้านการตลาดและองค์ความรู้
การผลิตอยู่ในความควบคุมของบริษัทจีน เป็ นหลัก ส่งผลให้เกษตรกรรายย่อยต้องแบกรับความเสี่ยง
หลายด้าน ภาครัฐควรมีนโยบายทีห่ ลากหลายในการจัดการปั ญหา ทัง้ มาตรการส่งเสริมและควบคุม เช่น
การบวกต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรและแรงงานเพื่อสร้างอานาจ
ต่อรอง การสนับสนุ นการเข้าถึงข้อมูลการตลาด องค์ความรูด้ ้านการผลิต การกาหนดสัดส่วนค่าแรงที่
เป็ นธรรมแก่แรงงาน การส่งเสริมการทาเกษตรแม่นยา และการเร่งเพิม่ ศักยภาพหน่ วยงานท้องถิน่ เพื่อ
รับมือทุนข้ามชาติ เป็ นต้น
คาสาคัญ ทุนจีน สวนเกษตรย้ายที่ การปรับตัว ความมันคงด้
่ านการเกษตร

ซ

Abstract
This research focuses on 1) the significant impacts of Chinese influence on the
agricultural sector in particular on shifting plantation in Northern Thailand 2) the direction of
tangible policies for economic, social development and sustainable resource management
which contribute to local communities’ resilience. An ethnographic method was carried out in
Chiang Rai province and Phayao Province of which the local farmers, farm labours, residents
and small farm entrepreneurs are the main research population. The Cavendish banana
plantation was employed as a case studies to understand the relationship and interactions
among stakeholders.
The research demonstrates that large-scale shifting-plantations lead to negative impacts
on the local environment. The immigrant and ethnic workers are the most vulnerable group in
the plantation due to the inequity of access to healthcare and risk working environment. The
local residents nearby highly concerned about the potential negative effect of intense chemical
usage on the local river and surrounded soil contamination. While in Phayao province, contract
farming is the main mechanism to facilitate the growth of small-medium scale banana
plantations. The previous cash crops fields are being transformed to banana small-medium
scale farms. However, Chinese agricultural companies hold most of the market information and
relevant knowledge while inexperience local farmers are struggling in the fresh fruits
standardization and risking to the financial burden.
In order to encourage Chinese farming investors to contribute to borderland development
in a more sustainable way, social equality, and local livelihood improvement for Thai society.
Thai Government should introduce both incentive and control measures to tackle with shifting
plantation issues. The Policy recommendation includes adopting environmental cost accounting
concepts, encouraging the establishment of agricultural producer’s, farmer’s and labour’s
association to increase their negotiation power, providing equitable access to market
information and promoting precision agriculture practices, rising labour wage and improving
local government capacity in coping with various forms of transnational agricultural investment.
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