
ในวัฒนธรรม
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้



2 - 3

พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
กันยายน 2556
isbn 978-974-466-704-5 

บรรณาธิการเนื้อหา

พจนก กาญจนจันทร

บรรณาธิการรูปเล่ม    

พรรณราย โอสถาภิรัตน์

คณะบรรณาธิการ    

อุรฉัตร์ อุมาร์ || เดชาภิวัชร์ นพมิตร 

ปก  

ชุติมาศ เลิศศิรรังสรรค์

จากภาพประดับกระจก ผนังหอไตร 
วัดเชียงทอง เมืองหลวงพระบาง 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

รูปเล่ม    

วัฒนสินธุ์ สุวรัตนานนท์

อักษรลายมือ 

กฤช เหลือลมัย

จัดพิมพ์    

บริษัท โอ.เอส. พร้ินต้ิงเฮาส์ จ�ากัด  

โทร. 0-2434-685



คน ข้าว นา ควาย ในวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ค�ำน�ำ 
พจนก กาญจนจันทร

จำกนักล่ำมำเป็นชำวนำ  
จำกข้ำวป่ำมำเป็นข้ำวปลูก 

พจนก กาญจนจันทร

ข้ำวและชำวนำไทย 
ในกระแสกำรเปลี่ยนแปลง

ชลิตา บัณฑุวงศ์

คน ข้ำว นำ ควำย  
ในพิพิธภัณฑ์ธรรมศำสตร์ฯ  

แห่งทุ่งรังสิต
สุดแดน วิสุทธิลักษณ์

สารบัญ

4

7

39

69



คน ข้าว นา ควาย ในวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บทควำมนี้อภิปรำยถึงสถำนภำพและลักษณะของ

กำรท�ำนำและชำวนำในประเทศไทยท่ำมกลำงกระแส

กำรเปลี่ยนแปลงของกำรเกษตรและชนบท บทควำม

กล่ำวถึงควำมคิดและวำทกรรมหลักท่ีไหลเวียนอยู่ใน

สังคมไทยว่ำด้วยกำรท�ำนำหรือวัฒนธรรมข้ำวและ

ชำวนำ โดยชี้ให้เห็นว่ำกำรมองกำรท�ำนำและชำวนำ

อย่ำงหยุดนิ่งตำยตัว ผูกติดอยู่กับแนวคิดกำรพึ่งตนเอง 

วัฒนธรรมไทย หรือควำมเป็นไทย ตลอดจนล�ำดับ

ชั้นทำงคุณธรรมศีลธรรมของชำวนำ ได้ละเลยท่ีจะ

ท�ำควำมเข้ำใจบริบทของกำรท�ำนำและชำวนำอย่ำงไร 

ในกระแสการเปลี่ยนแปลง

และ

ชลิตำ บัณฑุวงศ์

ดุษฎีบัณฑิต  

สำขำมำนุษยวิทยำนิเวศ 

ภำควิชำมำนุษยวิทยำ 

มหำวิทยำลัยฮำวำย 

สหรัฐอเมริกำ  

และ 

กลุ่มจับตำประชำสังคมไทย 

(Thai Social Movement 

Watch, TSMW)
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พร้อมกับแสดงให้เห็นถึงภำพรวมกำรเปลี่ยนแปลงร่วม

สมัยของชนบทและระบบเกษตรจำกกรณีศึกษำต่ำงๆ 

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่จะท�ำให้เห็นภำพกำรท�ำ

นำและชำวนำไทยปัจจุบัน ทั้งในส่วนของกำรละท้ิงกำร

ท�ำนำ กำรเปลี่ยนที่นำมำเป็นพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ 

กำรท�ำนำเคมีแบบเข้มข้น และกำรท�ำนำอินทรีย์ โดย

จะเน้นหนักกำรอภิปรำยไปที่สภำวะและเงื่อนไขที่น�ำ

มำสู่กำรตัดสินใจของเกษตรกรในกำรท�ำนำในลักษณะ

ต่ำงๆ และในขั้นตอนต่ำงๆ ของกำรท�ำนำ ท้ังนี้ เพื่อ

ชี้ให้เห็นว่ำปัญหำของกำรท�ำนำและชำวนำมักเกี่ยวข้อง

กับปัจจัยเชิงโครงสร้ำงและเงื่อนไขที่อยู่นอกเหนือกำร

ควบคุมของชำวนำ อีกทั้งปัจจัยเงื่อนไขเหล่ำนี้ก็ยังมี

ควำมซับซ้อนแตกต่ำงกันไปในแต่ละพื้นท่ีและแต่ละ

กรณี ดังนั้น กำรท�ำควำมเข้ำใจปัจจัยและเงื่อนไขเหล่ำ

นี้จึงเป็นจุดเร่ิมต้นที่ดีในกำรวำงระบบกำรสนับสนุนที่

เหมำะสม เพื่อเกษตรกรผู้ท�ำนำสำมำรถมีคุณภำพชีวิต

ที่ดีท่ำมกลำงกระแสกำรเปลี่ยนแปลงของระบบเกษตร

และชนบทในปัจจุบัน

วัฒนธรรมข้ำวและชำวนำที่พึงปรำรถนำ

ควำมคดิทีว่่ำ “วฒันธรรมข้ำวคือรำกฐำนของสงัคมและ

วัฒนธรรมไทย” หรือ “วัฒนธรรมข้ำวคือวัฒนธรรม

ไทย” ได้รับกำรเน้นย�้ำมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยหน่วย

งำนและสถำบันวิชำกำรทำงด้ำนวัฒนธรรมหรือไทย

ศึกษำ และถูกผลิตซ�้ำอย่ำงกว้ำงขวำงโดยหน่วยงำน

รำชกำร สื่อมวลชน โรงเรียนและสถำบันกำรศึกษำ

ในทุกระดับ ควำมคิดนี้สัมพันธ์แนบแน่นกับควำม

เป็นไทยหรือควำมเป็นชำติ ท�ำให้วัฒนธรรมข้ำวเป็น

มรดกควำมภำคภูมิใจของคนไทยและเป็นสมบัติล�้ำค่ำ

ของชำติ ท่ีจะต้องหวงแหนและรักษำไว้ นอกจำกนั้น 

วัฒนธรรมข้ำวยังนับว่ำเป็นสิ่งที่แสดงถึงอัตลักษณ์

ของกลุ่มชำติพันธุ์ไท เป็นสิ่งท่ีแสดงถึงควำมแตกต่ำง

ไปจำกกลุ ่มชำติพันธุ ์อื่นที่มิได้กินข้ำวหรือปลูกข้ำว

เป็นหลัก (ประคอง นิมมำนเหมินทร์ และสุกัญญำ  

สุจฉำยำ 2547)

แม้แต่แนวทำงกำรศึกษำนิเวศวิทยำวัฒนธรรมท่ีมุ ่ง

ศึกษำว่ำสภำพแวดล้อมและวิถีกำรผลิตบนฐำนของ

สภำพแวดล้อมนั้นๆ ก�ำหนดรูปแบบหรือแบบแผนทำง

วัฒนธรรมของสังคมอย่ำงไร ก็ได้ถูกน�ำมำใช้อย่ำงลด

ทอนควำมซับซ้อนโดยนักวิชำกำรบำงส่วน เพื่ออธิบำย

ว่ำกำรท�ำนำหรือวัฒนธรรมข้ำวได้ก�ำหนดกำรจัด

ระเบียบทำงสังคม ประเพณี พิธีกรรมต่ำงๆ อย่ำงไร 

อำทิ วงจรชีวิตทำงสังคมในรอบปี ควำมเชื่อเรื่อง

จักรวำล (ศรีศักร วัลลิโภดม 2536; เอี่ยม ทองดี 

2536) และควำมสัมพันธ์ทำงชนชั้นและระบบอุปถัมภ์

ท่ีสืบเนื่องมำจำกระบบศักดินำและระบบมูลนำยเมื่อ

ครั้งอดีต (สุภำงค์ จันทวำนิช 25361) งำนศึกษำ

เหล่ำนี้มองว่ำแบบแผนทำงวัฒนธรรมและกำรจัด

ระเบียบทำงสังคมท่ีพัฒนำมำบนฐำนของวัฒนธรรม

ข้ำวเป็นควำมมั่นคงในกำรด�ำเนินชีวิต เป็นควำมดี
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งำม และเป็นสิริมงคล (เอี่ยม ทองดี 2536) ดังนั้น 

ท่ำมกลำงควำมเปลี่ยนแปลงของสังคม จ�ำเป็นต้อง

รื้อฟื้นวัฒนธรรมท่ีดีงำมนี้หรือปรับให้เข้ำกับยุคสมัย 

ให้สอดคล้องและมีประโยชน์ในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 

อำทิเช่น กำรฟื้นฟูกลุ่มแลกเปลี่ยนแรงงำน (ลงแขก) 

หรือแม้กระทั่งกำรพัฒนำแบบแผนทำงสังคมของ

ระบบศักดินำและระบบอุปถัมภ์ให้เป็นไปในทำงบวก  

(สุภำงค์ จันทวำนิช 2536)

ตำมแนวทำงนี้ กำรท�ำนำหรือวัฒนธรรมข้ำวที่พึง

ปรำรถนำก็คือ กำรท�ำนำในระบบกำรผลิตแบบพ่ึง

ตนเองหรือกำรปลูกเพื่อกินเป็นหลัก เน้นกำรท�ำนำปี

ปีละหนโดยใช้ข้ำวพันธุ ์พื้นบ้ำน ไม่ใช้เครื่องจักรกล

กับสำรเคมีกำรเกษตร และมีกำรจัดกำรแรงงำนแบบ

กำรลงแขก แนวทำงนี้ให้ควำมส�ำคัญกับองค์ควำมรู้

พื้นบ้ำนและภูมิปัญญำท้องถิ่นในกำรจัดกำรทรัพยำกร

และกำรผลิตทำงเกษตรภำยใต้ระบบนิเวศของท้องถ่ิน 

อำทิ ควำมรู้เร่ืองควำมหลำกหลำยของสำยพันธุ์ข้ำว 

(ซึง่ข้ำวแต่ละชนิดกจ็ะเหมำะกบัสภำพพืน้ท่ี ปรมิำณน�ำ้ 

แสงแดด และกำรใช้แรงงำนที่แตกต่ำงกัน) ควำมรู้ใน

กำรคัดและพัฒนำสำยพันธุ์ กำรแลกเปลี่ยนสำยพันธุ์

ข้ำมท้องถิ่นและข้ำมกลุ่มชำติพันธุ์ เป็นต้น

ในทำงตรงกันข้ำม กำรเปลี่ยนมำท�ำนำแบบสมัยใหม่ 

ที่ใช้ข้ำวสำยพันธุ์ใหม่ ใส่ปุ ๋ยเคมีและสำรเคมีก�ำจัด

ศัตรูพืช ใช้เคร่ืองจักร และปลูกมำกกว่ำหนึ่งครั้งต่อ

ปี ถูกมองว่ำเป็นควำมเสื่อมทรำมลงของชีวิตทั้งทำง

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เนื่องจำกกำรท�ำนำ

แบบสมัยใหม่ท�ำให้วัฒนธรรมข้ำวมีควำมเป็นธุรกิจ

มำกขึ้น อันจะน�ำมำสู่กำรล่มสลำยของระบบสังคมที่

ให้คุณค่ำทำงจิตวิญำณ และท�ำลำยระบบกำรพึ่งตนเอง 

(เช่น เอ่ียม ทองดี 2532 และ 2546) น่ำสนใจว่ำ

ในงำนศึกษำเหล่ำนี้ ควำมดีงำมจะมีอยู่ก็เฉพำะเพียง

ในกำรท�ำนำตำมระบบกำรผลิตเพื่อยังชีพเท่ำนั้น กำร

รวมตัวหรือควำมเป็นองค์กรทำงสังคมจะถือว่ำมีเฉพำะ

ในส่วนของจัดกำรแรงงำนในรูปแบบกำรลงแขกเท่ำนั้น 

ขณะท่ีกำรจ้ำงแรงงำนในระบบกำรท�ำนำสมัยใหม่ ที่

แม้ว่ำจะต้องวำงอยู่บนเครือข่ำยและควำมสัมพันธ์ทำง

สังคมด้วยเช่นกัน แต่จะไม่ถูกนับว่ำเป็นองค์กรหรือ

กำรรวมตัวกันทำงสังคมเหมือนกับกำรท�ำนำแบบยังชีพ

ที่เป็น “วิถีชีวิต” ดังที่ว่ำ “กำรท�ำนำคือชีวิต” ขณะที่

กำรท�ำนำเพื่อขำยไม่นับว่ำเป็น “วิถีชีวิต” แต่เป็นเพียง 

“กำรประกอบอำชีพ” ขณะที่ผู้ท�ำนำในระบบสมัยใหม่

ก็ไม่ได้มีสถำนะเป็น “ชำวนำ” แต่จะเป็นเพียง “ผู้

ประกอบกำรท�ำนำ” หรือ “กรรมกรชำวนำ” เท่ำนั้น 

(งำมพิศ สัตย์สงวน 2545) เช่นเดียวกับกำรลดลง

ของกำรท�ำนำซึ่งก็ถูกมองว่ำเป็นควำมเสื่อม เพรำะ

หมำยถึงกำรล่มสลำยของวัฒนธรรมข้ำวที่เป็นพื้นฐำน

ของสังคมไทยที่สั่งสมกันมำอย่ำงยำวนำน

แนวคิดที่แพร่หลำยที่เชื่อมโยงกำรท�ำนำหรือวัฒนธรรม

ข้ำวกับรำกฐำนของสังคมวัฒนธรรมไทยและควำม
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เป ็นชำติ ไทยเช ่นนี้มี อิทธิพลต ่อกำรท�ำงำนของ

องค์กรพัฒนำเอกชนและภำคประชำสังคมท่ีส่งเสริม

เกษตรกรรมยั่งยืนอย่ำงมำกด้วย รวมทั้งมีอิทธิพลต่อ

สถำบันกำรศึกษำที่ศึกษำวิจัยเชิงปฏิบัติกำรในประเด็น

เหล่ำนี้ ถึงแม้ว่ำองค์กร/หน่วยงำนเหล่ำนี้จะให้ควำม

ส�ำคัญกับกำรส่งเสริมให้ชำวนำพ้นจำกกำรตกเป็น 

เบี้ยล่ำงในโครงสร้ำงควำมสัมพันธ์ของตลำดข้ำวเปลือก 

(ศจินทร์ ประชำสันต์ 2555:28-52) และจำกกำร

ผูกขำดของบรรดำบริษัทข้ำมชำติในอุตสำหกรรมเคมี

กำรเกษตรที่ผลิตปุ๋ยเคมี สำรเคมีก�ำจัดศัตรูพืช และ

เมล็ดพันธุ ์ลูกผสมที่มีกำรดัดแปลงทำงพันธุกรรม 

(www.thaipan.org/node/327) รวมทั้งมุ ่งพัฒนำ

ห่วงโซ่อุปทำนเพื่อสร้ำงระบบกำรค้ำที่เป็นธรรมกับทุก

ฝ่ำยในทุกขั้นตอน โดยเฉพำะในส่วนของผลผลิตข้ำว

อินทรีย์ ต้ังแต่ชำวนำผู้ผลิต ผ่ำนกระบวนกำรตลำด

ไปจนถึงมือผู้บริโภค (http://www.cai.ku.ac.th) แต่

พร้อมๆ กันนี้ องค์กร/หน่วยงำนเหล่ำนี้ก็เน้นย�้ำว่ำ 

กำรส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนของตน ซึ่งเป็นกำรสร้ำง

ควำมมั่นคงทำงอำหำรก็คือกำรเสริมสร้ำงควำมเข้ม

แข็งทำงวัฒนธรรมและควำมมั่นคงของชำติ ดังที่เดชำ  

ศิริภัทร ผู้มีบทบำทส�ำคัญในกำรส่งเสริมเกษตรกรรม

ย่ังยืนในประเทศไทยเคยกล่ำวไว้ในที่หนึ่งว่ำ

ความมั่นคงทางอาหารคือความมั่นคงของชาติ 

ที่แม้ไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจแต่หากความมั่นคง

เหล่านี้หายไป ประเทศชาติก็อยู่ไม่ได้ ประเทศ

ชาติจะอ่อนแอ ต้องไปพ่ึงอาหารของต่างชาติ 

อาหารต่างชาติก็จะน�ามาสู่การเปลี่ยนแปลงทาง

วัฒนธรรม การเปลี่ยนวัฒนธรรมเป็นการเปลี่ยน

ความม่ันคงเหมือนกัน เพราะว่าวัฒนธรรมเป็น

ตัวชาติ ถ้าวัฒนธรรมเสียไป ชาติเราก็เสียไปด้วย 

ความมั่นคงทางวัฒนธรรมก็เป็นอันหนึ่งที่ต้อง

รักษาไว้

(สุมาลี พะสิม 2551)

หรืออีกนัยยะหนึ่งก็คือ “สิ้นนำ สิ้นชำติ” น่ันเอง ขณะ

ท่ีกำรรื้อฟื้นกำรท�ำนำหรือกำรหันกลับมำใช้เมล็ดพันธุ์

พื้นบ้ำนก็เท่ำกับกำรกู้ชำติ รวมท้ังยังเป็นกำรเจริญ

ตำมรอยเบื้องพระยุคคลบำทด้วย (สุรพล ทองมีค่ำ 

2546:39)

ท่ำมกลำงกระแสควำมคิดที่มองกำรท�ำนำอย่ำงผูกติด

เข้ำกับวัฒนธรรมไทยและควำมเป็นชำติไทยน้ี “ควำม 

ขี้เกียจ ควำมโลภ ควำมฟุ่มเฟือย และกำรขำดส�ำนึก

ในกำรพึ่งตนเองของชำวนำ” ถูกให้ควำมส�ำคัญในฐำนะ

สำเหตุหลักของกำรละทิ้งกำรท�ำนำและกำรเปลี่ยนวิถี

กำรท�ำนำแบบพึ่งตนเองมำสู่กำรท�ำนำสมัยใหม่ รวม

ทั้งยังมองว่ำชำวนำคือผู้ที่อ่อนแอ โง่เขลำ และขำด

ข้อมูลควำมรู้จนท�ำให้มองเห็นแต่ผลประโยชน์เฉพำะ

หน้ำ ดังท่ีว่ำ



คน ข้าว นา ควาย ในวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ขนาดเขา (ชาวนา) เสียเปรียบ ยังไม่ได้ช่วยอะไร

ตนเองเลย คือว่ากิเลสมันครอบง�า ไม่รู้ว่าอะไร

มันดีไม่ดีนะ ก็เป็นเหยื่อท�าตามที่เขาก�าหนดให้

ตัวเอง คิดว่าท�าแล้วจะรวย ที่ไหนได้ท�าให้คนอื่น

รวย เป็นหนี้สินเท่าไรก็ไม่รู้ ท�าให้คนอ่ืนรวยตัว

เองจน...มันมองไม่ออกหรอก เพราะว่าปัญญา 

ไม่รู้เท่าทันอีกฝ่าย เพราะว่าระบบหลอกลวงมัน

ซับซ้อน คนที่ตามไม่ทันคือชาวนา ระบบหลอก

ลวงมันมีเทคนิคไม่ว่าจะเป็นเรื่องการโฆษณา 

เรื่องเทคนิค การตลาด เรื่องการบริโภค เรื่องค่า

นิยมรุมเข้ามาจนเขาแยกอะไรไม่ออกเลย มันซับ

ซ้อนมาก

(สุรพล ทองมีค่า 2546)

ดังนั้น พร้อมๆ ไปกับกำรส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน 

ซึ่งในปัจจุบันมักหมำยถึงเฉพำะกำรส่งเสริมเกษตร

อินทรีย์หรือกำรท�ำนำอินทรีย์เป็นหลัก จ�ำเป็นจะต้อง

ส่งเสริมให้ชำวนำมีคุณธรรมและศีลธรรม โดยเฉพำะ

อย่ำงยิ่งกำรปฏิบัติตำมศีลห้ำอย่ำงเคร่งครัด ลด ละ 

เลิก อบำยมุข ไม่ดื่มสุรำและของมึนเมำ ไม่เล่นกำร

พนัน ท้ังน้ี เพื่อยกระดับจริยธรรมและจิตวิญญำณของ

ชำวนำ ดังที่โครงกำรหนึ่งที่ส่งเสริมกำรสร้ำงเครือข่ำย 

“ข้ำวคุณธรรม” ที่เน้นควำมเกื้อกูลกันระหว่ำงชำวนำผู้

ผลิตข้ำวอินทรีย์กับผู้บริโภค ระบุว่ำ

แม้ชาวนาจะปลูกข้าวอินทรีย์ แต่หากไม่สามารถ

พัฒนาจิตใจด้านใน ยังมัวเมา หลงใหลอยู ่กับ

อบายมุข ร�่าสุรา สูบบุหรี่ ตีไก่ชน บริโภคแบบ

ไม่บันยะบันยัง และใช้ชีวิตไปในทางละเมิดศีล

ธรรม ชาวนาก็ไม่มีหนทางที่จะเดินออกจาก

กรอบกรงขังเดิม ๆ ของระบบทุนนิยม ที่ส่งเสริม

ให้ผู้คนบริโภคแบบล้างผลาญท�าลายทรัพยากร

ด้วยความโลภได้ และหากเป็นเช่นนี้ หนี้สิน

ของชาวนาก็ไม่มีวันลด ปัญหาต่าง ๆ ก็จะตาม

มาเป็นลูกโซ่ ไม่มีหนทางแก้ไข เมื่อถึงวันหนึ่ง

ชาวนาก็ต ้องสิ้นนา และผู ้ สืบทอดมรดกการ

ท�างานก็จะสูญหายไป

 (www.tvburabha.com/tvb/rice/r_k.html)

ในส่วนของหน่วยงำนรัฐ เป็นที่ทรำบกันดีว่ำในช่วง

หลำยทศวรรษท่ีผ่ำนมำได้เน้นกำรส่งเสริมกำรเกษตร

แผนใหม่ มีกำรพัฒนำพันธุ์ข้ำวและส่งเสริมกำรใช้สำร

เคมีกำรเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิต กระทั่งถูกวิจำรณ์อย่ำง

มำกถึงควำมผิดพลำดล้มเหลวและผลกระทบของกำร

พัฒนำกำรเกษตรท่ีท�ำลำยวัฒนธรรมข้ำวที่ดีงำมและ

กำรพึ่งตนเองของครัวเรือนชำวนำและชุมชน อย่ำงไร

ก็ดี ในช่วง 15-20 ปีที่ผ่ำนมำนับตั้งแต่เกิดวิกฤติ

เศรษฐกิจพ.ศ. 2540 และนับตั้งแต่มีกระแสควำม

ตื่นตัวในเกษตรทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญำเศรษฐกิจ

พอเพียง แนวทำงกำรเกษตรกรรมแบบพึ่งตนเองหรือ



44 - 45

เกษตรกรรมยั่งยืนก็ยังได้รับควำมสนใจมำกขึ้นจน

กลำยมำเป็นนโยบำยระดับชำติ หน่วยงำนรัฐจ�ำนวน

มำกได้เข้ำมำสนับสนุนกำรฝึกอบรมให้ควำมรู ้แก่

เกษตรกรด้ำนเทคนิคกำรเกษตรปลอดสำรพิษ จัดตั้ง

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และมีกำรประสำนควำม

ร่วมมือกับองค์กรพัฒนำเอกชนและภำคประชำสังคม 

ถึงแม้ว่ำกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนรัฐ อำจจะยังไม่

ได้ผลดี ไม่มีประสิทธิภำพ ไม่สำมำรถโน้มน้ำวหรือ

ส่งเสริมให้เกษตรกรหันมำท�ำเกษตรกรรมแบบยั่งยืน

ได้มำกนัก แต่ก็ถือได้ว่ำมีส่วนอย่ำงส�ำคัญในกำรท�ำให้

เกษตรกรรมพ่ึงตนเองหรือเกษตรกรรมยั่งยืนเปล่ียน

จำกกำรเป็นเพียงกระแสทำงเลือกมำเป็นกระแสหลัก

ในสังคมไทย อีกทั้งยังถูกน�ำเสนอในฐำนะของแนวทำง

แก้ปัญหำวิกฤติของชำติ ไม่ว่ำจะเป็นวิกฤติเศรษฐกิจ

ปีพ.ศ. 2540 หรือแม้แต่วิกฤติควำมรุนแรงในจังหวัด

ชำยแดนภำคใต้ผ่ำนโครงกำรกำรฟื้นฟูกำรท�ำนำร้ำง

ตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง ทิศทำงกำรด�ำเนิน

งำนที่เปลี่ยนไปเช่นนี้สอดคล้องอย่ำงดีกับกำรมอง

เกษตรกรรมแบบพึ่งตนเอง ซ่ึงมักมีกำรท�ำนำเป็นองค์

ประกอบส�ำคัญ อย่ำงสัมพันธ์กับวัฒนธรรมไทยและ

ควำมมั่นคงของชำติ

บริบทของข้ำวและชำวนำที่เปลี่ยนแปลง

วัฒนธรรมข้ำวและวิถีชีวิตชำวนำแบบพึ่งตนเองมักเป็น

สิ่งที่พึงปรำรถนำจำกสำยตำของคนนอก ทั้งเอ็นจีโอ 

ภำคประชำสังคม หน่วยงำนรัฐ นักวิชำกำรบำงส่วน 

และสื่อมวลชน ภำพเชิงอุดมคตินี้ ตลอดจนแผนงำน/

กิจกรรม/นโยบำยที่เก่ียวข้อง ล้วนวำงอยู่บนฐำนของ

กำรมองชนบทอย่ำงหยุดนิ่ง รวมทั้งยังคำดคั้นเอำกับ

คนในชนบทด้วยว่ำควรต้องปฏิบัติตัวตำมอุดมคตินี้

อย่ำงไร โดยเฉพำะในแง่ท่ีว่ำคนชนบทควรต้องมีชีวิต

อยู่ในสภำพเดิมๆ อันเป็นชีวิตท่ีมีควำมดีงำม (moral 

validity) มำกกว่ำ (Rigg 2006) เมื่อพวกเขำไม่

สำมำรถท�ำตำมได้ หำกไม่กลำยเป็นผู ้ไร้คุณธรรม

ศีลธรรม ก็มักถูกมองว่ำเป็นเหยื่อที่อ่อนแอและไร้ซึ่ง

ศักยภำพ ท้ังนี้ควำมเข้ำใจและปฏิบัติกำรเหล่ำนี้ยัง

ไม่ได้ให้ควำมส�ำคัญกับกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ที่เกิด

ข้ึนในชนบทมำกเท่ำท่ีควร อนึ่ง ควำมเปลี่ยนแปลงน้ี

ไม่ได้เกิดข้ึนเฉพำะในประเทศไทยเท่ำนั้น แต่ยังเป็น 

กระแสกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหลำยประเทศใน

แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย

กรณีศึกษำหลำยชิ้นในทำงมำนุษยวิทยำและภูมิศำสตร์

มนุษย์ว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงของชนบทและระบบ

เกษตรหลำยชิ้น (ดู Rigg and Vandergeest 2012) 

ได้ชี้ว่ำ ตั้งแต่หลำยทศวรรษมำแล้วที่กำรกลำยเป็นกำร

เกษตรเชิงพำณิชย์ ซึ่งใช้ทุนและเครื่องมือ/เทคนิค

กำรเกษตรสมัยใหม่แบบเข้มข้น เป็นทิศทำงหลักของ

กำรเปลี่ยนแปลงของกำรเกษตรในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ ซ่ึงรัฐบำลของแทบทุกประเทศในภูมิภำคนี้

แก้ปัญหำควำมยำกจนผ่ำนกำรขยำยตัวของผลผลิต



คน ข้าว นา ควาย ในวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ด้ำนกำรเกษตร โดยส่งเสริมให้มีกำรบุกเบิกตั้งถ่ินฐำน

เพ่ือขยำยพื้นที่เพำะปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ยำงพำรำ 

โกโก้ ปำล์มน�้ำมัน และยูคำลิปตัส ควบคู่ไปกับกำร

เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตพืชอำหำร โดยเฉพำะอย่ำง

ยิ่งในกำรผลิตข้ำว รัฐบำลของประเทศในเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้ไม่เน้นสนับสนุนกำรเกษตรของประเทศ

ผ่ำนทำงกำรปฏิรูปที่ดินหรือกำรกระจำยกำรถือครอง

ท่ีดินเสียใหม่ดังเช่นที่ท�ำกันในประเทศแถบเอเชียตะวัน

ออก (ญี่ปุ่น เกำหลีใต้ ไต้หวัน) แต่เป็นกำรส่งเสริม

กำรขยำยตัวของพื้นที่เกษตรกรรม ควบคู่ไปกับกำร

สนับสนุนวัตกรรมเทคโนโลยีกำรเกษตรตำมแนวทำง

ปฏิวัติเขียวด้วย อย่ำงไรก็ดี ต่อมำหลำยประเทศเริ่ม

ประสบปัญหำว่ำไม่สำมำรถขยำยพื้นที่กำรเกษตรได้

อีกต่อไป เนื่องจำกจ�ำเป็นต้องรักษำพื้นท่ีป่ำเอำไว้ 

แต่ทั้งนี้พื้นที่เกษตรกรรมที่จ�ำกัดก็ไม่ได้ท�ำให้ผลผลิต

กำรเกษตรลดลง มีแต่จะเพ่ิมขึ้นเนื่องจำกรอบกำร

ผลิตเพ่ิมขึ้น ดังในกรณีกำรปลูกข้ำวมำกกว่ำหนึ่งครั้ง

ในรอบปี และจำกควำมสำมำรถในกำรเพิ่มผลผลิตต่อ

หนึ่งหน่วยที่ดิน เช่นเดียวกับกำรเพิ่มขึ้นของผลผลิต

ปศุสัตว์ ประมง กำรเพำะเลี้ยงชำยฝั่ง ที่ส่งผลท�ำให้

ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีสถำนะเป็นผู้ผลิต

สินค้ำเกษตรส�ำคัญของตลำดโลก (De Koninck et al 

2012)

ท่ำมกลำงผลผลิตที่เพ่ิมมำกขึ้น กำรผลิตพืชชนิด

ใหม่ๆ กำรใช้เทคนิควิธีและเทคโนโลยีทำงกำรเกษตร

ใหม่ๆ บทบำทของภำคกำรเกษตรในฐำนะแหล่งดูดซับ

แรงงำนกลับมีน้อยลง สิ่งนี้เกิดขึ้นควบคู่ไปกับสัดส่วน

ที่ลดลงอย่ำงมำกของภำคเกษตรในผลิตภัณฑ์มวลรวม

ของประเทศ (GDP) และในสัดส่วนของภำคกำรส่ง

ออก ซ่ึงบ่งบอกถึงกระบวนกำรลดควำมส�ำคัญลงของ

ภำคกำรเกษตร (deagrarianization) ซึ่ง Jonathan 

Rigg (2012) ชี้ว่ำเป็นคุณลักษณะท่ีเด่นชัดที่สุดของ

กำรเปลี่ยนแปลงของชนบทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ดังนั้นเรำจึงไม่สำมำรถจะนิยำมชนบทในภูมิภำคนี้ได้

อีกต่อไปว่ำเป็น “สังคมชำวนำ” (a peasant society) 

อนึ่ง กำรลดควำมส�ำคัญลงของภำคกำรเกษตรเห็นได้

ชัดจำกกำรเพิ่มข้ึนของคนชนบทท่ีมีชีวิตพ่ึงพำอำชีพ

นอกภำคเกษตรมำกกว่ำในภำคเกษตร กำรอพยพ

และเคลื่อนย้ำยแรงงำนของพวกเขำเกิดขึ้นอย ่ำง

คึกคัก ทั้งนี้ กำรที่ท่ีดินถูกแบ่งให้เป็นผืนเล็กลงใน

คนรุ่นหลังๆ ท�ำให้กำรเกษตรมีขีดจ�ำกัดในกำรช่วย

ให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี หรือแม้แต่ในกำรตอบสนองต่อ

ควำมจ�ำเป็นพื้นฐำนในชีวิต ดังนั้นกำรเพิ่มควำมหลำก

หลำยในกำรประกอบอำชีพจึงมีควำมส�ำคัญ นอกจำก

นั้นกำรที่คนรุ่นใหม่มีกำรศึกษำสูงขึ้นและมีกำรขยำย

ตัวของเมืองและอุตสำหกรรมเข้ำมำในเขตชนบท ก็

ท�ำให้ช่องทำงในกำรประกอบอำชีพนอกภำคเกษตรของ

คนมีมำกขึ้น เช่นเดียวกับกำรสำมำรถเข้ำถึงยวดยำน

พำหนะอย่ำงมอเตอร์ไซค์ รถกระบะ ก็ท�ำให้ผู้คนมี

โอกำสทำงเศรษฐกิจและสังคมท่ีอยู่เหนือขอบเขตของ
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หมู ่บ้ำนมำกขึ้น ขณะเดียวกันแรงกดดันจำกควำม

สัมพันธ์เชิงชนชั้นของกำรผลิตทำงกำรเกษตรและ

กำรถือครองที่ดินก็ลดน้อยลง ปรำกฏกำรณ์นี้น�ำมำสู่

ค�ำถำมที่ว่ำกำรเน้นพัฒนำแต่ด้ำนกำรเกษตรและกำร

ปฏิรูปท่ีดินอำจไม่ได้น�ำมำสู่กำรแก้ปัญหำทำงเศรษฐกิจ

ได้มำกเท่ำกับกำรช่วยสนับสนุนให้คนได้ประกอบอำชีพ

ท่ีดีนอกภำคเกษตร โดยเฉพำะคนชนบทที่เป็นคนชำย

ขอบซึ่งไร้ที่ดินท�ำกำรเกษตรมำตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้ว 

(Rigg 2001 and 2006)

อย่ำงไรก็ดี กำรเปลี่ยนแปลงในชนบทของเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ไม่ได้เป็นไปในเส้นทำงเดียว ท่ีมุ่ง

สู่กระบวนกำรออกนอกภำคเกษตรหรือกำรลดควำม

ส�ำคัญลงของภำคเกษตร แต่สำมำรถเกิดขึ้นควบคู่ไป

กับกำรที่กำรเกษตรกลับมำมีควำมส�ำคัญอีกครั้ง (re-

agrarianization) ดังในชุมชนกรณีศึกษำของ Peter 

Vandergeest (2012) ที่ อ.สทิงพระ จ.สงขลำ ใน

รอบ 25 ปีที่ผ่ำนมำชุมชนชนบทแห่งนี้ได้เปลี่ยนมำมี

สภำพคล้ำยชุมชนชำนเมือง ชำวบ้ำนหลำยรำยครอบ

ครองรถยนต์ ขณะที่เดิมมีเพียงรถมอเตอร์ไซค์เท่ำนั้น 

อำชีพกำรเกษตรก็ดูเหมือนจะถูกแทนท่ีด้วยอำชีพ

แรงงำนรับจ้ำงและงำนประจ�ำท่ีมีเงินเดือน ซึ่งคนกลุ่ม

หลังนี้ก็คือ “คนชั้นกลำงชนบท” ท่ีมีอำยุรำว 25-40 

ปี จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรี มีอำชีพแบบชนช้ัน

กลำง เช่น ครู พยำบำล หรือท�ำธุรกิจส่วนตัว แต่ถึง

กระนั้น Vandergeest พบว่ำ ยังมีผู้คนรำวหนึ่ง 1 ใน 

3 ของประชำกรที่ยังคงท�ำกำรเกษตร ส่วนใหญ่ตัดและ

เก็บน�้ำตำลจำกต้นโตนดและปลูกผักขำย คนเหล่ำนี้

มักเรียนจบแค่ชั้น ป.6 น่ำสนใจว่ำพวกเขำเคยท�ำงำน

เป็นแรงงำนไร้ฝีมือในโรงงำนอุตสำหกรรมอำหำร

ทะเลหรือท�ำงำนรับจ้ำงก่อสร้ำงในเขตอ�ำเภอใกล้

เคียงมำก่อนระยะหนึ่งก่อนจะตัดสินใจกลับมำท�ำกำร

เกษตรที่บ้ำน โดยมีเหตุผลหลำยๆ ประกำร ไม่ว่ำจะ

เป็นกำรที่ต้องตัดสินใจตำมช่วงจังหวะชีวิต (stage-of-

life choice) เช่น เมื่อแต่งงำนและมีลูกก็ไม่สะดวกที่

จะท�ำงำนในโรงงำนหรือท�ำงำนก่อสร้ำงอีกต่อไป หรือ

กำรที่ต้องกำรหลีกหนีกำรถูกขูดรีดแรงงำนหรือควำม

เบื่อหน่ำยจำกเป็นแรงงำนรับจ้ำงไร้ฝีมือ และน่ำสนใจ

ท่ีบำงรำยกลับมำท�ำเกษตรและได้ปรับขนำดกำรลงทุน

ให้น้อยลง หลังจำกที่ล้มเหลวจำกกิจกรรมกำรเกษตร

ที่ใช้ทุนและแรงงำนเข้มข้น เช่น กำรท�ำนำกุ้ง กำรท�ำ

ประมงเรืออวนลำก เป็นต้น

กระน้ันก็ตำม กำรท�ำเกษตรในปัจจุบัน ทั้งที่ยังคง

อยู ่หรือที่เพิ่งเกิดขึ้นอีกคร้ัง มีควำมแตกต่ำงอย่ำง

มำกกับกำรท�ำเกษตรในช่วงก่อนหน้ำนี้ อำนันท ์ 

กำญจนพันธุ ์  (2554) ได ้ชี้ ให ้ เ ห็นถึงกำรปรับ

โครงสร้ำงกำรผลิตทำงกำรเกษตรมำสู่กำรเกษตรที่ใช้

ทุนแบบเข้มข้น โดยเฉพำะเกษตรพันธะสัญญำ รวม

ทั้งกำรที่ “ชำวนำ” ได้เข้ำสู่ยุค “หลังกำรเป็นชำวนำ” 

ที่หมำยถึงกำรเป็นเกษตรกรผู้ประกอบกำร (agrarian 

entrepreneurs) เช่นเดียวกับ Vandergeest (2012) 



คน ข้าว นา ควาย ในวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ที่ชี้ผ่ำนกรณีศึกษำของเขำว่ำ กำรหวนกลับมำท�ำกำร

เกษตรได้เกิดขึ้นภำยใต้บริบทใหม่ๆ เช่น กำรที่ผลผลิต

ทำงกำรเกษตรบำงอย่ำงเพิ่งจะกลำยเป็นสินค้ำชนิด

ใหม่ (newly commoditized products) ดังในกรณี

ผักปลอดสำรพิษหรือสัตว์น�้ำจำกประมงชำยฝั่งขนำด

เล็ก สินค้ำเหล่ำนี้เป็นที่ต้องมำกขึ้นพร้อมๆ กับกำร

ขยำยตัวของตลำดท้องถิ่น ประเด็นที่น่ำสนใจก็คือว่ำ 

กำรขยำยตัวของตลำดท้องถิ่นเกิดขึ้นจำกกำรท่ีคนใน

ท้องถิ่นจ�ำนวนมำกขึ้น ได้ออกจำกภำคเกษตรและไม่

ผลิตอำหำรเอง รวมทั้งเกิดจำกกำรที่ในท้องถิ่นมีคน

ชั้นกลำงท่ีอยู่ก�้ำกึ่งระหว่ำงเมืองกับชนบทเพิ่มขึ้น นี่ก็

คือปรำกฏกำรณ์ที่ว่ำ กำรออกจำกภำคเกษตรได้ช่วย

ท�ำให้กำรกลับเข้ำมำสู่ภำคเกษตรมีมำกขึ้น นอกจำก

นั้นแล้วนโยบำยและกำรด�ำเนินงำนของรัฐที่เปลี่ยน

ไปในปัจจุบัน อันเป็นผลมำจำกกำรผลักดันของภำค

ประชำชนก็ช่วยส่งเสริมกำรเข้ำมำสู่ภำคเกษตรของ

คนในชุมชน ไม่ว่ำจะเป็นกำรสนับสนุนเกษตรกรรม

ยั่งยืน กำรเข้มงวดกับกำรประมงในเขตหวงหำ้มชำยฝั่ง 

และกำรเปิดเสรีกำรผลิตเหล้ำพื้นบำ้น ที่ท�ำให้อำชีพท�ำ

น�้ำตำลโตนดกลับมำมีควำมคึกคักอีกคร้ัง

น่ำสนใจว่ำในขณะที่กำรออกนอกภำคเกษตรและกำร

อพยพแรงงำนถูกมองจำกฝ่ำยที่เน้นคุณค่ำของวิถีชีวิต

แบบพึ่งตนเองว่ำเป็นปัญหำหรือเป็นควำมเสื่อมท่ีไม่พึง

ปรำรถนำ ท่ำมกลำงกำรขยำยตัวของกำรเคลื่อนย้ำย

แรงงำน มีหลำยกรณีศึกษำที่ชี้ว่ำ กำรอพยพแรงงำน

ไม่ได้น�ำมำสู ่กำรล่มสลำยของครอบครัวและชุมชน 

ทั้งนี้ ท่ำมกลำงกำรอพยพย้ำยถิ่น ควำมเป็นชุมชนและ

ครัวเรือนในแง่เครือข่ำยควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจ-

สังคมก็ยังคงอยู่ แม้จะเปลี่ยนมำเป็นชุมชนและครัว

เรือนบนฐำนของควำมสัมพันธ์แบบข้ำมพื้นท่ี (multi-

sited household/community) ก็ตำม ที่ส�ำคัญกำร

เคลื่อนย้ำยแรงงำนหรือกำรอพยพของผู้คนช่วยรักษำ

ควำมเป็นครอบครัวและชุมชนเอำไว้ ท้ังนี้ควำมกินดี

อยู่ดีของชุมชนวำงอยู่บนฐำนของกำรท�ำงำนนอกชุมชน 

ของสมำชิกในครัวเรือนบำงคน หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ 

ชุมชนไม่ได้เป็นหน่วยในกำรผลิตและกำรบริโภคในตัว

ของมันเอง แต่เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้ำนคือเศรษฐกิจ

เครือข่ำย (a networked economy) ที่วำงอยู่บนฐำน

ของกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนและเครือข่ำยที่เชื่อมโยง

ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงกิจกรรมทั้งในและนอกภำคเกษตร

(Rigg and Salamanca 2012) เช่นเดียวกับที่ Nancy 

Lee Peluso และคณะ (2012) ท่ีศึกษำหมู่บ้ำนบน

เกำะชวำในอินโดนีเซียท่ีก็ชี้ให้เห็นว่ำ แรงงำนอพยพ

มีส่วนช่วยเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของคนในชุมชนใน

กำรอ้ำงสิทธิเหนือทรัพยำกรธรรมชำติ และช่วยท�ำให้

ครัวเรือนมีทุนในกำรท�ำกำรเกษตรเพิ่มขึ้น

นอกจำกนั้น กำรออกนอกภำคเกษตรและกำรอพยพ

แรงงำนมักถูกมองว ่ำเป ็นกำรขูดรีดส ่วนเกินจำก

ชนบทเพื่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมในเมือง เนื่องจำก

ยังมีคนจ�ำนวนมำกท่ีท�ำงำนนอกภำคเกษตรในฐำนะ



48 - 49

แรงงำนรับจ้ำงไร้ฝีมือ มีค่ำตอบแทนต�่ำและงำนขำด

ควำมมั่นคง อย่ำงไรก็ดี ปัจจุบันกำรอพยพเคลื่อน

ย้ำยแรงงำนมีควำมแตกต่ำงจำกเมื่อ 30 ปีก่อนท่ี

เป็นกำรขำยแรงงำนของคนรุ่นเก่ำอยู่มำก คนเหล่ำนี้

หำกไม่ท�ำงำนในโรงงำนอุตสำหกรรมก็มักท�ำงำนเป็น

แรงงำนก่อสร้ำง แต่ปัจจุบันกำรเคล่ือนย้ำยแรงงำนมี

ควำมหลำกหลำยมำกขึ้น คนรุ่นลูกหลำนที่มีกำรศึกษำ

หลำยรำยก็ท�ำงำนที่ม่ันคงและท�ำงำนแบบคนชั้นกลำง 

ขณะที่กระบวนกำรเข้ำสู่ภำคเกษตรในบริบทใหม่ โดย

เฉพำะในแง่ของกำรเกิดสินค้ำเกษตรชนิดใหม่ๆ และ

กำรขยำยตัวของตลำดท้องถิ่น ก็สำมำรถกลำยมำ

เป็นทำงเลือกที่ดี โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงส�ำหรับคนชำย

ขอบที่พลำดโอกำสในกำรศึกษำระดับสูงและยังไม่ได้

กลำยมำเป็นคนชั้นกลำงอย่ำงคนอื่นๆ ท�ำให้คนเหล่ำ

นี้สำมำรถพ้นจำกมำตรฐำนควำมยำกจนในอดีต (old 

poverty) แม้จะยังยำกจนโดยเปรียบเทียบในปัจจุบัน

ก็ตำม นอกจำกนั้น พวกเขำก็ยังสำมำรถมีเงินพอ

ส�ำหรับลงทุนด้ำนกำรศึกษำของลูกหลำนเพื่อกำรขยับ

ฐำนะมำสู่กำรเป็นคนชั้นกลำงได้ต่อไปในอนำคตอัน

ใกล้

อย่ำงไรก็ดี มีงำนศึกษำในบำงกรณีท่ีพบว่ำ ท่ำมกลำง

กำรเปลี่ยนแปลงมำสู่กำรเกษตรที่ใช้ทุนแบบเข้มข้น 

ควำมยำกจนกลับมีมำกขึ้น รวมทั้งกำรเพิ่มขึ้นของช่อง

ว่ำงทำงเศรษฐกิจและสภำพควำมเป็นอยู่ที่แตกต่ำงกัน

ระหว่ำงคนรวยกับคนจนในหมู่บ้ำน สภำพกำรณ์เช่น

นี้เกิดขึ้นจำกเงื่อนไขเฉพำะและบริบทในเชิงโครงสร้ำง

ของท้องถิ่น เช่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงชนกลุ่มน้อย

กับชนกลุ ่มใหญ่ กำรช่วงชิงทรัพยำกรจำกตัวแสดง

ท่ีมีอิทธิพลและอ�ำนำจ เช่น บริษัทขนำดใหญ่ท่ีรับ

สัมปทำนเหมืองแร่หรือทรัพยำกรอื่นๆ หรือผู้ลงทุน

ในอุตสำหกรรมกำรเกษตรขนำดใหญ่ โดยท่ัวไปแล้ว

กรณีท่ีควำมยำกจนเพิ่มข้ึนมักเกิดจำกกำรที่คนท้องถิ่น

ถูกเบียดขับออกไปจำกที่ดินและทรัพยำกรธรรมชำติที่

พวกเขำใช้ประโยชน์ ประกอบกับขำดกำรเข้ำถึงโอกำส

ในกำรด�ำรงชีวิตอื่นๆ ไม่ว่ำจะเป็นทั้งในและนอกภำค

กำรเกษตร ท่ำมกลำงเงื่อนไขท่ีว่ำกำรบุกเบิกที่ดินใหม่

ท�ำไม่ได้อีกต่อไปเพรำะพื้นท่ีป่ำกลำยมำเป็นพื้นที่ที่รัฐ

ต้องกำรอนุรักษ์ไปเสียหมดแล้ว (Li 2012, Marschke 

2012, Scott 2012)

กำรท�ำนำและชำวนำไทยในปัจจุบัน

กำร เป ล่ียนแปลงของกำรท� ำนำและชำวนำ ใน

ประเทศไทยเป็นไปอย่ำงสอดคล้องกับทิศทำงกำร

เปลี่ยนของกำรเกษตรและชนบทในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ โดยเฉพำะในแง่ที่ว่ำกิจกรรมในภำคเกษตร

มีบทบำทน้อยลงทุกขณะ เรำสำมำรถมองเห็นทิศทำง

กำรเปลี่ยนแปลงน้ีได้จำกกำรทิ้งผืนนำให้กลำยเป็นนำ

ร้ำงและจำกที่กำรท�ำนำไม่สำมำรถเป็นเพียงแหล่งรำย

ได้เดียวของครัวเรือนได้อีกต่อไป แม้จะเป็นกำรท�ำนำ

แบบเข้มข้นและผู้ผลิตคำดหวังรำยได้แบบเป็นกอบเป็น



คน ข้าว นา ควาย ในวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ก�ำจำกกำรท�ำนำก็ตำม อย่ำงไรก็ดี กำรเปลี่ยนพ้ืนที่นำ

มำใช้ปลูกพืชพำณิชย์ชนิดอื่นก็คือควำมพยำยำมดิ้นรน

ของผู้คนที่ยังคงต้องกำรรำยได้ที่เป็นกอบเป็นก�ำจำก

ภำคเกษตร ส่ิงที่เกิดขึ้นกับกำรท�ำนำและชำวนำทุก

วันนี้ดูจะห่ำงไกลจำกภำพในเชิงอุดมคติที่พึงปรำรถนำ

ในมุมมองของเอ็นจีโอ ประชำสังคม และหน่วยงำน

รัฐที่เน้นระบบกำรผลิตแบบพ่ึงตนเอง ยกเว้นชำวนำ

ส่วนน้อยที่ท�ำนำอินทรีย์ ในหัวข้อนี้จะได้อภิปรำยถึง

สภำพกำรณ์ของกำรท�ำนำและชำวนำในปัจจุบัน เพื่อ

ชี้ให้เห็นถึงเงื่อนไขต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีควำมซับซ้อน

เกินกว่ำที่จะเอำมำตรวัดตำมแบบอุดมคติมำใช้และเกิน

กว่ำที่โยนควำมผิดพลำดต่ำงๆ มำไว้ที่ตัวชำวนำ รวม

ทั้งจะได้ชี้ให้เห็นว่ำแม้แต่กำรท�ำนำอินทรีย์ที่เป็นสิ่งพึง

ปรำรถนำ ก็อำจไม่ได้เหมำะสมกับชำวนำทั้งหมดและ

ในบำงกรณีก็อำจไม่ได้น�ำไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นของชำวนำ

นาร้างและการเปลี่ยนผืนนามาปลูกพืชเศรษฐกิจ

กำรละทิ้งที่นำจนกลำยเป็นนำร้ำงและกำรปรับเปลี่ยน

ผืนนำมำปลูกพืชเศรษฐกิจอย่ำงยำงพำรำและปำล์ม

น�้ำมัน เกิดขึ้นมำกในภำคใต้ เฉพำะในพื้นท่ีจังหวัด

ชำยแดนภำคใต้อย่ำงเช่น จ.ปัตตำนี นำร้ำงเพิ่มขึ้น

มำกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมำ โดยในปี พ.ศ. 

2548 จ.ปัตตำนี มีพื้นที่นำทั้งหมด 323,786 ไร่ 

ในจ�ำนวนนี้เป็นพื้นที่ที่เกษตรกรปล่อยให้เป็นนำร้ำง 

61,906 ไร่ หรือร้อยละ 19.12 (ส�ำนักงำนเกษตร

จังหวัดปัตตำนี 2549 อ้ำงใน สมบูรณ์ เจริญจิระ

ตระกูล และคณะ 2551) น่ำสนใจว่ำนำร้ำงจ�ำนวน

มำกเกิดขึ้นท้ังๆ ท่ี จ.ปัตตำนี มีระบบชลประทำน

ค่อนข้ำงสมบูรณ์เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆ ใน

ภำคใต้ โดยมีพื้นท่ีชลประทำนโครงกำรขนำดใหญ่และ

ขนำดกลำงรวม 281,312 ไร่ (ส�ำนักงำนชลประทำน

เขต 17 2549 อ้ำงใน สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล และ

คณะ 2551) เช่นเดียวกับกำรลดลงอย่ำงมำกของกำร

ท�ำนำในพื้นที่ลุ่มน�้ำปำกพนัง จ.นครศรีธรรมรำช และ

พื้นที่รำบใน จ.พัทลุง ที่เคยได้ชื่อว่ำเป็นอู่ข้ำวอู่น�้ำของ

ภำคใต้ ทั้งนี้ ในขณะท่ีพื้นท่ีกำรท�ำนำลดลง พื้นที่ปลูก

ปำล์มน�้ำมันกับยำงพำรำกลับมีมำกขึ้น 

จำกข้อมูลของส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ระบุว่ำ

ระหว่ำงปีพ.ศ.2553-2555 มีกำรขยำยตัวของปำล์ม

น�้ำมันและยำงพำรำในพื้นที่นำในภำคใต้มำกกว่ำ 

500,000 ไร่ โดยมีสัดส่วนพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ

ทั้ง 2 ชนิดนี้ต่อพื้นที่กำรเกษตรทั้งหมดเพิ่มจำก 69 

เปอร์เซ็นต์ ในปีพ.ศ.2553 มำเป็น 73 เปอร์เซ็นต์ 

ในปีพ.ศ.2555 แต่มีเพียง 2 จังหวัดของภำค คือ 

จ.นครศรีธรรมรำช และ จ.พัทลุง เท่ำนั้นที่ยังปลูก

ข้ำวได้เพียงพอต่อกำรบริโภคของคนในจังหวัด (ปำลิ

ดำ พุทธประเสริฐ 2556) สิ่งนี้น�ำมำสู่ควำมวิตกกังวล

ของภำคประชำสังคมว่ำจะเกิดปัญหำกำรขำดแคลน

อำหำร ปัญหำทุพโภชนำกำร รำคำอำหำรเพิ่มสูงจน

เดือดร้อนผู้มีรำยได้น้อยท่ีต้องใช้เงินกว่ำร้อยละ 40 
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ของรำยได้ทั้งหมดเป็นค่ำอำหำร (อ้ำงแล้ว)

กำรเพิ่มขึ้นของนำร้ำงและกำรเปลี่ยนท่ีนำมำปลูกพืช

เศรษฐกิจอ่ืนที่มีรำคำดีกว่ำ มักถูกมองว่ำเกิดขึ้นจำก

กำรที่ชำวนำรุ่นหลังละทิ้งค่ำนิยมกำรท�ำนำและมีควำม

อยำกได้ใคร่รวย อย่ำงไรก็ดีกำรตัดสินใจเช่นนี้ของ

เกษตรกรเกี่ยวข้องกับปัจจัยเชิงโครงสร้ำง โดยเฉพำะ

อย่ำงยิ่งกำรเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและกำรไหล

ของน�้ำที่เป็นผลสืบเนื่องสั่งสมมำจำกโครงกำรพัฒนำ

ต่ำงๆ ในช่วงก่อนหน้ำ ในกรณีพื้นที่จังหวัดชำยแดน

ภำคใต้ที่ เพ่ิมศักดิ์ มกรำภิรมย์ และคณะ (2553) 

และ สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล และคณะ (2551) 

ต่ำงก็พบว่ำ ถนนหลำยสำยที่ถูกสร้ำงขวำงทำงน�้ำและ

กำรสร้ำงระบบชลประทำนก็ท�ำให้กำรไหลของน�้ำและ

ฤดูน�้ำหลำกเปลี่ยนไป กระทั่งหลำยพื้นที่ท�ำนำไม่ได้

ดังเดิมจนเกิดเป็นนำร้ำงหรือกำรปรับที่นำมำเป็นสวน

ยำงหรือสวนปำล์มน�้ำมัน นอกจำกนั้น กรณีศึกษำ

ของ Vandergeest (2012) ก็พบว่ำ ในขณะที่กำร 

กลับเข้ำมำสู ่ภำคกำรเกษตรเกิดขึ้นอย่ำงเด่นชัดใน

ชุมชน อ.สทิงพระ จ.สงขลำ ไม่ว่ำจะในส่วนของกำร

ปลูกผักสวนครัว กำรเก็บน�้ำตำลโตนด และกำรประมง

ชำยฝั่ง แต่กระบวนกำรเหล่ำนี้กลับไม่ได้เกิดขึ้นกับกำร

ท�ำนำ เนื่องจำกระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลงไปท�ำให้กำร

ท�ำนำไม่มีทำงได้ผลดี อีกทั้งข้ำวเปลือกก็รำคำตกต�่ำไม่

เป็นที่น่ำพอใจ ยกเว้นเกษตรกรเพียงสองรำยเท่ำนั้น

ที่หันมำปลูกข้ำวพื้นบ้ำนอินทรีย์ส่งขำยในตลำดทำง

เลือกท่ีได้รับกำรสนับสนุนกำรก่อตั้งจำกเอ็นจีโอและ

ภำคประชำสังคม

อย่ำงไรก็ดี ท่ำมกลำงกำรเพิ่มขึ้นของนำร้ำง กำร

พยำยำมรักษำไว้ซึ่งกำรท�ำนำเพื่อกินก็ยังคงมีให้เห็น 

ชำวบ้ำนกลุ่มหนึ่งในหมู่บ้ำนที่ จ.ปัตตำนี ได้พยำยำม

ไปเสำะหำพันธุ ์ข้ำวอำยุสั้นจำกชำวนำต่ำงอ�ำเภอมำ

ปลูกแทนข้ำวนำพรุเดิม ซ่ึงใช้เวลำในกำรเจริญเติบโต

นำนกว่ำ ท�ำให้ไม่สำมำรถเก็บเกี่ยวได้ทันฤดูน�้ำหลำก 

ที่ในระยะหลังมำถึงเร็วกว่ำในอดีต ท�ำให้ขำ้วนำพรุเสีย

หำย ส�ำหรับชำวบ้ำนกลุ่มนี้แล้ว กำรปลูกข้ำวเพื่อกิน

เป็นกำรลดรำยจ่ำยส่วนที่ส�ำคัญมำกของครัวเรือน 

น่ำสนใจว่ำในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ นับตั้งแต่

หลังปี พ.ศ. 2547 ที่สถำนกำรณ์ควำมรุนแรงรอบใหม่

ปะทุขึ้น เอ็นจีโอ ภำคประชำสังคม และหน่วยงำนภำค

รัฐ รวมท้ังกองทัพ ให้ควำมส�ำคัญกับกำรฟื้นฟูนำร้ำง

กันมำก มีทั้งกำรศึกษำดูงำน กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำร 

กำรน�ำชำวนำภำคกลำงมำฝึกอบรมกำรท�ำนำให้แก่ชำว

มลำยูมุสลิมชำยแดนภำคใต้ และมีกำรสนับสนุนปัจจัย

กำรผลิตต่ำงๆ แก่ผู ้เข้ำร่วมโครงกำรด้วย โครงกำร

เหล่ำนี้ท�ำให้กำรท�ำนำปรังในจังหวัดชำยแดนภำคใต้

ขยำยตัวในช่วง 4-5 ปีท่ีผ่ำนมำ บำงรำยสำมำรถมี

รำยได้จำกกำรขำยข้ำวนำปรังเป็นครั้งแรก น่ำสนใจว่ำ

โครงกำรฟื้นฟูนำร้ำงที่วำงอยู่บนหลักปรัชญำเศรษฐกิจ

พอเพียงและมีเป้ำหมำยเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตแบบพึ่งตนเอง 
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ได้ท�ำหน้ำที่เป็นเครื่องมือด้ำนควำมมั่นคงในกำรแก้

ปัญหำควำมไม่สงบด้วย อย่ำงไรก็ดี กำรที่ชำวบ้ำน

พยำยำมรักษำกำรท�ำนำเอำไว้ ไม่ได้วำงอยู่บนแนวคิด

แบบพอเพียงพึ่งตนเอง มำกเท่ำกับกำรมองว่ำกำรปลูก

ข้ำวไว้บริโภคมีควำมคุ้มค่ำทำงเศรษฐกิจกว่ำกำรซื้อ

ข้ำวสำรบริโภค รำยจ่ำยด้ำนอำหำรที่น้อยลงจะช่วยให้

พวกเขำมีเงินเหลือที่จะน�ำไปใช้จ่ำยหรือลงทุนในด้ำน

อื่นๆ รวมทั้งในด้ำนกำรศึกษำบุตร อันจะช่วยท�ำให้

พวกเขำสำมำรถเผชิญกับชีวิตภำยใต้ระบบเศรษฐกิจ

แบบทุนนิยมได้ดีขึ้น

การท�านาแบบเข้มข้น

ท่ำมกลำงสถำนกำรณ์ที่ว่ำพื้นท่ีกำรท�ำนำลดน้อยลงใน

บำงภูมิภำค และกิจกรรมนอกภำคเกษตรได้ทวีควำม

ส�ำคัญในฐำนะรำยได้หลักของครัวเรือนในชนบทแซง

หน้ำรำยได้จำกภำคเกษตร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งรำย

ได้จำกกำรท�ำนำ แต่ประเทศไทยกลับยังคงมีผลผลิต

ข้ำวเป็นจ�ำนวนมำกและยังสำมำรถส่งออกข้ำวสูงเป็น

อันดับต้นๆ ของโลก (ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 

2555) ทั้งนี้ ผลผลิตข้ำวแทบทั้งหมดของไทยผลิต

โดยเกษตรกรรำยย่อย ดังนั้น กำรปลูกข้ำวในฐำนะ

พืชเงินสดจึงยังคงเป็นแหล่งรำยได้ที่ส�ำคัญของผู้คน

อีกจ�ำนวนไม่น้อย อย่ำงไรก็ดี ผลผลิตข้ำวท่ีเพ่ิมมำก

ขึ้นเกิดจำกกำรท�ำนำแบบเข้มข้นเพื่อให้ได้ผลผลิต

สูงสุดในบำงพื้นที่โดยเฉพำะในเขตชลประทำนมีกำร

ปลูกข้ำวนำปรังถึงปีละ 2-3 ครั้ง ซึ่งแน่นอนว่ำกำร

ท�ำนำปรังต้องมำควบคู่กับกำรใช้ปุ๋ยเคมีและสำรเคมี

ก�ำจัดวัชพืชและโรคแมลงจ�ำนวนมำก ขณะที่กำรท�ำ

นำปีก็ต้องลงทุนด้ำนปัจจัยกำรผลิต กำรจ้ำงแรงงำน

และใช้เครื่องจักรกลไม่ต่ำงจำกกำรท�ำนำปรัง แม้ว่ำ

จะใช้เข้มข้นน้อยกว่ำในบำงขั้นตอนก็ตำม นอกจำก

นั้นผู้ปลูกข้ำวก็เปลี่ยนภำพลักษณ์จำกกำรเป็นชำวนำ 

รำยย่อยผู้ “หลังสู้ฟ้ำ หน้ำสู้ดิน” ใช้แรงงำนของตน

เป็นหลัก มำเป็น “ผู้ประกอบกำร” หรือ “ผู้จัดกำรนำ” 

ที่ต้องบริหำรเงินทุนและเครดิตในกำรจัดกำรปัจจัยกำร

ผลิตและกำรว่ำจ้ำงงำนในแต่ละขั้นตอนกำรผลิต อัน

ประกอบไปด้วยกำรจ้ำงไถ กำรหว่ำนเมล็ดพันธุ์ข้ำว

และปุ๋ย และกำรเก็บเก่ียว เพ่ือให้ได้ผลผลิตมำกที่สุด

อย่ำงไรก็ดี ทุกวันนี้คงไม่มีครัวเรือนใดที่สำมำรถด�ำรง

ชีพอยู ่ได้ด้วยกำรท�ำนำแต่เพียงอย่ำงเดียว แม้จะ

เป็นกำรท�ำนำที่เข้มข้น แต่กำรท�ำนำก็ไม่สำมำรถเป็น

อำชีพหลักได้ แม้ว่ำจะมีชำวนำมือรำงวัลผู้มีช่ือเสียง

ระดับประเทศบำงรำย เช่น คุณลุงทองเหมำะ แจ่ม

แจ้ง (blogazine.in.th/blogs/noname/post/4177) 

หรือ คุณชัยพร พรหมพันธุ ์ แห่ง จ.สุพรรณบุรี 

(http://www.kehakaset.com/index.php/79-informat

ion/1258-2013-07-31-03-17-56.) ที่เป็นตัวอย่ำงของ 

“ชำวนำเงินล้ำน” ผู้ซึ่งสำมำรถสร้ำงฐำนะทำงเศรษฐกิจ

ที่มั่นคงและคุณภำพชีวิตท่ีดีได้จำกกำรท�ำนำ ที่ถือเป็น

อำชีพหลักและเป็นรำยได้หลักของพวกเขำ รวมไปถึง
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คนในรุ่นลูกด้วย ดังกรณีของลุงทองเหมำะ ท่ีแม้ลูกจะ

จบกำรศึกษำในระดับปริญญำตรี แต่ก็หันมำท�ำนำเป็น

อำชีพหลักเช่นเดียวกัน แต่ทั้งนี้ ควำมส�ำเร็จในระดับ

ชำวนำเงินล้ำนที่ว่ำนี้ก็ดูจะเป็นกรณียกเว้นท่ีเกิดข้ึนบน

เงื่อนไขเฉพำะ เช่น กำรมีที่นำขนำดใหญ่กว่ำ 100 ไร่

ขึ้นไป ท่ีช่วยให้สำมำรถต่อรองลดรำยจ่ำยกำรว่ำจ้ำงใน

ขั้นตอนกำรผลิตต่ำงๆ ได้ กำรคิดค้นเทคนิคกำรท�ำ

นำลดต้นทุน กำรใช้แรงงำนตนเองอย่ำงเข้มข้น กำร

มีแรงงำนที่พอเพียงในครอบครัว และกำรต่อยอดผล

ก�ำไรในกำรลงทุนเพ่ือพัฒนำกำรผลิต กระนั้นก็ตำม 

ส�ำหรับเกษตรกรส่วนใหญ่ที่มักมีที่นำไม่เกิน 30- 40 

ไร่ กำรท�ำนำไม่สำมำรถเป็นอำชีพหลักของครัวเรือนได้ 

แม้พวกเขำจะท�ำทุกวิถีทำงเพื่อให้มีรำยได้มำกที่สุดจำก

กำรท�ำนำแล้วก็ตำม

ผู้ปลูกข้ำวเคมีแบบเข้มข้น คือ กลุ่มคนที่ถูกมองว่ำ

เป็นปัญหำในสำยตำของเอ็นจีโอและภำคประชำสังคม 

เน่ืองจำกกำรท�ำนำของพวกเขำใช้สำรเคมีก�ำจัดแมลง

และปุ๋ยเคมีจ�ำนวนมำก ซ่ึงส่งผลเสียต่อระบบนิเวศและ

สุขภำพของทั้งผู้ปลูกข้ำวเองและของผู้บริโภค อีกทั้งยัง

เป็นกำรท�ำนำที่พึ่งพิงเทคโนโลยีจำกภำยนอกทั้งหมด 

รวมทั้งเมล็ดพันธุ์ข้ำว ท�ำให้ชำวนำไม่สำมำรถพึ่งตนเอง

ได้อีกต่อไป ต้องเผชิญกับควำมยำกจนและภำวะหนี้

สิน รวมทั้งสูญเสียภูมิปัญญำและระบบกำรช่วยเหลือ

พ่ึงพำกันภำยในชุมชนที่มีมำแต่ครั้งอดีต ทั้งนี้ แม ้

เอ็นจีโอและภำคประชำสังคมจะเห็นร่วมกันว่ำ กำร

เลือกรับแนวทำงกำรปฏิวัติเขียวและกำรพัฒนำที่เน้น

ควำมจ�ำเริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของรัฐบำลชุดต่ำงๆ 

ตั้งแต่แผนพัฒนำเศรษฐกิจแห่งชำติ ฉบับท่ี 1 เป็นต้น

มำ คือสำเหตุส�ำคัญท่ีท�ำให้กำรเกษตรแบบเข้มข้นหรือ

เกษตรเคมีขยำยตวัในหมูเ่กษตรกร แต่กระน้ัน เอ็นจโีอ 

และภำคประชำสังคมก็เห็นว่ำตัวเกษตรกรนั่นเองที่มี

บทบำทส�ำคัญในกำรสร้ำงปัญหำ เนื่องจำกเกษตรกร

มีควำมโลภ หลงติดอยู่กับวัตถุนิยม ขำดควำมรู้ท่ีเท่ำ

ทันต่อกำรเอำรัดเอำเปรียบของระบบทุนนิยม จนท�ำให้

กระโจนเข้ำสู่วังวนของกำรท�ำนำเคมีแบบเข้มข้น

ในขณะเดียวกันจำกมุมมองของนักเศรษฐศำสตร์

เสรีนิยม แม้ชำวนำไทยจะมีศักยภำพและควำม

สำมำรถในกำรท�ำนำให้ได้ผลผลิตสูง แต่กำรด�ำรง

อยู ่ของชำวนำก็คือป ัญหำ โดยเฉพำะในแง ่ ท่ีว ่ำ 

ชำวนำคือฐำนเสียงส�ำคัญทำงกำรเมืองท่ีรัฐบำลและ

พรรคกำรเมืองต้องมีนโยบำยเฉพำะในกำรช่วยเหลือ

เพื่อกำรยกระดับรำคำผลผลิต อันเป็นภำระทำงกำร

คลังท่ีหนักอ้ึงของประเทศ กำรด�ำรงอยู่ของชำวนำยิ่ง

เป็นปัญหำมำกขึ้นท่ำมกลำงนโยบำยกำรรับจ�ำน�ำข้ำว

ทุกเมล็ดของรัฐบำลย่ิงลักษณ์ท่ีเร่ิมต้นมำต้ังแต่ปลำย

ปี พ.ศ. 2554 ที่รัฐบำลรับซื้อข้ำวทั้งหมดจำกชำวนำ

ในรำคำที่สูงกว่ำรำคำตลำดมำก ท่ำมกลำงตัวเลขกำร

ขำดทุนมหำศำลของโครงกำร รวมทั้งปัญหำควำม

โปร่งใสและกำรทุจริตคอรปัชัน่ มกีำรค�ำนวณว่ำ ณ สิน้

เดือนมกรำคม 2556 ชำวนำได้รับผลประโยชน์เพียง



คน ข้าว นา ควาย ในวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แค่รำว 60-70% ของกำรขำดทุนหรือรำว 86,000 

ล้ำนบำทเท่ำนั้น อันน�ำมำสู ่ค�ำถำมที่ว่ำหำกเอำเงิน

จ�ำนวนนี้ไปช่วยชำวนำโดยตรงจะดีกว่ำไหม อย่ำงไร

ก็ดี ค�ำถำมหลักจริงๆ ในใจของนักเศรษฐศำสตร์

เสรีนิยมเหล่ำนี้ก็คือ เรำจะต้องช่วย/อุ้มชำวนำกันไป

อีกนำนแค่ไหน ไม่ว่ำจะเป็นกำรช่วย/อุ้มผ่ำนโครงกำร

ประกันรำยได้ โครงกำรรับจ�ำน�ำข้ำว หรือแม้แต่กำร

เอำเงินไปแจกแก่ชำวนำโดยตรง (http://prachatai.

com/journal/2013/08/48380)

ส�ำหรับนักเศรษฐศำสตร ์เสรีนิยมเหล ่ำนี้แล ้วนั้น 

แนวทำงกำรพัฒนำที่ควรจะเป็นก็คือ กำรลดจ�ำนวน

ชำวนำลง โดยเฉพำะกำรหำทำงให้ชำวนำยำกจนได้มี

โอกำสออกจำกภำคเกษตร ชำวนำยำกจนเหล่ำนีมี้ท่ีดนิ

น้อยหรือมีที่ดินท�ำกินท่ีไม่เหมำะสม จึงไม่สำมำรถให้

ผลผลิตท่ีดีได้ กำรเกษตรจึงไม่สำมำรถสร้ำงคุณภำพ

ชีวิตที่ดีให้แก่คนกลุ่มนี้ พวกเขำกังวลว่ำโครงกำรรับ

จ�ำน�ำข้ำวจะจูงใจให้คนกลับมำท�ำนำมำกขึ้น อีกทั้ง

ชำวนำยังพยำยำมเพิ่มผลผลิตให้ได้มำกท่ีสุดเพ่ือน�ำมำ

เข้ำโครงกำร ด้วยกำรปลูกข้ำวพันธุ์อำยุสั้น ระดมใช้

ปุ๋ยเคมีและสำรเคมีให้มำกขึ้น อันเป็นกำรเพิ่มต้นทุน

กำรผลิต ท�ำให้ชำวนำไม่ได้ประโยชน์จำกโครงกำรรับ

จ�ำน�ำมำกนัก ประเด็นที่น่ำสนใจก็คือ ควำมกังวลของ

นักเศรษฐศำสตร์เสรีนิยมเหล่ำนี้วำงอยู่บนฐำนคิดท่ีว่ำ

ชำวนำไม่สำมำรถคิดและท�ำกำรตัดสินใจอย่ำงรอบด้ำน

โดยค�ำนึงถึงผลในระยะยำวได้ ฐำนคิดนี้ไม่ต่ำงอะไร

จำกกำรมองเกษตรกรที่ท�ำนำเคมีแบบเข้มข้นอย่ำง

หมิ่นแคลนโดยเอ็นจีโอและภำคประชำสังคม

การท�านาปรัง

ในขณะท่ีชำวนำถูกมองจำกภำคส่วนต่ำงๆ ว่ำเป็น

ปัญหำ แต่กำรตัดสินใจในกระบวนกำรท�ำนำของผู ้

ท�ำนำล้วนมีที่มำท่ีไปและสัมพันธ์กับเงื่อนไขในเชิง

โครงสร้ำงท่ีเป็นข้อจ�ำกัดหรือปัจจัยเสี่ยงที่ท�ำให้กำร 

ท�ำนำไม่เป็นไปตำมอุดมคติที่ถูกคำดหวัง แม้กำรท�ำ

นำปีที่ดูจะใกล้เคียงกับแนวทำงกำรพึ่งตนเองที่พึง

ปรำรถนำ เนื่องจำกเอื้อต่อกำรใช้พันธุ์ข้ำวท้องถิ่น

และเทคโนโลยีพื้นบ้ำน แต่ในบำงกรณีศึกษำได้ช้ีให้

เห็นว่ำกำรท�ำนำปีไม่เหมำะสมกับเงื่อนไขในปัจจุบันอีก

แล้ว แม้กำรท�ำนำปีจะยังคงอยู่ แต่ก็คงอยู่แบบสภำวะ

จ�ำยอมเนื่องจำกมีอุปสรรคต่ำงๆ ที่ท�ำให้ชำวนำยังไม่

สำมำรถปรับพื้นที่นำจำกนำปีมำเป็นนำปรังได้

จำกงำนศึกษำของนิรมล ยุวนบุณย์ (2555) เกี่ยวกับ

กำรปรับตัวและกำรรับมือต่อภัยน�้ำท่วมของชำวนำใน

ทุ่งลำดชะโด ที่เป็นท่ีรำบลุ่มลึกที่มีขนำดกว่ำ 3,000 

ไร่ ใน อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยำ พบว่ำ มำกกว่ำ

ครึ่งของพื้นท่ีท�ำนำยังคงเป็นนำปีในรูปแบบท่ีเรียกว่ำ 

“นำข้ำวฟำงลอย” (ภำพ 1) ซ่ึงเป็นระบบกำรท�ำนำ

ที่เหมำะกับพื้นที่รำบลุ่มลึก มีน�้ำหลำก เน่ืองจำกที่ใช้

พันธุ์ข้ำวที่สำมำรถยืดตัวตำมน�้ำที่เอ่อสูงข้ึนในฤดูน�้ำ
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หลำก สำมำรถทนน�้ำท่วมสูงได้รำว 2.5 เมตร แม้

ผลผลิตจำกนำฟำงลอยจะมีเพียง 4-500 กิโลกรัม 

หรือรำว 45-50 ถังต่อไร่ แต่กำรท�ำนำฟำงลอยมี

ต้นทุนน้อย จัดกำรง่ำย ไม่ต้องดูแลมำก เมื่อหว่ำนแล้ว

ก็แทบไม่ต้องดูแลอะไรอีกจนกระทั่งเก็บเก่ียว ท่ีส�ำคัญ

คือไม่มีต้องฉีดพ่นสำรก�ำจัดศัตรูพืช แม้เมื่อ 40 ปีที่

ผ่ำนมำได้มีกำรจัดระบบชลประทำนเพื่อส่งเสริมกำร

ท�ำนำปรังในจังหวัดแถบน้ี แต่กำรเปลี่ยนมำท�ำนำปรัง

ของชำวนำในทุ่งลำดชะโดก็เป็นไปอย่ำงช้ำๆ ทั้งน้ี กำร

คงอยู่ของข้ำวฟำงลอยดูจะเป็นภำพท่ีน่ำพึงปรำรถนำ

จำกสำยตำของเอ็นจีโอและประชำสังคม โดยเฉพำะ

ตั้งแต่ที่อุทกภัยมีควำมรุนแรงมำกขึ้นในช่วงหลำยปี

ที่ผ่ำนมำ มีข้อเสนอจำกเอ็นจีโอด้ำนควำมมั่นคงทำง

อำหำรว่ำกำรปลูกข้ำวฟำงลอยจะช่วยแก้ปัญหำควำม

เสียหำยของชำวนำจำกอุทกภัยได้ เนื่องจำกต้นข้ำว

สำมำรถปรับตัวและทนกับสภำพน�้ำท่วมได้ดี

อย่ำงไรก็ดี นิรมลพบว่ำ กำรเปลี่ยนจำกนำฟำงลอยมำ

เป็นนำปรังเกิดขึ้นได้ช้ำ เนื่องจำกที่นำในทุ่งลำดชะโดมี

ลักษณะลุ่มๆ ดอนๆ ยำกแก่กำรปรับที่นำให้รำบเรียบ

เพ่ือให้เหมำะกับกำรท�ำนำปรัง ประกอบกับกำรที่ทุ่ง

ลำดชะโดตั้งอยู่ในส่วนที่ลึกสุดของโครงกำรชลประทำน 

ท�ำให้น�้ำส่วนใหญ่ถูกใช้ไปก่อนโดยเกษตรกรในพื้นที่

ต้นโครงกำรชลประทำน ท่ีส�ำคัญนำฟำงลอยที่ด�ำรง

อยู่ คือ ภำวะจ�ำยอมท่ำมกลำงสถำนกำรณ์ที่ว่ำกำร

ท�ำนำฟำงลอยมีป ัญหำเพิ่มมำกขึ้นทุกขณะและมี

ภาพ 1: นาข้าวฟางลอย ทุ่งลาดชะโด ปี 2553

(ภาพโดย นิรมล ยุวนบุณย์)                        
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ผลผลิตท่ีตกต�่ำลงทุกปี กำรที่ทุ ่งแห่งนี้ถูกก�ำหนดให้

เป็นพ้ืนที่แก้มลิงเพื่อป้องกันน�้ำท่วมมำตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2549 ส่งผลท�ำให้บำงปีกรมชลประทำนปล่อยน�้ำเข้ำ

ทุ่งอย่ำงรวดเร็วจนเกินควำมสำมำรถในกำรปรับตัวได้

ของข้ำวฟำงลอย รวมทั้งกำรที่ระดับน�้ำท่วมลดลงช้ำก็

ท�ำให้เก็บเกี่ยวได้ช้ำจนข้ำวกรอบเสียหำย อีกทั้งยังมี

ปัญหำควำมขัดแย้งเรื่องน�้ำที่ชำวนำฟำงลอยกับชำวนำ

ปรังต้องกำรให้ชลประทำนปล่อยเข้ำทุ่งในเวลำที่แตก

ต่ำงกัน ตลอดจนปัญหำกำรระบำดของเพลี้ยกระโดด

จำกกำรปลูกข้ำวต่อเนื่องตลอดทั้งปีของทั้งนำฟำงลอย

และนำปรังจนท�ำให้ไม่มีช่วงเวลำส�ำหรับกำรตัดวงจร

ชีวิตของเพลี้ย

แม้ชำวนำในพื้นที่แห่งนี้และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะ

เห็นตรงกันว่ำกำรปรับเปลี่ยนมำสู ่กำรท�ำนำปรังน่ำ

จะเป็นหนทำงที่ช่วยสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนอำชีพและ

เศรษฐกิจได้ แต่กำรปรับเปลี่ยนกลับเกิดข้ึนได้ยำก 

เน่ืองจำกกำรท�ำนำปรังต้องลงทุนสูงในกำรปรับที่ดิน

และท�ำคันนำกั้นน�้ำ ยิ่งหำกเป็นชำวนำเช่ำก็ต้องคิด

หนักมำกขึ้นว่ำตนจะได้สิทธิในกำรเช่ำนำนำนแค่ไหน

หลังจำกที่ลงทุนปรับที่นำไปแล้ว ที่ส�ำคัญยังมีอุปสรรค

ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ระบบชลประทำนและกำร 

กระจำยน�้ำยังไม่เพียงพอและทั่วถึง กำรขำดกำรจัด

รูปที่ดินในทุ่งทั้งหมดเนื่องจำกไม่มีหน่วยงำนใดเข้ำมำ

รับผิดชอบ รวมทั้งปัญหำอิทธิพลและกำรครอบครอง

ที่ดินขนำดใหญ่อย่ำงไม่ถูกต้องตำมกฎหมำยท่ีท�ำให้ไม่

สำมำรถจัดรูปท่ีดินเพ่ือกำรท�ำนำปรังได้ ดังนั้น ชำวนำ

จ�ำนวนมำกท่ีทุ่งลำดชะโดจึงยังต้องฝืนท�ำนำฟำงลอย

อยู่ แม้ผลตอบแทนที่ได้จะไม่มำกนักก็ตำม

การพยายามรักษาปริมาณผลผลิต

กำรใช้เครื่องจักรกล กำรจ้ำงแรงงำน กำรใช้เมล็ดพันธุ์

สมัยใหม่จำกตลำด และกำรใช้ปุ ๋ยเคมีและสำรเคมี

ก�ำจัดศัตรูพืชแบบเข้มข้น เพื่อให้ได้ผลผลิตในปริมำณ

มำกที่สุด คือประเด็นที่ชำวนำมักถูกกล่ำวโทษจำกส่วน

ภำยนอก ทั้งในแง่ของกำรขำดควำมสำมำรถในกำรพึ่ง

ตนเองและกำรท�ำลำยสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ อีกท้ัง

กำรถูกกล่ำวโทษจำกนักเศรษฐศำสตร์เสรีนิยมในแง่

ของควำมไม่สมเหตุสมผลที่ยังคงท�ำนำอยู่ท่ำมกลำง

ต้นทุนที่สูงและควำมเสี่ยงที่มำกเช่นนี้

อย่ำงไรก็ดี ในระบบตลำดกำรค้ำข้ำวเปลือกที่ชำวนำไม่

สำมำรถต่อรองได้ เนื่องจำกรำคำผลผลิตขึ้นอยู่ตลำด

โลกและกลไกกำรผูกขำดของโรงสี พ่อค้ำคนกลำงใน

ระดับต่ำงๆ และผู้ส่งออก อันเป็นปัญหำร่วมในระดับ

โครงสร้ำงท่ีชำวนำทั้งประเทศต้องเผชิญน้ัน ควำม

พยำยำมที่จะท�ำทุกวิถีทำงเพื่อรักษำหรือเพิ่มผลผลิต 

แม้ว่ำจะส่งผลเสียในระยะยำวต่อกำรแพร่ระบำดแมลง

ศัตรูพืชและเพิ่มต้นทุนกำรผลิต (ไม่ว่ำจะเป็นกำร

หว่ำนข้ำวให้หนำเกินกว่ำค�ำแนะน�ำของทำงกำร และ

กำรเพิ่มควำมถี่ ชนิด และควำมเข้มข้นของกำรฉีด
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พ่นสำรเคมีป้องกันและก�ำจัดศัตรูพืชในช่วงกำรแพร่

ระบำด) กลับเป็นทำงเดียวที่เกษตรกรพอจะใช้เป็น

หลักประกันในกำรผลิตของตน นอกจำกนั้นก็ยังมี

ควำมพยำยำมลดต้นทุนในขั้นตอนกำรผลิตต่ำงๆ เช่น 

กำรต่อรองขอลดรำคำค่ำจ้ำง ท่ีมีทั้งค่ำจ้ำงไถ ค่ำจ้ำง

ตีเทือก ค่ำจ้ำงฉีดพ่นยำ และค่ำจ้ำงรถเกี่ยวข้ำวโดย

เฉพำะในกรณีที่ผลผลิตเสียหำยจำกอุทกภัยหรือโรค

แมลง ทั้งนี้ ผู้รับจ้ำงทำงกำรเกษตรเหล่ำนี้ก็มักเป็น

คนในท้องถิ่นเดียวกันหรือใกล้เคียง แม้ว่ำกำรต่อรอง

เหล่ำนี้ดูจะเป็นกำรขูดรีดกันเองของคนในท้องถ่ินด้วย

กัน แต่นี่ก็คือหนทำงเดียวที่ผู้ปลูกข้ำวพอจะท�ำได้เพื่อ

ชดเชยกำรขำดทุน

ขณะที่กำรไม่นิยมเลือกใช้สำรสมุนไพร ชีวภัณฑ์ และ

วิธีกำรแนวเกษตรอินทรีย์ในกำรควบคุมศัตรูพืช ก็มัก

มีที่มำจำกกำรขำดควำมไม่มั่นใจและไม่พร้อมที่จะรับ

ควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหำกวิธีกำรเหล่ำนี้ไม่ได้ผลและ

ต้องขำดทุน โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงเมื่อกำรส่งเสริมของ

หน่วยงำนที่เกี่ยวของยังอยู่ในระดับของกำรให้ข้อมูล

หรือกำรจัดอบรมเป็นคร้ังครำวเท่ำนั้น โดยไม่มีระบบ

กำรประกันควำมเสี่ยงจำกกำรทดลองท�ำ รวมท้ังยัง

มีระยะห่ำงระหว่ำงวิทยำกรกับชำวนำในกำรให้ค�ำ

ปรึกษำ ต่ำงจำกร้ำนค้ำสำรเคมีกำรเกษตรที่ชำวนำ

จ�ำนวนมำกใช้เป็นแหล่งข้อมูลเพ่ือเข้ำถึงยำและสำร

เคมีชนิดใหม่ๆ เพื่อน�ำมำใช้ให้ทันกับควำมรุนแรงของ

โรคและแมลง (นันทำ กันตรี 2554) อย่ำงไรก็ดี 

กำรใช้วิธีธรรมชำติในกำรจัดโรคและแมลงข้ำว ก็ไม่

ได้ถูกปฏิเสธอย่ำงสิ้นเชิงจำกชำวนำ จำกงำนศึกษำ

กำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกเพลี้ยกระโดดของชำวนำ

ที่จังหวัดก�ำแพงเพชรของนันทำ กันตรี พบว่ำ บำง

รำยได้พยำยำมทดลองปรับใช้วิธีธรรมชำติ เช่น กำร

ควบคุมระดับน�้ำในแปลงนำไม่ให้มีน�้ำขังตลอดเวลำ 

กำรขยำยเชื้อไตรโคเดอร์มำ และกำรท�ำฮอร์โมน

ไข่เพ่ือเพ่ิมผลผลิตข้ำว สิ่งท่ีทดลองมีท้ังที่ได้ผลและ

ไม่ได้ผลด้วยข้อจ�ำกัดในเชิงเทคนิคหลำยประกำร 

ทั้งนี้ ชำวนำแต่ละคนมีกำรประเมินควำมเสี่ยงในกำร

ตัดสินใจตำมควำมเหมำะสมและมีข้อสรุปที่แตกต่ำง

กัน นอกจำกนั้นชำวนำก็ยังให้ควำมส�ำคัญกับควำม

ปลอดภัยของผู้บริโภคด้วย จำกงำนศึกษำของนิรมล

ที่ จ. พระนครศรีอยุธยำ พบว่ำ เมื่อผู้ปลูกข้ำวทรำบ

แน่ชัดว่ำชลประทำนก�ำลังจะปล่อยน�้ำเข้ำนำและจ�ำต้อง

เกี่ยวข้ำวก่อนก�ำหนดหลำยวัน หลำยรำยเลือกกำรฉีด

พ่นปุ๋ยน�้ำแทนที่จะพ่นยำฆ่ำหญ้ำในกำรเร่งให้รวงข้ำว

เหลือง แม้ว่ำกำรใช้ยำฆ่ำหญ้ำจะเห็นผลชัดเจนกว่ำ 

พวกเขำให้เหตุผลว่ำ กำรใช้ยำฆ่ำหญ้ำในช่วงเวลำ

กระชั้นชิดก่อนกำรเก็บเกี่ยวไม่กี่วันจะเป็นอันตรำย

ต่อผู้บริโภคมำก

น่ำสนใจว่ำท่ำมกลำงภัยพิบัติ เง่ือนไข และข้อจ�ำกัด

ต่ำงๆ ผู้ท�ำนำมีควำมหวังเสมอว่ำกำรตัดสินใจในแต่ละ

ครั้งของพวกเขำจะน�ำมำสู่รำยได้ที่งดงำมคุ้มค่ำแก่กำร

ลงทุนลงแรง ท่ำมกลำงกำรขำดทุนและควำมล้มเหลว



คน ข้าว นา ควาย ในวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บ่อยครั้งก็ยังคงมีควำมส�ำเร็จให้เห็นบ้ำง ขึ้นอยู ่กับ

ปัจจัยหลำยๆ อย่ำงผสมผสำนกันทั้งที่ชำวนำควบคุม

ได้และควบคุมไม่ได้ กรณีควำมส�ำเร็จในกำรควบคุม

กำรระบำดของเพลี้ยกระโดดในระดับแปลงของชำวนำ

ที่ จ.ก�ำแพงเพชรข้ึนอยู่กับกำรหมั่นเอำใจใส่แปลงนำ

ของเกษตรกร (ภำพ 2) กำรเลือกชนิดของพันธุ์ข้ำว 

กำรควบคุมระดับน�้ำในแปลงนำ และกำรเลือกใช้สำร

เคมีให้เหมำะสมกับระดับควำมรุนแรงของกำรระบำด 

ส่วนกรณีชำวนำทุ่งลำดชะโด จ.พระนครศรีอยุธยำ 

กำรที่จะสำมำรถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่ำงรำบรื่นและ

ได้ผลผลิตสูงนั้น นอกจำกจะขึ้นกับเทคนิควิธีกำรเพิ่ม

ผลผลิตของเกษตรกรแล้ว ก็ยังขึ้นอยู่กับภำวะน�้ำท่วม

ฝนแล้งโดยรวม รวมทั้งกำรตัดสินใจปิดน�้ำหรือปล่อย

น�้ำของทำงชลประทำนด้วย อันเป็นปัจจัยที่ชำวนำไม่

สำมำรถควบคุมไม่ได้

การท�านาระบบนาอินทรีย์

ขณะที่ชำวนำส่วนใหญ่ท�ำนำเคมี ในช่วงกว่ำทศวรรษ

ท่ีผ่ำนมำกำรท�ำนำอินทรีย์ในฐำนะกระแสทำงเลือก

เริ่มขยำยตัวในหมู่ชำวนำ พร้อมๆ กับที่ข้ำวอินทรีย์

เริ่มเป ็นที่นิยมมำกขึ้นในหมู ่ ผู ้บริโภคคนชั้นกลำง 

ระบบเกษตรอินทรีย์เป็นรูปแบบหนึ่งของเกษตรกรรม

ทำงเลือกหรือเกษตรกรรมย่ังยืน2 ที่ถูกน�ำเสนอใน

ฐำนะที่เป็นทำงออกของวิกฤติด้ำนสิ่งแวดล้อมและ

สุขภำพ อันเป็นผลมำกจำกกำรท�ำเกษตรเคมี รวมทั้ง

ภาพ 2: ชาวนาภาคกลางกำาลังพ่นยา 

กันเพล้ียกระโดดสีน้ำาตาล ปี 2554  

(ภาพโดย นิรมล ยุวนบุณย์)
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ทำงออกจำกควำมไม่เป็นธรรมของระบบกำรค้ำสินค้ำ

เกษตรที่เกษตรกรมักถูกเอำรัดเอำเปรียบ ส�ำหรับ

ในประเทศไทยกำรบุกเบิกเกษตรกรรมอินทรีย์ ที่

ครอบคลุมต้ังแต่เทคโนโลยีกำรผลิต กำรตลำด กำร

ตรวจรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ ได้เริ่มต้นจำก

กำรผลักดันขององค์กรพัฒนำเอกชนที่ท�ำงำนร่วม

กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ จ.สุรินทร์ จ.ยโสธร และ 

จ.เชียงใหม่ จนสำมำรถพัฒนำตลำดเกษตรอินทรีย์

ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ และสำมำรถผลักดัน

เกษตรอินทรีย์สู ่นโยบำยระดับประเทศ ดังในกรณี

แผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรกำรพัฒนำเกษตร

อินทรีย์แห่งชำติ พ.ศ. 2551-2554 เป็นต้น

จำกกำรส�ำรวจของสหกรณ์กรนีเนท จ�ำกัด พืน้ทีเ่กษตร

อินทรีย์ของประเทศไทยขยำยตัวเพิ่มขึ้นเป็น 0.212 

ล้ำนไร่ ในปี พ.ศ. 2553 หรือคิดเป็น 0.162% ของ

พื้นที่เกษตรกรรมท้ังหมดของประเทศซึ่งมีอยู่ 131.27 

ล้ำนไร่ และมีฟำร์มเกษตรอินทรีย์ 7,405 ฟำร์ม หรือ

คิดเป็นสัดส่วน 0.145% จำกจ�ำนวนฟำร์มท้ังหมด

ในประเทศ 5,100,000 แห่ง เฉพำะข้ำวอินทรีย์มี

พ้ืนที่ปลูก 138,328.03 ไร่ (www.greennet.or.th/

article/411) ในจ�ำนวนนี้ มีทั้งที่ปลูกโดยเกษตรกรรำย

ย่อยที่รวมตัวกันภำยใต้กำรสนับสนุนขององค์กรพัฒนำ

เอกชนและภำคประชำสังคม และมีท้ังที่ด�ำเนินกำรโดย

ผู้ประกอบกำรธุรกิจอำหำรและกำรเกษตรหลังจำกที่

เริ่มมองเห็นว่ำสินค้ำเกษตรอินทรีย์มีควำมสำมำรถใน

กำรแข่งขันในต่ำงประเทศได้ดี ส�ำหรับผู้ประกอบกำร

ในภำคธุรกิจมีท้ังที่ท�ำฟำร์มเกษตรอินทรีย์ด้วยตนเอง

และท่ีให้เกษตรกรท่ีรับจ้ำงกำรผลิตให้

ผลกำรส�ำรวจนี้ยังระบุว่ำ ในส่วนของภำครัฐ แม้จะ

มีนโยบำยระดับชำติด ้ำนเกษตรอินทรีย์และมีกำร

อบรมให้ควำมรู้แก่เกษตรกรในเรื่องนี้ไปแล้วรำว 1.75 

ล้ำนหรือประมำณ 34% ของครอบครัวเกษตรกรใน

ประเทศไทย (ยอดรวม ณ ปี พ.ศ. 2553) รวมทั้ง

ได้สนับสนุนปัจจัยกำรผลิตแก่เกษตรกรด้วย แต่กำร

ด�ำเนินงำนเหล่ำนี้มีผลน้อยมำกต่อกำรหันมำท�ำเกษตร

อินทรีย์ของเกษตรกร ที่ส�ำคัญคือนโยบำยกำรประกัน

รำคำข้ำวเปลือกที่มีมำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมำ 

ที่ก�ำหนดรำคำประกันค่อนข้ำงสูงกว่ำรำคำตลำดมำก 

ได้ส่งผลท�ำให้องค์กรชุมชนและผู้ประกอบกำรเกษตร

อินทรีย์ต้องรับซ้ือข้ำวเปลือกเกษตรอินทรีย์ (ส่วน

ใหญ่เป็นข้ำวหอมมะลิ) จำกเกษตรกรในรำคำสูงกว่ำ

รำคำประกันของรัฐบำล ท�ำให้ต้นทุนผลผลิตเกษตร

อินทรีย์มีสูง กำรส่งออกจึงชะลอตัว ในขณะเดียวกัน 

เกษตรกรจ�ำนวนหนึ่งเริ่มแสดงควำมไม่พึงพอใจกับ

รำคำรับซ้ือข้ำวเปลือกเกษตรอินทรีย์ ที่มีควำมต่ำง

จำกรำคำข้ำวเปลือกทั่วไปไม่มำกนัก ท�ำให้มีเกษตรกร

จ�ำนวนน้อยรำยที่สนใจที่จะปรับเปล่ียนมำสู่กำรท�ำนำ

อินทรีย์



คน ข้าว นา ควาย ในวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

น่ำสนใจว่ำ เกษตรอินทรีย์ที่ส่งเสริมโดยเอ็นจีโอไทย

เป็นส่วนหน่ึงของวำทกรรมชุมชนนิยมและวัฒนธรรม

ชุมชน ที่เน้นกำรเชิดชูควำมพอเพียงและกำรพึ่งตนเอง

ของชุมชน และปฏิเสธบริโภคนิยม ทุนนิยม และ

อุตสำหกรรมนิยม (เนตรดำว เถำถวิล 2554) ดังที่

ระบุไว้นิยำม “เกษตรอินทรีย์” โดยมูลนิธิเกษตรกรรม

ยั่งยืน (ประเทศไทย) ที่ว ่ำ “หำกเกษตรอินทรีย์

พัฒนำไปในทิศทำงที่มุ่งเน้นกำรค้ำเป็นหลัก มุ่งผลิต

พืชเชิงเดี่ยว หรืออยู่ภำยใต้ระบบและกำรผูกขำดของ

บริษัทขนำดใหญ่ แทนที่จะมุ่งในเรื่องของควำมมั่นคง

ด้ำนอำหำร กำรท�ำเกษตรอินทรีย์ดังกล่ำว ก็จะไม่

ถือว่ำเป็นเกษตรกรรมอินทรีย์ท่ีแท้จริง และผิดหลัก

กำรเกษตรกรรมยั่งยืน” (sathai.org/th/about-saft/sa-

pattern/item/65-organic-farming.html) นอกจำกนั้น 

เกษตรอินทรีย์ยังมักถูกเชื่อมโยงเข้ำกับควำมมีศีลธรรม 

ควำมเป็นคนดี รวมทั้งขบวนกำรหรืออุดมกำรณ์ทำง

ศำสนำดังกรณีสันติอโศกและกำรผลิต “ข้ำวคุณธรรม” 

ด้วย สิ่งนี้ดูจะย้อนแย้งกับสภำพควำมเป็นจริงท่ีว่ำกำร

ขยำยตัวของเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยล้วนเป็นผล

มำจำกกำรขยำยตัวของระบบเศรษฐกิจทุนนิยมและ

โลกำภิวัฒน์ ท่ีท�ำให้กำรเชื่อมโยงระหว่ำงผู้ผลิตข้ำว

อินทรีย์กับตลำดสำมำรถเกิดข้ึนได้ ผ่ำนช่องทำงกำร

ค้ำและควำมต้องกำรสินค้ำที่ เพิ่มมำกขึ้น อีกทั้ง

เกษตรอินทรีย์ยังเป็นระบบกำรเกษตรเชิงพำณิชย์ท่ีมี

กำรลงทุนสูง มีกำรแข่งขันในระบบตลำดอย่ำงเข้มข้น 

เพรำะเป็นกำรปรับตัวเข้ำสู่ระบบกำรผลิตสินค้ำเกษตร

ท่ีมีมูลค่ำสูง (เนตรดำว เถำถวิล 2554) ที่ส�ำคัญต้อง

มีกำรรักษำมำตรฐำนกำรผลิตตำมหลักสำกลอย่ำงเข้ม

งวด มีกำรตรวจแปลงนำเกษตรเพื่อควบคุมบริหำร

จัดกำรฟำร์มและผลผลิตเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับ

ผู้บริโภค โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในส่วนของกำรส่งออก

ไปยังผู้บริโภคต่ำงประเทศ (www.greennet.or.th/

article/1411)

ปัจจุบันเริ่มมีกำรตั้งค�ำถำมมำกข้ึนเรื่อยๆ ถึงกำรน�ำ

เสนอภำพกำรท�ำนำอินทรีย์ในเชิงอุดมคติขององค์กร

พัฒนำเอกชนและภำคประชำสังคม ในฐำนะที่เป็น

ระบบแห่งกำรพึ่งตนเองท่ีสำมำรถช่วยให้ชำวนำพ้นจำก

ควำมยำกจน โดยอ้ำงว่ำกำรท�ำนำอินทรีย์มีต้นทุนกำร

ผลิตต�่ำกว่ำและสำมำรถขำยได้ในรำคำดีกว่ำ ทั้งท่ีจริง

แล้วกำรท�ำนำอินทรีย์ก็คือกำรท�ำเกษตรพันธะสัญญำ

ในรูปแบบหนึ่ง แม้บำงส่วนจะด�ำเนินกำรโดยกลุ่ม/

องค์กรชุมชนท่ีเอ็นจีโอหรือภำคประชำสังคมเข้ำไป

ส่งเสริมก็ตำม อีกท้ังยังมีต้นทุนค่ำแรงสูงเพรำะต้อง

ใช้แรงงำนและควบคุมแรงงำนเข้มข้น (เช่น ในกำร

ถอนกล้ำ ด�ำนำ ถอนวัชพืช) เพื่อให้กำรผลิตเป็นไป

ตำมมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ แต่ท้ังนี้ ชำวนำมักไม่

ค�ำนวณค่ำแรงของตัวเองว่ำเป็นต้นทุน จึงเท่ำกับว่ำ

พวกเขำขูดรีดแรงงำนตัวเอง และหำกค�ำนวณค่ำแรง

ของคนในครัวเรือน กำรท�ำนำอินทรีย์ก็จะเหลือผล
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ก�ำไรที่ต�่ำมำก (เนตรดำว เถำถวิล 2554) นี่ยังไม่

นับรวมควำมเครียดและควำมขัดแย้งภำยในชุมชน

จำกกำรที่ต้องอยู่ภำยใต้กฎข้อบังคับที่เข้มงวดของ

กำรท�ำเกษตรอินทรีย์ท่ีต้องเน้นอำหำรปลอดภัย กำร

รักษำสิ่งแวดล้อม และกำรคุ้มครองสิทธิของสัตว์เลี้ยง 

ตลอดจนควำมเครียดจำกควำมเสี่ยงในกำรถูกปฏิเสธ

ซื้อผลผลิตหรือกำรถูกกดรำคำหำกผลผลิตไม่ได้ตำม

มำตรฐำน (ดู ธนพร ศรีสุกใส 2554)

ที่ส�ำคัญ ครัวเรือนที่ท�ำนำอินทรีย์ได้ใช้กลยุทธ์ของกำร

สร้ำงควำมหลำกหำยในกำรด�ำรงชีพ เพื่อให้ครัวเรือน

อยู่รอดได้ ท่ำมกลำงแรงกดดันทำงเศรษฐกิจและระบบ

นิเวศ พวกเขำหำรำยได้จำกกิจกรรมหลำยรูปแบบ 

ทั้งกำรท�ำนำอินทรีย์และนำเคมี กำรปลูกข้ำวหลำยๆ 

ชนิด ทั้งข้ำวเหนียวและข้ำวเจ้ำ ท�ำนำทั้งในที่ดินของ

ตนเองและท่ีดินเช่ำ พร้อมกับกำรหำรำยได้จำกนอก

ภำคเกษตร เช่น รับจ้ำง ค้ำขำย ท�ำธุรกิจส่วนตัว 

รับรำชกำร นี่หมำยควำมว่ำเกษตรอินทรีย์ไม่ได้เป็น

หนทำงเดียวในปลดเปล้ืองควำมยำกจน นอกจำกนั้น 

ก็ยังดูเหมือนว่ำมีเพียงชำวนำรวยและชำวนำฐำนะปำน

กลำงที่มีศักยภำพในกำรเข้ำถึงท่ีดิน ทุน และแรงงำน

มำกกว่ำเท่ำนั้น ที่จะได้รับประโยชน์จำกกำรท�ำเกษตร

อินทรีย์ โดยสำมำรถสะสมทุนและปรับตัวให้อยู่รอด

ในระบบเกษตรอินทรีย์ได้อย่ำงม่ันคง ขณะที่ชำวนำ

ยำกจนผู้มีที่ดินน้อยมักล้มเหลวและต้องออกจำกระบบ

เกษตรอินทรีย์ไปในที่สุด โดยเฉพำะในรำยที่มีทุนไม่

มำกพอจะพยุงฐำนะทำงเศรษฐกิจในช่วง 2-3 ปีแรก

ของกำรปรับเปลี่ยนเข้ำสู ่ระบบกำรผลิตแบบอินทรีย์ 

อันเป็นช่วงเวลำท่ีผลผลิตยังได้น้อยอยู่ รวมทั้งในรำยที่

แหกกฎมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์เมื่อครอบครัวมีวิกฤติ

เศรษฐกิจ จึงต้องกำรผลผลิตข้ำวมำกกว่ำท่ีเคยได้จำก

กำรท�ำนำอินทรีย์มำแก้วิกฤติของครอบครัว (เนตรดำว 

เถำถวิล 2554)

แม้ว่ำเกษตรอินทรีย์จะเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง แต่ก็ยังมี

ไม่ถึง 1% ของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมดของประเทศ 

กำรที่เกษตรกรจ�ำนวนมำกไม่ท�ำเกษตรอินทรีย์หรือไม่

สำมำรถท�ำจนประสบผลส�ำเร็จ ไม่ได้เป็นเพรำะพวก

เขำขำดควำมรู้เกี่ยวกับผลกระทบของกำรเกษตรแบบ

เคมี หรือเพรำะพวกเขำขำดจิตส�ำนึกทำงสิ่งแวดล้อม

และละโมบโลภมำก หำกแต่เป็นเพรำะมีเงื่อนไขแรง

กดดันจ�ำนวนมำก โดยเฉพำะในส่วนของคนยำกจน

ท่ีมีท่ีดินน้อยและกำรท�ำงำนรับจ้ำงนอกภำคเกษตรมี

ควำมส�ำคัญต่อกำรอยู่รอดของครัวเรือน พวกเขำจึงไม่

สำมำรถใช้เวลำยำวนำนและแรงงำนเข้มข้นในแปลงนำ

ได้ กำรท�ำนำสมัยใหม่ด้วยวิธีกำรท�ำหว่ำนและใส่ปุ๋ย

เคมีท่ีสำมำรถจัดกำรได้รวดเร็วจึงสอดคล้องกับเงื่อนไข

กำรด�ำรงชีพมำกกว่ำ แม้แต่ส�ำหรับชำวนำที่มีฐำนะ

ปำนกลำงเองก็ตำม กำรจะตัดสินใจท�ำนำอินทรีย์ก็ต้อง

ขึ้นอยู่กับเง่ือนไขจ�ำนวนมำก ผู้ท�ำนำรำยหน่ึงซึ่งเป็น

อดีตนักพัฒนำเอกชนกล่ำวถึงเงื่อนไขท่ีท�ำให้เธอและ

สำมีตัดสินใจท�ำนำลดต้นทุนแทนที่จะท�ำนำอินทรีย์ใน
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นำเช่ำเนื้อที่ประมำณ 29 ไร่ 3 อันประกอบด้วยเงื่อนไข

กำรเช่ำที่ดินที่เจ้ำของที่ดินก�ำหนดให้ต้องท�ำกำรผลิต

สองครั้งต่อปี กำรเลือกช่วงเวลำกำรเพำะปลูกท่ีต้อง

สัมพันธ์กับจังหวะกำรปล่อยน�้ำจำกระบบชลประทำน

ซึ่งโยงกับนโยบำยของรัฐบำลในกำรจัดระเบียบกำร

ปลูกข้ำว รวมทั้งกำรที่ต้องเร่งเก็บเกี่ยวให้ทันก่อนที่

น�้ำธรรมชำติจะหลำกมำท่วมทุ่ง สิ่งเหล่ำนี้สัมพันธ์กับ

กำรเลือกพันธุ์ข้ำวที่มีช่วงเวลำกำรให้ผลผลิตที่เหมำะ

สมกับจังหวะของน�้ำ รวมทั้งต้องสอดคล้องกับเกณฑ์

กำรรับจ�ำน�ำหรือประกันรำคำของรัฐบำลด้วย ส�ำหรับ

เธอแล้วนั้นเกษตรอินทรีย์มีต้นทุนสูงกว่ำกำรท�ำนำลด

ต้นทุน เนื่องจำกต้องมีช่วงเวลำบ�ำรุงดินด้วยเทคนิค

ธรรมชำติต่ำง ๆ ซึ่งไม่สอดคล้องกับจังหวะของน�้ำดังท่ี

กล่ำวไปแล้ว นอกจำกนั้นกำรปลูกข้ำวหอมมะลิอินทรีย์

ก็มักให้ผลผลิตต�่ำ หรือหำกปลูกข้ำวอินทรีย์พันธุ์อื่นที่

ไม่ใช่ข้ำวหอมมะลิก็มักมีปัญหำเรื่องตลำดที่ยังไม่กว้ำง 

จ�ำหน่ำยสินค้ำได้น้อยและยุ่งยำกในกำรจัดกำรผลผลิต

บทส่งท้ำย:  
เข้ำใจเงื่อนไขเข้ำใจชำวนำ

“ชำวนำ” ถูกมองในฐำนะที่เป็น “ปัญหำ” จำกแทบ

จะทุกภำคส่วน ฝ่ำยที่มองกำรท�ำนำว่ำเป็นมรดกทำง

วัฒนธรรมและระบบกำรพึ่งตนเอง มักประณำมกำร

ละทิ้งกำรท�ำนำว่ำเป็นกำรหลงลืมรำกเหง้ำวิถีชีวิต 

ท�ำให้เกิดควำมไม่มั่นคงทำงอำหำร สร้ำงผลเสียต่อทั้ง

สังคม ขณะที่กำรท�ำนำเคมีแบบเข้มข้นและกำรไม่ยอม

เข้ำสู่กำรท�ำนำอินทรีย์ของเกษตรกร ก็ถูกประณำมว่ำ

เป็นควำมโลภ ควำมเห็นแก่ตัว ขำดศีลธรรม ควำม

ฟุ้งเฟ้อ ท่ำมกลำงเปลี่ยนแปลงของชนบทที่แนวโน้ม

ส�ำคัญก็คือกำรที่อำชีพในภำคเกษตร โดยเฉพำะกำร

ท�ำนำ มีบทบำทน้อยลงทุกทีในกำรสร้ำงชีวิตควำม

เป็นอยู ่ที่ดีให้เกษตรกร กำรตัดสินใจของเกษตรกร

ไม่ว่ำจะเป็นกำรละท้ิงท่ีนำ กำรเปลี่ยนไปปลูกพืชอ่ืน

ท่ีมีรำคำดีกว่ำ หรือ กำรท�ำนำแบบเข้มข้น ล้วนอยู่

ภำยใต้โครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ 

พวกเขำได้พยำยำมหยิบฉวยและใช้ประโยชน์ให้ได้

มำกที่สุดจำกโครงสร้ำงที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ อำทิ กำร

ใช้รำยได้จำกนอกภำคเกษตรมำลงทุนเพิ่มเติมในภำค

กำรเกษตร กำรแสวงหำโอกำสของคนชำยขอบในกำร

สร้ำงผลผลิตทำงกำรเกษตรมำขำยในตลำดท้องถิ่น ซึ่ง

มีควำมต้องกำรบริโภคมำกข้ึนเนื่องจำกมีคนที่ออกจำก

ภำคเกษตรและไม่ผลิตอำหำรเองเพิ่มขึ้น

ในขณะเดียวกันในมุมมองนักเศรษฐศำสตร์เสรีนิยม 

ชำวนำคือปัญหำ กำรที่คนจ�ำนวนมำกยังท�ำนำเป็น

เรื่องท่ีไม่สมเหตุผล เพรำะกำรท�ำนำไม่สำมำรถแก้

ปัญหำควำมยำกจนได้ ดังนั้น กำรเอำคนออกจำกภำค

เกษตรจึงเป็นสิ่งท่ีควรส่งเสริม ทั้งนี้ แม้มุมมองเหล่ำ

นี้ โดยเฉพำะในเร่ืองบทบำทท่ีเพ่ิมมำกข้ึนของกิจกรรม

นอกภำคเกษตร จะสอดคล้องกับควำมเป็นจริงท่ีก�ำลัง

เกิดข้ึน แต่มุมมองของนักเศรษฐศำสตร์เสรีนิยมก็ไม่
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แตกต่ำงจำกมุมมองของเอ็นจีโอและภำคประชำสังคม 

ตรงที่ไม่ได้ให้ควำมส�ำคัญกับเงื่อนไขเฉพำะในชีวิตของ

ชำวนำ รวมทั้งข้อจ�ำกัดในเชิงโครงสรำ้ง จนน�ำมำสู่กำร

มองชำวนำอย่ำงไร้ศักยภำพ ไม่สำมำรถตัดสินใจอย่ำง

มีเหตุผล ทั้งที่จริงแล้วมีปัจจัยที่ไม่สำมำรถควบคุม

จ�ำนวนมำกที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจของเกษตรกร ไม่

ว่ำจะเป็นกำรเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศที่เป็นผลมำ

จำกนโยบำยกำรพัฒนำตั้งแต่อดีตที่ท�ำให้กำรท�ำนำไม่

ได้ผลดีอีกต่อไปจนต้องปล่อยให้เกิดนำร้ำง โครงสร้ำง

ระบบตลำดข้ำวเปลือกที่ไม่สำมำรถควบคุมต่อรองได ้

ท�ำให้เกษตรกรต้องตัดสินใจใช้ปุ๋ยและยำอย่ำงเข้มข้น 

เพื่อลดควำมเสี่ยงในส่วนที่ตนพอจะควบคุมได้ รวมทั้ง

กำรขำดโอกำสที่จะหำรำยได้อย่ำงเป็นกอบเป็นก�ำจำก

กำรประกอบอำชีพอื่น จึงตัดสินใจท�ำนำต่อไปแม้จะมี

ควำมเสี่ยงกับกำรขำดทุนก็ตำม

กำรพยำยำมท�ำควำมเข้ำใจกับเงื่อนไขเฉพำะและข้อ

จ�ำกัดของชำวนำ ท้ังในแง่สภำพแวดล้อมของกำร 

ท�ำนำ อำทิ ควำมสูงต�่ำของพ้ืนที่ ระบบชลประทำน 

กำรเช่ำที่นำ ฯลฯ และในแง่กำรด�ำรงชีพ ที่ในปัจจุบัน

แรงงำนในครัวเรือนมีจ�ำกัด อำชีพนอกภำคเกษตรและ

กำรลงทุนด้ำนกำรศึกษำของบุตรหลำนมีควำมส�ำคัญ 

เป็นสิ่งจ�ำเป็นในกำรสร้ำงแนวทำงกำรสนับสนุนชำวนำ

ที่เหมำะสม อันจะช่วยให้พวกเขำลดควำมเสี่ยงใน

กำรผลิต น�ำมำซ่ึงกำรท�ำนำที่มีประสิทธิภำพ ต้นทุน

ต�่ำ เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และสอดคล้องกับควำม

ต้องกำรของตลำด ทั้งนี้ เพื่อให้กำรท�ำนำสำมำรถ

เป็นพื้นฐำนที่ดีให้แก่ครัวเรือนเกษตรกรในกำรขยับ

ขยำยฐำนะทำงเศรษฐกิจและสังคมนอกภำคเกษตรได้ 

ท่ำมกลำงสถำนกำรณ์ที่ว่ำกำรผลิตในภำคเกษตรไม่

สำมำรถเป็นแหล่งรำยได้หลักของครัวเรือนในชนบท

ส่วนใหญ่ได้อีกต่อไป
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เชิงอรรถ
1 สุภางค์ จันทวานิช (2536) ได้ชี้ให้เห็นถึง วิธีการ

ผลิตข้าวในเชิงวิวัฒนาการ (แบบสายเดี่ยว) ที่เริ่มต้นจาก

การเก็บรวบรวมข้าว มาสู่การเพาะปลูกข้าวแบบเล่ือนลอย 

การปลูกข้าวแบบนาหว่าน และการปลูกข้าวแบบนาด�าตาม

ล�าดับ โดยนาด�าถือเป็นพัฒนาการขั้นสูงสุดของการท�านา 

สุภางค์ช้ีว่าการท�านาในแต่ละแบบต้องมีความรู้ เทคโนโลยี 

และการจัดระเบียบสังคมที่แตกต่างกันไป โดยจะมีความ

ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นตามล�าดับพัฒนาการ ในกรณีนาด�า ได้

น�ามาสู่การจัดระบบแรงงานและการจัดระเบียบทางสังคม

ในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน (การลงแขก) เพ่ือ

จรรโลงให้ครอบครัวและชุมชนท�าหน้าที่ปลูกข้าวได้ต่อ

ไป นอกจากนั้น ระบบการผลิตข้าวยังเป็นฐานของความ

สัมพันธ์ทางชนชั้นและระบบอุปถัมภ์ที่เกิดจากความแตก

ต่างในการครอบครองท่ีนา อันได้แก่ระบบศักดินาและ

ระบบมูลนายในอดีตน่ันเอง

2 ในมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) (2554) 

ระบุว่า “เกษตรอินทรีย์คือ ระบบการผลิตทางการเกษตร

ที่หลีกเล่ียงการใช้ปุ ๋ยเคมีสังเคราะห์ สารเคมีก�าจัดศัตรู

พืช ฮอร์โมนที่กระตุ ้นการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ 

รวมทั้งสิ่งมีชีวิตดัดแปลงทางพันธุกรรม เกษตรอินทรีย์

ให้ความส�าคัญสูงสุดในการปรับปรุงบ�ารุงดิน โดยเชื่อ

ว่า หากดินมีความอุดมสมบูรณ์ ย่อมท�าให้พืชและสัตว์ที่

เจริญเติบโตจากผืนดินนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ตามไปด้วย 

มนุษย์ที่บริโภคผลผลิตจากไร่นาอินทรีย์ก็จะได้รับอาหารท่ี

มีคุณภาพดีและปลอดภัย เกษตรอินทรีย์มีจุดเร่ิมต้นจาก

ยุโรปและต่อมาได้แพร่หลายไปยังสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก

จนปัจจุบัน กลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบการผลิตทางการ

เกษตรที่ขยายออกไปอย่างกว้างขวาง มีการพัฒนาระบบ

ตลาด และมาตรฐานการผลิตมารองรับเป็นการเฉพาะ”

3 เรื่องของคน: ชาวนาอยากรวย http://blogazine.

in.th/blogs/noname/post/4177
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