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and the Production of Organic Jasmine Rice for Global Market

abstract
This paper discusses how Thai farmers negotiate
with global capitalism. It is an anthropological study of
the complex production relations in contract farming,
focusing on the production of organic jasmine rice for
global market. On the one hand, many global and local
actors have incorporated farmers in northeastern Thailand
(Isan) into global market system and introduced them to a
niche market of organic foods. On the other hand, these
actors play the roles of supervisors and auditors in the
internationally-certified process of organic rice production.
Various forms of negotiation presented in this paper have
illustrated how Isan farmers respond to exploitation and
capitalist socio-economic structure with their “practices of
politics” (Li 2007). While previous studies of the peasants
focused on class struggle, collective identity, or forms
of resistance, this paper argues that Isan farmers are
individuals who negotiate through everyday life practices
(Kerkvliet 2009) in order to gain more benefits and reduce
tensions in the processes of “organic” standardization and
certification.
keywords
negotiation, contract farming, organic jasmine rice, Isan farmers,
practices of politics
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บทคัดย่อ
บทความนี้นำ�เสนอปฏิบัติการต่อรองของชาวนาไทยต่อระบบทุนนิยม
โลก โดยผู้เขียนใช้การศึกษาทางมานุษยวิทยาเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ทาง
การผลิตในระบบเกษตรพันธสัญญา (contract farming) เพื่อการผลิต
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ส่งออกขายในตลาดโลก ผู้เขียนวิเคราะห์ความสัมพันธ์
อันซับซ้อนในระบบการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ โดยเน้นการวิเคราะห์
ตัวแสดงทางสังคมอันหลากหลายในระบบทุนนิยมกับชาวนาผู้ปลูกข้าวหอม
มะลิอินทรีย์เพื่อส่งออก ซึ่งในด้านหนึ่งตัวแสดงเหล่านี้ทำ�หน้าที่ผนวกรวม
ชาวนาอี ส านเข้ า สู่ ร ะบบตลาดโลกและเปิ ด พื้ น ที่ ท างการตลาดใหม่ ๆ ให้
กับชาวนาอีสานในการผลิตสินค้าอาหารที่มีมูลค่าสูง และในอีกด้านหนึ่ง
ตั ว แสดงเหล่ า นี้ ทำ�หน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ ต รวจสอบและกำ�กั บ ควบคุ ม การผลิ ต
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล การต่อรองของ
ชาวนาอี ส านหลากหลายรู ป แบบในบทความนี้ แ สดงให้ เ ห็ น “ปฏิ บั ติ ก าร
ทางการเมือง” (practices of politics) ของผู้ด้อยอำ�นาจ ซึ่งตอบโต้ต่อ
การเอาเปรียบชาวนา และเป็นปฏิบัติการทางการเมืองในชีวิตประจำ�วัน
ของปั จ เจกบุ ค คลเพื่ อ ตอบโต้ ต่ อโครงสร้ า งระบบทุ น ซึ่ ง เป็ น ข้ อ ค้ น พบที่
ต่างไปจากงานศึกษาก่อนหน้านี้ที่เน้นศึกษาการต่อสู้ทางชนชั้นของชาวนา
หรือศึกษาการรวมกลุ่มของชาวนาเพื่อสร้างอำ�นาจต่อรอง
คำ�สำ�คัญ
การต่อรอง, เกษตรพันธสัญญา, ข้าวหอมมะลิอินทรีย์, ชาวนาอีสาน, ปฏิบัติการ
ทางการเมือง
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กระแสความตืน่ ตัวของผูบ้ ริโภคในเรือ่ งอันตรายจากอาหารอุตสาหกรรม ท�ำให้ผบู้ ริโภค
หันมาสนใจการบริโภคอาหารอินทรีย์ภายใต้บริบทของกระแสการเติบโตของการบริโภค
อาหารอินทรีย์ การสร้างมาตรฐานการผลิตและการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์นับเป็น
เงื่อนไขส�ำคัญของการสร้างมูลค่าเพิ่มและการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ไปขายยังต่าง
ประเทศ การสร้างมาตรฐานการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ทำ� โดยการน�ำกฎข้อบังคับตาม
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลของสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International
Federation of Organic Agriculture Movements: IFOAM)1 มาบังคับใช้ ควบคู่ไป
กับการตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ การแปรรูป และการจัด
จ�ำหน่ายสินค้าอินทรีย์
ผู้เขียนได้เคยอธิบายในบทความก่อนหน้านี้ว่าการสร้างมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
เป็นการควบคุมชาวนารูปแบบใหม่ และการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิอนิ ทรียโ์ ดยท�ำผ่าน
ระบบเกษตรพันธสัญญาก็ทำ� ให้เกิดการควบคุมการผลิตแบบรวมศูนย์ ซึง่ ท�ำให้ชาวนาตกอยู่
ในฐานะผูเ้ สียเปรียบและแทบไม่มอี �ำนาจต่อรอง ชาวนาจึงกลายเป็น “กึง่ แรงงานรับจ้าง” หรือ
เกษตรกรทีท่ ำ� การผลิตบนผืนดินของตนเอง แต่กลับไม่มอี ำ� นาจในการควบคุมว่าจะผลิตอะไร
ผลิตอย่างไร และผลิตขายใคร โดยชาวนาต้องผลิตตามค�ำสัง่ เพือ่ สร้างผลก�ำไรให้แก่นายทุน
เป็นหลัก (โปรดดูรายละเอียดใน เนตรดาว เถาถวิล 2556)
ในบทความชิ้นนี้ ผู้เขียนจะเน้นการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนในระบบการ
ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์เพื่อส่งออก ซึ่งชี้ให้เห็นว่าชาวนาพยายามต่อรองในระบบการผลิต
ข้าวหอมมะลิอนิ ทรียด์ ว้ ยวิธกี ารอย่างไรในด้านหนึง่ เหตุผลทีช่ าวนาอีสานยอมรับการเข้าร่วม
ในการผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อป้อนตลาดโลก เพราะการผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อส่งออกช่วยเปิด

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มีข้อก�ำหนดในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การห้ามไม่ให้มีการ
ใช้พืชตัดแต่งพันธุกรรม การห้ามไม่ให้ใช้สารเคมีทางการเกษตรบางประเภท การให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ การฟื้นฟู
ความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยการจัดการกับระบบนิเวศในฟาร์ม การห้ามไม่ให้เผาตอซังข้าวในแปลงนา ฯลฯ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานของ IFOAM ได้ที่ http://www.ifoam.org/about_ifoam/
principles/index.html.
1
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ตลาดใหม่ๆ ให้กับชาวนาอีสาน ชาวนาสามารถขายข้าวอินทรีย์ได้ราคาดีกว่าข้าวที่ปลูก
เพือ่ ป้อนตลาดในประเทศ นอกจากนี้ ชาวนามองว่าการปลูกข้าวอินทรียช์ ว่ ยฟืน้ ฟูดนิ และรักษา
สภาพแวดล้อม ซึ่งอาจสร้างความมั่นคงให้แก่ชีวิตในระยะยาว ในอีกด้านหนึ่ง การผลิตข้าว
หอมมะลิอินทรีย์เพื่อป้อนตลาดสากลท�ำให้เกิดตัวแสดงใหม่ๆ ที่ท�ำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ
และควบคุมการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์เพื่อให้เป็นไปตามกฎมาตรฐานสากล ซึ่งการน�ำ
กฎข้อบังคับตามมาตรฐานสากลมาบังคับใช้ดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความเสี่ยงรูปแบบต่างๆ
กับชาวนาทีท่ ำ� เกษตรอินทรีย์ ตลอดจนท�ำให้เกิดความตึงเครียดและความขัดแย้งรูปแบบใหม่ๆ
ขึ้นในสังคมหมู่บ้าน ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ทำ� ให้ชาวนาต้องต่อรองกับระบบการสร้างมาตรฐาน
การผลิตดังกล่าว (โปรดดูรายละเอียดใน เนตรดาว เถาถวิล 2556)
ผู้เขียนสนใจวิธีการที่ชาวนาอีสานตอบสนองและต่อรองในระบบการผลิตข้าวหอม
มะลิอินทรีย์เพื่อส่งออก โดยวิเคราะห์การต่อรองของชาวนาในฐานะที่เป็น “ปฏิบัติการ
ทางการเมือง” (practices of politics) ของปัจเจกบุคคล ดังที่ทาเนีย เมอร์เรย์ ลี (Tania
Murray Li) อธิบายว่าปฏิบัติการทางการเมืองเป็นการท้าทาย โดยคนด้อยอ�ำนาจปฏิเสธ
วิถีทางที่สิ่งต่างๆ ด�ำรงอยู่ เพื่อเปิดพื้นที่ให้กับการต่อรอง ลีใช้แนวคิดดังกล่าวเพื่อวิเคราะห์
การต่ อ สู ้ ข องชาวบ้ า นที่ อ าศั ย อยู ่ ใ นเขตป่ าในอิ นโดนี เ ซี ย ซึ่ ง ชาวบ้ า นได้ ตั้ ง ค�ำ ถามกั บ
กระบวนการยุติธรรม การไม่รักษาค�ำสัญญาของรัฐ ที่ให้ความหวังโดยการชักจูงให้พวกเขา
เข้ามาแผ้วถางป่าเป็นไร่นาเพือ่ สร้างอนาคตทีด่ กี ว่า (Li 2007, 12) ส่วนเบเนดิกท์ เคิรก์ ฟลีต
(Benedict J. Tria Kerkvliet) ให้ความสนใจกับปฏิบัติการทางการเมืองในชีวิตประจ�ำวัน
ซึง่ เขามองว่าเป็นลักษณะเด่นทีพ่ บในสังคมชาวนา เคิรก์ ฟลีตมองว่าเราควรจะมองการเมือง
ในความหมายกว้าง ซึ่งครอบคลุมทั้งการผลิต การจ�ำหน่ายจ่ายแจก และการใช้ทรัพยากร
ที่รูปแบบของการแสดงออกทางการเมืองในชีวิตประจ�ำวัน อาจจะมีตั้งแต่การให้ความร่วม
มือ การโต้แย้ง การต่อรอง การประนีประนอมกับความขัดแย้ง หรือแม้แต่การใช้ความรุนแรง
(Kerkvliet 2009, 227-228) บทความประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วน ได้แก่ (1) การบังคับ
ใช้กฎมาตรฐานสากลเกษตรอินทรีย์กับชาวนาอีสาน (2) การต่อรองและการต่อต้านของ
ชาวนาอีสาน และ (3) บทสรุป
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การบังคับใช้กฎมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลในระบบข้าวอินทรีย์
ในยุคเสรีนิยมใหม่การรับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตรนับเป็นรูปแบบการ
ควบคุมคุณภาพสินค้าเกษตรที่ก�ำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เพราะเป็นการประกัน
คุณภาพสินค้า เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคว่ากระบวนการผลิตสินค้าได้มาตรฐาน
ตามที่ก�ำหนด เนื่องจากการควบคุมดังกล่าวเป็นวิธีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า โดย
เป็นการสร้างตลาดทางเลือกที่จำ� กัดคู่แข่งให้เหลือน้อยลง ดังนั้น ธุรกิจการเกษตรต่างๆ จึง
ใช้การรับรองมาตรฐานสินค้าเป็นกลไกส�ำคัญในการสร้างมาตรฐานให้แก่สินค้าเกษตร
อินทรีย์ของตน การควบคุมคุณภาพสินค้าให้ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล
จึงกลายเป็นพลังผลักดันการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตทุกขั้นตอน ยิ่งไปกว่านั้น ความ
พยายามในการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตดังกล่าวได้ส่งผลกระทบให้เกิดการปรับเปลี่ยน
วิถีชีวิตของเกษตรกรและความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกรในเรื่องอื่นๆ ด้วย
การสร้างความเป็นมาตรฐานในระบบการผลิตแบบอินทรีย์มุ่งปรับเปลี่ยนระบบการ
ผลิตจากเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเน้นความปลอดภัยของอาหาร นอกจากนี้ ยังมุ่ง
ตอบสนองความต้องการเชิงอุดมคติอื่นๆ ของสังคมทันสมัย เช่น การฟื้นฟูดิน การอนุรักษ์
สิง่ แวดล้อม การสร้างชุมชนทีด่ ี เป็นต้น ผูเ้ ขียนให้ความสนใจกับการสร้างมาตรฐานในระบบ
เกษตรอินทรีย์ โดยเฉพาะการสร้างชาวนาที่มีจิตส�ำนึกในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ชาวนาผู้มีวินัย เพราะมันแสดงให้เห็นถึงการใช้อำ� นาจของรัฐสมัยใหม่ ซึ่งกระท�ำผ่านการ
สร้างวินัยให้เกิดขึ้นในหมู่พลเมือง การควบคุมผ่านการสร้างความสมัครใจและการสร้าง
ความร่วมมือในหมู่ผู้ถูกควบคุม
หากต้องการได้รับการรับรองว่าท�ำการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์จริง เกษตรกร
ต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบคุณภาพภายนอก2 และผู้ตรวจสอบควบคุณภาพ

ผู้ตรวจสอบภายนอก (external inspectors) เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มาจากตัวแทนของสถาบันที่ตรวจ
สอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้า ไม่ได้มาจากตัวแทนของผู้ผลิตและผู้ซื้อสินค้า ท�ำหน้าที่ตรวจสอบรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการผลิต การแปรรูปและการจัดการเครือข่ายการจัดหาสินค้า.
2
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ภายใน 3 ผู้ตรวจสอบคุณภาพภายนอกจะท�ำการตรวจสอบระบบการผลิต การแปรรูป และ
การจัดส่งสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ IFOAM เกณฑ์การรับรอง
มาตรฐานอินทรีย์จะรับรองเงื่อนไขการผลิตว่ามีมาตรการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และมีมาตรการในการควบคุมต้นทุนการผลิต ระยะเวลาการเปลี่ยนระบบการผลิตเป็นการ
ปลูกข้าวอินทรีย์ใช้เวลา 3 ปี การตรวจสอบคุณภาพเกษตรอินทรีย์ จึงเป็นการรับรอง
มาตรฐานการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานของการผลิตข้าวอินทรีย์ ได้แก่ กระบวนการผลิต
การแปรรูป และการจัดจ�ำหน่ายสินค้า ดังนั้น การตรวจสอบรับรองมาตรฐานจึงครอบคลุม
พื้นที่กว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นไร่นา ยุ้งฉาง ยุ้งข้าวชุมชน โกดังเก็บข้าวเปลือกของโรงสี คลัง
เก็บสินค้าทีท่ า่ เรือ และแหล่งค้าส่ง โดยมีการตรวจสอบจากผูต้ รวจสอบภายในปีละมากกว่า
หนึ่งครั้ง และจากผู้ตรวจสอบภายนอกปีละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย โดยทั่วไป องค์กรผู้ผลิต
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าซึ่งค่อนข้างสูง
การสร้างมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เป็นการควบคุมชาวนารูปแบบใหม่ ผู้เขียนพบว่า
การควบคุมที่เกิดขึ้นมีสองระบบซ้อนทับกัน ได้แก่ 1) การควบคุมระบบการผลิต และ
2) การควบคุมระบบการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน ในบทความนี้ผู้เขียนวิเคราะห์ความ
เชือ่ มโยงระหว่างการควบคุมทีเ่ กิดขึน้ ในระบบสองระบบ โดยมองผ่านกระบวนการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ซึ่งน�ำไปสู่การต่อรองและโต้แย้งจากชาวนา
ในบทความที่เขียนขึ้นก่อนหน้านี้ผู้เขียนได้กล่าวถึงการบังคับใช้กฎมาตรฐานสากล
เกษตรอินทรีย์กับชาวนาอีสาน4 ผ่านการน�ำกฎข้อบังคับ 20 ข้อเพื่อให้เกษตรกรปฏิบัติ เช่น

ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal inspectors) เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มาจากการแต่งตั้งภายในองค์กร
ผู้ผลิตสินค้า ท�ำหน้าที่เป็นกลไกในการตรวจสอบคุณภาพการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�ำหนด
และเป็นกลไกที่มีไว้ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายนอกสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการควบคุมคุณภาพภายใน
องค์กร.
3

มาตรฐานการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่ชาวนาอีสานต้องผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานคุณภาพ
สินค้าเกษตรอินทรีย์ในที่นี้ เช่น มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสหภาพยุโรป (Counsil Regu-lation (EEC)
NO 2092/91) โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://europa.eu/legislation_summaries/other/l21118_en.htm
มาตรฐานเกษตรอินทรียข์ องประเทศสหรัฐอเมริกา (The American USDA National Organic Program-NOP)
4
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เกษตรกรต้องท�ำเกษตรอินทรีย์เต็มพื้นที่ที่เกษตรกรดูแลการผลิต ต้องคืนพื้นที่ให้ธรรมชาติ
อย่างน้อยร้อยละ 7 ของพืน้ ทีผ่ ลิตทัง้ หมด ต้องท�ำแผนทีแ่ ปลงนา ต้องใช้เมล็ดพันธุข์ า้ วอินทรีย์
ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ต้องไม่ใช้เมล็ดพันธุ์ที่ตัดต่อพันธุกรรม ต้องปลูกพืชหมุนเวียน
ต้องท�ำคันนายกสูงกว่าแปลงนาเคมีข้างเคียง ต้องปลูกต้นไม้เป็นแนวกั้นเขตกับนาเคมี
ข้างเคียง การเก็บเกี่ยวต้องแยกผลผลิตให้ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ ต้องใช้วัสดุบรรจุ
ข้าวเปลือกที่ก�ำหนดให้ ต้องท�ำตามค�ำแนะน�ำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ต้องท�ำบัญชี
ฟาร์มอย่างละเอียดทุกข้อ ต้องเก็บใบเสร็จการซื้อ/ขายไว้ให้ตรวจสอบ ต้องยินยอมให้
ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบตรวจแปลงนา ยุ้งฉาง และอื่นๆ
โดยไม่จ�ำเป็นต้องบอกล่วงหน้า ต้องเข้าร่วมการประชุมใหญ่ประจ�ำทุกปี ต้องขายผลผลิต
ทั้งหมดให้แก่โครงการเท่านั้น และต้องแจ้งให้โครงการฯ ทราบโดยทันทีหากมีการเปลี่ยน
แปลงการผลิต (เนตรดาว เถาถวิล 2556)
การบังคับใช้กฎมาตรฐานสากลในการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์กับชาวนาอีสานนั้น
มุ่งปรับเปลี่ยนทัศนคติและควบคุมพฤติกรรมชาวนาอีสานให้สอดคล้องกับคุณค่าแบบใหม่
หลายประการ เช่น แนวคิดตลาดเสรี อุดมการณ์ผู้ประกอบการนิยม (entrepreneurism)
ฯลฯ ผู้เขียนโต้แย้งว่าการบังคับใช้กฎมาตรฐานสากลกับเกษตรกรอาจไม่เกิดผล หากขาด
การควบคุมที่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี เทคนิคที่มีการน�ำมาใช้ในการควบคุมเกษตรกร
เป็นเทคนิคทางอ�ำนาจที่แนบเนียน เช่น การเน้นแง่มุมเชิงเทคนิคในการผลิต การท�ำแผนที่
การท�ำบัญชีฟาร์ม ท�ำให้ยากที่จะสังเกต (โปรดดูรายละเอียดใน เนตรดาว เถาถวิล 2556)
การใช้เทคนิคทางอ�ำนาจที่แยบยลในการควบคุมนั้น สอดคล้องกับแนวคิดการปกครอง
ชีวญาณ (governmentality) ที่เสนอโดย มิเชล ฟูโกต์ (Michel Foucault) ฟูโกต์กล่าว
ว่าการใช้อ�ำนาจปกครองในรัฐสมัยใหม่ ไม่เน้นการใช้อ�ำนาจกดบังคับ แต่เน้นการใช้อ�ำนาจ

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/nop มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ
ประเทศญี่ปุ่น (the Japanese JAS standard) โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.ecocert.com/
en/japanese-regulation-jas และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (BIO-SUISSE) โปรด
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.bio-suisse.ch/en/home.php.
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เพือ่ สร้างความสมัครใจ ยอมให้ความร่วมมือและปฏิบตั ติ ามของพลเมือง ดังนัน้ จึงเน้นเทคนิค
ทางอ�ำนาจ หรือที่ฟูโกต์เรียกว่า “ศิลปะแห่งการปกครอง” และบทบาทของผู้เชี่ยวชาญใน
การโน้มน้าวและชี้น�ำก�ำกับ (Foucault 1991, 95, 89) ผู้เขียนเห็นว่าการสร้างความเป็น
มาตรฐานในระบบเกษตรอินทรีย์เป็นความพยายามชี้น�ำก�ำกับกิจกรรมทางการเกษตรให้
เปลีย่ นสูแ่ นวทางทีพ่ งึ ประสงค์และป้องกันการกระท�ำทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ของชาวนา การใช้เทคนิค
ทางอ�ำนาจมุ่งท�ำให้ชาวนาเห็นดีเห็นงามและยอมรับเอาอ�ำนาจนั้นมาควบคุมและจัดการ
ตนเอง เพราะมองว่าการปฏิบตั ติ ามอ�ำนาจทีช่ นี้ ำ� ก�ำกับท�ำให้เกิดผลทีต่ นเองปรารถนาข้ออ้าง
ในเรื่องการสร้างความกินดีอยู่ดีในหมูช่ าวนาท�ำให้ชาวนาไม่ตระหนักถึงอ�ำนาจที่กระท�ำต่อ
ตนเอง
การต่อรองและการต่อต้านของชาวนาอีสานในรูปแบบที่หลากหลาย
ผูเ้ ขียนใช้แนวคิด “ปฏิบตั กิ ารทางการเมือง” ทีน่ ำ� เสนอโดยทาเนีย เมอร์เรย์ ลี (Tania
Murray Li [2007]) เพื่อวิเคราะห์การต่อรองของชาวนาอีสาน ลี ศึกษาปฏิบัติการทางการ
เมืองของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติในอินโดนีเซีย ลีอธิบายปฏิบัติการ
ทางการเมืองว่าหมายถึงการแสดงออกอย่างชัดเจนถึงความต้องการท้าทาย วิพากษ์วจิ ารณ์
ซึง่ มักเริม่ ต้นจากการปฏิเสธสิง่ ต่างๆ ตามทีเ่ ป็นอยู่ และการเปิดพืน้ ทีใ่ ห้แก่การต่อรอง เช่น
อธิบายถึงความไม่เป็นธรรม ค�ำมั่นสัญญาที่ถูกละเลย ความสิ้นหวัง และการสร้างความ
หวังเพื่อชักจูงให้พวกเขาเข้ามาถากถางท�ำกินในป่า (Li 2007, 12) เมื่อมองผ่านงานของลี
อาจกล่ า วได้ ว ่ า ปฏิ บั ติ ก ารทางการเมื อ งของชาวนาอี ส านที่ ป ลู ก ข้ า วอิ น ทรี ย ์ มี ห ลาย
รูปแบบ เช่น การตั้งค�ำถามกับความเป็นธรรมของมาตรฐานการผลิต การแสดงความไม่
เชื่อมั่นต่อผู้เชี่ยวชาญ การเพิกเฉย การใช้ประโยชน์จากกฎระเบียบของการผลิตข้าวอินทรีย์
ปฏิบัติการทางการเมืองของชาวนาอีสานเหล่านี้แม้ไม่ได้แสดงถึงการปฏิเสธระบบทุนนิยม
แต่แสดงให้เห็นถึงความต้องการสร้างพื้นที่ต่อรองในระบบทุนนิยม
ผูเ้ ขียนศึกษาวิจยั โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอนิ ทรียเ์ พือ่ ส่งออก ซึง่ เกิดจากการรวมกลุม่
ของเกษตรกรในหลายอ�ำเภอของจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอ�ำนาจเจริญ โดยท�ำการ
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ศึกษาแบบเจาะลึกในพื้นที่บ้านนาสวรรค์5 อ�ำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างปี
พ.ศ. 2550-2552 ซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว ชาวนาในบ้านนาสวรรค์ อ�ำเภอเขมราฐ
จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งค�ำถามต่อมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลที่มีการน�ำมาบังคับใช้กับ
พวกเขา เพื่อชี้ให้เห็นมิติทางการเมืองที่ด�ำรงอยู่ในระบบเกษตรอินทรีย์ ในขณะที่นักพัฒนา
ย�้ำว่ากฎระเบียบในการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์เป็นสิ่งที่ชาวนาต้องปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด แต่ชาวนากลับเลือกทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามกฎบางข้อเท่าทีพ่ วกเขาประเมินว่าให้ประโยชน์
แก่ตน แต่พวกเขาเลือกที่จะเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามกฎหลายข้อที่มีต้นทุนที่ต้องจ่ายแพงเกิน
ไป
ผู้เขียนวิเคราะห์ปฏิบัติการทางการเมืองของชาวนาโดยมองผ่านการสนทนาตอบโต้
ระหว่างชาวนากับผูเ้ ชีย่ วชาญซึง่ ท�ำการประเมินความถูกต้องของการผลิตข้าวหอมมะลิอนิ ทรีย์
ในเรื่องต่างๆ เช่น คุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ วิธีการจัดการความเสี่ยงในระบบการผลิต
ข้าวอินทรีย์ และวิธีการที่ผู้เชี่ยวชาญประเมินผลผลิตของชาวนา ฯลฯ ซึ่งการโต้เถียงดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่า มีความเห็นที่ขัดแย้ง ความไม่คงเส้นคงวาและความเอาแน่เอานอนไม่ได้
ที่มีอยู่ในระบบการรับรองมาตรฐานคุณภาพเกษตรอินทรีย์
การตั้งค�ำถามต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์

การตั้งค�ำถามในเรื่องคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่ต้องผ่านการ
ตรวจรับรองมาตรฐานคุณภาพโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ6 นับเป็นการท้าทายความชอบธรรมของระบบ
ตรวจสอบรับรองคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีความเป็นนามธรรมอย่างสูง ผู้เชี่ยวชาญมัก
กล่าวโทษว่าชาวนาขายข้าวที่ไม่ได้มาตรฐาน เพราะไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบในการผลิต

5

ชื่อหมู่บ้านที่ปรากฏในบทความนี้เป็นชื่อสมมติทั้งหมด.

โดยทั่วไปสามารถจ�ำแนกเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างคร่าวๆ ได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ หนึ่ง เมล็ดพันธุ์
ข้าวที่ขายกันในตลาด สอง เมล็ดพันธุ์ข้าวที่เรียกว่า “พันธุ์หลัก” ใช้ส�ำหรับท�ำพันธุ์ และไม่มีขายในท้องตลาด
และสาม เมล็ดพันธุข์ า้ วทีเ่ รียกว่า “พันธุข์ ยาย” หมายถึง พันธุข์ า้ วทีใ่ ช้เพือ่ ขยายพันธุแ์ ละให้ชาวนาน�ำไปปลูก.
6
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ข้าวอินทรีย์อย่างเคร่งครัด ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าหากชาวนาท�ำตามค�ำแนะน�ำและมีความใส่ใจ
อัตราการปนเปือ้ นในข้าวหอมมะลิอนิ ทรียน์ า่ จะลดลง ตามมุมมองของผูเ้ ชีย่ วชาญเชือ่ ว่าการ
ขาดความเข้าใจของชาวนาเป็นปัญหา ดังนั้น แนวทางแก้ปัญหาจึงต้องให้ข้อมูลที่เหมาะสม
แก่ชาวนา ผูเ้ ชีย่ วชาญอ้างว่าขายเมล็ดพันธุข์ า้ วทีม่ คี ณ
ุ ภาพให้แก่ชาวนา ดังนัน้ การปนเปือ้ น
ในข้าวจึงถือเป็นความผิดของชาวนา และชาวนาต้องเสียค่าปรับโดยถูกหักจากราคาข้าวที่
น�ำมาขายกิโลกรัมละ 1 บาท
จากการสังเกตการณ์โดยการเข้าร่วมฝึกอบรมชาวนาอินทรีย์ เมือ่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2551 ชาวนาบ้านนาสวรรค์โต้แย้งว่าเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิไม่ได้มาตรฐาน และอ้าง
ว่าโครงการขายพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่มีพันธุ์ข้าวเหนียวปนมาด้วย ข้อโต้แย้งสะท้อนจุดยืนของ
ชาวนาในสองเรื่อง เรื่องแรก ชาวนาไม่ไว้วางใจผู้เชี่ยวชาญและมองว่าระบบการตรวจสอบ
รับรองคุณภาพมาตรฐานมีความไม่แน่นอน ในอีกเรื่องหนึ่ง ชาวนาท้าทายความชอบธรรม
ของผู้เชี่ยวชาญ โดยชี้ว่าความผิดพลาดเกิดจากความไม่ได้มาตรฐานของผู้เชี่ยวชาญเอง
หากพิจารณาข้อโต้แย้งดังกล่าวเราจะเห็นว่าชาวนาพยายามชีใ้ ห้เห็นปัญหาของสังคม
ทันสมัย สอดคล้องกับที่นักวิชาการ เช่น อุลริคช์ เบค (Ulrich Beck) เสนอว่า เนื่องจาก
สังคมสมัยใหม่เป็นสังคมเสี่ยงภัย และมีแนวโน้มที่ความเสี่ยงในด้านต่างๆ เช่น ความเสี่ยง
ด้านสังคม การเมือง ปัจเจกบุคคลจะหลุดรอดจากการติดตามหรือควบคุมของสังคมมากขึน้
ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว สังคมสมัยใหม่จึงพยายามสร้างกลไกและสถาบันที่สร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่ระบบนามธรรมต่างๆ เช่น ความทันสมัย ความมีประสิทธิภาพ ความ
โปร่งใสตรวจสอบได้ อย่างไรก็ดี ความเสีย่ งในสังคมสมัยใหม่เป็นเรือ่ งทีย่ ากจะควบคุม ไม่วา่
จะโดยผู้เชี่ยวชาญเองหรือทุกคนในสังคม เพราะความเสี่ยงเป็นเรื่องการรับรู้และเป็นสิ่งที่
คนในสังคมสร้างขึน้ มา ดังนัน้ ความเสีย่ งจึงเป็นเรือ่ งทีถ่ กู ท�ำให้เกิดซ�ำ้ ๆ ได้ เพราะเราต่างเป็น
ผู้ประเมินและตัดสินใจว่าการกระท�ำแบบไหนเสี่ยงหรือไม่ (Beck 1994, 1-9)
นอกจากนี้ แอนโทนี กิดเดนส์ (Anthony Giddens) ชี้ว่าการป้องกันความเสี่ยงของ
สังคมสมัยใหม่ยังอาศัยอ�ำนาจของผู้เชี่ยวชาญเป็นอย่างมาก เพราะผู้เชี่ยวชาญมีบทบาทใน
การชีว้ า่ อะไรคือระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ และผูเ้ ชีย่ วชาญมีบทบาทในการควบคุมมาตรฐาน
ของสิง่ ต่างๆ ให้อยูใ่ นระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ของสาธารณชน ทัง้ นี้ ผูเ้ ชีย่ วชาญมีบทบาท
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ในการคาดท�ำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้น ลดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด รวมถึงผู้เชี่ยวชาญมีบทบาท
ในการแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และผู้เชี่ยวชาญนี่เองที่อ้างความ
ชอบธรรมของวิทยาศาสตร์ว่ามีความเป็นสากล นอกจากนั้น ผู้เชี่ยวชาญยังอ้างว่าความรู้
เป็นเรื่องเฉพาะเจาะจง และเป็นสิ่งที่ไม่ขัดแย้งกันเอง ทั้งๆ ที่มีความขัดแย้งและความ
ตึงเครียดระหว่างความรูท้ างวิทยาศาสตร์กบั ความรูแ้ บบอืน่ ๆ และการขัดแย้งกันเองระหว่าง
ผู้เชี่ยวชาญก็เป็นสิ่งที่มองเห็นได้อยู่เสมอ (Giddens 1994, 184-186)
เมือ่ มองผ่านข้อเสนอของแอนโทนี กิดเดนส์ เราอาจพิจารณาได้วา่ การทีช่ าวนาอีสาน
ตัง้ ค�ำถามต่อมาตรฐานคุณภาพข้าวหอมมะลิอนิ ทรียเ์ ท่ากับการตัง้ ข้อสงสัยต่อความชอบธรรม
ของผูเ้ ชีย่ วชาญ พูดอีกอย่างหนึง่ ชาวนาแสดงความไม่เชือ่ มัน่ กับมาตรฐานการผลิตข้าวหอม
มะลิอินทรีย์ที่อ้างความทันสมัยและการตรวจสอบได้ ชาวนาอีสานตั้งค�ำถามกับความ
แตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงที่ผู้เชี่ยวชาญอ้างว่าถูกต้อง กับข้อเท็จจริงที่ชาวนาสังเกตเห็น
ผลของการทีช่ าวนาอีสานตัง้ ค�ำถามกับคุณภาพของเมล็ดพันธุข์ า้ วหอมมะลิอนิ ทรีย์ ซึง่ ไม่ได้
ท�ำให้คุณภาพข้าวหอมมะลิอินทรีย์มีมาตรฐานไปด้วย ท�ำให้ชาวนาสามารถชี้จุดอ่อนของ
การสร้างมาตรฐานคุณภาพข้าวอินทรีย์ และท�ำให้ชาวนาสามารถสร้างพื้นที่ส�ำหรับการต่อ
รองในเรื่องราคาข้าวได้ดีขึ้น
การตั้งค�ำถามต่อวิธีการประเมินความเสี่ยงจากการปนเปื้อนของผู้เชี่ยวชาญ

นอกจากการตัง้ ค�ำถามในเรือ่ งคุณภาพของเมล็ดพันธุข์ า้ วหอมมะลิอนิ ทรียแ์ ล้ว การที่
ชาวนาแสดงความไม่เชื่อมั่นต่อวิธีการประเมินความเสี่ยงเรื่องการปนเปื้อนในแปลงนาของ
ผู้เชี่ยวชาญ อาจมองว่าเป็นปฏิบัติการทางการเมืองรูปแบบหนึ่งในระบบเกษตรอินทรีย์ ห้าม
ใช้ปยุ๋ เคมีและสารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื ทุกชนิดเพือ่ ป้องกันความเสีย่ ง ทัง้ จากการปนเปือ้ นทางน�ำ้
และการปนเปื้อนทางอากาศ แต่อำ� นาจในการประเมินความเสี่ยงในแปลงนากลับอยู่ในมือ
ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น ชาวนาไม่มีอ�ำนาจในการตัดสินการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้น การ
โต้แย้งระหว่างผู้เชี่ยวชาญกับชาวนาในเรื่องความเสี่ยงของการปนเปื้อนทางน�้ำและทาง
อากาศ จึงเป็นสิ่งที่สะท้อนการต่อรองของชาวนา

ปฏิบัติการต่อรองของชาวนาไทยภายใต้ระบบการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์เพื่อป้อนตลาดโลก 25

ข้อกล่าวหาประการแรกที่ผู้เชี่ยวชาญมักกล่าวอ้างคือ ชาวนาใช้ปุ๋ยเคมีท�ำให้เกิด
ปัญหาการปนเปื้อนทางน�้ำในนาอินทรีย์ ข้อกล่าวหาต่อมาคือ ชาวนาฉีดยาฆ่าแมลงในนา
อินทรีย์ ท�ำให้เกิดปัญหาการปนเปื้อนทางอากาศ ข้อกล่าวหาทั้งสองเรื่องถือเป็นความผิด
ร้ายแรง แต่การตัดสินว่ามีการกระท�ำผิดจริงหรือไม่ ขึ้นอยู่กับผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น ชาวนา
ไม่มีอ�ำนาจโต้เถียง ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญมองว่าสารเคมีทางการเกษตรเป็นอันตรายพอๆ กับ
ยาพิษ บทลงโทษส�ำหรับชาวนาที่ใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงจึงรุนแรงมาก ชาวนาที่ละเมิด
กฎข้อนี้ต้องออกจากโครงการทันที และถูกริบเงินออมที่ทางโครงการหักสะสมจากการขาย
ข้าวกิโลกรัมละ 1 บาททั้งหมด ซึ่งเงินหักสะสมดังกล่าวนับเป็นเงินก้อนใหญ่ส�ำหรับชาวนา
ยิง่ ชาวนาขายข้าวได้มากเท่าไร หรือท�ำนาอินทรียม์ านานเท่าไร เงินหักสะสมจากการขายข้าว
ก็ยิ่งสูงมากเท่านั้น
ทั้งๆ ที่มีความกังวลในเรื่องความเสี่ยงจากการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง กลับเป็น
เรื่องยากที่ผู้เชี่ยวชาญจะรู้ว่าชาวนาใช้ปุ๋ยเคมีจริงหรือไม่ เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งท�ำหน้าที่
ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการผลิตไม่สามารถเฝ้าดูชาวนาตลอดเวลา การตรวจสอบ
แปลงนาอินทรีย์ทุกแปลงกินเวลามากและมีค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้น การตรวจสอบแปลงนา
อินทรีย์โดยผู้ตรวจสอบภายในจึงท�ำได้เพียงปีละ 2-3 ครั้งเท่านั้น ผู้ตรวจสอบภายในจะ
ตรวจค้นบ้านเรือน ไร่นา ยุ้งฉาง และมองหาหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าชาวนาแอบใช้ปุ๋ยเคมีและ
ยาฆ่าแมลงหรือไม่ ส่วนผู้ตรวจสอบภายนอกจะตรวจสอบแปลงนาเพียงปีละหนึ่งครั้ง และ
เน้นการตรวจสอบเอกสารที่ผู้ตรวจสอบภายในจัดท�ำไว้ให้เป็นหลัก ถ้าผู้ตรวจสอบภายใน
ไม่สามารถค้นหาหลักฐานทีจ่ ะพิสจู น์ได้วา่ มีการกระท�ำทีล่ ะเมิดกฎผูต้ รวจสอบภายนอกก็ยาก
จะรู้ว่ามีการละเมิดกฎ
ชาวนารู้ดีถึงข้อจ�ำกัดของผู้เชี่ยวชาญจึงใช้ประโยชน์จากข้อจ�ำกัดดังกล่าวเพื่อสร้าง
พื้นที่ต่อรอง นอกจากชาวนาจะรู้ถึงความกังวลของผู้เชี่ยวชาญเรื่องความเสี่ยงของการแอบ
ใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงในแปลงนาแล้ว ก็ยังรู้วิธีที่ผู้เชี่ยวชาญใช้สังเกตต้นข้าวในแปลงนา
ด้วย ดังเช่นที่นางสายสิน อยู่เย็น ชาวนาอินทรีย์อ�ำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ�ำนาจเจริญ
เล่าให้ผเู้ ขียนฟังในการสัมภาษณ์เมือ่ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2550 ว่า “ผูต้ รวจสอบแปลงนา
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มักจะมาเยี่ยมเฮา7 หลังจากด�ำนาแล้ว เพิ่นมาเบิ่งว่าเฮาใส่ปุ๋ยเคมีลงนาบ่ ถ้าเฮาใช้ปุ๋ยเคมี
เพิ่นสิเห็นว่าใบข้าวเปลี่ยนเป็นสีเขียวแก่ และใบข้าวเป็นเส้นโค้งยาว ถ้าเฮาบ่ใส่ปุ๋ยเคมี ใบ
ข้าวสิเป็นสีเขียวอ่อนและใบสั้นตรงขึ้นไปซื่อๆ ฉันย่าน (กลัว) เพิ่นหาว่าเฮาใช้ปุ๋ยเคมีฉันคิด
ว่าบ่มีไผสิอยากใส่ปุ๋ยเคมีในนาข้าว เพราะปุ๋ยเคมีแพงหลาย8 แล้วยังเสี่ยงว่าท�ำผิดกฎ”
ชาวนาส่วนใหญ่กล่าวว่าพวกเขาไม่ใช้ปยุ๋ เคมี แต่บนั ทึกของโครงการฯ ระบุวา่ ทุกๆ ปี
มีชาวนาที่ท�ำผิดกฎการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ เช่น ปี พ.ศ. 2550 มีชาวนา 16 คน ท�ำ
ผิดกฎ ซึง่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2 จากจ�ำนวนชาวนาทัง้ หมด 607 คน ทีเ่ ป็นสมาชิกโครงการ
ชาวนาที่ท�ำผิดกฎทั้งหมดนี้ถูกให้ออกจากโครงการ หลักฐานข้อนี้ยืนยันว่ามีชาวนาบางคน
ท�ำผิดกฎจริง กระนั้นก็ดี เป็นเรื่องยากที่นักวิจัยจะเข้าถึงความจริงเกี่ยวกับการใช้สารเคมี
ในแปลงนา สิง่ ทีผ่ เู้ ขียนจะกล่าวต่อไปจึงเป็นเพียงความจริงเท่าทีน่ กั วิจยั จะเข้าถึงข้อมูลได้ โดย
อาศัยการตีความเรื่องเล่าจากปากค�ำของผู้เชี่ยวชาญและชาวนา และการหาความสัมพันธ์
ระหว่างเรื่องเล่ากับบริบทที่เรื่องเล่าถูกสร้างขึ้นมา
ในยุคโลกาภิวตั น์ดา้ นอาหาร การรับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้าเป็นกลไกส�ำคัญใน
การควบคุมคุณภาพสินค้าเกษตรและเป็นการสร้างมูลค่าให้แก่สินค้าส�ำหรับเกษตรอินทรีย์
การห้ามใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงนับเป็นการควบคุมคุณภาพสินค้า เพื่อสร้างหลักประกัน
ให้แก่ผู้บริโภคในเรื่องความปลอดภัยและความสะอาด การลักลอบใส่ปุ๋ยเคมีและฉีดยา
ฆ่าแมลงในแปลงนาอาจมองได้ว่าเป็นกลยุทธ์ (tactics) ที่ชาวนาน�ำมาใช้เพื่อตอบโต้กับ
การใช้อ�ำนาจควบคุมของผู้เชี่ยวชาญ ดังที่ มิเชล เดอ แซร์โท (Michel de Certeau) ชี้ว่า
กลยุทธ์ในการต่อต้านเป็นสิ่งที่ผู้ด้อยอ�ำนาจฉกฉวยมาจากมือของผู้ถืออ�ำนาจ เมื่อกลุ่ม
ผูด้ อ้ ยอ�ำนาจเผชิญกับกลุม่ อ�ำนาจ พวกเขาใช้สงิ่ ทีไ่ ม่มตี วั ตน มองไม่เห็น เช่น ความปรารถนา

การใช้ค�ำภาษาอีสานในบทสัมภาษณ์ชาวนาในที่นี้ ผู้เขียนคงรูปภาษาอีสานที่ชาวบ้านใช้ เพื่อสื่อ
ความหมายตามที่ชาวนาใช้จริง อย่างไรก็ดี ในบางบริบทชาวนาพูดภาษาอีสาน แต่ในบริบทอื่นๆ ชาวนาพูด
ภาษาไทยกลาง.
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ราคาปุ๋ยเคมีในปี พ.ศ. 2555 สูงถึงเกือบ 1,000 บาทต่อถุง (25 กิโลกรัม).
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ความพึงพอใจ ความสนุกสนาน ความกลัว ความโกรธ และความหวัง เพือ่ ท้าทายการครอบง�ำ
พืน้ ทีข่ องการต่อต้านจึงมีความหลากหลายมีพลวัต และเป็นสิง่ ทีผ่ ถู้ อื อ�ำนาจควบคุมได้เพียง
บางส่วนเท่านั้น (de Certeau 1984, xix) ผู้เขียนเห็นว่าการลักลอบใส่ปุ๋ยเคมีในแปลง
นาอินทรียเ์ ป็นกลยุทธ์ในการต่อต้านของชาวนาอีสาน เพราะเป็นการตอบโต้กบั การครอบง�ำ
ชาวนา ซึ่งกระท�ำผ่านการสร้างแนวคิดเกี่ยวกับระบบเกษตรกรรมบริสุทธิ์ ซึ่งพยายามกีดกัน
ชาวนาเคมีส่วนใหญ่ออกไป แม้ว่าข้อห้ามไม่ให้ใช้ปุ๋ยเคมีเป็นกฎที่เข้มงวด แต่การจ�ำแนก
ความแตกต่างระหว่างข้าวเคมีกับข้าวอินทรีย์ก็ไม่ง่ายนัก เพราะไม่สามารถสังเกตความ
แตกต่างจากลักษณะภายนอก การตรวจแปลงนาจึงไม่สามารถให้ความเข้าใจที่แจ่มชัด
ทั้งหมดเกี่ยวกับการท�ำนาจริงๆ และความถูกต้องของการตรวจแปลงนา ก็มักจะเชื่อมโยง
กับประสิทธิภาพและความโปร่งใสขององค์กรที่ท�ำหน้าที่ในการตรวจสอบเองด้วย ดังนั้น
การตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรอินทรียจ์ งึ มีจดุ อ่อนบางประการทีเ่ ลีย่ งไม่ได้9 การ
ที่ชาวนาตระหนักถึงจุดอ่อนของระบบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้า และใช้
ประโยชน์จากจุดอ่อนนี้เพื่อสร้างพื้นที่ต่อรองในกระบวนการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ จึงอาจมองได้ว่าเป็นกลยุทธ์ของการต่อต้านอย่างหนึ่ง
ยิ่งไปกว่านั้น การต่อต้านของผู้ด้อยอ�ำนาจอาจเป็นการใช้อาวุธของผู้ด้อยอ�ำนาจ เช่น
ข่าวลือ ค�ำนินทา การใส่รา้ ยเพือ่ บ่อนท�ำลายความชอบธรรมและต่อต้านการครอบง�ำ (Scott
1976) หรือการแสดงออกในชีวิตประจ�ำวันของผู้ด้อยอ�ำนาจ เช่น งานศึกษาของเคิร์กฟลีต
(Kerkvliet 2009) ที่ผู้ด้อยอ�ำนาจแสดงความรังเกียจ ความโกรธ ความไม่พอใจ หรือการ
ยืนอยูฝ่ า่ ยตรงข้ามกับคนทีพ่ วกเขามองว่ามีสถานะทางสังคมสูงกว่า มีอำ� นาจมากกว่า อยูใ่ น
ชนชัน้ สูงกว่า แต่กลับไม่ยตุ ธิ รรม ไม่เทีย่ งตรง อวดอ้างความถูกต้อง แต่กลับท�ำผิดกฎเสียเอง
การตั้งค�ำถามของชาวนาอีสานต่อการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรอินทรีย์ แสดง
ให้เห็นรอยปริของอ�ำนาจครอบง�ำ ความเปราะบางของการตรวจสอบรับรองมาตรฐานและ

ผู้สนใจประเด็นปัญหาการตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าสามารถดูเพิ่มเติมที่ Mutersbaugh
(2004) และ Renard (2005).
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การสร้างพื้นที่ต่อรองของชาวนา อย่างไรก็ดี ผู้เขียนพบว่ารูปแบบของการต่อต้านที่ชัดแจ้ง
กลับปรากฏให้เห็นจากการแสดงออกของชาวนาส่วนใหญ่ ที่ยังคงท�ำเกษตรเคมีในหมู่บ้าน
ทั้งนี้ ชาวนาที่ท�ำเกษตรเคมีมักจะนินทาชาวนาที่ท�ำเกษตรอินทรีย์ มีการปล่อยข่าวลือและ
การกล่าวหากันในหมู่บ้าน โดยเฉพาะประเด็นชาวนาอินทรีย์จงใจใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง
ในแปลงอินทรีย์ การกล่าวหาของชาวนาเคมีนับเป็นปฏิบัติการทางการเมืองที่ถูกน�ำมาใช้
ตอบโต้การครอบง�ำของผู้เชี่ยวชาญซึ่งสร้างแนวคิดเกษตรอินทรีย์ว่าเป็นระบบที่บริสุทธิ์ ซึ่ง
มีผลในการกีดกันชาวนาส่วนใหญ่ทยี่ งั คงท�ำเกษตรเคมีออกไปจากการเข้าถึงตลาดทางเลือก
มุมมองที่แตกต่างเรื่องปุ๋ยเคมีระหว่างชาวนาอินทรีย์กับผู้เชี่ยวชาญ

ในขณะที่ชาวนาที่ยังคงท�ำเกษตรอินทรีย์แทบไม่เคยยอมรับว่าแอบใช้ปุ๋ยเคมีและยา
ฆ่าแมลงในนาของตน แต่ขอ้ มูลเรือ่ งการใช้ปยุ๋ เคมีในแปลงนาอินทรีย์ถกู เปิดเผยโดยชาวนา
เกษตรอินทรีย์บางคนที่เลิกท�ำนาอินทรีย์แล้ว น่าสนใจว่าชาวนามีมุมมองต่อการใช้ปุ๋ยเคมี
แตกต่างจากผูเ้ ชีย่ วชาญ ทัง้ นีเ้ พราะชาวนามองว่าการใช้ปยุ๋ เคมีเป็นไปเพือ่ สร้างหลักประกัน
ในเรือ่ งจ�ำนวนผลผลิตและช่วยลดความเสีย่ งจากการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพชื ดังที่
นางบัวคลี่ ชาวนาต�ำบลแก้งเหนือ อ�ำเภอเขมราฐ กล่าวในการให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 13
เมษายน พ.ศ. 2551 ว่า
การใช้ปยุ๋ เคมีถอื เป็นข้อห้ามอย่างร้ายแรง แต่ชาวนาบางคนก็แอบใส่ปยุ๋ เคมีในแปลง
นาอินทรีย์ เฮาคิดว่าจะใส่ปยุ๋ เคมีเท่าไร จะใส่ชว่ งไหน เราอาจใส่ปยุ๋ เคมีก่อนหว่าน
กล้า และใส่อีกทีหลังจากปักด�ำ เราต้องใส่ปุ๋ยเคมีเพียงบางๆ ในพื้นที่แคบๆ ตรงที่
ต้นข้าวไม่ค่อยงาม เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้ข้าวแน่นอน แต่เราจะไม่ใส่ปุ๋ยเคมีมากๆ
จนผู้ตรวจสอบสังเกตเห็น ถ้าใครบางคนใส่ปุ๋ยเคมีลงในแปลงนาเยอะผู้ตรวจแปลง
นาสิเบิ่งเห็น เพราะต้นข้าวจะสูงและใบข้าวก็จะเป็นสีเขียวเข้มสังเกตง่ายมาก ถ้ามี
ปูนาในแปลงนามาก บางครัง้ เราอาจใช้ยาฆ่าปูสักหน่อย เพื่อให้มั่นใจว่าต้นข้าวจะ
ไม่ถูกปูกัดกินจนหมด ถ้าเราไม่ใช้ปุ๋ยและยาเลย เราจะแน่ใจได้ยังไงว่าเราจะมีข้าว
พอขาย เมื่อก่อนเราไม่ต้องค่อยห่วงว่าจะได้ใบแดงและถูกให้ออกจากโครงการ
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แต่ตอนนี้เราเป็นห่วงว่าจะถูกท�ำโทษ กลัวว่าเงินหักสะสมจากการขายข้าวของเรา
สิถกู ริบไปด้วย เรามองว่ากฎห้ามใช้ปยุ๋ เคมีและยาฆ่าแมลงเอามาอ้างเพือ่ ควบคุมเรา
ส่วนกฎเกณฑ์ใหม่ๆ ที่ออกมาว่าเงินหักสะสมของเราจะถูกริบถ้าเราท�ำผิดกฎคือวิธี
ควบคุมเราที่เข้มกว่าเดิม

เป็นที่น่าสังเกตว่าชาวนาให้ความหมายกับปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงแตกต่างจาก
ผู้เชี่ยวชาญ ชาวนาอีสานรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายของยาฆ่าแมลง แต่พวกเขาไม่ได้มอง
ว่าปุย๋ เคมีเป็นอันตราย ในมุมมองของชาวนาปุย๋ เคมีชว่ ยให้หลักประกันว่าพวกเขาจะได้ผลผลิต
แน่นอน และการใช้ยาฆ่าแมลงช่วยให้หลักประกันว่าพวกเขาจะมีความเสี่ยงน้อย มุมมอง
ของชาวนาดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงในแปลงนาไม่มาก
ก็น้อย ผู้เขียนเห็นด้วยกับนักวิชาการชาวเม็กซิกันที่อธิบายว่าชาวนาเม็กซิกันมองปุ๋ยเคมี
เป็นสัญลักษณ์ของประสิทธิภาพเพื่อให้หลักประกันในเรื่องผลผลิตที่แน่นอน และมองว่า
ยาฆ่าแมลงเป็นเครือ่ งมือทีใ่ ช้ลดความเสีย่ ง พวกเขาไม่ได้มองว่าการใช้ปยุ๋ เคมีเป็นอันตราย
เสมอไป (Guivant 2003)
จะเห็นได้วา่ เหตุผลทีช่ าวนาใช้ปยุ๋ เคมีซบั ซ้อนกว่าทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญคิด ผูเ้ ชีย่ วชาญลดทอน
ความซับซ้อนให้เหลือเพียงเหตุผลง่ายๆ ว่า ชาวนาใช้ปุ๋ยเคมีเป็นคนขี้โกงและโลภ ดังกรณี
ตัวอย่างที่ผู้เชี่ยวชาญมักจะเอ่ยอ้างถึงชาวนาอินทรีย์บางคนที่ท�ำนาอินทรีย์มาหลายปี แต่
สุดท้ายก็ถูกจับได้ว่าแอบใส่ปุ๋ยเคมีในแปลงนาและถูกให้ออกจากโครงการ แต่ไม่เคยมีการ
สอบสวนอย่างจริงจังว่าชาวนาทีท่ ำ� เกษตรอินทรียม์ านาน แอบใส่ปยุ๋ เคมีในแปลงนาจริงหรือ
ไม่ หากเป็นเรือ่ งจริงท�ำไมชาวนาจึงท�ำเช่นนัน้ เพราะถ้าจับได้วา่ ชาวนาแอบใส่ปยุ๋ เคมี ชาวนา
จะสูญเสียเงินทั้งหมดที่ลงทุนไปในการเปลี่ยนระบบสู่เกษตรอินทรีย์นานถึง 3 ปี และยังถูก
ริบเงินหักสะสมจากค่าขายข้าวกิโลกรัมละ 1 บาทด้วย ผู้เขียนมีโอกาสสัมภาษณ์ชาวนา
คนหนึง่ ทีถ่ กู ให้ออกจากโครงการ พบข้อเท็จจริงทีน่ า่ สนใจว่า แม้วา่ จะออกจากโครงการมาแล้ว
แต่ชาวนาคนนี้ยังคงท�ำนาอินทรีย์ในปัจจุบัน ท�ำให้ผู้เขียนเกิดค�ำถามว่า หากชาวนาที่ถูก
จับได้ว่าใส่ปุ๋ยเคมีเป็นคนขี้โกงและโลภดังที่เชื่อกัน เหตุใดเธอจึงยังคงท�ำนาอินทรีย์ แม้ถูก
ให้ออกจากโครงการแล้ว
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นางสมสุข วังงาม ชาวนาอินทรีย์บ้านนาสวรรค์ อ�ำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
จัดอยู่ในกลุ่มชาวนายากจน เธอมีที่ดิน 10 ไร่ และมีรายได้ต�่ำมาก สามีของเธอเสียชีวิตไป
หลายปีนับตั้งแต่เธอคลอดลูกคนที่สาม เธอไม่เคยมีเงินเก็บมากพอที่จะซื้อรถไถหรือ
เครื่องจักรช่วยท�ำงาน ดังนั้นเธอจึงใช้แรงคนและแรงควายไถนา เธอเป็นแม่ม่ายและมีภาระ
เลี้ยงดูลูกถึง 3 คน ลูกสาว 2 คนไปท�ำงานต่างถิ่น จึงเหลือลูกชายเพียงคนเดียวที่ช่วยเธอ
ท�ำนา เธอใช้แรงงานคนในครอบครัวท�ำนาทุกขั้นตอน เพราะไม่มีเงินจ้างแรงงาน เธอไม่มี
เวลาไปท�ำงานรับจ้างอีกด้วย เนื่องจากเธอมีที่ดินไม่มาก เธอจึงได้ข้าวเพียงแค่พอกิน เหลือ
ข้าวไว้ขายได้เพียงปีละ 4,000-5,000 บาท แต่รายได้ก้อนนี้ก็ต้องใช้ลงทุนท�ำนาปีต่อไป
นั่นหมายความว่าเธอแทบไม่มีก�ำไรจากการท�ำนาเลย พูดตามความเป็นจริงแล้ว ความ
อยูร่ อดของครอบครัวเธอมาจากเงินส่งกลับของลูกๆ ทีอ่ อกไปท�ำงานรับจ้างนอกภาคเกษตร
ลูกสาว 2 คน ส่งเงินมาให้เธอทุกเดือนเพื่อใช้จ่าย ส่วนลูกชายก็ไปท�ำงานในโรงงานช่วง
หน้าแล้งหลังเกี่ยวข้าว เธอกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทุกปี
เพื่อใช้ลงทุนท�ำนา เท่าที่ผู้เขียนสังเกต นางสมสุขมีความแน่วแน่ในการท�ำเกษตรอินทรีย์
อย่างมาก มองเห็นได้จากการทีเ่ ธอท�ำเกษตรอินทรียม์ านานกว่า 7 ปี หมักปุย๋ อินทรียใ์ ช้เอง
และเลีย้ งวัวควายเพือ่ เอามูลมาท�ำปุย๋ คอก ซึง่ เป็นเรือ่ งทีช่ าวนาเกษตรอินทรียส์ ว่ นใหญ่ไม่ทำ�
นางสมสุขเป็นชาวนาที่สนใจท�ำเกษตรอินทรีย์และเข้าร่วมโครงการรุ่นแรกๆ อย่างไม่
ลังเล เธอเชือ่ มัน่ ว่าเกษตรอินทรียจ์ ะท�ำให้ทงั้ ชาวนาและผูบ้ ริโภคปลอดภัยจากสารเคมี และ
ท�ำให้ดินฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ อย่างไรก็ดี เพียง 2-3 ปีหลังผ่านการรับรองเป็นชาวนา
เกษตรอินทรีย์ นางสมสุขก็ได้ “ใบแดง” (ถูกให้ออกจากโครงการ) ด้วยข้อกล่าวหาว่าเธอแอบ
ใช้ปุ๋ยเคมี เมื่อผู้เขียนพบเธอในครั้งแรก เธอยอมรับว่าถูกให้ออกจากโครงการจริงโดยไม่มี
ค�ำแก้ตัวใดๆ แต่เมื่อผู้เขียนฉุกคิดได้ว่าแม้จะออกจากโครงการหลายปีแล้ว เธอก็ยังคงท�ำ
นาอินทรียต์ อ่ จนถึงปัจจุบนั ถ้าเธอไม่มคี วามเชือ่ มัน่ กับเกษตรอินทรีย์ เหตุใดเธอจึงไม่เลิกท�ำ
เสียตัง้ แต่ออกจากโครงการ ต่อมาเมือ่ ได้มโี อกาสพูดคุยกันมากขึน้ เธอยอมรับกับผูเ้ ขียนว่า
เธอถูกให้ออกจากโครงการเพราะลูกสาวที่ทำ� งานในกรุงเทพกลับมาบ้านและใส่ปุ๋ยเคมีลง
ในนาอินทรีย์ของเธอ ในการสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2551 เมื่อผู้เขียนถาม
ว่าท�ำไมลูกสาวของเธอจึงท�ำเช่นนั้น นางสมสุขตอบว่า
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วันนัน้ ฉันกลับมาจากหลกกล้า (ถอนต้นกล้า) หลังจากท�ำงานกลางแดดร้อนมาทัง้ วัน
ฉันเหนือ่ ยและหิวมาก ฉันเดินเข้าไปในครัวเพือ่ นึง่ ข้าว แล้วหน้ามืดและล้มลงบนพืน้
สลบไป น้องสาวของฉันมาเห็นเข้าจึงมาช่วยฉัน แล้วโทรศัพท์ตามลูกสาวของฉันที่
ท�ำงานอยูก่ รุงเทพฯ ให้รีบกลับบ้าน เมื่อลูกสาวของฉันกลับมา เธอโกรธมากที่ฉัน
ท�ำนาอินทรีย์และท�ำให้ฉันเหนือ่ ยมาก เธอจึงออกไปซือ้ ปุย๋ เคมีจากร้านค้าแล้วเอามา
หว่านใส่แปลงนา เพือ่ ท�ำให้ฉนั ถูกไล่ออก เมื่อผู้ตรวจแปลงนามาเห็นปุ๋ยเคมี ฉันก็
ถูกไล่ออกสมใจลูกสาวของฉัน

ท�ำไมลูกสาวนางสมสุขจึงใส่ปยุ๋ เคมีในแปลงนาอินทรียเ์ พือ่ ท�ำให้แม่ของเธอถูกไล่ออก
จากโครงการ?
ลูกสาวของนางสมสุขมองว่าการท�ำนาอินทรีย์เรียกร้องจากชาวนามาก แต่กลับให้
ผลตอบแทนไม่คุ้มค่า แต่เนื่องจากแม่ของเธอยืนยันว่าจะท�ำนาอินทรีย์ต่อไป ทั้งที่ข้าวที่
เหลือขายแต่ละปีไม่ได้เงินเพียงพอเลี้ยงชีพเธอจึงไม่อาจขัดแม่ของเธอได้ ปัจจุบันนางสมสุข
ยังคงท�ำนาอินทรียแ์ ม้ถกู ให้ออกจากโครงการแล้ว เพือ่ นบ้านของเธอล้อเลียนเธอว่า “ชาวนา
อินทรีย์ตัวจริงแต่ไม่มีปริญญา” นางสมสุขเป็นชาวนารายย่อยที่เชื่อว่าเกษตรอินทรีย์ดีต่อ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม แต่เธอกลับไม่สามารถท�ำเกษตรอินทรีย์ในระบบที่มีการรับรอง
มาตรฐาน ข้าวที่เธอปลูกจึงไม่สามารถขายในราคาอินทรีย์เหมือนข้าวที่ชาวนาอินทรีย์ใน
โครงการคนอื่นๆ ขายได้ราคาสูง
ชาวนารายย่อยจ�ำเป็นต้องปลูกพืชหลายชนิดทั้งที่เป็นเกษตรเคมีและเกษตรอินทรีย์
เพือ่ สร้างรายได้หลายทาง แต่การท�ำเกษตรคู่ขนาน (ท�ำเกษตรเคมีควบคู่กับการท�ำเกษตร
อินทรีย์) กลับท�ำให้พวกเขาเสี่ยงต่อการละเมิดกฎการท�ำนาอินทรีย์และอาจถูกให้ออกจาก
โครงการ ชาวนารายย่อยมีความเปราะบาง เพราะหากพวกเขาเลิกท�ำนาเคมีและเปลี่ยน
มาท�ำเกษตรอินทรีย์เพียงอย่างเดียว พวกเขาจะไม่สามารถอยู่รอดได้ พูดตามความจริงแล้ว
การคาดหวังให้ชาวนารายย่อยท�ำเกษตรอินทรีย์เพียงอย่างเดียว กลับท�ำให้พวกเขามีความ
เปราะบางมากยิ่งขึ้น เพราะท�ำให้พวกเขามีทางเลือกในการด�ำรงชีวิตลดลง
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การตั้งค�ำถามต่อการป้องกันการปนเปื้อนทางอากาศ

ชาวนาที่แปลงนาอินทรีย์อยู่ติดกับแปลงนาเคมีมักถูกมองว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการ
ปนเปื้อนทางอากาศจากการฉีดพ่นยาฆ่าแมลง ดังนั้น ผู้ตรวจสอบภายนอกจึงมักเลือกสุ่ม
ตรวจแปลงนาอินทรียท์ อี่ ยูต่ ดิ กับแปลงนาเคมีเป็นหลัก ชาวนาอินทรียก์ ลุม่ นีม้ กั ได้รบั ค�ำแนะน�ำ
ให้ยกคันนาอินทรีย์ให้สูงกว่าแปลงนาเคมีที่อยู่ใกล้กัน เพื่อป้องกันการปนเปื้อนทางน�้ำ กฎ
ข้อนี้ท�ำให้ชาวนามีต้นทุนการผลิตเพิ่ม แต่ชาวนากลับมองว่าการยกคันนาให้สูงไม่ช่วย
ป้องกันการปนเปือ้ นทางน�ำ้ ได้ผลจริง เพราะในหน้าฝนน�ำ้ หลากก็จะเซาะคันนาพังลงมา และ
น�้ำฝนก็จะไหลเอ่อจากนาเคมีลงสู่นาอินทรีย์อย่างช่วยไม่ได้
ค�ำถามที่น่าสนใจคือการใช้กฎข้อบังคับเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแปลงนาอินทรีย์
ท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในเรือ่ งการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความสัมพันธ์ทางสังคม
อย่างไร ผูเ้ ขียนขอยกตัวอย่างจากการสังเกตการณ์การตรวจแปลงนาอินทรียข์ องนายทองปาน
ที่บ้านเกาะกลาง ต�ำบลนาเวียง อ�ำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอ�ำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 17
ธันวาคม พ.ศ. 2550 เพือ่ ชีใ้ ห้เห็นว่าเมือ่ กฎเกณฑ์ในเรือ่ งนีถ้ กู น�ำมาบังคับใช้ในหมูบ่ า้ น ท�ำให้
เกิดต้นทุนอะไรบ้าง
ทองปานเป็นชาวนาขนาดกลางมีที่ดิน 24 ไร่ เขาท�ำนาในช่วงปรับเปลี่ยนระบบการ
ผลิตสูก่ ารเป็นนาอินทรียป์ ที สี่ อง10 เขาถูกเลือกจากผูต้ รวจสอบภายนอกจากสถาบันตรวจสอบ
และรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรอินทรีย์ (Institute for Marketecology: IMO)11 ให้เป็น
กลุม่ ตัวอย่างในการตรวจแปลงนาปี พ.ศ. 2550 ผูต้ รวจสอบภายนอกพบว่าทีน่ าของทองปาน
มีปัญหาความเสี่ยงที่น่ากังวล 2 ประการ ประการแรก แปลงนาอินทรีย์ของทองปานอยู่ติด
กับถนน แต่กลับไม่ปรากฏว่ามีถนนในแผนที่แปลงนาซึ่งทางโครงการท�ำขึ้น ผู้ตรวจสอบ

10

ปกติการเปลี่ยนระบบสู่นาอินทรีย์ใช้เวลาทั้งสิ้น 3 ปี.

IMO คือองค์กรอิสระที่ท�ำหน้าที่ในการรับตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานสินค้าที่มีกระบวนการผลิต
อย่างยั่งยืน เช่น สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าที่มีกระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสินค้าที่มี
กระบวนการผลิตรับผิดชอบต่อสังคม รายละเอียดเพื่มเติมโปรดดู http://www.imo.ch/logicio/pmws/
indexDOM.php?client_id=imo&page_id=home&lang_iso639=en.
11
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ภายในซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่โครงการอธิบายว่า เมื่อมีการจัดท�ำแผนที่แปลงนาครั้งแรกยังไม่มี
การสร้างถนน ผู้ตรวจสอบภายในบอกให้ทองปานยกคันนาสูงขึ้น และทองปานได้สร้าง
คันนาใหม่ตามค�ำแนะน�ำของผู้ตรวจสอบภายในแล้ว ดังนั้น ผู้ตรวจสอบภายนอกจึงแนะน�ำ
ผู้ตรวจสอบภายในให้ท�ำแผนที่ใหม่ตามสภาพจริงที่ปรากฏในปัจจุบัน ประการที่สอง คันนา
อินทรียข์ องทองปานด้านหนึง่ พังลงมาเพราะน�ำ้ ท่วมใหญ่ น�ำ้ จากแปลงนาเคมีจงึ ไหลเข้าท่วม
แปลงนาอินทรีย์ของทองปาน ท�ำให้ผู้เชี่ยวชาญมองว่าเสี่ยงต่อการปนเปื้อนทางน�้ำ ดังนั้น
ผู้ตรวจสอบภายนอกจึงแนะน�ำทองปานให้ซ่อมคันนาที่พังลงมา ซึ่งจะต้องเสียเงินเพิ่มอีก
หลายพันบาท ทองปานขอรับการสนับสนุนทุนเพือ่ ใช้ซอ่ มคันนาจากหน่วยงานราชการแห่งหนึง่
เพราะคันนาที่พังลงมาถูกใช้เป็นถนนสาธารณะของชุมชนด้วย แต่หน่วยงานราชการได้
อนุมัติงบประมาณให้เขาเพียง 400 บาทเท่านั้น ดังนั้น ทองปานต้องรับภาระค่าซ่อมคันนา
ส่วนที่เหลือทั้งหมด และเขาต้องซ่อมคันนาให้เสร็จภายในหนึ่งปี เพื่อให้ทันกับฤดูกาลผลิต
ที่ก�ำลังจะมาถึง
แม้วา่ ทองปานซ่อมคันนาทีพ่ งั ตามค�ำแนะน�ำของผูเ้ ชีย่ วชาญแล้ว แต่ไม่มหี ลักประกัน
ว่าน�ำ้ จากแปลงนาเคมีจะไม่ไหลลงสูแ่ ปลงนาของเขาอีกในช่วงน�ำ้ ท่วมปีถดั ไป ชาวนาคนอืน่ ๆ
ที่ปลูกข้าวเคมีมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระที่ทองปานพยายามป้องกันการปนเปื้อนทางน�้ำตาม
ค�ำแนะน�ำของผู้เชี่ยวชาญ เพราะในฤดูน�้ำหลาก น�้ำก็จะไหล่บ่าจากนาเคมีสู่นาอินทรีย์อยู่ดี
อย่างไรก็ดี ผูต้ รวจสอบภายนอกโต้แย้งว่าชาวนาไม่ได้ใช้ปยุ๋ เคมีในฤดูฝน ดังนัน้ ความเสีย่ ง
จากการปนเปื้อนทางน�้ำจึงน้อย และอยู่ในระดับที่ “ยอมรับได้” จะเห็นได้ว่าบทบาทของ
ผู้เชี่ยวชาญส�ำคัญมาก เพราะเป็นผู้ตัดสินว่าความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้หรือไม่ และผู้เชี่ยวชาญยังมีบทบาทในการให้ค�ำแนะน�ำ เพื่อเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงที่
ยอมรับไม่ได้ให้กลายเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ การให้ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายนอก
ต่อกรณีทองปาน เพื่อท�ำให้การปนเปื้อนทางน�้ำอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แสดงให้เห็นว่า
เกษตรอินทรีย์ไม่ใช่ระบบการผลิตที่ปลอดสารเคมี (chemical free) ดังที่มักเข้าใจกัน
เกษตรอินทรีย์เป็นเพียงการให้หลักประกันว่าจะมีการด�ำเนินการมาตรการบางอย่างเพื่อ
ป้องกันการปนเปื้อนเท่านั้น
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ยิ่งไปกว่านั้น ชาวนาอินทรีย์มักจะได้รับค�ำแนะน�ำให้หาแหล่งน�้ำในการท�ำนาใหม่
ด้วยเหตุผลว่าการใช้น้ำ� สาธารณะร่วมกับชาวนาเคมี ท�ำให้เสี่ยงต่อการปนเปื้อนทางน�้ำ การ
บังคับใช้กฎมาตรฐานสากลในการท�ำเกษตรอินทรียด์ งั กล่าว ไม่เพียงสร้างภาระให้แก่ชาวนา
อินทรียใ์ นการหาแหล่งน�ำ้ ใหม่เพือ่ ใช้ทำ� นา แต่ยงั สร้างความขัดแย้งระหว่างชาวนาอินทรียก์ บั
เพื่อนบ้านด้วยดังกรณีตัวอย่างต่อไปนี้
นายสมัย ไคทาน ชาวนาบ้านโนนสูง อ�ำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอ�ำนาจเจริญ ที่ถูก
สุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจแปลงนาอินทรีย์ในปี พ.ศ. 2550 เช่นกัน เป็นตัวอย่างของชาวนาอีก
คนหนึง่ ทีไ่ ด้รบั ค�ำแนะน�ำจากผูต้ รวจสอบภายนอกให้ปดิ กัน้ ทางน�ำ้ ทีไ่ หลผ่านนาของเขา เพือ่
ป้องกันไม่ให้น�้ำจากแปลงนาเคมีของเพื่อนบ้านไหลลงสู่แปลงนาอินทรีย์ของเขาหลังจาก
ผูต้ รวจสอบภายนอกเดินรอบแปลงนาของเขาและพบว่าแปลงนาอินทรียข์ องสมัยอยูใ่ นระดับ
ต�่ำกว่าแปลงนาเคมีของเพื่อนบ้าน ผู้ตรวจสอบภายนอกพบว่าไม่มีประตูปิดกั้นทางน�้ำที่
ระบายออกจากแปลงนาเคมีสนู่ าของสมัย ท�ำให้นำ�้ จากแปลงนาเคมีไหลลงสูแ่ ปลงนาอินทรีย์
ของสมัยโดยตรง สมัยปลูกทั้งข้าวเหนียวและข้าวหอมมะลิ แปลงนาข้าวเหนียวอยู่ติดกับ
แปลงนาเคมีของเพื่อนบ้าน ดังนั้น แปลงนาข้าวเหนียวของเขาจึงรับน�้ำจากแปลงนาเคมีของ
เพื่อนบ้าน แม้สมัยอธิบายว่าแปลงนาข้าวเหนียวของเขาท�ำหน้าที่เป็นแนวกั้นเขตแดน
ระหว่างแปลงนาอินทรีย์ของเขากับแปลงนาเคมีของเพื่อนบ้าน ผู้ตรวจสอบภายนอกกลับไม่
ยอมรับค�ำอธิบายของสมัย เพราะมองว่าทีน่ าของสมัยอยูต่ ดิ กับแปลงนาเคมี จึงมีความเสีย่ ง
จากการปนเปือ้ นทางน�ำ้ ท�ำให้มขี อ้ ถกเถียงระหว่างผูต้ รวจสอบภายนอก ผูต้ รวจสอบภายใน
และสมัย
ผูต้ รวจสอบภายนอกแนะน�ำว่าสมัยต้องปิดกัน้ ทางน�ำ้ ไหลจากแปลงนาเคมี เพือ่ ป้องกัน
การปนเปื้อนทางน�้ำ และบอกให้เขาไปหาแหล่งน�้ำเพื่อใช้ในการท�ำนาแห่งใหม่ สมัยลังเล
ที่จะท�ำตามค�ำแนะน�ำ เพราะหากเขาคิดจะปิดกั้นทางน�้ำ อาจถูกต่อต้านจากเพื่อนบ้าน แต่
หากเขาปฏิเสธทีจ่ ะท�ำตามค�ำแนะน�ำ เขาก็อาจถูกให้ออกจากโครงการ ทางเลือกอีกทางหนึง่
คือการหว่านล้อมและชักจูงใจเพื่อนบ้านให้เข้าร่วมโครงการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ด้วย
ทางเลือกนี้ถูกมองว่าเป็นทางเลือกที่ทั้งสองฝ่ายต่างได้ประโยชน์ แต่ความเป็นไปได้ของ
ทางเลือกนีก้ ลับขึน้ อยูก่ บั การตัดสินใจของเพือ่ นบ้านและอยูน่ อกเหนืออ�ำนาจการควบคุมของ
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สมัย นอกจากนั้น ผู้ตรวจสอบภายนอกแนะน�ำให้สมัยสร้างแนวกั้นระหว่างแปลงนาเคมีกับ
แปลงนาอินทรียใ์ ห้สงู ขึน้ และให้ปลูกข้าวเหนียวอินทรียใ์ นทีด่ นิ ทุกแปลงทีอ่ ยูต่ ดิ กับแปลงนา
เคมี ผูต้ รวจสอบภายนอกแนะน�ำให้ใช้ตาข่ายกัน้ ทางระบายน�ำ้ ทิง้ จากแปลงนาเคมีทไี่ หลผ่าน
นาของเขาเพือ่ ป้องกันการปนเปือ้ นอีกด้วย สมัยต้องท�ำตามค�ำแนะน�ำทัง้ หมดนีก้ อ่ นทีจ่ ะถึง
ฤดูกาลผลิตปีหน้า ซึง่ ผูต้ รวจสอบภายนอกคนใหม่จะกลับมาตรวจแปลงนาของเขาซ�ำ้ อีกครัง้
จากการสังเกตการณ์การตรวจแปลงนาของสมัยเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2550
ผู้เขียนพบว่าสมัยแสดงท่าทีลังเลและอึดอัดอย่างเห็นได้ชัด เขาตอบค�ำถามอย่างแผ่วเบา
และไม่รบั ปากว่าจะท�ำตามค�ำแนะน�ำ ดังค�ำพูดของเขาทีต่ อบว่า “ผมจะต้องพูดกับเพือ่ นบ้าน
ก่อน ดูวา่ เขาจะยอมให้กนั้ ทางน�ำ้ ไหม เพราะเขาต้องหาทางน�ำ้ ทางอืน่ เพือ่ ปล่อยน�ำ้ ออกจาก
นา”
โดยทั่วไปหากชาวนาต้องการเปลี่ยนสภาพแปลงนา ต้องได้รับการยินยอมจาก
สมาชิกครอบครัว เนื่องจากที่นาเป็นสมบัติของครัวเรือนที่สมาชิกใช้ประโยชน์ร่วมกัน ด้วย
เหตุผลดังกล่าว จึงเป็นการยากส�ำหรับชาวนาอินทรีย์ที่จะท�ำการเปลี่ยนสภาพแปลงนาโดย
ไม่ได้รับการยินยอมจากครอบครัว รวมถึงเพื่อนบ้านชาวนาอินทรีย์ที่มีที่นาอยู่ติดกับแปลง
นาเคมี ชาวนาอินทรีย์จึงมักจะลังเลเมื่อถูกร้องขอให้ปิดกั้นทางน�้ำสาธารณะ ซึ่งมักจะถูก
คัดค้านจากเพื่อนบ้าน
นอกจากนั้น การปลูกต้นไม้เป็นแนวกั้นเขตแดนระหว่างนาอินทรีย์กับนาเคมีนับเป็น
มาตรการอีกอย่างหนึ่งที่ชาวนาอินทรีย์ต้องท�ำ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนทางอากาศจากการ
ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงในแปลงนาข้างเคียง บางครั้งชาวนาอินทรีย์ไม่สามารถท�ำตามกฎข้อนี้
ได้เพราะมีการคัดค้านจากเพือ่ นบ้าน เนือ่ งจากเพือ่ นบ้านมีความกังวลว่าต้นไม้และไม้พมุ่ ที่
ปลูกเป็นแนวกัน้ เขตแดนอาจไปบังเงาแสงแดด หรือดึงเอาน�ำ้ ใต้ดนิ มาจากต้นข้าว หรือดึงดูด
แมลงที่กัดกินและท�ำลายต้นข้าวให้เสียหาย
ถ้าชาวนาปฏิบัติตามกฎข้อนี้ไม่ได้ ก็มีข้อก�ำหนดว่าชาวนาจะต้องจัดท�ำสัญญาเป็น
ลายลักษณ์อักษรและให้ชาวนาอินทรีย์กับชาวนาเคมีที่เป็นแปลงข้างเคียงลงนามในหนังสือ
สัญญาร่วมกัน โดยระบุวา่ ชาวนาเคมีจะไม่ฉดี พ่นยาฆ่าแมลงในแปลงนาของตน ข้อก�ำหนดนี้
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สร้างความเครียดให้แก่ชาวนาอินทรีย์อย่างมาก เนื่องจากชาวนาอินทรีย์บอกว่าพวกเขา
ไม่มีสิทธิบังคับเพื่อนบ้านให้ลงนามในหนังสือสัญญา ยิ่งไปกว่านั้น ข้อก�ำหนดให้ท�ำสัญญา
ได้กลายเป็นประเด็นที่อ่อนไหว และเป็นต้นเหตุของความขัดแย้งระหว่างชาวนาอินทรีย์กับ
เพื่อนบ้าน การโต้เถียงระหว่างชาวนาอินทรีย์กับผู้เชี่ยวชาญของโครงการในการประชุม
ชาวนา เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2551 แสดงให้เห็นถึงความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในระบบ
การตรวจสอบรับรองคุณภาพมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ดังนี้
ชาวนา:

“ผมจะท�ำอะไรได้ ถ้าเพื่อนบ้านไม่เซ็นชื่อในสัญญา”

เจ้าหน้าที่โครงการ: “คุณควรสิเว้าค่อยๆ เพื่อให้เขาร่วมมือ”
ชาวนา:

“ผมไม่คิดว่าเขาสิเห็นด้วย เพิ่นสิเว้าว่า เพิ่นสิมีสิทธิไม่ให้
ความร่วมมือ แล้วเพิ่นสิเฮ็ดอย่างที่เว้า”12

เจ้าหน้าที่โครงการ: “คุณต้องขอความร่วมมือ สัญญาระหว่างชาวนาอินทรีย์กับ
เพื่อนบ้านที่ท�ำนาเคมีจ�ำเป็นมาก มันช่วยยืนยันว่าเพื่อนบ้าน
ไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลง มันช่วยให้ผู้ตรวจสอบภายนอกรู้ว่ามี
มาตรการป้องกันการปนเปื้อนทางอากาศจริง”
ชาวนา:

“ถ้าเพื่อนบ้านยอมเซ็นชื่อในสัญญา แต่ยังใช้ยาฆ่าแมลงใน
แปลงนาของเขา จะให้ผมท�ำยังไง”

เจ้าหน้าที่โครงการ: “การฉีดยาฆ่าแมลงอันตรายยิ่งกว่าการใช้ปุ๋ยเคมี เพราะมัน
ง่ายทีจ่ ะเกิดปัญหาการปนเปือ้ นทางอากาศในแปลงนาอินทรีย”์
ชาวนา:

“แถวนี้ไม่มีใครฉีดยาฆ่าแมลง”

เจ้าหน้าที่โครงการ: “บางทีชาวนาอาจจะฉีดยาฆ่าแมลงในวันหน้า เพราะฉะนั้น

ผู้เขียนคงไว้ซึ่งการใช้ค�ำภาษาอีสานในบทสนทนานี้ เพื่อชี้ให้เห็นว่าการสนทนาระหว่างชาวนากับ
ผู้เชี่ยวชาญในสถานการณ์จริง มีทั้งการใช้ภาษาท้องถิ่น ภาษาไทยกลาง รวมถึงภาษาอังกฤษสลับกันไปมา
ในบางครั้ง ซึ่งความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาที่แตกต่างกันของกลุ่มทางสังคมที่เกี่ยวข้อง ก็อาจน�ำไปสู่การ
ตีความหมายที่แตกต่างกัน หรืออาจเป็นอุปสรรคต่อการท�ำความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ได้.
12
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พวกเราจึงต้องปลูกต้นไม้เพือ่ เป็นแนวกัน้ ป้องกันการปนเปือ้ น
ทางอากาศ ถ้าท�ำไม่ได้ ต้องท�ำสัญญา”
ชาวนา:

“ผมไม่ใช่เขา ผมไม่อาจจะบอกเขาให้เห็นดีเห็นงามกับผม”

เจ้าหน้าที่โครงการ: “ไม่ต้องห่วง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการผลิตจะต่อรองเรื่องนี้กับ
เพื่อนบ้านคุณเอง”

ผู้เขียนมองว่าการบังคับใช้กฎมาตรฐานสากลเกษตรอินทรีย์ในภาคอีสานสร้าง
ภาระเพิ่มให้แก่ชาวนา เนื่องจากการบังคับใช้กฎเหล่านี้จำ� เป็นต้องน�ำมาตรการบางอย่าง
มาบังคับใช้ควบคู่กัน และจ�ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ทางธรรมชาติ รวมถึงความ
สัมพันธ์ทางสังคม ทั้งในระดับครัวเรือนและชุมชน เช่น ที่ดินและแหล่งน�้ำเคยเป็นทรัพย์สิน
ส่วนรวม ต้องถูกจัดการราวกับเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล เพื่อสร้างผลก�ำไรเพิ่มขึ้น ข้อบังคับ
ให้ปลูกต้นไม้เป็นแนวกั้นเขตแดนระหว่างแปลงนาเคมีกับนาอินทรีย์ หรือข้อบังคับให้ปิดกั้น
ทางน�้ำสาธารณะ ล้วนเป็นการกระท�ำที่ขัดกับหลักการใช้ทรัพยากรส่วนรวม ถ้าที่ดินและ
แหล่งน�้ำสาธารณะถูกจัดการราวกับเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล หรือชาวนาจ�ำนวนมากจะถูก
กีดกันสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากร อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งรูปแบบใหม่ๆ ขึ้นในหมู่บ้าน
การ “ขโมยขายข้าว” กับพลวัตของเศรษฐกิจ
ที่อิงกับระบบคุณค่าเชิงศีลธรรมของสังคมชาวนาอีสาน

การแอบขโมยขายข้าวนับเป็นปฏิบัติการทางการเมืองอีกอย่างหนึ่งของชาวนาเพื่อ
ต่อรองกับระบบทุนนิยม โดยปกติชาวนาจะได้รับกระสอบบรรจุข้าวอินทรีย์เท่ากับปริมาณ
ผลผลิตประเมินที่ผู้ตรวจสอบภายในค�ำนวณเอาไว้ บางครั้งชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวได้น้อยกว่า
ผลผลิตประเมิน ดังนั้น พวกเขาจะใส่ข้าวเพิ่มเพื่อขายให้แก่โครงการเท่ากับปริมาณผลผลิต
ประเมินโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ ชาวนาเรียกการกระท�ำนีว้ า่ “ขโมยขายข้าว” ตัวอย่างเช่น นายสมคิด
เกษตรกรต�ำบลนาสวรรค์ อ�ำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2551 ว่า ชาวนาอาจซื้อข้าวเคมีจากเพื่อนบ้านในราคากิโลกรัม
ละ 11 บาท และขายข้าวให้กบั โครงการในราคากิโลกรัมละ 14 บาท ดังนัน้ พวกเขาสามารถ
ท�ำก�ำไรจากการขโมยขายข้าวเพิ่ม โดยเจ้าหน้าที่ไม่มีทางรู้
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เมื่อใดที่ราคาข้าวอินทรีย์ต�่ำกว่าราคาข้าวเคมี และชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวอินทรีย์ได้
มากกว่าผลผลิตประเมิน ชาวนาก็มีแนวโน้มที่จะขโมยขายข้าวอินทรีย์ส่วนหนึ่งให้แก่พ่อค้า
ในตลาด การหักเปอร์เซ็นต์ค่าปนเปื้อนจากข้าวอินทรีย์ นับเป็นเหตุผลอีกประการหนึ่งที่
ชาวนามองว่าท�ำให้พวกเขาไม่อยากขายข้าวอินทรีย์ให้แก่โครงการ ดังที่สมคิดกล่าวในการ
ให้สัมภาษณ์ครั้งเดียวกันว่า “ชาวนาที่ปลูกข้าวอินทรีย์มักจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้น้อยกว่า
ชาวนาที่ปลูกข้าวเคมีอยู่แล้ว เราคิดว่าท�ำไมเราจึงมีเงินไม่พอใช้และไม่พอจ่ายหนี้สิน ในปี
ที่ผมเกี่ยวข้าวได้น้อยกว่าผลผลิตประเมินผมจะซื้อข้าวเคมีจากชาวนาคนอื่นมาขายให้กับ
โครงการ ผมก็แค่ท�ำในสิ่งที่คนอื่นเขาก็ท�ำกัน ผมไม่กล่าวหาใคร คนอื่นก็ไม่กล่าวหาผม”
ในมุมมองของชาวนาอย่างสมคิดเขาไม่ได้มองว่าการขายข้าวอินทรีย์นอกโครงการ
เป็นการกระท�ำที่ผิดร้ายแรง แม้จะละเมิดกฎ เขาอธิบายว่าในที่ดินขนาดเท่ากัน การท�ำนา
อินทรีย์ให้ผลผลิตต�่ำกว่าการปลูกข้าวเคมี ดังนั้น การขายข้าวนอกโครงการในยามที่ราคา
ข้าวในตลาดสูง จึงเป็นค่าชดเชยผลผลิตที่ลดลง และเป็นค่าชดเชยส�ำหรับต้นทุนการผลิต
ที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น ชาวนาที่ปลูกข้าวอินทรีย์จึงไม่กล่าวโทษการขายข้าวนอกโครงการว่าเป็น
สิ่งที่ผิด
การสังเกตการณ์ในปีการผลิต 2550/51 ผู้เขียนพบว่าราคาข้าวเคมีที่ขายในตลาด
ท้องถิ่นสูงกว่าราคาข้าวอินทรีย์ แต่ชาวนาก็ไม่ได้ขายข้าวอินทรีย์ท้ังหมดในตลาดท้องถิ่น
แต่กลับเลือกขายข้าวอินทรีย์บางส่วนให้แก่โครงการ ผู้เขียนถามชาวนารายหนึ่งว่า ท�ำไม
จึงไม่ขายข้าวทั้งหมดนอกโครงการ ค�ำตอบของชาวนาคนดังกล่าวสะท้อนว่าชาวนาไม่ได้
คิดถึงผลประโยชน์สูงสุดเฉพาะหน้า แต่มีแง่มุมเชิงศีลธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องในการตัดสินใจ
ด้วยดังค�ำอธิบายว่า
แม้ เ ราจะขายข้ า วให้ แ ก่ พ ่ อ ค้ า เราก็ ยั ง ต้ อ งขายข้ า วบางส่ ว นให้ แ ก่ โ ครงการ
เราเห็นใจโครงการและกลัวว่าเขาจะมีขา้ วไม่พอส่งออก แม้โครงการยอมให้ชาวนา
ขายข้าวนอกโครงการได้ ถ้าเราแจ้งให้โครงการรู้ล่วงหน้า แต่ถึงท�ำอย่างนั้นก็ไม่ได้
สร้างก�ำไรให้ชาวนามากนัก เพราะผลผลิตที่เกี่ยวได้จากนาอินทรีย์ค่อนข้างน้อย
หลังจากขายข้าวให้โครงการแล้วชาวนาแทบไม่เหลือข้าวไว้ขายให้แก่พ่อค้าคนนอก
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แง่มุมเชิงศีลธรรมที่อธิบายพฤติกรรมของชาวนาในที่นี้ อาจแตกต่างจากที่เจมส์ ซี.
สก็อตต์ (James C. Scott) เสนอเกีย่ วกับเศรษฐกิจทีอ่ งิ กับระบบคุณค่าเชิงศีลธรรม (moral
economy) ของสังคมชาวนา เพราะสก็อตต์มองว่าระบบเศรษฐกิจที่อิงกับคุณค่าเชิงศีลธรรมเป็นแก่นสารของสังคมชาวนา (peasant society) ทีพ่ บในหลายสังคมในเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ (Scott 1976) ในกรณีชาวนาอีสาน ผู้เขียนพบว่า ชาวนาอีสานมองระบบ
เศรษฐกิจว่ามีศีลธรรมหรือไม่โดยพิจารณาจากความเป็นธรรมที่ชาวนาได้รับ หากแต่ความ
เป็นธรรมควรจะมีความหมายเช่นไรก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ หากระบบเศรษฐกิจที่อ้าง
อุดมคติและความเป็นธรรม แต่กลับไม่ได้ให้ความเป็นธรรมกับชาวนา ชาวนาก็ควรจะ
สามารถต่อรองกับระบบเศรษฐกิจนั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อพวกเขา
การแอบขโมยขายข้าวอินทรีย์นอกโครงการเป็นกลยุทธ์การต่อรองที่มีประสิทธิภาพ
เนื่องจากการขโมยขายข้าวเกิดขึ้นในเวลาเดียวกับที่มีข่าวลือแพร่สะพัดออกไปว่าชาวนา
อินทรีย์จ�ำนวนมากขู่ว่าจะลาออกจากโครงการ เพราะความไม่พอใจหลายๆ เรื่อง ข่าวลือ
และการวิพากษ์วิจารณ์ความชอบธรรมของโครงการ ท�ำให้โครงการตัดสินใจซื้อข้าวอินทรีย์
ในราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 15 บาท หรือตันละ 15,000 บาท เป็นครั้งแรกในปีการผลิต
2551/52 ราคานี้เท่ากับราคาข้าวเคมีที่ชาวนาทั่วไปขายในท้องตลาดในปีนั้น ยิ่งไปกว่านั้น
ยังมีข่าวลือว่าชาวนาจะไม่ขายข้าวให้โครงการ หากมีการหักเงินสะสมจากการขายข้าว
กิโลกรัมละ 1 บาท โครงการได้ตอบสนองข้อเรียกร้องของชาวนาเป็นครั้งแรก โดยประกาศ
ว่าจะไม่มีการหักเงินสะสมจากการขายข้าวในปีการผลิต 2551/52
เมื่อโครงการตอบสนองข้อเรียกร้องของชาวนา ชาวนาจึงยอมขายข้าวอินทรีย์ให้แก่
โครงการ ถ้าชาวนาปฏิเสธไม่ขายข้าวอินทรีย์ให้โครงการ ย่อมสร้างความเสียหายอย่าง
ร้ายแรง เพราะโครงการจะไม่มีผลผลิตส่งออกไปขายต่างประเทศ ข้อเรียกร้องของชาวนา
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าพวกเขาจะไม่อดทนต่อการเอาเปรียบในทุกสถานการณ์ การต่อสู้
ของชาวนาท�ำให้ข้อตกลงของโครงการในเรื่องราคารับซื้อข้าวอินทรีย์ต้องปรับให้สูงขึ้น การ
ต่อรองของชาวนาถือว่าได้ผลระดับหนึ่งในการปรับความสัมพันธ์ทางอ�ำนาจระหว่างนายทุน
กับชาวนา
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สรุป
บทความนี้วิเคราะห์การที่ชาวนาอีสานตอบสนองต่อระบบตลาดข้าวอินทรีย์ และ
เกณฑ์มาตรฐานสากลในการผลิตข้าวอินทรีย์ที่มีการน�ำมาบังคับใช้กับชาวนา ชาวนาอีสาน
ใช้กลยุทธ์หลายรูปแบบ ซึ่งอาจท�ำความเข้าใจในฐานะปฏิบัติการทางการเมืองของชาวนา
ยุคโลกาภิวัตน์ เพื่อต่อรองกับระบบตลาดทุนนิยมและผู้เชี่ยวชาญเกษตรสมัยใหม่ ประการ
แรก ผู้เขียนพบว่าเมื่อชาวนาอีสานถูกผนวกเข้าสู่ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อส่งออก
ชาวนาใช้กลยุทธ์ของการตั้งค�ำถามกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และระบบการตรวจรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการผลิต ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมใหม่ของระบบทุนนิยมด้านการเกษตร ที่
เน้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์และบทบาทของผู้เชี่ยวชาญในการสร้างความเป็นเหตุผลและ
ความชอบธรรมให้แก่ระบบการเกษตรอินทรีย์ การโต้แย้งระหว่างชาวนากับผู้เชี่ยวชาญใน
เรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์การจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการปนเปื้อน และการค�ำนวณ
เพื่อประเมินผลผลิต ชี้ให้เห็นความเปราะบางของระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้า
เกษตรอินทรีย์และความไม่แน่นอนของความรู้ของผู้เชี่ยวชาญ
ประการทีส่ อง การทีช่ าวนาอีสานแสดงความไม่เชือ่ มัน่ ต่อการประเมินความเสีย่ งต่อ
การปนเปื้อนทางน�้ำและทางอากาศของผู้เชี่ยวชาญ ก็อาจมองได้ว่าเป็นปฏิบัติการทางการ
เมืองของชาวนาอีกรูปแบบหนึ่ง การตั้งค�ำถามของชาวนาอีสานในเรื่องดังกล่าวชี้ให้เห็นถึง
ความเปราะบางของระบบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพเกษตรอินทรีย์และความ
ผิดพลาดของผู้เชี่ยวชาญ ความเปราะบางของระบบการรับรองมาตรฐานคุณภาพเกษตร
อินทรีย์มองเห็นได้จากความไม่คงเส้นคงวาในการบังคับใช้กฎมาตรฐานสากลของการท�ำ
เกษตรอินทรีย์ แม้มขี อ้ อ้างว่าการตรวจสอบรับรองคุณภาพมาตรฐานเกษตรอินทรียเ์ ป็นเรือ่ ง
ทีส่ ามารถน�ำไปใช้ได้อย่างเป็นสากลก็ตาม ทว่าในความเป็นจริงแล้ว กระบวนการตรวจสอบ
รับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตรอินทรีย์กลับขึ้นกับบริบท นอกจากนั้น การตัดสินของ
ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนยังให้อำ� นาจแก่ผู้เชี่ยวชาญอย่างมากด้วย ใน
ขณะที่ชาวนาแทบไม่มีอ�ำนาจต่อรองใดๆ เลย ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว การแอบใช้ปุ๋ย
เคมีของชาวนาจึงอาจมองว่าเป็นกลยุทธ์ที่ชาวนาอีสานน�ำมาใช้เพื่อตอบโต้กับการครอบง�ำ
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ซึ่งกระท�ำผ่านการสร้างพื้นที่ของความบริสุทธิ์ผุดผ่องของเกษตรอินทรีย์ และการกีดกัน
ชาวนาที่ใช้สารเคมีทางการเกษตรซึ่งถูกมองว่าไม่บริสุทธิ์ผุดผ่องออกไป
พฤติกรรมเรื่องการขโมยขายข้าวของชาวนา นับเป็นการท้าทายต่อกระบวนการ
ตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพเกษตรอินทรีย์และอ�ำ นาจของผู้เชี่ ยวชาญโดยตรง
การบังคับใช้กฎสากลกับชาวนาอีสาน เช่น การยกระดับคันนาให้สงู การปลูกพืชเป็นแนวกั้น
เขตแดนระหว่างนาอินทรีย์กับนาเคมี หรือการปิดกั้นทางน�้ำสาธารณะ กลับเป็นเงื่อนไขที่
สร้างภาระให้แก่ชาวนาเพิ่มขึ้น ทั้งยังอาจสร้างความขัดแย้งรูปแบบใหม่ๆ ระหว่างชาวนากับ
เพื่อนบ้าน เนื่องจากการต่อต้านของเพื่อนบ้าน ด้วยเหตุผลดังกล่าว การบังคับใช้กฎ
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์กับชาวนาจึงไม่ได้ผลส�ำเร็จสมบูรณ์ ผู้เขียนมีความเห็นว่าหากการ
บัญญัติและการบังคับใช้กฎมาตรฐานสากลเกษตรอินทรีย์จะพิจารณาถึงเงื่อนไขเฉพาะใน
บริบททางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่แตกต่างของชาวนาในโลกที่สามก็จะเป็นเรื่อง
ทีด่ มี าก นอกจากนัน้ ผูเ้ ขียนเสนอว่าไม่ควรมีขอ้ เรียกร้องใหม่ให้ชาวนาต้องปฏิบตั เิ พิม่ เติมอีก
นอกเสียจากว่าจะมีการจ่ายค่าชดเชยทีเ่ หมาะสมและเป็นธรรมให้แก่ชาวนา เช่น ข้อเรียกร้อง
ให้ ช าวนาต้ อ งท�ำ เกษตรอิ น ทรี ย ์ ใ นแปลงเกษตรที่ ช าวนาปลู กไว้ กิ น ควรถู ก ยกเลิ กไป
นอกจากผูบ้ ริโภคจะยอมจ่ายเงินสนับสนุนให้แก่ชาวนาในการเปลีย่ นระบบการผลิตทัง้ หมด
ปฏิบัติการต่อรองของชาวนาอีสานไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อโค่นล้มหรือปฏิเสธการเข้า
ร่วมกับระบบทุนนิยม หากแต่มีเป้าหมายเพื่อสร้างพื้นที่ต่อรองให้แก่ตนเองภายใต้ความ
สัมพันธ์ทางอ�ำนาจทีเ่ อือ้ ประโยชน์ให้นายทุนสร้างผลก�ำไรมากขึน้ พร้อมทัง้ สามารถควบคุม
ก�ำกับการใช้แรงงานของชาวนาอย่างเข้มข้นมากขึ้น ซึ่งการสร้างพื้นที่ต่อรองของชาวนา
ดังกล่าวในด้านหนึ่งส่งผลให้ชาวนาผู้ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ได้ก�ำไรมากขึ้น และใน
อีกด้านหนึ่งการต่อรองช่วยลดความตึงเครียดขัดแย้งที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตข้าวหอม
มะลิอินทรีย์เพื่อส่งออก ดังนั้น จึงช่วยลดความเสียเปรียบของชาวนาที่ยังคงท�ำการผลิตใน
ระบบตลาดโลกลง อย่างไรก็ดี เป็นเรื่องยากที่จะตัดสินว่าการต่อรองของชาวนาด้วยกลยุทธ์
ต่างๆ เหล่านี้ บรรลุผลสัมฤทธิ์เพียงใด และจะสามารถสั่นคลอนระบบทุนนิยมที่เน้นการ
ควบคุมเกษตรกรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่
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