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This paper considers the landscape of “seed regime” 

in the process of “neo-liberalization of nature” and the 

representation of Thai farmers as the key administrators of 

natural resources. On the one hand, the idea of “private 

property” is key to the relationship between farmers, seeds 

and transnational corporations in the integration of villages 

into globalized seed markets. On the other hand, the idea 

of “the commons” is central to the collaboration between 

community leaders and non-govermental organizations 

who campaign for natural conservation and bio-diversity. 

However, based on a case study of a village in northern 

Thailand, I propose that there is an ambivalence of ‘private’ 

and ‘common’ domains in natural resource management. 

Moreover, I argue that there is cultural politics of the 

representation of rural peasants as the administrators of 

natural resources. Farmers have to negotiate not only with 

transnational corporations, but also state agencies, elites, 

national and transnational organizations, as well as with 

their fellow farmer communities.  

keywords
commons, seed regime, moral economy, peasant society, neoliberalism
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บทความนี้เป็นการท�าความเข้าใจภูมิทัศน์์ของการช่วงชิง “ระบอบ

เมล็ดพันธุ์” (seed regime) ในกระบวนการผลิตสร้าง “ธรรมชาติ” ภายใต ้

เสรีนิยมใหม่ (neo-liberalization of nature) ซึ่งผู้เขียนเสนอว่า ถูก

ก�าหนดทั้งจากพลังของโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ และการเคลื่อนไหวทาง 

สังคมในระดับท้องถิ่นไปพร้อมกัน ในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างชาวนา 

พันธุ์พืช และบริษัทเมล็ดพันธุ์ ในกระบวนการบูรณาการ “หมู่บ้าน” เข้าสู ่

ตลาดเมล็ดพันธุ์ โลกให้ความส�าคัญกับการจัดการเมล็ดพันธุ์ ในฐานะ

ทรัพยากรส่วนตัว ความสัมพันธ์ระหว่างแกนน�าชาวนากับองค์กรพัฒนา

เอกชนในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาความ

หลากหลายทางชีวภาพด้านเกษตร ก็เน้นความส�าคัญของเมล็ดพันธุ์ในฐานะ 

ทรัพยากรส่วนรวม อย่างไรก็ดี จากกรณีศึกษาหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัด

ทางภาคเหนือของไทย ผู้เขียนเสนอให้พิจารณาต่อไปถึงความคลุมเครือและ

การบรรจบของการจัดการทรัพยากรส่วนตัว-ส่วนรวม ตลอดจนชี้ให้เห็นว่า 

การปรับเปลี่ยนเชิงสถาบันเกิดขึ้นภายใต้การเมืองเชิงวัฒนธรรมที่มีการช่วงชิง

ความจริงว่าด้วยเมล็ดพันธุ์ และการสร้างภาพตัวแทนว่าด้วยความเป็นชาวนา

ในชนบท ชาวนาในฐานะผู้จัดการทรัพยากรธรมชาติ จึงต้องต่อรองไม่เฉพาะกับ

บรรษัทข้ามชาติ แต่รวมถึงรัฐ ชนชั้นน�า และองค์กรต่างๆ ตลอดจนต่อรองกับ

ชาวนาด้วยกันเองอีกด้วย   

คำ�สำ�คัญ  
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บทนำ�

ในการศึกษาประเด็นการจัดการทรัพยากรเมล็ดพันธุ์ของชาวนาในทางสังคมศาสตร์

นั้น นอกจาก ข้อถกเถียงเกี่ยวกับสังคมชาวนาในชนบทกับการเข้าสู่ทุนนิยมท่ีมีมานานแล้ว 

นักสังคมศาสตร์ส่วนหนึ่งที่ศึกษาสังคมชาวนาได้ช่วยช้ีว่า เมล็ดพันธุ์และพันธุ์พืชมีส่วน

เกี่ยวข้องกับผู้คนในสังคมหลายมิติ เช่น ชนชั้น เพศสภาพ ชาติพันธุ์ ความรู้ท้องถ่ิน 

อุดมการณ์สิ่งแวดล้อมนิยม เป็นต้น งานศึกษาหลายช้ินแสดงให้เห็นศักยภาพของผู้คนใน

การจดัการทรพัยากรพนัธกุรรมและความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนเิวศท่ีหลากหลาย 

(ดูตัวอย่างงานเช่น Conklin 1957; Lowe 1999; Yos Santasombat 2008; Zimmerer 

1996) แต่การจดัการพนัธ์ุพชืบางชนิด เช่น ข้าว ข้าวโพด ยางพารา หรอืกาแฟ ยงัอาจเป็นส่วน

หนึ่งของการควบคุมประชากรทั้งโดยรัฐจารีต รัฐอาณานิคม หรือรัฐชาติสมัยใหม่ และการ

ท�างานของตลาดทุนนิยมที่การสะสมทุนในชนบทเกิดขึ้นมานานแล้วก่อนการเบ่งบานของ

เสรีนิยมใหม่ในตะวันตกเมื่อช่วงปลายคริสต์ทศวรรษ 1970 ดังสะท้อนจากสิ่งท่ีงานเขียน

หลายชิ้นได้แสดงเอาไว้ (ดูตัวอย่างงานเช่น Daniel, et al. 1992; Scott 2009; ป่ินแก้ว 

เหลอืงอร่ามศร ี2554) ส�าหรบัในกรณปีระเทศไทย งานของปีเตอร์ รอ็สเซ็ต (Peter Rosset) 

และคณะ ได้ศึกษาปรากฏการณ์ที่ชาวนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยได้กลายเป็น

ผู้รับจ้างผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสมภายใต้ระบบเกษตรพันธสัญญาในกระบวนการ

ปรับโครงสร้างชนบทไทย แต่เขาชี้ว่า แม้ไทยเป็นแหล่งผลิตส�าคัญของอาหารแปรรูปและ

เมล็ดพันธุ์ในฐานะสินค้ามูลค่าสูงป้อนสู่ตลาดโลก (Rosset et al 1999) แต่งานศึกษา

ทางสงัคมศาสตร์เชงิวพิากษ์ทีส่นใจการเตบิโตและการควบคมุผูค้นของอตุสาหกรรมเกษตร

อาหารโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ข้ามชาติในประเทศไทยกลับยังมีอยู่น้อย 

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานศึกษาของผู้เขียนที่สนใจการจัดการเมล็ดพันธุ์ของ

ชาวนาในพื้นท่ีบางแห่งของจังหวัดน่านที่กลายมาเป็นพื้นที่การผลิตเมล็ดพันธุ์ภายใต้ระบบ

เกษตรพันธสัญญา ซึ่งท�าให้บรรษัทเมล็ดพันธุ์มีบทบาทส�าคัญในการปรับเปลี่ยนการผลิต

บนผนืนาในชนบท แต่ในพืน้ท่ีเองกย็งัมกีารเคลือ่นไหวทางสงัคมทีม่เีครอืข่ายองค์กรพัฒนา

เอกชนพยายามผลักดันในประเด็นการจัดการเมล็ดพันธุ์และสิทธิชาวนาอีกด้วย การผนวก
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รวมกันของสองระบอบเมล็ดพันธุ์ท่ีดูจะตรงข้ามกันภายในภูมิทัศน์เดียวกัน คือ การที่บริษัท

ให้ความส�าคัญกับทรัพย์สินแบบเอกชนในการค้าเมล็ดพันธุ์และองค์กรพัฒนาเอกชนที่เน้น

อนุรักษ์เมล็ดพันธุ์ภายใต้ความคิดเรื่องพันธุกรรมพืชเป็นของส่วนรวม ส่งผลให้การท�าความ

เข้าใจสังคมชาวนาและการจัดการทรัพยากรอย่างเมล็ดพันธุ์ไม่อาจท�าได้ง่ายอีกต่อไป การ

ศกึษาการจดัการเมลด็พนัธ์ุของชาวนาในครัง้น้ีจงึอาจช่วยเพ่ิมความเข้าใจในการเปลีย่นแปลง

ของสังคมชนบทไทยภายใต้เสรีนิยมใหม่มากยิ่งขึ้น ดังท่ีปรากฏการณ์ดังกล่าวได้รับการน�า

มาถกเถียงในแวดวงวิชาการทางสังคมศาสตร์ไทยมากข้ึนในปัจจุบัน (ดู จามะรี เชียงทอง 

2556; อานันท์ กาญจนพันธุ์ 2554)

อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนพบว่า งานทางสังคมศาสตร์ไทย โดยเฉพาะงานท่ีน�าแนวคิด

เรื่องทรัพยากรส่วนรวม (commons) มาศึกษาเรื่องการจัดการเมล็ดพันธุ์ของสังคมชาวนา

แล้ว มีจ�ากัดอย่างยิ่ง ส่ิงน้ีแตกต่างไปจากความสนใจในการศึกษาการจัดการทรัพยากร 

ส่วนรวมท่ีดูจะเฟื่องฟูในแวดวงการศึกษาปัญหาการจัดการทรัพยากรในไม่ก่ีทศวรรษที ่

ผ่านมา เช่น ทรัพยากรที่ดิน-น�้า-ป่าไม้ ที่มีการเสนอตัวแบบการจัดการทรัพยากรส่วนรวม

และ “สิทธิชุมชน” ให้เป็นทางเลือกเชิงสถาบันนอกไปจากระบบทรัพย์สินของรัฐและเอกชน

ท่ีอิงกับตัวแบบโศกนาฏกรรมของทรัพย์สินส่วนรวม (tragedy of the commons) จึงอาจ

กล่าวได้ว่า แม้งานศึกษาว่าด้วยเรื่องของทรัพยากรส่วนรวมที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลาย

ทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องพืชพันธุ์ธรรมชาติจะมีความส�าคัญต่อประเด็นความ

ขดัแย้งระหว่างบรรษทัข้ามชาต ิรฐั และชมุชนท้องถิน่ ในประเดน็สทิธิในทรพัย์สนิทางปัญญา

กต็าม แต่ในประเทศไทยก็ยงัมกีารศกึษาเรือ่งนีก้นัน้อย (ป่ินแก้ว เหลอืงอร่ามศร ีและสุธารนิ 

คูณผล 2543, 241) หรือจะกล่าวได้หรือไม่ว่า การจัดการเมล็ดพันธุ์ไม่เคยเป็นหัวข้อศึกษา

ของนักสังคมศาสตร์ไทยที่ศึกษาทรัพยากรส่วนรวมอย่างจริงจังมาก่อน แม้ปรากฏการณ์

ความขดัแย้งในประเดน็สทิธใินทรพัยากรพนัธกุรรมทีม่ผีลต่อการจัดการพนัธุพ์ชืในสงัคมไทย

จะเคยเกิดข้ึนมาหลายกรณีแล้วก็ตาม (ดู Robinson 2007; วิฑูรย์ เลี่ยนจ�ารูญ 2553) การ

เสนอสมมติุฐานของผูเ้ขยีนดงักล่าวนี ้นอกจากมาจากการส�ารวจงานศกึษาทางสงัคมศาสตร์

ว่าด้วยทรพัยากรส่วนรวมแล้ว ยงัมาจากข้อเสนอของนกัวชิาการด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง

ที่ศึกษาทรัพยากรส่วนรวมอย่างเอลินอร์ ออสตรอม (Elinor Ostrom) และชาร์ล็อตต์ เฮสส์ 
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(Charlotte Hess) ที่เสนอประเด็นเมล็ดพันธุ์ไว้ในฐานะประเด็นใหม่ที่รอการศึกษาเมื่อ

เมล็ดพันธุ ์เข้าสู ่ข้อถกเถียงเรื่องพันธุกรรมส่ิงมีชีวิตและระบบทรัพย์สินทางปัญญา (ด ู

Ostrom and Hess 2007)

ในบทความนี ้ผูเ้ขยีนใช้แนวทางนิเวศวทิยาการเมอืงมาเป็นกรอบในการอ่านภมิูทศัน์

ของการจัดการเมล็ดพันธุ์ของชาวนาในกระบวนการที่เรียกว่า “เสรีนิยมใหม่ของธรรมชาติ” 

(neo-liberalization of nature; ดู Castree 2008; Heynen and Robbins 2005) 

ที่ช่วยอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม 2 ด้านท่ีก�าลังด�าเนินไปพร้อมกันอย่างซับซ้อน ซึ่งล้วน

มผีลต่อการจดัการทรพัยากรเมลด็พนัธุข์องชาวนา นัน่คอื การบรูณาการเข้าสูต่ลาดเมลด็พันธ์ุ

โลกทีป่ระเทศไทยต้องปรับแก้ระเบียบอ�านาจรองรับการค้าเมลด็พันธุ ์และการเคลือ่นไหวทาง

สังคม-สิ่งแวดล้อมในประเด็นการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสิทธิชาวนาในการจัดการทรัพยากร

พนัธกุรรมพชื โดยเสรนียิมใหม่ได้รบัการวพิากษ์ด้วยแนวคดิทีม่าร์กซสิต์เรยีกว่า “primitive 

accumulation” หรือ “accumulation by dispossession” (ดู Glassman 2006; 

Harvey 2005) ที่น�ามาอธิบายการยึดครองทรัพย์สินส่วนรวมเพื่อแปลงสู่ทรัพย์สินของ

เอกชนและสินค้าในระบบทุนนิยม โดยการสะสมทุนได้เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองผ่านการออก

ไปยึด “พื้นที่นอกทุน” อย่างชนบทภายใต้การเติบโตของเสรีนิยมใหม่ แม้ผู้เขียนไม่เห็นด้วย

ในการมองชนบทในตัวแบบพ้ืนที่นอกทุน ทั้งนี้เพราะหมู่บ้านชนบทไม่ใช่เพ่ิงเข้าสู่การผลิต

สินค้าในตลาดทุนนิยมก่อนที่ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้ามชาติจะเข้ามา แต่กรณีของบรรษัทเมล็ด

พันธุ์ขนาดใหญ่ท่ีนอกจากจะขยายพื้นท่ีการสะสมทุนไปในชนบทแล้ว การแปลงพันธุ์พืชสู่

สินค้าโดยมีกฎหมายรัฐรับรองก็แสดงให้เห็นว่าการยึดครองพ้ืนที่ของทุนยังสามารถเกิดข้ึน

ได้ในระดับโมเลกุลของสิ่งมีชีวิตอีกด้วย (McAfee 2003; Prudham 2007) โดยภายใต้

แนวทางเสรีนิยมใหม่นี้ “ธรรมชาติ” ไม่ได้อยู่นอกทุนอีกต่อไป หากแต่มันได้ถูกผลิตสร้าง

ขึ้นไปพร้อมกับการเติบโตของทุน ดังตัวอย่างเช่น รัฐเสรีนิยมใหม่มักสร้างมาตรการต่างๆ 

เพื่อพยายามอนุรักษ์ธรรมชาติไว้ภายใต้ตรรกะของตลาดไปพร้อมกับการตักตวงประโยชน์

จากธรรมชาติและท�าการกีดกันผู้คนบางกลุ่มออกไป (Harvey 2006) ในแง่นี้ การผลิต

สร้าง “ธรรมชาติ” ข้ึนภายในทุน จึงช่วยให้การสะสมทุนยังคงสามารถเดินหน้าต่อไปอีก 

(Smith 2007) 
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ขณะท่ีบทบาทของรัฐในการควบคุมทรัพยากรพันธุกรรมดูเหมือนลดบทบาทลง โดย

หันมาส่งเสริมเอกชนให้มีสิทธิเหนือพันธุ์พืชมากขึ้น มันก็มีแรงต้านในสังคมตามมาด้วย แต่

การเคลือ่นไหวทางสังคม-สิง่แวดล้อมกถ็กูมองด้วยว่ามส่ิีงหนึง่ท่ีร่วมกบัเสรนิียมใหม่ นัน่คือ 

ความต้องการจ�ากัดบทบาทอ�านาจของรัฐด้วยกฎระเบียบทางสังคม (McCarthy and 

Prudham 2004) ความลักลั่นที่ส�าคัญก็คือ การด�าเนินโครงการท่ีเรียกว่า “ทางเลือก” ยัง

มักน�าเครื่องมือของเสรีนิยมใหม่มาใช้ และมีการผลิตสร้าง “ธรรมชาติ” ขึ้นมาด้วยเช่น

เดียวกัน ดังการน�ากลไกทางการเงินและมาตรการด้านราคาที่สร้างแรงจูงใจ เพื่อให้ชาวนา

หันมาเป็น “ผู้ผลิตสินค้ามูลค่าสูง” อย่างเช่น ข้าวและผักอินทรีย์ เพ่ือป้อนสู่ตลาดสีเขียวที่

มีระบบมาตรฐานใหม่เข้ามาก�ากับผู้ผลิต โดยที่ “ธรรมชาติ” ยังได้รับการผลิตสร้างขึ้นมา

ใหม่ในการผลิตเพื่อช่วยให้โครงการปรับปรุงการเกษตรของชาวบ้านที่ถูกท�าให้ดู “ไม่เป็น

ธรรมชาติ” เป็นไปได้มากยิ่งขึ้น (เนตรดาว เถาถวิล 2556) 

การหันมามองเรื่องการจัดการทรัพยากรเมล็ดพันธุ์ในบทความนี้ยังมีความหมาย

มากไปกว่าการศึกษาเรื่องทรัพยากรส่วนรวม-ส่วนตัวที่สามารถด�ารงอยู่ร่วมกันและเหลื่อม

ทับบนทรัพยากรเดียวกันด้วย (ดู Barnard and Woodburn 1991: 10 -11) ตามที่การ

ศกึษาความสมัพนัธ์เชงิทรพัย์สนิในระยะหลงัได้หนัมามองทรพัย์สนิทีซ่บัซ้อนมากยิง่ขึน้ผ่าน

ความคดิเรือ่งสญัญะและความหมาย โดยการศกึษาการช่วงชงิทรัพย์สนิได้ขยายไปสู่การศกึษา

เรื่องของภาพตัวแทน ความหมายทางวัฒนธรรม และวาทกรรม ส่ิงนี้สะท้อนให้เห็นกระแส

การหันมาศึกษาวัฒนธรรม (cultural turn) ของนักวิชาการด้านทรัพย์สินมากข้ึน โดยมี

งานศึกษาประเด็นทรัพย์สินผ่านการเล่าเรื่อง (story telling) และการท�างานของการสร้าง

ภาพตัวแทนความจริง ซึ่งการช่วงชิงทรัพยากรเชิงกายภาพจะเป็นไปได้ก็ต่อเม่ือการยึดกุม

โครงสร้างทางความคิดได้เปิดทางให้กับการอ้างสิทธิเหนือทรัพยากรส�าเร็จเรียบร้อยแล้ว (ดู 

Blomley 2007, 3) 

ด้วยการท�าความเข้าใจผ่านการท�างานของภาพตวัแทนดังกล่าว การจดัการเมลด็พนัธุ์

ของชาวนาภายใต้เสรีนิยมใหม่ในบทความนี้ของผู้เขียนจึงหันมาใช้ค�าว่า “ระบอบเมล็ด

พันธุ์” (seed regime) เพื่อช่วยให้เห็นว่า การปรับเปลี่ยนเชิงสถาบันที่ดูเป็นเรื่องของ

ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ว่าด้วยเมล็ดพันธุ์และพันธุ ์พืชเกิดข้ึนมาภายใต้การเมืองเชิง
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วัฒนธรรมท่ีมีการช่วงชิงความจริง (regime of truth) ว่าด้วยเมล็ดพันธุ์และภาพตัวแทน

ของชาวนาชนบทด้วย การเปลี่ยนแปลงพื้นที่การผลิตเมล็ดพันธุ์ ไม่ว่าเป็นไปเพื่อการค้า

เมล็ดพันธุ์หรือการอนุรักษ์พันธุ์พืช จึงสัมพันธ์กับอุดมการณ์อ�านาจท่ีผลิตสร้างพ้ืนที่ความ

สัมพันธ์และจินตนาการว่าด้วยชาวนากับเมล็ดพันธุ์ ซึ่งส่งผลให้เมล็ดพันธุ์และตัวตนของ

ชาวนากลายเป็นส่ิงที่ถูกประกอบสร้างขึ้นในความสัมพันธ์ท่ามกลางตัวแสดงต่างๆ 

จากหัวข้อเสวนาเรื่อง “คนกับทรัพยากรธรรมชาติ: จุดบรรจบของการจัดการส่วนรวม

และการจัดการส่วนตัว?”1 ผู้เขียนเสนอว่า การมองทรัพย์สินในแบบคู่ตรงข้ามอย่างตายตัว

จะสร้างปัญหาต่อความเข้าใจการจัดการทรัพยากรเมล็ดพันธุ์ของชาวนา (ดูแนวคิดเรื่อง 

public–private hybrids ใน Sikor 2008) คงไม่ง่ายนักที่จะตอบว่า อันที่จริงแล้ว ชาวนา

จัดการทรัพยากรเมล็ดพันธุ์ในลักษณะท่ีเป็นของส่วนตัว-ส่วนรวมภายใต้เสรีนิยมใหม่ของ

ธรรมชาติอย่างไร

ส�าหรบัการน�าเสนอเนือ้หาในบทความนี ้ผู้เขยีนได้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก 

นอกจากเป็นการเสนอพื้นที่ศึกษาแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงการบูรณาการหมู่บ้านเข้าสู่ตลาด

เมล็ดพันธุ์โลกด้วย โดยเส้นแบ่งอาณาบริเวณเชิงทรัพย์สินที่นิยามความสัมพันธ์ระหว่าง

ชาวนา บรษิทัเมลด็พนัธุ ์และพนัธุพ์ชื ได้ถกูขดีข้ึนมาในภมิูทศัน์การผลติ ส่วนทีส่อง เป็นการ

ชี้ให้เห็นว่า ภายใต้กระบวนการเสรีนิยมใหม่ของธรรมชาตินั้น ไม่ได้มีแค่บรรษัทเมล็ดพันธุ์

ข้ามชาตเิท่านัน้ แต่การเคลือ่นไหวทางสังคม-สิง่แวดล้อมกมี็ผลต่อการปรบัโฉมหน้าภมูทิศัน์

ชนบทและการจัดการเมล็ดพันธุ์ของชาวนาท่ามกลางตัวแสดงต่างๆ ด้วยเช่นกัน ส่วนที่สาม 

เป็นการหันมาอภิปรายประเด็นความคลุมเครือของการจัดการทรัพยากรให้ชัดมากยิ่งข้ึน 

และส่วนสุดท้าย เป็นบทสรุปและท้ิงท้ายของบทความน้ี

1 สัมมนาวิชาการ “คน ในกระแสการเปลี่ยนแปลง” ในเวทีย่อย “คนกับทรัพยากรธรรมชาติ: 

จุดบรรจบของการจัดการส่วนรวมและการจัดการส่วนตัว?” วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุม 

ประกอบ หตุะสิงห์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จดัโดย ศนูย์ศกึษาสงัคมและวฒันธรรมร่วมสมัย 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ร่วมกับ ประชาไท และกลุ่มจับตาประชาสังคมไทย (Thai Social 

Movement Watch – TSMW).
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การศึกษาในครั้งน้ี ผู้เขียนใช้ข้อมูลจากการสังเกตติดตามและสัมภาษณ์บุคคลที่

เก่ียวข้องในหลายสถานท่ี แต่ส�าหรับรายชื่อของผู้คนและบางสถานที่จะใช้เป็นชื่อสมมติ

เท่าน้ัน ท้ังน้ีเพื่อป้องกันปัญหาท่ีอาจจะเกิดกับผู้ให้ข้อมูลเหล่านั้น นอกจากนี้ ผู้เขียนยังใช้

ข้อมูลจากเอกสารวิจัย สิ่งพิมพ์และข้อมูลที่พบในหลายแหล่งที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยท�าความ

เข้าใจประเด็นการศึกษาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

บูรณาการเข้าสู่ตลาดเมล็ดพันธุ์โลก:
การเบ่งบานของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ในชนบท
และการปรับเปลี่ยนเชิงสถาบันเพื่อรองรับการค้าพันธุ์พืช

การศึกษาในภาคสนามของผู้เขียนเริ่มขึ้นจากหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในที่ราบใน

หุบเขาทางตอนเหนือของจังหวัดน่าน ห่างจากตัวอ�าเภอเมืองประมาณ 50 กิโลเมตร ต่อ

จากนี้จะขอเรียกหมู่บ้านแห่งนี้ว่า “บ้านตะวัน” ปัจจุบันบ้านตะวันมีประชากรประมาณ 510 

คน และ 127 ครวัเรอืน ประวติัศาสตร์หมูบ้่านตะวนัท่ีเล่าสืบต่อกนัมากล่าวถงึบรรพชนไทลือ้

ที่อพยพมาจากดินแดนท่ีอยู่ทางเหนือข้ึนไปอย่างสิบสองปันนาในเขตประเทศจีน ชาวนา

บ้านตะวันในวัยกว่าสี่สิบปีขึ้นไปยังสามารถเล่าถึงปัญหาหนึ่งในอดีตที่บ้านนี้ประสบเหมือน

กับหมู่บ้านอื่นๆ ในแถบน้ี น่ันคือ “ก้ันข้าว” หรือปัญหาข้าวไม่พอกิน แม้ว่าชาวบ้านจะมีการ

จัดการน�้าผ่านระบบเหมืองฝายท่ีเป็นระบบที่มีในท้องถิ่นแล้วก็ตาม การปลูกข้าวของบ้าน

ตะวันยังท�าได้แค่ปีละครั้งเพื่อเก็บข้าวไว้ส�าหรับการบริโภคในครัวเรือนเท่านั้น ท้ังนี้เพราะ

ท่ีนี่มีปัญหาเรื่องน�้าไม่พอในการผลิต พันธุ์ข้าวที่เป็นที่นิยมของคนบ้านตะวันจึงมักเลือก 

ข้าวเบา คือ ข้าวที่มีอายุการเก็บเก่ียวสั้น ในการแก้ปัญหาอาหารไม่พอดังกล่าว นอกจาก

พึ่งการเก็บหาของป่าล่าสัตว์แล้ว ชาวบ้านยังมีการบุกเบิกท่ีดินท�ากินเพ่ือผลิตท้ังข้าวนาใน

เขตท่ีราบและข้าวไร่ในเขตท่ีดินไหล่เขาที่ยังคงเป็นพื้นที่ป่า โดยห่างออกไปทางทิศตะวัน

ออกของหมู่บ้านยงัมเีทอืกเขาขนาดใหญ่ทีเ่ป็นแหล่งต้นน�า้ท่ีมีล�าน�า้ส�าคญัไหลผ่านบ้านตะวัน 

ใน พ.ศ. 2542 กรมป่าไม้ประกาศให้พื้นท่ีป่าสงวนในเขตเทือกเขาแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ

อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
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ปัญหาข้าวไม่พอกินและน�้าไม่พอใช้ในการผลิตดูเหมือนจะหมดไปเม่ือทางการได้

เข้ามาส่งเสริมข้าวพันธุ์ใหม่ที่ให้ผลผลิตสูง และเข้ามาก่อสร้างฝายคอนกรีตในช่วงปี พ.ศ. 

2508 ซ่ึงช่วยให้ชาวบ้านสามารถเพาะปลูกพืชหลังนาเพ่ือเป็นรายได้เสริม โดยพืชเงินสดที่

ส�าคัญของคนที่นี่คือ ยาสูบและพริก โดยเฉพาะยาสูบ ชาวบ้านผลิตยาสูบภายใต้ระบบ

เกษตรพันธสัญญาที่ท�ากับโรงงานบ่มใบยาสูบแห่งหนึ่งที่มาตั้งอยู่ใกล้กับหมู่บ้าน นั่น

หมายความว่า ชาวบ้านตะวันคุ้นเคยกับการผลิตแบบพันธสัญญาก่อนที่บริษัทเมล็ดพันธุ์จะ

เข้ามา ชาวบ้านส่วนหนึ่งยังออกไปหารายได้ผ่านการรับจ้างท�างานนอกหมู่บ้านอีกด้วย จาก

การสัมภาษณ์กลุ่มชาวบ้านตะวันเกี่ยวกับการออกไปหางานท�านอกหมู่บ้านพบว่า หลังฤดู

การเก็บเกี่ยวข้าว พวกเขาหลายคนเคยไปรับจ้างท�างานทั้งในภาคเกษตรและนอกภาค

เกษตร เช่น แรงงานโรงงานอบล�าไยใกล้หมูบ้่าน แรงงานโรงงานยาสบูในจงัหวดัแพร่ แรงงาน

รับจ้างตามไร่อ้อยในจังหวัดอุตรดิตถ์และพิษณุโลก และแรงงานก่อสร้างตามหัวเมืองใหญ่

อย่างล�าพูนและกรุงเทพฯ บางคนก็เคยไปเป็นคนรับใช้ตามบ้านในกรุงเทพฯ บางคนออกไป

ขายแรงงานไกลในต่างประเทศ เช่น ประเทศสิงคโปร์ แต่ช่วงหลัง พ.ศ. 2540 บริษัทเจียไต๋ 

ซึ่งเป็นบริษัทท่ีอยู่ภายใต้ยักษ์ใหญ่ด้านการเกษตรของไทยอย่างกลุ่มซีพี ได้เข้ามาส่งเสริม

ให้ชาวบ้านท�าการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักลูกผสมในระบบพันธสัญญา และพอช่วงปี พ.ศ. 2554 

บรษิทัเมลด็พนัธุข้์ามชาติขนาดใหญ่อืน่ๆ น่ันคือ บรษิทัมอนซานโต้ ซึง่เป็นบรษิทัผูน้�าทางการ

ค้าเมล็ดพันธุ์อันดับหน่ึงของโลก และบริษัทอีสเวสต์ซีดหรือรู้จักกันในช่ือบริษัทศรแดง ก็ได้

ขยายการผลิตมาที่บ้านตะวันแห่งนี้

ในช่วงหลัง พ.ศ. 2540 ชาวนาบางคนในบ้านตะวันได้ร่วมเดินทางไปกับองค์กร

พฒันาเอกชนเพือ่ไปอบรมดงูานทีส่ถาบนัวิจยัข้าวนานาชาต ิ(IRRI) และองค์กรพฒันาเอกชน

อย่าง MASIPAG ที่ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อกลับมา ชาวนาแกนน�าที่ไปอบรมได้ร่วมมือกับ

นักพัฒนาเอกชนชักชวนกลุ่มชาวนาในบ้านตะวันท�าโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์พืชใน

รูปแบบโรงเรียนชาวนา (Farmer Field School) ในปี พ.ศ. 2543 ส�าหรับตัวของผู้เขียน

เองเคยเข้ามาในบ้านตะวันหลายครั้งก่อนเริ่มต้นการศึกษาครั้งนี้ เน่ืองจากในช่วง พ.ศ. 

2548-2549 ผู้เขียนเคยเป็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่ท�างานภายใต้เครือข่ายมูลนิธิฮักเมืองน่าน 

ผู้เขียนเลือกท�างานอยู่ในองค์กรที่เป็นท่ีรู้จักกันในชื่อ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนโจ้โก้ ที่เดิมคือ
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ชมรมอนุรักษ์พันธุ์พืชพื้นบ้านจังหวัดน่าน (ต่อไปนี้ขอเรียกย่อว่า “ศูนย์โจ้โก้”) เมื่อศูนย ์

โจ้โก้เริ่มเข้ามาในบ้านตะวัน ในระยะแรกได้ให้ความสนใจกับการจัดการอนุรักษ์พันธุกรรม

พืชอย่างข้าวและพริก ในแง่นี้จะเห็นได้ว่า บ้านตะวันถือเป็นพ้ืนที่หนึ่งที่ท�าให้เห็นจุดตัดของ

การไหลเวียนของท้ังทุน อุดมการณ์ บุคลากร และวัตถุต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ “เมล็ดพันธุ์” 

ในขณะท่ีเกิดการปรบัโครงสร้างการผลติในชนบททีส่มัพนัธ์กบัการเตบิโตของธรุกจิเมลด็พนัธุ์

ข้ามชาติ และยังมีการเคลื่อนไหวทางสังคม-สิ่งแวดล้อมด้วย

ขณะที่แวดวงวิชาการถกเถียงกันถึงเกษตรพันธสัญญา ซึ่งอาจมีแง่บวกที่ช่วยให้ 

ชาวบ้านปรับเปลี่ยนการผลิตไปสู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูงได้ง่ายข้ึนผ่านการเข้าถึงแหล่งทุน 

ความรู้ เทคโนโลยี และแง่ลบที่ชาวบ้านต้องแบกรับความเสี่ยงในการผลิตแบบนี้ (ดู Patrick 

2004; Singh 2002) แต่มันอาจมีความหมายส�าหรับชาวบ้านมากไปกว่าการมองจากคน

ท่ียังมีทางเลือกในการด�าเนินชีวิต ชาวนาชายวัยห้าสิบกว่าๆ รายหนึ่งที่เกือบเอาชีวิตมาท้ิง

ในกรุงเทพฯ เมื่อเข้ามาท�างานเป็นกรรมการก่อสร้าง เนื่องจากเป็นลมหมดสติบนนั่งร้านที่

สร้างไว้สงู เขาเล่าให้ผูเ้ขยีนฟังว่า การรบัจ้างผลติเมลด็พันธุท์�าให้พวกเขาได้กลับมาอยูที่บ้่าน 

ท�างานอยู่กับบ้าน อยู่ใกล้ลูก-เมีย แม้ที่นาที่มีจะเล็กประมาณ 4 ไร่ แต่การท่ีเมล็ดพันธุ์มี

ราคาดแีละบรษิทัยงัรบัซ้ือคืนด้วย ก็ท�าให้ชาวนาหลายคนยอมเสีย่งมาท�าอาชพีนีเ้พิม่มากขึน้

ความเห็นของชาวบ้านตะวันอีกรายหนึ่งที่ผู้เขียนสัมภาษณ์ยังชี้ให้เห็นถึงการรับรู้ของ

ชาวบ้านถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่การผลิตของหมู ่บ้านต่อการเข้ามาของ

อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์โลกท่ีบ้านตะวัน ปัจจุบันหญิงรายนี้ไม่ได้รับจ้างผลิตเมล็ดพันธุ์แล้ว

เนือ่งจากเธอมปัีญหาสุขภาพและขาดแรงงานจากสามีทีเ่สยีชีวติด้วยอาการ “ไหลตาย” เม่ือ

ไปขายแรงงานที่ประเทศสิงคโปร์ในช่วงปี พ.ศ. 2533 ปัจจุบันลูกชายสองคนแต่งงานแยก

ออกไปอยู่ต่างถ่ินหมดแล้ว ในบ้านจึงเหลือเพียงเธอคนเดียว วันหนึ่งในช่วงฤดูแล้ง เธอบอก

กับผู้เขียนให้สังเกตทุ่งนาในแถบบ้านตะวัน และบอกว่า เราสามารถรู้เลยว่านาผืนไหนเป็น

ของคนบ้านอื่น ผืนไหนเป็นของคนบ้านตะวัน นั่นเพราะคนบ้านอื่นจะเลือกปลูกข้าวโพดทิ้ง

ไว้แล้วไปรับจ้างท�างานอื่นต่อไป กลับมาอีกคร้ังก็ตอนเก็บเกี่ยวข้าวโพด หากเป็นคนบ้าน

ตะวนัแล้วจะไม่ปลกูข้าวโพด เพราะใช้พืน้ทีม่าก แต่ได้เงนิน้อย ไม่คุม้ค่า โดยเธอเปรยีบเทยีบ

กับรายได้จากการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ใช้พื้นท่ีนาไม่กี่งาน แม้จะมีการท�างานเข้มข้นในแปลง
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ผลติขนาดเลก็นี ้แต่กไ็ด้เงนิมาก ยิง่บรรษทัใหม่ท่ีเพิง่เข้ามาอย่างมอนซานโต้ให้ราคาดมีาก 

คนก็แห่ไปท�า ตามที่เธอบอก ราคาเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศที่บริษัทมอนซานโต้รับซ้ือคืนคือ 

กิโลกรมัละ 15,000 บาท โดยมรีอบเวลาการผลติจนถงึรบัเงนิประมาณ 5 เดอืน โดยบางคน

สามารถท�าเงินได้เกือบ 100,000 บาท จากการใช้พื้นท่ีผลิต 3 งาน ญาติของเธอหลายคน

จงึตดัสนิใจเปลีย่นจากการรบัจ้างผลิตให้กบับริษทัเจยีไต๋มาท�าให้กบับรษิทัมอนซานโต้แทน 

โดยใน พ.ศ. 2554 มีชาวบ้านตะวันหันมารับจ้างผลิตเมล็ดพันธุ์ให้กับบริษัทมอนซานโต้

จ�านวน 22 ราย 

ส่วนใน พ.ศ. 2555 มีชาวบ้าน 9 คน ที่หันมารับจ้างผลิตให้บริษัทศรแดงที่เพ่ิงเข้า

มาส่งเสริมการผลิตเมล็ดแตงกวา ชาวบ้านหญิงอีกรายหนึ่งอายุเกือบห้าสิบปีที่ขณะนี้

สามารถส่งลูกเรียนจบระดับอุดมศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร ที่มหาวิทยาลัย

แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ เธอให้เหตุผลถึงการเปลี่ยนมาเลือกท�าการผลิตให้กับบริษัท 

ศรแดงว่า เมลด็แตงกวาทีป่ลกูให้กบับรษิทัเจยีไต๋ แม้จะให้ราคารบัซือ้ท่ีสงูกว่าคือ กโิลกรมัละ 

1,000 บาท แต่บังคับให้ผู้ผลิตตัดแต่งเถาให้เหลือกิ่งเดียวในหนึ่งต้น จึงมีปริมาณรวมของ

ผลตดิเป็นเมลด็ต�า่กว่าของบรษิทัศรแดงท่ีแม้รับซือ้คนืต�า่กว่าในราคากโิลกรมัละ 950 บาท 

แต่อนุญาตให้ผู้ผลิตตัดแต่งเถาเหลือได้ 2 กิ่งในหนึ่งต้น เม่ือติดผลแล้ว จึงได้ปริมาณผล

ต่อต้นมากและมีปริมาณเมล็ดต่อต้นโดยรวมมากกว่า โดยผู้ผลิตรายน้ีค�านวณความต่าง

จากการปลูกในพื้นที่นาของตนเองจ�านวน 2 งาน เธอพบว่า ปริมาณสูงสุดท่ีเธอเคยท�าสถิติ

การผลิตเมล็ดแตงกวาให้กับบริษัทเจียไต๋คือ 16 กิโลกรัม แต่เม่ือเธอหันมาท�าของบริษัท

ศรแดงกลับท�าได้ 25 กิโลกรัม ในขนาดพื้นที่เท่ากันและจ�านวนปลูก 1,200 ต้นเหมือนกัน 

นั่นหมายถึงรายได้ที่ต่างกันจาก 16,000 บาท กับ 23,750 บาท ในหนึ่งรอบการผลิตของ

แตงกวาท่ีใช้เวลาปลูกจนเก็บเกี่ยวเมล็ดรวม 3 เดือน (ดูตาราง 1)

การจัดการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักลูกผสมของชาวนาบ้านตะวันมีหลายกระบวนการที่

สมัพนัธ์และด�าเนนิไปตามขัน้ตอนการเจริญเตบิโตของพืช โดยเริม่ขึน้หลงัจากเกีย่วข้าวเสรจ็

ไปแล้ว เนื่องจากชาวบ้านยังต้องการใช้พื้นที่เพื่อผลิตข้าวไว้บริโภคในครัวเรือนก่อน โดย

หลังเกี่ยวข้าวแล้ว ชาวนาบางรายจะไถปรับที่นาเป็นแปลงเตรียมไว้รอปลูกกล้าพันธุ์ที่บริษัท

จะส่งมาทันที โดยท�าแปลงปลูกแยกเป็นแปลงส�าหรับปลูกพันธุ์แม่และพันธุ์พ่อ กล้าพันธุ์ผัก
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ต�ร�ง 1 กิจกรรมก�รผลิตในรอบปีของบ้�นตะวัน (พ.ศ. 2555)

เดือน ข้�ว พริก มะระ แตงกว� แตงโม ฟักทอง แคนต�ลูป

มกราคม งานบุญข้าวใหม่ เก็บ

กุมภาพันธ์  เก็บ  ปลูก เก็บ

มีนาคม

เมษายน  ผสม ปลูก

พฤษภาคม เพาะกล้าเขตนาลุ่ม  เก็บ

มิถุนายน เพาะกล้าเขตนาบน ผสม

ปักด�าข้าวที่ปลูกใน
นาลุ่ม

กรกฎาคม เพาะกล้านาป่า

ปักด�าข้าวที่ปลูกใน
นาบน

สิงหาคม ปลูกนาป่า เก็บ

กันยายน ดูแลข้าว

ตุลาคม เริ่มเกี่ยวข้าวเบา เพาะ
กล้า

ปลูก ปลูก

พฤศจิกายน นวดข้าวเบา เกี่ยว
ข้าวปี

 
ปลูก

ผสม ผสม ปลูก

ธันวาคม เก็บ ผสม

ที่มา: ประมวลข้อมูลจากการส�ารวจของศูนย์การเรียนรู้โจ้โก้ 

 และการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากชาวบ้านท่ีท�าการผลิตให้กับบริษัทเจียไต๋โดยผู้เขียน
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ที่ถูกส่งมาจากบริษัทจะอยู่ในถาดพลาสติกท่ีมีรหัสหมายเลขเฉพาะ ซึ่งมีเพียงนักปรับปรุง

พันธุ์ของบริษัทเท่านั้นที่รู้ความหมายของเลขรหัสชุดดังกล่าวว่าหมายถึงพันธุ์แม่-พันธุ์พ่อที่

ใช้เป็นคู่ผสมนั้น คัดเลือกเอาสายพันธุ์ใดมาผสมกับอะไร แล้วลักษณะลูกผสมที่ออกมาจะ

มีหน้าตาลักษณะประจ�าพันธุ์อย่างไร โดยรถของบริษัทจะน�าเอากล้าพันธุ์มาส่งที่บ้านของ

โบรกเกอร์ที่อยู่ในบ้านตะวัน แล้วค่อยกระจายส่งต่อให้ผู้ผลิตแต่ละรายมารับตามจ�านวน

ที่บริษัทก�าหนดโควตาแยกชาวนาผู้ผลิตเป็นรายคนต่อจ�านวนกล้าพันธุ์ชัดเจน 

ในขั้นตอนผสมเกสรพืชด้วยมือ ดอกของพืชแต่ละอย่างจะมีช่วงเวลาในการบานของ

ดอกแตกต่างกนัไป บางอย่างก็บานเช้า ชาวนาผูผ้ลติกต้็องปรบัจงัหวะชวีติให้ตืน่ตัง้แต่ยงัมดื 

บางอย่างบานตอนเย็น ชาวนาก็ต้องมารอผสมตั้งแต่บ่าย โดยมีงานที่ต้องท�าก่อนหน้านี้อีก

คือ การน�าคลิปหนีบหรือถุงมาครอบปิดดอกต้นพันธุ์แม่เพ่ือกันแมลงเข้าผสมเกสรแทนคน 

หลังจากนั้น ในวันผสม ชาวนาผู้ผสมจะน�าเอาเกสรตัวผู้จากต้นพันธุ์พ่อที่เก็บรวบรวมไว้

แล้วไปผสมด้วยมอืกบัดอกในต้นพนัธ์ุแม่ในช่วงทีด่อกเริม่บาน เสรจ็แล้วต้องหนบีหรอืครอบ

ปิดดอกเพือ่ป้องกนัแมลงผสมซ�า้ วนเวียนแบบนีไ้ปตามแต่ละดอกซึง่ต้องแข่งขันกบัช่วงระยะ

เวลาอันจ�ากัดของการบานของดอกไม้ด้วย ชาวนาชายรายหนึ่งบอกกับผู้เขียนในวันที่ไป

เย่ียมเขาท่ีแปลงผลติว่า บางคร้ังกต้็อง “ข่มขนื” อนัเป็นค�าเปรยีบเปรยการชิงฉีกกลบีดอกของ

ต้นพันธุ์แม่ก่อนท่ีดอกจะทันบานเต็มท่ีเพื่อเร่งงานผสมเกสรให้เสร็จ

บางครั้งมีปริมาณงานผสมดอกจ�านวนมากจนท�าให้เห็นว่าผสมไม่ทันแล้ว ผู้ผลิต

จ�าเป็นต้องหาแรงงานมาเพิ่ม นอกจากการพยายามไปหาแรงงานต่างหมู่บ้านที่ต้องสอนให้

รู้จักการผสมเกสรผักด้วยมือก่อนแล้ว ชาวบ้านยังมีการหันมาใช้แรงงานแฝงในหมู่บ้านด้วย 

นัน่คอื แรงงานเดก็โตทีจ่ะถกูสอนให้ช่วยท�างานผสมเกสรและการคลปิดอก โดยอาศัยความ

สัมพันธ์เชิงเครือญาติซึ่งเป็นทุนทางสังคมที่ชาวบ้านแปลงเอามาใช้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์

ให้กบับรษิทั ขณะทีบ้่านตะวันเองก็มปัีญหาการขาดแคลนแรงงานในหมู่บ้านอยู่แล้ว เนือ่งจาก

คนรุ่นหนุ่มสาวท่ีมีการศึกษาสูงมีทางเลือกท่ีจะออกไปหางานท�านอกหมู่บ้าน ส�าหรับ

เกษตรกรผู้ผลิตที่ผู้เขียนสัมภาษณ์ นอกจากเป็นคนที่มีอายุเกินสี่สิบแล้ว มักมีการศึกษา

ในระดับชั้นประถมและมัธยมจากการเรียนในระบบการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ท�าให้

ไม่เหลือทางเลือกมากนักในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน หากเป็นงานทั่วไป พวกเขาก็พอจะจ้าง
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แรงงานจากต่างบ้านมาช่วยได้ แต่กับงานที่ต้องอาศัยความประณีตที่มีข้ันตอนต่างๆ มาก

อย่างการผสมเกสรที่สุดท้ายต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุ์จากบริษัท ท�าให้

พวกเขาไม่ค่อยอยากจ้างแรงงานท่ัวไปจากข้างนอก ส่วนแรงงานในแต่ละครวัเรอืนเองกต้็อง

ท�างานผสมในแปลงของตนเอง เนือ่งจากดอกผกัของแต่ละเจ้ากจ็ะบานในเวลาเดยีวกนัหรอื

ไล่เลี่ยกัน จึงท�าให้ไม่อาจช่วยคนอื่นๆ ได้เหมือนในช่วงฤดูด�านาและเก่ียวข้าวที่ชาวบ้าน

ตะวันยังคงมีการระดมแรงงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงานในการท�านาในปัจจุบัน 

การหนัมาใช้แรงงานของครวัเรือนตนเองและแรงงานเด็กอาจไม่พอรบัมอืกบังานผสม

ได้ แต่จะลดจ�านวนต้นลงก็เท่ากับลดรายได้ตามไปด้วย วิธีหน่ึงที่ชาวนาผู้ผลิตบ้านตะวัน

ค้นหาเพือ่ลดความเข้มข้นของปรมิาณงานลงคือการจัดการกบัช่วงการบานดอกของพืช โดย

พวกเขาได้พบเทคนิคบางอย่างโดยบังเอิญเพื่อท�าให้ต้นผักออกดอกไม่พร้อมกัน ความรู้นี้

ได้มาจากความช่างสังเกตของชาวนาผูผ้ลติท่ีพบว่า หากปลกูต้นกล้าไม่พร้อมกนัแล้ว ต้นพชื

เมื่อโตข้ึนมาจะออกดอกไม่พร้อมกัน บางคนก็ใช้วิธีการใส่ปุ๋ยหลังปลูกกล้าพันธุ์ไม่ตรงกัน 

ท�าให้เกิดการออกดอกในเวลาต่างกัน ดังนั้น เมื่อดอกผักทยอยกันบานในแต่ละแปลงแล้ว 

ชาวบ้านก็พอมีเวลาทันผสมเกสรในแต่ละแปลงโดยใช้เพียงแรงงานในครัวเรือน ซึ่งโดยมาก

ก็คือคู่สามีภรรยา มาท�างานในแปลงผสมด้วยกัน

การติดต่อกับบริษัทของชาวบ้านจะผ่านโบรกเกอร์ของบริษัทเมล็ดพันธุ์ที่เป็นชาวนา

ในบ้านตะวันน่ันเอง โบรกเกอร์คนนี้มีต�าแหน่งทางสังคมเป็นผู้ช่วย แก่ฝาย2 ที่เป็นองค์กร

จัดการน�้าในท้องถิ่น โบรกเกอร์จึงรู้จักคนในพ้ืนที่และยังเป็นตัวกลางที่คอยเชื่อมประสาน

ระหว่างเจ้าหน้าที่ของบริษัทกับชาวบ้านที่มารับจ้างผลิต แต่เดิมจะมีเพียงคนเดียวเนื่องจาก

มีเพียงบริษัทเดียวคือ เจียไต๋ แต่พอมีบริษัทใหม่เข้ามาอย่างบริษัทมอนซานโต้ จึงมีชาวนา

รายอืน่ขึน้มาเป็นโบรกเกอร์ด้วย โดยโบรกเกอร์จะคอยเรยีกประชมุเพือ่แจ้งนัดหมายวนัเวลา

ที่แน่นอน เช่น วันที่บริษัทจะส่งกล้าพันธุ์มาให้ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ โบรกเกอร์กลายมาเป็น

ผูค้มุตรวจตราชาวนาด้วยกนัเองในหมู่บ้าน และทราบด้วยว่าใครมคีวามสมัพนัธ์ทางเครอืญาติ

2 แก่ฝาย คือ ชื่อต�าแหน่งหัวหน้าองค์กรจัดการน�้าในระบบเหมืองฝาย.
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กับใคร จึงเป็นการควบคุมภายในหมู่บ้านที่เพิ่มข้ึนมาจากการดูแลของเจ้าหน้าที่และ 

นักปรับปรุงพันธุ์ของบริษัทที่จะมาตรวจแปลง 

หลังเก็บเมล็ดและล้างท�าความสะอาดโดยไม่ลืมที่จะใช้สารเคมีป้องกันเมล็ดอย่าง

ยาฆ่าเชื้อราแล้ว บริษัทจะน�าเมล็ดที่ได้เก็บรวบรวมจากชาวบ้านไปตรวจสอบคุณภาพ ถ้า

หากผสมติดเมล็ดได้ปริมาณมากกว่าท่ีคาดไว้และผ่านเกณฑ์มาตรฐานความงอก-ความ

บริสุทธิ์ตรงตามสายพันธุ์ บริษัทจะจ่ายเงินพิเศษเพิ่มให้อีก หรือหากพบว่าค่าความบริสุทธ์ิ

ลดลงเกินร้อยละ 4 (สุ่มจาก 100 เมล็ด พบมี 4 เมล็ดไม่ตรงตามพันธุ์ที่ก�าหนด) บริษัทจะ

ลดเงินที่จ่ายให้เหลือร้อยละ 60 จากราคาที่รับปากไว้ โดยจะมีการน�าเอารายการแสดงยอด

เงนิเข้าบญัชทีีบ่รษิทัจะจ่ายมาตดิขึน้กระดานในหมูบ้่าน เพ่ือแจ้งให้ผูผ้ลติได้เหน็รายรบัทกุคน 

อดีตเจ้าหน้าท่ีภาคสนามของบริษัทเมล็ดพันธุ์แห่งหนึ่งที่เคยมาคุมงานที่บ้านตะวันเล่าให ้

ผู้เขียนฟังถึงเหตุผลที่ท�าเช่นนั้นว่า มันช่วยท�าให้ชาวบ้านอยากแข่งขันกันเองมากข้ึนในการ

ท�าเป้าการผลติหรอืเพือ่ล้มสถติขิองตวัเองทีเ่คยท�าเอาไว้ในฤดกูารผลติครัง้ก่อน เขายังบอก

อีกด้วยว่า บริษัทเข้าใจดีถึงเงื่อนไขของบ้านตะวันที่มีความเหมาะสมในการผลิตเมล็ดพันธุ์ 

โดยนอกจากเงือ่นไขของสภาพกายภาพพืน้ท่ีซ่ึงเป็นพืน้ทีใ่กล้แหล่งน�า้และมีระบบชลประทาน

ดีแล้ว ชาวนาท่ีบ้านตะวันยังมีที่นาน้อยอีกด้วย เจ้าหน้าที่รายเดิมจึงพยายามช้ีให้ชาวบ้าน

เห็นว่า หากผลิตพืชอื่นในขนาดพื้นท่ีเท่ากันก็ได้เงินน้อยกว่าผลิตเมล็ดพันธุ์มากและไม่มี

ความแน่นอนเรื่องการขายผลผลิตอีกด้วย

ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถท�าได้ตามเป้าตลอดทุกครั้ง หากไม่ผ่านมาตรฐานก็จะถูกตัด

ลดเงินออกจากท่ีสัญญาไว้ ชาวนาบางคนก็สงสัยในการตรวจสอบมาตรฐาน เพราะขั้นตอน

เหล่านีอ้ยูพ้่นไปจากมอืของชาวนา แต่ไปอยูท่ี่เจ้าหน้าทีข่องบรษิทัทีจ่ะเป็นผูท้ดสอบทีโ่รงงาน 

เจ้าหน้าทีบ่รษิทัอธบิายถงึสาเหตขุองการตดัลดเงนิว่าถอืเป็นความบกพร่องของชาวนาผูผ้ลติ

เอง เพราะพวกเขาเก่ียวข้องในกระบวนการผลตินับตัง้แต่การปลกู การเตรยีมดนิ การใส่ปุ๋ย 

การควบคุมก�าจัดวัชพืช การดูแลรักษาพืชจากโรคแมลง การผสมเกสรและการจัดการเมล็ด

หลังเก็บเกี่ยวที่ต้องหมักล้างตากเมล็ด ซึ่งชาวนาอาจไม่ได้ท�าตามขั้นตอนและค�าแนะน�า

ของเจ้าหน้าที่บริษัท เป็นต้น บางรายถูกตัดออกจากสายการผลิต ซึ่งเกิดข้ึนได้เม่ือเจ้าหน้า

บริษทัพจิารณาว่าไม่มคีวามสามารถท�าการผลติเมล็ดพันธุไ์ด้ตามมาตรฐานของบรษัิท หรอื
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กรณีท่ีน่าสนใจคือ การถูกตัดออกเพราะชาวนาผู้ผลิตแอบขโมยเอาเมล็ดพันธุ์ของบริษัทไป

ขายต่อ เรื่องแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในบ้านตะวัน แต่ก็ยังไม่มีการฟ้องด�าเนินคดี

แม้ไม่มีใครเคยอ่านกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชมาก่อน (หมายถึง พ.ร.บ. คุ้มครอง

พันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ท่ีให้ความคุ้มครองพืชใหม่และสิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืช และ พ.ร.บ. 

พันธุ์พืช พ.ศ. 2518) ชาวบ้านตะวันก็รับรู้เรื่องสิทธิเหนือตัวพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ท่ีตนเอง

รับจ้างผลิตให้กับบริษัท โดยเส้นแบ่งที่แยกชาวนาออกจากเมล็ดพันธุ์ได้นิยามขึ้นมาจาก

ความเข้าใจจากการตัดออกจากสายการผลิตที่เป็นมาตรการลงโทษโดยตรงของบริษัทแล้ว 

เจ้าหน้าบริษัทยังขู่จะฟ้องด�าเนินข้อหาขโมยทรัพย์สินของบริษัทท่ีอ้างความเป็นเจ้าของพันธุ์

ตามกฎหมายอีกด้วย “มันเป็นลิขสิทธ์ิของเขา” ชาวบ้านรายหนึ่งบอกกับผู้เขียนเมื่อถามถึง

การทีช่าวบ้านจะแอบเก็บเอาเมลด็ผกัที่รบัจ้างปลูกไว้ไปปลกูตอ่ได้หรอืไม่ แม้จะเป็นไปเพื่อ

ไว้บริโภคในครัวเรือนเท่าน้ัน เมื่อเห็นว่ามันมีลักษณะบางอย่างดี เช่น ผลใหญ่ รสชาติดี 

เป็นต้น 

ท่ีจริงแล้ว ชาวบ้านก็เคยแอบลองเสี่ยงท�าหลายอย่างที่บริษัทไม่อยากให้ท�า ในแง่น้ี 

เราจึงอาจกล่าวได้ว่า เส้นแบ่งทรัพย์สินของบริษัทและผู้รับจ้างผลิตก็ไม่ได้ตายตัวเสมอไป 

การต่อรองเหนือทรัพยากรอย่างตัวพันธุ์พืชระหว่างชาวบ้านและเจ้าหน้าท่ีบริษัทจึงมีผลให้

เส้นแบ่งเหนอืพนัธ์ุพชืได้รบัการปรบัเปล่ียนไปบ้าง ดงักรณกีารแอบเอาผลแตงกวาของต้นพันธุ์

พ่อฝังดินเอาไว้แล้วเอาฟางข้าวกลบเพื่อจะรอเก็บเมล็ดไว้ท�าเชื้อพันธุ์ปลูกต่อไป แต่สิ่งนี้ก็

มักไม่ได้ผลเพราะหลังจากงานผสมเสร็จสิ้นแล้ว เจ้าหน้าตรวจแปลงของบริษัทจะสั่งให้

เกษตรกรถอนรากท�าลายต้นพันธุ์พ่อทิ้งไป ดังนั้น ผลที่ชาวบ้านเลือกแอบฝังดินเอาไว้จะใช้

ไม่ได้อีกต่อไปเพราะยังไม่สุกแก่เต็มท่ี บางครั้งเจ้าหน้าที่ก็จะเหยียบผลของต้นพันธุ์พ่อใน

แปลงให้แตกไปเลย “บริษัทมันไม่อยากให้เราเก็บไว้” ชาวนารายหนึ่งกล่าวต่อผู้เขียนถึง

การท่ีเจ้าหน้าที่จากบริษัทเมล็ดพันธุ์ Takii จากประเทศญี่ปุ่น (บริษัทนี้มีสายสัมพันธ์ท่ีดีกับ

บริษัทเจียไต๋) ไม่อยากให้ชาวนาเก็บผลของต้นพันธุ์พ่อไว้ 

อีกกรณีหนึ่งคือ ชาวนาผู้ผลิตท่ีเคยแอบเก็บเมล็ดบางส่วนที่ส่งให้บริษัทได้และน�าไป

ปลูกในพื้นท่ีที่สามารถหลบพ้นสายตาจนส�าเร็จ (เช่น ตามพ้ืนที่บ้านญาติที่อยู่ในบ้านอื่น) 
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แต่ก็พบว่า พืชลูกผสมเหล่านี้หลังจากน�าไปปลูกต่อแล้ว ผลผลิตในรุ่นต่อไปจะไม่ดีเหมือน

เดิมอีก ท�าให้พวกเขาไม่อยากเก็บเมล็ดผักลูกผสมไว้ท�าพันธุ์อีกต่อไป 

นอกจากเมล็ดแล้ว ชาวบ้านพยายามต่อรองการใช้ประโยชน์ส่วนต่างๆ ของพืชที่

ตนเองรบัจ้างผลติให้กับบริษทัด้วย เช่น ในการเก็บเก่ียวเมล็ดแคนตาลปูให้บรษัิทนัน้ ชาวบ้าน

จะขอน�าเอาเนื้อข้างในผลไปขายต่อ โดยบางรายจะตั้งโต๊ะขายอย่างเปิดเผยหน้าบ้านของ

ตนเองที่ติดกับถนนใหญ่และโรงเรียนที่มีคนสัญจรผ่านไปมามาก โดยผู้ค้าจะควักเอาเมล็ด

ออกไปและขายเฉพาะส่วนเน้ือให้ บางรายยังน�าแคนตาลูปเหล่านี้มาจ�าหน่ายที่ตลาดใน 

ตัวเมืองอีกด้วย นอกจากนี้ ชาวบ้านยังใช้ประโยชน์ส่วนอื่นๆ ของต้นพืชที่เก็บมาจากต้นพันธุ์

พ่อเพื่อมาบริโภคต่อในครัวเรือน เช่น ผลแตงกวาอ่อน ลูกอ่อนและยอดของฟักทอง เป็นต้น 

การกระท�าเช่นนี้เดิมไม่เป็นท่ียอมรับส�าหรับบริษัท โดยอ้างกฎหมายว่าบริษัทเป็นเจ้าของ

พนัธุพ์ชื แต่ชาวบ้านอธิบายว่า พวกเขาไม่ได้ขายเมลด็และส่วนทีเ่อามาก็แค่เพือ่การด�ารงชพี 

โดยน�ามาบริโภคเป็นอาหารในครัวเรือนเป็นหลัก และถึงขายก็เพ่ือพอเป็นรายได้เล็กน้อย

ประทังชีวิตในระหว่างรอให้บริษัทส่งเงินค่าจ้างผลิตเมล็ดผักมาให้ เพราะชาวบ้านไม่ได้มี

รายได้ประจ�าแบบเงินเดือน ในช่วงหลังข้อพิพาทเรื่องดังกล่าวก็หยุดไป โดยบริษัทหันมา

ประนีประนอมกับชาวบ้านแทน

จะเห็นได้ว่า การขยายตวัของอตุสาหกรรมเมลด็พนัธุม์ส่ีวนปรบัเปลีย่นชาวนาให้กลาย

เป็นผู้รับจ้างผลิต ซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่คนชนบทเอง (ไม่ทุกคน) ก็เห็นการเข้ามาของบรรษัท

เป็นโอกาสทางเศรษฐกจิของตนเองด้วยเช่นกนั อนัทีจ่รงิ ภาพของชาวบ้านตะวันทีก่�าลงัท�าการ

ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักลูกผสมน้ัน หากมองในระดับโครงสร้างเศรษฐกิจ-การเมืองมหภาค บ้าน

ตะวนัได้กลายเป็นพืน้ทีซ่ึง่ถกูเชือ่มเข้าเป็นส่วนหน่ึงของเครอืข่ายท่ีก�าลงัเตบิโตอย่างต่อเน่ือง

ของอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ โดยเกิดข้ึน

ภายหลงัจากทีม่กีารปรบัโครงสร้างภาคการเกษตรของไทยเพ่ือมุ่งสูก่ารส่งออกสนิค้าเกษตร

มูลค่าสูง ดังที่การเติบโตของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ลูกผสมใน

ประเทศไทยช่วงปลายคริสต์ทศวรรษ 1980 ได้รับอานิสงส์อย่างมากจากการเติบโตก่อน

หน้านี้ของอุตสาหกรรมส่งออกอาหารแปรรูป ซ่ึงค่อยๆ บูรณาการประเทศไทยเข้าสู่ตลาด

โลกตัง้แต่ช่วงปลายครสิต์ทศวรรษ 1970 และท�าให้ไทยกลายเป็นหนึง่ในประเทศทีถ่กูจับตา
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ในฐานะประเทศเกษตรอุตสาหกรรมใหม่ของเอเชีย (New Agro-industrial Countries 

- NACs; Christensen 1992; Pritchard and Burch 2003) โดยไม่กี่ทศวรรษหลังการ

เปิดเสรีอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ที่ ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (The Board 

of Investment of Thailand: BOI) เชิญชวนให้มีการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นนั้น 

ก็พบผลลัพธ์ท่ีว่า เมล็ดพันธุ์ผักทั้งในส่วนพันธุ์ผสมเปิด (open-pollinated variety) และ

ลกูผสม (hybrids) มาจากการผลติโดยภาคเอกชนประมาณ 50 บรษิทั ซึง่คดิเป็นร้อยละ 75 

ของปริมาณเมล็ดพันธุ์ ในขณะท่ีภาครัฐผลิตออกมาเพียงร้อยละ 5 ในท้องตลาด (Nath 

et al. 1999) หลังจากน้ัน พันธุ์ผักท่ีรวมไปถึงข้าวโพดและข้าวฟ่างก็ถูกแทนที่ด้วยพันธุ์

ลูกผสมเกือบถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว (Seed Association of Thailand 2007)

นอกจากเปิดเสรีในส่วนของการส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์แล้ว 

ประเทศไทยยงัปรบัโครงสร้างทางกฎหมาย อนัหมายถงึการปรบัเปลีย่นเชิงสถาบนัทีส่มัพันธ์

กับระเบียบการค้าเมล็ดพันธุ์ให้เอื้อต่อการด�าเนินธุรกิจเมล็ดพันธุ์อีกด้วย ดังเช่นการออก

กฎหมายหลายฉบับท่ีหันมาให้ความคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์พืช 

(breeder’s rights) วิทยาการปรับปรุงพันธุ์พืช การค้าเมล็ดพันธุ์ การคุ้มครองสิทธิบัตร 

และการคุม้ครองสิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตร์ โดยเฉพาะการตรากฎหมายคุม้ครองพันธุพื์ช (Plant 

Variety Protection Act) ท่ีมักกล่าวกันว่า ภายใต้แนวคิดเสรีนิยมใหม่นั้น การตรา

กฎหมายท�านองนีไ้ด้รับเอาแนวทางของข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศอย่าง TRIPS (Trade 

Related Aspects of Intellectual Property Rights) ทีน่ยิามให้สารพนัธุกรรม เมลด็พนัธุ ์

และผลิตภัณฑ์ที่มาจากพืชนั้นเป็นสมบัติของเอกชน (ดู Harvey 2005: 160) เหล่านี้แสดง

ให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การผลิตเมล็ดพันธุ์ของรัฐโดยให้ความส�าคัญกับภาค

เอกชนมากขึ้น เพื่อหวังให้ช่วยยกระดับการค้าเมล็ดพันธุ์ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ฝั่งภาค

เอกชนเองก็พยายามกดดันให้รัฐปรับแก้กฎหมาย โดยเฉพาะ พ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 

2542 เพื่อช่วยคุ้มครองทรัพย์สินของเอกชนอันหมายถึงพันธุ์พืชจากปัญหาการขโมยพันธุ์ 

(Bangkok Post 2009) 

ส�าหรับ พ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ตราข้ึนเนื่องจากพันธกรณีที่ประเทศไทย

มีต่อ TRIPS ซ่ึงก�าหนดให้ประเทศสมาชิกขององค์การการค้าโลก (WTO) ต้องออกกฎหมาย
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คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาโดย พ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ยังมีส่วนผสมแบบ

ประนีประนอมของหลักการและแนวคิดตามพันธกรณีที่ประเทศไทยรับรองอนุสัญญาความ

หลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity: CBD) ที่ยอมรับให้

อธิปไตยรัฐเหนือทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ดังนั้น พ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ์พืช 

พ.ศ. 2542 ของไทยจึงมีท้ังด้านการคุ้มครองพันธุ์พืชที่มีอยู่ในประเทศไทยและการคุ้มครอง

พันธุ์พืชใหม่แบบ UPOV3  ที่นักปรับปรุงพันธุ์พืชรวมทั้งบริษัทเมล็ดพันธุ์ใช้อ้างสิทธิความ

เป็นเจ้าของเหนือพันธุ์พืช (ดู สมชาย รัตนชื่อสกุล 2556) 

เงื่อนไขส�าคัญอีกประการหนึ่งที่คาดว่าจะช่วยขยายโอกาสทางการค้าเมล็ดพันธุ์ของ

ไทยในตลาดเมล็ดพันธุ์โลก คือ ความรู้และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ แต่

ประเทศไทยยังคงระงับการทดลองพืชจีเอ็มโอในระดับแปลงเปิด (ดู วิฑูรย์ เลี่ยนจ�ารูญ และ

คณะ 2551, 240) นั่นช่วยเปิดทางให้กับเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์แนวทางอื่น เช่น การ

ปรับปรุงพันธุ์ด้วยเทคโนโลยีการคัดเลือกโดยโมเลกุลเครื่องหมาย (Marker-Assisted 

Selection: MAS) ท่ีใช้ระยะเวลาคัดเลอืกพนัธ์ุส้ันลงเพือ่ช่วยให้อตุสาหกรรมเมลด็พันธุไ์ทย

สามารถแข่งขนัเติบโตต่อไปในตลาดโลก (ด ูNational Center for Genetic Engineering 

and Biotechnology 2009) 

ในปัจจบุนั ส่วนแบ่งทางการตลาดเมลด็พนัธุข์องไทยยงัคงอยู่ในระดบัทีส่งูในภมิูภาค

เอเชียแปซิฟิก ในขณะที่มูลค่าการส่งออกเมล็ดพันธุ์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอยู่ที่ประมาณ 

450 ล้านเหรียญสหรัฐ ประเทศที่เป็นผู้น�าทางด้านการส่งออกเมล็ดพันธุ์จากในภูมิภาคโดย

เรียงจากอันดับแรกคือ ญี่ปุ่น จีน ไทย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ (Bangkok Post 2009) 

โดยประมาณตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา ปริมาณการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสม 

ในประเทศไทยท่ีเพิ่มสูงขึ้นได้ถูกส่งออกไปสู่ตลาดเมล็ดพันธุ์ใน 53 ประเทศ (Seed 

Association of Thailand 2007) ใน พ.ศ. 2548 บริษัทเมล็ดพันธุ์จ้างแรงงานมากกว่า 

3 The International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV) เป็น

องค์กรภาครัฐระหว่างประเทศที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดย The International Convention for the Protection of 

New Varieties of Plants ที่มุ่งให้ประเทศสมาชิกใช้ระบบสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่.
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28,000 ครอบครัวในประเทศไทย การพัฒนาอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ยังเน้นพืชจ�าพวก

แตงกวา พริก มะเขือเทศ และข้าวโพด เพือ่ช่วยแข่งขนัในระดบัทีส่งูขึน้ (National Center 

for Genetic Engineering and Biotechnology 2009) โดยวางยุทธศาสตร์ให้

ประเทศไทยกลายเป็นฮับเมล็ดพันธุ์ของเอเชีย (Asian Seed Hub) ต่อไปในอนาคต 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ไทยเป็นครัวของโลก แนวทางดังกล่าวดูเหมือนได้รับการขานรับ

ด้วยดีจากบริษัทเมล็ดพันธุ์ ดังที่ตัวแทนรายหน่ึงของบริษัทมอนซานโต้ประกาศบนเวที

สัมมนาวิชาการในงานประชมุเมลด็พนัธ์ุแห่งชาตคิรัง้ที ่9 ซึง่จดัขึน้ทีจ่งัหวดัน่านในช่วงปี พ.ศ. 

2555 และผู้เขยีนมีโอกาสเข้าร่วมสังเกตการณ์ว่า “ไทยคือ 1 ใน 5 ของมหาอ�านาจผู้ผลิต

อาหารของโลก โจทย์ของไทยไม่ใช่เร่ืองการแก้ไขความอดยากอกีแล้ว แต่จะท�าอย่างไรให้

ไทยมศีกัยภาพทีจ่ะผลติอาหารเลีย้งคนได้ 250-300 ล้านคน แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม

แห่งชาตฉิบบัที ่11 ต้องแข่งขัน และคนไทยก็เก่งในด้านการเกษตร ... เทคโนโลยีชีวภาพคือ

คลื่นการเปลี่ยนแปลงโลก สงครามโลกครั้งท่ี 3 จะเป็นสงครามชีวภาพ จะไม่มีการรบกัน

อีกแล้ว แต่จะแข่งกันที่ความอยู่ดีกินดี ขึ้นอยู่กับใครมีความรู้ได้ก่อน เข้าใจ “ธรรมชาติ” ได้

ก่อน”

โดยสรุป ผู้เขียนได้เสนอให้เห็นพ้ืนที่ศึกษาที่มีภูมิทัศน์ของการผลิตข้าวที่เน้นบริโภค

ในครัวเรือนเป็นหลัก ซึ่งอาจดูเหมือนว่า แม้ชาวนาบ้านตะวันยังคงให้ความส�าคัญกับการ

ผลิตเพื่อยังชีพซึ่งเข้ากับภาพชาวนาชนบทชวนฝันตามโฆษณาท่องเท่ียวเมืองน่านท่ีชูภาพ

วถิชีวีติแบบ “เนิบนาบ” แต่ภาพสังคมชาวนาชนบททีอ่ยูก่บัเศรษฐกจิเชงิศลีธรรมแบบหยดุนิง่

ไม่อาจน�ามาใช้อธิบายความเปลี่ยนแปลงของบ้านตะวันได้อีกแล้ว โดยภูมิทัศน์ดังกล่าวนี้

กลับซ้อนทับไปกับการผลิตสินค้าทางการเกษตรที่มีมูลค่าสูงเมื่อบ้านตะวันได้ถูกผนวกเข้า

สู่ตลาดเมล็ดพันธุ์โลก โดยเกิดการสะสมทุนผ่านการผลิตแบบยืดหยุ่นที่จ้างชาวนาผู้ผลิต

ขนาดเล็กให้ท�าการผลิตและแบกรับความเส่ียงภายใต้ระบบเกษตรพันธสัญญา การจัดการ

เมลด็พนัธุข์องชาวนาในบรบิทเช่นนีจ้งึต่างกบัภาพชาวนาชนบททีห่ว่านเมลด็พันธ์ุของตนเอง

และเพาะปลูกพืชพันธุ์ตามหัวไร่ปลายนา แล้วใช้ชีวิตเรียบง่ายเนิบนาบเฝ้ารอคอยวันเก็บ

เกี่ยวผลผลิตอย่างสงบเงียบไปวันๆ โดยเมล็ดพันธุ์ที่ชาวบ้านจัดการผลิตกลับเป็นสินค้าที่

บรษิทัอ้างความเป็นเจ้าของพนัธุพื์ชผ่านสทิธนิกัปรบัปรงุพันธุแ์ละกดีกดัผ่านทรพัย์สนิเอกชน

ท่ีมีกฎหมายรัฐรับรองเพื่อบูรณาการประเทศไทยเข้าสู่ตลาดเมล็ดพันธุ์โลก 
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ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม-สิ่งแวดล้อม:�
ฟื้นเศรษฐกิจเชิงศีลธรรมและสิทธิชาวนาในทรัพยากรพันธุกรรมพืช

เพื่อจะเข้าใจถึงการจัดการเมล็ดพันธุ์ของชาวนามากย่ิงขึ้น ในส่วนนี้ ผู้เขียนเสนอว่า

ไม่ได้มีแต่เพียงกลุ่มทุนอย่างบรรษัทเมล็ดพันธุ์เท่านั้นที่มีส่วนในการเปลี่ยนโฉมหน้าของ

ภูมิทัศน์ชนบทและควบคุมการจัดการทรัพยากรเมล็ดพันธุ์ของชาวบ้าน หากแต่ขบวนการ

เคลื่อนไหวทางสังคม-สิ่งแวดล้อมเองก็มีส่วนด้วยเช่นกัน ผู้เขียนจึงได้หันมามองขบวนการ

เคลื่อนไหวทางสังคม–ส่ิงแวดล้อมท่ีพยายามด�าเนินโครงการต่างๆ ที่มีผลในการประกอบ

สร้างความจริงและจินตนาการว่าด้วย “ชาวนา” และ “เมล็ดพันธุ์” ท่ีอาจท�าให้ “คน” และ 

“สิ่ง” ต่างๆ ท่ีไม่ได้อยู่ในจินตนาการเหล่านั้นกลายเป็นอื่น ขณะที่ขบวนการเคลื่อนไหวอ้าง

ถึงตัวแบบการพัฒนาทางเลือกให้เป็นทางออกต่อสังคมชนบท

จังหวัดน่านนอกจากเป็นพื้นที่หนึ่งที่ส�าคัญต่ออุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์แล้ว ยังเป็น

พื้นท่ีซ่ึงมีการด�าเนินโครงการพัฒนาที่ต้องการอนุรักษ์ธรรมชาติและปรับปรุงคุณภาพชีวิต

ของประชากร โดยในเขตพื้นท่ีสูงพบว่ามีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาด�าเนินงานในพ้ืนที่ เพ่ือให้

คนบนพื้นท่ีสูงหยุดการเกษตรแบบ “ไร่เลื่อนลอย” แล้วหันมาเพาะปลูกในพ้ืนท่ีซึ่งถูกปรับ

แต่งขึ้นเป็น “นาขั้นบันได” ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นให้ชาวบ้านพึ่งตนเองและ

ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรบนพื้นที่ต้นน�้า ขณะที่สิ่งนี้สวนทางกับการปรับตัวทาง

เศรษฐกจิของชาวบ้านทีไ่ด้หนัมาผลติข้าวโพดเลีย้งสัตว์ในระบบเกษตรกรรมเชิงพาณชิย์และ

ชาวบ้านยังมีการเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยโดยสนับสนุนขบวนการกลุ่มคนเสื้อแดง

อีกด้วย (Rossi 2012) บ้านตะวันก็เป็นอีกพ้ืนที่หนึ่งที่ถูกเช่ือมเข้ากับโครงการพัฒนา ดังที่

ในปี พ.ศ. 2544 มีโครงการจัดต้ังโรงเรียนชาวนาท่ีกลุ่มแกนน�าชาวนาในบ้านตะวันร่วมกับ

ศนูย์การเรยีนรูโ้จ้โก้ภายใต้เครอืข่ายมลูนิธิฮกัเมอืงน่าน ซึง่หนัมาด�าเนนิโครงการอนรุกัษ์และ

พฒันาความหลากหลายทางชวีภาพทีม่ชีมุชนเป็นฐาน โดยเป็นโครงการทีร่่วมมือกบัองค์กร

พัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะองค์กร SEARICE จากประเทศฟิลปิปินส์ ซึง่ด�าเนนิการ 

ภายใต้โครงการ Community Biodiversity Development and Conservation - 

CBDC Project (ดู CBDC 2003) โดยขบวนการดังกล่าวนี้พยายามเสนอว่า เมล็ดพันธุ์

เป็นทรัพย์สินส่วนรวม (seeds as commons; ดู Navdanya 2012, 116)
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ส�าหรบัโครงการท่ีศนูย์โจ้โก้ด�าเนินการในหลายหมู่บ้านมีวตัถปุระสงค์ให้ชาวนาหนัมา

พึ่งตนเองในด้านเมล็ดพันธุ์ให้ได้ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่คุกคามสังคมวัฒนธรรมชาวนา

และการสูญสลายไปของความหลากหลายทางชีวภาพในยุคปฏิวัติเขียว กล่าวให้ชัดเจนขึ้น

ก็คือ โครงการโรงเรียนชาวนาบ้านตะวันได้แสดงให้เห็นว่า บ้านตะวันกลายเป็นจุดเช่ือมต่อ

อันหน่ึงในเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรที่ “ความหลากหลายทางชีวภาพ” ได้กลายเป็น

สิง่ทีถ่กูประกอบสร้างข้ึนภายใต้วาทกรรมส่ิงแวดล้อมระดบัสากลในช่วงครสิต์ทศวรรษ 1980 

(Escobar 1998) โดยวาทกรรมอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวมีส่วนช่วย

ท�าให้เกดิการไหลเวียนของทนุ อดุมการณ์ ความรู ้บคุคลากร และเมลด็พันธุ ์ระหว่างชาวนา

และศนูย์โจ้โก้ตลอดจนพนัธมติรทางวาทกรรมทีเ่คลือ่นไหวในประเดน็ทางสงัคม-สิง่แวดล้อม 

ในปี พ.ศ. 2544 ศูนย์โจ้โก้ได้เสนอให้มีการอนุรักษ์พันธุ์พืชในพ้ืนที่บ้านตะวัน ยก

ตัวอย่างเช่น ข้าวดอสะเทิ้น ข้าวต้นต�่า ข้าวดอหม่า ข้าวเต๋ย และ กข6 (CBDC 2003) หลัง

จากกลบัมาจากดูงานท่ีประเทศฟิลปิปินส์ กลุม่ชาวนาทีเ่รียนรูก้ารผสมพนัธุข้์าวได้ทดลองท�า

คูผ่สมขึน้ โดยได้มกีารสร้างความคิดเรือ่ง “ข้าวในฝัน” ขึน้ในความสมัพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่

เทคนิคเกษตรกรรมจากศูนย์โจ้โก้และแกนน�าชาวนาบ้านตะวัน โดยลักษณะของข้าวในฝัน

ที่ชาวนาก�าหนดเป้าหมายการปรับปรุงพันธุ์คือ ข้าวที่หุงนุ่มกินอร่อย เมล็ดเรียวยาวแบบข้าว 

กข 10 ล�าต้นแข็งแรงไม่ล้มง่าย เป็นข้าวอายุเบา ล�าต้นสูงเพื่อน�าฟางข้าวไปใช้ในแปลงพริก 

ท่ีจริงแล้ว การผลิตสร้าง “ข้าวในฝัน” เป็นส่วนหนึ่งของจินตนาการว่าด้วยพันธุ์ข้าว

ที่น�าไปสู่กระบวนการสร้างพันธุ์ใหม่ท่ีถูกปรับปรุงโดยชาวนา หรือก็คือ การผลิตสร้าง “พันธุ์

ชาวนา” (peasant variety) โดยกระบวนการหลกั 2 ประการ ทีถ่กูน�ามาใช้ในการปรบัปรงุ

พันธุ์พืชและการเกษตรของชาวบ้านนั้น ถูกเชื่อมเข้ากับแนวทางเกษตรอินทรีย์ที่ศูนย์โจ้โก้

พยายามให้ชาวนาหันมาลดการใช้สารเคมกีารเกษตรและเปลีย่นไปใช้สารสกดัชวีภาพมาก

ขึ้น นั่นคือ (1) การปรับปรุงพันธุ์อย่างมีส่วนร่วม (the participatory plant breeding 

- PPB) และ (2) การคัดเลือกพันธุ์อย่างมีส่วนร่วม (the participatory variety selection 

- PVS) หากสังเกตจากพันธุ์ข้าวที่น�ามาเป็นคู่ผสมนั้นจะพบว่า ชาวบ้านได้ใช้ทั้งพันธุ์ “พ้ืน

เมือง” และ “พันธุ์ปรับปรุง” เช่น การน�าพันธุ์ดอหม่ามาผสมกับพันธุ์ กข10 ซึ่ง กข10 

เป็นพันธุ์ปรับปรุงจากกรมการข้าวเพื่อได้ข้าวท่ีมีอายุสั้น ท�าให้ระยะเวลาการปลูกจนถึงการ
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เก็บเกี่ยวสั้นลง โดยความเป็นมาของข้าวพันธุ์ กข10 นี้สามารถสืบย้อนไปสู่การสร้าง 

“ข้าวมหัศจรรย์” ท่ีพัฒนาโดยสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) อย่างข้าว IR8 ซึ่งเป็นข้าว

ที่มีลักษณะต้นเตี้ยและตอบสนองต่อปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตให้สูงขึ้น จนกลายเป็น

สัญลักษณ์ความส�าเร็จหนึ่งของของการปฏิวัติเขียวในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1960

นอกจากงานปรบัปรงุพนัธุแ์ล้ว ศนูย์โจ้โก้ยงัได้สนบัสนนุให้โรงเรยีนชาวนาบ้านตะวัน

เป็นแหล่งเกบ็รกัษาพนัธ์ุข้าว หรือกคื็อธนาคารเมลด็พันธุช์มุชน (community seed bank) 

ในปี พ.ศ. 2552 โรงเรียนชาวนาแห่งนี้ท�าการอนุรักษ์และปลูกรักษาพันธุ์ข้าวไว้ถึง 103 

สายพันธุ์ โดยนอกจากเก็บพันธุ์เองแล้ว ก็ยังมีพันธุ์ข้าวที่ได้มาจากเครือข่ายองค์กรพัฒนา

เอกชนและเครือข่ายชาวนา และที่ส�าคัญคือ มีบางสายพันธุ์ข้าวที่ส่งมาจาก ดร.ดวงดี (นาม

สมมติ) นักปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่ศูนย์วิจัยข้าว จังหวัดอุบลราชธานี และสายพันธุ์ข้าวที่เกิดจาก

เทคโนโลยี MAS ที่ ดร.ธีระ (นามสมมติ) นักวิทยาศาสตร์จาก BIOTEC ท�าการผสมยีนส์

ข้าวหอมนิลเข้ากับข้าว กข6 เพื่อให้เกิดลักษณะต้านทานโรคใบไหม้จากเชื้อรา ภายหลัง

ประชากรสายพันธุ์น้ีหลายชุดถูกส่งมาให้ชาวนาในจังหวัดน่านอีกหลายพ้ืนที่ปลูกคัดต่อใน

แปลง จนคดัได้สายพนัธุท์ีช่าวนาในจงัหวดัน่านพอใจ ดร.ลกูปัด (นามสมมต)ิ ซึง่เป็นอาจารย์

ด้านการปรบัปรงุพนัธุพ์ชืทีท่�างานในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลและร่วมงานกบั BIOTEC 

กระทรวงวิทยาศาสตร์ได้น�าไปทูลเกล้าขอพระราชทานชื่อจากองค์สมเด็จพระเทพฯ เม่ือ

เสดจ็เยีย่มและตดิตามความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชด�ารทิีจั่งหวัดในปี พ.ศ. 2553 

ซึ่งได้พระราชทานชื่อสายพันธุ์ข้าวดังกล่าวว่า “ธัญสิริน” 

อย่างไรก็ตาม จ�านวนชาวนาบ้านตะวันท่ีร่วมในโครงการกลับลดลงเรื่อยๆ จากระยะ

เริ่มต้นโครงการท่ีมีเกือบ 30 คน ปัจจุบันเหลือสมาชิกที่ท�ากิจกรรมอย่างจริงจังเพียง 3 คน

เท่านั้น ส่วนหน่ึงมาจากการไม่ประสบผลส�าเร็จหลังทดลองผสมคัดเลือกพันธุ์ข้าวท่ีได้

มากว่า 9 ปี (ด ูสาวิตร มจีุย้ และคณะ 2553, 56) แต่สายพนัธุข้์าวทีไ่ด้ไม่สามารถตอบโจทย์ 

“ข้าวในฝัน” ได้ และการไม่อาจขายเมล็ดพันธุ์จากสายพันธุ์ข้าวที่ปรับปรุงขึ้นมาเพ่ือสร้าง

รายได้ต่อได้ ชาวนาทีเ่หลอืสามคนได้เปลีย่นสถานภาพมาเป็นคนสอนเดก็นกัเรยีนในระดบั

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในแถบหมู่บ้านตะวัน ซึ่งต้องการให้นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วม

กิจกรรมในแปลงนาตามความประสงค์ของผู้บริหาร แนวคิดของโรงเรียนและครูผู้สอนวิชา
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วิทยาศาสตร์อย่างชีววิทยาที่ต้องการให้น�าความรู้ท้องถิ่นบูรณาการเข้ากับหลักสูตรนั้น

สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของประเทศไทย โดยโรงเรียนยังแต่งต้ังชาวนาที่อยู่ใน

โรงเรียนชาวนาบ้านตะวันเป็นปราชญ์ชาวบ้านหรือครูชาวนา เพื่อสอนนักเรียนผ่านกิจกรรม

ต่างๆ ในแปลงนาด้วย โดยมีการปรับกิจกรรมไปตามช่วงการเจริญเติบโตของต้นข้าวตั้งแต่

ปลูกไปจนเก็บเกี่ยว 

ถึงตรงนี้มีประเด็นที่ดูจะเป็นข้อสงสัยต่อภาพปฏิวัติเขียวที่ถูกผลิตสร้างในขบวนการ

เคลื่อนไหวทางสังคม-ส่ิงแวดล้อม จริงหรือท่ีชาวนาบ้านตะวันก�าลังประสบวิกฤตสังคม

วัฒนธรรม และการสูญส้ินพันธุ์ข้าวอันเป็นผลจากการปฏิวัติเขียว หรือท่ีจริงแล้ว มันคือการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมวัฒนธรรมที่สามารถเกิดข้ึนในทุกท่ี แต่การเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งท่ี

เกิดขึ้นกลับถูกน�ามาประกอบสร้างเข้าด้วยกันในสิ่งที่เรียกว่า “ปัญหา” ซึ่งอาจข้ึนอยู่กับ 

มุมมองเชิงคุณค่าและการตีความที่แตกต่างกันไป แล้วปัญหาจริงๆ เป็นของใครกันแน่ 

หากหันมาดูหัวข้อการเรียนรู้ในหลักสูตรโรงเรียนชาวนาที่เจ้าหน้าที่ศูนย์โจ้โก้ร่วม

ออกแบบร่วมกับแกนน�าชาวนาบ้านตะวันนั้น ได้มีการสอดแทรกเนื้อหาที่พิจารณาเห็นชอบ

ร่วมกันแล้วว่าเป็น “ประเด็นเฉพาะพื้นที่” ของบ้านตะวันลงไปในกระบวนการเรียนรู้ โดย

นอกจากสอนเรื่องการท�าปุ๋ยหมักและสารสกัดชีวภาพให้กับกลุ่มชาวบ้านและเด็กนักเรียน

ที่มาอบรมแล้ว ยังได้น�าเอาเรื่องวัฒนธรรมข้าวมาแทรกไว้ในหลักสูตรโรงเรียนชาวนาอีก

ด้วย เช่น การท�าขนมพ้ืนบ้าน การบูชาแม่โพสพในนาข้าว การสู่ขวัญข้าวและสู่ขวัญควาย 

ด้วยห่วงกงัวลว่า วฒันธรรมทีด่งีามของท้องถิน่จะสญูหายไปพร้อมกบัการสญูสิน้ไปของพันธุ์

ข้าวพื้นบ้าน โดยภายหลังจากท่ีครูในโรงเรียนมัธยมได้น�าเสนอกิจกรรมนี้ให้กับผู้บริหาร

ของจงัหวดัน่านอย่างนายกองค์การบรหิารส่วน ด้วยความซาบซึง้เขาเอ่ยปากให้ความช่วยเหลอื

ในกจิกรรมด้วยการบรจิาคควายทีม่าจากโครงการไถ่ชีวติสตัว์ให้กบัการด�าเนนิกจิกรรมของ

โรงเรียนมัธยมร่วมกับชาวนาบ้านตะวันด้วย 

อีกสิ่งหน่ึงที่ดูขัดกับภาพการสูญสิ้นพันธุ์พืชและสังคมชาวนายังพบได้จากข้อมูลการ

สบืประวติัการใช้พนัธ์ุข้าวในชมุชนในปี พ.ศ. 2555 ทีศู่นย์โจ้โก้ได้ส�ารวจจากชาวนาบ้านตะวนั

ที่อยู่ในโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์พืช พบว่าพันธุ์ข้าวในรอบ 30 ปี มีการเปลี่ยนแปลง

ดังตาราง 2-4
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ต�ร�ง 2 ประวัติก�รใช้พันธุ์ข้�วในชุมชนบ้�นตะวันเม่ือช่วง 30 ปีก่อน

ต�ร�ง 3 ประวัติก�รใช้พันธุ์ข้�วในชุมชนบ้�นตะวันเม่ือช่วง 20 ปีก่อน

ชื่อพันธุ์ จุดเด่น จุดด้อย

ดอหมอก ได้ผลผลิตดี ข้าวแข็ง ตลาดไม่ต้องการ

นกแก้น ได้ผลผลิตดี เมล็ดใหญ่ กินไม่อร่อย

เหมยนอง ได้ข้าวมาก ข้าวแข็ง ตลาดไม่ต้องการ

ดอหม่าแหละ ล�าต้นแข็งแรง ต้านทานโรค ตลาดไม่ต้องการ

ข้าวแดงหลวง ได้ผลผลิตดี ล�าต้นแข็งแรง กินอร่อย อายุยาวเกิน

นางเก๋า กินอร่อย คัน (เมล็ดมีขนมาก)

นางนวล กินอร่อย ล�าต้นอ่อน แตกกอน้อย

ข้าวแก้ว ล�าต้นสูง ผลผลิตดี กินอร่อย อายุยาวเกิน

ชื่อพันธุ์ จุดเด่น จุดด้อย

ดอบุญมา อายุสั้น ผลผลิตต�่า

ดออีสาน ผลผลิตดี ทนแล้ง ล�าต้นอ่อน

ดอสะเทิ้น ล�าต้นแข็งแรง กินไม่อร่อย

ดอเมืองเลย ผลผลิตดี เมล็ดใหญ่ ตลาดไม่ต้องการ

ดอเชียงราย ผลผลิตดี เมล็ดใหญ่

กข10 ผลผลิตดี เป็นโรค

กข6 ผลผลิตดี กินอร่อย ล�าต้นอ่อน

กข8 ผลผลิตดี กลายพันธุ์เร็ว



167ภูมิทัศน์ของการจัดการเมล็ดพันธุ์ของชาวนาภายใต้ระบอบเมล็ดพันธุ์

หากพิจารณาข้อมูลจากตารางข้างบนต่อไปอีกจะเห็นว่า อัตราการใช้และเปลี่ยน 

แปลงสายพันธุ์ข้าวในบ้านตะวันตลอดช่วง 30 ปีที่ผ่านมานั้นค่อนข้างสูง สิ่งนี้สะท้อนถึงการ

เลือกทดลองพันธุ์ข้าวใหม่ๆ อยู่เสมอของชาวบ้าน โดยไม่ใช่เลือกพันธุ์ข้าวพ้ืนบ้านหรือพันธุ์

ข้าวปรบัปรงุใหม่เพยีงอย่างเดยีวเท่านัน้ กล่าวได้ว่า การลองพันธุใ์หม่และน�ามาเปรยีบเทยีบ

กบัพนัธ์ุท่ีมใีช้อยูใ่นมอืเสมอ ส่งผลให้เกดิการไหลเวียนของเมลด็พันธ์ุและความหลากหลาย

ของสายพันธุ์ข้าวในพื้นที่บ้านตะวันอยู่จนถึงปัจจุบัน (ดู Witchuda Srang-iam 2009) 

โดยสรุป แม้บ้านตะวันจะเข้าสู่การผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมภายใต้ระบบพันธสัญญา

ให้กับบริษัทเมล็ดพันธุ์หรือเรียกได้ว่าเป็นการเกษตรแบบอุตสาหกรรมเข้มข้นก็ตาม แต ่

ชาวบ้านก็ไม่ได้จัดการพันธุ์ข้าวอย่างจ�านนภายใต้การหันมาปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่างสิ้นหวัง 

ต่างไปจากภาพภูมทิศัน์การจดัการพนัธุพ์ชืของชาวบ้านทีถ่กูตตีรา ภายใต้ภาพสงัคมชาวนา

ในยุคปฏิวัติเขียวที่ก�าลังสูญสิ้นวัฒนธรรมและทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ที่

ต�ร�ง 4 ประวัติก�รใช้พันธุ์ข้�วในชุมชนบ้�นตะวัน 

ตั้งแต่ช่วง 10 ปีก่อนจนถึงปัจจุบัน

ชื่อพันธุ์ จุดเด่น จุดด้อย

กข4 ผลผลิตดี ล�าต้นต�่า ติดโรคง่าย

กข6 ผลผลิตดี เป็นโรคไหม้

กข10 ผลผลิตดี ติดโรคง่าย

กข14 ผลผลิตดี ออกรวงช้า

กข72 ผลผลิตดี การแตกกอน้อย

มะลิ105 ผลผลิตดี ล�าต้นอ่อน

หอมสกล ผลผลิตดี ล�าต้นอ่อน 

เหนียวมะลิ ผลผลิตดี ล�าต้นอ่อน

เล้าแตก ผลผลิตดี ล�าต้นอ่อน เมล็ดเป็นเชื้อรา

ตะวัน1* ผลผลิตดี ล�าต้นอ่อน เมล็ดร่วงง่าย

* ชื่อสมมติของสายพันธุ์ข้าวที่เกิดจากการสร้างคู่ผสมโดยชาวนาบ้านตะวัน
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มองชาวบ้านชนบทเป็นเพียงเหยื่อในปฏิวัติเขียวพร้อมกับการสูญสิ้นของ “ธรรมชาติ” เม่ือ

ชาวบ้านปรับการผลิตแบบอุตสาหกรรม ประเด็นดังกล่าวนี้อาจช่วยตั้งค�าถามกับมายาคติ

เรื่องการขาดแคลน (scarcity) ที่ไม่ได้มีแค่ฝ่ายที่ชูการปฏิวัติเขียวเท่านั้นที่จะน�ามาใช้ใน

การเบกิทางให้กบัการพฒันาการเกษตรในประเทศโลกก�าลงัพัฒนา (ดแูนวคดิ constructed 

scarcity ใน Yapa 1996) แต่ยังถูกขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม-สิ่งแวดล้อมน�าไป

ประกอบสร้างไว้ในภาพการท�าลายล้างสังคมและธรรมชาติจากการปฏิวัติเขียว ที่ส่งผลต่อ

ความหลากหลายของพันธุ์ข้าวและคุณค่าทางวัฒนธรรมของสังคมชาวนาในฉากทัศน์แห่ง

การต่อสู้กันระหว่าง 2 ค่ายในแบบคู่ตรงข้าม น่ันคือ เกษตรกรรมยั่งยืนกับเกษตรกรรม

เทคโนโลยีขั้นสูง (การตัดต่อพันธุกรรม; ดู บานจิตร สายรอค�า และ ถนัด ใบยา 2547; 

เมียงซอ คีรีมัญจา และ ปกรณ์ คงสวัสดิ์ 2551) สิ่งนี้อาจท�าให้มองข้ามหรือลดทอนเงื่อนไข

ต่างๆ อย่างมักง่ายเกินไป โดยเฉพาะเมื่อชนบทในปัจจุบันไม่ได้เท่ากับสังคมชาวนาอีกต่อ

ไปแล้ว แล้วเราจะเข้าใจการจดัการทรพัยากรเมลด็พันธ์ุของชาวนาท่ามกลางการเปล่ียนแปลง

ในกระแสโลกาภิวัตน์ได้อย่างไร

เมล็ดพันธุ์ในปฏิบัติการของชาวนา:�ความซับซ้อน�คลุมเครือ�หรือการ
บรรจบของการจัดการ�“ส่วนรวม-ส่วนตัว”

ขณะท่ีเสรีนิยมใหม่กลายเป็นแนวคิดที่ถูกน�ามาอธิบายปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ 

การเมอืง และส่ิงแวดล้อมมากข้ึนน้ัน การอธิบายเสรีนยิมใหม่ผ่านการแทนท่ีศนูย์กลางอ�านาจ

เดมิอย่างสหรฐัอเมรกิาด้วยศนูย์กลางใหม่ว่าจะน�าไปสูผ่ลลพัธ์สดุท้ายอย่างสงครามระหว่าง

ประเทศคู่แข่งในระบบทุนนิยม4 นับเป็นการประเมินผลลัพธ์ของเสรีนิยมใหม่ที่ส�าเร็จรูป

ตายตัวเกินไปหรือไม่ โดยเฉพาะในบริบทจ�าเพาะอย่างสังคมไทย ค�าอธิบายนี้ย่ิงเป็นการ

4 ดังท่ี กุลลดา เกษบุญชู มี้ด (2555, xii-xiii) ได้น�าเสนอในส่วนค�าน�าของ ประวัติศาสตร์ฉบับย่อ

ของลัทธิเสรีนิยมใหม่  ซึ่งแปลจาก A Brief History of Neoliberalism โดย เดวิด ฮาร์วีย์ (David Harvey) 

ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าเป็นค�าอธิบายที่ลดทอนความซับซ้อนจนเกินไป.



169ภูมิทัศน์ของการจัดการเมล็ดพันธุ์ของชาวนาภายใต้ระบอบเมล็ดพันธุ์

ประเมินเสรีนิยมใหม่ที่ดูจะรวบรัดเกินจริง และส่งผลให้การรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงถูก

สร้างขึ้นบนความเข้าใจที่ลดทอนความซับซ้อน การศึกษาในครั้งนี้ได้น�าเอาการจัดการ

ทรัพยากรเมล็ดพันธุ์พืชของชาวนามาเพื่อเสนอว่า ประเด็นการจัดการทรัพยากรของชาวนา

ดงักล่าวมคีวามซบัซ้อนเกนิกว่าจะอธิบายด้วยประเดน็พลงัของโลกาภวิตัน์ของเสรนียิมใหม่

เท่านั้น ดังที่ได้แสดงให้เห็นในสองส่วนแรกของบทความไปแล้ว ทั้งในเรื่องการบูรณาการ

หมู่บ้านสู่ตลาดเมล็ดพันธุ์โลก และการเคลื่อนไหวทางสังคม-สิ่งแวดล้อม ซึ่งท้ังสองด้านมี

ตัวแสดงท่ีเสนอตัวแบบการพัฒนาพื้นที่ชนบทในกระบวนการกลับไปเป็นชาวนา (ดูเร่ือง 

re-/de-peasantization ใน อานันท์ กาญจนพันธุ์ 2554, 12) โดยฟากหนึ่งสนับสนุน

ชาวบ้านไปสู่เกษตรพันธสัญญา เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมให้กับบริษัทเมล็ดพันธุ์สู่ตลาด

โลก ส่วนอกีฟากหน่ึงนัน้สนบัสนนุชาวบ้านไปสูก่ารผลติเมล็ดพนัธุข้์าวชมุชนและข้าวอนิทรย์ี 

แต่ก็เกิดขึ้นไปพร้อมกระบวนการก้าวออกจากการเป็นชาวนาในบ้านตะวันด้วยเช่นกัน 

ดังนั้น ในส่วนของการวิเคราะห์น้ี จากความคิดเรื่องสิทธิเชิงเดี่ยวและสิทธิเชิงซ้อนที่อานันท์ 

กาญจนพันธุ์ (2544, 231 - 252) ได้เคยเสนอไว้นานแล้ว ผู้เขียนได้น�ามาใช้ร่วมกับแนวคิด 

publics, privates, public-private hybrids (ดู Sikor 2008, 3 - 15) เพ่ือเห็นถึงความ

คลุมเครือ ซับซ้อน และการบรรจบของการจัดการ “ส่วนตัว-ส่วนรวม” ในกรณีการจัดการ

ทรัพยากรเมล็ดพันธุ์ที่ผู้เขียนขอถกใน 3 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 

1) หากทรัพยากรเมลด็พนัธ์ุและพนัธ์ุพชืกลายเป็นของเอกชนไปแล้ว ชาวนาจะไม่อาจ

เข้าถึงทรัพยากรได้เลย ข้อนี้สะท้อนจากส่วนแรกของบทความ ผู้เขียนขอชวนถกต่อว่า เรา

จะเห็นการซ้อนกันของการเข้าถึงทรัพยากรที่มี “ส่วนตัว” อยู่ในรูปพหูพจน์ (privates) ใน

ตัวพันธุ์พืชใหม่ แม้จะเกิดการแปลงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ไปเป็นของส่วนตัวหรือของเอกชน

ภายใต้กระบวนการสะสมทุนแล้วกต็าม ดังท่ีชาวบ้านมกีารต่อรองการเข้าถงึการใช้ประโยชน์

ส่วนต่างๆ ของพันธุ์พืชใหม่ที่ตนเองรับจ้างผลิตเมล็ดให้กับบริษัทด้วย โดยภายหลังความ

ขัดแย้งในการช่วงชิงทรัพย์สินระหว่างชาวบ้านผู้ผลิตกับบริษัทเมล็ดพันธุ์ผู้อ้างเป็นเจ้าของ

พันธุ์พืชใหม่นั้น ต่างฝ่ายต่างต่อรองกันจนเกิดการประนีประนอมกัน เราจึงเห็นว่า ยังมี 

private actors หรือก็คือชาวบ้านเองต่อรองการเข้าถึงทรัพย์สินของเอกชน เพื่อน�าเอา

ทรพัยากรทีม่าจากตวัพนัธ์ุพชืใหม่ไปใช้ประโยชน์ทัง้การบรโิภคและจ�าหน่ายด้วย โดยชาวบ้าน
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ยังคงรักษาเมล็ดพันธุ์ในฐานะสินค้าให้กับบริษัทต่อไป ประเด็นนี้จะเข้าใจได้มากขึ้นหาก 

มองผ่านเรื่องกลุ่มของสิทธิ (bundles of property rights) โดยเอกชนหนึ่งๆ พยายาม

อ้างความเป็นเจ้าของและกีดกันการเข้าถึงทรัพยากรก็ตาม แต่ก็ไม่ได้เป็นไปอย่างเบ็ดเสร็จ

เด็ดขาดอย่างแท้จริงในระดับชีวิตประจ�าวัน มันจึงเป็นการอ้างใช้สิทธิแบบสมบูรณ์ไปใน

อาณาบรเิวณทีส่ทิธิไม่มคีวามสมบูรณ์ชดัเจน แม้กฎหมายได้ให้สิทธใินการเป็นเจ้าของพันธุ์

พชืใหม่และสามารถกดีกนัการใช้ได้อย่างสมบรูณ์กต็าม ในแง่นี ้กระบวนการแปลงเมลด็พนัธุ์

และพชืเป็นของเอกชน (privatization of seed/plant) กลบัยงัคงมตีวัแสดงอกีมากเกดิขึน้ 

ไม่ได้มีเพียงนักปรับปรุงพันธุ์หรือบริษัทเดียวครอบครองทรัพยากรได้อย่างเบ็ดเสร็จสมบูรณ์

2) สะท้อนจากส่วนที่สองของบทความน้ี ผู้เขียนเห็นว่า พันธุ์พืชพ้ืนเมืองท่ัวไปอย่าง

เช่นข้าว ตามที่รัฐอ้างอ�านาจจัดการในฐานะเป็นของส่วนรวม (public) ไม่ได้มีแต่เพียง

หน่วยงานรัฐเท่านั้นที่มีบทบาทในการจัดการทรัพยากรแบบนี้ หากแต่มีผู้กระท�าการอื่นๆ 

อกีเป็นจ�านวนมากทีเ่ข้ามาเก่ียวข้องด้วย ดังท่ีการจดัการเมลด็พันธุข้์าวของชาวนาทีข่บวนการ

เคลื่อนไหวทางสังคม-สิ่งแวดล้อมได้พยายามชูประเด็นสิทธิชาวนาในการแลกเปลี่ยน 

และผลิตเมล็ดพันธุ์ให้เป็นทรัพยากรแบบ common heritage กลุ่มเคลื่อนไหวทางสังคม-

สิ่งแวดล้อมได้ท�าการแลกเปลี่ยนพันธุ์พืชอย่างข้าวและพันธุ์พืชอื่นๆ กระจายไปในเครือข่าย

เมล็ดพันธุ์ของตนเองอย่างที่ผู ้เขียนมักเห็นท�ากันในการประชุมแต่ละคร้ัง นี่ยังไม่นับที ่

เครือข่ายชาวนาที่ต่างก็แลกเปลี่ยนซ้ือขายเมล็ดพันธุ์กันเองอยู่แล้วในระบบเมล็ดพันธุ์ที ่

ไม่เป็นทางการ สิง่น้ีท�าให้เราเห็นถึง multiple publics ทีไ่ม่ได้มแีต่รฐับาลทีจ่ดัการพนัธุพ์ืช

เท่าน้ัน แม้ว่า พ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ให้อ�านาจกับรัฐในการจัดการนับตั้งแต่

พันธุ์พืชพื้นเมืองท่ัวไป พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นและพืชป่าท่ีพบในราชอาณาจักรไทยก็ตาม 

หากเราย้อนไปดูแนวคิดเรื่อง bundles of property rights เราจะเห็นว่า การ 

กระจายอ�านาจในการจดัการทรพัยากรไปสูท้่องถิน่และการปรบัเปลีย่นแนวทางของหน่วยงาน

รัฐ เช่น ไบโอเทค กระทรวงวิทยาศาสตร์และกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ที่เริ่มจะหันมาสนับสนุนแนวทางการปรับปรุงพันธุ์พืชอย่างมีส่วนร่วม แม้สิ่งเหล่านี้ยังอยู่ใน

ขั้นเร่ิมต้น แต่ก็ได้น�าไปสู่ multiple publics ที่ท�าให้มีตัวแสดงต่างๆ นอกเหนือไปจาก

หน่วยงานภาครฐัเข้ามามส่ีวนในการจดัการพนัธ์ุพชืและเมลด็พนัธุเ์พ่ือสาธารณะด้วย อธบิาย
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ให้ง่ายขึ้นก็คือ ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ซึ่งระบุให้พันธุ์ข้าวเป็นทรัพยากร

ที่รัฐปกป้องในฐานะพันธุ์พืชพื้นเมืองท่ัวไปอันถือเป็นของส่วนรวมที่รัฐดูแลนั้น พบว่า ใน

ระดับปฏิบัติการ เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนและเครือข่ายชาวนาได้มีการแลกเปลี่ยน

เมล็ดพันธุ์ภายใต้แนวคิดเรื่องของส่วนรวมมานานแล้วและยังคงจะท�าอยู่ต่อไป ที่ส�าคัญก็

คือ การปรับปรุงพันธุ์ของชาวนาที่อาจดูเหมือนว่า ชาวนาและกลุ่มชาวนาจัดการทรัพยากร

แบบเอกชนท่ีแสวงประโยชน์เชิงการค้าจากการซื้อ-ขายเมล็ดพันธุ์ที่กฎหมายก�าหนดให้ผู้ใช้

ประโยชน์พันธุ์ต้องแจ้งและขึ้นทะเบียนกับรัฐ แต่ชาวนานักปรับปรุงพันธุ์กลับไม่ได้อ้างสิทธิ

ความเป็นเจ้าของแบบเอกชนเพื่อท�าการกีดกันการผลิตซ�้าตัวพันธุ์พืชที่ปรับปรุงเหมือนกับ

ท่ีมักเกิดขึ้นในกรณีพันธุ์พืชใหม่ท่ีบริษัทอ้างสิทธินักปรับปรุงพันธุ์ 

3) การที่นักวิชาการและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม-สิ่งแวดล้อมที่ยังยึดกับ

แนวทางชุมชนท้องถ่ินนิยมเพ่ือต่อต้านบรรษัทข้ามชาติและเสรีนิยมใหม่หรือโลกาภิวัตน์ยัง

คงใช้วาทกรรมคูต่รงข้ามของทรพัย์สนิแบบ “ส่วนรวม-ส่วนตวั” (common/public – private 

dichotomy) ในการต่อสู้กับกลุ่มทุนต่อไปนั้น ผลลัพธ์ก็คือ ขบวนการเคลื่อนไหวทาง

สังคม-สิ่งแวดล้อมยังคงด�ารงวิธีคิดแบบคู่ตรงข้ามของสิทธิเชิงทรัพย์สินระหว่าง“ส่วนตัว- 

ส่วนรวม” ไว้ต่อไปอีก แม้ว่าจะต่างไปจากของบริษัทเมล็ดพันธุ์ที่ต้องการการจดัการในแบบ

ทรพัย์สนิเอกชน ในขณะทีเ่ราจะเหน็ว่า ในระดับปฏิบตักิารของสทิธนิัน้ ชาวบ้านกลบัพยายาม

ต่อรองและยังคงมีการจัดการทรัพยากรเมล็ดพันธุ์และพันธุ์พืชที่มีการบรรจบกันทั้งส่วนตัว-

ส่วนรวมนั่นหมายความว่า ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม-สิ่งแวดล้อมที่ยังคงมองเห็นการ

จัดการทรัพยากรของชาวบ้านแยกออกจากโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่ จะ

ประสบปัญหาในการท�าความเข้าใจกรณีเกษตรพันธสัญญาเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสม 

ท่ีได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์การด�าเนินชีวิตของชาวบ้านไปแล้ว

สรุป

จากบทความที่น�าเสนอไปนี้ จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีการปรับเปลี่ยนระบอบเมล็ด

พันธุ์ไปแล้วภายใต้แนวทางเสรีนิยมใหม่ แต่ปฏิบัติการของชาวนาในระดับพ้ืนที่กลับแสดง
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ให้เห็นว่า ระบอบเมล็ดพันธุ์ท่ีจัดวางกรอบการเข้าถึงทรัพย์สินกลับยังไม่ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์

ท่ามกลางตวัแสดงต่างๆ โดยยงัคงมคีวามคลมุเครอืและเกดิการช่วงชงิความหมายทีไ่ม่อาจ

เข้าใจแค่เพียงตัวกฎหมาย ดังท่ีเกิดกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักแบบเอกชนที่แม้รัฐรับรองให้

เอกชนเป็นเจ้าของพันธุ์พืชใหม่แล้วก็ตาม แต่ก็ยังคงมีช่องว่างบางอย่างให้กับเกษตรกรผู้รับ

จ้างผลิตเมลด็พนัธุพ์ชืยงัคงสามารถเข้าถงึการใช้ประโยชน์บางอย่างในตวัพนัธุพ์ชืของบรรษทั

ด้วย ในส่วนของตัวพันธุ์ข้าวท่ีถือเป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปที่รัฐนิยามเป็นทรัพยากรของ

สาธารณะก็ยังคงมีกลุ่มชาวนาในขบวนการเคล่ือนไหวทางสิ่งแวดล้อมเข้ามาจัดการเช่นกัน 

ในแง่นี้ การจัดการทรัพยากรของชาวนาจึงเกิดข้ึนท่ามกลางปฏิสัมพันธ์ของพลังต่างๆ อย่าง

ซับซ้อน กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การจัดการเมล็ดพันธุ์และพันธุ์พืชของชาวนาภายใต้ระบอบ

เมลด็พนัธุใ์นปัจจบุนัจงึถกูก�าหนดจากทัง้พลงัของโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกจิของเสรนียิมใหม่

และการเคลือ่นไหวทางสังคมในระดับท้องถิน่ไปพร้อมกัน พลงัเหล่านีเ้กดิข้ึนและมปีฏิสมัพันธ์

กันจนท�าให้การมองสังคมเกษตรแบบหยุดนิ่งไม่อาจใช้ได้อีกต่อไปแล้ว

อย่างไรกด็ ีปัญหาของสงัคมไทยในการจดัการทรพัยากรเมลด็พันธ์ุอาจยังคงเป็นเรือ่ง

เดิมๆ นัน่คอื การยดึตดิอยูก่บัมายาคตเิรือ่งสทิธเิชงิเด่ียว ไม่ว่าโดยฝ่ายรฐั องค์กรเคลือ่นไหว

ทางสังคม-สิ่งแวดล้อม และเอกชนอย่างน้ันหรือไม่ บทความนี้อาจไม่ได้คิดอะไรใหม่เลย 

แต่ข้อถกเถียงส�าคัญที่ผู้เขียนต้องการเสนอทิ้งท้ายนั้น อยู่ที่การยังคงใช้ตัวแบบสังคมชาวนา

ภายใต้ระบบเศรษฐกจิเชงิศลีธรรมมาอธบิายการต่อสู้ดิน้รนของผูค้นและการจัดการทรพัยากร

อย่างเมล็ดพันธุ์ของชาวนาในตัวแบบ “ทรัพยากรส่วนรวม” ท่ีนัยหนึ่งสร้างปัญหาต่อการ

เข้าใจความเปลีย่นแปลงสงัคมและการจดัการทรพัยากรเมลด็พนัธุใ์นชวีติประจ�าวนัขึน้กต็าม 

แต่ในอีกด้านหนึ่ง ผู้เขียนเห็นว่า เราไม่ควรละท้ิงอีกด้านที่ส�าคัญของแนวคิดนี้ไป นั่นคือ 

การหันมาเรียกร้องเรื่องสิทธิชาวนายังเป็นแง่มุมท่ีน่าคิดและแนวทางเศรษฐกิจเชิงศีลธรรม

ยังมปีระโยชน์ท่ีช่วยให้เหน็ความจ�าเป็นของการต่อรองทีผู่ค้นยงัต้องต่อสูด้ิ้นรนเม่ือเกดิความ

ขัดแย้งขึ้นในการเข้าถึงทรัพยากรภายใต้เสรีนิยมใหม่ ไม่เฉพาะแต่กับบรรษัทข้ามชาติอย่าง

เดียวเท่านั้น แต่หมายรวมถึงชนชั้นน�า เจ้าหน้าท่ีรัฐ องค์กรต่างๆ และต่อรองกับชาวนาด้วย

กันเองด้วย 
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