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The Landscape of “Seed Regime”
and the Representation of Farmers as the Administrators of “the Commons”

abstract
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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บทคัดย่อ
บทความนี้ เ ป็ น การทำ�ความเข้ าใจภู มิ ทั ศ น์์ ข องการช่ ว งชิ ง “ระบอบ
เมล็ดพันธุ์” (seed regime) ในกระบวนการผลิตสร้าง “ธรรมชาติ” ภายใต้
เสรีนิยมใหม่ (neo-liberalization of nature) ซึ่งผู้เขียนเสนอว่า ถูก
กำ�หนดทั้ ง จากพลั ง ของโลกาภิ วั ต น์ ท างเศรษฐกิ จ และการเคลื่ อ นไหวทาง
สั ง คมในระดั บ ท้ อ งถิ่ นไปพร้ อ มกั น ในขณะที่ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งชาวนา
พันธุ์พืช และบริษัทเมล็ดพันธุ์ ในกระบวนการบูรณาการ “หมู่บ้าน” เข้าสู่
ตลาดเมล็ ด พั น ธุ์ โ ลกให้ ค วามสำ�คั ญ กั บ การจั ด การเมล็ ด พั น ธุ์ ใ นฐานะ
ทรั พ ยากรส่ ว นตั ว ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งแกนนำ�ชาวนากั บ องค์ ก รพั ฒ นา
เอกชนในขบวนการเคลื่ อ นไหวทางสั ง คมเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นาความ
หลากหลายทางชีวภาพด้านเกษตร ก็เน้นความสำ�คัญของเมล็ดพันธุ์ในฐานะ
ทรั พ ยากรส่ ว นรวม อย่ า งไรก็ ดี จากกรณี ศึ ก ษาหมู่ บ้ า นแห่ ง หนึ่ งในจั ง หวั ด
ทางภาคเหนือของไทย ผู้เขียนเสนอให้พิจารณาต่อไปถึงความคลุมเครือและ
การบรรจบของการจัดการทรัพยากรส่วนตัว-ส่วนรวม ตลอดจนชี้ให้เห็นว่า
การปรับเปลี่ยนเชิงสถาบันเกิดขึ้นภายใต้การเมืองเชิงวัฒนธรรมที่มีการช่วงชิง
ความจริงว่าด้วยเมล็ดพันธุ์ และการสร้างภาพตัวแทนว่าด้วยความเป็นชาวนา
ในชนบท ชาวนาในฐานะผู้จัดการทรัพยากรธรมชาติ จึงต้องต่อรองไม่เฉพาะกับ
บรรษัทข้ามชาติ แต่รวมถึงรัฐ ชนชั้นนำ� และองค์กรต่างๆ ตลอดจนต่อรองกับ
ชาวนาด้วยกันเองอีกด้วย
คำ�สำ�คัญ
ทรัพยากรส่วนรวม, ระบอบเมล็ดพันธุ์, เศรษฐกิจเชิงศีลธรรม, สังคมชาวนา, เสรีนิยมใหม่
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บทนำ�
ในการศึกษาประเด็นการจัดการทรัพยากรเมล็ดพันธุ์ของชาวนาในทางสังคมศาสตร์
นั้น นอกจาก ข้อถกเถียงเกี่ยวกับสังคมชาวนาในชนบทกับการเข้าสู่ทุนนิยมที่มีมานานแล้ว
นักสังคมศาสตร์ส่วนหนึ่งที่ศึกษาสังคมชาวนาได้ช่วยชี้ว่า เมล็ดพันธุ์และพันธุ์พืชมีส่วน
เกี่ยวข้องกับผู้คนในสังคมหลายมิติ เช่น ชนชั้น เพศสภาพ ชาติพันธุ์ ความรู้ท้องถิ่น
อุดมการณ์สิ่งแวดล้อมนิยม เป็นต้น งานศึกษาหลายชิ้นแสดงให้เห็นศักยภาพของผู้คนใน
การจัดการทรัพยากรพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศทีห่ ลากหลาย
(ดูตัวอย่างงานเช่น Conklin 1957; Lowe 1999; Yos Santasombat 2008; Zimmerer
1996) แต่การจัดการพันธุพ์ ชื บางชนิด เช่น ข้าว ข้าวโพด ยางพารา หรือกาแฟ ยังอาจเป็นส่วน
หนึ่งของการควบคุมประชากรทั้งโดยรัฐจารีต รัฐอาณานิคม หรือรัฐชาติสมัยใหม่ และการ
ท�ำงานของตลาดทุนนิยมที่การสะสมทุนในชนบทเกิดขึ้นมานานแล้วก่อนการเบ่งบานของ
เสรีนิยมใหม่ในตะวันตกเมื่อช่วงปลายคริสต์ทศวรรษ 1970 ดังสะท้อนจากสิ่งที่งานเขียน
หลายชิ้นได้แสดงเอาไว้ (ดูตัวอย่างงานเช่น Daniel, et al. 1992; Scott 2009; ปิน่ แก้ว
เหลืองอร่ามศรี 2554) ส�ำหรับในกรณีประเทศไทย งานของปีเตอร์ ร็อสเซ็ต (Peter Rosset)
และคณะ ได้ศึกษาปรากฏการณ์ที่ชาวนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยได้กลายเป็น
ผู้รับจ้างผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสมภายใต้ระบบเกษตรพันธสัญญาในกระบวนการ
ปรับโครงสร้างชนบทไทย แต่เขาชี้ว่า แม้ไทยเป็นแหล่งผลิตส�ำคัญของอาหารแปรรูปและ
เมล็ดพันธุ์ในฐานะสินค้ามูลค่าสูงป้อนสู่ตลาดโลก (Rosset et al 1999) แต่งานศึกษา
ทางสังคมศาสตร์เชิงวิพากษ์ทสี่ นใจการเติบโตและการควบคุมผูค้ นของอุตสาหกรรมเกษตร
อาหารโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ข้ามชาติในประเทศไทยกลับยังมีอยู่น้อย
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานศึกษาของผู้เขียนที่สนใจการจัดการเมล็ดพันธุ์ของ
ชาวนาในพื้นที่บางแห่งของจังหวัดน่านที่กลายมาเป็นพื้นที่การผลิตเมล็ดพันธุ์ภายใต้ระบบ
เกษตรพันธสัญญา ซึ่งท�ำให้บรรษัทเมล็ดพันธุ์มีบทบาทส�ำคัญในการปรับเปลี่ยนการผลิต
บนผืนนาในชนบท แต่ในพืน้ ทีเ่ องก็ยงั มีการเคลือ่ นไหวทางสังคมทีม่ เี ครือข่ายองค์กรพัฒนา
เอกชนพยายามผลักดันในประเด็นการจัดการเมล็ดพันธุ์และสิทธิชาวนาอีกด้วย การผนวก
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รวมกันของสองระบอบเมล็ดพันธุ์ที่ดูจะตรงข้ามกันภายในภูมิทัศน์เดียวกัน คือ การที่บริษัท
ให้ความส�ำคัญกับทรัพย์สินแบบเอกชนในการค้าเมล็ดพันธุ์และองค์กรพัฒนาเอกชนที่เน้น
อนุรักษ์เมล็ดพันธุ์ภายใต้ความคิดเรื่องพันธุกรรมพืชเป็นของส่วนรวม ส่งผลให้การท�ำความ
เข้าใจสังคมชาวนาและการจัดการทรัพยากรอย่างเมล็ดพันธุ์ไม่อาจท�ำได้ง่ายอีกต่อไป การ
ศึกษาการจัดการเมล็ดพันธุข์ องชาวนาในครัง้ นีจ้ งึ อาจช่วยเพิม่ ความเข้าใจในการเปลีย่ นแปลง
ของสังคมชนบทไทยภายใต้เสรีนิยมใหม่มากยิ่งขึ้น ดังที่ปรากฏการณ์ดังกล่าวได้รับการน�ำ
มาถกเถียงในแวดวงวิชาการทางสังคมศาสตร์ไทยมากขึ้นในปัจจุบัน (ดู จามะรี เชียงทอง
2556; อานันท์ กาญจนพันธุ์ 2554)
อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนพบว่า งานทางสังคมศาสตร์ไทย โดยเฉพาะงานที่น�ำแนวคิด
เรื่องทรัพยากรส่วนรวม (commons) มาศึกษาเรื่องการจัดการเมล็ดพันธุ์ของสังคมชาวนา
แล้ว มีจ�ำกัดอย่างยิ่ง สิ่งนี้แตกต่างไปจากความสนใจในการศึกษาการจัดการทรัพยากร
ส่วนรวมที่ดูจะเฟื่องฟูในแวดวงการศึกษาปัญหาการจัดการทรัพยากรในไม่กี่ทศวรรษที่
ผ่านมา เช่น ทรัพยากรที่ดิน-น�้ำ-ป่าไม้ ที่มีการเสนอตัวแบบการจัดการทรัพยากรส่วนรวม
และ “สิทธิชุมชน” ให้เป็นทางเลือกเชิงสถาบันนอกไปจากระบบทรัพย์สินของรัฐและเอกชน
ที่อิงกับตัวแบบโศกนาฏกรรมของทรัพย์สินส่วนรวม (tragedy of the commons) จึงอาจ
กล่าวได้ว่า แม้งานศึกษาว่าด้วยเรื่องของทรัพยากรส่วนรวมที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องพืชพันธุ์ธรรมชาติจะมีความส�ำคัญต่อประเด็นความ
ขัดแย้งระหว่างบรรษัทข้ามชาติ รัฐ และชุมชนท้องถิน่ ในประเด็นสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ก็ตาม แต่ในประเทศไทยก็ยงั มีการศึกษาเรือ่ งนีก้ นั น้อย (ปิน่ แก้ว เหลืองอร่ามศรี และสุธาริน
คูณผล 2543, 241) หรือจะกล่าวได้หรือไม่ว่า การจัดการเมล็ดพันธุ์ไม่เคยเป็นหัวข้อศึกษา
ของนักสังคมศาสตร์ไทยที่ศึกษาทรัพยากรส่วนรวมอย่างจริงจังมาก่อน แม้ปรากฏการณ์
ความขัดแย้งในประเด็นสิทธิในทรัพยากรพันธุกรรมทีม่ ผี ลต่อการจัดการพันธุพ์ ชื ในสังคมไทย
จะเคยเกิดขึ้นมาหลายกรณีแล้วก็ตาม (ดู Robinson 2007; วิฑูรย์ เลี่ยนจ�ำรูญ 2553) การ
เสนอสมมุตฐิ านของผูเ้ ขียนดังกล่าวนี้ นอกจากมาจากการส�ำรวจงานศึกษาทางสังคมศาสตร์
ว่าด้วยทรัพยากรส่วนรวมแล้ว ยังมาจากข้อเสนอของนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง
ที่ศึกษาทรัพยากรส่วนรวมอย่างเอลินอร์ ออสตรอม (Elinor Ostrom) และชาร์ล็อตต์ เฮสส์
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(Charlotte Hess) ที่เสนอประเด็นเมล็ดพันธุ์ไว้ในฐานะประเด็นใหม่ที่รอการศึกษาเมื่อ
เมล็ดพันธุ์เข้าสู่ข้อถกเถียงเรื่องพันธุกรรมสิ่งมีชีวิตและระบบทรัพย์สินทางปัญญา (ดู
Ostrom and Hess 2007)
ในบทความนี้ ผูเ้ ขียนใช้แนวทางนิเวศวิทยาการเมืองมาเป็นกรอบในการอ่านภูมทิ ศั น์
ของการจัดการเมล็ดพันธุ์ของชาวนาในกระบวนการที่เรียกว่า “เสรีนิยมใหม่ของธรรมชาติ”
(neo-liberalization of nature; ดู Castree 2008; Heynen and Robbins 2005)
ที่ช่วยอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม 2 ด้านที่กำ� ลังด�ำเนินไปพร้อมกันอย่างซับซ้อน ซึ่งล้วน
มีผลต่อการจัดการทรัพยากรเมล็ดพันธุข์ องชาวนา นัน่ คือ การบูรณาการเข้าสูต่ ลาดเมล็ดพันธุ์
โลกทีป่ ระเทศไทยต้องปรับแก้ระเบียบอ�ำนาจรองรับการค้าเมล็ดพันธุ์ และการเคลือ่ นไหวทาง
สังคม-สิ่งแวดล้อมในประเด็นการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสิทธิชาวนาในการจัดการทรัพยากร
พันธุกรรมพืช โดยเสรีนยิ มใหม่ได้รบั การวิพากษ์ดว้ ยแนวคิดทีม่ าร์กซิสต์เรียกว่า “primitive
accumulation” หรือ “accumulation by dispossession” (ดู Glassman 2006;
Harvey 2005) ที่น�ำมาอธิบายการยึดครองทรัพย์สินส่วนรวมเพื่อแปลงสู่ทรัพย์สินของ
เอกชนและสินค้าในระบบทุนนิยม โดยการสะสมทุนได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องผ่านการออก
ไปยึด “พื้นที่นอกทุน” อย่างชนบทภายใต้การเติบโตของเสรีนิยมใหม่ แม้ผู้เขียนไม่เห็นด้วย
ในการมองชนบทในตัวแบบพื้นที่นอกทุน ทั้งนี้เพราะหมู่บ้านชนบทไม่ใช่เพิ่งเข้าสู่การผลิต
สินค้าในตลาดทุนนิยมก่อนที่ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้ามชาติจะเข้ามา แต่กรณีของบรรษัทเมล็ด
พันธุ์ขนาดใหญ่ที่นอกจากจะขยายพื้นที่การสะสมทุนไปในชนบทแล้ว การแปลงพันธุ์พืชสู่
สินค้าโดยมีกฎหมายรัฐรับรองก็แสดงให้เห็นว่าการยึดครองพื้นที่ของทุนยังสามารถเกิดขึ้น
ได้ในระดับโมเลกุลของสิ่งมีชีวิตอีกด้วย (McAfee 2003; Prudham 2007) โดยภายใต้
แนวทางเสรีนิยมใหม่นี้ “ธรรมชาติ” ไม่ได้อยู่นอกทุนอีกต่อไป หากแต่มันได้ถูกผลิตสร้าง
ขึ้นไปพร้อมกับการเติบโตของทุน ดังตัวอย่างเช่น รัฐเสรีนิยมใหม่มักสร้างมาตรการต่างๆ
เพื่อพยายามอนุรักษ์ธรรมชาติไว้ภายใต้ตรรกะของตลาดไปพร้อมกับการตักตวงประโยชน์
จากธรรมชาติและท�ำการกีดกันผู้คนบางกลุ่มออกไป (Harvey 2006) ในแง่นี้ การผลิต
สร้าง “ธรรมชาติ” ขึ้นภายในทุน จึงช่วยให้การสะสมทุนยังคงสามารถเดินหน้าต่อไปอีก
(Smith 2007)
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ขณะที่บทบาทของรัฐในการควบคุมทรัพยากรพันธุกรรมดูเหมือนลดบทบาทลง โดย
หันมาส่งเสริมเอกชนให้มีสิทธิเหนือพันธุ์พืชมากขึ้น มันก็มีแรงต้านในสังคมตามมาด้วย แต่
การเคลือ่ นไหวทางสังคม-สิง่ แวดล้อมก็ถกู มองด้วยว่ามีสงิ่ หนึง่ ทีร่ ว่ มกับเสรีนยิ มใหม่ นัน่ คือ
ความต้องการจ�ำกัดบทบาทอ�ำนาจของรัฐด้วยกฎระเบียบทางสังคม (McCarthy and
Prudham 2004) ความลักลั่นที่ส�ำคัญก็คือ การด�ำเนินโครงการที่เรียกว่า “ทางเลือก” ยัง
มักน�ำเครื่องมือของเสรีนิยมใหม่มาใช้ และมีการผลิตสร้าง “ธรรมชาติ” ขึ้นมาด้วยเช่น
เดียวกัน ดังการน�ำกลไกทางการเงินและมาตรการด้านราคาที่สร้างแรงจูงใจ เพื่อให้ชาวนา
หันมาเป็น “ผู้ผลิตสินค้ามูลค่าสูง” อย่างเช่น ข้าวและผักอินทรีย์ เพื่อป้อนสู่ตลาดสีเขียวที่
มีระบบมาตรฐานใหม่เข้ามาก�ำกับผู้ผลิต โดยที่ “ธรรมชาติ” ยังได้รับการผลิตสร้างขึ้นมา
ใหม่ในการผลิตเพื่อช่วยให้โครงการปรับปรุงการเกษตรของชาวบ้านที่ถูกท�ำให้ดู “ไม่เป็น
ธรรมชาติ” เป็นไปได้มากยิ่งขึ้น (เนตรดาว เถาถวิล 2556)
การหันมามองเรื่องการจัดการทรัพยากรเมล็ดพันธุ์ในบทความนี้ยังมีความหมาย
มากไปกว่าการศึกษาเรื่องทรัพยากรส่วนรวม-ส่วนตัวที่สามารถด�ำรงอยู่ร่วมกันและเหลื่อม
ทับบนทรัพยากรเดียวกันด้วย (ดู Barnard and Woodburn 1991: 10 -11) ตามที่การ
ศึกษาความสัมพันธ์เชิงทรัพย์สนิ ในระยะหลังได้หนั มามองทรัพย์สนิ ทีซ่ บั ซ้อนมากยิง่ ขึน้ ผ่าน
ความคิดเรือ่ งสัญญะและความหมาย โดยการศึกษาการช่วงชิงทรัพย์สนิ ได้ขยายไปสูก่ ารศึกษา
เรื่องของภาพตัวแทน ความหมายทางวัฒนธรรม และวาทกรรม สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นกระแส
การหันมาศึกษาวัฒนธรรม (cultural turn) ของนักวิชาการด้านทรัพย์สินมากขึ้น โดยมี
งานศึกษาประเด็นทรัพย์สินผ่านการเล่าเรื่อง (story telling) และการท�ำงานของการสร้าง
ภาพตัวแทนความจริง ซึ่งการช่วงชิงทรัพยากรเชิงกายภาพจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อการยึดกุม
โครงสร้างทางความคิดได้เปิดทางให้กับการอ้างสิทธิเหนือทรัพยากรส�ำเร็จเรียบร้อยแล้ว (ดู
Blomley 2007, 3)
ด้วยการท�ำความเข้าใจผ่านการท�ำงานของภาพตัวแทนดังกล่าว การจัดการเมล็ดพันธุ์
ของชาวนาภายใต้เสรีนิยมใหม่ในบทความนี้ของผู้เขียนจึงหันมาใช้ค�ำว่า “ระบอบเมล็ด
พันธุ์” (seed regime) เพื่อช่วยให้เห็นว่า การปรับเปลี่ยนเชิงสถาบันที่ดูเป็นเรื่องของ
ระเบี ย บกฎเกณฑ์ ต ่ า งๆ ว่ า ด้ ว ยเมล็ ด พั น ธุ ์ แ ละพั น ธุ ์ พื ช เกิ ด ขึ้ น มาภายใต้ ก ารเมื อ งเชิ ง
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วัฒนธรรมที่มีการช่วงชิงความจริง (regime of truth) ว่าด้วยเมล็ดพันธุ์และภาพตัวแทน
ของชาวนาชนบทด้วย การเปลี่ยนแปลงพื้นที่การผลิตเมล็ดพันธุ์ ไม่ว่าเป็นไปเพื่อการค้า
เมล็ดพันธุ์หรือการอนุรักษ์พันธุ์พืช จึงสัมพันธ์กับอุดมการณ์อำ� นาจที่ผลิตสร้างพื้นที่ความ
สัมพันธ์และจินตนาการว่าด้วยชาวนากับเมล็ดพันธุ์ ซึ่งส่งผลให้เมล็ดพันธุ์และตัวตนของ
ชาวนากลายเป็นสิ่งที่ถูกประกอบสร้างขึ้นในความสัมพันธ์ท่ามกลางตัวแสดงต่างๆ
จากหัวข้อเสวนาเรื่อง “คนกับทรัพยากรธรรมชาติ: จุดบรรจบของการจัดการส่วนรวม
และการจัดการส่วนตัว?”1 ผู้เขียนเสนอว่า การมองทรัพย์สินในแบบคู่ตรงข้ามอย่างตายตัว
จะสร้างปัญหาต่อความเข้าใจการจัดการทรัพยากรเมล็ดพันธุ์ของชาวนา (ดูแนวคิดเรื่อง
public–private hybrids ใน Sikor 2008) คงไม่ง่ายนักที่จะตอบว่า อันที่จริงแล้ว ชาวนา
จัดการทรัพยากรเมล็ดพันธุ์ในลักษณะที่เป็นของส่วนตัว-ส่วนรวมภายใต้เสรีนิยมใหม่ของ
ธรรมชาติอย่างไร
ส�ำหรับการน�ำเสนอเนือ้ หาในบทความนี้ ผูเ้ ขียนได้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก
นอกจากเป็นการเสนอพื้นที่ศึกษาแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงการบูรณาการหมู่บ้านเข้าสู่ตลาด
เมล็ดพันธุ์โลกด้วย โดยเส้นแบ่งอาณาบริเวณเชิงทรัพย์สินที่นิยามความสัมพันธ์ระหว่าง
ชาวนา บริษทั เมล็ดพันธุ์ และพันธุพ์ ชื ได้ถกู ขีดขึน้ มาในภูมทิ ศั น์การผลิต ส่วนทีส่ อง เป็นการ
ชี้ให้เห็นว่า ภายใต้กระบวนการเสรีนิยมใหม่ของธรรมชาตินั้น ไม่ได้มีแค่บรรษัทเมล็ดพันธุ์
ข้ามชาติเท่านัน้ แต่การเคลือ่ นไหวทางสังคม-สิง่ แวดล้อมก็มผี ลต่อการปรับโฉมหน้าภูมทิ ศั น์
ชนบทและการจัดการเมล็ดพันธุ์ของชาวนาท่ามกลางตัวแสดงต่างๆ ด้วยเช่นกัน ส่วนที่สาม
เป็นการหันมาอภิปรายประเด็นความคลุมเครือของการจัดการทรัพยากรให้ชัดมากยิ่งขึ้น
และส่วนสุดท้าย เป็นบทสรุปและทิ้งท้ายของบทความนี้

สัมมนาวิชาการ “คน ในกระแสการเปลี่ยนแปลง” ในเวทีย่อย “คนกับทรัพยากรธรรมชาติ:
จุดบรรจบของการจัดการส่วนรวมและการจัดการส่วนตัว?” วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุม
ประกอบ หุตะสิงห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัดโดย ศูนย์ศกึ ษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ร่วมกับ ประชาไท และกลุ่มจับตาประชาสังคมไทย (Thai Social
Movement Watch – TSMW).
1
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การศึกษาในครั้งนี้ ผู้เขียนใช้ข้อมูลจากการสังเกตติดตามและสัมภาษณ์บุคคลที่
เกี่ยวข้องในหลายสถานที่ แต่ส�ำหรับรายชื่อของผู้คนและบางสถานที่จะใช้เป็นชื่อสมมติ
เท่านั้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดกับผู้ให้ข้อมูลเหล่านั้น นอกจากนี้ ผู้เขียนยังใช้
ข้อมูลจากเอกสารวิจัย สิ่งพิมพ์และข้อมูลที่พบในหลายแหล่งที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยท�ำความ
เข้าใจประเด็นการศึกษาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
บูรณาการเข้าสู่ตลาดเมล็ดพันธุ์โลก:
การเบ่งบานของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ในชนบท
และการปรับเปลี่ยนเชิงสถาบันเพื่อรองรับการค้าพันธุ์พืช
การศึกษาในภาคสนามของผู้เขียนเริ่มขึ้นจากหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในที่ราบใน
หุบเขาทางตอนเหนือของจังหวัดน่าน ห่างจากตัวอ�ำเภอเมืองประมาณ 50 กิโลเมตร ต่อ
จากนี้จะขอเรียกหมู่บ้านแห่งนี้ว่า “บ้านตะวัน” ปัจจุบันบ้านตะวันมีประชากรประมาณ 510
คน และ 127 ครัวเรือน ประวัตศิ าสตร์หมูบ่ า้ นตะวันทีเ่ ล่าสืบต่อกันมากล่าวถึงบรรพชนไทลือ้
ที่อพยพมาจากดินแดนที่อยู่ทางเหนือขึ้นไปอย่างสิบสองปันนาในเขตประเทศจีน ชาวนา
บ้านตะวันในวัยกว่าสี่สิบปีขึ้นไปยังสามารถเล่าถึงปัญหาหนึ่งในอดีตที่บ้านนี้ประสบเหมือน
กับหมู่บ้านอื่นๆ ในแถบนี้ นั่นคือ “กั้นข้าว” หรือปัญหาข้าวไม่พอกิน แม้ว่าชาวบ้านจะมีการ
จัดการน�้ำผ่านระบบเหมืองฝายที่เป็นระบบที่มีในท้องถิ่นแล้วก็ตาม การปลูกข้าวของบ้าน
ตะวันยังท�ำได้แค่ปีละครั้งเพื่อเก็บข้าวไว้ส�ำหรับการบริโภคในครัวเรือนเท่านั้น ทั้งนี้เพราะ
ที่นี่มีปัญหาเรื่องน�้ำไม่พอในการผลิต พันธุ์ข้าวที่เป็นที่นิยมของคนบ้านตะวันจึงมักเลือก
ข้าวเบา คือ ข้าวที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น ในการแก้ปัญหาอาหารไม่พอดังกล่าว นอกจาก
พึ่งการเก็บหาของป่าล่าสัตว์แล้ว ชาวบ้านยังมีการบุกเบิกที่ดินท�ำกินเพื่อผลิตทั้งข้าวนาใน
เขตที่ราบและข้าวไร่ในเขตที่ดินไหล่เขาที่ยังคงเป็นพื้นที่ป่า โดยห่างออกไปทางทิศตะวัน
ออกของหมูบ่ า้ นยังมีเทือกเขาขนาดใหญ่ทเี่ ป็นแหล่งต้นน�ำ้ ทีม่ ลี ำ� น�ำ้ ส�ำคัญไหลผ่านบ้านตะวัน
ใน พ.ศ. 2542 กรมป่าไม้ประกาศให้พื้นที่ป่าสงวนในเขตเทือกเขาแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
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ปัญหาข้าวไม่พอกินและน�้ำไม่พอใช้ในการผลิตดูเหมือนจะหมดไปเมื่อทางการได้
เข้ามาส่งเสริมข้าวพันธุ์ใหม่ที่ให้ผลผลิตสูง และเข้ามาก่อสร้างฝายคอนกรีตในช่วงปี พ.ศ.
2508 ซึ่งช่วยให้ชาวบ้านสามารถเพาะปลูกพืชหลังนาเพื่อเป็นรายได้เสริม โดยพืชเงินสดที่
ส�ำคัญของคนที่นี่คือ ยาสูบและพริก โดยเฉพาะยาสูบ ชาวบ้านผลิตยาสูบภายใต้ระบบ
เกษตรพันธสัญญาที่ท�ำกับโรงงานบ่มใบยาสูบแห่งหนึ่งที่มาตั้งอยู่ใกล้กับหมู่บ้าน นั่น
หมายความว่า ชาวบ้านตะวันคุ้นเคยกับการผลิตแบบพันธสัญญาก่อนที่บริษัทเมล็ดพันธุ์จะ
เข้ามา ชาวบ้านส่วนหนึ่งยังออกไปหารายได้ผ่านการรับจ้างท�ำงานนอกหมู่บ้านอีกด้วย จาก
การสัมภาษณ์กลุ่มชาวบ้านตะวันเกี่ยวกับการออกไปหางานท�ำนอกหมู่บ้านพบว่า หลังฤดู
การเก็บเกี่ยวข้าว พวกเขาหลายคนเคยไปรับจ้างท�ำงานทั้งในภาคเกษตรและนอกภาค
เกษตร เช่น แรงงานโรงงานอบล�ำไยใกล้หมูบ่ า้ น แรงงานโรงงานยาสูบในจังหวัดแพร่ แรงงาน
รับจ้างตามไร่อ้อยในจังหวัดอุตรดิตถ์และพิษณุโลก และแรงงานก่อสร้างตามหัวเมืองใหญ่
อย่างล�ำพูนและกรุงเทพฯ บางคนก็เคยไปเป็นคนรับใช้ตามบ้านในกรุงเทพฯ บางคนออกไป
ขายแรงงานไกลในต่างประเทศ เช่น ประเทศสิงคโปร์ แต่ช่วงหลัง พ.ศ. 2540 บริษัทเจียไต๋
ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้ยักษ์ใหญ่ด้านการเกษตรของไทยอย่างกลุ่มซีพี ได้เข้ามาส่งเสริม
ให้ชาวบ้านท�ำการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักลูกผสมในระบบพันธสัญญา และพอช่วงปี พ.ศ. 2554
บริษทั เมล็ดพันธุข์ า้ มชาติขนาดใหญ่อนื่ ๆ นัน่ คือ บริษทั มอนซานโต้ ซึง่ เป็นบริษทั ผูน้ ำ� ทางการ
ค้าเมล็ดพันธุ์อันดับหนึ่งของโลก และบริษัทอีสเวสต์ซีดหรือรู้จักกันในชื่อบริษัทศรแดง ก็ได้
ขยายการผลิตมาที่บ้านตะวันแห่งนี้
ในช่วงหลัง พ.ศ. 2540 ชาวนาบางคนในบ้านตะวันได้ร่วมเดินทางไปกับองค์กร
พัฒนาเอกชนเพือ่ ไปอบรมดูงานทีส่ ถาบันวิจยั ข้าวนานาชาติ (IRRI) และองค์กรพัฒนาเอกชน
อย่าง MASIPAG ที่ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อกลับมา ชาวนาแกนน�ำที่ไปอบรมได้ร่วมมือกับ
นักพัฒนาเอกชนชักชวนกลุ่มชาวนาในบ้านตะวันท�ำโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์พืชใน
รูปแบบโรงเรียนชาวนา (Farmer Field School) ในปี พ.ศ. 2543 ส�ำหรับตัวของผู้เขียน
เองเคยเข้ามาในบ้านตะวันหลายครั้งก่อนเริ่มต้นการศึกษาครั้งนี้ เนื่องจากในช่วง พ.ศ.
2548-2549 ผู้เขียนเคยเป็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่ทำ� งานภายใต้เครือข่ายมูลนิธิฮักเมืองน่าน
ผู้เขียนเลือกท�ำงานอยู่ในองค์กรที่เป็นที่รู้จักกันในชื่อ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนโจ้โก้ ที่เดิมคือ
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ชมรมอนุรักษ์พันธุ์พืชพื้นบ้านจังหวัดน่าน (ต่อไปนี้ขอเรียกย่อว่า “ศูนย์โจ้โก้”) เมื่อศูนย์
โจ้โก้เริ่มเข้ามาในบ้านตะวัน ในระยะแรกได้ให้ความสนใจกับการจัดการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอย่างข้าวและพริก ในแง่นี้จะเห็นได้ว่า บ้านตะวันถือเป็นพื้นที่หนึ่งที่ท�ำให้เห็นจุดตัดของ
การไหลเวียนของทั้งทุน อุดมการณ์ บุคลากร และวัตถุต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ “เมล็ดพันธุ์”
ในขณะทีเ่ กิดการปรับโครงสร้างการผลิตในชนบททีส่ มั พันธ์กบั การเติบโตของธุรกิจเมล็ดพันธุ์
ข้ามชาติ และยังมีการเคลื่อนไหวทางสังคม-สิ่งแวดล้อมด้วย
ขณะที่แวดวงวิชาการถกเถียงกันถึงเกษตรพันธสัญญา ซึ่งอาจมีแง่บวกที่ช่วยให้
ชาวบ้านปรับเปลี่ยนการผลิตไปสู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูงได้ง่ายขึ้นผ่านการเข้าถึงแหล่งทุน
ความรู้ เทคโนโลยี และแง่ลบที่ชาวบ้านต้องแบกรับความเสี่ยงในการผลิตแบบนี้ (ดู Patrick
2004; Singh 2002) แต่มันอาจมีความหมายส�ำหรับชาวบ้านมากไปกว่าการมองจากคน
ที่ยังมีทางเลือกในการด�ำเนินชีวิต ชาวนาชายวัยห้าสิบกว่าๆ รายหนึ่งที่เกือบเอาชีวิตมาทิ้ง
ในกรุงเทพฯ เมื่อเข้ามาท�ำงานเป็นกรรมการก่อสร้าง เนื่องจากเป็นลมหมดสติบนนั่งร้านที่
สร้างไว้สงู เขาเล่าให้ผเู้ ขียนฟังว่า การรับจ้างผลิตเมล็ดพันธุท์ �ำให้พวกเขาได้กลับมาอยูท่ บี่ า้ น
ท�ำงานอยู่กับบ้าน อยู่ใกล้ลูก-เมีย แม้ที่นาที่มีจะเล็กประมาณ 4 ไร่ แต่การที่เมล็ดพันธุ์มี
ราคาดีและบริษทั ยังรับซือ้ คืนด้วย ก็ทำ� ให้ชาวนาหลายคนยอมเสีย่ งมาท�ำอาชีพนีเ้ พิม่ มากขึน้
ความเห็นของชาวบ้านตะวันอีกรายหนึ่งที่ผู้เขียนสัมภาษณ์ยังชี้ให้เห็นถึงการรับรู้ของ
ชาวบ้ า นถึ ง ความเปลี่ ย นแปลงของสภาพพื้ น ที่ ก ารผลิ ต ของหมู ่ บ ้ า นต่ อ การเข้ า มาของ
อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์โลกที่บ้านตะวัน ปัจจุบันหญิงรายนี้ไม่ได้รับจ้างผลิตเมล็ดพันธุ์แล้ว
เนือ่ งจากเธอมีปญ
ั หาสุขภาพและขาดแรงงานจากสามีทเี่ สียชีวติ ด้วยอาการ “ไหลตาย” เมือ่
ไปขายแรงงานที่ประเทศสิงคโปร์ในช่วงปี พ.ศ. 2533 ปัจจุบันลูกชายสองคนแต่งงานแยก
ออกไปอยู่ต่างถิ่นหมดแล้ว ในบ้านจึงเหลือเพียงเธอคนเดียว วันหนึ่งในช่วงฤดูแล้ง เธอบอก
กับผู้เขียนให้สังเกตทุ่งนาในแถบบ้านตะวัน และบอกว่า เราสามารถรู้เลยว่านาผืนไหนเป็น
ของคนบ้านอื่น ผืนไหนเป็นของคนบ้านตะวัน นั่นเพราะคนบ้านอื่นจะเลือกปลูกข้าวโพดทิ้ง
ไว้แล้วไปรับจ้างท�ำงานอื่นต่อไป กลับมาอีกครั้งก็ตอนเก็บเกี่ยวข้าวโพด หากเป็นคนบ้าน
ตะวันแล้วจะไม่ปลูกข้าวโพด เพราะใช้พนื้ ทีม่ าก แต่ได้เงินน้อย ไม่คมุ้ ค่า โดยเธอเปรียบเทียบ
กับรายได้จากการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ใช้พื้นที่นาไม่กี่งาน แม้จะมีการท�ำงานเข้มข้นในแปลง
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ผลิตขนาดเล็กนี้ แต่กไ็ ด้เงินมาก ยิง่ บรรษัทใหม่ทเี่ พิง่ เข้ามาอย่างมอนซานโต้ให้ราคาดีมาก
คนก็แห่ไปท�ำ ตามที่เธอบอก ราคาเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศที่บริษัทมอนซานโต้รับซื้อคืนคือ
กิโลกรัมละ 15,000 บาท โดยมีรอบเวลาการผลิตจนถึงรับเงินประมาณ 5 เดือน โดยบางคน
สามารถท�ำเงินได้เกือบ 100,000 บาท จากการใช้พื้นที่ผลิต 3 งาน ญาติของเธอหลายคน
จึงตัดสินใจเปลีย่ นจากการรับจ้างผลิตให้กบั บริษทั เจียไต๋มาท�ำให้กบั บริษทั มอนซานโต้แทน
โดยใน พ.ศ. 2554 มีชาวบ้านตะวันหันมารับจ้างผลิตเมล็ดพันธุ์ให้กับบริษัทมอนซานโต้
จ�ำนวน 22 ราย
ส่วนใน พ.ศ. 2555 มีชาวบ้าน 9 คน ที่หันมารับจ้างผลิตให้บริษัทศรแดงที่เพิ่งเข้า
มาส่งเสริมการผลิตเมล็ดแตงกวา ชาวบ้านหญิงอีกรายหนึ่งอายุเกือบห้าสิบปีที่ขณะนี้
สามารถส่งลูกเรียนจบระดับอุดมศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร ที่มหาวิทยาลัย
แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ เธอให้เหตุผลถึงการเปลี่ยนมาเลือกท�ำการผลิตให้กับบริษัท
ศรแดงว่า เมล็ดแตงกวาทีป่ ลูกให้กบั บริษทั เจียไต๋ แม้จะให้ราคารับซือ้ ทีส่ งู กว่าคือ กิโลกรัมละ
1,000 บาท แต่บังคับให้ผู้ผลิตตัดแต่งเถาให้เหลือกิ่งเดียวในหนึ่งต้น จึงมีปริมาณรวมของ
ผลติดเป็นเมล็ดต�ำ่ กว่าของบริษทั ศรแดงทีแ่ ม้รบั ซือ้ คืนต�ำ่ กว่าในราคากิโลกรัมละ 950 บาท
แต่อนุญาตให้ผู้ผลิตตัดแต่งเถาเหลือได้ 2 กิ่งในหนึ่งต้น เมื่อติดผลแล้ว จึงได้ปริมาณผล
ต่อต้นมากและมีปริมาณเมล็ดต่อต้นโดยรวมมากกว่า โดยผู้ผลิตรายนี้ค�ำนวณความต่าง
จากการปลูกในพื้นที่นาของตนเองจ�ำนวน 2 งาน เธอพบว่า ปริมาณสูงสุดที่เธอเคยท�ำสถิติ
การผลิตเมล็ดแตงกวาให้กับบริษัทเจียไต๋คือ 16 กิโลกรัม แต่เมื่อเธอหันมาท�ำของบริษัท
ศรแดงกลับท�ำได้ 25 กิโลกรัม ในขนาดพื้นที่เท่ากันและจ�ำนวนปลูก 1,200 ต้นเหมือนกัน
นั่นหมายถึงรายได้ที่ต่างกันจาก 16,000 บาท กับ 23,750 บาท ในหนึ่งรอบการผลิตของ
แตงกวาที่ใช้เวลาปลูกจนเก็บเกี่ยวเมล็ดรวม 3 เดือน (ดูตาราง 1)
การจัดการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักลูกผสมของชาวนาบ้านตะวันมีหลายกระบวนการที่
สัมพันธ์และด�ำเนินไปตามขัน้ ตอนการเจริญเติบโตของพืช โดยเริม่ ขึน้ หลังจากเกีย่ วข้าวเสร็จ
ไปแล้ว เนื่องจากชาวบ้านยังต้องการใช้พื้นที่เพื่อผลิตข้าวไว้บริโภคในครัวเรือนก่อน โดย
หลังเกี่ยวข้าวแล้ว ชาวนาบางรายจะไถปรับที่นาเป็นแปลงเตรียมไว้รอปลูกกล้าพันธุ์ที่บริษัท
จะส่งมาทันที โดยท�ำแปลงปลูกแยกเป็นแปลงส�ำหรับปลูกพันธุ์แม่และพันธุ์พ่อ กล้าพันธุ์ผัก
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ตาราง 1 กิจกรรมการผลิตในรอบปีของบ้านตะวัน (พ.ศ. 2555)
เดือน
ข้าว
มกราคม งานบุญข้าวใหม่
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน

พริก มะระ แตงกวา แตงโม ฟักทอง แคนตาลูป
เก็บ
เก็บ ปลูก
เก็บ
ผสม

พฤษภาคม เพาะกล้าเขตนาลุ่ม
เก็บ
มิถุนายน เพาะกล้าเขตนาบน
ปักด�ำข้าวที่ปลูกใน
นาลุ่ม
กรกฎาคม เพาะกล้านาป่า
ปักด�ำข้าวที่ปลูกใน
นาบน
สิงหาคม
ปลูกนาป่า
กันยายน ดูแลข้าว
ตุลาคม
เริ่มเกี่ยวข้าวเบา เพาะ
กล้า
พฤศจิกายน นวดข้าวเบา เกี่ยว
ข้าวปี
ปลูก
ธันวาคม

ปลูก
ผสม

เก็บ
ปลูก

ปลูก

ผสม

ผสม

เก็บ

ปลูก
ผสม

ที่มา: ประมวลข้อมูลจากการส�ำรวจของศูนย์การเรียนรู้โจ้โก้
และการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากชาวบ้านที่ท�ำการผลิตให้กับบริษัทเจียไต๋โดยผู้เขียน
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ที่ถูกส่งมาจากบริษัทจะอยู่ในถาดพลาสติกที่มีรหัสหมายเลขเฉพาะ ซึ่งมีเพียงนักปรับปรุง
พันธุ์ของบริษัทเท่านั้นที่รู้ความหมายของเลขรหัสชุดดังกล่าวว่าหมายถึงพันธุ์แม่-พันธุ์พ่อที่
ใช้เป็นคู่ผสมนั้น คัดเลือกเอาสายพันธุ์ใดมาผสมกับอะไร แล้วลักษณะลูกผสมที่ออกมาจะ
มีหน้าตาลักษณะประจ�ำพันธุ์อย่างไร โดยรถของบริษัทจะน�ำเอากล้าพันธุ์มาส่งที่บ้านของ
โบรกเกอร์ที่อยู่ในบ้านตะวัน แล้วค่อยกระจายส่งต่อให้ผู้ผลิตแต่ละรายมารับตามจ�ำนวน
ที่บริษัทก�ำหนดโควตาแยกชาวนาผู้ผลิตเป็นรายคนต่อจ�ำนวนกล้าพันธุ์ชัดเจน
ในขั้นตอนผสมเกสรพืชด้วยมือ ดอกของพืชแต่ละอย่างจะมีช่วงเวลาในการบานของ
ดอกแตกต่างกันไป บางอย่างก็บานเช้า ชาวนาผูผ้ ลิตก็ตอ้ งปรับจังหวะชีวติ ให้ตนื่ ตัง้ แต่ยงั มืด
บางอย่างบานตอนเย็น ชาวนาก็ต้องมารอผสมตั้งแต่บ่าย โดยมีงานที่ต้องท�ำก่อนหน้านี้อีก
คือ การน�ำคลิปหนีบหรือถุงมาครอบปิดดอกต้นพันธุ์แม่เพื่อกันแมลงเข้าผสมเกสรแทนคน
หลังจากนั้น ในวันผสม ชาวนาผู้ผสมจะน�ำเอาเกสรตัวผู้จากต้นพันธุ์พ่อที่เก็บรวบรวมไว้
แล้วไปผสมด้วยมือกับดอกในต้นพันธุแ์ ม่ในช่วงทีด่ อกเริม่ บาน เสร็จแล้วต้องหนีบหรือครอบ
ปิดดอกเพือ่ ป้องกันแมลงผสมซ�ำ้ วนเวียนแบบนีไ้ ปตามแต่ละดอกซึง่ ต้องแข่งขันกับช่วงระยะ
เวลาอันจ�ำกัดของการบานของดอกไม้ด้วย ชาวนาชายรายหนึ่งบอกกับผู้เขียนในวันที่ไป
เยีย่ มเขาทีแ่ ปลงผลิตว่า บางครัง้ ก็ตอ้ ง “ข่มขืน” อันเป็นค�ำเปรียบเปรยการชิงฉีกกลีบดอกของ
ต้นพันธุ์แม่ก่อนที่ดอกจะทันบานเต็มที่เพื่อเร่งงานผสมเกสรให้เสร็จ
บางครั้งมีปริมาณงานผสมดอกจ�ำนวนมากจนท�ำให้เห็นว่าผสมไม่ทันแล้ว ผู้ผลิต
จ�ำเป็นต้องหาแรงงานมาเพิ่ม นอกจากการพยายามไปหาแรงงานต่างหมู่บ้านที่ต้องสอนให้
รู้จักการผสมเกสรผักด้วยมือก่อนแล้ว ชาวบ้านยังมีการหันมาใช้แรงงานแฝงในหมู่บ้านด้วย
นัน่ คือ แรงงานเด็กโตทีจ่ ะถูกสอนให้ชว่ ยท�ำงานผสมเกสรและการคลิปดอก โดยอาศัยความ
สัมพันธ์เชิงเครือญาติซึ่งเป็นทุนทางสังคมที่ชาวบ้านแปลงเอามาใช้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์
ให้กบั บริษทั ขณะทีบ่ า้ นตะวันเองก็มปี ญ
ั หาการขาดแคลนแรงงานในหมูบ่ า้ นอยูแ่ ล้ว เนือ่ งจาก
คนรุ่นหนุ่มสาวที่มีการศึกษาสูงมีทางเลือกที่จะออกไปหางานท�ำนอกหมู่บ้าน ส�ำหรับ
เกษตรกรผู้ผลิตที่ผู้เขียนสัมภาษณ์ นอกจากเป็นคนที่มีอายุเกินสี่สิบแล้ว มักมีการศึกษา
ในระดับชั้นประถมและมัธยมจากการเรียนในระบบการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ท�ำให้
ไม่เหลือทางเลือกมากนักในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน หากเป็นงานทั่วไป พวกเขาก็พอจะจ้าง
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แรงงานจากต่างบ้านมาช่วยได้ แต่กับงานที่ต้องอาศัยความประณีตที่มีขั้นตอนต่างๆ มาก
อย่างการผสมเกสรที่สุดท้ายต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุ์จากบริษัท ท�ำให้
พวกเขาไม่คอ่ ยอยากจ้างแรงงานทัว่ ไปจากข้างนอก ส่วนแรงงานในแต่ละครัวเรือนเองก็ตอ้ ง
ท�ำงานผสมในแปลงของตนเอง เนือ่ งจากดอกผักของแต่ละเจ้าก็จะบานในเวลาเดียวกันหรือ
ไล่เลี่ยกัน จึงท�ำให้ไม่อาจช่วยคนอื่นๆ ได้เหมือนในช่วงฤดูด�ำนาและเกี่ยวข้าวที่ชาวบ้าน
ตะวันยังคงมีการระดมแรงงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงานในการท�ำนาในปัจจุบัน
การหันมาใช้แรงงานของครัวเรือนตนเองและแรงงานเด็กอาจไม่พอรับมือกับงานผสม
ได้ แต่จะลดจ�ำนวนต้นลงก็เท่ากับลดรายได้ตามไปด้วย วิธีหนึ่งที่ชาวนาผู้ผลิตบ้านตะวัน
ค้นหาเพือ่ ลดความเข้มข้นของปริมาณงานลงคือการจัดการกับช่วงการบานดอกของพืช โดย
พวกเขาได้พบเทคนิคบางอย่างโดยบังเอิญเพื่อท�ำให้ต้นผักออกดอกไม่พร้อมกัน ความรู้นี้
ได้มาจากความช่างสังเกตของชาวนาผูผ้ ลิตทีพ่ บว่า หากปลูกต้นกล้าไม่พร้อมกันแล้ว ต้นพืช
เมื่อโตขึ้นมาจะออกดอกไม่พร้อมกัน บางคนก็ใช้วิธีการใส่ปุ๋ยหลังปลูกกล้าพันธุ์ไม่ตรงกัน
ท�ำให้เกิดการออกดอกในเวลาต่างกัน ดังนั้น เมื่อดอกผักทยอยกันบานในแต่ละแปลงแล้ว
ชาวบ้านก็พอมีเวลาทันผสมเกสรในแต่ละแปลงโดยใช้เพียงแรงงานในครัวเรือน ซึ่งโดยมาก
ก็คือคู่สามีภรรยา มาท�ำงานในแปลงผสมด้วยกัน
การติดต่อกับบริษัทของชาวบ้านจะผ่านโบรกเกอร์ของบริษัทเมล็ดพันธุ์ที่เป็นชาวนา
ในบ้านตะวันนั่นเอง โบรกเกอร์คนนี้มีต�ำแหน่งทางสังคมเป็นผู้ช่วย แก่ฝาย2 ที่เป็นองค์กร
จัดการน�้ำในท้องถิ่น โบรกเกอร์จึงรู้จักคนในพื้นที่และยังเป็นตัวกลางที่คอยเชื่อมประสาน
ระหว่างเจ้าหน้าที่ของบริษัทกับชาวบ้านที่มารับจ้างผลิต แต่เดิมจะมีเพียงคนเดียวเนื่องจาก
มีเพียงบริษัทเดียวคือ เจียไต๋ แต่พอมีบริษัทใหม่เข้ามาอย่างบริษัทมอนซานโต้ จึงมีชาวนา
รายอืน่ ขึน้ มาเป็นโบรกเกอร์ดว้ ย โดยโบรกเกอร์จะคอยเรียกประชุมเพือ่ แจ้งนัดหมายวันเวลา
ที่แน่นอน เช่น วันที่บริษัทจะส่งกล้าพันธุ์มาให้ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ โบรกเกอร์กลายมาเป็น
ผูค้ มุ ตรวจตราชาวนาด้วยกันเองในหมูบ่ า้ น และทราบด้วยว่าใครมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ

2

แก่ฝาย คือ ชื่อต�ำแหน่งหัวหน้าองค์กรจัดการน�้ำในระบบเหมืองฝาย.

156 ศักรินทร์ ณ น่าน

กับใคร จึงเป็นการควบคุมภายในหมู่บ้านที่เพิ่มขึ้นมาจากการดูแลของเจ้าหน้าที่และ
นักปรับปรุงพันธุ์ของบริษัทที่จะมาตรวจแปลง
หลังเก็บเมล็ดและล้างท�ำความสะอาดโดยไม่ลืมที่จะใช้สารเคมีป้องกันเมล็ดอย่าง
ยาฆ่าเชื้อราแล้ว บริษัทจะน�ำเมล็ดที่ได้เก็บรวบรวมจากชาวบ้านไปตรวจสอบคุณภาพ ถ้า
หากผสมติดเมล็ดได้ปริมาณมากกว่าที่คาดไว้และผ่านเกณฑ์มาตรฐานความงอก-ความ
บริสุทธิ์ตรงตามสายพันธุ์ บริษัทจะจ่ายเงินพิเศษเพิ่มให้อีก หรือหากพบว่าค่าความบริสุทธิ์
ลดลงเกินร้อยละ 4 (สุ่มจาก 100 เมล็ด พบมี 4 เมล็ดไม่ตรงตามพันธุ์ที่ก�ำหนด) บริษัทจะ
ลดเงินที่จ่ายให้เหลือร้อยละ 60 จากราคาที่รับปากไว้ โดยจะมีการน�ำเอารายการแสดงยอด
เงินเข้าบัญชีทบี่ ริษทั จะจ่ายมาติดขึน้ กระดานในหมูบ่ า้ น เพือ่ แจ้งให้ผผู้ ลิตได้เห็นรายรับทุกคน
อดีตเจ้าหน้าที่ภาคสนามของบริษัทเมล็ดพันธุ์แห่งหนึ่งที่เคยมาคุมงานที่บ้านตะวันเล่าให้
ผู้เขียนฟังถึงเหตุผลที่ท�ำเช่นนั้นว่า มันช่วยท�ำให้ชาวบ้านอยากแข่งขันกันเองมากขึ้นในการ
ท�ำเป้าการผลิตหรือเพือ่ ล้มสถิตขิ องตัวเองทีเ่ คยท�ำเอาไว้ในฤดูการผลิตครัง้ ก่อน เขายังบอก
อีกด้วยว่า บริษัทเข้าใจดีถึงเงื่อนไขของบ้านตะวันที่มีความเหมาะสมในการผลิตเมล็ดพันธุ์
โดยนอกจากเงือ่ นไขของสภาพกายภาพพืน้ ทีซ่ งึ่ เป็นพืน้ ทีใ่ กล้แหล่งน�ำ้ และมีระบบชลประทาน
ดีแล้ว ชาวนาที่บ้านตะวันยังมีที่นาน้อยอีกด้วย เจ้าหน้าที่รายเดิมจึงพยายามชี้ให้ชาวบ้าน
เห็นว่า หากผลิตพืชอื่นในขนาดพื้นที่เท่ากันก็ได้เงินน้อยกว่าผลิตเมล็ดพันธุ์มากและไม่มี
ความแน่นอนเรื่องการขายผลผลิตอีกด้วย
ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถท�ำได้ตามเป้าตลอดทุกครั้ง หากไม่ผ่านมาตรฐานก็จะถูกตัด
ลดเงินออกจากที่สัญญาไว้ ชาวนาบางคนก็สงสัยในการตรวจสอบมาตรฐาน เพราะขั้นตอน
เหล่านีอ้ ยูพ่ น้ ไปจากมือของชาวนา แต่ไปอยูท่ เี่ จ้าหน้าทีข่ องบริษทั ทีจ่ ะเป็นผูท้ ดสอบทีโ่ รงงาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั อธิบายถึงสาเหตุของการตัดลดเงินว่าถือเป็นความบกพร่องของชาวนาผูผ้ ลิต
เอง เพราะพวกเขาเกีย่ วข้องในกระบวนการผลิตนับตัง้ แต่การปลูก การเตรียมดิน การใส่ปุ๋ย
การควบคุมก�ำจัดวัชพืช การดูแลรักษาพืชจากโรคแมลง การผสมเกสรและการจัดการเมล็ด
หลังเก็บเกี่ยวที่ต้องหมักล้างตากเมล็ด ซึ่งชาวนาอาจไม่ได้ท�ำตามขั้นตอนและค�ำแนะน�ำ
ของเจ้าหน้าที่บริษัท เป็นต้น บางรายถูกตัดออกจากสายการผลิต ซึ่งเกิดขึ้นได้เมื่อเจ้าหน้า
บริษทั พิจารณาว่าไม่มคี วามสามารถท�ำการผลิตเมล็ดพันธุไ์ ด้ตามมาตรฐานของบริษทั หรือ
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กรณีที่น่าสนใจคือ การถูกตัดออกเพราะชาวนาผู้ผลิตแอบขโมยเอาเมล็ดพันธุ์ของบริษัทไป
ขายต่อ เรื่องแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในบ้านตะวัน แต่ก็ยังไม่มีการฟ้องด�ำเนินคดี
แม้ไม่มีใครเคยอ่านกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชมาก่อน (หมายถึง พ.ร.บ. คุ้มครอง
พันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ที่ให้ความคุ้มครองพืชใหม่และสิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืช และ พ.ร.บ.
พันธุ์พืช พ.ศ. 2518) ชาวบ้านตะวันก็รับรู้เรื่องสิทธิเหนือตัวพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ที่ตนเอง
รับจ้างผลิตให้กับบริษัท โดยเส้นแบ่งที่แยกชาวนาออกจากเมล็ดพันธุ์ได้นิยามขึ้นมาจาก
ความเข้าใจจากการตัดออกจากสายการผลิตที่เป็นมาตรการลงโทษโดยตรงของบริษัทแล้ว
เจ้าหน้าบริษัทยังขู่จะฟ้องด�ำเนินข้อหาขโมยทรัพย์สินของบริษัทที่อ้างความเป็นเจ้าของพันธุ์
ตามกฎหมายอีกด้วย “มันเป็นลิขสิทธิ์ของเขา” ชาวบ้านรายหนึ่งบอกกับผู้เขียนเมื่อถามถึง
การทีช่ าวบ้านจะแอบเก็บเอาเมล็ดผักที่รบั จ้างปลูกไว้ไปปลูกต่อได้หรือไม่ แม้จะเป็นไปเพื่อ
ไว้บริโภคในครัวเรือนเท่านั้น เมื่อเห็นว่ามันมีลักษณะบางอย่างดี เช่น ผลใหญ่ รสชาติดี
เป็นต้น
ที่จริงแล้ว ชาวบ้านก็เคยแอบลองเสี่ยงท�ำหลายอย่างที่บริษัทไม่อยากให้ท�ำ ในแง่นี้
เราจึงอาจกล่าวได้ว่า เส้นแบ่งทรัพย์สินของบริษัทและผู้รับจ้างผลิตก็ไม่ได้ตายตัวเสมอไป
การต่อรองเหนือทรัพยากรอย่างตัวพันธุ์พืชระหว่างชาวบ้านและเจ้าหน้าที่บริษัทจึงมีผลให้
เส้นแบ่งเหนือพันธุพ์ ชื ได้รบั การปรับเปลีย่ นไปบ้าง ดังกรณีการแอบเอาผลแตงกวาของต้นพันธุ์
พ่อฝังดินเอาไว้แล้วเอาฟางข้าวกลบเพื่อจะรอเก็บเมล็ดไว้ทำ� เชื้อพันธุ์ปลูกต่อไป แต่สิ่งนี้ก็
มักไม่ได้ผลเพราะหลังจากงานผสมเสร็จสิ้นแล้ว เจ้าหน้าตรวจแปลงของบริษัทจะสั่งให้
เกษตรกรถอนรากท�ำลายต้นพันธุ์พ่อทิ้งไป ดังนั้น ผลที่ชาวบ้านเลือกแอบฝังดินเอาไว้จะใช้
ไม่ได้อีกต่อไปเพราะยังไม่สุกแก่เต็มที่ บางครั้งเจ้าหน้าที่ก็จะเหยียบผลของต้นพันธุ์พ่อใน
แปลงให้แตกไปเลย “บริษัทมันไม่อยากให้เราเก็บไว้” ชาวนารายหนึ่งกล่าวต่อผู้เขียนถึง
การที่เจ้าหน้าที่จากบริษัทเมล็ดพันธุ์ Takii จากประเทศญี่ปุ่น (บริษัทนี้มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับ
บริษัทเจียไต๋) ไม่อยากให้ชาวนาเก็บผลของต้นพันธุ์พ่อไว้
อีกกรณีหนึ่งคือ ชาวนาผู้ผลิตที่เคยแอบเก็บเมล็ดบางส่วนที่ส่งให้บริษัทได้และน�ำไป
ปลูกในพื้นที่ที่สามารถหลบพ้นสายตาจนส�ำเร็จ (เช่น ตามพื้นที่บ้านญาติที่อยู่ในบ้านอื่น)
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แต่ก็พบว่า พืชลูกผสมเหล่านี้หลังจากน�ำไปปลูกต่อแล้ว ผลผลิตในรุ่นต่อไปจะไม่ดีเหมือน
เดิมอีก ท�ำให้พวกเขาไม่อยากเก็บเมล็ดผักลูกผสมไว้ท�ำพันธุ์อีกต่อไป
นอกจากเมล็ดแล้ว ชาวบ้านพยายามต่อรองการใช้ประโยชน์ส่วนต่างๆ ของพืชที่
ตนเองรับจ้างผลิตให้กบั บริษทั ด้วย เช่น ในการเก็บเกีย่ วเมล็ดแคนตาลูปให้บริษทั นัน้ ชาวบ้าน
จะขอน�ำเอาเนื้อข้างในผลไปขายต่อ โดยบางรายจะตั้งโต๊ะขายอย่างเปิดเผยหน้าบ้านของ
ตนเองที่ติดกับถนนใหญ่และโรงเรียนที่มีคนสัญจรผ่านไปมามาก โดยผู้ค้าจะควักเอาเมล็ด
ออกไปและขายเฉพาะส่วนเนื้อให้ บางรายยังน�ำแคนตาลูปเหล่านี้มาจ�ำหน่ายที่ตลาดใน
ตัวเมืองอีกด้วย นอกจากนี้ ชาวบ้านยังใช้ประโยชน์ส่วนอื่นๆ ของต้นพืชที่เก็บมาจากต้นพันธุ์
พ่อเพื่อมาบริโภคต่อในครัวเรือน เช่น ผลแตงกวาอ่อน ลูกอ่อนและยอดของฟักทอง เป็นต้น
การกระท�ำเช่นนี้เดิมไม่เป็นที่ยอมรับส�ำหรับบริษัท โดยอ้างกฎหมายว่าบริษัทเป็นเจ้าของ
พันธุพ์ ชื แต่ชาวบ้านอธิบายว่า พวกเขาไม่ได้ขายเมล็ดและส่วนทีเ่ อามาก็แค่เพือ่ การด�ำรงชีพ
โดยน�ำมาบริโภคเป็นอาหารในครัวเรือนเป็นหลัก และถึงขายก็เพื่อพอเป็นรายได้เล็กน้อย
ประทังชีวิตในระหว่างรอให้บริษัทส่งเงินค่าจ้างผลิตเมล็ดผักมาให้ เพราะชาวบ้านไม่ได้มี
รายได้ประจ�ำแบบเงินเดือน ในช่วงหลังข้อพิพาทเรื่องดังกล่าวก็หยุดไป โดยบริษัทหันมา
ประนีประนอมกับชาวบ้านแทน
จะเห็นได้วา่ การขยายตัวของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุม์ สี ว่ นปรับเปลีย่ นชาวนาให้กลาย
เป็นผู้รับจ้างผลิต ซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่คนชนบทเอง (ไม่ทุกคน) ก็เห็นการเข้ามาของบรรษัท
เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของตนเองด้วยเช่นกัน อันทีจ่ ริง ภาพของชาวบ้านตะวันทีก่ ำ� ลังท�ำการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักลูกผสมนั้น หากมองในระดับโครงสร้างเศรษฐกิจ-การเมืองมหภาค บ้าน
ตะวันได้กลายเป็นพืน้ ทีซ่ งึ่ ถูกเชือ่ มเข้าเป็นส่วนหนึง่ ของเครือข่ายทีก่ ำ� ลังเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง
ของอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ โดยเกิดขึ้น
ภายหลังจากทีม่ กี ารปรับโครงสร้างภาคการเกษตรของไทยเพือ่ มุง่ สูก่ ารส่งออกสินค้าเกษตร
มูลค่าสูง ดังที่การเติบโตของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ลูกผสมใน
ประเทศไทยช่วงปลายคริสต์ทศวรรษ 1980 ได้รับอานิสงส์อย่างมากจากการเติบโตก่อน
หน้านี้ของอุตสาหกรรมส่งออกอาหารแปรรูป ซึ่งค่อยๆ บูรณาการประเทศไทยเข้าสู่ตลาด
โลกตัง้ แต่ชว่ งปลายคริสต์ทศวรรษ 1970 และท�ำให้ไทยกลายเป็นหนึง่ ในประเทศทีถ่ กู จับตา
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ในฐานะประเทศเกษตรอุตสาหกรรมใหม่ของเอเชีย (New Agro-industrial Countries
- NACs; Christensen 1992; Pritchard and Burch 2003) โดยไม่กี่ทศวรรษหลังการ
เปิดเสรีอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ที่ ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (The Board
of Investment of Thailand: BOI) เชิญชวนให้มีการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นนั้น
ก็พบผลลัพธ์ที่ว่า เมล็ดพันธุ์ผักทั้งในส่วนพันธุ์ผสมเปิด (open-pollinated variety) และ
ลูกผสม (hybrids) มาจากการผลิตโดยภาคเอกชนประมาณ 50 บริษทั ซึง่ คิดเป็นร้อยละ 75
ของปริมาณเมล็ดพันธุ์ ในขณะที่ภาครัฐผลิตออกมาเพียงร้อยละ 5 ในท้องตลาด (Nath
et al. 1999) หลังจากนั้น พันธุ์ผักที่รวมไปถึงข้าวโพดและข้าวฟ่างก็ถูกแทนที่ด้วยพันธุ์
ลูกผสมเกือบถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว (Seed Association of Thailand 2007)
นอกจากเปิดเสรีในส่วนของการส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์แล้ว
ประเทศไทยยังปรับโครงสร้างทางกฎหมาย อันหมายถึงการปรับเปลีย่ นเชิงสถาบันทีส่ มั พันธ์
กับระเบียบการค้าเมล็ดพันธุ์ให้เอื้อต่อการด�ำเนินธุรกิจเมล็ดพันธุ์อีกด้วย ดังเช่นการออก
กฎหมายหลายฉบับที่หันมาให้ความคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์พืช
(breeder’s rights) วิทยาการปรับปรุงพันธุ์พืช การค้าเมล็ดพันธุ์ การคุ้มครองสิทธิบัตร
และการคุม้ ครองสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ โดยเฉพาะการตรากฎหมายคุม้ ครองพันธุพ์ ชื (Plant
Variety Protection Act) ที่มักกล่าวกันว่า ภายใต้แนวคิดเสรีนิยมใหม่นั้น การตรา
กฎหมายท�ำนองนีไ้ ด้รบั เอาแนวทางของข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศอย่าง TRIPS (Trade
Related Aspects of Intellectual Property Rights) ทีน่ ยิ ามให้สารพันธุกรรม เมล็ดพันธุ์
และผลิตภัณฑ์ที่มาจากพืชนั้นเป็นสมบัติของเอกชน (ดู Harvey 2005: 160) เหล่านี้แสดง
ให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การผลิตเมล็ดพันธุ์ของรัฐโดยให้ความส�ำคัญกับภาค
เอกชนมากขึ้น เพื่อหวังให้ช่วยยกระดับการค้าเมล็ดพันธุ์ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ฝั่งภาค
เอกชนเองก็พยายามกดดันให้รัฐปรับแก้กฎหมาย โดยเฉพาะ พ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.
2542 เพื่อช่วยคุ้มครองทรัพย์สินของเอกชนอันหมายถึงพันธุ์พืชจากปัญหาการขโมยพันธุ์
(Bangkok Post 2009)
ส�ำหรับ พ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ตราขึ้นเนื่องจากพันธกรณีที่ประเทศไทย
มีต่อ TRIPS ซึ่งก�ำหนดให้ประเทศสมาชิกขององค์การการค้าโลก (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 ของไทยจึงมีทั้งด้านการคุ้มครองพันธุ์พืชที่มีอยู่ในประเทศไทยและการคุ้มครอง
พันธุ์พืชใหม่แบบ UPOV3 ที่นักปรับปรุงพันธุ์พืชรวมทั้งบริษัทเมล็ดพันธุ์ใช้อ้างสิทธิความ
เป็นเจ้าของเหนือพันธุ์พืช (ดู สมชาย รัตนชื่อสกุล 2556)
เงื่อนไขส�ำคัญอีกประการหนึ่งที่คาดว่าจะช่วยขยายโอกาสทางการค้าเมล็ดพันธุ์ของ
ไทยในตลาดเมล็ดพันธุ์โลก คือ ความรู้และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ แต่
ประเทศไทยยังคงระงับการทดลองพืชจีเอ็มโอในระดับแปลงเปิด (ดู วิฑูรย์ เลี่ยนจ�ำรูญ และ
คณะ 2551, 240) นั่นช่วยเปิดทางให้กับเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์แนวทางอื่น เช่น การ
ปรับปรุงพันธุ์ด้วยเทคโนโลยีการคัดเลือกโดยโมเลกุลเครื่องหมาย (Marker-Assisted
Selection: MAS) ทีใ่ ช้ระยะเวลาคัดเลือกพันธุส์ นั้ ลงเพือ่ ช่วยให้อตุ สาหกรรมเมล็ดพันธุไ์ ทย
สามารถแข่งขันเติบโตต่อไปในตลาดโลก (ดู National Center for Genetic Engineering
and Biotechnology 2009)
ในปัจจุบนั ส่วนแบ่งทางการตลาดเมล็ดพันธุข์ องไทยยังคงอยูใ่ นระดับทีส่ งู ในภูมภิ าค
เอเชียแปซิฟิก ในขณะที่มูลค่าการส่งออกเมล็ดพันธุ์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอยู่ที่ประมาณ
450 ล้านเหรียญสหรัฐ ประเทศที่เป็นผู้นำ� ทางด้านการส่งออกเมล็ดพันธุ์จากในภูมิภาคโดย
เรียงจากอันดับแรกคือ ญี่ปุ่น จีน ไทย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ (Bangkok Post 2009)
โดยประมาณตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา ปริมาณการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสม
ในประเทศไทยที่เพิ่มสูงขึ้นได้ถูกส่งออกไปสู่ตลาดเมล็ดพันธุ์ใน 53 ประเทศ (Seed
Association of Thailand 2007) ใน พ.ศ. 2548 บริษัทเมล็ดพันธุ์จ้างแรงงานมากกว่า

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.
3
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28,000 ครอบครัวในประเทศไทย การพัฒนาอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ยังเน้นพืชจ�ำพวก
แตงกวา พริก มะเขือเทศ และข้าวโพด เพือ่ ช่วยแข่งขันในระดับทีส่ งู ขึน้ (National Center
for Genetic Engineering and Biotechnology 2009) โดยวางยุทธศาสตร์ให้
ประเทศไทยกลายเป็นฮับเมล็ดพันธุ์ของเอเชีย (Asian Seed Hub) ต่อไปในอนาคต
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ไทยเป็นครัวของโลก แนวทางดังกล่าวดูเหมือนได้รับการขานรับ
ด้วยดีจากบริษัทเมล็ดพันธุ์ ดังที่ตัวแทนรายหนึ่งของบริษัทมอนซานโต้ประกาศบนเวที
สัมมนาวิชาการในงานประชุมเมล็ดพันธุแ์ ห่งชาติครัง้ ที่ 9 ซึง่ จัดขึน้ ทีจ่ งั หวัดน่านในช่วงปี พ.ศ.
2555 และผูเ้ ขียนมีโอกาสเข้าร่วมสังเกตการณ์ว่า “ไทยคือ 1 ใน 5 ของมหาอ�ำนาจผู้ผลิต
อาหารของโลก โจทย์ของไทยไม่ใช่เรือ่ งการแก้ไขความอดยากอีกแล้ว แต่จะท�ำอย่างไรให้
ไทยมีศกั ยภาพทีจ่ ะผลิตอาหารเลีย้ งคนได้ 250-300 ล้านคน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 11 ต้องแข่งขัน และคนไทยก็เก่งในด้านการเกษตร ... เทคโนโลยีชีวภาพคือ
คลื่นการเปลี่ยนแปลงโลก สงครามโลกครั้งที่ 3 จะเป็นสงครามชีวภาพ จะไม่มีการรบกัน
อีกแล้ว แต่จะแข่งกันที่ความอยู่ดีกินดี ขึ้นอยู่กับใครมีความรู้ได้ก่อน เข้าใจ “ธรรมชาติ” ได้
ก่อน”
โดยสรุป ผู้เขียนได้เสนอให้เห็นพื้นที่ศึกษาที่มีภูมิทัศน์ของการผลิตข้าวที่เน้นบริโภค
ในครัวเรือนเป็นหลัก ซึ่งอาจดูเหมือนว่า แม้ชาวนาบ้านตะวันยังคงให้ความส�ำคัญกับการ
ผลิตเพื่อยังชีพซึ่งเข้ากับภาพชาวนาชนบทชวนฝันตามโฆษณาท่องเที่ยวเมืองน่านที่ชูภาพ
วิถชี วี ติ แบบ “เนิบนาบ” แต่ภาพสังคมชาวนาชนบททีอ่ ยูก่ บั เศรษฐกิจเชิงศีลธรรมแบบหยุดนิง่
ไม่อาจน�ำมาใช้อธิบายความเปลี่ยนแปลงของบ้านตะวันได้อีกแล้ว โดยภูมิทัศน์ดังกล่าวนี้
กลับซ้อนทับไปกับการผลิตสินค้าทางการเกษตรที่มีมูลค่าสูงเมื่อบ้านตะวันได้ถูกผนวกเข้า
สู่ตลาดเมล็ดพันธุ์โลก โดยเกิดการสะสมทุนผ่านการผลิตแบบยืดหยุ่นที่จ้างชาวนาผู้ผลิต
ขนาดเล็กให้ท�ำการผลิตและแบกรับความเสี่ยงภายใต้ระบบเกษตรพันธสัญญา การจัดการ
เมล็ดพันธุข์ องชาวนาในบริบทเช่นนีจ้ งึ ต่างกับภาพชาวนาชนบททีห่ ว่านเมล็ดพันธุข์ องตนเอง
และเพาะปลูกพืชพันธุ์ตามหัวไร่ปลายนา แล้วใช้ชีวิตเรียบง่ายเนิบนาบเฝ้ารอคอยวันเก็บ
เกี่ยวผลผลิตอย่างสงบเงียบไปวันๆ โดยเมล็ดพันธุ์ที่ชาวบ้านจัดการผลิตกลับเป็นสินค้าที่
บริษทั อ้างความเป็นเจ้าของพันธุพ์ ชื ผ่านสิทธินกั ปรับปรุงพันธุแ์ ละกีดกัดผ่านทรัพย์สนิ เอกชน
ที่มีกฎหมายรัฐรับรองเพื่อบูรณาการประเทศไทยเข้าสู่ตลาดเมล็ดพันธุ์โลก
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ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม-สิ่งแวดล้อม:
ฟื้นเศรษฐกิจเชิงศีลธรรมและสิทธิชาวนาในทรัพยากรพันธุกรรมพืช
เพื่อจะเข้าใจถึงการจัดการเมล็ดพันธุ์ของชาวนามากยิ่งขึ้น ในส่วนนี้ ผู้เขียนเสนอว่า
ไม่ได้มีแต่เพียงกลุ่มทุนอย่างบรรษัทเมล็ดพันธุ์เท่านั้นที่มีส่วนในการเปลี่ยนโฉมหน้าของ
ภูมิทัศน์ชนบทและควบคุมการจัดการทรัพยากรเมล็ดพันธุ์ของชาวบ้าน หากแต่ขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคม-สิ่งแวดล้อมเองก็มีส่วนด้วยเช่นกัน ผู้เขียนจึงได้หันมามองขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคม–สิ่งแวดล้อมที่พยายามด�ำเนินโครงการต่างๆ ที่มีผลในการประกอบ
สร้างความจริงและจินตนาการว่าด้วย “ชาวนา” และ “เมล็ดพันธุ์” ที่อาจท�ำให้ “คน” และ
“สิ่ง” ต่างๆ ที่ไม่ได้อยู่ในจินตนาการเหล่านั้นกลายเป็นอื่น ขณะที่ขบวนการเคลื่อนไหวอ้าง
ถึงตัวแบบการพัฒนาทางเลือกให้เป็นทางออกต่อสังคมชนบท
จังหวัดน่านนอกจากเป็นพื้นที่หนึ่งที่ส�ำคัญต่ออุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์แล้ว ยังเป็น
พื้นที่ซึ่งมีการด�ำเนินโครงการพัฒนาที่ต้องการอนุรักษ์ธรรมชาติและปรับปรุงคุณภาพชีวิต
ของประชากร โดยในเขตพื้นที่สูงพบว่ามีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาด�ำเนินงานในพื้นที่ เพื่อให้
คนบนพื้นที่สูงหยุดการเกษตรแบบ “ไร่เลื่อนลอย” แล้วหันมาเพาะปลูกในพื้นที่ซึ่งถูกปรับ
แต่งขึ้นเป็น “นาขั้นบันได” ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นให้ชาวบ้านพึ่งตนเองและ
ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรบนพื้นที่ต้นน�้ำ ขณะที่สิ่งนี้สวนทางกับการปรับตัวทาง
เศรษฐกิจของชาวบ้านทีไ่ ด้หนั มาผลิตข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ในระบบเกษตรกรรมเชิงพาณิชย์และ
ชาวบ้านยังมีการเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยโดยสนับสนุนขบวนการกลุ่มคนเสื้อแดง
อีกด้วย (Rossi 2012) บ้านตะวันก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ถูกเชื่อมเข้ากับโครงการพัฒนา ดังที่
ในปี พ.ศ. 2544 มีโครงการจัดตั้งโรงเรียนชาวนาที่กลุ่มแกนน�ำชาวนาในบ้านตะวันร่วมกับ
ศูนย์การเรียนรูโ้ จ้โก้ภายใต้เครือข่ายมูลนิธฮิ กั เมืองน่าน ซึง่ หันมาด�ำเนินโครงการอนุรกั ษ์และ
พัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพทีม่ ชี มุ ชนเป็นฐาน โดยเป็นโครงการทีร่ ว่ มมือกับองค์กร
พัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะองค์กร SEARICE จากประเทศฟิลปิ ปินส์ ซึง่ ด�ำเนินการ
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�ำหรับโครงการทีศ่ นู ย์โจ้โก้ดำ� เนินการในหลายหมูบ่ า้ นมีวตั ถุประสงค์ให้ชาวนาหันมา
พึ่งตนเองในด้านเมล็ดพันธุ์ให้ได้ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่คุกคามสังคมวัฒนธรรมชาวนา
และการสูญสลายไปของความหลากหลายทางชีวภาพในยุคปฏิวัติเขียว กล่าวให้ชัดเจนขึ้น
ก็คือ โครงการโรงเรียนชาวนาบ้านตะวันได้แสดงให้เห็นว่า บ้านตะวันกลายเป็นจุดเชื่อมต่อ
อันหนึ่งในเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรที่ “ความหลากหลายทางชีวภาพ” ได้กลายเป็น
สิง่ ทีถ่ กู ประกอบสร้างขึน้ ภายใต้วาทกรรมสิง่ แวดล้อมระดับสากลในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1980
(Escobar 1998) โดยวาทกรรมอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวมีส่วนช่วย
ท�ำให้เกิดการไหลเวียนของทุน อุดมการณ์ ความรู้ บุคคลากร และเมล็ดพันธุ์ ระหว่างชาวนา
และศูนย์โจ้โก้ตลอดจนพันธมิตรทางวาทกรรมทีเ่ คลือ่ นไหวในประเด็นทางสังคม-สิง่ แวดล้อม
ในปี พ.ศ. 2544 ศูนย์โจ้โก้ได้เสนอให้มีการอนุรักษ์พันธุ์พืชในพื้นที่บ้านตะวัน ยก
ตัวอย่างเช่น ข้าวดอสะเทิ้น ข้าวต้นต�่ำ ข้าวดอหม่า ข้าวเต๋ย และ กข6 (CBDC 2003) หลัง
จากกลับมาจากดูงานทีป่ ระเทศฟิลปิ ปินส์ กลุม่ ชาวนาทีเ่ รียนรูก้ ารผสมพันธุข์ า้ วได้ทดลองท�ำ
คูผ่ สมขึน้ โดยได้มกี ารสร้างความคิดเรือ่ ง “ข้าวในฝัน” ขึน้ ในความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่
เทคนิคเกษตรกรรมจากศูนย์โจ้โก้และแกนน�ำชาวนาบ้านตะวัน โดยลักษณะของข้าวในฝัน
ที่ชาวนาก�ำหนดเป้าหมายการปรับปรุงพันธุ์คือ ข้าวที่หุงนุ่มกินอร่อย เมล็ดเรียวยาวแบบข้าว
กข 10 ล�ำต้นแข็งแรงไม่ล้มง่าย เป็นข้าวอายุเบา ล�ำต้นสูงเพื่อน�ำฟางข้าวไปใช้ในแปลงพริก
ที่จริงแล้ว การผลิตสร้าง “ข้าวในฝัน” เป็นส่วนหนึ่งของจินตนาการว่าด้วยพันธุ์ข้าว
ที่น�ำไปสู่กระบวนการสร้างพันธุ์ใหม่ที่ถูกปรับปรุงโดยชาวนา หรือก็คือ การผลิตสร้าง “พันธุ์
ชาวนา” (peasant variety) โดยกระบวนการหลัก 2 ประการ ทีถ่ กู น�ำมาใช้ในการปรับปรุง
พันธุ์พืชและการเกษตรของชาวบ้านนั้น ถูกเชื่อมเข้ากับแนวทางเกษตรอินทรีย์ที่ศูนย์โจ้โก้
พยายามให้ชาวนาหันมาลดการใช้สารเคมีการเกษตรและเปลีย่ นไปใช้สารสกัดชีวภาพมาก
ขึ้น นั่นคือ (1) การปรับปรุงพันธุ์อย่างมีส่วนร่วม (the participatory plant breeding
- PPB) และ (2) การคัดเลือกพันธุ์อย่างมีส่วนร่วม (the participatory variety selection
- PVS) หากสังเกตจากพันธุ์ข้าวที่น�ำมาเป็นคู่ผสมนั้นจะพบว่า ชาวบ้านได้ใช้ทั้งพันธุ์ “พื้น
เมือง” และ “พันธุ์ปรับปรุง” เช่น การน�ำพันธุ์ดอหม่ามาผสมกับพันธุ์ กข10 ซึ่ง กข10
เป็นพันธุ์ปรับปรุงจากกรมการข้าวเพื่อได้ข้าวที่มีอายุสั้น ท�ำให้ระยะเวลาการปลูกจนถึงการ
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เก็บเกี่ยวสั้นลง โดยความเป็นมาของข้าวพันธุ์ กข10 นี้สามารถสืบย้อนไปสู่การสร้าง
“ข้าวมหัศจรรย์” ที่พัฒนาโดยสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) อย่างข้าว IR8 ซึ่งเป็นข้าว
ที่มีลักษณะต้นเตี้ยและตอบสนองต่อปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตให้สูงขึ้น จนกลายเป็น
สัญลักษณ์ความส�ำเร็จหนึ่งของของการปฏิวัติเขียวในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1960
นอกจากงานปรับปรุงพันธุแ์ ล้ว ศูนย์โจ้โก้ยงั ได้สนับสนุนให้โรงเรียนชาวนาบ้านตะวัน
เป็นแหล่งเก็บรักษาพันธุข์ า้ ว หรือก็คอื ธนาคารเมล็ดพันธุช์ มุ ชน (community seed bank)
ในปี พ.ศ. 2552 โรงเรียนชาวนาแห่งนี้ทำ� การอนุรักษ์และปลูกรักษาพันธุ์ข้าวไว้ถึง 103
สายพันธุ์ โดยนอกจากเก็บพันธุ์เองแล้ว ก็ยังมีพันธุ์ข้าวที่ได้มาจากเครือข่ายองค์กรพัฒนา
เอกชนและเครือข่ายชาวนา และที่สำ� คัญคือ มีบางสายพันธุ์ข้าวที่ส่งมาจาก ดร.ดวงดี (นาม
สมมติ) นักปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่ศูนย์วิจัยข้าว จังหวัดอุบลราชธานี และสายพันธุ์ข้าวที่เกิดจาก
เทคโนโลยี MAS ที่ ดร.ธีระ (นามสมมติ) นักวิทยาศาสตร์จาก BIOTEC ท�ำการผสมยีนส์
ข้าวหอมนิลเข้ากับข้าว กข6 เพื่อให้เกิดลักษณะต้านทานโรคใบไหม้จากเชื้อรา ภายหลัง
ประชากรสายพันธุ์นี้หลายชุดถูกส่งมาให้ชาวนาในจังหวัดน่านอีกหลายพื้นที่ปลูกคัดต่อใน
แปลง จนคัดได้สายพันธุท์ ชี่ าวนาในจังหวัดน่านพอใจ ดร.ลูกปัด (นามสมมติ) ซึง่ เป็นอาจารย์
ด้านการปรับปรุงพันธุพ์ ชื ทีท่ ำ� งานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและร่วมงานกับ BIOTEC
กระทรวงวิทยาศาสตร์ได้น�ำไปทูลเกล้าขอพระราชทานชื่อจากองค์สมเด็จพระเทพฯ เมื่อ
เสด็จเยีย่ มและติดตามความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชด�ำริทจี่ งั หวัดในปี พ.ศ. 2553
ซึ่งได้พระราชทานชื่อสายพันธุ์ข้าวดังกล่าวว่า “ธัญสิริน”
อย่างไรก็ตาม จ�ำนวนชาวนาบ้านตะวันที่ร่วมในโครงการกลับลดลงเรื่อยๆ จากระยะ
เริ่มต้นโครงการที่มีเกือบ 30 คน ปัจจุบันเหลือสมาชิกที่ท�ำกิจกรรมอย่างจริงจังเพียง 3 คน
เท่านั้น ส่วนหนึ่งมาจากการไม่ประสบผลส�ำเร็จหลังทดลองผสมคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่ได้
มากว่า 9 ปี (ดู สาวิตร มีจยุ้ และคณะ 2553, 56) แต่สายพันธุข์ า้ วทีไ่ ด้ไม่สามารถตอบโจทย์
“ข้าวในฝัน” ได้ และการไม่อาจขายเมล็ดพันธุ์จากสายพันธุ์ข้าวที่ปรับปรุงขึ้นมาเพื่อสร้าง
รายได้ตอ่ ได้ ชาวนาทีเ่ หลือสามคนได้เปลีย่ นสถานภาพมาเป็นคนสอนเด็กนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในแถบหมู่บ้านตะวัน ซึ่งต้องการให้นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมในแปลงนาตามความประสงค์ของผู้บริหาร แนวคิดของโรงเรียนและครูผู้สอนวิชา
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วิทยาศาสตร์อย่างชีววิทยาที่ต้องการให้น�ำความรู้ท้องถิ่นบูรณาการเข้ากับหลักสูตรนั้น
สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของประเทศไทย โดยโรงเรียนยังแต่งตั้งชาวนาที่อยู่ใน
โรงเรียนชาวนาบ้านตะวันเป็นปราชญ์ชาวบ้านหรือครูชาวนา เพื่อสอนนักเรียนผ่านกิจกรรม
ต่างๆ ในแปลงนาด้วย โดยมีการปรับกิจกรรมไปตามช่วงการเจริญเติบโตของต้นข้าวตั้งแต่
ปลูกไปจนเก็บเกี่ยว
ถึงตรงนี้มีประเด็นที่ดูจะเป็นข้อสงสัยต่อภาพปฏิวัติเขียวที่ถูกผลิตสร้างในขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคม-สิ่งแวดล้อม จริงหรือที่ชาวนาบ้านตะวันก�ำลังประสบวิกฤตสังคม
วัฒนธรรม และการสูญสิ้นพันธุ์ข้าวอันเป็นผลจากการปฏิวัติเขียว หรือที่จริงแล้ว มันคือการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมวัฒนธรรมที่สามารถเกิดขึ้นในทุกที่ แต่การเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งที่
เกิดขึ้นกลับถูกน�ำมาประกอบสร้างเข้าด้วยกันในสิ่งที่เรียกว่า “ปัญหา” ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับ
มุมมองเชิงคุณค่าและการตีความที่แตกต่างกันไป แล้วปัญหาจริงๆ เป็นของใครกันแน่
หากหันมาดูหัวข้อการเรียนรู้ในหลักสูตรโรงเรียนชาวนาที่เจ้าหน้าที่ศูนย์โจ้โก้ร่วม
ออกแบบร่วมกับแกนน�ำชาวนาบ้านตะวันนั้น ได้มีการสอดแทรกเนื้อหาที่พิจารณาเห็นชอบ
ร่วมกันแล้วว่าเป็น “ประเด็นเฉพาะพื้นที่” ของบ้านตะวันลงไปในกระบวนการเรียนรู้ โดย
นอกจากสอนเรื่องการท�ำปุ๋ยหมักและสารสกัดชีวภาพให้กับกลุ่มชาวบ้านและเด็กนักเรียน
ที่มาอบรมแล้ว ยังได้น�ำเอาเรื่องวัฒนธรรมข้าวมาแทรกไว้ในหลักสูตรโรงเรียนชาวนาอีก
ด้วย เช่น การท�ำขนมพื้นบ้าน การบูชาแม่โพสพในนาข้าว การสู่ขวัญข้าวและสู่ขวัญควาย
ด้วยห่วงกังวลว่า วัฒนธรรมทีด่ งี ามของท้องถิน่ จะสูญหายไปพร้อมกับการสูญสิน้ ไปของพันธุ์
ข้าวพื้นบ้าน โดยภายหลังจากที่ครูในโรงเรียนมัธยมได้น�ำเสนอกิจกรรมนี้ให้กับผู้บริหาร
ของจังหวัดน่านอย่างนายกองค์การบริหารส่วน ด้วยความซาบซึง้ เขาเอ่ยปากให้ความช่วยเหลือ
ในกิจกรรมด้วยการบริจาคควายทีม่ าจากโครงการไถ่ชวี ติ สัตว์ให้กบั การด�ำเนินกิจกรรมของ
โรงเรียนมัธยมร่วมกับชาวนาบ้านตะวันด้วย
อีกสิ่งหนึ่งที่ดูขัดกับภาพการสูญสิ้นพันธุ์พืชและสังคมชาวนายังพบได้จากข้อมูลการ
สืบประวัตกิ ารใช้พนั ธุข์ า้ วในชุมชนในปี พ.ศ. 2555 ทีศ่ นู ย์โจ้โก้ได้สำ� รวจจากชาวนาบ้านตะวัน
ที่อยู่ในโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์พืช พบว่าพันธุ์ข้าวในรอบ 30 ปี มีการเปลี่ยนแปลง
ดังตาราง 2-4
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ตาราง 2 ประวัติการใช้พันธุ์ข้าวในชุมชนบ้านตะวันเมื่อช่วง 30 ปีก่อน
ชื่อพันธุ์
ดอหมอก
นกแก้น
เหมยนอง
ดอหม่าแหละ
ข้าวแดงหลวง
นางเก๋า
นางนวล
ข้าวแก้ว

จุดเด่น
ได้ผลผลิตดี
ได้ผลผลิตดี
ได้ข้าวมาก
ล�ำต้นแข็งแรง ต้านทานโรค
ได้ผลผลิตดี ล�ำต้นแข็งแรง กินอร่อย
กินอร่อย
กินอร่อย
ล�ำต้นสูง ผลผลิตดี กินอร่อย

จุดด้อย
ข้าวแข็ง ตลาดไม่ต้องการ
เมล็ดใหญ่ กินไม่อร่อย
ข้าวแข็ง ตลาดไม่ต้องการ
ตลาดไม่ต้องการ
อายุยาวเกิน
คัน (เมล็ดมีขนมาก)
ล�ำต้นอ่อน แตกกอน้อย
อายุยาวเกิน

ตาราง 3 ประวัติการใช้พันธุ์ข้าวในชุมชนบ้านตะวันเมื่อช่วง 20 ปีก่อน
ชื่อพันธุ์
ดอบุญมา
ดออีสาน
ดอสะเทิ้น
ดอเมืองเลย
ดอเชียงราย
กข10
กข6
กข8

จุดเด่น
อายุสั้น
ผลผลิตดี ทนแล้ง
ล�ำต้นแข็งแรง
ผลผลิตดี
ผลผลิตดี
ผลผลิตดี
ผลผลิตดี กินอร่อย
ผลผลิตดี

จุดด้อย
ผลผลิตต�่ำ
ล�ำต้นอ่อน
กินไม่อร่อย
เมล็ดใหญ่ ตลาดไม่ต้องการ
เมล็ดใหญ่
เป็นโรค
ล�ำต้นอ่อน
กลายพันธุ์เร็ว
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ตาราง 4 ประวัติการใช้พันธุ์ข้าวในชุมชนบ้านตะวัน
ตั้งแต่ช่วง 10 ปีก่อนจนถึงปัจจุบัน
ชื่อพันธุ์
กข4
กข6
กข10
กข14
กข72
มะลิ105
หอมสกล
เหนียวมะลิ
เล้าแตก
ตะวัน1*

จุดเด่น
ผลผลิตดี
ผลผลิตดี
ผลผลิตดี
ผลผลิตดี
ผลผลิตดี
ผลผลิตดี
ผลผลิตดี
ผลผลิตดี
ผลผลิตดี
ผลผลิตดี

จุดด้อย
ล�ำต้นต�่ำ ติดโรคง่าย
เป็นโรคไหม้
ติดโรคง่าย
ออกรวงช้า
การแตกกอน้อย
ล�ำต้นอ่อน
ล�ำต้นอ่อน
ล�ำต้นอ่อน
ล�ำต้นอ่อน เมล็ดเป็นเชื้อรา
ล�ำต้นอ่อน เมล็ดร่วงง่าย

* ชื่อสมมติของสายพันธุ์ข้าวที่เกิดจากการสร้างคู่ผสมโดยชาวนาบ้านตะวัน

หากพิจารณาข้อมูลจากตารางข้างบนต่อไปอีกจะเห็นว่า อัตราการใช้และเปลี่ยน
แปลงสายพันธุ์ข้าวในบ้านตะวันตลอดช่วง 30 ปีที่ผ่านมานั้นค่อนข้างสูง สิ่งนี้สะท้อนถึงการ
เลือกทดลองพันธุ์ข้าวใหม่ๆ อยู่เสมอของชาวบ้าน โดยไม่ใช่เลือกพันธุ์ข้าวพื้นบ้านหรือพันธุ์
ข้าวปรับปรุงใหม่เพียงอย่างเดียวเท่านัน้ กล่าวได้วา่ การลองพันธุใ์ หม่และน�ำมาเปรียบเทียบ
กับพันธุท์ มี่ ใี ช้อยูใ่ นมือเสมอ ส่งผลให้เกิดการไหลเวียนของเมล็ดพันธุแ์ ละความหลากหลาย
ของสายพันธุ์ข้าวในพื้นที่บ้านตะวันอยู่จนถึงปัจจุบัน (ดู Witchuda Srang-iam 2009)
โดยสรุป แม้บ้านตะวันจะเข้าสู่การผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมภายใต้ระบบพันธสัญญา
ให้กับบริษัทเมล็ดพันธุ์หรือเรียกได้ว่าเป็นการเกษตรแบบอุตสาหกรรมเข้มข้นก็ตาม แต่
ชาวบ้านก็ไม่ได้จัดการพันธุ์ข้าวอย่างจ�ำนนภายใต้การหันมาปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่างสิ้นหวัง
ต่างไปจากภาพภูมทิ ศั น์การจัดการพันธุพ์ ชื ของชาวบ้านทีถ่ กู ตีตรา ภายใต้ภาพสังคมชาวนา
ในยุคปฏิวัติเขียวที่ก�ำลังสูญสิ้นวัฒนธรรมและทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ที่
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มองชาวบ้านชนบทเป็นเพียงเหยื่อในปฏิวัติเขียวพร้อมกับการสูญสิ้นของ “ธรรมชาติ” เมื่อ
ชาวบ้านปรับการผลิตแบบอุตสาหกรรม ประเด็นดังกล่าวนี้อาจช่วยตั้งค�ำถามกับมายาคติ
เรื่องการขาดแคลน (scarcity) ที่ไม่ได้มีแค่ฝ่ายที่ชูการปฏิวัติเขียวเท่านั้นที่จะน�ำมาใช้ใน
การเบิกทางให้กบั การพัฒนาการเกษตรในประเทศโลกก�ำลังพัฒนา (ดูแนวคิด constructed
scarcity ใน Yapa 1996) แต่ยังถูกขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม-สิ่งแวดล้อมน�ำไป
ประกอบสร้างไว้ในภาพการท�ำลายล้างสังคมและธรรมชาติจากการปฏิวัติเขียว ที่ส่งผลต่อ
ความหลากหลายของพันธุ์ข้าวและคุณค่าทางวัฒนธรรมของสังคมชาวนาในฉากทัศน์แห่ง
การต่อสู้กันระหว่าง 2 ค่ายในแบบคู่ตรงข้าม นั่นคือ เกษตรกรรมยั่งยืนกับเกษตรกรรม
เทคโนโลยีขั้นสูง (การตัดต่อพันธุกรรม; ดู บานจิตร สายรอค�ำ และ ถนัด ใบยา 2547;
เมียงซอ คีรีมัญจา และ ปกรณ์ คงสวัสดิ์ 2551) สิ่งนี้อาจท�ำให้มองข้ามหรือลดทอนเงื่อนไข
ต่างๆ อย่างมักง่ายเกินไป โดยเฉพาะเมื่อชนบทในปัจจุบันไม่ได้เท่ากับสังคมชาวนาอีกต่อ
ไปแล้ว แล้วเราจะเข้าใจการจัดการทรัพยากรเมล็ดพันธุข์ องชาวนาท่ามกลางการเปลีย่ นแปลง
ในกระแสโลกาภิวัตน์ได้อย่างไร
เมล็ดพันธุ์ในปฏิบัติการของชาวนา: ความซับซ้อน คลุมเครือ หรือการ
บรรจบของการจัดการ “ส่วนรวม-ส่วนตัว”
ขณะที่เสรีนิยมใหม่กลายเป็นแนวคิดที่ถูกน�ำมาอธิบายปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ
การเมือง และสิง่ แวดล้อมมากขึน้ นัน้ การอธิบายเสรีนยิ มใหม่ผา่ นการแทนทีศ่ นู ย์กลางอ�ำนาจ
เดิมอย่างสหรัฐอเมริกาด้วยศูนย์กลางใหม่วา่ จะน�ำไปสูผ่ ลลัพธ์สดุ ท้ายอย่างสงครามระหว่าง
ประเทศคู่แข่งในระบบทุนนิยม4 นับเป็นการประเมินผลลัพธ์ของเสรีนิยมใหม่ที่ส�ำเร็จรูป
ตายตัวเกินไปหรือไม่ โดยเฉพาะในบริบทจ�ำเพาะอย่างสังคมไทย ค�ำอธิบายนี้ยิ่งเป็นการ

ดังที่ กุลลดา เกษบุญชู มี้ด (2555, xii-xiii) ได้น�ำเสนอในส่วนค�ำน�ำของ ประวัติศาสตร์ฉบับย่อ
ของลัทธิเสรีนิยมใหม่ ซึ่งแปลจาก A Brief History of Neoliberalism โดย เดวิด ฮาร์วีย์ (David Harvey)
ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าเป็นค�ำอธิบายที่ลดทอนความซับซ้อนจนเกินไป.
4
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ประเมินเสรีนิยมใหม่ที่ดูจะรวบรัดเกินจริง และส่งผลให้การรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงถูก
สร้างขึ้นบนความเข้าใจที่ลดทอนความซับซ้อน การศึกษาในครั้งนี้ได้น�ำเอาการจัดการ
ทรัพยากรเมล็ดพันธุ์พืชของชาวนามาเพื่อเสนอว่า ประเด็นการจัดการทรัพยากรของชาวนา
ดังกล่าวมีความซับซ้อนเกินกว่าจะอธิบายด้วยประเด็นพลังของโลกาภิวตั น์ของเสรีนยิ มใหม่
เท่านั้น ดังที่ได้แสดงให้เห็นในสองส่วนแรกของบทความไปแล้ว ทั้งในเรื่องการบูรณาการ
หมู่บ้านสู่ตลาดเมล็ดพันธุ์โลก และการเคลื่อนไหวทางสังคม-สิ่งแวดล้อม ซึ่งทั้งสองด้านมี
ตัวแสดงที่เสนอตัวแบบการพัฒนาพื้นที่ชนบทในกระบวนการกลับไปเป็นชาวนา (ดูเรื่อง
re-/de-peasantization ใน อานันท์ กาญจนพันธุ์ 2554, 12) โดยฟากหนึ่งสนับสนุน
ชาวบ้านไปสู่เกษตรพันธสัญญา เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมให้กับบริษัทเมล็ดพันธุ์สู่ตลาด
โลก ส่วนอีกฟากหนึง่ นัน้ สนับสนุนชาวบ้านไปสูก่ ารผลิตเมล็ดพันธุข์ า้ วชุมชนและข้าวอินทรีย์
แต่ก็เกิดขึ้นไปพร้อมกระบวนการก้าวออกจากการเป็นชาวนาในบ้านตะวันด้วยเช่นกัน
ดังนั้น ในส่วนของการวิเคราะห์นี้ จากความคิดเรื่องสิทธิเชิงเดี่ยวและสิทธิเชิงซ้อนที่อานันท์
กาญจนพันธุ์ (2544, 231 - 252) ได้เคยเสนอไว้นานแล้ว ผู้เขียนได้น�ำมาใช้ร่วมกับแนวคิด
publics, privates, public-private hybrids (ดู Sikor 2008, 3 - 15) เพื่อเห็นถึงความ
คลุมเครือ ซับซ้อน และการบรรจบของการจัดการ “ส่วนตัว-ส่วนรวม” ในกรณีการจัดการ
ทรัพยากรเมล็ดพันธุ์ที่ผู้เขียนขอถกใน 3 ประเด็น ดังต่อไปนี้
1) หากทรัพยากรเมล็ดพันธุแ์ ละพันธุพ์ ชื กลายเป็นของเอกชนไปแล้ว ชาวนาจะไม่อาจ
เข้าถึงทรัพยากรได้เลย ข้อนี้สะท้อนจากส่วนแรกของบทความ ผู้เขียนขอชวนถกต่อว่า เรา
จะเห็นการซ้อนกันของการเข้าถึงทรัพยากรที่มี “ส่วนตัว” อยู่ในรูปพหูพจน์ (privates) ใน
ตัวพันธุ์พืชใหม่ แม้จะเกิดการแปลงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ไปเป็นของส่วนตัวหรือของเอกชน
ภายใต้กระบวนการสะสมทุนแล้วก็ตาม ดังทีช่ าวบ้านมีการต่อรองการเข้าถึงการใช้ประโยชน์
ส่วนต่างๆ ของพันธุ์พืชใหม่ที่ตนเองรับจ้างผลิตเมล็ดให้กับบริษัทด้วย โดยภายหลังความ
ขัดแย้งในการช่วงชิงทรัพย์สินระหว่างชาวบ้านผู้ผลิตกับบริษัทเมล็ดพันธุ์ผู้อ้างเป็นเจ้าของ
พันธุ์พืชใหม่นั้น ต่างฝ่ายต่างต่อรองกันจนเกิดการประนีประนอมกัน เราจึงเห็นว่า ยังมี
private actors หรือก็คือชาวบ้านเองต่อรองการเข้าถึงทรัพย์สินของเอกชน เพื่อน�ำเอา
ทรัพยากรทีม่ าจากตัวพันธุพ์ ชื ใหม่ไปใช้ประโยชน์ทงั้ การบริโภคและจ�ำหน่ายด้วย โดยชาวบ้าน
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ยังคงรักษาเมล็ดพันธุ์ในฐานะสินค้าให้กับบริษัทต่อไป ประเด็นนี้จะเข้าใจได้มากขึ้นหาก
มองผ่านเรื่องกลุ่มของสิทธิ (bundles of property rights) โดยเอกชนหนึ่งๆ พยายาม
อ้างความเป็นเจ้าของและกีดกันการเข้าถึงทรัพยากรก็ตาม แต่ก็ไม่ได้เป็นไปอย่างเบ็ดเสร็จ
เด็ดขาดอย่างแท้จริงในระดับชีวิตประจ�ำวัน มันจึงเป็นการอ้างใช้สิทธิแบบสมบูรณ์ไปใน
อาณาบริเวณทีส่ ทิ ธิไม่มคี วามสมบูรณ์ชดั เจน แม้กฎหมายได้ให้สทิ ธิในการเป็นเจ้าของพันธุ์
พืชใหม่และสามารถกีดกันการใช้ได้อย่างสมบูรณ์กต็ าม ในแง่นี้ กระบวนการแปลงเมล็ดพันธุ์
และพืชเป็นของเอกชน (privatization of seed/plant) กลับยังคงมีตวั แสดงอีกมากเกิดขึน้
ไม่ได้มีเพียงนักปรับปรุงพันธุ์หรือบริษัทเดียวครอบครองทรัพยากรได้อย่างเบ็ดเสร็จสมบูรณ์
2) สะท้อนจากส่วนที่สองของบทความนี้ ผู้เขียนเห็นว่า พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปอย่าง
เช่นข้าว ตามที่รัฐอ้างอ�ำนาจจัดการในฐานะเป็นของส่วนรวม (public) ไม่ได้มีแต่เพียง
หน่วยงานรัฐเท่านั้นที่มีบทบาทในการจัดการทรัพยากรแบบนี้ หากแต่มีผู้กระท�ำการอื่นๆ
อีกเป็นจ�ำนวนมากทีเ่ ข้ามาเกีย่ วข้องด้วย ดังทีก่ ารจัดการเมล็ดพันธุข์ า้ วของชาวนาทีข่ บวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคม-สิ่งแวดล้อมได้พยายามชูประเด็นสิทธิชาวนาในการแลกเปลี่ยน
และผลิตเมล็ดพันธุ์ให้เป็นทรัพยากรแบบ common heritage กลุ่มเคลื่อนไหวทางสังคมสิ่งแวดล้อมได้ท�ำการแลกเปลี่ยนพันธุ์พืชอย่างข้าวและพันธุ์พืชอื่นๆ กระจายไปในเครือข่าย
เมล็ดพันธุ์ของตนเองอย่างที่ผู้เขียนมักเห็นท�ำกันในการประชุมแต่ละครั้ง นี่ยังไม่นับที่
เครือข่ายชาวนาที่ต่างก็แลกเปลี่ยนซื้อขายเมล็ดพันธุ์กันเองอยู่แล้วในระบบเมล็ดพันธุ์ที่
ไม่เป็นทางการ สิง่ นีท้ ำ� ให้เราเห็นถึง multiple publics ทีไ่ ม่ได้มแี ต่รฐั บาลทีจ่ ดั การพันธุพ์ ืช
เท่านั้น แม้ว่า พ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ให้อ�ำนาจกับรัฐในการจัดการนับตั้งแต่
พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นและพืชป่าที่พบในราชอาณาจักรไทยก็ตาม
หากเราย้อนไปดูแนวคิดเรื่อง bundles of property rights เราจะเห็นว่า การ
กระจายอ�ำนาจในการจัดการทรัพยากรไปสูท่ อ้ งถิน่ และการปรับเปลีย่ นแนวทางของหน่วยงาน
รัฐ เช่น ไบโอเทค กระทรวงวิทยาศาสตร์และกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่เริ่มจะหันมาสนับสนุนแนวทางการปรับปรุงพันธุ์พืชอย่างมีส่วนร่วม แม้สิ่งเหล่านี้ยังอยู่ใน
ขั้นเริ่มต้น แต่ก็ได้น�ำไปสู่ multiple publics ที่ท�ำให้มีตัวแสดงต่างๆ นอกเหนือไปจาก
หน่วยงานภาครัฐเข้ามามีสว่ นในการจัดการพันธุพ์ ชื และเมล็ดพันธุเ์ พือ่ สาธารณะด้วย อธิบาย
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ให้ง่ายขึ้นก็คือ ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ซึ่งระบุให้พันธุ์ข้าวเป็นทรัพยากร
ที่รัฐปกป้องในฐานะพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปอันถือเป็นของส่วนรวมที่รัฐดูแลนั้น พบว่า ใน
ระดับปฏิบัติการ เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนและเครือข่ายชาวนาได้มีการแลกเปลี่ยน
เมล็ดพันธุ์ภายใต้แนวคิดเรื่องของส่วนรวมมานานแล้วและยังคงจะท�ำอยู่ต่อไป ที่ส�ำคัญก็
คือ การปรับปรุงพันธุ์ของชาวนาที่อาจดูเหมือนว่า ชาวนาและกลุ่มชาวนาจัดการทรัพยากร
แบบเอกชนที่แสวงประโยชน์เชิงการค้าจากการซื้อ-ขายเมล็ดพันธุ์ที่กฎหมายก�ำหนดให้ผู้ใช้
ประโยชน์พันธุ์ต้องแจ้งและขึ้นทะเบียนกับรัฐ แต่ชาวนานักปรับปรุงพันธุ์กลับไม่ได้อ้างสิทธิ
ความเป็นเจ้าของแบบเอกชนเพื่อท�ำการกีดกันการผลิตซ�้ำตัวพันธุ์พืชที่ปรับปรุงเหมือนกับ
ที่มักเกิดขึ้นในกรณีพันธุ์พืชใหม่ที่บริษัทอ้างสิทธินักปรับปรุงพันธุ์
3) การที่นักวิชาการและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม-สิ่งแวดล้อมที่ยังยึดกับ
แนวทางชุมชนท้องถิ่นนิยมเพื่อต่อต้านบรรษัทข้ามชาติและเสรีนิยมใหม่หรือโลกาภิวัตน์ยัง
คงใช้วาทกรรมคูต่ รงข้ามของทรัพย์สนิ แบบ “ส่วนรวม-ส่วนตัว” (common/public – private
dichotomy) ในการต่อสู้กับกลุ่มทุนต่อไปนั้น ผลลัพธ์ก็คือ ขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สังคม-สิ่งแวดล้อมยังคงด�ำรงวิธีคิดแบบคู่ตรงข้ามของสิทธิเชิงทรัพย์สินระหว่าง“ส่วนตัวส่วนรวม” ไว้ต่อไปอีก แม้ว่าจะต่างไปจากของบริษัทเมล็ดพันธุ์ที่ต้องการการจัดการในแบบ
ทรัพย์สนิ เอกชน ในขณะทีเ่ ราจะเห็นว่า ในระดับปฏิบตั กิ ารของสิทธินนั้ ชาวบ้านกลับพยายาม
ต่อรองและยังคงมีการจัดการทรัพยากรเมล็ดพันธุ์และพันธุ์พืชที่มีการบรรจบกันทั้งส่วนตัวส่วนรวมนั่นหมายความว่า ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม-สิ่งแวดล้อมที่ยังคงมองเห็นการ
จัดการทรัพยากรของชาวบ้านแยกออกจากโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่ จะ
ประสบปัญหาในการท�ำความเข้าใจกรณีเกษตรพันธสัญญาเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสม
ที่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์การด�ำเนินชีวิตของชาวบ้านไปแล้ว
สรุป
จากบทความที่น�ำเสนอไปนี้ จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีการปรับเปลี่ยนระบอบเมล็ด
พันธุ์ไปแล้วภายใต้แนวทางเสรีนิยมใหม่ แต่ปฏิบัติการของชาวนาในระดับพื้นที่กลับแสดง
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ให้เห็นว่า ระบอบเมล็ดพันธุ์ที่จัดวางกรอบการเข้าถึงทรัพย์สินกลับยังไม่ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์
ท่ามกลางตัวแสดงต่างๆ โดยยังคงมีความคลุมเครือและเกิดการช่วงชิงความหมายทีไ่ ม่อาจ
เข้าใจแค่เพียงตัวกฎหมาย ดังที่เกิดกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักแบบเอกชนที่แม้รัฐรับรองให้
เอกชนเป็นเจ้าของพันธุ์พืชใหม่แล้วก็ตาม แต่ก็ยังคงมีช่องว่างบางอย่างให้กับเกษตรกรผู้รับ
จ้างผลิตเมล็ดพันธุพ์ ชื ยังคงสามารถเข้าถึงการใช้ประโยชน์บางอย่างในตัวพันธุพ์ ชื ของบรรษัท
ด้วย ในส่วนของตัวพันธุ์ข้าวที่ถือเป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปที่รัฐนิยามเป็นทรัพยากรของ
สาธารณะก็ยังคงมีกลุ่มชาวนาในขบวนการเคลื่อนไหวทางสิ่งแวดล้อมเข้ามาจัดการเช่นกัน
ในแง่นี้ การจัดการทรัพยากรของชาวนาจึงเกิดขึ้นท่ามกลางปฏิสัมพันธ์ของพลังต่างๆ อย่าง
ซับซ้อน กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การจัดการเมล็ดพันธุ์และพันธุ์พืชของชาวนาภายใต้ระบอบ
เมล็ดพันธุใ์ นปัจจุบนั จึงถูกก�ำหนดจากทัง้ พลังของโลกาภิวตั น์ทางเศรษฐกิจของเสรีนยิ มใหม่
และการเคลือ่ นไหวทางสังคมในระดับท้องถิน่ ไปพร้อมกัน พลังเหล่านีเ้ กิดขึน้ และมีปฏิสมั พันธ์
กันจนท�ำให้การมองสังคมเกษตรแบบหยุดนิ่งไม่อาจใช้ได้อีกต่อไปแล้ว
อย่างไรก็ดี ปัญหาของสังคมไทยในการจัดการทรัพยากรเมล็ดพันธุอ์ าจยังคงเป็นเรือ่ ง
เดิมๆ นัน่ คือ การยึดติดอยูก่ บั มายาคติเรือ่ งสิทธิเชิงเดีย่ ว ไม่วา่ โดยฝ่ายรัฐ องค์กรเคลือ่ นไหว
ทางสังคม-สิ่งแวดล้อม และเอกชนอย่างนั้นหรือไม่ บทความนี้อาจไม่ได้คิดอะไรใหม่เลย
แต่ข้อถกเถียงส�ำคัญที่ผู้เขียนต้องการเสนอทิ้งท้ายนั้น อยู่ที่การยังคงใช้ตัวแบบสังคมชาวนา
ภายใต้ระบบเศรษฐกิจเชิงศีลธรรมมาอธิบายการต่อสูด้ นิ้ รนของผูค้ นและการจัดการทรัพยากร
อย่างเมล็ดพันธุ์ของชาวนาในตัวแบบ “ทรัพยากรส่วนรวม” ที่นัยหนึ่งสร้างปัญหาต่อการ
เข้าใจความเปลีย่ นแปลงสังคมและการจัดการทรัพยากรเมล็ดพันธุใ์ นชีวติ ประจ�ำวันขึน้ ก็ตาม
แต่ในอีกด้านหนึ่ง ผู้เขียนเห็นว่า เราไม่ควรละทิ้งอีกด้านที่ส�ำคัญของแนวคิดนี้ไป นั่นคือ
การหันมาเรียกร้องเรื่องสิทธิชาวนายังเป็นแง่มุมที่น่าคิดและแนวทางเศรษฐกิจเชิงศีลธรรม
ยังมีประโยชน์ทชี่ ว่ ยให้เห็นความจ�ำเป็นของการต่อรองทีผ่ คู้ นยังต้องต่อสูด้ นิ้ รนเมือ่ เกิดความ
ขัดแย้งขึ้นในการเข้าถึงทรัพยากรภายใต้เสรีนิยมใหม่ ไม่เฉพาะแต่กับบรรษัทข้ามชาติอย่าง
เดียวเท่านั้น แต่หมายรวมถึงชนชั้นน�ำ เจ้าหน้าที่รัฐ องค์กรต่างๆ และต่อรองกับชาวนาด้วย
กันเองด้วย
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