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บรรณาธิการแถลง

วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยาฉบับนี้ว่าด้วย “ชีวิตและการต่อรองของ
คนบนฐานทรัพยากร” ประกอบด้วยบทความหลักที่น�ำเสนอในงานสัมมนา
ประจ�ำปีของศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา หัวข้อ “คนในกระแสการเปลี่ยนแปลง” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16
กันยายน พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ งานสัมมนาดังกล่าววางอยูบ่ นความคิดทีว่ า่ ในช่วงกว่าสองทศวรรษ
ที่ผ่านมาการขยายตัวของระบบตลาด การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และความ
ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสื่อสารและคมนาคม ได้ส่งผลให้ชีวิตของคนโดยเฉพาะ
ในเขต “ชนบท” เปลี่ยนแปลงไปอย่างส�ำคัญ พวกเขาเข้าสู่เกษตรเชิงพาณิชย์
มากขึน้ ควบคูไ่ ปกับการออกนอกภาคเกษตร จนกระทัง่ รายได้หลักของครัวเรือน
ไม่ได้มาจากภาคเกษตรอีกต่อไป ขณะเดียวกันพวกเขามีวิถีชีวิตและแบบแผน
การบริโภคคล้ายคลึงกับคนใน “เมือง” มากขึ้นทุกขณะจนยากที่จะแยกจากกัน
ได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ในด้านหนึ่งความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมาพร้อมกับ
โอกาสและความเป็นไปได้ให้คนเหล่านีไ้ ด้แสวงหา ทว่าในอีกด้านก็มาพร้อมกับ
ปัญหาและความเสี่ยงให้คนเหล่านี้ต้องเผชิญ งานสัมมนาชี้ให้เห็นความเปลี่ยน
แปลง ผลกระทบ และการปรับตัวของคนภายใต้เงื่อนไขและบริบทที่แตกต่างกัน
ออกไป ทัง้ ในเขต “ชนบท” และ “เมือง” ทัง้ ในส่วนของวิถชี วี ติ การประกอบอาชีพ
การจัดการทรัพยากร และการรับมือกับภัยธรรมชาติ
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อย่างไรก็ดี ด้วยเหตุผลด้านจุดเน้น วารสารฉบับนีค้ ดั เฉพาะบทความในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
กับคนในเขต “ชนบท” ทีย่ งั คงประกอบอาชีพและมีวถิ ชี วี ติ ผูกอยูก่ บั ฐานทรัพยากรมาจัดพิมพ์
ไม่ได้รวมในส่วนของคนในเขต “เมือง” โดยเฉพาะแรงงานและคนจนเมือง รวมทั้งในส่วน
ของผู้ประสบภัยธรรมชาติ ซึ่งจะได้จัดพิมพ์ในวารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา ฉบับต่อๆ
ไป โดยบทความที่น�ำมาจัดพิมพ์สามารถจ�ำแนกได้ 2 หมวด คือ ระบบเศรษฐกิจ และระบบ
กรรมสิทธิ์เหนือการจัดการทรัพยากร ซึ่งมีความคาบเกี่ยวเหลื่อมซ้อนกัน
บทความทีว่ า่ ด้วยระบบเศรษฐกิจประกอบด้วยบทความ “ปฏิบตั กิ ารต่อรองของชาวนา
ไทยภายใต้ระบบการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์เพื่อป้อนตลาดโลก” ของ เนตรดาว เถาถวิล
และบทความ “ชุมชนชายฝั่งอ่าวพังงากับชีวิตทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง” ของ ชลิตา
บัณฑุวงศ์ โดยบทความของเนตรดาวชี้ว่าการขยายตัวของตลาดสินค้าอินทรีย์ที่เป็นผลมา
จากกระแสความตืน่ ตัวด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภคส่งผลให้เกษตรกรสามารถ
จ�ำหน่ายผลผลิตได้ราคาสูงขึน้ ทว่าขณะเดียวกันก็สง่ ผลให้เกษตรกรต้องอยูภ่ ายใต้การควบคุม
ตรวจตราเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากนักพัฒนาซึ่งได้ผันตัวเองมาเป็นผู้เชี่ยวชาญ โดย
ประเด็นทีเ่ นตรดาวให้ความส�ำคัญคือการต่อรองของเกษตรกรต่อผูเ้ ชีย่ วชาญ ทีข่ ณะเดียวกัน
ก็ชี้ให้เห็นถึงความไม่คงเส้นคงวาของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่นำ� มาบังคับใช้กับเกษตรกร
เนตรดาวศึกษากลุ่มเกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอ�ำนาจเจริญที่ผลิต
ข้าวหอมมะลิอนิ ทรียเ์ พือ่ ส่งออกภายใต้การส่งเสริมขององค์กรพัฒนาเอกชน เธอชีว้ า่ สาเหตุที่
เกษตรกรเหล่านีเ้ ข้าร่วมโครงการนอกจากเป็นเพราะเห็นว่าช่วยให้สามารถจ�ำหน่ายผลผลิต
ได้ในราคาสูง ยังเป็นเพราะเห็นว่าการท�ำนาอินทรีย์จะช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศอันจะช่วยสร้าง
ความมั่นคงให้กับพวกเขาในระยะยาวได้ ทว่าขณะเดียวกันการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวก็
ส่งผลให้พวกเขาต้องอยู่ภายใต้การควบคุมตรวจตราของนักพัฒนาอย่างเคร่งครัดเพื่อให้
ผลผลิตเป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ อย่างไรก็ดี เนตรดาวชี้ว่าเกษตรกรไม่ได้สยบ
ยอมโดยดุษณี พวกเขาเลือกปฏิบตั ติ ามระเบียบกฎเกณฑ์ทพี่ วกเขาเห็นว่าสมเหตุสมผลและ
ยังประโยชน์ให้พวกเขาขณะที่เพิกเฉยต่อระเบียบกฎเกณฑ์ที่พวกเขาเห็นว่าไม่สมเหตุสมผล
หรือมีต้นทุนสูงเกินไป นอกจากนี้ เนตรดาวชี้ให้เห็นว่าเกษตรกรตั้งค�ำถามและวิพากษ์
วิจารณ์ความรู้และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่นำ� มาใช้กับพวกเขา เช่น คุณภาพเมล็ดพันธุ์
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ข้าวอินทรีย์ วิธีการจัดการความเสี่ยงในระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ และวิธีการที่ผู้เชี่ยวชาญ
ประเมินผลผลิตของเกษตรกร ซึง่ ชีใ้ ห้เห็นถึงความไม่คงเส้นคงวาในระบบการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์อย่างส�ำคัญ
เนตรดาวมองการต่อรองของเกษตรกรในฐานะที่เป็นปฏิบัติการทางการเมืองในชีวิต
ประจ�ำวันในความหมายของเบเนดิกท์ เคิร์กฟลีต (Benedict J. Tria Kerkvliet) ซึ่ง
ครอบคลุมทั้งการผลิต การจ�ำหน่าย และการใช้ทรัพยากร และหมายรวมทั้งการให้ความ
ร่วมมือ การโต้แย้ง การต่อรอง การประนีประนอม หรือแม้แต่การใช้ความรุนแรง ซึ่งไม่ได้
มีเป้าหมายเพื่อโค่นล้มระบบทุน หากแต่เพื่อสร้างพื้นที่ต่อรองให้แก่เกษตรกรภายใต้ระบบ
ที่ด�ำรงอยู่ ซึ่งช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิม่ ขึน้ ช่วยลดความตึงเครียดทีเ่ กิดขึน้ ในกระบวนการ
ผลิต และช่วยลดความเสียเปรียบของเกษตรกรที่ยังคงท�ำการผลิตในระบบตลาดโลกลง
อย่างไรก็ดี เนตรดาวกล่าวว่าเป็นเรือ่ งยากที่จะตัดสินว่าการต่อรองของชาวนาด้วยกลยุทธ์
ต่างๆ เหล่านี้สัมฤทธิ์ผลเพียงใด และจะสามารถสั่นคลอนระบบทุนนิยมที่เน้นการควบคุม
เกษตรกรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่
ขณะทีบ่ ทความของเนตรดาวชีใ้ ห้เห็นการปรับตัวและการต่อรองของคนในภาคเกษตร
บทความของชลิตาได้ขยายขอบเขตประเด็นดังกล่าวออกไปนอกภาคเกษตรด้วย โดยเธอชีว้ า่
ในช่วง 2 ทศวรรษทีผ่ า่ นมาเกิดความเปลีย่ นแปลงกับชุมชนชายฝัง่ อ่าวพังงาทีเ่ ป็นกรณีศกึ ษา
ส�ำคัญ 2 ประการ คือ การลดลงของปัญหาในการท�ำประมงขนาดเล็ก และการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งทั้งก่อให้เกิดโอกาสและความเสี่ยงต่อชุมชนชายฝั่งในเวลา
เดียวกัน กล่าวในส่วนปัญหาในการท�ำประมงขนาดเล็ก การด�ำเนินกิจกรรมอนุรกั ษ์ทรัพยากร
ชายฝัง่ อย่างต่อเนือ่ งช่วยแก้ปญ
ั หาการรุกล�ำ้ ของเรือประมงขนาดใหญ่ได้และส่งผลให้ทรัพยากร
ฟื้นตัว ชาวประมงสามารถจับหาสัตว์น�้ำได้มากขึ้น ขณะเดียวกันชาวประมงสามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนได้มากขึ้น ไม่ต้องอยู่ภายใต้ระบบแพซึ่งพวกเขาเสียเปรียบ ทว่าสภาวการณ์ดัง
กล่าวไม่ได้สง่ ผลให้การท�ำประมงขนาดเล็กกลับมาเฟือ่ งฟูมากนัก เนือ่ งจากพวกเขาเห็นว่า
ประมงขนาดเล็กไม่สามารถเป็นอาชีพทีช่ ่วยยกฐานะทางเศรษฐกิจให้สูงได้แม้จะช่วยให้พวก
เขาไม่ยากจนข้นแค้นเช่นเก่า บางพื้นที่เป็นการประมงเดินเท้า และบางพื้นที่ต้องเสริมด้วย
อาชีพอืน่ ไม่วา่ จะเป็นการท�ำสวนยางพารา การรับจ้าง และโดยเฉพาะอย่างยิง่ คือการท่องเทีย่ ว
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ชลิตาชี้ว่าการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวส่งผลให้ชาวชุมชนชายฝั่ง
อันดามันมีช่องทางในการประกอบอาชีพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการเป็นลูกจ้าง การ
ให้บริการเรือเช่า หรือการด�ำเนินกิจการที่พักทั้งโดยส่วนตัวและกลุ่ม ช่วยให้พวกเขามีชีวิต
ความเป็นอยูด่ ขี นึ้ ทว่าขณะเดียวกันการขยายตัวของการท่องเทีย่ วส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ
อาทิ การสร้างท่าเทียบเรือที่ส่งผลกระทบต่อหญ้าทะเล รวมถึงก่อให้เกิดการเปลี่ยนมือของ
ที่ดินทั้งโดยสมัครใจและโดยอาศัยช่องโหว่กฎหมาย การสูญเสียป่าชายเลนและป่าสงวน
เป็นต้น นอกจากนี้ การขยายตัวของเมืองทีต่ ดิ ตามมาก็สง่ ผลให้มคี นต่างถิน่ เข้ามาพักอาศัย
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชายฝั่งมากขึ้น และหลายกรณีไม่สามารถควบคุมได้
เพราะเหตุนี้ ชลิตาชี้ว่าชีวิตชาวชุมชนชายฝั่งอันดามันจึงยังคงมีความเสี่ยง เพราะแม้
ประมงจะไม่ใช่รายได้หลักหรือช่วยให้คนเหล่านี้มั่งคั่งได้ แต่หากสูญเสียอาชีพนี้ไปชีวิตของ
พวกเขาจะฝืดเคือง พวกเขาจึงจ�ำเป็นต้องรักษาทรัพยากรให้อยู่ในสภาพอุดมสมบูรณ์เท่าที่
สามารถจะท�ำได้ ทว่าหากพิจารณาในระดับกว้างทรัพยากรทะเลและชายฝั่งอยู่ในสภาวะ
ถดถอยและเกินก�ำลังความสามารถของพวกเขา ส่วนอาชีพนอกภาคประมงมีค่าจ้างต�่ำ ไม่
มั่นคง และขาดสวัสดิการ เพราะพวกเขาส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาไม่สูงรวมทั้งขาดทักษะ
ฝีมอื แรงงาน ชีวติ ของพวกเขาเป็นส่วนหนึง่ ของระบบทุนทีเ่ ชือ่ มโยงตัง้ แต่ระดับท้องถิน่ ระดับ
ชาติ ไปจนถึงระดับโลก ทีต่ อ้ งต่อสูด้ นิ้ รนไปตามเงือ่ นไข ซึง่ ต่างไปจากภาพชวนฝันของบุคคล
ภายนอกที่เห็นพวกเขาเป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่าง “พอเพียง” หรือ “พึ่งตนเอง”
บทความที่ว่าด้วยระบบกรรมสิทธิ์เหนือการจัดการทรัพยากรมีจ�ำนวน 3 ชิ้น ชิ้นแรก
ได้แก่บทความ “ขีดจ�ำกัดของ สทก. ต่อการด�ำรงชีพและการปรับตัวของเกษตรกรในเขตป่า”
ของ สุรินทร์ อ้นพรม ซึ่งเป็นการตั้งค�ำถามต่อแนวทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของกรม
ป่าไม้ด้วยการให้หนังสือสิทธิท�ำกินในเขตป่าไม้ (สทก.) แก่ราษฎรว่าจะสามารถแก้ปัญหา
ความยากจนของราษฎรและการบุกรุกพื้นที่ป่าได้หรือไม่ โดยอาศัยหมู่บ้านแห่งหนึ่งใน
จังหวัดกาญจนบุรีได้ราษฎรรับที่มอบ สทก. ให้สามารถอยู่อาศัยและท�ำกินในเขตป่าสงวน
แห่งชาติเป็นกรณีศึกษา
สุรินทร์ชี้ว่าที่ผ่านมาหน่วยงานรัฐพยายามแก้ปัญหา “คนกับป่า” มาอย่างต่อเนื่อง
การให้ สทก. เป็นหนึ่งในนั้น โดย สทก. มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือราษฎรที่จับจองและ
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ถือครองพื้นที่ป่าอย่างผิดกฎหมายให้มีที่อยู่อาศัยและท�ำกินอย่างถูกกฎหมายโดยการมอบ
สทก. ให้ เพื่อราษฎรจะได้ไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มในที่สุด อย่างไรก็ดี สุรินทร์ชี้ว่า สทก. ให้
แต่เพียงสิทธิท�ำกิน ทว่าสิทธิในการถือครองหรือเป็นเจ้าของยังเป็นของรัฐ โดยรัฐได้ออก
ระเบียบกฎเกณฑ์ให้ราษฎรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด นับตั้งแต่ในส่วนของการห้ามซื้อขาย
ที่ดินรวมไปถึงการต้องใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างต่อเนื่อง ซึ่งวางอยู่บนความไม่ไว้ใจในราษฎร
ขณะเดียวกันรัฐไม่ได้คำ� นึงถึงปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม และโดยเฉพาะอย่างยิง่ คือระบบ
เศรษฐกิจเงินตราที่ราษฎรเกี่ยวข้องด้วย ส่งผลให้ราษฎรต้องพึ่งพาแหล่งเงินกู้นอกระบบซึ่ง
มีอัตราดอกเบี้ยสูงและเป็นเหตุให้พวกเขาไม่สามารถหลุดพ้นวังวนหนี้สิน ซึ่งจะน�ำมาสู่การ
สูญเสียที่ดินรวมถึงการบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มซึ่งรัฐไม่ต้องการให้เกิดขึ้นในที่สุด
สุรนิ ทร์เสนอว่าการปฏิรปู ทีด่ นิ ทีเ่ อือ้ ต่อการด�ำรงชีวติ ของเกษตรกรในระบบเศรษฐกิจ
เงินตราคือการมอบกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้แก่เกษตรกรเพื่อว่าพวกเขาจะได้มีอ�ำนาจในการ
ตัดสินใจว่าจะลงทุนหรือใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นอย่างไร นอกจากนี้ รัฐควรด�ำเนินมาตรการ
อื่นควบคู่ไปด้วย เช่น การเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้าเพื่อแก้ปัญหาการกระจุกตัวของ
ที่ดิน และการก�ำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นต้น การผลักภาระปัญหาที่ดินให้
เกษตรกรด้วยการควบคุมและจ�ำกัดสิทธิในการใช้ที่ดินของพวกเขา เช่น สทก. ไม่สามารถ
ช่วยแก้ปัญหาเกษตรกรรวมถึงการกระจุกตัวของที่ดินได้
ปัญหาการกระจุกตัวของที่ดินได้รับการพิจารณาในบทความ “แนวทางโฉนดชุมชน
กับการสร้างความมั่นคงในชีวิตของเกษตรกรภาคใต้” ของ วิทยา อาภรณ์ ซึ่งชี้ให้เห็นว่า
โฉนดชุมชนซึง่ เป็นระบบกรรมสิทธิร์ ว่ มจะสามารถแก้ปญ
ั หาการกระจุกตัวของทีด่ นิ และน�ำไป
สู่การปฏิรูปที่ดินได้ แทนที่จะอาศัยระบอบกรรมสิทธิ์ที่รับรองตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นของ
รัฐหรือบุคคล ทั้งนี้ วิทยาเสนอว่าแม้ผู้คนออกนอกภาคเกษตรมากขึ้นแต่ไม่ได้หมายความ
ว่าที่ดินไม่มีความส�ำคัญส�ำหรับคนเหล่านี้อีกต่อไป เพราะหลายกรณีการละทิ้งหรือการสูญ
เสียที่ดินเป็นความจ�ำใจหรือเป็นผลมาจากความล้มเหลวในการท�ำเกษตร แต่หากเงื่อนไข
อ�ำนวยพวกเขาก็พร้อมกลับเข้าสู่ภาคเกษตรและใช้ประโยชน์จากที่ดินอีกครั้ง
วิทยาศึกษาชุมชน 4 แห่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดตรังซึ่งด�ำเนินกิจกรรม
โฉนดชุมชน มีทั้งที่เป็นชุมชนดั้งเดิมที่ถูกประกาศเขตป่าทับและชุมชนที่เพิ่งรวมตัวกันเข้า
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ใช้ประโยชน์ในที่ดินซึ่งเอกชนเข้ายึดครองอย่างผิดกฎหมาย กลุ่มแรกเน้นใช้โฉนดชุมชนแก้
ปัญหาข้อพิพาททีด่ นิ กับรัฐ กลุม่ หลังอาศัยโฉนดชุมชนเป็นช่องทางในการน�ำทีด่ นิ ทีถ่ กู ยึดครอง
อย่างผิดกฎหมายมาแจกจ่ายให้กบั คนด้อยโอกาส ส่วนในระยะยาวทัง้ สองกลุม่ ขยายขอบข่าย
แนวทางโฉนดชุมชนไปสูก่ ารแก้ปญ
ั หาอืน่ ด้วย โดยแต่ละชุมชนได้มกี ารจัดตัง้ กลุม่ พร้อมออก
ระเบียบกฎเกณฑ์ เช่น การแบ่งประเภทที่ดิน การจัดสรรที่ดิน และการเปลี่ยนมือที่ดิน ให้
สมาชิกปฏิบัติ ซึ่งพบว่าสามารถป้องกันการเปลี่ยนมือที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการ
ถูกคุกคามจากเจ้าหน้าที่รัฐ และสามารถผลักดันแนวทางไปสู่ระดับนโยบายได้ระดับหนึ่ง
อย่างไรก็ดี วิทยาชี้ให้เห็นข้อจ�ำกัดของแนวทางโฉนดชุมชนเช่นกัน นับตั้งแต่ในส่วน
ของสมาชิกกลุม่ ทีม่ จี �ำนวนน้อยเมือ่ เทียบกับสมาชิกโดยรวม และสมาชิกจ�ำนวนหนึง่ ลาออก
เพราะไม่สามารถปฏิบตั ติ ามระเบียบทีเ่ คร่งครัดของกลุม่ ได้ ยิง่ เป็นกรณีชมุ ชนทีก่ อ่ ตัวขึน้ ใหม่
ทีส่ มาชิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างยิง่ ท�ำให้พฒ
ั นากลุม่ ยาก วิทยาเสนอว่ารูปแบบโฉนด
ชุมชนในอนาคตอาจปรับเปลี่ยนไปตามเงื่อนไข ที่ดินอาจถูกใช้เพื่อการเกษตรเชิงพาณิชย์
หรือลักษณะอื่น แต่ประเด็นส�ำคัญคือระบบกรรมสิทธิ์และการจัดการร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้
คนด้อยโอกาสมีอำ� นาจต่อรองและช่องทางในการด�ำรงชีวติ ขณะเดียวกันก็จำ� เป็นต้องมีการ
ปฏิรูปที่ดินของประเทศโดยรวมเพื่อลดการกระจุกตัวของที่ดิน
นอกเหนือจากทรัพยากรจ�ำพวกที่ดินและป่าไม้ ระบบกรรมสิทธิ์เหนือการจัดการ
ทรัพยากรประเภทอื่นได้รับการหยิบยกมาพิจารณาด้วยเช่นกัน บทความ “ภูมิทัศน์ของการ
จัดการเมล็ดพันธุ์ของชาวนาภายใต้ระบอบเมล็ดพันธุ์ในฐานะทรัพยากรส่วนรวม” ของ
ศักรินทร์ ณ น่าน ชี้ให้เห็นว่าเกษตรกรพยายามมีส่วนในการจัดการเมล็ดพันธุ์ภายใต้ระบบ
การเกษตรแบบพันธสัญญาอย่างไรโดยอาศัยพื้นที่บางแห่งในจังหวัดน่านเป็นกรณีศึกษา
ศักรินทร์ชี้ว่าในช่วงต้นทศวรรษ 2540 บริษัทเอกชนรายใหญ่ได้เริ่มเข้ามาส่งเสริม
เกษตรกรในพื้นที่ให้ท�ำการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมภายใต้ระบบเกษตรพันธสัญญา ส่งผล
ให้เกษตรกรกลายเป็นผู้รับจ้างในที่ดินของตนเอง ทว่าในอีกด้านก็เป็นช่องทางให้หลายคน
ได้กลับมาท�ำการเกษตรที่บ้าน และแม้พวกเขาจะเข้าใจดีกว่ากรรมสิทธิ์ในเมล็ดพันธุ์เป็น
ของบริษัท แต่พวกเขาได้ต่อรองหรือลักลอบกระท�ำในสิ่งที่บริษัทห้าม ชี้ให้เห็นว่าพวกเขา
ไม่ได้จัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างจ�ำนนภายใต้การปลูกพืชเชิงเดี่ยว นอกจากนี้ ศักรินทร์ชี้ว่า
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ในช่วงเวลาไล่เลีย่ กันองค์กรพัฒนาเอกชนได้เข้ามาส่งเสริมการอนุรกั ษ์และพัฒนาเมล็ดพันธุ์
ซึ่งนอกจากปัจจุบันอยู่ในสภาวะซบเซาเพราะไม่ประสบความส�ำเร็จในการทดลองผสมพันธุ์
ข้าว โครงการดังกล่าวยังมีส่วนในการประกอบสร้างความจริงว่าด้วย “ชาวนา” และ “เมล็ด
พันธุ์” ที่กีดกัน “คน” และ “สิ่ง” ที่ไม่เข้าข่ายให้กลายเป็น “อื่น”
ศักรินทร์เสนอว่านักวิชาการและนักพัฒนาที่อาศัยแนวทางชุมชนท้องถิ่นนิยมในการ
ต่อต้านบรรษัทข้ามชาติและเสรีนิยมใหม่ยังคงติดกับดักคู่ตรงข้ามของระบบกรรมสิทธิ์
ส่วนรวม/ระบบกรรมสิทธิส์ ว่ นตัว โดยมุง่ ส่งเสริมระบบกรรมสิทธิส์ ว่ นรวมตรงข้ามกับบรรษัท
ที่ เ น้ น กรรมสิ ท ธิ์ ส ่ ว นตั ว หรื อ เอกชน ทว่ าในทางปฏิ บั ติ เ กษตรกรภายใต้ ร ะบบเกษตร
พันธสัญญาได้พยายามต่อรองและจัดการเมล็ดพันธุ์ในลักษณะที่มีการผสมผสานกัน
ระหว่างส่วนตัวกับส่วนรวม จึงเป็นนักวิชาการและนักพัฒนาที่ต้องก้าวข้ามกับดักระบบ
กรรมสิทธิ์แบบคู่ตรงข้ามให้ได้เพื่อจะได้เท่าทันกับชีวิตเกษตรกร
นอกเหนือจากบทความจากงานสัมมนาจ�ำนวน 5 ชิน้ ซึง่ ประกอบขึน้ เป็นประเด็นประจ�ำ
ฉบับแล้ว วารสารฉบับนี้ยังประกอบด้วยคอลัมน์ประจ�ำเช่นเคย คอลัมน์เก็บตกจากงาน
สัมมนา เป็นการสรุปการบรรยาย 3 หัวข้อซึ่งเกี่ยวเนื่องกับประเด็นประจ�ำฉบับ หัวข้อแรก
คือ “The Social Lives of Organic and the Politics of Food” โดยรองศาสตราจารย์
ปีเตอร์ แวนเดอร์กีสต์ (Peter Vandergeest) จากมหาวิทยาลัยยอร์ค ประเทศแคนาดา
ซึ่งจัดโดยศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยการบรรยายครั้งนี้ แวนเดอร์กีสต์ได้
อาศัยแนวคิด “the social life of things” ของอรชุน อัพพาดูไร (Arjun Appadurai;
Appadurai [ed.] 1986) ในการพิจารณาว่ากลไกทางสังคมใดที่ส่งผลให้สินค้าเกษตร
อินทรีย์เป็นที่ปรารถนาโดยเฉพาะในหมู่คนชั้นกลางในเมือง โดยเขาชี้ว่าเกษตรอินทรีย์ใน
สังคมไทยมีพัฒนาการมาจากการด�ำเนินกิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรรมทางเลือกขององค์กร
พัฒนาเอกชนที่ต้องการให้เกษตรกรเป็นอิสระจากตลาดและรัฐ ทว่าหลังจากที่ได้คลี่คลาย
มาเป็นเกษตรกรรมยั่งยืนการด�ำเนินกิจกรรมเริ่มมีการร่วมมือกับรัฐรวมถึงตลาดมากขึ้น
จนเส้นแบ่งไม่มอี ยูอ่ กี ต่อไป นอกจากนี้ ความห่วงใยในสุขภาพของคนชัน้ กลางทีเ่ พิม่ จ�ำนวน
ขึ้นส่งผลให้ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ขยายตัวอย่างกว้างขวาง ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวไม่
เพียงแต่ชี้ให้เห็นถึงความไม่ไว้ใจในตัวเกษตรกรของคนชั้นกลาง หากแต่ยังชี้ให้เห็นว่า
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เกษตรกรเองก็ตอ้ งอยูภ่ ายใต้การควบคุมตรวจตราโดยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ แวนเดอร์กสี ต์
ได้ตั้งค�ำถามทิ้งท้ายไว้ว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีมาตรฐานเกษตรอินทรีย์หลากหลายที่
เกิดจากการเจรจากันอย่างเท่าเทียมระหว่างผู้บริโภคกับเกษตรกร
การบรรยายอีก 2 หัวข้อได้แก่ “นาและข้าวในส�ำนึกชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร และ “วิถีข้าว วิถีชีวิตในการบูรณาการทาง
สังคมไทย” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ สายพันธุ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานสัมมนา
“คน ข้าว นา ควาย ในวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” จัดโดยพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ การบรรยายในหัวข้อแรกเป็นการชี้ให้เห็นว่าการ
เพาะปลู ก พื ช ต่างชนิดกันก่อให้ให้เกิดการจัดองค์กรทางสังคมและการเมืองรวมไปถึง
วัฒนธรรมในรูปของภาษาและเพศสภาวะต่างกันอย่างไร ส่วนการบรรยายหัวข้อทีส่ องชีใ้ ห้เห็น
ว่าแหล่งเพาะปลูกแต่ละแหล่งสัมพันธ์กับภาษาแต่ละตระกูลอย่างไร ต�ำนานข้าวชี้ให้เห็น
บูรณาการทางสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทอย่างไร รวมทั้งพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวชี้ให้เห็น
บทบาทและความส�ำคัญของผู้หญิงในสังคมเกษตรกรรมอย่างไร ก่อนจะทิ้งท้ายด้วยการชี้
ให้เห็นการเคลื่อนตัวของความหมายของข้าวและการเกษตรในสังคมปัจจุบัน
ส่วนคอลัมน์เลียบเลาะห้องเรียนฉบับนีเ้ ป็นบทความชือ่ “โรฮิงยา: ชีวติ ภายใต้อ�ำนาจ
จากชายแดนด้านตะวันตกของพม่าถึงไทย” ของ ศิววงศ์ สุขทวี นักศึกษาปริญญาโทสาขา
มานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งปรับปรุงจาก
รายงานในชั้นเรียนและได้รับรางวัลในงานสัมมนา “คนในกระแสการเปลี่ยนแปลง” ที่กล่าว
ถึงข้างต้น โดยบทความเป็นการปรับใช้แนวคิดอ�ำนาจเหนือชีวิต (sovereign power) และ
ชีวิตที่เปลือยเปล่า (bare Life หรือ Homo Sacer) ของจอร์โจ อากัมเบน (Giorgio
Agamben [1998]) รวมทั้งแนวคิดอ�ำนาจเหนือความเป็นความตายในชีวิตประจ�ำวัน (de
facto sovereignty) ของโธมัส บลอม ฮันเซน (Thomas Blom Hansen) และฟินน์
สเท็พพิวแท็ต (Finn Stepputat) นักมานุษยวิทยาที่ขยายความแนวคิดของอากัมเบนใน
การศึกษาเชิงชาติพนั ธุว์ รรณา (Hansen and Stepputat 2005) ในการศึกษาชาวโรฮิงยา
ที่เป็นบุคคลไร้รัฐที่ต้องประสบกับการปฏิบัติที่ทารุณโหดร้ายจากกลุ่มบุคคลที่หลากหลาย
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ซึ่งไม่ต้องรับผิดในสิ่งที่พวกเขากระท�ำกับชาวโรฮิงยา
ศิววงศ์ชวี้ า่ ชาวโรฮิงยามีสภาวะเป็นบุคคลไร้รฐั ทันทีทมี่ กี ารสร้างประเทศพม่าในฐานะ
รัฐชาติขึ้นมา พวกเขากลายเป็นผู้อพยพในผืนดินของตนเองเนื่องจากรัฐบาลพม่าไม่รับรอง
สัญชาติให้ อีกทัง้ ยังมักใช้ความรุนแรงกับพวกเขา ส่งผลให้พวกเขาต้องหาทางอพยพออกนอก
ประเทศอย่างต่อเนื่องโดยมีประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางหลักจุดหมายหนึ่ง
ทั้งเพื่อประกอบอาชีพและรอเดินทางต่อไปประเทศอื่น กระนั้นด้วยความที่เป็นบุคคล
ไร้สัญชาติ พวกเขาจึงถูกเจ้าหน้าที่ไทยจับกุมคุมขังในฐานะผู้หลบหนีเข้าเมืองอย่างผิด
กฎหมาย เป็นอาชญากรหรือแม้กระทั่งผู้ก่อการร้าย ไม่ใช่ผู้อพยพหรือผู้ลี้ภัยสงคราม และ
รอการถูกส่งตัวกลับไปเผชิญกับความโหดร้ายทารุณในประเทศพม่าอีกครั้ง พวกเขาจึงเป็น
ชีวติ ทีเ่ ปลือยเปล่าทีต่ อ้ งเผชิญความรุนแรงอันหลากหลาย ทัง้ จากกองทัพพม่าและเจ้าหน้าที่
ฝ่ายไทย รวมทั้งจากขบวนการค้ามนุษย์และนายจ้างที่กดขี่ขูดรีด รวมไปถึงคนทั่วไปที่เห็น
พวกเขาเป็นภัยคุกคาม
นอกจากคอลัมน์เลียบเลาะห้องเรียนแล้ว คอลัมน์ปริทัศน์หนังสือฉบับนี้ที่เขียนโดย
บัณฑิต ศิรริ กั ษ์โสภณ นักศึกษาปริญญาโทสาขามานุษยวิทยา แนะน�ำให้รจู้ กั หนังสือทีอ่ าศัย
แนวคิดของอากัมเบนเช่นกัน คือ Vita: Life in a Zone of Social Abandonment ของ
โจอาว บีห์ล (João Biehl [2005]) นักมานุษยวิทยาชาวบราซิล บัณฑิตชี้ว่าด้วยความที่
ประเทศบราซิลประสบปัญหาเศรษฐกิจซึ่งส่งผลกระทบต่อการให้บริการสาธารณสุขของรัฐ
อย่างรุนแรง ประกอบกับกระแสการปฏิรูประบบสุขภาพโดยองค์กรพัฒนาเอกชนที่เสนอให้
ชุมชนและครอบครัวมีบทบาทในด้านการดูแลรักษาสุขภาพ ได้ส่งผลให้ผู้ป่วยจ�ำนวนมาก
กลายเป็นภาระของครอบครัวและถูกทอดทิง้ ตามถนนและสถานสงเคราะห์เช่น วีตา้ (Vita)
ซึง่ ในสถานที่แห่งนี้พวกเขาไม่มีประวัติในทะเบียนราษฎร์และมีสภาพชีวิตที่ทุกขเวทนา หรือ
อีกนัยหนึ่งคือเป็น “ชีวติ ทีเ่ ปลือยเปล่า” ใน “ค่ายกักกัน” ทีส่ ามารถถูกฆ่าได้โดยไม่มใี คร
ใส่ใจหรือผูใ้ ดต้องรับผิด
อย่างไรก็ดี นอกจากแนวคิดของอากัมเบน บัณฑิตชี้ให้เห็นว่าหนังสือเล่มนี้ยังอาศัย
แนวคิดของมิเชล ฟูโกต์ (Michel Foucault) ด้วยโดยผ่านทางการพิจารณาชีวติ ของคาทารินา
ที่ถูกน�ำมาทิ้งไว้ในวีต้า ทั้งนี้ก็เพราะว่าแม้แพทย์จะวินิจฉัยว่าคาทารินามีอาการป่วยทางจิต
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และส่งผลให้ไม่มีใครรับฟังค�ำพูดของเธอ ทว่าการที่เธอปฏิเสธค�ำวินิจฉัยและการรักษาของ
แพทย์รวมทั้งการที่เธอเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเองลงในสมุดบันทึกได้ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพ
กระท�ำการ (agency) ของเธออย่างส�ำคัญ
บัณฑิตเสนอว่าหนังสือเล่มนี้มีความลุ่มลึกทั้งในเชิงแนวคิดทฤษฎีและกลวิธีการ
น�ำเสนอ เป็นคุณูปการของงานเขียนทางมานุษยวิทยาที่มีต่อปัญหาสังคมและผู้ทุกข์ยาก
แม้ เ ขาจะยั ง มี ค�ำ ถามว่ า “นอกจากนั ก มานุ ษ ยวิ ท ยาจะวางต�ำ แหน่ ง แห่ ง ที่ ข องตั ว เอง
ลงไปในต�ำแหน่งแห่งที่ของคนอื่นเพื่อจะได้เข้าถึงความรู้สึกและประสบการณ์ทั้งหลาย
นักมานุษยวิทยาควรวางต�ำแหน่งของตัวเองเพื่อสัมพันธ์กับปัญหาที่อยู่ตรงหน้าอย่างไรโดย
เฉพาะกับผู้คนที่พวกเขาเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ด้วย”
วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยาฉบับนีจ้ งึ ออกจะครบเครือ่ ง เพราะนอกจากจะประกอบ
ด้วยบทความที่ชี้ให้เห็นชีวิตและการต่อสู้ดิ้นรนของผู้คนบนฐานทรัพยากรอย่างแตกต่าง
หลากหลาย ยังประกอบด้วยคอลัมน์ประจ�ำที่ไม่เพียงแต่ชี้ให้เห็นประสบการณ์ของผู้คนนับ
แต่อดีตจนถึงปัจจุบันทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพยากรและนอกเหนือไปจากนั้น หากแต่ยัง
พิจารณาประสบการณ์ดงั กล่าวด้วยแนวคิดทฤษฎีรว่ มสมัยทีส่ ำ� คัญด้วยในเวลาเดียวกัน ส่วน
วารสารฉบับหน้าจะครบเครื่องเพียงไหนนั้นก็ขอให้อดใจรอติดตามกันต่อไปครับ
อนุสรณ์ อุณโณ
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