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เมื่อวันท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2557 ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะ

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ 

ปีเตอร์ แวนเดอร์กีสต์ (Peter Vandergeest) จากภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยยอร์ค 

ประเทศแคนาดา มาบรรยายในหัวข้อ “ชีวิตทางสังคมของเกษตรอินทรีย์และการเมืองเรื่อง

อาหารในประเทศไทย” (The Social Lives of Organic and the Politics of Food) 

ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ช้ัน 4 อาคารคณะ

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์แวนเดอร์กีสต์เริ่มน�าเสนอโดยแนะน�าว่าแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 

คือ แนวคิดว่าด้วย “ชีวิตทางสังคมของสิ่งของ” (the social life of things) ของอรชุน 

อัพพาดูไร (Arjun Appadurai [1988]) โดยเน้นการดูกลไกทางสังคมท่ีให้คุณค่ากับ

เกษตรอินทรีย์ ซ่ึงท�าให้คนเกิดความความปรารถนาในเกษตรอินทรีย์

เมื่อถามว่า “เกษตรอินทรีย์” คืออะไร? คนส่วนมากมักตอบว่า “การปลอดจากสาร

เคมี”  “เป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม” ซึ่งเป็นค�าตอบที่มีมุมมองของคนชั้นกลาง 

อย่างไรก็ดี หากดูจากค�านิยาม “เกษตรอินทรีย์”  ของ IFOAM (International Federa-

tion of Organic Agriculture Movements) ซึ่งเป็นองค์กรก�าหนดมาตรฐานสินค้า

เกษตรอินทรีย์ระดับสากล จะเห็นว่านิยามไม่ได้เน้นการ “การปลอดจากสารเคมี”  แต่เน้น

เรื่องกระบวนการผลิตมากกว่า

ทั้งนี้ เกษตรอินทรีย์เป็นรูปแบบหนึ่งของเกษตรกรรมทางเลือก (alternative 

agriculture) เกษตรกรรมทางเลอืกในประเทศไทยเกดิข้ึนปลายทศวรรษ 1980 (ประมาณ

ช่วง พ.ศ. 2520 - 2530)  หลังจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองที่เกิดข้ึนในตลอด

ช่วงทศวรรษ 1970 จางลง (ประมาณช่วง พ.ศ. 2510 ถงึ ต้นทศวรษ พ.ศ. 2520) ในช่วงนัน้

ปัญญาชน นักพัฒนา ไม่ต้องการการพึ่งพาจากรัฐ และอยากพ่ึงตนเอง จึงออกไปท�างาน

พัฒนาชนบท นอกจากนั้น การที่ช่วงนั้นมีแหล่งทุนท่ีสนใจสนับสนุนการพัฒนาในประเทศ

ที่ 3 บนฐานความคิดที่ว่า ความยากจนอาจเป็นปัจจัยให้ชาวบ้านไปร่วมมือกับพรรค

คอมมิวนิสต์ได้ จึงเป็นบริบทของการเกิดเกษตรกรรมทางเลือกในไทย เม่ือราว 30 ปีที่แล้ว

ทีเ่ริม่มกีารพดูถึงเกษตรกรรมทางเลอืกในประเทศไทย รปูแบบการเกษตรทางเลอืกทีมี่ความ
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ส�าคัญมากในเวลานั้นก็คือ เกษตรผสมผสาน ซึ่งใช้เพ่ือต่อสู้กับการปลูกพืชเงินสดเชิงเดี่ยว 

ขณะท่ีเกษตรอินทรีย์เพิ่งถูกยกขึ้นมาเป็นแนวทางหลักเม่ือไม่นานมาน้ี

องค์กรที่ท�างานด้านเกษตรกรรมทางเลือกมีหลายองค์กร เช่น เครือข่ายเกษตรทาง

เลือก (Alternative Agriculture Network: AAN) “ไบโอไทย” หรือ มูลนิธิชีววิถี ท�างาน

รณรงค์เชิงนโยบาย กรีนเนท (Green Net) ที่ท�าเรื่องมาตรฐานและการส่งเสริมเกษตร

อินทรีย์ และองค์กรอื่นๆ รวมทั้งในภาคใต้

เกษตรทางเลือกได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ เกษตรทางเลือกวิพากษ์วิจารณ์

ปฏิวัติเขียว (Green Revolution) ว่าส่งผลท�าให้เกิดการขาดแคลนอาหาร ต้องใช้พันธุ์พืช

ใหม่ ใช้สารเคมีการเกษตร ท�าให้เกษตรกรต้องเป็นหนี้และสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อม 

เกษตรกรรมทางเลือกได้เสนอเทคนิคในการแก้ไขปัญหาในรูปของเกษตรผสมผสาน วน- 

เกษตร เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ SRI (the System of Rice Intensification) และ 

IPM (Integrated Pest Management) ท่ีเป็นการจัดการแมลงศัตรูพืชโดยอนุญาตให้

ใช้สารเคมีในระดับที่จ�าเป็นได้เม่ือมีการแพร่ระบาดมาก ฯลฯ เพื่อต่อสู้กับพืชเงินสด (cash 

crops) โดยการส่งเสรมิและขยายผลจากการสร้าง “เกษตรกรต้นแบบ” หรอื “กลุม่เกษตรกร

ต้นแบบ” 

อย่างไรก็ดี การพัฒนาเกษตรทางเลือกยังอยู่ในกรอบวิธีคิดแบบ “trusteeship” ซึ่ง

อาจจะแปลเป็นไทยได้ว่า “คุณพ่อรู้ดี” ที่นักพัฒนามักจะเข้าใจว่าผู้ถูกพัฒนาไม่เข้าใจตัว

เอง ไม่รู้วิธีว่าจะแก้ปัญหาของตนเองอย่างไร มองผู้ถูกพัฒนาว่าเป็นเด็กท่ียังไม่มีวุฒิภาวะ 

ตัดสินใจเองไม่ได้ และนักพัฒนาจะช่วยมาบอกให้เองว่าควรจะท�าอย่างไรชีวิตถึงจะดีข้ึน 

“เกษตรทางเลือก” เป็นทางเลือกจากอะไร? นักพัฒนาบอกว่ามันคือการเลือกออก

จากการปลูกพืชเงินสดหรือพืชเชิงเดี่ยวที่พึ่งพิงตลาด (แต่ความจริงเกษตรกรก็ยังไม่อยาก

ออกจากตลาด) อีกทางก็คือทางเลือกจากการถูกก�าหนดการผลิตโดยรัฐ (เกษตรต้องพึ่งพา

ตนเองเพราะพึ่งพารัฐไม่ได้) แต่ในความเป็นจริงการส่งเสริมเกษตรทางเลือกไม่ได้ท�าทั้ง

สองแบบท่ีว่ามา การพัฒนาเกษตรทางเลือกซ่ึงมักอยู่บนฐานคิดแบบวัฒนธรรมชุมชนและ

มีการจัดต้ังกลุ่มนอกเหนือจากหน่วยงานของรัฐในหมู่บ้าน แต่ที่จริงแล้วรัฐก็มีแนวทางการ
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ท�างานไม่ต่างจากท่ีองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ท�า ทั้งนี้ NGOs สนใจจะท�างานด้วยกัน

กบัรฐัมานานแล้ว ดงัจะเห็นจากบทบาทของนายแพทย์ประเวศ วะส ี นายไพบลูย์ วัฒนศิรธิรรม 

มีหลายโครงการของรัฐท่ีส่งเสริมให้ NGOs ท�างาน โดยเฉพาะยุคที่เกิดภาวะเศรษฐกิจฟอง

สบู่ และยุคท่ีแหล่งทุนต่างประเทศถอนทุนไปสนับสนุนประเทศอื่นๆ แทนประเทศไทย ซึ่งก็

มีหน่วยงานต่างๆ ของรัฐให้ทุน NGOs ไทยท�างานพัฒนาชนบทแทน

วกิฤตเศรษฐกิจช่วงปี พ.ศ. 2540 เป็นจดุเริม่ต้นของความสนใจในแนวทางการแก้ปัญหา

ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่เน้นการพัฒนามนุษย์ ซึ่งเข้ากันได้ดีกับการพัฒนาเกษตร

ทางเลือก จะเห็นได้ว่าเกษตรกรรมทางเลือกไปกันได้กับแนวทางการส่งเสริมของรัฐ 

ขณะเดียวกัน ในทางปฏิบัติก็เริ่มมีการส่งเสริมเกษตรกรรมย่ังยืนแบบที่มีรูปแบบที่ค่อนข้าง

ตายตัว เช่น การตั้งศูนย์ฝึกอบรมเกษตรทางเลือก โดยรัฐสนับสนุนงบประมาณรายละ 

1 ล้านบาท ขณะที่กองทุนหมู่บ้านของรัฐบาลทักษิณก็มีการให้ทุนท�าเกษตรอินทรีย์ การท�า

ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น

แนวทางการพัฒนาของ NGOs ในบทบาทคุณพ่อรู้ดีนี้ ท�าให้เส้นแบ่งท่ีบอกว่าอะไร 

“เป็น” หรือ “ไม่เป็น” ทางเลือกการพัฒนาหายไป กลายเป็นว่ารัฐกับ NGOs ท�างานด้วย

กันได้ และเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยผลิตและขยายแนวคิดและผลิตซ�้าแนวคิดและแนวทาง

ปฏิบัติของเครือข่ายที่สนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การท่ี NGOs บอกว่าเกษตรทางเลอืกคอืการเลกิพ่ึงพาและเป็นอสิระจากระบบตลาด

เพือ่ให้เกษตรกรพึง่ตนเองได้ แต่ทีจ่รงิแล้วเส้นแบ่งของเกษตรทางเลอืกกบัตลาดไม่มอียูจ่รงิ 

เช่น เกษตรอินทรีย์ก็เน้นการผลิตเพ่ือการส่งออกและเน้นการผลิตเพ่ือให้ได้มาตรฐานและ

ราคาท่ีดีขึ้น โดยมีระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์มารองรับ ซึ่งมีกฎเกณฑ์มาตรฐานหลาย

อย่างท่ีควบคุมการผลิต นี่คือการวางระเบียบวินัยตามแนวคิดการควบคุม (discipline) 

ของมิเชล ฟูโกต์ (Michel Foucault) เพราะมีการเน้นการควบคุมการผลิตให้ผลิตได้ตาม

ความต้องการของผู้บริโภคหรือมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

ในส่วนของการเมืองเรื่องอาหาร พบว่าที่ผ่านมา NGOs ได้ท�างานร่วมกับส�านักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อส่งเสริมเรื่องการกินและความตระหนัก
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ในเรื่องสุขภาพและการผลิต ขณะเดียวกันเกษตรอินทรีย์ก็เป็นประเด็นท่ีมีคนสนใจมากขึ้น

เรือ่ยๆ ปัจจยัท่ีท�าให้เกษตรอนิทรย์ีเป็นท่ีสนใจมากขึน้กค็อืจ�านวนชนชัน้กลางเพิม่ขึน้ ขณะที่

เกษตรกรมีจ�านวนลดลง ราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าผักปลอดสารเคมี ผักอนามัย ท่ี

ส�ารวจพบในเชียงใหม่ จะมีราคาสูงกว่าผักปกติ ซึ่งราคาที่แพงกว่านี้สะท้อนว่าผู้บริโภค 

กล้าจ่ายเพราะกลัวการปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตนเอง อนึ่ง คนช้ันกลางเหล่านี้

เป็นชนชัน้กลางระดบัสงูทีไ่ปเดนิในตลาดส�าหรบักลุม่เป้าหมายท่ีมรีายได้สงู เช่น ตลาดรมิปิง 

จังหวัดเชียงใหม่ ความกลัวของผู้บริโภคที่ยอมจ่ายแพงกว่ามากนั้น ได้สะท้อนถึงความ 

ไม่เชื่อใจต่อผู้ผลิตหรือเกษตรกร ที่มาพร้อมกับวาทกรรม เช่น เกษตรกรติดสารเคมี 

เกษตรกรเป็นผู้ไม่มีกฎเกณฑ์ ไม่มีความรู้ ขาดจิตส�านึก เป็นต้น ทัศนะเหล่านี้ของผู้บริโภค

คล้ายคลึงกับทัศนคติของชนชั้นกลางท่ีมีต่อผู้ร่วมชุมนุมกับแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้าน

เผดจ็การแห่งชาติ (นปช.) ท่ีเข้าไปในบรเิวณโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ ระหว่างการชมุนมุเมือ่

ปี พ.ศ. 2553 ซึง่ธงชยั วินิจจะกลู ได้เสนอไว้ว่าเป็นทศันคตทิีม่องผูช้มุนุม “เสือ้แดง” เหมอืน

เป็น “เชือ้โรค” (“germs”; Thongchai 2010)

จากการส�ารวจที ่อ�าเภอสทงิพระ จงัหวัดสงขลา เมือ่ถามชาวบ้านว่ารูจ้กัเกษตรอนิทรีย์

ไหม ชาวบ้านหลายคนรู้จกัเกษตรอนิทรย์ี หลายคนท�าเกษตรอนิทรย์ี โดยมทีีม่าต่างๆ กนัไป 

เช่น ต้องการท�าเพื่อเป็นอาหารในครัวเรือน หรือเพราะได้ทุนสนับสนุนจากองค์การบริหาร

ส่วนต�าบล (อบต.) หรือเป็นรายที่เปลี่ยนจากการท�านากุ้งมาท�าเกษตรอินทรีย์เป็นการลด

ความเส่ียงและช่วยให้พอมีรายได้อย่างต่อเน่ือง ตลาดที่พวกเขาเอาสินค้าเกษตรอินทรีย์ไป

ขายก็เป็นตลาดในระดับท้องถ่ิน ซ่ึงผู้บริโภคท่ีมาซ้ือก็อาศัยความ “เชื่อใจกัน” มากกว่าการ

ใช้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบสากลมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกซื้อ

ประเด็นทิ้งท้ายก็คือ สินค้าเกษตรอินทรีย์ปัจจุบันมีเพียงมาตรฐานสากลซึ่งเป็น

มาตรฐานเดียวกันท่ีเข้มงวดและน�าไปสู่การควบคุมเกษตรกร เราจะสามารถมีมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย์หลายๆ แบบได้ไหม มีมาตรฐานที่เกิดจากการพูดคุยตกลงกันระหว่าง

เกษตรกรกับผู้บริโภคอย่างเท่าเทียมได้ไหม? ทางออกอาจอยู่ที่ระบบการค้าที่เป็นธรรม 

(fair-trade) และการมส่ีวนร่วมของเกษตรกรในการก�าหนดมาตรฐานสนิค้าอนิทรย์ีส่งออก 

ซ่ึงจะท�าให้เกษตรกรลดการถูกควบคุมจากผู้บริโภคและมาตรฐานสากลได้มากขึ้น
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