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บทคัดย่อ

  บทความนีแ้สดงให้เหน็ว่า การเปลีย่นแปลงจากวถิกีารผลติแบบพอยงัชพีทีม่มีายาวนาน

ในประวัติศาสตร์ของไทยมาสู่ระบบการผลิตแบบทุนนิยม ได้ปรากฏชัดขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นคริสต์

ศตวรรษที่ ๑๙ การผลิตในระบบเกษตรทุนนิยมซึ่งมีลักษณะเป็นการปลูกพืชเชิงเดี่ยว โดยที่มีตลาด 

ทุน เทคโนโลยี และความเชื่อมโยงกับโลกภายนอกเป็นลักษณะส�าคัญ บวกกับนโยบายการพัฒนา

เศรษฐกิจแห่งชาติที่มุ่งเน้นภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นในช่วง ๕๐ ปีที่ผ่านมา ได้ก่อให้เกิดผลกระทบ

ส�าคัญต่อครัวเรือนเกษตรในชนบทหลายด้าน ที่เห็นได้ชัดคือ ครัวเรือนและแรงงานในภาคเกษตร

ลดลง ขณะทีก่ารเกษตรกไ็ม่ได้เป็นแหล่งรายได้หลกัของครวัเรอืนส่วนใหญ่อกีต่อไป นอกจากนี ้ครวั

เรือนเกษตรกรที่ยากจน มีหนี้สิน และไร้ที่ท�ากินก็มีมากขึ้นด้วย  

  บทความนีเ้สนอว่า เนือ่งจากการหวนกลบัไปสูว่ถิกีารผลติแบบพอยงัชพีทีม่มีาแต่ดัง้เดมิ

ไม่น่าจะเป็นทางเลอืกทีด่ ีจงึจ�าเป็นต้องมกีารปฏริปูทางโครงสร้าง เพือ่ให้การเกษตรยงัเป็นฐานแห่ง

ชีวิตที่ส�าคัญส�าหรับครัวเรือนชนบทได้อย่างยั่งยืนต่อไป
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๑. กล่าวน�า
  มีปัจจัยหลายอย่างที่น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของสังคม แต่ปัจจัยหลัก ๆ ก็มักจะ
ได้แก่เรื่องของเศรษฐกิจ การเมือง และการพัฒนาไปสู่ความทันสมัย ซึ่งรวมถึงเรื่องการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมด้วย ปัจจัยเหล่านั้นต่างมีผลกระทบต่อกันและกันในลักษณะที่เมื่อเกิดการ “ขยับ” หรือ
เปลี่ยนแปลงในปัจจัยหลักด้านหนึ่ง ปัจจัยด้านอื่น ๆ ก็ปรับตัวและเปลี่ยนแปลงไปด้วย ในภาพรวมปัจจัย
ทั้งหมดเป็นพลังที่เชื่อมโยงกัน ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางโครงสร้าง อันสะท้อนออกมาใน
ระบบความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยต่าง ๆ ตั้งแต่ปัจเจกบุคคลไปจนถึงองค์กรที่เป็นองคาพยพต่าง ๆ ของ
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สังคม อย่างไรก็ตาม แนวคิดในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมบางส�านักอาจให้น�้าหนักแก่พลังของ
ปัจจัยด้านใดด้านหนึ่งมากกว่าด้านอื่น ๆ เช่น ส�านักคิดวัตถุนิยมแนวมากซ์ให้ความส�าคัญแก่พลังของ
ปัจจยัด้านเศรษฐกจิว่าเป็นตวัขบัเคลือ่นทีส่�าคญัท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงด้านอืน่ตามมา และแนวคดิทาง
รัฐศาสตร์ให้น�้าหนักแก่ปัจจัยทางการเมืองในฐานะเป็นพลังขับเคลื่อนส�าคัญทางด้านนโยบาย เป็นต้น
  บทความนี้จะกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทไทย โดยจะใช้มุมมองที่ให้ความส�าคัญ
แก่ปัจจยัด้านเศรษฐกจิในฐานะเป็นตวัขบัเคลือ่นทีส่�าคญั บทความจะแสดงว่ากระบวนการทีท่�าให้เกดิการ
เปลี่ยนแปลงในวิถีการผลิตแบบพอยังชีพ (subsistence production) ในภาคเกษตรกรรม ที่ด�ารงอยู่คู่คน
ไทยมานับร้อยปีในอดีต มาสู่การผลิตแบบทุนนิยมอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ได้ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างส�าคญัในวถิชีวีติของประชาชนในชนบท ซึง่ในบทความนีจ้ะเน้นการเปลีย่นแปลงบางด้านในระดบัครวั
เรอืนเป็นส�าคญั แต่ก่อนจะถงึประเดน็นัน้จะขอล�าดบัความเป็นมาในประวตัศิาสตร์การผลติทางการเกษตร
ของไทย เพือ่ให้เหน็ภาพโดยสงัเขปก่อน จากนัน้จงึจะพจิารณาความเปลีย่นแปลงทีป่รากฏผ่านทางข้อมลู
จากการส�ารวจเท่าที่พอรวบรวมได้

๒. ภาพจากอดีต
  สังคมไทยมีพื้นฐานดั้งเดิมเป็นสังคมเกษตรกรรม แต่ไหนแต่ไรมาคนไทยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ใน
ชนบท มีวิถีชีวิตผูกพันอยู่กับอาชีพเกษตรกรรมคือการท�านาปลูกข้าวเป็นหลัก เมืองซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่ง
ของสงัคมนัน้ไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าศนูย์กลางการปกครองทีเ่จ้านายและขนุนางมอี�านาจจดัการในเรือ่ง
ทีส่�าคญั เช่น การปกครอง การคุม้ครองอาณาประชาราษฎร์ และโดยอาศยัอ�านาจนี ้เจ้านายและขนุนางก็
อ้างความชอบธรรมในการเกณฑ์ส่วยหรือเก็บภาษีในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแรงงาน สิ่งของ หรือเงิน 
ในวถิดีงักล่าวนัน้ การค้าขายและการผลตินอกเหนอืจากเกษตรกรรมมบีทบาทไม่มากต่อชวีติของประชาชน 
โดยเฉพาะการค้าขาย เป็นสิง่ทีค่นไทยสมยัก่อนไม่นยิมและดเูหมอืนจะไม่ถนดัด้วย ในอดตีอาชพีนีจ้งึอยูใ่น
มือของชาวต่างชาติเป็นหลัก
  หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่นักวิชาการทั้งชาวต่างประเทศและชาวไทยรวบรวมไว้พอจะ
ประมวลเป็นภาพรวมได้ว่า ถ้าย้อนเวลาขึ้นไปตั้งแต่ก่อนมีการท�าสัญญาเบาว์ริง (พ.ศ. ๒๓๙๘ ในรัชสมัย
รัชกาลที่ 4) ระบบเศรษฐกิจในชนบทไทยซึ่งมีเกษตรกรรมเป็นหลักนั้น เป็นระบบการผลิตแบบพอยังชีพ 
หลังจากท�าสัญญาเบาว์ริงแล้ว การค้าข้าวเริ่มมีความส�าคัญมากขึ้น ท�าให้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในการท�า
นาปลกูข้าวบ้าง พืน้ทีป่ลกูข้าวเริม่ขยายตวัช้า ๆ  แต่การเปลีย่นแปลงดงักล่าวนีเ้กดิขึน้ในภาคกลางมากกว่า
ในภาคอื่น ๆ แม้กระนั้น การท�าเกษตรกรรมก็เป็นการท�าเพื่อบริโภคในครัวเรือนของเกษตรกรเป็นหลัก 
เหลือจากนั้นเกษตรกรจึงขาย การค้าข้าวเพิ่งจะมาขยายตัวมากขึ้นในต้นคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ แต่แม้ใน
ตอนนั้นการผลิตทางการเกษตรโดยรวมก็ยังเป็นแบบพอยังชีพ เป็นเช่นนี้มาจนถึงช่วงเปลี่ยนแปลงการ
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ปกครองใน พ.ศ. ๒4๗๕ เป็นอย่างน้อย (ดูรายละเอียดในงานของ Zimmerman, 1999, first published 

1932; Ingram, 1955; สุวิทย์ ไพทยวัฒน์, ๒๕๒๑ และ ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, ๒๕4๐ เป็นต้น) 
  ลกัษณะส�าคญัของเกษตรแบบพอยงัชพีคอื ครวัเรอืนชาวนาในชนบทผลติเพือ่กนิเพือ่ใช้เป็นหลกั 
ไม่ได้ผลิตเพื่อขาย ทุกครัวเรือนเป็นหน่วยการผลิตที่ด�ารงอยู่ได้ด้วยแรงงานและปัจจัยการผลิตของตนเอง 
การแบ่งงานด้านการผลติในสงัคมกย็งัไม่ม ีหรอืไม่ชดัเจน ครวัเรอืนโดยมากจะผลติทกุอย่างทีต่นเองกนิและ
ใช้ นอกจากอาหารแล้ว ก็ทอผ้าใช้เอง และท�าสิ่งของเครื่องใช้ที่จ�าเป็นในครัวเรือนเอง สิ่งใดที่เหลือก�าลัง
ของตัวเอง เช่น การสร้างบ้านเรือน หรือการเก็บเกี่ยวพืชผลจ�านวนมาก จึงขอแรงจากเพื่อนบ้าน ผลผลิต
ส่วนเกินมีน้อย และส่วนเกินนั้นก็มักจะน�าไปแลกเปลี่ยนกับสินค้าหรือบริการอย่างอื่นที่ตนต้องการ แจก
จ่ายให้ญาติมิตรที่ขาดแคลนโดยไม่มีสิ่งตอบแทน หรือมิฉะนั้นก็บริจาคเป็นการกุศลให้แก่วัด การค้าใน
ระบบตลาดยังไม่มีในชุมชน นอกจากนาน ๆ ครั้ง จะมีพ่อค้าจากภายนอกน�าสินค้ามาแลกเปลี่ยนผลผลิต
กับชาวบ้าน แต่การค้าขายเช่นนั้นมักจ�ากัดอยู่เฉพาะในท้องที่ที่การเดินทางมีความสะดวกพอสมควร เช่น 
ทางแม่น�้าหรือทางบก โดยใช้เรือหรือเกวียนเป็นพาหนะในการเดินทาง
  เศรษฐกิจที่มีลักษณะเช่นนี้ ท�าให้คนในชุมชนมีความจ�าเป็นต้องพึ่งพาคนอื่นสูง แม้ว่าครัวเรือน
ส่วนใหญ่จะพึ่งตนเองได้ในด้านผลผลิต แต่การช่วยเหลือคนอื่นด้วยการแบ่งปันก็เป็นสิ่งส�าคัญ เพราะคน
อื่นในชุมชนเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นญาติหรือไม่ใช่ญาติก็ตาม เป็นเสมือนเครือข่ายที่จะท�าให้การด�ารงชีวิต
มีความปลอดภัยและมั่นคง (safety net) เนื่องจากการขาดแคลนอาหารเพราะภัยธรรมชาติ เช่น น�้าท่วม 
และความแห้งแล้งเกดิขึน้บ่อย ๆ  คนในหมูบ้่านจงึมคีวามสมัพนัธ์กนัแน่นแฟ้น นอกจากจะถ้อยทถ้ีอยอาศยั
กันแล้ว คนส่วนใหญ่ในชุมชนขนาดเล็กเช่นนั้นมักจะมีความสัมพันธ์กันทางเครือญาติด้วย 
  การผลิตแบบพอยังชีพเช่นนี้เป็นลักษณะเด่นของชนบทไทยมาตั้งแต่ก่อนที่สังคมจะเข้าสู่การ
เป็นระบบศักดินาอย่างเต็มรูปแบบ (สมสมัย ศรีศูทรพรรณ, ๒๕๑๘) ระบบการผลิตแบบนี้ด�ารงอยู่ตลอด
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น เรื่อยมาจนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ การผลิตแบบพอยังชีพก็ยังเป็นวิถี
เศรษฐกจิหลกัของคนส่วนใหญ่ แม้ว่าการท�าสญัญาเบาว์รงิ (พ.ศ. ๒๓๙๘) ซึง่เป็นการเปิดประตทูางการค้า
กับต่างประเทศครั้งส�าคัญจะเป็นการเริ่มต้นของเศรษฐกิจแบบทุนนิยมในสังคมไทย แต่ชุมชนชนบทส่วน
ใหญ่ที่อยู่ห่างไกลจากศูนย์กลาง (เมืองหลวง) และเส้นทางคมนาคม ก็ไม่ได้รับอิทธิพลจากการค้ามากนัก 
ความสมัพนัธ์กบัศนูย์กลางอ�านาจในเมอืงยงัไม่ได้มเีปลีย่นแปลงอะไรมากไปกว่าการถกูเกบ็ภาษใีนรปูของ
การเกณฑ์แรงงาน การส่งส่วยเป็นสิ่งของ และต่อมาก็เป็นเงิน อ�านาจจากภายนอกยังไม่เข้าไปจัดการกับ
การผลติและปัจจยัการผลติในหมูบ้่านมากนกั แต่ในบางพืน้ทีโ่ดยเฉพาะในภาคกลางกเ็ริม่เหน็ได้ว่าชนชัน้
ปกครองอนัได้แก่ เจ้านาย ข้าราชการบางส่วน และพ่อค้าชาวจนี เริม่สะสมทีด่นิ หรอืไม่กเ็ข้าไปซือ้ผลผลติ
เพื่อน�าไปขายท�าก�าไรจากผลผลิตส่วนเกินของชาวบ้าน
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  อาจกล่าวได้ว่าสนธิสัญญาเบาว์ริงเป็นจุดเปลี่ยนส�าคัญ ที่ท�าให้ทุนนิยมได้เริ่มเข้ามาหยั่งรากใน
สังคมไทยชัดเจน ชาวนาในชนบทเริ่มได้รับอิทธิพลการค้าข้าว โดยเฉพาะในภาคกลาง อันเป็นศูนย์กลาง
ของการผลติข้าว ซึง่เป็นสนิค้าทีป่ระเทศมหาอ�านาจต้องการเพือ่น�าไปเลีย้งประชาชนในประเทศอาณานคิม
ของตน ในช่วงนั้น แม้ครัวเรือนเกษตรกรจะยังผลิตเพื่อกินเพื่อใช้เป็นหลัก แต่ผลผลิตส่วนเกินก็มีมากขึ้น 
เพราะมกีารปรบัปรงุระบบโครงสร้างพืน้ฐานทางการเกษตร โดยเฉพาะคอืคคูลองส่งน�า้ การขนส่งทีส่�าคญั
ก็คือการสร้างและขยายทางรถไฟไปยังภาคต่าง ๆ การค้าผลผลิตทางการเกษตรเริ่มมีบทบาทส�าคัญ 
  แม้กระนั้น ในภาพรวมแล้วชนบทก็ยังมีความเป็นอิสระ และยังพึ่งตัวเองได้ ความแตกต่างทาง
เศรษฐกจิของครวัเรอืนภายในชมุชนไม่รนุแรง ความแตกต่างทีม่อียูโ่ดยมากกม็กัเป็นความแตกต่างระหว่าง
คนที่มีมากกับคนที่มีน้อย ไม่ใช่ความแตกต่างที่เป็นความเหลื่อมล�า้แบบฟ้ากับดินระหว่างครัวเรือนที่รวย
เหลอืล้นกบัครวัเรอืนทีจ่นเหลอืหลายชนดิไม่มอีะไรจะกนิ การแบ่งเป็นชนชัน้ในหมูบ้่านยงัไม่ชดัเจน เพราะ
มีคนอยู่ประเภทเดียว คือ ชาวนา และเป็นชาวนาที่ผลิตเลี้ยงตัวเองได้ ไม่มีชนชั้นกระฎุมพี ในท้องที่บาง
แห่ง เช่น หวัเมอืงในมณฑลทางอสีาน สภาพหมูบ้่านเช่นนีย้งัมอียูใ่นช่วงปลายรชักาลที ่๕ ดงัทีส่มเดจ็กรม
พระยาด�ารงราชานภุาพ ทรงเล่าไว้ในบนัทกึ คราวเสดจ็ตรวจราชการมณฑลอดุรและมณฑลอสีานใน พ.ศ. 
๒44๙ ความตอนหนึ่งว่า :

     “...การกินของชาวบ้านแถวนี้ ท�าได้เองเกือบไม่ต้องซื้อหาสิ่งใด สิ่งที่ต้องซื้อก็คือ เครื่อง

เหล็ก เช่น จอบ เสียม มีด พร้า เป็นต้น และเครื่องถ้วยชาม บางทีก็ซื้อด้ายทอผ้า หรือผ้า

ผืนและของอื่น ๆ ที่ชอบใจ ซึ่งพ่อค้าหาไปขาย เงินทองที่จะใช้ซื้อหาก็มีพอเพียง เพราะมี

โคกระบือที่ออกลูกเหลือใช้ และมีหมูและไก่เลี้ยงไว้ด้วยเศษอาหารเหลือบริโภค ขายได้เงิน

ซือ้ของต้องการได้พอปรารถนา ครวัเรอืนต่างเป็นอสิระแก่กนั ไม่มใีครเป็นบ่าว ไม่มใีครเป็น

นายใคร ลูกบ้านอยู่ในปกครองของผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวของตน แล้วก็มีผู้ใหญ่บ้านหรือ

ก�านันต่อขึ้นไปดู ปกครองกันง่ายดาย แต่ว่าทั้งต�าบลนั้นจะหาเศรษฐีที่มั่งมีเงินแต่ ๒๐๐ 

บาทขึ้นไปไม่มีเลย คนยากจนถึงต้องเป็นบ่าวคนอื่นก็ไม่มีเลยสักคนเดียว คงอยู่กันเช่นนี้

นับด้วยร้อยปีแล้ว เพราะเหตุว่าพวกชาวบ้านท�าไร่นาหาเลี้ยงตัวเองได้โดยไม่จ�าเป็นต้องใช้

เงิน ความรู้สึกต้องการตัวเงินไม่รุนแรง เงินก็ไม่มีอ�านาจเหมือนในเมืองที่ว่าเป็นศิวิไลย จึง

ไม่ใคร่มีใครสะสม แต่จะว่ายากจนก็ไม่ได้ เพราะเลี้ยงตัวได้โดยผาสุกไม่อัตคัด เมื่อได้ความ

ดังกล่าวมาได้อธิบายให้หมอแบรดด๊อกเข้าใจ แล้วถามว่า ประชุมชนเช่นนี้ฝรั่งจะเห็นว่ามี

ความสุขหรือความทุกข์ประการใด หมอแบรดด๊อกซึ่งเป็นชาวอเมริกันตอบว่า พวกโซเชีย

ลลิศต์ในเมืองฝรั่งที่วุ่นวายกันต่างๆ ก็ต้องการจะเป็นอย่างชาวบ้านนี้นั่นเอง ที่แท้สมาคม

อย่างทีพ่วกโซเชยีลลศิต์ต้องการมอียูใ่นเมอืงนีม้านานนบัด้วยร้อยปีพนัปีแล้ว สมกบัสภุาษติ

ที่กล่าวว่า ไม่มีอะไรแปลกใหม่ในโลกนี้” (อ้างใน ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, ๒๕4๐, น. 6๘)



๑6๗ชาย  โพธสิติา

วารสารราชบัณฑิตยสถาน
ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๔ ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๕๕

  ระบบการผลิตเพื่อการค้าในชนบทซึ่งเริ่มหยั่งรากตั้งแต่ปลายสมัยรัชการที่ 4 ค่อย ๆ ปรากฏ
ชัดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ ต่อเนื่องมาจนถึงช่วงการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. ๒4๗๕ เศรษฐกิจใน
ชนบทค่อย ๆ ถูกดึงเข้าไปสู่การผลิตแบบทุนนิยมมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญจะเห็นได้จากปริมาณ
สินค้าข้าวที่ส่งออก ซึ่งเพิ่มขึ้นมาตลอด มีกิจการโรงสีเพิ่มมากขึ้นในทุกภาคของประเทศ และมีการสะสม
ปัจจัยการผลิต (ที่ดิน) เกิดมีเจ้าที่ดินรายใหญ่ขึ้นในท้องถิ่น พร้อมกันนั้น ครัวเรือนไร้ที่ดินท�ากินก็เริ่มมีให้
เหน็ในชนบท คาร์ล ซ.ี ซมิเมอร์แมน (Carle C. Zimmerman) ซึง่ท�าการส�ารวจเศรษฐกจิของสยามระหว่าง 
ค.ศ. ๑๙๓๐-๑๙๓๑ รายงานว่า ในภาคเหนือมีชาวนาที่ไม่มีที่ดินถึงร้อยละ ๒๗ (Zimmerman, 1999) นั่น
หมายความว่า มีการสะสมทุนและปัจจัยการผลิตตามแบบทุนนิยมชัดเจน การผลิตแบบพอยังชีพซึ่งเป็น
ลกัษณะส�าคญัของเศรษฐกจิชนบทไทยมาแต่อดตีกาล ได้ถกูแทนทีด้่วยการผลติเพือ่ตลาดในระบบเศรษฐกจิ
แบบทุนนิยมมากขึ้น นับแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ เป็นต้นมา การเปลี่ยนแปลงในทิศทางดังกล่าวนี้ยิ่ง
ชัดเจนมากขึ้น ตัวเร่งส�าคัญอันหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงนี้คือ ความต้องการอาหารจากต่างประเทศ บวก
กับการขยายตัวของการคมนาคมในประเทศ สังคมชนบทจึงถูกดึงเข้าสู่วิถีทุนนิยมโดยปริยาย 
  ชนบทไทยในช่วงทีเ่กดิการเปลีย่นผ่านนีม้ปีรากฏการณ์ทางสงัคมทีน่่าสนใจ การขยายตวัเข้าไป
ในชนบทของระบบการผลิตแบบทุนนิยม หมายถึงการเข้าไปมีบทบาทของ “อ�านาจ” จากภายนอกที่มี
ผลกระทบต่อการผลิตและวิถีชีวิตในชุมชน อ�านาจที่ส�าคัญมี ๒ อย่าง อย่างแรกคือ การค้าหรือตลาด ซึ่ง
มตีวัแทนทีเ่ป็นรปูธรรมคอืพ่อค้าทีเ่ข้าไปดดูซบัเอาผลผลติส่วนเกนิผ่านการค้าขาย ท�าให้ตลาดและเงนิตรา
มคีวามส�าคญัในวถิชีวีติชนบทมากขึน้ พร้อมกบัลดทอนความส�าคญัของความสมัพนัธ์ทางสงัคมแบบพึง่พา
อาศยักนัทีม่มีาแต่เดมิลง นอกจากนี ้การมุง่ผลติเพือ่ตลาดทีเ่พิม่ขึน้กท็�าให้มกีารเข้าไปยดึกมุปัจจยัการผลติ
คอืทีด่นิ ทัง้โดยคนในชมุชนเองและโดยคนจากภายนอก เกดินายทนุเจ้าทีด่นิ ขณะทีค่รวัเรอืนจ�านวนหนึง่
เริ่มสูญเสียที่ดินท�ากิน ชนชั้นในชนบทเริ่มชัดเจนขึ้น อ�านาจอย่างที่ ๒ คือ อ�านาจรัฐ ที่เข้าไปควบคุมและ
จดัการสงัคมชนบทมากขึน้ โดยเฉพาะการควบคมุปัจจยัการผลติ และการดดูซบัผลผลติส่วนเกนิในรปูของ
ภาษี ทั้งภาษีผลผลิตและภาษีที่ดิน 
  โดยสรปุคอื การแทรกตวัเข้ามาของระบบทนุนยิมท�าให้การผลติในชนบทเปลีย่นไป ความสมัพนัธ์
ทางสังคมในการผลิต (social relation of production)๑ ก็เปลี่ยนไป 

๑ ความสัมพันธ์ทางสังคมในการผลิตหมายถึง ระบบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันที่ส่งผลโดยตรงต่อรูปแบบการผลิตและการ 

 แบ่งปันผลผลิต สิ่งส�าคัญในระบบความสัมพันธ์นี้คือ (๑) รูปแบบของระบอบกรรมสิทธิ์ในปัจจัยการผลิต  ปัจจัยการผลิตเช่นที่ดินเป็น 

 ของใคร ใครเป็นผู้ครอบครองผลผลิต คนทั้งสังคม เอกชน กลุ่มคน หรือชนชั้นใดชั้นหนึ่งเท่านั้นเป็นผู้ครอบครอง  (๒) ฐานะและความ 

 สมัพนัธ์ซึง่กนัและกนัของคนในกระบวนการผลติทีแ่ตกต่างกนั อนัเนือ่งจากการครอบครองปัจจยัการผลติทีแ่ตกต่างกนั เช่น เจ้าของปัจจยั 

 การผลิตมีฐานะที่สูงกว่าคนที่เป็นแรงงานในการผลิต และ (๓) รูปแบบการแบ่งปันผลิตผลที่ก�าหนดโดยฐานะของบุคคลในข้อ ๑ และ 

 ข้อ ๒ ข้างต้น



ชนบทไทยในวถิทีุนนยิม๑6๘
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  อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ไม่ได้เป็นไปโดยปราศจากการต่อต้านจากชนบท นัก
วิชาการบางคนสรุปว่า ขบถชาวนาที่เกิดขึ้นหลายครั้งในภาคอีสาน ภาคเหนือ และภาคใต้ของไทยนั้น มี
สาเหตสุ�าคญัมาจากการแทรกตวัเข้าไปในชนบทของระบบทนุนยิมและอ�านาจรฐั ซึง่ท�าให้คนในชนบทรูส้กึ
ว่า วถิชีวีติเดมิของตนถกูคกุคาม ขบถชาวนาทีเ่กดิในภาคอสีานดเูหมอืนจะรนุแรงกว่าในภาคอืน่ ทีรู่จ้กักนั
ดีก็คือ ขบถผีบุญ (พ.ศ. ๒444-๒44๕) ซึ่งครอบคลุมทั่วทั้งภาค นอกจากนี้ยังมีขบถที่มีความรุนแรงน้อย
กว่าและในพื้นที่ที่จ�ากัดมากกว่าเกิดขึ้นอีกหลายครั้ง “ผู้มีบุญ” ที่ปรากฏตัวขึ้นในภาคอีสานมักสัญญาว่า 
จะน�าโลกแห่งสังคมนิยมบุพกาลของหมู่บ้านกลับมา ในภาคเหนือก็มีขบถพญาผาบ (พ.ศ. ๒4๓๒) และ
ขบถเงี้ยวเมืองแพร่ (พ.ศ. ๒44๕) ทางภาคใต้ก็มีขบถพระยาแขกเจ็ดหัวเมือง (พ.ศ. ๒44๕) และขบถผู้
วิเศษ (พ.ศ. ๒4๕๒-๒4๕4) จริงอยู่การเกิดขบถเหล่านี้อาจจะมองว่าเป็นการลุกขึ้นต่อต้านอ�านาจรัฐใน
ทางการเมอืงโดยตรง แต่เชือ้ไฟแห่งการก่อขบถกเ็ชือ่มโยงกบัการสญูเสยีวถิชีวีติของชาวนาในชนบทอย่าง
แยกไม่ออก (ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, ๒๕4๐) เจมส์ ซี. สก็อต (James C. Scott) เคยกล่าวไว้ว่า ขบถชาวนา
มกัจะเกดิขึน้เมือ่ระบบการค้าและอ�านาจรฐัแทรกเข้าไปในทีท่ีแ่รงเกาะกนัทางสงัคมของชนชัน้ชาวนามสีงู 
(Scott, 1980 อ้างใน ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, ๒๕4๐, น. 6๘) 

๓. ชนบทไทยในปัจจุบัน
  ปัจจุบันนี้ อาจกล่าวได้ว่าชนบทไทยได้เข้าสู่ยุคทุนนิยมแล้วอย่างเต็มตัว แม้ว่าโดยเปรียบเทียบ
แล้ว ระดับของความเป็นทุนนิยมอาจจะแตกต่างไปจากในสังคมที่พัฒนาแล้วบ้าง แต่โดยสาระส�าคัญแล้ว
รูปแบบการผลิตในภาคเกษตรที่มุ่งสนองความต้องการบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก ซึ่งด�ารงอยู่ในชนบท
ไทยมาตลอดเวลาอันยาวนานในประวัติศาสตร์นั้น ได้ถูกแทนที่ด้วยวิถีการผลิตภายใต้อุดมการณ์ทุนนิยม
ไปแล้วโดยสิน้เชงิ แม้ว่าในวนันีเ้กษตรกรรมจะยงัมบีทบาทส�าคญัต่อวถิชีวีติชนบทอยูพ่อสมควร แต่รปูแบบ
ของการปฏบิตั ิความสมัพนัธ์ทางสงัคมทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการผลติ ตลอดจนค่านยิมและวฒันธรรมทีเ่ชือ่มโยง
อยู่กับวิถีการผลิตก็แตกต่างไปจากที่เคยมีมาแต่เดิม 
  สภาพที่เป็นอยู่ของเกษตรทุนนิยมในชนบทไทยปัจจุบันมีลักษณะส�าคัญที่พอสรุปได้ดังนี้ : 

  ๑. ตลาดมบีทบาทส�าคญัในกระบวนการผลติและการบรโิภค ทกุวนันีค้รวัเรอืนเกษตรกรไม่ว่าจะ
รายเล็กหรือรายใหญ่ ต่างมุ่งผลิตเพื่อขายกันเป็นหลัก ต่างกับสมัยที่การผลิตยังเป็นแบบเพื่อยังชีพ ซึ่งทุก
ครวัเรอืนผลติเพือ่กนิเพือ่ใช้เป็นหลกั ถ้ามส่ีวนเกนิจงึเอาไปแลกเปลีย่นกบัสนิค้าหรอืบรกิารอย่างอืน่ทีต่วัเอง
ไม่ได้ผลิต หรือเมื่อมีตลาดเกิดขึ้น ก็เอาส่วนเกินนั้นไปขายบ้าง แต่ในระบบทุนนิยมปัจจุบัน วัตถุประสงค์
ของการผลติทางการเกษตรเกอืบจะตรงกนัข้าม คอืทกุครวัเรอืนผลติเพือ่ขายเอาเงนิเป็นหลกั ไม่ได้ให้ความ
ส�าคญักบัการผลติเพือ่กนิเพือ่ใช้ในครวัเรอืนมากเหมอืนทีผ่่านมา แต่มุง่ผลติสิง่ทีต่ลาดต้องการและขายได้
ราคาเป็นส�าคญั โดยไม่ค�านงึมากนกัว่าสิง่ทีผ่ลตินัน้จะน�ามาใช้เป็นอาหารในครวัเรอืนได้โดยตรงหรอืไม่ เช่น 



๑6๙ชาย  โพธสิติา

วารสารราชบัณฑิตยสถาน
ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๔ ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๕๕

ผลติมนัส�าปะหลงั อ้อย ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ ปาล์มน�า้มนั แม้ข้าวซึง่เป็นพชือาหารหลกั เกษตรกรจ�านวนมาก
ก็ปลูกเพื่อขายมากกว่าปลูกแต่พอกินในครัวเรือน จะเห็นได้เช่น ในฤดูเก็บเกี่ยวชาวนาส่วนใหญ่นิยมที่จะ
ขายข้าวเปลอืกทนัททีีเ่กบ็เกีย่วเสรจ็ โดยไม่เกบ็ส่วนหนึง่ไว้บรโิภคในครวัเรอืน ข้าวทีบ่รโิภคในครวัเรอืนนัน้
พอใจที่จะซื้อจากตลาดมากกว่า พฤติกรรมเช่นนี้เห็นได้ชัดในปีที่ข้าวราคาดีเป็นพิเศษ จริงอยู่ การรีบขาย
ผลผลิตนั้นอาจจะมีสาเหตุมาจากความต้องการเงิน (เพื่อมาใช้หนี้ หรือเพื่อใช้จ่ายอย่างอื่น) แต่ถึงกระนั้น
ก็ยังชี้ให้เห็นว่าตลาดและเงินมีความส�าคัญมากเพียงใดในวิถีชีวิตเกษตรกรปัจจุบัน
  แนวโน้มในชนบททุกวันนี้คือ ครัวเรือนเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้ผลิตสิ่งที่ตัวเองต้องกินต้องใช้ 
และไม่ได้กินไม่ได้ใช้สิ่งที่ตัวเองผลิตเป็นหลักอีกต่อไป ทั้งนี้เพราะตลาดเข้ามามีบทบาทส�าคัญ 
  ความถดถอยของเกษตรเพือ่กนิเพือ่ใช้นัน้สะท้อนให้เหน็ได้บางส่วนในตวัเลขจากการส�ารวจของ
กรมเศรษฐกจิการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทีพ่บว่า ครวัเรอืนเกษตรกรทัว่ประเทศทีใ่ช้ผลผลติ
ในไร่นาเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเป็นหลักมีประมาณรอ้ยละ ๓๐ เท่านั้น (ตารางที่ ๑) นัน่หมายความว่า
ไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของครวัเรอืนทัง้หมดอาศยัตลาดเป็นทีม่าของอาหาร ทีเ่ป็นเช่นนีก้เ็พราะการผลติของ
เกษตรกรทกุวนันีไ้ม่ได้มุง่เพือ่การบรโิภคในครวัเรอืนเป็นส�าคญั และตลาดมบีทบาทมากขึน้ในชวีติประจ�า
วันของครัวเรือน นี่คือลักษณะส�าคัญของวิถีทุนนิยม 

ตารางที่ ๑ ร้อยละของครัวเรือนที่ใช้ผลผลิตในไร่นาเพื่อบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก ปีเพาะปลูก ๒๕44-
๒๕4๕

 ภาค ร้อยละ
 อีสาน ๓๗.๒
 เหนือ ๒๓.๒
 กลาง ๓๙.๘
 ใต้ 6.4
 ทั่วประเทศ ๒๙.๗

ที่มา ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา และคณะ, ๒๕๕๕

  ๒. รูปแบบการผลิตมีแนวโน้มเป็นเกษตรเชิงเดี่ยว เกษตรเชิงเดี่ยวคือการที่เกษตรกรมุ่งผลิต
พืชหรือสัตว์ชนิดเดียว โดยเลือกผลิตชนิดที่ตลาดมีความต้องการเป็นส�าคัญดังกล่าวแล้วข้างต้น และผลิต
จ�านวนมาก ๆ เช่น ปลูกมันส�าปะหลัง อ้อย ปาล์มน�้ามัน ยางพารา เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงสุกร ในระบบเกษตร
ทนุนยิมเช่นนี ้ตลาดทัง้ในและนอกประเทศเป็นตวัก�าหนดทีส่�าคญัของการผลติ ไม่ใช่ความต้องการบรโิภค
ในครวัเรอืน เช่น ผลติมนัส�าปะหลงัเพือ่สนองความต้องการของตลาดในยโุรป ดงันัน้ สิง่ทีผ่ลติจงึไม่จ�าเป็น
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ต้องสนองความต้องการบริโภค แม้ว่าจะผลิตสิ่งที่เป็นอาหาร เช่น ข้าว ไก่เนื้อ ไก่ไข่ หรือพืช/สัตว์อย่างอื่น 
เกษตรกรจ�านวนมากก็มุ่งผลิตเพื่อขายก่อน และบ่อยครั้งก็ขายทั้งหมด เหลือจากขายจึงใช้บริโภคในครัว
เรือน ที่จะเก็บส่วนที่ดีที่สุดไว้บริโภคในครัวเรือนและขายส่วนที่ตัวเองไม่ต้องการบริโภคนั้นมีน้อยลง๒ 
  เกษตรเชิงเดี่ยวจึงต่างกับเกษตรเพื่อกินเพื่อใช้อย่างมาก ในเกษตรเพื่อกินเพื่อใช้นั้นครัวเรือน
เกษตรกรจะผลิตหลาย ๆ อย่างไปพร้อมกัน เช่น ปลูกข้าว ปลูกผัก ปลูกไม้ผล เลี้ยงปลาในนาข้าว หรือ
เลี้ยงไก่-เป็ด ฯลฯ ทั้งหมดเพื่อกินเพื่อใช้ในครัวเรือนเป็นหลัก ในระบบการผลิตแบบนี้ครัวเรือนเกษตรกร
จะมีความมั่นคงทางอาหารมากกว่าในระบบเกษตรเชิงเดี่ยว และมีความเสี่ยงน้อยกว่าด้วย
  ๓. ทุนและเทคโนโลยีมีบทบาทส�าคัญในวิถีการผลิต การผลิตในภาคชนบททุกวันนี้ ไม่ว่าจะ
เป็นการปลูกข้าว พืชเศรษฐกิจอื่น หรือเลี้ยงสัตว์ ก็ตาม เกษตรกรทั้งรายเล็กรายใหญ่ล้วนแต่ต้องใช้ทุน
มาก (capital intensive) นี่เป็นธรรมชาติของการผลิตที่เชื่อมโยงกับตลาด ซึ่งมีเป้าหมายส�าคัญอยู่ที่ก�าไร 
เกษตรกรจะมุ่งผลิตและขายให้ได้ปริมาณมาก ๆ และให้สิ่งที่ผลิตออกมามีคุณภาพดี เพื่อจะได้ราคาสูงใน
ตลาด แต่การจะผลติให้ได้ปรมิาณมากและคณุภาพดนีัน้ เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่สามารถขยายพืน้ทีเ่พาะปลกู
ได้เหมือนที่เคยเป็นมาในอดีต เพราะที่ดินมีจ�ากัด ขณะเดียวกันที่ดินที่ท�ากินมานานก็มีผลิตภาพต�่าลง ดัง
นั้นเมื่อมีเทคโนโลยีการเกษตรเกิดขึ้น เช่น ปุ๋ยเคมี สารเคมีก�าจัดศัตรูพืช เครื่องจักร ครัวเรือนเกษตรกร
ส่วนใหญ่จึงแทบไม่ลังเลที่จะใช้ ปัจจุบันนี้ ไม่ว่าเกษตรกรจะรายเล็กหรือรายใหญ่ ต่างก็ใช้ทุนมากในการ
ผลิตกันแทบทั้งสิ้น นับแต่ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าปุ๋ยเคมีและยาปราบศัตรูพืช ค่าจ้างเครื่องจักรในการไถหว่าน
และเก็บเกี่ยวไปจนถึงค่าแรงงาน (ดูรูปที่ ๑) 

๒ เกษตรกรรายหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีเล่าว่า มีชาวนาจ�านวนมากในภาคกลางที่ปลูกข้าวเพื่อขายกันเป็นหลัก โดยไม่กินข้าวที่ตัวเอง 

 ปลูกเลย (จะเนื่องด้วยต้องรีบเอาเงินไปใช้หนี้ หรือข้าวที่ตัวเองปลูกคุณภาพไม่ดีพอก็ตาม)  การขายข้าวนั้นก็ขายทันทีที่เก็บเกี่ยวเสร็จ 

 เมื่อขายข้าวที่ปลูกเองแล้วจึงเอาเงินนั้นไปซื้อข้าวสารและอาหารอื่นจากตลาดมากิน ซึ่งดูแล้วเหมือนกับเป็นพฤติกรรมที่ไม่มีเหตุผลเลย  

 (สัมภาษณ์ เกษตรกร จ. สุพรรณบุรี วันที่ ๒4 มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕)
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 รูปที่ ๑ ต้นทุนท�าการเกษตรส�าหรับชาวนาขนาดกลาง ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี ปีการ 
  เพาะปลูก ๒๕44/๒๕4๕

  โดยเฉพาะปุย๋เคมแีละสารเคมกี�าจดัศตัรพูชืนัน้ กล่าวได้ว่าแทบจะขาดเสยีมไิด้ส�าหรบัการเกษตร
ในปัจจุบัน ส่งผลให้ปริมาณและมูลค่าน�าเข้าปุ๋ยเคมีและสารเคมีการเกษตรสูงขึ้นมาตลอด (ดูรูปที่ ๒) 
เนื่องจากประเทศไทยไม่ได้ผลิตสารเคมีเหล่านี้ รายงานขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ
เมื่อ พ.ศ. ๒๕4๓ ระบุว่า ประเทศไทยมีพื้นที่การเกษตรมากเป็นอันดับที่ 4๘ ของโลก แต่ใช้สารเคมีก�าจัด
วัชพืชมากเป็นอันดับที่ 4 ของโลก (Prachason, 2009) ประเทศไทยมีจ�านวนสารเคมีที่ขึ้นทะเบียนการค้า
มากที่สุดในเอเชีย คือมี ๒๗,๑๒6 ชื่อ/ทะเบียน (ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา และคณะ, ๒๕๕๕)
  ทีก่ล่าวมาจะเหน็ได้ว่า การเกษตรทกุวนันีค้อืเกษตรทีต้่องใช้ทนุมาก ต้นทนุการผลติของครวัเรอืน
เกษตรกรสูงขึ้นมาตลอด เพราะเทคโนโลยีการเกษตรนั้นราคาแพงขึ้นไม่หยุด ต่างจากผลผลิตการเกษตร 
ซึ่งบางปีราคาก็ดี แต่บางปีราคาไม่ดี เกษตรกรจึงเสี่ยงมาก 

ที่มา วิฑูรย์ เลี่ยนจ�ารูญ และคณะ, ๒๕๕๑
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  รูปที่ ๒ ปริมาณและมูลค่าสารเคมีการเกษตรที่น�าเข้าเพื่อใช้ในประเทศ พ.ศ. ๒๕4๕-๒๕๕๒

 
  ๔. ธุรกิจการเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมมีบทบาทมากขึ้น ปัจจุบันนี้ การผลิตอาหารและ
อุตสาหกรรมอาหารเป็นที่ดึงดูดความสนใจของภาคธุรกิจมากขึ้น เพราะอาหารเป็นสินค้าที่มีอนาคต อัน
เนื่องมาจากสถานการณ์อาหารของโลกเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ประเทศมหาอ�านาจของโลก
จงึให้ความสนใจอาหารในฐานะทีเ่ป็นทัง้ความมัน่คงของสงัคมและเป็นแหล่งรายได้ ทกุวนันีอ้าหารจงึไม่ใช่
เป็นเพยีงอาหาร แต่เป็นสนิค้าทีส่ร้างผลก�าไรและเป็นเครือ่งมอืต่อรองในเวทกีารเมอืงระหว่างประเทศอย่าง
หนึ่ง 
  ในอดตีธรุกจิการเกษตรมกัจะจ�ากดัอยูท่ีก่ารซือ้ขายผลผลติทีเ่กษตรกรผลติออกมาแล้วเป็นหลกั 
(ค้าขายผลผลิตการเกษตร) แต่ในปัจจุบันนี้มีบรรษัทยักษ์ใหญ่ทางการเกษตรเกิดขึ้นมาก ข้อมูลเมื่อต้น 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ปรากฏว่า ประมาณร้อยละ ๗ ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ของไทยเป็นบริษัทที่ประกอบ
การด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มีเงินทุนจดทะเบียนกว่า ๓ หมื่นล้านบาท ทั้งนี้ 
ยังไม่รวมบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อีกจ�านวนมาก บริษัทเหล่านี้มีแนวโน้มจะเข้าไป
ควบคุมหรือผูกขาดระบบอาหารของประเทศทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน�้า (คือด�าเนินการผลิต) ไปจนถึงกลางน�้า  
(คอืการแปรรปูอาหาร) และปลายน�า้ (คอืการจ�าหน่าย) ธรุกจิการเกษตรของบรรษทัยกัษ์ใหญ่เหล่านีจ้งึมผีล 
กระทบมากต่อวิถีการผลิต และชีวิตของคนในชนบทอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน 

ที่มา ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา และคณะ, ๒๕๕๕
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  รูปธรรมของอิทธิพลธุรกิจต่อการผลิตทางการเกษตรที่ปรากฏชัดในปัจจุบันจะเห็นได้ เช่น การ
ผกูขาดในด้านพนัธุพ์ชืพนัธุส์ตัว์ ซึง่ก�าลงัเข้มข้นขึน้เรือ่ย ๆ  เนือ่งจากบรรษทัยกัษ์ใหญ่มทีนุและมเีทคโนโลยี
มาก จงึใช้ความได้เปรยีบในการพฒันาพนัธุใ์หม่ขึน้มา (เช่น ข้าวโพดพนัธุผ์สม) พนัธุท์ีพ่ฒันาขึน้มานัน้เมือ่
เกษตรกรซื้อไปปลูกแล้ว ผลผลิตที่ได้ไม่สามารถเก็บไว้ท�าพันธุ์เพื่อปลูกเองในรุ่นต่อไปได้ เพราะธรรมชาติ
ของพชืพนัธุผ์สมให้ผลดไีด้เฉพาะในการปลกูรุน่เดยีวเท่านัน้ ในรุน่ต่อไปจะมปัีญหาด้านผลผลติมาก ไม่คุม้
ทนุ ดงันัน้ เมือ่เกษตรกรจะปลกูใหม่ในฤดตู่อไปกต้็องซือ้เมลด็พนัธุอ์กี และไม่เพยีงแต่เท่านัน้ พชืหรอืสตัว์
พนัธุผ์สมนัน้ จะถกูสร้างขึน้มาให้เตบิโตและให้ผลงอกงามดต่ีอเมือ่ได้รบัปุย๋หรอือาหารชนดิทีผู่ผ้ลติก�าหนด 
ซึง่กค็อืของทีเ่ขาเป็นคนผลติและขายอกีเช่นกนั ตกลงเกษตรกรกต้็องซือ้ปุย๋จากบรรษทัเหล่านี ้และต้องขึน้
อยู่กับบรรษัทการเกษตรเหล่านี้ตลอดไป
  รปูธรรมอกีอนัหนึง่คอืสิง่ทีเ่รยีกว่า “เกษตรพนัธสญัญา” (contract farming) ซึง่เป็นรปูแบบการ
ท�าการเกษตรเชิงธุรกิจเพื่อตลาดโดยเฉพาะ โดยมีกลุ่มทุนหรือบรรษัทการเกษตรทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศเป็นผู้ขับเคลื่อน เกษตรกรในชนบทจะถูกชักชวนให้เข้าเป็นคู่สัญญาเพื่อท�าการผลิตพืชหรือสัตว์
ที่ตลาดมีความต้องการในปริมาณและคุณภาพที่ก�าหนด โดยใช้ที่ดินและแรงงานที่มีอยู่ของตน ส่วนกลุ่ม
ทนุจะเป็นฝ่ายสนบัสนนุด้วยการให้ (ยมื) ทนุ หรอืให้ความรูท้างเทคนคิ และรบัซือ้ผลผลติทีไ่ด้มาตรฐานใน
ราคาทีท่างบรษิทัจะเป็นผูก้�าหนด เกษตรพนัธสญัญาตามลกัษณะทีก่ล่าวนี ้ถ้าด�าเนนิไปอย่างเป็นธรรมและ
ตรงไปตรงมาก็น่าจะเป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย (win-win) แต่เนื่องจากมีรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ   
อีกมากที่เปิดโอกาสให้กลุ่มทุนการเกษตรได้เปรียบ อีกทั้งการควบคุมจากภาครัฐก็ยังไม่ดีพอ จึงท�าให้
เกษตรกรทีค่วามรูน้้อยตกเป็นเบีย้ล่าง กลายเป็นฝ่ายเสยีเปรยีบกลุม่ทนุ ปัจจบุนัยงัไม่มตีวัเลขว่าครวัเรอืน
ในชนบทที่ท�าเกษตรพันธสัญญามีอยู่เท่าไร แต่มีผู้ประมาณว่าน่าจะมีถึง ๓๐๐,๐๐๐ ครัวเรือน และก�าลัง
ขยายตัวขึ้นเรื่อย ๆ ในจ�านวนนี้มีไม่น้อยที่ล้มเหลว เป็นหนี้สินถึงขั้นสูญเสียปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ของตน 
  ๕. ผูผ้ลติในระดบัท้องถิน่เชือ่มโยงกบัระดบัสากล ลกัษณะข้อนีไ้ม่ได้มทีีม่าจากการทีโ่ลกทกุวนั
นี้เป็นโลกที่ไร้พรมแดนเพียงอย่างเดียว แต่มาจากความจ�าเป็นในตัวของทุนนิยมเองด้วย เพราะหัวใจของ
ทุนนิยมนั้นคือตลาด ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนส�าคัญ ตลาดในวิถีทุนนิยมนั้นขยายตัวไปใน ๒ ด้านหลัก ๆ  
ด้านหนึ่งคือวัตถุดิบและแรงงานที่จะมาป้อนให้แก่การผลิต อีกด้านหนึ่งคือผู้บริโภค (หรือลูกค้า) ซึ่งจะ
เป็นผู้ซื้อสินค้าที่ผลิตขึ้นมา เป้าหมายการขยายตัวของทุนนิยมอยู่ที่ก�าไร ภายใต้อุดมคติแบบทุนนิยมการ
ขยายตัวใน ๒ ด้านนี้เกิดขึ้นแบบไม่มีขีดจ�ากัด และเพราะเหตุนี้เอง จึงท�าให้ชุมชนชนบทในระบบทุนนิยม
ไม่เพียงแต่จะเชื่อมโยงกับภายนอกในปริมณฑลท้องถิ่นและประเทศเท่านั้น แต่ยังเชื่อมโยงกับตลาดที่อยู่
นอกพรมแดนของประเทศด้วย ทัง้นีโ้ดยผ่านกลไกและกฎกตกิาของโลกทีส่ร้างขึน้มาเพือ่จดัการเรือ่งนีโ้ดย
เฉพาะ เช่น ข้อตกลงการค้าเสรีภูมิภาคอาเซียน (AFTA) ข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) องค์การการค้า
โลก (WTO) รวมถึงกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งก�าลังจะเปิดในอีก ๓ ปีข้างหน้านี้ด้วย
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  มองในแง่ด ีการถกูดงึเข้าสูก่ระแสทนุนยิมกอ็าจท�าให้เกษตรกรในชมุชนท้องถิน่สามารถเกบ็เกีย่ว
ผลประโยชน์จากการส่งอาหารไปขายให้ผูบ้รโิภคในหลายประเทศของโลก๓ ทัง้ประเทศทีพ่ฒันาแล้วและที่
ก�าลงัพฒันา แต่ในอกีแง่หนึง่เกษตรกรของไทยกไ็ด้รบัผลกระทบจากโลกภายนอกด้วย เช่น เมือ่ก�าลงัซือ้ใน
ประเทศเหล่านัน้เปลีย่นไป ครวัเรอืนเกษตรผูผ้ลติกไ็ด้รบัผลกระทบด้วย ดงัจะเหน็ได้จากเมือ่เกดิวกิฤตการณ์ 
เงนิในสหรฐัอเมรกิาเมือ่ไม่กีปี่มานี ้หรอืวกิฤตในยโูรโซนทีก่�าลงัเกดิขึน้อยูใ่นปัจจบุนั ซึง่ท�าให้สนิค้าเกษตร
ส่งออกจากประเทศไทยได้รับความกระทบกระเทือน และเมื่อการส่งออกได้รับผลกระทบ เกษตรกรราย
ย่อยในชนบทก็ได้รับผลกระทบไปด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งนี้เพราะเกษตรกรต้องพึ่งตลาดการเกษตร 
ซึ่งในปัจจุบันมีความเชื่อมโยงถึงกันตั้งแต่ชนบทไปจนถึงระดับโลก 
  ผลกระทบส�าคัญทั้งในทางบวกและทางลบอีกอย่างหนึ่ง จะเห็นได้จากการเปิดเสรีทางการค้า 
ซึง่ก�าลงัเป็นกระแสใหม่ของโลกปัจจบุนั ในแง่หนึง่ การเปิดเสรทีางการค้าอาจท�าให้ผลผลติทางการเกษตร
ของเกษตรกรรายย่อยสามารถส่งไปขายในต่างประเทศ (ทีท่�าข้อตกลงการค้าเสรกีบัไทย) ได้มากขึน้ เพราะ
มปัีญหาด้านภาษน้ีอย (หรอืไม่มเีลยส�าหรบับางอย่าง) แต่ในเวลาเดยีวกนัสนิค้าชนดิเดยีวกนัหรอืคล้ายกนั
จากต่างประเทศทีร่าคาถกูกว่ากเ็ข้ามาสร้างผลกระทบแก่เกษตรกรไทยได้เหมอืนกนั ดงัจะเหน็ได้จากการ
ทีก่ระเทยีมราคาถกูกว่าจากประเทศจนีทีน่�าเข้าภายใต้ข้อตกลงการค้าเสร ีได้สร้างปัญหาให้เกษตรกรปลกู
กระเทยีมในภาคเหนอืของไทย จนท�าให้เกษตรกรจ�านวนมากขาดทนุ อยูไ่ม่ได้ หรอืเลกิอาชพีไปเลยกม็ไีม่
น้อย 
  ปัจจุบันนี้ทุนนิยมข้ามชาติมีอิทธิพลมากต่อเศรษฐกิจของประเทศก�าลังพัฒนาอย่างไทย โดย
เฉพาะในรปูของการลงทนุข้ามชาตด้ิานการเกษตร ทีก่�าลงัเป็นประเดน็อย่างหนึง่ในปัจจบุนัคอื การพยายาม
เข้ามาลงทนุท�าการผลติทางการเกษตรของกลุม่ทนุจากต่างประเทศ เพือ่ใช้ประเทศไทยเป็นฐานผลติอาหาร
ส่งกลับไปเลี้ยงประชากรในประเทศของตน กระบวนการนี้เป็นการพยายามสร้างความมั่นคงทางอาหาร
ของประเทศที่มั่งคั่งทางการเงิน แต่ผลิตอาหารกินเองไม่เพียงพอ เช่น บางประเทศในตะวันออกกลาง จีน 
ไต้หวัน ญี่ปุ่น ประเทศเหล่านี้ใช้กลยุทธ์หลายอย่างเพื่อแทรกตัวเข้ามาท�าการผลิตอาหารในประเทศไทย 
บ้างก็มาในรูปของการร่วมทุนกับคนไทย บ้างก็พยายามหาตัวแทน (นอมินี) ที่จะท�าให้ตนได้เข้าถึงปัจจัย
การผลติ (ทีด่นิ) ในรปูแบบต่าง ๆ  ดงัทีเ่คยเป็นข่าวอยูบ้่างเป็นครัง้คราว ถ้ากระบวนการเช่นนีข้ยายตวัและ
ท�ากันอย่างเปิดเผยมากขึ้น เชื่อว่าครัวเรือนเกษตรกรรายเล็กรายน้อยในชนบทจ�านวนมากจะถูกเบียดขับ
ออกจากอาชีพเกษตรกรรมที่ท�ามาช้านาน 

๓ ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกอาหารรายใหญ่อันดับที่ ๗ ของโลก อาหารบางชนิด เช่น ข้าว ไก่ กุ้ง ปลาทูน่ากระป๋อง สับปะรดกระป๋อง 

 ไทยเป็นผู้ส่งออกอันดับ ๑ หรืออันดับต้น ๆ  ของโลกติดต่อกันมาหลายปี
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  โดยสรุปคือ ตลอดเวลากว่าศตวรรษที่ผ่านมาภาคชนบทที่ท�าการเกษตรแบบพอยังชีพมานาน
ในประวัติศาสตร์ถูกดึงเข้าสู่การเป็นทุนนิยม และในการนี้ได้ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมชนบทที่
ส�าคัญ การเปลี่ยนแปลงนั้นอาจเห็นได้ในระดับครัวเรือน ดังข้อมูลที่จะเสนอในส่วนต่อไปนี้ 

๔. ชนบทในวิถีทุนนิยม
  ภาพชนบทไทยทีจ่ะเสนอต่อไปนีเ้ป็นภาพสะท้อนในระดบัครวัเรอืนของการทีช่นบทถกูดงึเข้าไป
สูก่ารเป็นเกษตรทนุนยิม ข้อมลูทีจ่ะเสนอต่อไปนีจ้ะเป็นบางมติขิองครวัเรอืนเกษตรกร ซึง่เป็นส่วนใหญ่ของ
ครัวเรือนในชนบท ค�าถามที่พยายามจะท�าความเข้าใจต่อไปนี้คือ ภายใต้วิถีเกษตรทุนนิยมที่เป็นมาจนถึง
ปัจจุบัน ครัวเรือนเกษตรกรในชนบทของไทยมีสถานะและความเป็นอยู่อย่างไร 
  ในการพยายามจะตอบค�าถามข้างต้น จะอาศยัข้อมลูจากการส�ารวจ และข้อมลูทีม่กีารรวบรวมไว้
แล้ว เช่น การส�ารวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน และการส�ารวจอืน่ๆ ซึง่จะระบเุป็นการเฉพาะ
เมื่ออ้างอิงถึง แต่เนื่องจากข้อมูลมีจ�ากัด ในที่นี้จึงจะเสนอได้เพียงบางด้านเท่านั้น 

 ๔.๑	สัดส่วนครัวเรือนเกษตรกรและแรงงำนในภำคเกษตรลดลง
  สถิติบอกว่า ในระยะเวลาประมาณ ๒๐ ปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นต้นมา จ�านวนครัวเรือนใน
ประเทศไทยเพิ่มขึ้นเร็วมาก จาก ๑๑.๙ ล้านครัวเรือน เป็น ๑๙.๘ ล้าน ใน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเพิ่มขึ้นใน
อัตราเฉลี่ยร้อยละ ๒ ต่อปี (นิพนธ์ พัวพงศกร และคณะ, ๒๕๕4) ครัวเรือนเกษตรกรก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน แต่
เพิ่มในอัตราที่ช้ากว่า กล่าวคือ ใน พ.ศ. ๒๕๓๕ มีประมาณ ๗.๕ ล้านครัวเรือน ใน พ.ศ. ๒๕๕๒ เพิ่มเป็น 
๘.64 ล้าน (เพิ่มในอัตราเฉลี่ยร้อยละ ๐.๙ ต่อปี) ขณะเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกันนี้ ครัวเรือนนอกภาค
เกษตรเพิ่มจากประมาณ ๕.๕ ล้าน เป็นประมาณ ๑๑ ล้าน หรือเพิ่มในอัตราเฉลี่ยร้อยละ ๕.๙ ซึ่งนับว่า
เพิ่มเร็วกว่ามาก เนื่องจากจ�านวนครัวเรือนนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเร็วมากนี้เอง จึงท�าให้สัดส่วนครัวเรือน
ในภาคเกษตรเมื่อเปรียบเทียบแล้วต�่ากว่าสัดส่วนครัวเรือนนอกภาคเกษตร และสัดส่วนดังกล่าวนี้ก็มีแนว
โน้มลดลงเรื่อย ๆ ดังข้อมูลในรูปที่ ๓ ซึ่งจะเห็นว่า ใน พ.ศ. ๒๕๕๒ มีครัวเรือนในภาคเกษตรคิดเป็นร้อย
ละ 44 ของครัวเรือนทั้งหมด ขณะที่ครัวเรือนนอกภาคเกษตรคิดเป็นร้อยละ ๕6 

4 ตัวเลขปี ๒๕๒๙ ในเรื่องนี้ไม่สมบูรณ์จึงไม่รวมไว้ในที่นี้
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รูปที่ ๓ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนครัวเรือนในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร
  พ.ศ. ๒๕๒๙-๒๕๕๒ 

 

  ข้อสังเกตข้างต้นสอดคล้องกันกับข้อมูลจากการส�ารวจแรงงาน ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๒๘-๒๕๕๓ 
ของส�านกังานสถติแิห่งชาต ิซึง่ชีใ้ห้เหน็ว่า แรงงาน (บคุคล) ทีท่�างานในภาคเกษตรมสีดัส่วนลดลงมาตลอด
ในช่วงประมาณ ๒ ทศวรรษที่ผ่านมานี้ โดยใน พ.ศ. ๒๕๒๘ แรงงานไทยประมาณ ๒ ใน ๓ (ร้อยละ 6๘) 
ท�างานในภาคเกษตร แต่ได้ลดลงมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งเหลือราว ๒ ใน ๕ (ร้อยละ 4๑) ใน พ.ศ. 
๒๕๕๓ (รูปที่ 4) ขณะเดียวกันแรงงานในภาคเกษตรก็มีแนวโน้มเป็นคนที่มีอายุมากขึ้นเรื่อย ๆ จะเห็นได้
จากอายุเฉลี่ย (mean age) ของเกษตรกรในช่วงเวลาเดียวกันนี้เพิ่มขึ้นจาก ๓๒ ปี เป็น 4๓ ปี๕

ที่มา ประมวลจากข้อมูลการส�ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๒๙, ๒๕๓๕, ๒๕4๑, ๒๕4๗,

 และ ๒๕๕๒

 ๕ ข้อมลูทีป่ระมวลจากการส�ารวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืนให้ตวัเลขทีต่่างจากนี ้กล่าวคอื สดัส่วนแรงงานทีป่ระกอบการเกษตร 

  ใน พ.ศ. ๒๕๕๒ คิดเป็นร้อยละ ๓๑ ของคนในวัยแรงงานทั้งประเทศ และครึ่งหนึ่งของแรงงานทั้งประเทศมีอายุมากกว่า 4๗ ปี  อย่างไร 

  กต็าม ถงึแม้แหล่งข้อมลูนีจ้ะให้ตวัเลขต่างออกไป แต่แนวโน้มของการเปลีย่นแปลงกเ็ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั นัน่คอื สดัส่วนแรงงานใน 

  ภาคเกษตรลดลง และแรงงานในภาคเกษตรเป็นคนที่มีอายุมากขึ้น



๑๗๗ชาย  โพธสิติา

วารสารราชบัณฑิตยสถาน
ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๔ ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๕๕

  สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นอธิบายได้ว่า เพราะคนรุ่นหนุ่มสาวในชนบทที่เลือกท�าอาชีพ
เกษตรกรรมมแีนวโน้มลดลงเรือ่ย ๆ  จนมผีูก้ล่าวว่า คนรุน่หนุม่สาวในชนบททกุวนันีไ้ม่มใีครอยากท�าอาชพี
นี้กันแล้ว ส่วนใหญ่อพยพเข้าเมืองเพื่อหางานท�าในภาคอุตสาหกรรมและบริการ หนุ่มสาวชาวชนบทที่ยัง
ท�าการเกษตรอยู่ส่วนใหญ่ก็ใช่ว่าจะเลือกอาชีพนี้โดยตั้งใจ แต่ท�าเพราะไม่มีทางเลือกอื่นมากกว่า มีตัวเลข
ชี้ให้เห็นว่า ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๒๘-๒๕๕๓ สัดส่วนแรงงานวัยรุ่น (อายุ ๑๕-๒4 ปี) ที่ท�าการเกษตรลดลง
จากประมาณร้อยละ ๓๕ เหลือร้อยละ ๑๒ และแรงงานอายุ ๒๕-๓4 ปี ที่ท�าการเกษตรลดลงจากร้อยละ 
๒๕ เหลือร้อยละ ๑๘ ขณะที่แรงงานกลุ่มอายุตั้งแต่ ๓๕ ปีขึ้นไปมีสัดส่วนที่ท�าอาชีพเกษตรเพิ่มขึ้นทั้งนั้น 
ถ้าเป็นเช่นนี้ต่อไปอีก ๑๐-๒๐ ปี แรงงานในภาคเกษตรอาจจะมีแต่ผู้สูงอายุเป็นส่วนมาก
  ข้อนี้จะเกี่ยวกับการที่เกษตรกรรมเป็นทุนนิยมด้วยหรือไม่เพียงใด เป็นเรื่องที่น่าจะศึกษา
วิเคราะห์ต่อไป แต่ที่ค่อนข้างแน่ชัดคือการที่การพัฒนาเศรษฐกิจของชาติทั้งระบบเน้นอุตสาหกรรมส่ง
ออกมากในช่วงเวลาตั้งแต่เริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐4) เป็นต้นมา 
ท�าให้โอกาสการจ้างงานนอกภาคเกษตรขยายตัวขึ้น คนรุ่นใหม่จึงหันไปหาอาชีพนอกภาคเกษตรกันมาก
ขึ้น ขณะที่อาชีพเกษตรกรไม่ได้พัฒนาไปเท่าที่ควร แถมยังมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนสูงกว่า จึงไม่
เป็นที่ดึงดูดส�าหรับคนรุ่นใหม่อีกต่อไป 

รูปที่ ๔ อายุเฉลี่ยและร้อยละของแรงงานในภาคเกษตร พ.ศ. ๒๕๒๘-๒๕๕๓

ที่มา ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา และคณะ, ๒๕๕๕



ชนบทไทยในวถิทีุนนยิม๑๗๘

The Journal of the Royal Institute of Thailand
Vol. 37 No. 4 Oct-Dec 2012

 ๔.๒	เกษตรกรรมไม่ใช่แหล่งรำยได้หลักของครัวเรือนในชนบทอีกต่อไป

  การพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงเวลา ๕๐ ปี ที่ผ่านมา ท�าให้ภาคเกษตรมีความส�าคัญน้อยลง โดย
เฉพาะในช่วงเวลาประมาณ ๒๐ ปีมานี้ ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมส่งออกและบริการมีความส�าคัญมาก
ขึ้น จะเห็นได้ชัดจากสัดส่วนของรายได้ภาคเกษตรในผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือจีดีพี (gross 

domestic product– GDP) ใน พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งมีเพียงร้อยละ ๘.๓ เท่านั้น เทียบกับนอกภาคเกษตรซึ่งมี
สดัส่วนถงึร้อยละ ๙๑.๗ แต่แม้กระนัน้กไ็ม่ได้หมายความว่าการเกษตรไม่มคีวามส�าคญัอกีต่อไป การเกษตร
ยงัมคีวามส�าคญัในฐานะเป็นภาคส่วนทีผ่ลติอาหารเลีย้งคนทัง้ประเทศ และยงัส่งอาหารไปเลีย้งคนในต่าง
ประเทศอีกเป็นจ�านวนมากด้วย 
  แต่กน่็าสงัเกตว่า แม้เกษตรกรรมจะยงัมคีวามส�าคญั ครวัเรอืนเกษตรกรทีม่รีายได้ส่วนใหญ่จาก
การเกษตรมีแนวโน้มลดลง ดังจะเห็นได้จากข้อมูลในรูปที่ ๕ ข้อมูลนี้ให้ค�าตอบชัดว่า ครัวเรือนที่มีรายได้
หลักจากการเกษตรนั้นมีสัดส่วนลดลงอย่างต่อเนื่อง และลดลงค่อนข้างเร็วในระยะเวลาเกือบ ๒๐ ปีมานี้ 
เช่น ใน พ.ศ. ๒๕๒๙ มากกว่า ๓ ใน 4 ของครวัเรอืนเกษตรกร (ร้อยละ ๗๘.6) มรีายได้หลกัจากการเกษตร 
แต่ใน พ.ศ. ๒๕๕๒ สัดส่วนนี้ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 4๕.๗ ถ้าคิดเป็นจ�านวนครัวเรือน เฉพาะใน พ.ศ. 
๒๕๕๒ (ซึ่งมีครัวเรือนที่ท�าการเกษตรทั้งหมด ๘,6๑๘,๕๒๐ ครัวเรือน) ก็จะมีเพียง ๓,๙๓๕,๒๓๗ ครัว
เรือนเท่านั้นที่มีรายได้หลักจากการเกษตร อีก 4,6๘๓,๒๘๓ ครัวเรือน (ร้อยละ ๕4.๓) มีรายได้ส่วนใหญ่
มาจากอาชีพอื่นนอกจากการเกษตร แม้ว่ายังคงท�าการเกษตรอยู่ก็ตาม
  ข้อมลูทีก่ล่าวมานี ้บวกกบัสดัส่วนครวัเรอืนในภาคเกษตรและแรงงานในภาคเกษตรทีล่ดลงดงัที่
กล่าวแล้วข้างต้น ท�าให้สรปุได้ว่า เกษตรกรรมไม่ใช่แหล่งรายได้หลกัของครวัเรอืนส่วนใหญ่ในชนบทอกีต่อ
ไปแล้ว ถ้าแนวโน้มการเปลีย่นแปลงนีย้งัด�าเนนิต่อไปในอนาคต (ซึง่กม็เีหตผุลทีน่่าเชือ่ว่าจะเป็นเช่นนัน้) ก็
เป็นไปได้ว่าสงัคมไทยจะไม่ใช่สงัคมเกษตรกรรมอกีต่อไป การเกษตรทีย่งัอยูก่จ็ะไม่ใช่เกษตรเพือ่การบรโิภค
ในครัวเรือนเป็นหลัก แต่จะเป็นเกษตรเชิงพาณิชย์ในวิถีทุนนิยมเหมือนในประเทศที่พัฒนาแล้วมากขึ้น



๑๗๙ชาย  โพธสิติา

วารสารราชบัณฑิตยสถาน
ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๔ ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๕๕

รูปที่ ๕ ร้อยละของครัวเรือนในภาคการเกษตรที่มีรายได้หลักมาจากการท�าเกษตรกรรม พ.ศ.
  ๒๕๒๙-๒๕๕๒ 

 

 

 ๔.๓	ครัวเรือนเกษตรกรไร้ที่ท�ำกินมีมำกขึ้น
  ในวิถีเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทุกอย่างเป็นสินค้าที่สามารถซื้อขายได้โดยผ่านกลไกตลาด ที่ดินก็
เป็นสนิค้าอย่างหนึง่ และเป็นสนิค้าทีร่าคาแพงเพราะมจี�ากดัและไม่สามารถ “ผลติ” ใหม่ได้ ข้อเทจ็จรงิข้อ
นีบ้วกกบันโยบายของรฐัและกลไกการควบคมุทีไ่ม่มปีระสทิธภิาพเพยีงพอ ท�าให้เกดิการกระจกุตวัของการ
ถือครองที่ดิน และส่งผลให้เกษตรกรจ�านวนมากสูญเสียที่ดิน กลายเป็นเกษตรกรไร้ที่ท�ากิน ซึ่งก�าลังเป็น
ปัญหาสังคมมากขึ้นเรื่อย ๆ ในปัจจุบัน 
  จ�านวนทีแ่น่นอนของครวัเรอืนเกษตรกรไร้ทีท่�ากนิทัว่ประเทศมอียูเ่ท่าใด ยงัไม่มตีวัเลขทีช่ดัเจน 
ทั้งนี้เพราะระบบข้อมูลในเรื่องนี้ยังไม่ดีพอ และเพราะจ�านวนครัวเรือนที่ท�าการเกษตรก็เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาด้วย แหล่งข้อมลูทีต่่างกนัจงึมกัให้ตวัเลขทีไ่ม่ตรงกนั แต่ถงึกระนัน้กม็สีิง่หนึง่ทีส่อดคล้องลงรอย
กัน นั่นคือจ�านวนครัวเรือนเกษตรกรไร้ที่ท�ากิน หรือมีที่ท�ากินไม่เพียงพอ หรือท�ากินในที่ดินที่ไม่มีเอกสาร
สิทธิ์ มีจ�านวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงขั้นที่ผู้สังเกตการณ์หลายคนเห็นว่า นี่เป็นวิกฤตชนบทอย่างหนึ่งใน
ปัจจุบัน ที่น่าสนใจก็คือ วิกฤตนี้เชื่อมโยงอยู่กับวิถีการผลิตแบบทุนนิยม 
  ข้อมลูทีเ่ผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ของส�านกังานปฏริปู (สปร.) เมือ่วนัที ่๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕4 ระบุ
ว่า เนื่องจากมีการกระจุกตัวของการถือครองที่ดินสูง ท�าให้ครัวเรือนเกษตรกรประมาณ ๗๕๐,๐๐๐ ครัว
เรอืนไม่มทีีด่นิท�ากนิเลย (เท่ากบัร้อยละ ๑๘ ของครวัเรอืนเกษตรกรทัง้หมด) และอกีประมาณ ๙๗๕,๐๐๐ 

ที่มา ประมวลจากข้อมูลการส�ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๒๙, ๒๕๓๕, ๒๕4๑, ๒๕4๗,
 และ ๒๕๕๒

สัดส่วนครัวเรือนเกษตรที่มีรายได้หลักจากการท�าเกษตรกรรม
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  < ๑๐ ไร่ ๑๐-๓๙ ไร่ 4๐ ไร่ + รวม < ๕ ไร่ ๕-๑๙ ไร่ ๒๐ ไร่ + รวม

 ๒๕๓๕ ๙๘๕,๘๒๙ ๒,6๓6,๘๗๐ 4๙๑,๗๑๓ 4,๑๑4,4๑๒ ๓๙,๓๓๗ ๒๕๙,๗46 ๒๑๗,๐๒๐ ๕๑6,๑๐๓

 ๒๕4๑ ๑,๐๑๑,๑๗๗ ๒,๒๒4,๐6๕ 4๐4,๕๑๙ ๓,6๓๙,๗6๑ 46,๑4๘ ๒๗6,๗๙๗ ๓๐๗,4๒๙ 6๓๐,๓๗๕

 ๒๕4๗ ๗๑6,๒๓4 ๑,๓4๗,๒๙๓ ๒6๐,66๑ ๒,๓๒4,๑๘๘ 4๕,๑6๑ ๑,๑๙4,๓๑4 ๒๕๓,๘๕๓ ๑,4๙๓,๓๒๘

 ๒๕๕๒ ๘๗๗,๘6๓ ๑,๙6๕,๙4๘ 4๕๐,๒๕๓ ๓,๒๙4,๐6๓ 46,๘๑๙ ๒๕๘,4๑๓ ๓๕๘,๓๗๕ 66๓,6๐๗

ครัวเรือน (หรือร้อยละ ๒4) มีที่ดินท�ากินน้อยกว่า ๑๐ ไร่ ใน พ.ศ. ๒๕4๘ มีการขึ้นทะเบียนคนจนทั่ง
ประเทศ ปรากฏว่า มีประชาชนมาลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ ๒.๒ ล้านคน แบ่งออกได้เป็น ๓ กลุ่ม 
คือ (๑) กลุ่มที่ไม่มีที่ดินเลย มี ๘๘๙,๐๒๒ ล้านคน (๒) กลุ่มมีที่ดินแต่ไม่พอท�ากินมี ๕๑๗,๒6๓ คน และ 
(๓) กลุม่มทีีด่นิแต่ไม่มเีอกสารสทิธิ ์(บกุรกุทีส่าธารณะ) ม ี๘๑๑,๒๗๙ คน (ส�านกังานคณะกรรมการปฏริปู, 
๒๕๕4)
  ข้อมลูข้างต้นนีส้อดคล้องกบัข้อมลูทีน่�าเสนอโดย เขยีน ธรีะวทิย์ (๒๕๕4) ซึง่ระบวุ่า เมือ่ต้น พ.ศ. 
๒๕๕4 เกษตรกรทีไ่ม่มทีีด่นิหรอืมไีม่พอท�ากนิมปีระมาณ ๒ ล้านครวัเรอืน ทีถ่อืครองทีด่นิโดยผดิกฎหมาย
มปีระมาณ ๑ ล้านครวัเรอืน คนจนทีถ่กูฟ้องเรือ่งทีด่นิท�ากนิและคดยีงัไม่ถงึทีส่ดุมปีระมาณ ๘,๐๐๐ คน ที่
ศาลตดัสนิแล้วถกูขบัไล่และถกูลงโทษจ�าคกุโทษฐานบกุรกุทีข่องผูอ้ืน่มเีกอืบ ๑,๐๐๐ คน รวมแล้วเกษตรกร
ที่เดือดร้อนมีทุกข์ในเรื่องที่ดินท�ากินมีไม่ต�่ากว่า ๑๐ ล้านคน (เฉลี่ยครอบครัวละ ๓-4 คน)
  ข้อมูลที่ประมวลจากการส�ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนก็ชี้ให้เห็นภาพคล้าย ๆ 
กัน กล่าวคือ ใน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประมาณ 66๓,๐๐๐ ครัวเรือน ท�ากินบนที่ดินเช่า หรือที่ดินสาธารณะเป็น
ส่วนใหญ่ (นั่นคือไม่มีที่ดินท�ากินของตนเอง) ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งมีครัวเรือนเกษตรกร
ประเภทนี้อยู่ประมาณ ๕๑6,๐๐๐ ครัวเรือน (ตารางที่ ๒) 
 
ตารางที่ ๒ จ�านวนครัวเรือนที่ท�าการเกษตร จ�าแนกตามลักษณะการเป็นเจ้าของที่ดิน และขนาดที่ดิน 
   ที่ใช้ในการท�าการเกษตร พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๕๒ (พ.ศ. ๒๕๒๙ ไม่มีข้อมูล)

พ.ศ.
เป็นเจ้าของที่ดินเป็นส่วนใหญ่ เช่าที่ดินเป็นส่วนใหญ่/ใช้ที่สาธารณะ

ที่มา ประมวลจากข้อมูลการส�ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส�านักงานสถิติแห่งชาติ
หมายเหตุ ครัวเรือนที่ท�าการเกษตรในตารางนี้ หมายถึงครัวเรือนที่มีสมาชิกอย่างน้อย ๑ คนประกอบการเกษตร
เป็นกิจการของตัวเอง ไม่ว่าจะท�าในที่ดินของตัวเอง หรือในที่ดินเช่า หรือที่ดินสาธารณะก็ตาม แต่ไม่รวมครัวเรือน
ที่สมาชิกเป็นลูกจ้างท�าการเกษตรโดยไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการ
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 ๔.๔	ควำมยำกจนและหนี้สิน
  เกือบจะกล่าวได้ว่า ความยากจนเป็นลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของเกษตรกร มีเหตุผลหลายอย่าง
เบื้องหลังความยากจนนี้ เหตุผลเหล่านั้นไม่ใช่เรื่องของความไม่อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ อีก
ทั้งไม่ใช่เพราะวัฒนธรรมของชาวชนบทที่บางคนมองว่าเป็นวัฒนธรรมแห่งความมักน้อยต้อยต�่า แต่มูล
เหตุส�าคัญอยู่ที่โครงสร้างสังคมที่เหลื่อมล�า้ ที่ท�าให้ภาคการเกษตรและเกษตรกรถูกละเลยและถูกเอารัด
เอาเปรียบ 
  ใน พ.ศ. ๒๕๒๙ ประมาณร้อยละ ๕๐ ของคนไทยเป็นคนจน ในปีต่อ ๆ มาสัดส่วนคนจนลดลง
อย่างต่อเนื่อง จนเหลือเพียงร้อยละ ๘.๑ ใน พ.ศ. ๒๕๕๒ ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ คนจนในชนบทลดลงจาก
ร้อยละ ๕๒.6 เหลือร้อยละ ๑๐.4 แต่เมื่อเทียบกับในเมืองแล้วต่างกันมาก คนจนในเมืองลดลงจากร้อย
ละ ๒๕.๓ เหลือร้อยละ ๓.๐ ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยรวมแล้วคนจนเกือบ ๙ ใน ๑๐ คน (ร้อยละ ๘๘.๕) 
อยู่ในชนบท เมื่อพิจารณาตามกลุ่มอาชีพก็ยิ่งเห็นได้ชัด ใน พ.ศ. ๒๕๕๒ คนจนในภาคเกษตรมีสัดส่วนสูง
กว่าในอาชีพอื่น กล่าวคือ มีถึงร้อยละ ๑๕.6 ขณะที่ในภาคส่วนอื่น ๆ เช่น ภาคแรงงานสัดส่วนที่สูงที่สุดก็
เพียงร้อยละ ๑๓ เท่านั้น (นิพนธ์ พัวพงศกร และคณะ, ๒๕๕4)
  ความยากจนกบัหนีส้นิมกัจะมาด้วยกนั ข้อมลูการส�ารวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน 
ชีใ้ห้เหน็ว่าครวัเรอืนเกษตรกรทีม่หีนีส้นิมสีดัส่วนสงูมาก และมลูค่าเฉลีย่ของหนีต่้อครวัเรอืนกส็งู อกีทัง้ยงัมี
แนวโน้มเพิม่ขึน้มาตลอด ใน พ.ศ. ๒๕4๑ ครวัเรอืนเกษตรกรทีเ่ป็นหนีม้ปีระมาณร้อยละ ๕๙ เพิม่เป็นร้อย
ละ ๗๙ ใน พ.ศ. ๒๕4๗ และเป็นหนี้ประมาณร้อยละ ๗4 ใน พ.ศ. ๒๕๕๒ ขณะที่มูลค่าเฉลี่ยของหนี้ เพิ่ม
จาก ๙4,64๒ เป็น ๑๐๑,6๐๘ และ ๑๒๒,๗๐๕ บาทต่อครัวเรือนใน พ.ศ. ๒๕4๑, ๒๕4๗ และ ๒๕๕๒ 
โดยล�าดับ (รูปที่ 6) 
  หนี้สินของเกษตรกรนั้นมีที่มาจากหลายทาง อาจจะเกิดจากความไม่เพียงพอของผลผลิต หรือ
ความจ�าเป็นทีต้่องใช้ทนุมากในการผลติ หรอืจากการใช้จ่ายทีไ่ม่ระมดัระวงั แต่ทีเ่ป็นประเดน็โต้แย้งอยูใ่น
สังคมอย่างหนึ่งคือหนี้เชิงนโยบาย โดยเฉพาะนโยบายประชานิยมของพรรคการเมือง แต่ไม่ว่าจะเกิดจาก
อะไร ความยากจนและการถูกเอารัดเอาเปรียบก็เป็นสาเหตุส�าคัญอย่างหนึ่งของการสูญเสียที่ดิน ซึ่งเป็น
ปัจจัยการผลิตที่ส�าคัญ เมื่อไม่มีที่ดิน เกษตรกรก็กลายเป็นชาวนาเช่า และในที่สุดจ�านวนมากก็จะกลาย
เป็นแรงงานรับจ้าง นี่คือกระบวนการที่ท�าให้ชาวนากลายเป็นชนชั้นกรรมกร (proletariat)
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รูปที่ ๖ ร้อยละของครัวเรือนที่เป็นหนี้ และมูลค่าเฉลี่ยของหนี้ต่อครัวเรือน พ.ศ. ๒๕4๑, ๒๕4๗
  และ ๒๕๕๒

๕. สรุป
  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ ๑๕๐ ปี ที่ผ่านมาท�าให้ชนบทไทยเปลี่ยนผ่าน
จากการเป็นชุมชนที่ท�าการผลิตแบบพอยังชีพเพื่อกินเพื่อใช้ในครัวเรือนเป็นหลัก ไปสู่การผลิตเพื่อตอบ
สนองความต้องการของตลาดภายใต้วิถีทุนนิยม พลังที่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้เริ่มจากภายนอก แล้ว
ค่อย ๆ แผ่ขยายไปสู่ชนบทที่อยู่ห่างไกล วันนี้กล่าวได้ว่า ครัวเรือนในชนบทซึ่งเป็นหน่วยการผลิตขั้นพื้น
ฐานทางการเกษตรได้เข้าสู่การเป็นเกษตรทุนนิยมแล้วอย่างเต็มตัว ด้วยการตอบสนองต่อตลาด ท�าการ
ผลิตไม่ใช่เพื่อการบริโภคเองเป็นส�าคัญ แต่เพื่อขายและเพื่อก�าไรเป็นหลัก 
  ภายใต้แนวทางเกษตรทนุนยิมในปัจจบุนั กระบวนการผลติมต้ีนทนุสงู ใช้เทคโนโลยมีาก บรรษทั
ธรุกจิการเกษตร ทัง้ในประเทศและบรษิทัข้ามชาต ิเข้ามามบีทบาทและบางครัง้กก็ลายเป็นคูแ่ข่งส�าหรบัผู้
ผลิตรายเล็กคือครัวเรือนเกษตรกรในชนบท โดยนัยนี้ เกษตรทุนนิยมในชนบทจึงเชื่อมโยงกับทุนนิยมเสรี
ในระดับสากล ขณะเดียวกันก็ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในระดับสากลนั้นด้วย 
  ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับการผลิตในชนบทนี้ บวกกับกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศทีมุ่ง่เน้นภาคอตุสาหกรรมในช่วงเวลาประมาณ ๕๐ ปีทีผ่่านมา มส่ีวนท�าให้ครวัเรอืนเกษตรกรและ

ที่มา ประมวลจากข้อมูลการส�ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕4๑, ๒๕4๗ และ ๒๕๕๒
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แรงงานในภาคเกษตรลดลง ทั้งนี้เนื่องจากการท�าการเกษตรทุกวันนี้เป็นการผลิตที่ใช้ทุนสูง และมีความ
เสี่ยงสูง แต่ให้ผลตอบแทนต�่าและไม่แน่นอน สร้างแรงกดดันให้ครัวเรือน เกษตรกรจ�านวนมากหันไปหา
รายได้จากแหล่งอื่น เช่น ส่งสมาชิกรุ่นหนุ่มสาวไปท�างานในเมือง หรือท�าอาชีพอื่น ขณะที่การเกษตรก็ยัง
ด�าเนนิต่อไป บางส่วนเลกิท�าการเกษตร เพราะท�าไปไม่ไหวหรอืเพราะสญูเสยีทีด่นิ ผลคอืเกษตรกรรมไม่ได้
เป็นแหล่งรายได้ส�าคัญของครัวเรือนส่วนใหญ่ในชนบท ระบบทุนนิยมเสรีท�าให้เกิดการกระจุกตัวของการ
ถือครองที่ดิน และส่งผลให้ครัวเรือนเกษตรกรจ�านวนมากขึ้นเรื่อย ๆ สูญเสียที่ดินอันเป็นปัจจัยการผลิตที่
ส�าคัญ เกษตรกรจึงเป็นกลุ่มประชากรที่ยากจนที่สุดในบรรดากลุ่มอาชีพทั้งหมด 
  ถ้าการพฒันาในภาคชนบทด�าเนนิไปในวถิทีนุนยิมเสรเีช่นนี ้(ซึง่มเีหตผุลทีจ่ะเชือ่ว่าแนวทางนีจ้ะ
ด�าเนินตอ่ไป) อาจจะเกดิสิง่ที่ทฤษฎวีวิัฒนาการเรียกว่า “กระบวนการคดัสรร” ที่เข้มขน้ขึ้นในการเกษตร
ของไทย ภายใต้กระบวนการคดัสรรนี ้ครวัเรอืนเกษตรกรทีอ่่อนแอ มทีนุน้อย และล้าหลงัในทางเทคโนโลยี 
อาจจะถูกเบียดขับโดยผู้ที่แข็งแรงกว่า ซึ่งอาจจะเป็นนายทุนในท้องถิ่นและบรรษัทการเกษตรทั้งใน
ระดับชาติและบรรษัทข้ามชาติ ในที่สุดการเกษตรก็จะอยู่ในมือของคนส่วนน้อย เหมือนที่เป็นอยู่ในสังคม
อุตสาหกรรมทั่วไป
  ทางเลอืกอืน่มหีรอืไม่ ? ทางเลอืกทีจ่ะหยดุการเป็นทนุนยิมแล้วหนักลบัไปหาเกษตรแบบพอยงัชพี
อย่างที่ท�ามาในอดีตนั้นยังมองไม่เห็น วันนี้สังคมไทยเราได้ลงเรือที่ชื่อทุนนิยมเสรีและได้ “ออกทะเล” มา
ไกลแล้ว การทีจ่ะสละเรอื (ทนุนยิม) แล้วหนัไปท�าการผลติแบบพอยงัชพีและด�ารงชวีติอยูโ่ดยแทบไม่อาศยั
ตลาดเหมอืนในอดตีนัน้คงจะเปน็ไปได้ยาก ในสภาวะเช่นนีส้ิ่งที่อาจจะชว่ยบรรเทาปัญหาไดม้ีแต่การปรับ
ตัวในทางโครงสร้าง จะเรียกว่าปฏิรูปทางโครงสร้างก็ได้ 
  นิมิตที่ดีคือ ได้เริ่มมีองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนบางส่วนเริ่มตระหนักถึงปัญหาและเสนอ
ทางออกในรปูของการปฏริปูทีด่นิ และปรบัตวัในการผลติ มุง่ลดความเสีย่ง ลดการพึง่ตลาด และมุง่ท�าการ
ผลติทีป่ลอดภยั ทัง้แก่ผูผ้ลติและผูบ้รโิภคให้มากขึน้ ขณะเดยีวกนักม็ุง่ลดการท�าลายสิง่แวดล้อมและระบบ
นิเวศด้วย 
  วันนี้ ชนบทไทยก�าลังประสบวิกฤตหลายอย่าง จ�าเป็นต้องได้รับการแก้ไข แนวทางแก้ปัญหาที่
ยัง่ยนือยูท่ีก่ารปฏริปูในระดบัโครงสร้าง การทีจ่ะเดนิไปในทางนีไ้ด้จ�าเป็นต้องมคีวามมุง่มัน่แน่วแน่ทางการ
เมือง และมีนโยบายที่มั่นคง รวมทั้งความกล้าหาญทางจริยธรรมของผู้ที่รับผิดชอบในการตัดสินใจด้วย
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Abstract Rural Thai Villages in Capitalism
 Chai  Podhisita
 Associate Fellow of the Academy of Moral and Political Sciences, 
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  This article demonstrates that change from the subsistence mode of produc-
tion, which existed long over the history of Thailand, to the capital mode has clearly 
emerged since the beginning of the 19th century. Characterized by monoculture, de-
pendence on market, capital, technology and connection with the outside world, this 
mode of production–couple with the national economic policy that puts more emphasis 
on industrial development during the past 50 years–has had significant impacts on the 
rural agricultural households. These include reduction of the number of households 
and labor force in agriculture, decrease in the role of agriculture as a main source of 
income, increasing number of poor and landless households and those with more debts. 

  It is recommended that as it is impractical to turn the mode of production 
back to the subsistence economy, significant reform at the policy level is necessary 
in order to maintain agriculture as the important and sustainable life-base for rural 
households.  

 Keywords:  rural Thailand, agriculture, subsistence production, capitalist production,  
     agricultural households


