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ABSTRACT  

 

This study aims to examine the transition from conventional to organic 

agriculture in northeastern Thailand within the context of agricultural restructuring on 

a global scale and trade liberalization. The objectives of this study are: (1) to examine 

the process of market integration for northeastern Thai farmers in the context of 

flexible accumulation and agricultural restructuring, (2) to study the processes and 

impacts of the enforcement of international regulations on farmers and environmental 

consequences of the incorporation of northeastern Thai farmers into new global 

markets, (3) to explore the emerging contestations in the process of quality 

certification for organic and fair trade rice.  

The concept of governmentality is primarily adopted to examine the ways in 

which new food governance has been enforced on northeastern Thai farmers to 

conduct and control the organic jasmine rice production system to comply with 

international regulations and market demands. In addition, the concept of practices of 

politics is adapted to examine the ways in which northeastern Thai farmers negotiate 

with the capitalist production system and the new food government.  
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The integration of northeastern Thai farmers into organic and fair trade rice 

networks occurs within the context of agricultural restructuring toward the production 

of high-value foods to serve alternative markets in developed countries. The Thai 

government encourages the shift from conventional to organic agriculture to enhance 

the competitiveness of the Thai agricultural sector in international markets. The Thai 

government and private enterprises thus focus on the improvement of production and 

management systems to assure the certification of Thai rice to international standards. 

Hence, market force and the demands of consumers have become new factors 

determining the re-arrangement of organic jasmine rice production system in 

northeastern Thailand.  

The socio-economic and environmental conditions of northeastern Thailand 

are suitable for growing high quality organic jasmine rice. The northeastern Thai 

farmers of Ubon Ratchatani province practice annual rain-fed rice farming. They use 

chemical fertilizers but rarely use pesticides, so it is easy to change to organic 

agriculture. In addition, a large amount of northeastern Thai farmers earn income 

from rice farming and have the skills and knowledge for transplanted rice  farming; 

this condition contributes to the growth of export-led organic rice farming in these 

areas. Moreover, since northeastern Thai farmers are poor and have few livelihood 

options, they are likely to accept subordinated relations in the contract farming of 

organic rice production, in which intensive labor is required, and the farmers are more 

tightly controlled by contractors in exchange for a guaranteed rice price.  

Once the farmers are incorporated into the fair trade scheme, northeastern Thai 

farmers are required to organize as an organic jasmine rice producer’s group. To be 

certified to organic standards, moreover, northeastern Thai farmers are required to re-

arrange rice production systems to comply with organic standards. The market is the 

force behind the organization of the organic producer’s group; however, the 

producer’s group has no role and authority to supervise and control the farmers. The 

producer’s group is not responsible for the export of rice because the local NGO takes 

on these roles. 

The local NGO signs a contract with individual farmers on a yearly basis. Yet 

it is the local NGO that is certified by the fair trade schem. The organic jasmine rice 

scheme combines the characteristics of conventional and alternative trade together. 
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On the one hand, there is an attempt to follow the ideals of fair trade and of organic 

agriculture which intend to challenge and resist the industrialization of food. On the 

other hand, there is an emphasis on commercialization and internationalization of 

food. Since the organic and fair trade jasmine rice scheme combines two 

contradictory objectives, this leads to a concern the whether or not the capacity of 

organic agriculture to forestall industrialization and conventionalization has been 

reduced. Moreover, once the organic jasmine rice scheme integrates 

commercialization with social development, the organization must cope with 

problems of transparency, accountability, and conflicts within the export-oriented 

organic jasmine rice production system.   

Various forms of governmentality have been employed in the export-oriented 

organic jasmine rice scheme. These mechanisms of government include the creation 

of the rationale of government, authorizing knowledge, control of the techniques of 

organic rice farming, operations of rendering the technical, the making of natural 

space, use of contract farming, managing failures and contradictions, the making of 

self-regulated farmers, and the creation of accountability through auditing. To assure 

standardization of export-oriented organic jasmine rice production, contract farming is 

used to rearrange land and natural environment in organic plots, to transfer knowledge 

and techniques of organic jasmine rice production, to impose regulations on farmers, 

and to control labor used in organic jasmine rice production system.  

However, the attempt to standardize organic rice production system and to 

control labor does not totalize. Northeastern Thai farmers use various tactics and 

strategies as practices of politics to create negotiating space within the organic rice 

scheme, such as questioning standardization in the organic rice scheme, distrusting 

the expert knowledge and judgment about risks of contamination, distrusting the 

calculation methods adopted by the experts, manipulating scheme rules, selectively 

using newly introduced knowledge based on production, and not solely focusing on 

organic rice production but other production systems as well. These practices of 

politics by the farmers are not collective, but individual practices in their daily lives. 

Moreover, these practices of politics by the farmers do not aim to refuse the capitalist 

production system but seek to gain benefits from it and minimize handicaps resulting 

from the production conditions in which their labor is tightly regulated.  
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This study concludes that capitalists create better flexible accumulation 

through the creation of standardization, changing natural resources from communal 

property to private property, changing the family farm into a unit of production, and 

changing farmers to be semi-proletariats under the control of capital. However, the 

attempt to create better flexible accumulation has led to greater rigid and tighter 

control of labors in the rice production system, so this attempt is challenged by the 

farmers.  The use of contract farming in the organic jasmine rice scheme cannot lead 

to agro-industrialization. Moreover, the attempt to change the lives of northeastern 

Thai farmers and the environment in the Northeast to conform to the abstract ideals of 

international regulations and the demands of consumers has not proved successful. 

Northeastern Thai farmers do not consider the abstract ideals of fair trade and organic 

standards as fitting with the reality of peasant communities in their locality. 

Importantly, the farmers consider the process of adapting these abstract ideals to the 

reality on the ground as unjust because it does not consider the investment and losses 

that farmers must undertake and incur to adapt their production systems.  
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บทคัดย่อ  
 

 การศึกษาน้ีมุ่งท าความเขา้ใจกบัการเปล่ียนแปลงระบบการผลิตของครัวเรือนชาวนาในภาค
อีสานของประเทศไทย จากการท านาขา้วแบบใช้สารเคมีไปสู่การท านาอินทรีย ์ภายใตบ้ริบทของ
การปรับเปล่ียนโครงสร้างภาคเกษตรกรรมในระดบัโลกและการเปิดเสรีทางการคา้ ซ่ึงท าให้การ
แข่งขนัของสินคา้เกษตรกรรมมีความส าคญัมากข้ึน การศึกษาไดก้ าหนดวตัถุประสงคข์องการศึกษา 
ดงัต่อไปน้ี (1) เพื่อศึกษากระบวนการท่ีชาวนาในประเทศไทยถูกผนวกเขา้สู่ระบบตลาด ภายใต้
บริบทของการปรับตวัของระบบทุนนิยมไปสู่การสะสมทุนแบบยืดหยุ่น และการปรับโครงสร้าง
ภาคเกษตรกรรมในระดบัโลก (2) เพื่อวิเคราะห์กระบวนการและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการน า
กฎระเบียบและมาตรฐานสากลทางการเกษตรมาบงัคบัใชก้บัเกษตรกรในภาคอีสานของประเทศ
ไทย และเพื่อศึกษาผลท่ีเกิดข้ึนทั้งในดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการท่ีชาวนา
ภาคอีสานถูกผนวกเขา้สู่ระบบตลาดทางเลือกแบบใหม่ (3) เพื่อศึกษากระบวนการต่อรองท่ีเกิดข้ึน
ในกระบวนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานในการเป็นผูผ้ลิตเกษตรอินทรียแ์ละผูผ้ลิตในระบบ
การคา้ยติุธรรมทั้งน้ี 

มโนทศัน์เร่ืองการปกครองชีวญาณเป็นแนวคิดหลัก ท่ีน ามาใช้เพื่อศึกษากระบวนการ
บงัคบัใช้กฎระเบียบตามมาตรฐานสากลดา้นการเกษตรในภาคอีสาน ซ่ึงไดเ้ขา้มาควบคุมชีวิตของ
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ชาวนาอีสานและปรับเปล่ียนระบบการผลิตขา้วอินทรีย ์ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากลท่ีก าหนดจาก
พลังทุนและพลังตลาด นอกจากน้ี มโนทัศน์ เ ร่ืองปฏิบัติการทางการเมืองของชาวนาใน
ชีวติประจ าวนั ถูกน ามาใชเ้พื่อศึกษากระบวนการท่ีชาวนาสร้างพื้นท่ีของการต่อรองกบัการควบคุม
ในระบบการผลิตขา้วอินทรียท่ี์มีการบงัคบัใชแ้รงงานอยา่งเขม้ขน้ 
 การผนวกชาวนาอีสานเข้าสู่ระบบตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์และตลาดการค้ายุติธรรม 
เกิดข้ึนในบริบทท่ีมีการปรับโครงสร้างภาคเกษตรกรรมในระดับโลก จากการผลิตสินค้า
เกษตรกรรมมูลค่าต ่า ไปผลิตสินคา้เกษตรกรรมท่ีมีมูลค่าสูง เพื่อป้อนตลาดทางเลือกในประเทศ
พฒันาแลว้ รัฐบาลไทยจึงพยายามปรับระบบการผลิตไปสู่เกษตรอินทรียเ์พื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขนัใหแ้ก่สินคา้เกษตรท่ีผลิตจากประเทศไทย รัฐและเอกชนหนัมาให้ความส าคญักบัการ
พฒันาคุณภาพการผลิต เพื่อใหข้า้วอินทรียผ์า่นการรับรองมาตรฐานสากล เง่ือนไขดงักล่าวส่งผลให้
พลงัตลาดและความตอ้งการของผูบ้ริโภค กลายเป็นปัจจยัท่ีเขา้มาก าหนดการปรับเปล่ียนระบบการ
ผลิตขา้วในภาคอีสานของไทย 
 นอกจากน้ียงักล่าวไดว้่า สภาพเศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดลอ้มของภาคอีสานเอ้ือต่อการ
ปลูกขา้วหอมมะลิอินทรียคุ์ณภาพสูง การท่ีชาวนาอีสานในพื้นท่ีศึกษาของจงัหวดัอุบลราชธานีท า
นาน ้าฝนเพียงปีละคร้ังและไม่ไดท้  าเกษตรท่ีใชเ้คมีแบบเขม้ขน้ ท าใหป้รับเปล่ียนระบบการผลิตเป็น
เกษตรอินทรียไ์ดไ้ม่ยาก นอกจากนั้น การท่ีชาวนาในภาคอีสานยงัคงท านาเป็นอาชีพหลกัอยู่เป็น
จ านวนมากนบัวา่มีความส าคญัต่อการผลิตขา้วอินทรียส่์งออกในพื้นท่ีศึกษา ชาวนาอีสานมีความรู้
และมีทักษะในการท านาด้วยวิธีการปักด า จึงนับเป็นต้นทุนทางวฒันธรรมท่ีเอ้ือต่อการท านา
อินทรีย ์ส่วนการท่ีชาวนาอีสานมีฐานะยากจนและมีทางเลือกในการประกอบอาชีพนอกภาคเกษตร
ไม่มาก ท าใหช้าวนายอมรับเง่ือนไขการผลิตในระบบเกษตรพนัธะสัญญา ซ่ึงมีการควบคุมการผลิต
อยา่งเขม้งวดและมีใชแ้รงงานอยา่งเขม้ขน้ เพื่อแลกกบัการขายขา้วในราคาประกนั 

 เม่ือชาวนาอีสานถูกผนวกเขา้สู่ระบบการคา้ยุติธรรม ชาวนาอีสานถูกก าหนดให้รวมตวักนั
เป็นกลุ่มผูผ้ลิตขา้วหอมมะลิอินทรีย ์และมีการจดัการภายในองคก์รผูผ้ลิตขา้วอินทรียต์ามมาตรฐาน
ท่ีก าหนดโดยองค์กรการคา้ยุติธรรม และเพื่อให้ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ชาวนา
อีสานตอ้งลงทุนปรับเปล่ียนระบบการผลิตใหม่ให้สอดคลอ้งกบักฎระเบียบตามมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์สากล ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าแรงผลักดันจากพลังตลาดท าให้เกิดการรวมกลุ่มผูผ้ลิตข้าว
อินทรียข้ึ์นมา แต่กลุ่มผูผ้ลิตขา้วอินทรียไ์ม่มีบทบาทเป็นผูส่้งเสริมการผลิต ไม่ไดค้วบคุมการผลิต 
และไม่ไดเ้ป็นผูส่้งออกขา้ว เน่ืองจากองคก์รพฒันาเอกชนท าหนา้ท่ีดงักล่าวอยู ่องคก์รพฒันาเอกชน
เป็นผูท้  าสัญญาการผลิตกบัเกษตรกรแต่ละคนเป็นรายปี แต่องค์กรพฒันาเอกชนเป็นผูไ้ดรั้บการ
รับรองมาตรฐานการเป็นผูผ้ลิตในระบบการคา้ยุติธรรม มิใช่เกษตรกร ดงันั้นเครือข่ายการผลิตขา้ว
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อินทรียใ์นพื้นท่ีศึกษา จึงมิไดเ้ขา้กรอบเครือข่ายการผลิตขา้วเพื่อการคา้โดยทัว่ไปและไม่ไดเ้ป็นไป
ตามหลกัการพื้นฐานท่ีก าหนดไวใ้นระบบการคา้ยติุธรรมดว้ย 

กล่าวไดว้่าเครือข่ายของการผลิตขา้วหอมมะลิอินทรียไ์ดผ้สมผสานงานพฒันาชนบทเขา้
กบัการผลิตเพื่อการคา้ ในดา้นหน่ึงมีความพยายามปฏิบติัตามเป้าหมายเชิงอุดมคติของการท าเกษตร
อินทรียแ์ละระบบการคา้ยุติธรรม ทว่าในอีกทางหน่ึงก็มีระบบบริหารจดัการท่ีเน้นเป้าหมายเชิง
พาณิชย ์ดงันั้นเครือข่ายการผลิตขา้วหอมมะลิอินทรียจึ์งบูรณาการเป้าหมายท่ีมีลกัษณะขดัแยง้เขา้
ดว้ยกนั ค าถามทา้ทายอยูท่ี่วา่องคก์รท่ีสนบัสนุนการผลิตขา้วหอมมะลิจะสามารถสร้างความสมดุล
ระหวา่งเป้าหมายท่ีขดัแยง้กนัดงักล่าวอยา่งไร และจะจดัการกบัปัญหาในเร่ืองความโปร่งใส ความ
น่าเช่ือถือและความขดัแยง้ในระบบการผลิตขา้วหอมมะลิอินทรียเ์พื่อส่งออกอยา่งไร 

การผลิตขา้วหอมมะลิอินทรียเ์พื่อส่งออกใช้กลไกทางอ านาจในการควบคุมและจดัการ
แรงงาน รวมถึงการควบคุมสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติหลากหลายรูปแบบ เช่น การสร้างชุด
เหตุผลเพื่อสร้างความชอบธรรมใหก้บัการควบคุมแรงงานชาวนา การควบคุมความรู้และเทคนิคใน
การผลิต การใช้มาตรการต่างๆ เพื่อป้องกนัการปนเป้ือนของสารพิษทางน ้ าและทางอากาศ การ
ควบคุมแรงงานผา่นระบบเกษตรพนัธะสัญญา การฝึกอบรมให้ชาวนาเป็นผูมี้วินยัและมีจิตส านึกท่ี
ยอมรับการควบคุมตนเอง รวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบคุณภาพระบบการผลิตและระบบการ
ควบคุมภายใน นอกจากน้ี ในการท าให้การผลิตขา้วหอมมะลิอินทรียผ์่านการตรวจสอบรับรอง
มาตรฐานจากองค์กรผูต้รวจสอบในต่างประเทศ ไดมี้การน าระบบเกษตรพนัธะสัญญามาใช้ เป็น
กลไกเพื่อปรับแต่งระบบการจดัการท่ีดินและทรัพยากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตรอินทรีย ์เพื่อส่งผา่น
ความรู้ในการผลิตเกษตรอินทรีย ์และเพื่อควบคุมแรงงานของชาวนาอินทรีย ์กล่าวไดว้า่กลไกทาง
อ านาจท่ีมีการน ามาใชใ้นระบบการผลิตขา้วอินทรียเ์หล่าน้ี มีเป้าหมายเพื่อควบคุมแรงงาน เพื่อสร้าง
ความยินยอมพร้อมใจ และเพื่อสร้างตวัตนชาวนาแบบใหม่ท่ีจิตส านึกในเร่ืองการมีวินยัในตนเอง 
การเป็นผูมี้ทกัษะในการคิดค านวณ และการมีจิตส านึกของการเป็นผูป้ระกอบการ ทั้งน้ีก็เพื่อให้
ชาวนายอมรับการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของตนเองและปรับเปล่ียนแบบแผนการผลิตไปตาม
แนวทางท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากลและความตอ้งการของตลาด 

อยา่งไรก็ดี ความพยายามท่ีจะควบคุมแรงงานชาวนาและสร้างมาตรฐานของการผลิตสินคา้
เกษตรอินทรียไ์ม่ได้ท าได้อย่างเบ็ดเสร็จ ชาวนาอีสานใช้กลยุทธ์ท่ีหลากหลายซ่ึงเรียกได้ว่าเป็น
ปฏิบติัการทางการเมืองของชาวนา เพื่อสร้างพื้นท่ีต่อรองกับการผลิตในระบบทุน เช่น การตั้ง
ค  าถามกบัความชอบธรรมของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และมาตรฐานการคา้ยุติธรรม การตั้งขอ้
สงสัยต่อการตดัสินใจของผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองการประเมินความเส่ียง การไม่เช่ือถือต่อวิธีการค านวณ
ของผูเ้ช่ียวชาญ การไม่ปฏิบติัตามกฎกติกา การไม่ใชอ้งค์ความรู้แบบใหม่ทั้งหมดในการผลิต แต่
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คิดคน้องค์ความรู้ท่ีเหมาะสมข้ึนมาใช้ในการผลิตแทน การไม่ทุ่มเทกบัการผลิตขา้วอินทรียเ์พียง
อย่างเดียว แต่ให้ความส าคญักบัการผลิตในระบบอ่ืน เป็นตน้ ปฏิบติัการทางการเมืองของชาวนา
เหล่าน้ีไม่ไดเ้ป็นปฏิบติัการในนามกลุ่มหรือองค์กรชาวนา แต่เป็นปฏิบติัการของชาวนาในระดบั
ปัจเจกบุคคลและเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนั นอกจากน้ี ปฏิบัติการทางการเมืองของชาวนาใน
ชีวิตประจ าวนัไม่ได้มุ่งหวงัผลเพื่อท าลายระบบทุน หากมุ่งแสงหาผลประโยชน์และสร้างอ านาจ
ต่อรองกบัระบบทุนนิยม นอกจากนั้นยงัมุ่งลดความกดดนัและลดความเสียเปรียบของชาวนาใน
ระบบการผลิตท่ีมีการควบคุมแรงงานอยา่งเขม้ขน้ 

 จากการต่อตา้นของชาวนาในระบบการผลิตขา้วหอมมะลิอินทรีย ์การศึกษาน้ีจึงมีขอ้สรุป
ว่าความพยายามของทุนท่ีจะปรับตวัเพื่อสร้างการสะสมทุนแบบยืดหยุ่น ผ่านการสร้างมาตรฐาน
สินคา้ การเปล่ียนเปล่ียนระบบกรรมสิทธ์ิเหนือทรัพยากรให้เอ้ือต่อการหาก าไร และการเปล่ียน
ชาวนาใหมี้ฐานะเป็นก่ึงกรรมกรภายใตก้ารควบคุมของทุน กลบัท าให้เกิดความไม่ยืดหยุน่และการ
ควบคุมแรงงานอยา่งเขม้งวดมากข้ึน ดว้ยเหตุน้ี  การสร้างการสะสมทุนแบบยืดหยุน่จึงถูกตั้งค  าถาม
และท้าทายจากชาวนา ดังนั้นแม้จะมีการใช้ระบบเกษตรพนัธะสัญญาเข้ามาเป็นกลไกในการ
ปรับเปล่ียนทรัพยากรและความสัมพนัธ์ในสังคมชาวนาให้ข้ึนต่อการควบคุมของทุน กลับไม่
สามารถผลกัดนัให้เกิดการผลิตแบบอุตสาหกรรมในการเกษตรได้ ส่วนการพยายามปรับเปล่ียน
สภาพแวดล้อมของชุมชนในภาคอีสานและชาวนาภาคอีสาน ให้เป็นไปตามความมุ่งหวงัของ
ผูบ้ริโภคและอุดมคติเชิงนามธรรมซ่ึงก าหนดไวใ้นกฎมาตรฐานสากล ก็ไม่ประสบผลส าเร็จตาม
ความคาดหมาย เพราะชาวนามองวา่ความคิดเชิงอุดมคติเหล่านั้นไม่สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็น
จริงในชีวิตของชาวนา ยิ่งไปกวา่นั้น ชาวนามองวา่กระบวนการปรับแต่งโลกจริงให้สอดคลอ้งกบั
แนวคิดเชิงอุดมคติดังกล่าวไม่ให้ความยุติธรรมกบัชาวนา เพราะมิได้ค  านึงถึงตน้ทุนและความ
เสียหายท่ีชาวนาตอ้งจ่ายไปในกระบวนการปรับเปล่ียนระบบการผลิตเพื่อใหเ้ป็นไปตามอุดมคตินั้น 


