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ABSTRACT 

 

The main objective of this research is to contribute to understanding of 

contemporary agrarian transition in Northern Thailand as a consequence of the trade 

liberalization in the beginning of 21st century as a driving force. With a focus on 

persistence of small-scale garlic farmers in Northern Thailand, this research aims to 

provide a case study to understand why and how small-scale farmers persist in garlic 

production despite adverse circumstances in the domestic market and a huge inflow of 

cheaper Chinese garlic and unprecedented narrow market as a result of it.  

Since the Thai government’s announcement of trade liberalization in the 

agricultural sector through the Free Trade Agreements (FTAs) with China in 2003,  

pros and cons have been hotly debated, and as China has been a top exporter of garlic 

for more than 10 years in the world, the trade liberalization of garlic commodity has 

proved controversial. Yet, the debate tended to be monolithic, exclusively with an 

economic utility based on the theories of neoliberalism and comparative advantage of 

the state: pros insisted that farmers should change their production from garlic to 

more economically efficient crops and then enjoy flourishing wealth, while cons 
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counter-argued that inflows of cheaper products would destroy domestic small-scale 

garlic production. According to the government statistics, the field area of Thai garlic 

production in 2005 decreased to about 80 percent of the one before trade liberalization, 

and to 65 percent in 2008. In other words, two-thirds of farmers have persisted in 

garlic production as of 2008, and this work focuses on this point of persistence 

contrary to the prediction of many experts mentioned above.  

The thesis is based upon anthological field research in Dong Pa Sak Village, Si 

Dong Yen Sub-district, Chai Pra Kan District in Chiang Mai, which is a province in 

Northern Thailand. It is the largest garlic producing region in Thailand. The research 

was conducted during August 2007 and May 2008. Besides the field research, 

documents were collected and studied to facilitate understanding of Thailand’s macro 

trade policies and practices.  

The main findings of this work are as follows. First, at a macro level, it argues 

that trade liberalization is a re-regulating process by the state or state mechanism 

rather than a deregulating process as neoliberalism claims. Neoliberal theories say that 

trade liberalization is a process that decreases the state role in market processes. 

Ironically, its practice in fact was found to increase state intervention both in the 

market and local agricultural structures through the promotion of several new forms 

of regulations: reduction of garlic production; prohibition to return garlic production; 

prohibition of production of five other kinds of crops; registration of garlic field size; 

and introduction of contract farming such as potatoes. Through the introduction of 

these new regulations, the labor process in garlic production has been also forced to 

shift from a form of free farm operator to unfree hired labor.   

Secondly, shifting the research focus to the local level, the work found 

multiple strategies that small-scale garlic farmers used to cope with a period of 

recession of the industry after trade liberalization. Those strategies are: diversification 

of crops, diversification of work into off-farm labor, cost reduction, rotation of capital, 

and enlargement of farm size. By employing some or all of these strategies, the 

small-scale and even some landless farmers have persisted in garlic production, 

showing the sign of activeness of and diversity among small-scale farmers in rural 



vii 
 

Northern Thailand. At the same time, increasing farm size does increase the 

concentration of farm land ownership or control by a small number of farmers that is 

a consequence of the strategy to deal with trade liberalization.  

Thirdly, a complex form of feminization in the agricultural labor system of 

garlic production is discussed as the result of trade liberalization. Other important 

factors of the persistence of small-scale garlic production at the local level are the 

increasing number of female and feminine-type labor in agriculture, and the 

deteriorating conditions of wage labor. These are linked to a concept of feminization 

of agricultural labor. As is shown under a concept of active female agency, wage 

laborers are not passive but, on the contrary, active and positive in their work. Yet, 

their positive attitude toward work was exploited during the economically depressed 

period of the Thai garlic industry. Furthermore, riding a wave of increasing migrant 

labor in northern Thailand, the use of migrant labor is also increased in the garlic 

villages, oppressing local labor markets, and marginalizing local women.  

Lastly, with a focus on the reaction of local actors to the oppressive macro 

structure, the negotiation and contestation of the local farmers against the change in 

larger market structure, as well as in state policies, were found to be important factors 

in the persistence of garlic production. To be more precise, contrary to popular belief, 

many of the small-scale garlic farmers turned the slump in the garlic industry brought 

by trade liberalization to an opportunity to improve their livelihoods. They also turned 

the newly formed policies and regulations to their advantage, participating in projects 

useful to them while avoiding others, although these reactions of local farmers are not 

single but diverse, showing multiple trajectories. The local agrarian landscape 

changes as a result of the interaction of the coercive markets and political structures at 

the macro level, were embedded in and modified through the leadership and practices 

of local small-scale farmers.    
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บทคดัย่อ 
 

งานวิจัยช้ินน้ีมีวัตถุประสงค์หลักคือทําความเข้าใจการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง           
ภาคเกษตรร่วมสมยัในภาคเหนือของประเทศไทยอนัเป็นผลเน่ืองมาจากการคา้เสรีในช่วงตน้
ศตวรรษท่ี 21 โดยเนน้การศึกษาไปยงัการดาํรงอยูข่องเกษตรกรผูป้ลูกกระเทียมขนาดยอ่ม เพื่อตอบ
คาํถามสําคญัท่ีว่าเหตุใดเกษตรกรขนาดย่อมยงัคงดาํรงอยู่ และดาํรงอยู่อย่างไร ถึงแม้ว่าจะมี
สถานการณ์อนัไม่พึงประสงคใ์นตลาดภายในประเทศ และมีการไหลบ่าเขา้มาของกระเทียมจาก
ประเทศจีน ซ่ึงส่งผลใหต้ลาดหดแคบตวัลงไปอยา่งเป็นประวติัการณ์ 

ทั้งน้ีเน่ืองมาจากรัฐบาลไทยไดท้าํขอ้ตกลงการคา้เสรีกบัรัฐบาลจีน โดยมีผลบงัคบัใช ้  
มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 เป็นตน้มานั้น ทาํใหเ้กิดการถกเถียงกนัข้ึนมาระหว่างฝ่ายสนบัสนุนการคา้เสรี
กบัฝ่ายท่ีต่อตา้น อีกทั้งประเทศจีนไดก้ลายเป็นผูส่้งออกกระเทียมไปยงัตลาดโลกเป็นอนัดบัหน่ึง
เป็นเวลานานมากกว่าสิบปี ยิ่งทาํให้การคา้เสรีสินคา้กระเทียมกลายเป็นหัวขอ้การถกเถียงท่ีสาํคญั       
แต่กระนั้ นแล้วการถกเถียงดังกล่าวมีแนวโน้มไปในทํานองเดียวกัน โดยยึดติดกับแนวคิด
อรรถประโยชน์นิยมท่ีวางอยูบ่นพื้นฐานของทฤษฎีเสรีนิยมใหม่และการไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
กล่าวคือในฝ่ายท่ีสนบัสนุนการคา้เสรียนืยนัว่าเกษตรกรควรเปล่ียนการผลิต จากการปลูกกระเทียม
ไปเป็นพืชชนิดอ่ืนท่ีให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจท่ีคุ ้มค่ามากกว่า และจะทําให้เกษตรกร                
มีความมัง่คัง่มากข้ึน ในขณะท่ีฝ่ายต่อตา้นการคา้เสรีกลบัโตแ้ยง้ว่าการไหลบ่ายเขา้มาของกระเทียม   
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ท่ีมีราคาถูกกว่าจะทาํลายการผลิตกระเทียมขนาดย่อมภายในประเทศ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลสถิติ
ของรัฐบาลท่ีแสดงใหเ้ห็นว่า พื้นท่ีการผลิตกระเทียมของประเทศไทยในปี พ.ศ.2548 ลดลงคิดเป็น
ร้อยละ 80 และส่วนในปี พ.ศ.2551 คิดเป็นร้อยละ 65 ของของพื้นท่ีเพาะปลูกก่อนเปิดการคา้เสรี 
หรือกล่าวกลบักนัไดว้่าในปี พ.ศ. 2551 ยงัคงมีจาํนวนเกษตรกรมากถึงสองในสามท่ียงัคงดาํรงอยู่
ในการผลิตกระเทียม สวนทางกบัคาํทาํนายของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหลายท่ีกล่าวถึงก่อนหนา้น้ี 

วิทยานิพนธ์ช้ินน้ีเป็นงานมานุษยวิทยาท่ีผูศึ้กษาไดท้าํการเก็บขอ้มูลภาคสนามในช่วง
ระหว่างปี พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ.2551 ท่ีบา้นดงป่าสัก ตาํบลศรีดงเยน็ อาํเภอไชยปราการ            
จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นจงัหวดัท่ีอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทย และมีท่ีปลูกกระเทียมท่ีใหญ่
ท่ีสุดในประเทศ นอกจากน้ีผูศึ้กษายงัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลเอกสารและงานศึกษาเพื่อทาํ
ความเขา้ใจนโยบายและภาคปฏิบติัทางดา้นการคา้ของประเทศไทยอีกดว้ย 

งานศึกษาช้ินน้ีมีขอ้คน้พบสาํคญัส่ีประการ ดงัน้ี ประการท่ีหน่ึง ในระดบัมหภาคพบว่า
การคา้เสรีเป็นกระบวนการเพ่ิมกฎระเบียบโดยรัฐ หรือใชก้ลไกของรัฐ มากกว่ากระบวนการลด
กฎระเบียบตามขอ้กล่าวอา้งของแนวคิดเสรีนิยมใหม่ ถึงแมว้่าแนวคิดเสรีนิยมใหม่เสนอว่าการคา้
เสรีเป็นกระบวนการลดบทบาทของรัฐลงไปในกระบวนการตลาด แต่กลบัสวนทางในภาคปฏิบติั
จริง ท่ีมีขอ้เท็จจริงช้ีให้เห็นว่ารัฐไดเ้พิ่มบทบาทในการแทรกแซงทั้งในตลาดและในโครงสร้าง
การเกษตรระดบัทอ้งถ่ิน โดยมีการใชก้ฎระเบียบใหม่ ในหลายรูปแบบ อาทิเช่น การลดการผลิต
กระเทียม การห้ามกลบัไปผลิตกระเทียม การห้ามผลิตพืชชนิดอ่ืน 5 ชนิด การลงทะเบียนขนาด
พื้นท่ีการผลิตกระเทียม และการส่งเสริมการผลิตมนัฝร่ังดว้ยระบบเกษตรแบบพนัธสญัญา เป็นตน้ 

ประการท่ีสอง ในระดบัจุลภาคพบว่าเกษตรกรขนาดย่อมใชยุ้ทธศาสตร์ท่ีหลากหลาย   
ในการรับมือกบัภาวการณ์ถดถอยของอุตสาหกรรมกระเทียมภายหลงัจากการคา้เสรี ยทุธศาสตร์    
ท่ีหลากหลายท่ีเกษตรกรใช้ได้แก่  การปลูกพืชท่ีหลากหลาย  การทํางานนอกภาคเกษตร               
การหมุนเวียนเงินทุน และการขยายขนาดการถือครองท่ีดิน ทั้งน้ีการอาศยัยทุธศาสตร์ท่ีหลากหลาย
ดงักล่าวทาํใหเ้กษตรกรขนาดยอ่มและแมแ้ต่เกษตรกรไร้ท่ีดินบางรายก็ยงัคงดาํรงอยูไ่ดใ้นการผลิต
กระเทียม ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นและความหลากหลายของเกษตรกรขนาดย่อม       
ในชนบทภาคเหนือของประเทศไทย ขณะเดียวกนัการท่ีขนาดการถือครองท่ีดินเพิ่มข้ึน ทาํให้เกิด
การกระจุกตวัของท่ีดินตามมาดว้ย ซ่ึงเป็นผลมาจากยทุธศาสตร์การจดัการกบัการคา้เสรีนัน่เอง 

ประการท่ีสามความซับซ้อนของกระบวนการกลายเป็นหญิงในระบบการใชแ้รงงาน
ภาคเกษตรสาํหรับผลิตกระเทียมอนัเป็นผลมาจากการคา้เสรี เป็นเง่ือนไขท่ีสาํคญัอีกประการหน่ึง
ของการดาํรงอยูข่องเกษตรกรผูป้ลูกกระเทียมขนาดยอ่ม กล่าวคือมีแรงงานหญิงและงานท่ีเป็นของ
ผูห้ญิงเพิ่มมากข้ึนในการใชแ้รงงานการเกษตร และเง่ือนไขการจา้งงานก็แยล่งดว้ย ซ่ึงเช่ือมโยงกบั
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แนวคิดกระบวนการกลายเป็นหญิงในภาคการเกษตร นอกจากน้ีแลว้ภายใตแ้นวคิดผูห้ญิงในฐานะ
ผูก้ระทาํการนั้น พบว่า แรงงานรับจา้งไม่ไดมี้ความเฉ่ือยชา หากแต่ในทางตรงกนัขา้มกลบัมีความ
กระตือรือร้นและมีทศันคติเป็นบวกในงานท่ีพวกเขาทาํ แต่กระนั้นแลว้พวกเขาก็ถูกเอาเปรียบใน
สภาวะท่ีอุตสาหกรรมกระเทียมประสบปัญหาถดถอยทางเศรษฐกิจ การเขา้มาของแรงงานขา้มชาติ
ในภาคเหนือ ซ่ึงมีการใชแ้รงงานขา้มชาติในการผลิตกระเทียมในระดบัหมู่บา้นท่ีมีจาํนวนเพ่ิมมาก
ข้ึน สร้างปัญหาใหก้บัตลาดแรงงานทอ้งถ่ิน และทาํใหผู้ห้ญิงทอ้งถ่ินกลายเป็นคนชายขอบ  

ประการสุดท้ายเม่ือพิจารณาไปยงัปฏิกิริยาของผูป้ฏิบัติการในระดับท้องถ่ินท่ีถูก        
เอาเปรียบจากโครงสร้างระดับมหภาคการต่อรองและช่วงชิงของเกษตรกรในทอ้งถ่ินกับการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างตลาดขนาดใหญ่กบันโยบายของรัฐ เป็นเง่ือนไขสาํคญัในการดาํรงอยูข่อง
เกษตรกรผูป้ลูกกระเทียม ซ่ึงแสดงให้เห็นอย่างชดัแจง้แลว้ว่าขดัแยง้กบัความเช่ือทัว่ไปท่ีว่า
เกษตรกรขนาดย่อมจาํนวนมากจะล่มสลายลงไปในอุตสาหกรรมกระเทียมอนัเน่ืองมาจากการคา้
เสรีนั้น แทจ้ริงแลว้เกษตรกรขนาดย่อมไดเ้ปล่ียนวิกฤติอนัเกิดจากการคา้เสรีเป็นโอกาสสําหรับ
ปรับปรุงวิถีการดาํรงชีพใหม่ พวกเขายงัไดเ้ขา้ไปฉกฉวยใชน้โยบายและกฎระเบียบใหม่ทั้งหลาย
ให้เป็นประโยชน์กบัตวัเอง ด้วยการเขา้ร่วมในโครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อพวกเขา ในขณะท่ี
หลีกเล่ียงโครงการอ่ืนท่ีอาจทาํใหพ้วกเขาสูญเสียผลประโยชน์ ทั้งน้ีปฏิกิริยาทั้งหลายของเกษตรกร
มิไดมี้ความเป็นหน่ึงเดียว หากแต่มีความหลากหลาย และมีวิถีทางท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นภูมิทศัน์
การเกษตรระดบัทอ้งถ่ินท่ีเปล่ียนแปลงไปจึงเป็นผลอนัเน่ืองมาจากปฏิสัมพนัธ์ระหว่างตลาดท่ีมี
ลกัษณะบีบบงัคบักับโครงสร้างการเมืองในระดับทอ้งถ่ิน ซ่ึงถูกดัดแปลงไปด้วยภาวการณ์นํา     
และปฏิบติัการของเกษตรกรขนาดยอ่ม 
 
 
 


