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บุญส่ง มาตขาว และ อุบล อยู่หว้า 

ปิยาพร อรุณพงษ์ เรียบเรียง 

 

 
 

ความม่ันคงทางด้านอาหารเป็นเรื่องใหญ่ ท้ังในระดับครัวเรือน ชุมชน และระดับชาติ ความม่ันคง

ทางด้านอาหารไม่ได้มีเพียงแค่การมีอาหารท่ีเพียงพอ โภชนาการครบถ้วน หรือความปลอดภัย แต่เก่ียวข้องกับ

การท่ีประชาชนจะมีอํานาจในการจัดการระบบอาหารท้ังหมด ต้ังแต่ต้นทางคือผืนดิน ทรัพยากรชีวภาพ การ

กระจายอาหาร สร้างความหลากหลายของวัฒนธรรมการบริโภค ไปจนถึงการสร้างนโยบายโดยประชาชน  

จากจุดเล็ก ๆ ท่ีเป็นประสบการณ์ปฏิบัติการของกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านโนนยาง จ.ยโสธร นําโดยพ่อ

บุญส่ง มาตขาว ซ่ึงได้เล่าพัฒนาการเศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ินบนพ้ืนฐานความเข้มแข็งของการรวมกลุ่มเกษตรกร

ทําเกษตรอินทรีย์บ้านโนนยางท่ีเริ่มจากได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปี พ.ศ. 

2554 ให้มาทําโครงการนําร่องเพ่ือพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนของเกษตรกรรายย่อย จึงจัดต้ังองค์กรชาวบ้านข้ึน

บริหารงบประมาณเพ่ือส่งเสริมการทําเกษตรกรรมยั่งยืน หนุนเสริมปัจจัยการผลิต แหล่งน้ํา ระบบน้ําในไร่นา 

การปรับรูปแบบแปลงเกษตรให้เหมาะสม ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เลี้ยงสัตว์เพ่ือผลิตปุ๋ยคอกจําหน่ายแก่เกษตรกร จาก

การทําโครงการนําร่องฯ ได้เรียนรู้และได้ประสบการณ์ จนมีโอกาสได้บริหารจัดการงบประมาณแทนภาครัฐ 

เกิดเป็นรูปธรรม แปลงเกษตรยั่งยืน เกิดกลุ่ม องค์กร และเครือข่ายชาวบ้าน ประสานความร่วมมือกับภาครัฐ

จนขยายผลสู่นโยบายของภาครัฐ จนเกิดการยอมรับแนวคิดเกษตรกรรมยั่งยืนเพ่ือแก้ปัญหาความยากจน 

พ่อบุญส่งได้วิเคราะห์ศักยภาพฐานทรัพยากรด้านความหลากหลายทางสายพันธุ์ข้าวในระบบนิเวศต่าง 

ๆ ของภาคอีสาน ซ่ึงจําแนกได้เป็น 4 ระบบ คือ  
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1) ระบบนิเวศทาม มีลักษณะพ้ืนท่ีลุ่มริมน้ํา น้ําท่วมถึงในฤดูน้ําหลาก เกษตรกรจะปลูกข้าวท่ีมีอายุ

ยาว และสามารถยืดตัวได้ในช่วงน้ําท่วม เช่น ข้าวเจ้าลอย ข้าวเหนียวลอย ข้าวเหนียวกํ่าลอย พอน้ําลดจะปลูก

ข้าวอายุสั้นหรือท่ีเรียกว่าการทํานาแซง เช่น ข้าวอีเต้ีย ข้าวหอมสามกอ ข้าวหวิดหนี้ เป็นต้น  

2) ระบบนิเวศทุ่ง มีลักษณะเป็นพ้ืนท่ีราบขนาดใหญ่ จึงเหมาะกับการทํานา เลี้ยงสัตว์ในทุ่ง และปลูก

พืชผัก การทําการเกษตรพ้ืนท่ีราบลุ่มจะปลูกข้าว ท่ีมีอายุปานกลาง เช่น ข้าวนางนวล ข้าวเล้าแตก ข้าวเจ้า

แดง ข้าวแม่ฮ้าง และพ้ืนท่ีแอ่งกระทะมีน้ําขังจะปลูกข้าวหนัก หรือข้าวอายุยาว เช่น ข้าวเหนียวแดง ข้าวคํา

ผาย ข้าวพม่าหอม ข้าวพม่าลาย ข้าวแสนสบาย เป็นต้น  

3) ระบบนิเวศโคก ลักษณะพ้ืนท่ีดอน เป็นลอนคลื่นสูง ๆ ตํ่า ๆ การทําการเกษตรท่ีดอนจะปลูกข้าว

เบา หรือข้าวท่ีมีอายุสั้น เช่น ข้าวป้องแอ้ว ข้าวปลาซิว ข้าวดอแดง ข้าวดอฮี ข้าวดอแผ่ ข้าวกอเดียว ข้าวลํา

ตาล และบริเวณโคกท่ีสูงข้ึนไปอีกจะปลูกข้าวไร่ท่ีไม่ต้องการน้ํามาก เช่น ข้าวสายันต์ ข้าวชิลแม่จันทร์ ข้าวอี

แหล่ ข้าวอีแหล่โสตาย เป็นต้น 

4) ระบบนิเวศภู หรือนิเวศภูเขา เป็นพ้ืนท่ีท่ีเป็นภูเขาสูงตามแนวชายขอบของภาค การทําการเกษตร

จะปลูกข้าวไร่ เช่น ข้าวปลาซิวน้อย ข้าวหางปลาไหล ข้าวหอมภูพาน ข้าวกํ่าใจดํา ข้าวแผ่แดง ข้าวมังกรแดง 

ข้าวเจ้าไร่ ข้าวพญาลืมแกง ข้าวควายหลง เป็นต้น 

จากระบบนิเวศของอีสานท่ีมีความหลากหลาย ทําให้มีพันธุ์ข้าวท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับนิเวศ

นั้น ๆ แต่ละครัวเรือนมักจะไม่ได้มีท่ีดินเฉพาะนิเวศใดนิเวศหนึ่งเพียงอย่างเดียว แต่ประกอบด้วยหลายนิเวศทํา

ให้มีการจัดการแรงงานในครอบครัวได้อย่างเหมาะสม ด้วยรูปแบบการผลิตจากฐานทรัพยากรท่ีหลากหลาย

เช่นนี้จึงก่อให้เกิดระบบเกษตรกรรมยั่งยืน และวัฒนธรรมข้าว ระบบการผลิตของชีวิตเกษตรกรรายย่อยอย่าง

พ่อบุญส่งจะจัดการการผลิตข้าวเองในเกือบทุกข้ันตอน ต้ังแต่การเตรียมแปลง การหว่าน การเก็บเก่ียว การ

ตาก และบรรจุถุง ฯลฯ จะเห็นได้ว่า “การจัดการการผลิต” ของระดับชุมชน จะเกิดข้ึนใน “ระดับครัวเรือน” 

ซ่ึงเป็นการจัดการภายในครัวเรือนให้เกิดความสมบูรณ์ (มีกิน มีใช้) และหมุนเวียนสู่ “ระบบเศรษฐกิจชุมชน” 

ท่ีมีตั้งแต่การผลิต การขาย การแลกเปลี่ยนแบ่งปัน และการบริโภค 

เป็นท่ีน่าสังเกตว่าการจัดการการผลิตของเกษตรสมัยใหม่มักจะลดข้ันตอนและความละเอียดของการ

จัดการข้าวลงไปอย่างมาก เห็นได้ชัดจากท่ีไม่มีการตากข้าวก่อนนําไปขาย ซ่ึงแตกต่างจากอดีตท่ีชาวนาจะไม่

ขายข้าวสดจนมีคําสอนบอกต่อกันมาว่า “ถ้าบ่เห็นหน้าน้อง อย่าเพ่ิงไล่พ่ีหนี” หมายถึง ชาวนาอีสานสมัยก่อน

ถ้าไม่เห็นข้าวรุ่นใหม่ข้ึนมาก็จะไม่ขายข้าวรุ่นเก่าออก เพราะจะเป็นหลักประกันความม่ันคงทางอาหารของคน

อีสานว่าจะมีข้าวกินตลอดปี ต่างจากทุกวันนี้ท่ีข้าวไม่ทันข้ึนยุ้งก็นําไปขายให้โรงสี ส่งผลให้ชาวนาปัจจุบันต้อง

ซ้ือข้าวกิน นําไปสู่ความเปลี่ยนแปลงของวิถีการผลิตของชาวนาท่ีต้อง “ขายข้าวสดแล้วมาซ้ือข้าวสารกิน” และ

เสี่ยงต่อการสร้างหลักประกันความม่ันคงทางอาหารตามวิถีท่ีเคยมีมาอย่างในอดีต ประกอบกับการท่ีโรงสี

พยายามป่ันราคาข้าวสดให้สูงในช่วงต้นปี ทําให้ตลาดข้าวสดเกิดการขยายตัวเร็วมากเพ่ิมข้ึนไปอีก เม่ือราคาสด
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มีความล่อใจก็ส่งผลให้เกษตรกรส่วนใหญ่เลือกขายข้าวสดให้กับโรงสี ทําให้กลุ่มเผชิญกับสถานการณ์ความท้า

ทายใหม่หากยังรับซ้ือเฉพาะข้าวแห้งก็อาจไม่มีใครมาขายข้าวให้กลุ่ม 

วิถีการผลิตของชาวนาในแต่ละพ้ืนท่ีจะมีความแตกต่างกัน ท่ีเห็นเด่นชัดจากคําเรียกว่า “เกษตร

อินทรีย์วิถียโสธร” ไม่ได้หมายถึง ชาวนายโสธรทํานาข้าวอินทรีย์อย่างเดียว แต่การผลิตข้าวของชาวยโสธรจะ

เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต เชื่อมโยงกับความหลากหลายทางชีวภาพของสายพันธุ์ข้าว ความหลากหลายของระบบ

นิเวศท่ีเป็นโคก ทุ่ง ทาม ฯลฯ ส่งผลให้เกิดการใช้พันธุ์ข้าวท่ีแตกต่างกันไปตามแต่ละระบบนิเวศนั้น ๆ โดย

ความหลากหลายของสายพันธุ์ข้าวยังเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม เช่น วัฒนธรรมการกินข้าวในแต่ละสายพันธุ์ อีก

ท้ังการทําการตลาดของข้าวแต่ละสายพันธุ์ก็จะแตกต่างกันไปอีกด้วย 

ด้านการวางแผนผลิต ใช้หลัก “เอาตลาดนําการผลิต” หมายถึง วิเคราะห์ว่าพันธุ์ข้าวชนิดไหนท่ีมี

ความน่าสนใจทางการตลาดแต่คนยังไม่ค่อยปลูก ก็จะเลือกปลูกพันธุ์ข้าวชนิดนั้น โดยปัจจุบันมีการผลิตพันธุ์

ข้าวเกือบ 10 สายพันธุ์ เดิมทีในกลุ่มมีกันเพียง 2-3 ครอบครัว ปีแรกผืนนาอินทรีย์ให้ผลผลิตต่อไร่ เพียง 200-

250 กิโลกรัม/ไร่ ทุกวันนี้ผลผลิตของกลุ่มเพ่ิมสูงถึง 500 กิโลกรัม/ไร่ ท้ังยังได้กําไรจากราคาขายท่ีสูงข้ึนและยัง

มีตลาดรองรับชัดเจนจากความม่ันใจในกระบวนการผลิตท่ีปลอดภัย 

ปัจจัยสําคัญของการทําให้ชาวนาหันมาทํานาข้าวอินทรีย์ คือกําลังการซ้ือของผู้บริโภค ซ่ึงกิจกรรมการ

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท กระทิงแดง จํากัด ในการรับซ้ือผลิตผลข้าวอินทรีย์ของกลุ่ม

ทุกฤดูกาลผลิต ได้ช่วยส่งเสริมแนวคิดและการดําเนินของกลุ่มอย่างเป็นรูปธรรม เพราะยอดสั่งซ้ือข้าวอินทรีย์ 

กว่า 60 ตัน ในราคาประกันท่ีกิโลกรัมละ 20 บาท ทําให้กลุ่มม่ันใจว่า ฤดูกาลเก็บเก่ียวผลผลิตปลายปีนี้จะมี

ผู้บริโภครับซ้ือผลิตผลกลุ่มแน่นอน ซ่ึงนับเป็นองค์กรธุรกิจรายแรกในฐานะผู้บริโภคท่ีร่วมสนับสนุนกลุ่มครบ

วงจรต้ังแต่เพาะปลูกไปจนถึงรับซ้ือ  

แนวทางการตลาดท่ีน่าสนใจหลายประการของกลุ่มพ่อบุญส่ง คือ 

1) การหลีกเลี่ยงพันธุ์ข้าวกระแสหลัก พันธุ์ข้าวเศรษฐกิจ เช่น ข้าวหอมมะลิ เนื่องจากจะมีการแข่งขัน

ด้านราคา ช่องทางการตลาดสําหรับเศรษฐกิจข้าวในระดับครัวเรือน หรือระดับชุมชนจึงต้องหลีกเลี่ยงพันธุ์ข้าว

กระแสหลัก และวางอยู่บนพ้ืนฐานศักยภาพท่ีสามารถจัดการเองได้ 

2) เพ่ิมช่องทางการตลาด โดยเฉพาะการเปิดพ้ืนท่ีของตลาดเขียวท้ังในระดับชุมชน ระดับท้องถ่ิน และ

หน่วยงานราชการต่าง ๆ (เทศบาล ท่ีว่าการอําเภอ โรงพยาบาล ฯลฯ) 

3) การขายข้าวตรงสู่ผู้บริโภค ราคาท่ีตกลงซ้ือขายอยู่ภายใต้ระบบการค้าท่ีเป็นธรรม โดยแนบใบเสนอ

ราคาต้นทุน กับราคาท่ีกลุ่มต้องการขายเสนอต่อผู้ซ้ือ นอกจากนี้ยังสามารถตกลงราคาซ้ือขายล่วงหน้าได้ 

ปัจจุบันมียอดการผลิต 100 ตันข้าวสารต่อปี หรือ 150 ตันข้าวเปลือกต่อปี 

การสร้างตลาดและเครือข่ายความม่ันคงทางอาหารมีความท้าทายอยู่มาก คุณอุบล อยู่หว้า เครือข่าย

เกษตรกรรมทางเลือก จ.ยโสธร ได้ชี้ให้เห็นถึงมายาคติในระบบอาหารของไทยในด้านต่าง ๆ มากมาย อาทิ 
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มายาคติเรื่องความปลอดภัยในอาหาร มีความพยายามช่วงชิงนิยามความปลอดภัยของอาหารของกลุ่มทุน เช่น 

การเลี้ยงในระบบปิดคือ ความสะอาด ผักสะอาดคือผักท่ีไม่เป้ือนดิน พืชพันธุ์ธัญญาหารไม่มีความหลากหลาย 

ไม่รู้ท่ีมาแล้วระยะทางการขนส่งท่ีไกลเกินความจําเป็น เช่น ผักผลไม้จากประเทศลาวต้องเดินทางมาท่ีตลาด

ไทย (กรุงเทพ) ก่อน แล้วถึงจะนําไปไปวางขายต่อท่ีภาคอีสาน ท้ังหมดนี้เกิดจากความพยายามสร้างระบบ

อาหารท่ีผูกขาดของกลุ่มทุนขนาดใหญ่ สร้างความไม่เป็นธรรมกับเกษตรกรรายย่อย ฉะนั้นจึงเป็นเรื่องของ

การเมืองเรื่องอาหารด้วย 

คุณอุบลจึงเสนอรูปแบบระบบอาหารของไทยท่ีควรจะเป็น คือ สร้างฐานทรัพยากรให้เกิดการดํารงอยู่

ในหลากหลายระบบนิเวศ การรักษาพันธุกรรมพืชและสายพันธุ์สัตว์ท้องถ่ิน แสวงหาความร่วมมือในการสร้าง

ตลาดเขียว สร้างสายสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการในท้องถ่ินหรือในเมืองให้เข้ามามีส่วนร่วม หรือเรียกว่า การ

หาแนวร่วม พัฒนาความสัมพันธ์ใหม่ร่วมกันของเกษตรกรกับผู้บริโภคในเมือง การบริโภคอาหารท้องถ่ินท่ีสด 

และไม่ต้องขนส่งทางไกล ดังเช่น Motto ของเมือง Houston Ville ท่ีว่า “บริโภคความสด บริโภคอาหาร

ท้องถ่ิน” พัฒนาองค์กรผู้ผลิตให้มีระบบการควบคุมภายใน เน้นการผลิตท่ีเชื่อมโยงกับวิถีการบริโภคระหว่าง

เมืองและชานเมืองหรือชนบทท่ีเป็นผู้ผลิต สร้างพ้ืนท่ีปฏิสัมพันธ์เชื่อมโยงตลาดกับชุมชนในรูปตลาดเขียว

ท้องถ่ิน 

อย่างไรก็ตาม พ่อบุญส่งเน้นย้ําว่า การตลาดของข้าวอินทรีย์ท่ีตนดําเนินการมานั้น เกิดจากการร่วมกัน

วิเคราะห์ศักยภาพตนเอง ศักยภาพกลุ่ม และชุมชน จนนําไปสู่การออกแบบและวางแผนผลิตและจําหน่าย บน

ฐานทรัพยากรและความหลากหลายในท้องถ่ิน เพ่ือพัฒนาฐานเศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ิน ให้สามารถดําเนินการ

ไปได้ตามศักยภาพเท่าท่ีมีอยู่ โดยไม่หลงวิ่งไปตามกระแสหลักของตลาด และผู้บริโภคสามารถมีส่วนร่วมในการ

เลือกบริโภคอาหารท่ีดีต่อสุขภาพตนเองและเป็นผู้ร่วมสร้างระบบอาหารปลอดภัย สร้างสังคมท่ีเป็นธรรม และ

การรักษาสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืนได้ คุณอุบลเสริม 

ปัจจุบันเครือข่ายเกษตรทางเลือกภาคอีสานได้ตั้งศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ข้าวพ้ืนบ้าน หรือ

ธนาคารเมล็ดพันธุ์ เพ่ือเป็นแหล่งเก็บรวบรวมและกระจายพันธุ์ข้าวพ้ืนบ้านต่อไป 


