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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางในการส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่
ย
เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปจนถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
ประกอบด้วยการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
การทาเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่เกาะพะงัน

บทคัดย่อภาษาไท

จากผลการศึกษาพบว่าตัวแสดงสาคัญในการส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่เกาะพะ
งัน ได้แก่ เกษตรกร ที่จะต้องมีบทบาทเป็นผู้นา (Leader) ในการขับเคลื่อน ขณะที่ภาครัฐมีบทบาท
เป็ น หน่ ว ยที่ ค อยให้ก ารสนั บ สนุ น (Supporter) ในส่ ว นของกลยุ ทธ์ ก ารขับ เคลื่ อ นเกษตรอินทรีย์
เครื่องมือเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องและมาตรการในการดาเนินการสามารถแบ่งได้เป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะแรก (ภายในระยะเวลา 3 ปี) เป็นระยะที่เน้นการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มผู้ทาเกษตร
อินทรีย์ มีการวางแผนการผลิตและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ภายในกลุ่ม การอุดช่องว่างของความ
ต้องการด้านต่าง ๆ ของเกษตรกรโดยการแสวงหาความช่วยเหลือจากภายนอก สร้างโอกาสและเวที
ในการพบปะกันของเกษตรกรกับผู้ประกอบการและการส่งเสริมการเกษตรแบบ CSA โดยการใช้
ระบบการรับรองมาตรฐานแบบ PGS และการสร้างค่านิยมวิถีเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ ในระยะกลาง
(ภายในระยะเวลา 3-5 ปี ) เป็ น ระยะที่ เ น้ น การส่ ง เสริ ม โดยใช้ ก ารท่ อ งเที่ ย วเป็ น ฐานในแนวทาง
“Organic Tourism” ร่วมกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่วิถีเกษตรอินทรีย์ ให้ความสาคัญกับการ
สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการกับเกษตรกร และการบูรณาการร่วมกันของ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง และระยะสุดท้าย (ภายในระยะเวลา 5-20 ปี) จะมุ่งเน้นการเข้ามามี
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The purpose of this research is to study the approaches and the obstacles to promote
an organic agriculture and to suggest how to put the organic agriculture promotion policy into
action in Koh Phangan, Surat Thani. The research methods were qualitative research including
documentary research and in-depth interview with the persons related to the organic agriculture
promotion.

บทคัดย่อภาษาอังกฤ

The results of this study found that the key actors of promoting the organic agriculture
in Koh Phangan are the farmers taking the leading role (Leader) and the government taking the
supporting role (Supporter). The strategies to facilitate the organic agriculture could be divided into
three phases. The first phase (within three years) is to empower the organic farmers by encouraging
the organic farmers to form a strong group and seek assistance to fulfill their requirements from
outside the group, providing the opportunities for the farmers and the business owners to assemble
and promote the CSA, using the PGS and upholding values of organic agriculture way of life in the
area. The second phase (within 3-5 years) is to encourage the tourism to collaborate with the
organic agriculture section to operate the Organic Tourism. Develop an understanding between the
government sectors and the farmers. The final phase (within 5-20 years) is to focus on the role of
the government to promote the organic agriculture in higher level, further the organic agriculture
to be a business and assist the organic produce to be sold in international markets.
The strategies to promote the organic agriculture in Koh Phangan in three phases are the
approaches analyzed from the research, the possibilities, methods and policies which all of the
relevant sectors can apply the policy instruments and the procedures to planning the organic
agriculture promotion policies in Koh Phangan, Surat Thani in the future.
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะไม่สามารถสาเร็จลุล่วงได้หากไม่ได้รับความอนุเคราะห์จาก รอง
ศาสตราจารย์ วั น ชั ย มี ช าติ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ผู้ ใ ห้ ค าแนะน าและข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ยิ่งในการทาวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ ผู้ซึ่งคอยชี้แนะและถ่ายทอดประสบการณ์การทางานวิจัย
และงานด้านวิชาการ ผู้ซึ่งมอบความเมตตา ความเอื้ออาทรและกาลังใจในการทาวิทยานิพนธ์ของ
ผู้วิจัยมาโดยตลอด “อาจารย์” ผู้ซึ่งเป็นมากกว่าผู้ให้ความรู้แต่ยังเป็นแบบอย่างทางความคิดและ
แนะแนวทางการดาเนินชีวิตอย่างละเมียดละไมให้แก่ผู้วิจัยมาโดยตลอด
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. สมพงษ์ ศิริโสภณ ที่กรุณาให้เกียรติ
เป็ น ประธานกรรมการวิ ท ยานิ พ นธ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร. อั ญ ชลี สงวนพงษ์ ในฐานะ
กรรมการวิทยานิพนธ์ ที่ได้ให้ข้อมูลและคาแนะนาที่เป็นประโยชน์และสาคัญยิ่ง นอกจากนี้ยัง
ชี้แนะข้อบกพร่องของผู้วิจัยด้วยความเมตตาตลอดระยะเวลาการทาวิทยานิพนธ์ที่ผ่านมา
ขอขอบพระคุ ณ ผู้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ ทุ ก ท่ า นที่ ส ละเวลาอั น มี ค่ า ในการให้ ข้ อ มู ล อั น เป็ น
ประโยชน์ในการทาวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ ขอบพระคุณอาจารย์และผู้ร่วมโครงการขับเคลื่อนนโยบาย
เกษตรอินทรีย์บนเกาะพะงัน (สานักวิชาทรัพยากรการเกษตรและคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย) ทุกท่าน ที่กรุณาให้ความรู้ คาแนะนา ให้ความช่วยเหลือและให้การดูแลผู้วิจัยเป็น
อย่างดีตลอดระยะเวลาในการเก็บข้อมูลร่วมกัน
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คุณมนฤดี คุณชลธิชา คุณณัฐกานต์
และคุณจิราพร ที่คอยดูแลให้การสนับสนุนและช่วยเหลื อตลอดระยะเวลาในการเป็นนิสิตคณะ
รัฐศาสตร์ จุฬาฯ ไปจนสิ้นสุดช่วงของการทาวิทยานิพนธ์ของผู้วิจัย และเหนือสิ่งอื่นใดขอขอบคุณ
ความรัก มิตรภาพและความเป็นพี่น้องที่ผู้วิจัยจะไม่มีวันลืม
ขอบคุณ “เพื่อน” “พี่” “น้อง” ที่อยู่เคียงข้าง คอยให้กาลังใจและความช่วยเหลือผู้วิจัย
เสมอมา “มะเหมี่ยว มิ้น บี ตาล อะตอม ศร ป้ากิ๊บ หมูใหม่ พี่บอย เบล ทราย อิม พิ้ว พี่ปุ๊ก” ผู้ซึ่ง
ทาให้ผู้วิจัยได้สัมผัสกับความลึกซึ้งของคาว่า “น้าใจและมิตรภาพ” มากกว่าครั้งใดๆ ขอขอบคุณ
ด้วยหัวใจ ความรักและมิตรภาพทั้งหมดของผู้วิจัยเช่นเดียวกัน
ท้ายที่สุดขอกราบขอบพระคุณ คุณแม่ อรไท เขียวลือ บุคคลสาคัญผู้ซึ่งเป็นดั่งชีวิต ดั่ง
ดวงใจและโลกทั้งใบของผู้วิจัย ผู้ซึ่งเปรียบเหมือนต้นน้าของสายธารแห่งความรัก กาลังใจและ
ความศรัทธาที่คอยหล่อเลี้ยงจิตใจและมอบความมุ่งมั่น เข้มแข็งให้กับผู้วิจัยมาจนถึงทุกวันนี้
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1

บทที่ 1
บทนา

1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การพัฒนาเกษตรกรรมของประเทศไทยตั้งแต่อดีตที่ผ่านมานับตั้งแต่ ช่วงยุคปฏิวัติเขียว
(Green Revolution) ได้เปลี่ยนจากการทาเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมไปสู่การทาเกษตรกรรมรูปแบบ
ใหม่ที่มีการนาเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร เครื่องจักร การใช้สารเคมีเป็นปัจจัยการผลิตเป็นรูปแบบ
การทาเกษตรเชิงเดี่ยวเพื่อมุ่งเน้นให้ผลผลิตมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของตลาดภายใต้ระบบ
เศรษฐกิจทุนนิยม อย่างไรก็ตามผลพวงจากการใช้ทรัพยากรอย่างไม่ระมัดระวังและการมุ่งเน้นปริมาณ
ผลผลิตที่มากเกินไปโดยไม่คานึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและผลกระทบจากการปนเปื้อนสารเคมีใน
การทาเกษตรกรรมรวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค ทาให้ในช่วงระยะเวลามากกว่า 20 ปีที่
ผ่ า นมาการท าเกษตรกรรมของประเทศไทยได้ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นกระบวนทั ศ น์ ใ หม่ โ ดยมี ก าร
ปรับเปลี่ยนจากการทาการเกษตรที่พึ่งพาการใช้สารเคมีไปสู่แนวทางการทาเกษตรกรรมที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ดีต่อสุขภาพและมุ่งเน้นการพัฒนาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนมากขึ้น เปลี่ยนระบบการ
ผลิตจากระบบการเกษตรที่มีการใช้สารเคมีเป็นปัจจัยสาคัญในการผลิตมาเป็นระบบการผลิตที่พึ่งพา
กลไกนิเวศธรรมชาติ หรือแนวทาง “เกษตรอินทรีย์” ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการทาเกษตรกรรมอย่าง
ยั่งยืนตามแนวทางการทาเกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ได้มีการปรับ
กระบวนทั ศน์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 8 เป็นต้นมา (พ.ศ. 2540 – 2544) ด้วยการน้อมน าหลั ก เศรษฐกิจ พอเพีย งของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เข้ามาเป็นปรัชญาในการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจของ
ประเทศ ในส่วนของภาคการเกษตรมีการปรับโครงสร้างภาคเกษตรกรรมเข้าสู่วิถีการทาเกษตรกรรม
อย่างยั่งยืนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ วนเกษตร เป็น
ต้น และยังคงยึดแนวทางการทาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนนี้ต่อเนื่องมาจนถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งเป็นเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับปัจจุบัน ในขณะเดียวกันหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงอย่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มี
การจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายใต้ความรับผิดชอบ
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ของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและพัฒนาการเกษตรกรรม
ของประเทศไทยให้มีความสอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่ละฉบับ
ในวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2548 คณะรัฐมนตรีได้มีมติกาหนดให้ “เกษตรอินทรีย์” เป็นวาระ
แห่งชาติโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตในภาคเกษตรกรรมจากการ
ใช้สารเคมีเป็นการทาการเกษตรวิถีอินทรีย์เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ของประเทศ
ไทยให้ เ ป็ น แหล่ ง ผลิ ต อาหารปลอดภั ย เตรี ย มพร้ อ มเพื่ อ ก้ า วเข้ า สู่ การเป็ น ครั ว ของโลกและยั ง ได้
เห็นชอบร่างหลักการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านเกษตรอินทรีย์รวมทั้งอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
อานวยการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์โดยกาหนดให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ดาเนินการ ต่อมา
ในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2548 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เสนอยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยมีสาระสาคัญคือการพัฒนาการเกษตร
อย่างยั่งยืนโดยใช้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมระบบการเกษตรแบบใหม่ซึ่งแนวทางการทาเกษตรอินทรีย์
ถูกนับเป็นส่วนหนึ่งในแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว จนกระทั่งนาไปสู่การดาเนินการจัดทา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2551 – 2554 ตามมติคณะรัฐมนตรี
ในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 และจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติตามมติ
คณะรัฐมนตรีวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555
ปัจจุบันกระแสการทาเกษตรอินทรีย์ทั่วโลกมีอัตราการขยายตัวอย่างรวดเร็วเนื่องจากกระแส
ความนิยมในการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่เพิ่มมากขึ้น ข้อมูลสถิติเกษตรอินทรีย์ (The World of
Organic Agriculture: Statistics and Emerging Trends 2016) โดยสถาบั น วิ จั ย เกษตรอิ น ทรี ย์
(Research Institute of Organic Agriculture - FiBL) ระบุว่าจากการสารวจใน 179 ประเทศในช่วง
ปี พ.ศ. 2558 มีพื้นที่ที่ทาเกษตรอินทรีย์คิดเป็น 50.9 ล้านเฮกเตอร์ หรือประมาณ 318.125 ล้านไร่
ทั่วโลก ในขณะที่ผู้ประกอบการด้านเกษตรอินทรีย์มีทั้งหมด 2.4 ล้านรายโดยในทวีปเอเชียคิดเป็นร้อย
ละ 35 ซึ่งเป็นอันดับที่หนึ่งของโลก นอกจากนี้ยังพบว่าจานวนผู้ประกอบการและเกษตรกรที่ทา
เกษตรอินทรีย์เพิ่มจานวนเพิ่มขึ้น 160,000 รายทั่วโลกหรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับสถิติ
ในปี พ.ศ. 2557 สาหรับประเทศไทยมีส่วนแบ่งการตลาดของผลิตภัณฑ์อินทรีย์คิดเป็นร้อยละ 0.2
ของส่วนแบ่งตลาดโลกโดยมีตัวเลขผู้ประกอบการอยู่ที่ 13,254 ราย ผู้แปรรูป 218 รายและผู้ส่งออก
ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ 51 ราย (Lernoud, 2017)
ประเทศไทยมีแนวโน้มการเติบโตด้านการทาเกษตรอินทรีย์ ที่ดีโดยพิจารณาจากการเพิ่มขึ้น
ของพื้ น ที่ ก ารท าเกษตรอิ น ทรี ย์ ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2555 พบว่ า มี พื้ น ที่ 32,577 เฮกเตอร์ คิ ด เป็ น
203,606.25 ไร่ในปี พ.ศ. 2556 มีพื้นที่การทาเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นเป็น 33,840 เฮกเตอร์ คิดเป็น
211,500 ไร่ ปี พ.ศ. 2557 จานวน 37,684 เฮกเตอร์ คิดเป็น 235,525 ไร่และปี พ.ศ. 2558 เป็น
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จานวนทั้งสิ้น 45,587 เฮกเตอร์ คิดเป็น 284,918.75 ไร่ สะท้อนถึงการขยายตัวของตลาดและฐาน
การผลิตในภาคการเกษตรในส่วนของการทาเกษตรอินทรียท์ ี่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ตารางที่ 1 แสดงพื้นที่การทาเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยตั้งปี พ.ศ. 2555 - 2558
พ.ศ.
2555
พื้นที่ (ไร่) 203,606.25

2556
211,500

2557
235,525

2558
284,918.75

ที่มา : The World of Organic Agriculture: Statistics and Emerging Trends 2017
การเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยในประปี พ.ศ. 2559 มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยในปี
2558 มีการขยายตัวสูงถึงร้อยละ 21 โดยพื้นที่การทาเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ในปี พ.ศ 2557 คิดเป็นจานวน 235,523.35 ไร่ และคิดเป็นจานวน 284,918.44 ไร่ ใน
ปี พ.ศ. 2558 เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 27.99 (วิฑูรย์ ปัญญากุล, 2559)
ในส่วนของพื้นที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นนับว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจสูงเนื่องจากมีการหลั่งไหลของนักท่องเที่ยวจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเข้าสู่พื้นที่
ต่อเดือนเป็นจานวนมากในฐานะพื้นที่ที่เป็นที่รู้จักในการจัดกิจกรรม ฟูลมูนปาร์ตี้ (Full Moon Party)
และนับเป็นอันดับ 3 ของสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวไปเยือนมากที่สุดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยในปี 2554 มีจานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาภายในพื้นที่ราว 619,609 คนโดยส่วนใหญ่เป็น
ชาวต่างชาติ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันกิจกรรมที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและธุรกิจต่าง ๆ ภายในเกาะพะ
งันเริ่มมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นโดยมีการปรับเปลี่ยนเข้าสู่การท่องเที่ยวและการทาธุรกิจเชิง
สุขภาพ เช่นโรงแรม ร้านอาหารมังสวิรัติ โรงเรียนสอนโยคะ เป็ นต้น ในด้านการทาเกษตรกรรม
ภายในพื้นที่นั้นแต่เดิมเกาะพะงันมีการทาเกษตรกรรมแบบพึ่งพาการใช้ปุ๋ยและสารเคมีที่ค่อนข้างน้อย
ไปจนถึงการทาเกษตรกรรมแบบปลอดสารเคมีโดยการทาเกษตรกรรมดั้งเดิมของคนในพื้นที่คือการทา
สวนมะพร้าวและสวนผลไม้เป็นหลัก
ในช่ ว งปี พ.ศ. 2553 – 2554 กระทรวงพาณิ ช ย์ ไ ด้ เ ข้ า มาสนั บ สนุ น และจัด ให้ มีโ ครงการ
“เกาะพะงัน เกาะเกษตรอินทรีย์ ” และได้มีการประกาศเจตนารมณ์ให้มีการพัฒนาเกาะพะงันเป็น
เกาะเกษตรอินทรีย์ ในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ภายใต้ความร่วมมือจากมูลนิธิสายใยแผ่นดิน
และสมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย โดยมี วัตถุประสงค์หลักในการสร้างความรับรู้เกี่ยวกับการทา
เกษตรอินทรีย์ให้กับคนในพื้นที่และผลักดันให้เกาะพะงันกลายเป็นเกาะเกษตรอินทรีย์รวมถึงการ
วางแผนปฏิบัติการและการฝึกอบรมการทาเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกรในพื้นที่ด้วย ในการเข้ามา
ประกาศเจตนารมณ์ครั้งนี้เกษตรกรได้มีการรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนและร่วมกันเปิดร้านค้ากลุ่ม
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วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เกาะพะงันโดยใช้งบประมาณสาหรับเช่าพื้นที่เปิดร้านค้าจากการกู้เงิน
ร่วมกันในนามของกลุ่มวิสาหกิจโดยร้านค้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เกาะพะงันเดิมจาหน่าย
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ทั้ ง พื ช ผั ก ในดิ น (GAP) พื ช ผั ก ไร้ ดิ น (Hydroponics) พื ช ผั ก อิ น ทรี ย์ (Organic) และ
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากธรรมชาติอื่น ๆ อย่างไรก็ตามหลังจากเสร็จสิ้นโครงการอบรมแล้วกระแสเกี่ยวกับ
การท าเกษตรอินทรีย์ใ นพื้นที่ เ กาะพะงั นกลับหยุด ชะงักลงเนื่อ งจากหลั งจบโครงการไม่ไ ด้ มี ก าร
ดาเนินการติดตามต่อ รวมถึงการประสบปัญหาภายในกลุ่มเกษตรกรเอง เช่น ด้านภาวะผู้นากลุ่ม
เนื่ อ งจากประธานกลุ่ ม ไม่ มี ค วามเข้ ม แข็ ง พอที่ จ ะรวมกลุ่ ม สมาชิ ก ได้ อี ก ทั้ ง ยั ง มี ปั ญ หาระบบการ
บริหารงานที่ไม่ชัดเจน ปัญหาเรื่องความโปร่งใส ไม่มีระบบการจัดการและแจกแจงบัญชี
จะเห็นได้ว่ากระแสของการทาเกษตรอินทรีย์ทั้งภายในประเทศและระดับโลกกาลังมีการ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่เกาะพะงันเองก็มีความน่าสนใจในแง่ของพื้นที่ที่มีตลาดผู้ซื้อขนาด
ใหญ่และมีกาลังซื้อค่อนข้างมาก รวมทั้งเกษตรกร ภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐเองแต่เดิมก็มี
ความสนใจที่จะส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่เกาะพะงันแต่การส่งเสริมและขับเคลื่อนการทา
เกษตรอินทรีย์บนพื้นที่เกาะพะงันที่ผ่านมากลับไม่ประสบผลสาเร็จ ดังนั้นจึงควรมีการศึกษานโยบาย
การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานีและหาแนวทางต้นแบบในการ
ดาเนินการส่งเสริมเพื่อให้นโยบายการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เกิดขึ้นจริงได้
1.2 คาถามในการวิจัย
การนานโยบายการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ไปปฏิบัติในพื้นที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทาได้อย่างไร
1.3 วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาแนวทางในการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่เกาะพะงัน
2.เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่เกาะพะงัน
3.เพื่อเสนอแนะแนวทางในการนานโยบายการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์สู่การปฏิบัติในพื้นที่
เกาะพะงัน
1.4 ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง นโยบายการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์
ธานี เป็นการศึกษานโยบายและแนวทางการนานโยบายการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ไปปฏิบัติ รวมถึง
ความหมาย วิธีการ องค์การและตัวแสดงที่มีบทบาทในการนานโยบายไปปฏิบัติ โดยการศึกษาในครั้ง
นี้มุ่งเน้นไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง 3 ส่วนด้วยกันคือ หน่วยงานราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ สานักงาน
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เกษตรอาเภอ สานักงานเกษตรจังหวัด สานักงานพาณิชย์จังหวัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
เกาะพะงั น คื อ เทศบาลต าบลเพชรพะงั น เทศบาลต าบลเกาะพะงั น เทศบาลต าบลบ้ า นใต้
ผู้ประกอบการที่มีความต้องการซื้อผลผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรกรผู้ที่มีความต้องการทาเกษตร
อินทรีย์ในพื้นที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี
1.5 คาจากัดความที่ใช้ในงานวิจัย
1.5.1 เกษตรอินทรีย์ คือ ระบบการทาเกษตรกรรมที่ตระหนักถึงกระบวนการทางนิเวศวิทยา
ความหลากหลายทางชีวิภาพและวัฏจักรธรรมชาติแทนการใช้ปัจจัยการผลิต เช่น สารมีต่าง ๆ ที่มี
ผลกระทบด้านลบต่อระบบนิเวศ เกษตรอินทรีย์เป็นการผสมผสานศาสตร์พื้นบ้าน นวัตกรรมและ
วิทยาศาสตร์ในการสร้างประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่เกี่ยวข้อง
โดยมีหลักการที่ให้ความสาคัญกับ มิติด้านสุขภาพ (Health) มิติด้านระบบนิเวศวิทยา (Ecology) มิติ
ด้านความเป็นธรรม (Fair) และมิติด้านการดูแลเอาใจใส่ (Care) ซึ่งการทาเกษตรอินทรีย์นั้นสิ่งสาคัญ
คือการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ซึ่งเป็นกระบวนการเพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตรและ
บริการนั้น ๆ เป็นไปตามข้อกาหนดมาตรฐานอินทรีย์โดยหัวใจของการรับรองมาตรฐานคือ การรับรอง
ระบบและกระบวนการผลิต
1.5.2 เกษตรกร หมายถึง เกษตรกรผู้มีความสนใจในการทาเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่เกาะพะ
งัน
1.5.3 ผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม โรงเรียนสอนโยคะ
บนพื้นที่เกาะพะงันที่มีความสนใจและต้องการซื้อผลิตภัณฑ์อินทรีย์
1.5.4 หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง หมายถึง หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่และบทบาทโดยตรง
ในการส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่เกาะพะงัน ได้แก่ สานักงานเกษตรจังหวัด สานักงาน
เกษตรอาเภอ ส านักงานพาณิชย์จังหวัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เกาะพะงัน ได้แก่
เทศบาลตาบลเพชรพะงัน เทศบาลตาบลเกาะพะงัน เทศบาลตาบลบ้านใต้ เป็นต้น
1.5.5 เจ้าหน้าที่ผู้นานโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องและข้าราชการใน
หน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทโดยตรงในการส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่เกาะพะงัน
1.5.6 นโยบายสาธารณะ หมายถึง กิจกรรม โครงการ หรือแผนงาน ที่รัฐเลือกที่จะดาเนินการ
โดยมุ่งหวังผลผลิตและผลลัพธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
1.5.7 เครื่องมือเชิงนโยบายสาธารณะ หมายถึง รูปแบบ วิธีการ แนวทางหรือมาตรการที่เมื่อ
นาไปปฏิบัติใช้แล้วทาให้นโยบายสาธารณะนั้น ๆ ประสบผลสาเร็จ

6
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
การศึกษาเรื่อง “นโยบายการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี”
จะช่วยให้ทราบถึงแนวทางที่เหมาะสมสาหรับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่เกาะพะงัน จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ซึ่งผู้วิจยั คาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนี้
1.6.1 ประโยชน์ในเชิงปฏิบตั ิ
1.6.1.1 ช่ ว ยเป็ น แนวทางในการด าเนิ น การส่ ง เสริ ม เกษตรอิ น ทรี ย์ ใ นพื้ น ที่ เ กาะพะงั น ที่
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปสู่ความสาเร็จของนโยบายการส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์ในพื้นที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1.6.1.2 ช่ ว ยเป็ น แนวทางในการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข และสร้ า งมาตรการที่ เ หมาะสมในการ
ดาเนินการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่เกาะพะงันเพื่อนาไปสู่ความสาเร็จของนโยบายการส่งเสริม
เกษตรอินทรีย์ในพื้นที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1.6.2 ประโยชน์ในเชิงวิชาการ
ช่วยเป็นแนวทางและเป็นข้อมูลสาหรับผู้ที่สนใจศึกษา ค้นคว้าและวิจัยเพื่อเป็นการพัฒนา
องค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างแนวทางการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์นโยบายการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ใน
พื้นที่อื่น ๆ ต่อไป
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในส่วนของบทที่ 1 ผู้วิจัยได้ชี้ให้เห็นถึงที่มาและความสาคัญของการส่งเสริมการทาเกษตร
อินทรีย์ ในพื้นที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมถึงเป้าหมายของงานวิจัยในครั้งนี้ สาหรับในบทที่
2 จะเป็นการสารวจวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลในการสร้างกรอบแนวคิดใน
การศึกษา โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 หัวข้อย่อย คือ ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ข้อมูล
ทั่วไปของพื้นที่เกาะพะงัน ยุทธศาสตร์และนโยบายของภาครัฐ ตัวอย่างโครงการและการนานโยบาย
เกษตรอินทรีย์ไปสู่การปฏิบัติ แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและกรอบแนวคิดการวิจัย
2.1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์
2.1.1 ความหมายของเกษตรอินทรีย์
ในเดือนกันยายน ปี ค.ส. 2005 จากมติที่ประชุมใหญ่ IFOAM (International Federation
of Organic Agriculture Movements) หรือสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ ได้ให้คาจากัดความ
ของOrganic Agriculture หรือ เกษตรอินทรีย์ ว่า เป็นระบบของการผลิตที่ให้ความสาคัญกับสุขภาพ
ของดิน ระบบนิเวศน์และประชาชน เกษตรอินทรีย์ตระหนักถึงกระบวนการทางนิเวศวิทยา ความ
หลากหลายทางชีวิภาพและวัฏจักรธรรมชาติที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นที่แทนการใช้ปัจจัยการ
ผลิตที่มีผลกระทบด้านลบ เกษตรอินทรีย์ผสมผสานศาสตร์พื้นบ้าน นวัตกรรมและวิทยาศาสตร์ใน
การสร้างประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่เป็นธรรม และคุณภาพชีวิตที่ดีของ
สิ่งมีชีวิตทุกชนิดทีเ่ กี่ยวข้อง (วิฑูรย์ ปัญญากุล, 2555)
" Organic Agriculture is a production system that sustains the health of soils,
ecosystems and people. It relies on ecological processes, biodiversity and cycles
adapted to local conditions, rather than the use of inputs with adverse effects. Organic
Agriculture combines tradition, innovation and science to benefit the shared
environment and promote fair relationships and a good quality of life for all involved."
(International, 2005)
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2.1.2 หลักการพื้นฐานของการทาเกษตรอินทรีย์ (Development, 2010)
1. สุ ขภาพ (Health) – เกษตรอินทรีย์ควรรักษาและเสริมสร้างสุขภาพของดิน พืช สัตว์
มนุษย์และโลก
2. นิเวศวิทยา (Ecology) – เกษตรอินทรีย์ควรอยู่บนพื้นฐานของระบบนิเวศที่มีชีวิต ช่ วย
รักษาระบบนิเวศและทางานร่วมกัน
3. ความเป็นธรรม (Fair) – เกษตรอินทรีย์ควรสร้างขึ้นบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่เป็น
ธรรมระหว่างสิ่งแวดล้อมและโอกาสในการมีชีวิต
4. การดูแล (Care) - เกษตรอินทรีย์ ควรถูกจัดการอย่างระมัดระวังและรับผิดชอบในการ
ปกป้องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคนในปัจจุบันไปจนถึงคนรุ่นถัดไปและสิ่งแวดล้อม
2.1.3 หลักปฏิบัติของเกษตรอินทรีย์ (วิฑูรย์ ปัญญากุล, 2555)
เกษตรอินทรีย์ใช้แนวทางในการฟื้นฟูระบบนิเวศการเกษตรและปรับปรุงดินเพื่อให้พืชมีความ
แข็งแรงด้วยวิธีการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย
1. การปลูกพืชหมุนเวียน โดยปลูกพืชเปลี่ยนชนิดไปเรื่อย ๆ แทนที่จะปลูกพืชชนิดเดียวกัน
ซ้า ๆ ซึ่งจะทาให้แร่ธาตุในดินมีความหลากหลายทาให้ดินมีความสมบูรณ์อีกทั้งเกษตรกรเองก็ไม่ต้อง
ใช้สารกาจัดศัตรูพืชเนื่องจากวงจรชีวิตและที่อยู่ของศัตรูพืชจาพวกแมลงถูกทอนให้สั้นลง
2. การปลูกพืชคลุมดิน วิธีนี้จะช่วยรักษาดิน เป็นการเพิ่มธาตุอาหาร ป้องกันวัชพืชเติบโต
ช่วยทาให้ดินโปร่งจากระบบรากที่หยั่งลึกและเมื่อไถกลบก็จะเป็นการเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดินด้วย
3. การอนุรักษ์แมลงที่มีประโยชน์ การกาจัดศัตรูพืชแบบวิธีการแบบเกษตรอินทรีย์จะใช้ศัตรู
ทางธรรมชาติในการควบคุมและกาจัดศัตรูพืชที่จะมาทาลายพืชผลโดยไม่มีการใช้สารเคมี เช่น การใช้
แตนเบียนกาจัดหนอนแมลงดาหนามมะพร้าว เป็นต้น
4. การใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักและปุ๋ยพืชสด แทนการใช้ปุ๋ยเคมี
2.1.4 มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เป็นกระบวนการเพื่อยืนยันว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรนั้ น ๆ ได้ ม าตรฐานตามข้ อ ก าหนดหรื อ ไม่ การรั บ รองเกษตรอิ น ทรี ย์ นั้ น เป็ น ระบบที่
ผสมผสานการรับรองตัวผลิตภัณฑ์กับการรับรองระบบคุณภาพเข้าด้วยกันโดยหัวใจของการรับรอง
มาตรฐานคือ การรับรองระบบและกระบวนการผลิตจึงมีการให้ความสาคัญกับขั้นตอนการผลิตตั้งแต่
การปลูก เก็บเกี่ยว แปรรูป บรรจุหีบห่อไปจนถึงขั้นตอนของการจาหน่าย ปัจจุบันมีการจัดทาระบบ
การตรวจประเมินและรับรองโดยหน่วยตรวจรับรองนี้มีอยู่ 2 ระดับ คือ ระดับประเทศและระดับสากล
การรั บ รองในระดั บ ประเทศ เช่ น สหรั ฐ อเมริ ก า (United States Department of Agriculture:
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USDA) ญี่ ปุ่ น (Japanese Agricultural Standard: JAS) แคนาดา (Canada Organic Regime:
COR) เป็นต้น ส่วนการรับรองระบบงานระดับสากลมีเพียงการรับรองระบบงานของสหพันธ์เกษตร
อิ น ทรี ย์ น านาชาติ (IFOAM Accreditation) เท่ า นั้ น ในกรณี ป ระเทศไทยมีห น่ ว ยงานที่ ให้ บ ริ การ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์อยู่หลายสานัก เช่น สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่ ง ชาติ (มกอช.) ส านั ก งานมาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย์ (มกท.) องค์ ก รมาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย์
ภาคเหนือ (มอน.) เป็นต้น
ส านั กงานมาตรฐานสิ น ค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มกอช. (National Bureau of
Agricultural Commodity and Food Standards: ACFS)
สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติอยู่
ภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักใน
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้า นความปลอดภัยสินค้าเกษตร
และอาหาร มีหน้าที่กาหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารให้
สอดคล้องกับสากล รับรองระบบงานผู้ประกอบการตรวจสอบ
มาตรฐานให้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานระหว่ า งประเทศและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยได้ประกาศใช้ตรามาตรฐาน Organic
Thailand เมื่อปี พ.ศ. 2555 ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กาหนดมาตรฐานสินค้า
เกษตรเกษตรอินทรีย์ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 และปัจจุบันยังคงยึด
หลักเกณฑ์ตาม มาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ. 9000 เล่ม 1-2552) เกษตรอินทรีย์ เล่ม 1: การผลิต
แปรรู ป แสดงฉลากและจ าหน่ า ยผลิ ต ผลและผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ กษตรอิ น ทรี ย์ เ กษตรอิ น ทรี ย์ (eGovernment, 2560)
ส านั ก งานมาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย์ มกท.(Organic Agriculture Certification
Thailand: ACT)
สานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เป็นองค์กรอิสระที่ให้บริการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2538 โดยการสนับสนุนของเครือข่ายเกษตรทางเลือก องค์กรพัฒนาเอกชน
นักวิชาการ องค์กรผู้บริโภค สื่อมวลชนและเครือข่ ายร้านค้าสีเขียว โดยเริ่มมีการพัฒนามาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์และให้บริการตรวจรับรอง
ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2542 มาตรฐานเกษตร
อิ น ทรี ย์ นี้ ไ ด้ ผ่ า นการรั บ รองระบบงาน
มาตรฐานการรับและการตรวจรับรองทั้ง
จากองค์ ก รในและต่ า งประเทศ ได้ แ ก่
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ระบบงานเกษตรอินทรีย์ IFOAM (IFOAM Accreditation Program) จาก International Organic
Accreditation Service (IOAS) ในปี พ.ศ. 2544 ระบบงานเกษตรอิ น ทรี ย์ ไ ทยจากส านั ก งาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปี พ.ศ. 2548
ข้อกาหนดทั่วไปสาหรับหน่วยรับรองระบบสินค้า (ISO Gudie 65) จาก IOAS ในปี พ.ศ. 2548 ระบบ
อินทรีย์แคนาดา (Canadian Organic Regime – COR) จาก Canadian Food Inspection Agency
(CFIA) ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552 ได้ขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์โดยสหภาพยุโรป
ในเดื อ นตุ ล าคม พ.ศ. 2554 และขึ้ น ทะเบี ย นหน่ ว ยตรวจรั บ รองเกษตรอิ น ทรี ย์ โ ดยรั ฐ บาล
สวิสเซอร์แลนด์ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 (สานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์, ม.ป.ป.)
องค์กรมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ – มอน. (The Northern Organic Standard
Organization)
องค์กรมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ จัดตั้งขึ้น
โดยความร่ ว มมื อ ของเกษตรกร ผู้ บ ริ โ ภค นั ก วิ ช าการจาก
องค์ ก รของรั ฐ องค์ ก รพั ฒ นาเอกชน และผู้ ส นใจทั่ ว ไป มี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ทาการรับ รองผลิต ผลของเกษตรกรที่ทา
เกษตรอินทรีย์เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เกษตรกร
และผู้บริโภค (มูลนิธินวชีวัน, ม.ป.ป.)

มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์เกาะพะงัน
มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์เกาะพะงันเกิดขึ้นจากกลุ่ม
เกษตรกรที่ ป ลู ก ผั ก และผลไม้ อิ น ทรี ย์ บ นเกาะพะงั น จั ง หวั ด
สุราษฏร์ธานี ซึ่งได้รับการผลักดันจากกระทรวงพาณิชย์ภายใต้
โครงการ "เกาะพะงั น เกาะเกษตรอิ น ทรี ย์ " ในปี พ.ศ. 2554
ร่วมกับมูลนิธิสายใยแผ่นดินโดยใช้ระบบการตรวจรับรองมาตรฐาน
เกษตรอิ น ทรี ย์ แ บบชุ ม ชนรั บ รอง (Participatory Guarantee
System – PGS) ทั้งนี้ได้มีการดาเนินการตรวจรับรองแล้วจานวน
24 ฟาร์ม รวมพื้นที่ เกษตรอิ นทรี ย์ก ว่า 177 ไร่ (มูลนิธินวชี วั น ,
ม.ป.ป.)

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของพืช ปศุสัตว์และสัตว์น้า
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ที่มา : ดัดแปลงมาจาก ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โครงการพัฒนาระบบการผลิตมาตรฐานอินทรีย์ สาหรับเรือนจาชั่วคราว ภายใต้โครงการ
กาลังใจในพระดาริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา (มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2558)
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: มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. (สานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.), 2560)

ที่มา : มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 9000 เล่ม 2-2554 เกษตรอินทรีย์ เล่ม 2: ปศุสัตว์อินทรีย์ (สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2554)
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: มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. (สานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.), 2560)

ที่มา : มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าอินทรีย์ของประเทศไทย (กรมประมง, 2547)
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ระบบการรับรองมาตรฐานแบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee Systems: PGS)
IFOAM ให้คาจากัดความของ PGS ว่าเป็นระบบรับรองมาตรฐานระดับท้ อ งถิ่นที่ใ ห้ ก าร
รับรองผู้ผลิตบนฐานของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและถูกสร้างจากรากฐานของความเชื่อใจ
เครือข่ายทางสังคมและการแลกเปลี่ยนความรู้
"Participatory Guarantee Systems (PGS) are locally focused quality assurance
systems. They certify producers based on active participation of stakeholders and are
built on a foundation of trust, social networks and knowledge exchange." (International,
ม.ป.ป.)
PGS หรือระบบการรับรองมาตรฐานแบบมีส่วนร่วมเป็นระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสมกับ
สภาพการทาเกษตรกรรมภายในแต่ละท้องที่ไม่ว่าจะเป็นด้านกายภาพ ด้านสังคม วิถีชีวิต วัฒนธรรม
และการทาเกษตรกรรรมของท้องถิ่นโดยมีเป้าหมายการผลิตเพื่อการจาหน่ายภายในพื้นที่ เป็นหลัก มี
ลักษณะคล้ายกับการขายตรงซึ่งจะทาให้เกิดการขยายตัวของตลาดผลผลิตเกษตรอินทรีย์ในชนบท
มากขึ้นโดย ผลผลิตหรือสินค้าที่ผ่านการรับรองจะขายตรงในตลาดชุมชน ร้านค้า ร้านอาหาร ขายตรง
ให้แก่ครัวเรือนและสถานประกอบการอื่น ๆ
อันที่จริงแล้วหัวใจสาคัญที่สุดของระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมคือการที่ระบบก่อตั้งขึ้น
โดยเกษตรกร ผู้บริโภคและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงและมีการนาไปใช้แบบเฉพาะเจาะจงในแต่ละ
ชุมชน สภาพภูมิศาสตร์ การเมือง สังคมและการตลาด เป็นระบบที่ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความยั่งยืน
ทางระบบเศรษฐกิจระยะยาวและได้รับความเป็นธรรมในสังคม ดังนั้นการเน้นระบบตลาดในท้องถิ่น
หรือระบบขายตรงนั้นเป็นการส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชนและการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม (สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ, 2557)
ระบบการรับรองมาตรฐานแบบมีส่วนร่วมมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับการรับรองโดยบุคคลที่
สามที่มาจาการรับรองขององค์การที่ให้การรับรองในส่วนของการรับรองที่น่าเชื่อถือแก่ผู้บริโภคที่
ต้องการบริโภคผลิตผลอินทรีย์
หลักการและองค์ประกอบของระบบรับรองมาตรฐานแบบมีส่วนร่วม (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
สหกรณ์, 2559)
1. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เป็นจุดแข็งของการรับรองแบบมีส่วนร่วมนี้ เช่น การจัด
ประชุมกลุ่มประจาเดือนเพื่อรวบรวมความคิดเห็น แนวคิดและเป้าหมายของการทาเกษตรอินทรีย์ซึ่ง
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จะทาให้ทราบว่าผู้ผลิตจะต้องปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาในด้านใดบ้าง ต้องทาอย่างไรและสื่อสารให้กับ
ผู้บริโภคเข้าใจไปพร้อมกัน
2. การมีส่วนร่วม เน้นให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทตั้งแต่เริ่มวางแผน การตัดสินใจ
ร่วมกันในการดาเนิ นกิ จกรรม กาหนดระเบีย บต่า ง ๆ กาหนดมาตรฐานเกษตรอิ นทรี ย์ข องกลุ่ ม
กาหนดบทลงโทษ กาหนดกระบวนการตรวจสุ่มตรวจแปลง กาหนดการประชุมโดยผู้ผลิตต้องเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่ม การเรียนรู้ร่วมกันและการฝึกอบรมให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมรับผิดชอบและเกิดการไว้วางใจ
ซึ่งกันและกัน
3. ความโปร่งใส กลุ่มต้องจัดทาระบบการรับประกันการผลิตซึ่งจะต้องวางแผนร่วมกัน โดยมี
เอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน ได้แก่ มาตรฐานข้อกาหนดการผลิต ระบบการตรวจภายใน
บทลงโทษของผูไ้ ม่ปฏิบัติตาม รายชื่อ ที่อยู่ สมาชิกผู้ผลิตและแผนการผลิต เป็นต้น
4. ความไว้วางใจ ที่เกิดขึ้นพร้อม ๆ กับข้อการแลกเปลี่ยนความเห็น การมีส่วนร่วมและความ
โปร่งใส เป็นกระบวนการที่ ทาให้มั่นใจว่าผู้ผลิตจะคานึงถึงทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
ผู้บริโภคด้วยการผลิตตามหลักการเกษตรอินทรีย์ซึ่งความไว้วางใจและเชื่อมั่น ในเรื่องนี้เกิดขึ้นได้จาก
การมีกระบวนการดาเนินการที่โปร่งใส ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบได้
5. ความสัมพันธ์แบบแนวราบ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนจะต้องมีความเสมอภาคกัน จะต้องมี
โครงสร้างภายในกลุ่มแบบระบบประชาธิปไตย ใช้วิธีการแลกเปลี่ยน หมุนเวียนให้คณะตรวจสอบเข้า
ไปตรวจแปลงและยอมรับการตัดสินใจของคณะกรรมการกลุม่
6. กระบวนการเรียนรู้ รูปแบบขั้นตอนการรับรองและการตรวจแปลงภายในกลุ่มเป็นรูปแบบ
การประเมินในลักษณะของการเรียนรู้ร่วมกันและเป็นการตรวจสอบความเข้าใจในมาตรฐานและวิธี
เพาะปลูกในแปลงอินทรีย์
7. การดาเนินงานในรูปเครือข่าย การขับเคลื่อนในระบบ PGS นี้อยู่ภายใต้การดาเนินงานของ
เครือข่ายที่หลากหลาย องค์กรจัดทาระบบต้องพัฒนากลุ่มและเชื่อมโยงเครือข่ายให้มีกิจกรรมร่วมกัน
และจัดทาฐานข้อมูลสมาชิกรวมทั้งมีการติดตามตรวจสอบภายในกลุ่มอย่างต่อเนื่อง
8. ไม่ มี ล าดั บ ขั้ น ของอ านาจ เป็ น การแบ่ ง ปั น อ านาจของการตรวจสอบคุ ณ ภาพและ
กระบวนการผลิตให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีความรับผิดชอบและขีดความสามารถในระดับเดียวกัน
(สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ, 2557)
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ลักษณะสาคัญของระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ, 2557)
1. ผู้มีส่วนได้เสียบัญญัติข้อปฏิบัติขึ้นมา โดยใช้กระบวนการแบบประชาธิปไตยที่มีความ
สอดคล้องและความเข้าใจร่วมกันทั้งนี้ข้อปฏิบัติที่ถูกบัญญัติขึ้นจะต้องมีลักษณะเชิงกระตุ้นไม่ใช่ตี
กรอบหรือขัดขวางความคิดสร้างสรรค์
2. องค์กรรากหญ้า ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมนี้ เป็นการบูรณาการด้านการเกษตร
อินทรีย์ เป็นผลของการดาเนินการทางสังคมบนรากฐานของการสร้างองค์กรที่แข็งแกร่งภายใต้การ
ขับเคลื่อนของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด
3. เหมาะกับการเกษตรของผู้ถือครองที่ดินขนาดเล็ก เนื่องจากระบบโครงสร้างเป็นแบบ
แนวนอนทาให้ต้นทุนไม่มากเน้นที่ ความน่าเชื่อถือและยังให้ความสาคัญและกระตุ้นผู้บริโภคให้หันมา
สนใจผู้ถือครองที่ดินขนาดเล็ก
4. หลักการและค่านิยม ส่งเสริมการดารงชีพและความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกรและการ
ส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์
5. ระบบและกระบวนการการจัดการงานเอกสาร งานด้านเอกสารในระบบการรับรองแบบมี
ส่วนร่วมนี้อาจมีจานวนไม่มากแต่ยังคงต้องให้ความสาคัญในส่วนของการทาพันธสัญญาในหลักปฏิบัติ
ต่าง ๆ
6. กลไกการตรวจสอบความยินยอมของเกษตรกร เพื่อบัญญัติเป็นข้อปฏิบัติที่สามารถกระตุ้น
การมีส่วนร่วมและก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
7. กลไกสนับสนุนเกษตรกร เพื่อเป็นที่ยอมรับในฐานะเกษตรกรอินทรีย์กลไกการสนับสนุนนี้
จะรวมไปถึงที่ปรึกษาภาคสนาม จดหมายข่าว การตรวจเยี่ยมฟาร์ม เว็บไซต์ เป็นต้น
8. สัญญาของเกษตรกร เป็นเอกสารระดับล่างสุดที่เน้นข้อตกลงของเกษตรกรในการปฏิบัติ
ตามข้อปฏิบัติ
9. ตราประทับหรือตราสินค้า ใช้เป็นหลักฐานแสดงสถานะความเป็นเกษตรอินทรีย์
10. ความชัดเจนและการระบุผลจากอดีต ในส่วนของเกษตรกรที่ไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติและ
มาตรฐานที่ตกลงกันไว้ ต้องมีการบันทึกพฤติกรรมไว้เป็นหลักฐานหรือประกาศให้สมาชิกทราบโดยทั่ว
กัน
ขั้นตอนการรับรองแบบมีส่วนร่วม
1. วิเคราะห์สถานการณ์กลุ่ม
2. เรียนรู้ทาความเข้าใจมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
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3. เรียนรู้กระบวนการ PGS
4. กลุ่มให้คาปฏิญาณ
5. กลุ่มจัดทาเอกสารที่จาเป็น เช่น ปฏิญญาการสมัครสมาชิก แผนการผลิต ใบสมัครขึ้น
ทะเบียนกลุ่ม รายการตรวจฟาร์ม PGS รายการตรวจประเมินกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ใบสรุปประเมิน
แปลง ใบขึ้นทะเบียนผู้ที่ได้รับการรับรอง เป็นต้น
6. รวบรวมฐานข้อมูลสมาชิกในกลุ่ม
7. ร่วมกันตรวจเยี่ยมแปลงและตัดสินให้การรับรอง
8. ผู้ประสานงานกลุ่มตรวจเอกสาร
ระบบเกษตรกรรมที่เกื้อหนุนโดยชุมชน (Community Supported Agriculture: CSA)
(เฮนเดอร์สัน & เอ็น, 2557)
CSA เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกรกับผู้บริโภค เป็นระบบการเกษตรที่เน้นการผลิต
อาหารเพื่อชุมชนซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นผลผลิตที่เป็นผักและผลไม้อินทรีย์ โดยมีการรวมกลุ่มกันภายใน
สมาชิกของชุมชน หัวใจสาคัญของ CSA คือข้อตกลงที่ผูกพันซึ่งกันและกันระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค
นั่นคือผู้ซื้อหรือผู้บริโภคทาหน้าที่สนับสนุนการเกษตรโดยร่วมรับความเสี่ยงที่แฝงอยู่ในการดาเนินการ
ผลิตรวมไปถึงร่วมแบ่งปันผลผลิ ตที่เกิดขึ้นไปพร้อมกันด้วย เกษตรกรมีลักษณะของการขายตรง
ผลผลิตของตนเองให้กับผู้ซื้อซึ่งผลผลิตดังกล่าวก็ได้รับการรับรองจากกลุ่มผู้ผลิตและผู้ซื้อด้วยกัน
ภายใต้ความโปร่งใสทุกขั้นตอน
ผู้ผลิต + ผู้บริโภค + ข้อผูกพันเป็นรายสัปดาห์/รายปีที่มีต่อกัน = CSA
นอกจากนี้ CSA ยังเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนระบบอาหารและการทาเกษตรกรรมที่
ยั่งยืนเนื่องจากเป็นเหมือนกับพื้นที่ที่เกษตรกรและผู้บริโภคได้เข้ามาเรียนรู้ในการสร้างระบบเศรษฐกิจ
เล็ก ๆ ร่วมกันเพื่อเป็นการตอบสนองความจาเป็นพื้นฐานนั่นคือการอุปโภคบริโภคไปพร้อมกับการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ยังสร้างคุณค่าทั้งด้านความร่วมมือ ความยุติธรรม
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างอาหารและผืนดินที่เพาะปลูก ความเคารพต่อชีวิตและตระหนักถึงการ
อนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
ลักษณะของ CSA จะเน้นการผลิตในท้องถิ่นหรือชุมชนและมีการแบ่งปันหรือขายผลผลิต
ให้แก่สมาชิกและจัดส่งผลผลิตให้แก่สมาชิกเป็นรายสัปดาห์ ในประเทศสหรัฐอเมริการะดับการมีส่วน
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ร่วมของสมาชิกในการปลูกหรือการจัดส่งผลผลิตจะแตกต่างกันไปในแต่ละที่ เช่น รูปแบบที่มีเงื่อนไข
ให้สมาชิกต้องเข้ามาช่วยงานเกษตรกรบางอย่างโดยจะถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าสมาชิก ในขณะที่อีก
รูปแบบหนึ่งเป็นแบบที่เรียกว่า “จ่ายเงินแล้วรอรับ” (Subscription) โดยเกษตรกรจะทางานทุกอย่าง
เองสมาชิกมีหน้าที่เพียงแค่รอรับผลผลิตที่จะถูกนาไปส่งให้ทุก ๆ สัปดาห์ แต่โดยมาก CSA ส่วนใหญ่
ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะเป็นรูปแบบที่อยู่กึ่งกลางระหว่างทั้งสองแบบข้างต้น โดยเป็นรูปแบบที่เปิด
โอกาสให้สมาชิกเข้ามาช่วยงานเกษตรกรเป็นบางวัน ช่วยส่งผลผลิตหรือลดค่าสมาชิกให้กับผู้ช่วยงาน
ในสวน
ขั้นตอนในการจัดตั้ง CSA
1. ผู้ริเริ่ม (อาจเป็นเกษตรกรเองหรือไม่ก็ได้) ทาการประชาสัมพันธ์การจัดตั้ง
2. จัดประชุมแก่ผู้ที่สนใจและเกษตรกรเพื่อประเมินเบื้องต้นซึ่งเรื่องที่ควรอยู่ในวาระการ
ประชุมได้แก่ การชี้แจงความหมายของ CSA เหตุผลที่ต้องบริโภคผลผลิตภายในท้องถิ่น เหตุที่ต้อง
สนับสนุนการทาเกษตรขนาดเล็กและการประเมินความจริงจังของผู้ร่วมประชุม
3. ตกลงเกี่ยวกับคุณค่าที่กลุ่มต้องการยึดถือร่วมกัน เช่น กลุ่มต้องการผลผลิตที่เป็นอินทรีย์
เท่านั้นหรือไม่ ต้องการผลผลิตที่ปลูกเฉพาะในท้องถิ่นเท่านั้นหรือไม่ สมาชิกทุกคนต้องช่วยงานหรือไม่
หรือยกเว้นให้คนที่ยอมจ่ายค่าสมาชิกในอัตราที่สูงขึ้น สมาชิกต้องการรับความเสี่ยงร่วมกับเกษตรกร
ผู้ผลิตหรือไม่ ผลิตผลอะไรบ้างที่กลุ่มต้องการ
4. ตั้งกลุ่ ม แกนนาขึ้นมาท าหน้าที่ ต่า ง ๆ เช่นตัดสินใจเลือกเกษตรกรที่จะเข้าร่ วม เลือก
สถานที่เพาะปลูก ตัดสินใจเรื่องการจัดส่งผลผลิต ส่งที่ไหนและส่งอย่างไร กาหนดแนวทางเกี่ยวกับค่า
สมาชิกและตารางการจ่ายเงิน เป็นต้น
5. กลุ่มแกนนาหาสมาชิกเข้าร่วม
6. สมาชิ ก ท าข้ อ ผู ก พั น กั น โดยตกลงกั น แล้ ว แต่ ก รณี เช่ น ต้ อ งการจะจ่ า ยเงิ น ค่ า ผลผลิ ต
ล่วงหน้าหรือจะช่วยทางานในสวน ช่วยส่งผัก หรืองานอื่น ๆ
7. ดาเนินการให้ CSA มีสถานะทางกฎหมายโดยอาจก้าวไปสู่การเป็นสหกรณ์ผู้บริโภคหรือ
บริษัท เป็นต้น
8. การตัดสินใจในเรื่องการลงทุนในสินทรัพย์ ในกรณี CSA ที่เริ่มต้นด้วยการเช่ายืมที่ดินและ
เครื่องมือการทาเกษตร ในระยะยาวจาเป็นต้องตัดสินใจเรื่องการซื้อทรัพย์สินเหล่า นี้เป็นของตนเอง
โดยมี ห ลากหลายทางเลื อ ก เช่ น ให้ เ กษตรกรเป็ น ผู้ ล งทุ น สมาชิ ก ลงทุ น ผ่ า นค่ า สมาชิ ก กลุ่ ม ขอ
สนับสนุนเงินทุนให้เปล่า หรือขอกู้ยืมเงิน เป็นต้น
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2.2 ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่เกาะพะงัน
2.2.1 ลักษณะภูมิประเทศ
เกาะพะงันอยู่ในเขตการปกครองของอาเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นอาเภอที่มี
เนื้อที่น้อยที่สุดในจังหวัดประกอบด้วยเกาะขนาดใหญ่ 2 เกาะ คือ เกาะพะงันและเกาะเต่าอยู่ห่างจาก
จังหวัดสุราษฎร์ธานีไปทางทิศตะวันออกของอ่าวไทยประมาณ 100 กิโลเมตร อยู่ห่างจากเกาะสมุย
ประมาณ 20 กิโลเมตร ประกอบด้วย เกาะพื้นที่หลักจานวน 3 เกาะ คือ เกาะพะงัน เกาะแตนอก
เกาะม้า และเกาะบริวาร จานวน 5 เกาะ คือ เกาะกงเกลี้ยง เกาะกงนุ้ย เกาะว่าวใหญ่ เกาะญี่ปุ่น
(ตุ้งกูตุ้งกา) และเกาะหินใบ (งานวิเคราะห์นโยบายและแผนเทศบาลตาบลเพชรพะงัน, 2559)
ภูมิประเทศมีลักษณะเป็นหมู่เกาะที่ตั้งอยู่บนไหล่ทวีปทางตอนกลางของอ่าวไทย ระหว่างเส้น
รุ้ง ( Latitude) ที่ 69 องศา – 84 องศาเหนือ และเส้นแวง (Longitude) ที่ 05 องศา – 19 องศา
ตะวันออก ห่างจากแผ่นดินใหญ่ประมาณ 40 กิโลเมตรและห่างจากกรุงเทพมหานคร 770 กิโลเมตร
(งานวิเคราะห์นโยบายและแผนเทศบาลตาบลเพชรพะงัน , 2559) บริเวณที่ราบรอบเกาะในอดีตเคย
เป็นเมืองขึ้นของเมืองไชยามาก่อนโดยพบหลักฐานการตั้งถิ่นฐานบนพื้นที่เกาะพะงันมากกว่า 100 ปี
โครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่นภายในพื้นที่ของเกาะพะงันประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 3 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตาบลเกาะพะงัน เทศบาลตาบลบ้านใต้และเทศบาลตาบลเพชรพะงัน
รูปที่ 1 แสดงโครงสร้างพืน้ ที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ดัดแปลงจาก : ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนาเสนอด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
(สานักงานสถิติสุราษฎร์ธานีและสานักภูมิสารสนเทศสถิติ, 2557)
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2.2.2 ลักษณะภูมิอากาศ
พื้นที่เกาะพะงันได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม 2 ด้าน คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยแบ่งออกเป็น 2 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อนและฤดูฝน โดยฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่
เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงปลายลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นช่วงที่คลื่นลม
สงบเหมาะแก่การท่องเที่ยวส่วนฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนมกราคมโดยช่วงนี้เ ป็น
ช่วงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทาให้มีฝนตกชุกโดยเฉพาะเดือนพฤศจิกายน
2.2.3 ลักษณะดิน
ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายมีแร่ธาตุน้อยแต่มีการระบายน้าค่อนข้างดีเหมาะสาหรับการ
ทาสวนมะพร้าว
2.2.4 ลักษณะแหล่งน้า
แหล่งน้าสาคัญ ได้แก่ น้าจากใต้ดิน น้าตก และลาธาร มีฝายชะลอน้า เพื่อกักเก็บน้าเป็น
ระบบประปาชุมชน
2.2.5 โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
อาชีพดั้งเดิมของคนในพื้นที่เกาะพะงันคือการทาสวนมะพร้าวแต่ในปัจจุบันหน่วยเศรษฐกิจ
หลักของเกาะพะงันอยู่ที่การท่องเที่ยวและธุรกิจการให้บริการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม รี
สอร์ท ร้านอาหาร ธุรกิจนาเที่ยวและการขายของที่ระลึก โดยกิจกรรมที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติคือกิจกรรม Fullmoon Party ที่จะจัดขึ้นในช่วงคืนพระจันทร์
เต็มดวงของทุกเดือนโดยสถานที่จัดงานอยู่ที่บริเวณพื้นที่หาดริ้น ตาบลบ้านใต้ นอกจากนี้ยังมีธุรกิจ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอยู่ที่บริเวณบ้านศรีธนู ตาบลเกาะพะงัน ในส่วนนี้จะเป็นโรงเรียนฝึกโยคะ ที่
พักและร้านอาหารเพื่อสุขภาพ นอกจากนี้พื้นที่เกาะพะงันยังมีความหลากหลายทางชีวภาพเหมาะ
สาหรับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเนื่องจากมีทั้ งเทือกเขา ทะเลและน้าตก ในแต่ละปีมี
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจานวนมาก
ด้านการพาณิชย์และกลุ่มอาชีพภายในพื้นที่ มีกลุ่ม OTOP จานวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มน้ามัน
มะพร้าวสกัดเย็น (นายวาสินธุ์ โชติช่วง) กลุ่มผ้ามัดย้อมโฉลกบ้านเก่า (นางอุสาห์ บุญรอด) (งาน
วิเคราะห์นโยบายและแผนเทศบาลตาบลเพชรพะงัน , 2559) นอกจากนี้ยังมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ภายในพื้นที่เกาะพะงันที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรทั้งสิ้น 14 กลุ่ม ดังตารางแสดงรายชื่อ
วิสาหกิจชุมชนบนพื้นที่เกาะพะงัน
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ตารางที่ 3 แสดงรายชื่อวิสาหกิจชุมชนบนพื้นที่เกาะพะงัน
ลาดับ

รหัส
ทะเบียน

ชื่อ

ที่ตั้ง

1

5-84-05- วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
01/1-0001 บ้านโฉลกบ้านเก่า

51/4 หมู่ 5 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน
จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077377359

2

5-84-05- วิสาหกิจชุมชนปลาหมึกแห้งบ้าน
01/1-0002 โฉลกหลา

2/5 หมู่ 7 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน
จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077374208

3

5-84-05- วิสาหกิจชุมชนปลาเค็มบ้านโฉลกหลา
01/1-0003

21/5 หมู่ 7 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน
จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0814778879

4

5-84-05- วิสาหกิจชุมชนน้ามันมะพร้าวบ้าน
01/1-0005 โฉลกหลา

116/1 หมู่ 7 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะ
งัน จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์
017473675

5

5-84-05- วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
01/1-0006 บ้านศรีธนู

76 หมู่ 8 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน
จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077349043

6

5-84-05- วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์
01/1-0007 เกาะพะงัน

44/65 หมู่ 1 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะ
งัน จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์
0813703128

7

5-84-05- วิสาหกิจชุมชนเปลือกมะพร้าว
01/1-0018 เกาะพะงัน

18/1 หมู่ 4 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน
จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0816761432

8

5-84-05- วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งโพรง
02/1-0001

33 หมู่ 2 ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน
จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 098756700

9

5-84-05- วิสาหกิจชุมชนชมรมแพทย์แผนไทย
02/1-0002 อาเภอเกาะพะงัน

29/1 หมู่ 2 ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน
จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0810784344
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5-84-05- วิสาหกิจชุมชนบ้านท้องนาง
02/1-0003

45/4 หมู่ 5 ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน
จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0828058895
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5-84-05- วิสาหกิจชุมชนชาวสวนมะพร้าวเกาะ
02/1-0004 พะงัน

49/1 หมู่ 2 ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน
จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0895931513
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5-84-05- วิสาหกิจชุมชนเกาะเต่าไบโอดีเซล
03/1-0001

5/1 หมู่ 3 ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน
จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077456639
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8-84-05- วิสาหกิจชุมชนไม้ผลตาบลบ้านใต้
02/1-0010

77/3 หมู่ 5 ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน
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ลาดับ

รหัส
ทะเบียน

ชื่อ

ที่ตั้ง
จ.สุราษฎร์ธานี

14

8-84-05- วิสาหกิจชุมชนน้ามันมะพร้าว
02/1-0011 เกาะพะงัน

49 หมู่ 4 ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน
จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0814775553

ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร ( smce.doae.go.th )
ในส่วนของภาคเกษตรกรรมนั้นเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมทาสวนมะพร้าว ปลูกพืชผักสวนครัว
และทาการประมงพื้นบ้านเนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นเกาะมีทรัพยากรทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์ ในส่วน
การทาฟาร์มปศุสัตว์ยังมีอยู่น้อยส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือน เช่น เป็ด หมูหลุม ไก่พันธุ์
พื้นบ้าน
รูปที่ 2 แสดงเนื้อที่ถือครองการทาเกษตร

ดัดแปลงจาก : ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนาเสนอด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
(สานักงานสถิติสุราษฎร์ธานีและสานักภูมิสารสนเทศสถิติ, 2557)
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ประเทศไทยมีเนื้อที่ถือครองทาการเกษตร 114.6 ล้านไร่ โดยจังหวัดที่มีเนื้อที่ถือครองในการ
ทาเกษตรกรรมมากที่สุดคือจังหวัดนครราชสีมา คิดเป็น 6.6 ล้านไร่ ในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2.8 ล้านไร่ เป็นอันดับที่ 13 ของประเทศ
ด้านการท่องเที่ยวบนเกาะพะงันมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น น้าตกธารเสด็จ เป็นน้าตก
ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เป็นผู้พระราชทานนามและเสด็จประพาส
ถึง 14 ครั้ง นอกจากนี้ยังมีน้าตกแพง ธารน้ารัก ธารกล้วยไม้มีและจุดชมวิวที่โดมศิลาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี แหล่งท่องเที่ยวสาคัญทางศาสนาได้แก่ พระ
พุทธบาทจาลอง (วัดมะเดื่อหวาน) ตั้งอยู่บนเกาะพะงัน บนยอดเขามีมณฑปพระพุทธบาทจาลอง
จากสถิติจานวนนักท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฏร์ธานีในปี พ.ศ. 2554 สถานที่ท่องเที่ยวที่มี
นักท่องเที่ยวไปเยือนมากที่สุดอันดับ 1 ได้แก่ เกาะสมุย คิดเป็นจานวน 1,247,717 คน อันดับที่ 2
ได้ แ ก่ เมื อ งสุ ร าษฎร์ ธ านี 1,325,638 คน และอั น ดั บ ที่ 3 เกาะพะงั น 619,609 คน โดยจ านวน
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีสัดส่วนที่มากกว่านักท่องเที่ยวชาวไทย (คณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี, 2559)
ในส่ ว นของการจ้ า งงานภายในธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วกั บ การท่อ งเที่ ย วและการบริก ารต่ า ง ๆ นั้ น
ผู้ประกอบการนิยมจ้างแรงงานชาวพม่ามากกว่าคนไทยเนื่องจากมีทักษะภาษาอังกฤษค่อนข้างดีและ
อัตราค่าแรงต่ากว่าคนในพื้นที่
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รูปที่ 3 แสดงสถานประกอบการ ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่มของจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี

ดัดแปลงจาก : ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนาเสนอด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
(สานักงานสถิติสุราษฎร์ธานีและสานักภูมิสารสนเทศสถิติ, 2557)
สถานประกอบการ ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งสิ้น 7,728 แห่ง มีคนทางาน
29,996 คน เป็นลูกจ้าง จานวน 18,562 คน
2.2.6 ระบบการประปาและไฟฟ้า
อาเภอเกาะพะงันมีการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน 1 แห่ง ตั้งอยู่บริ เวณเขาเสาธง
ชุมชนที่ 2 บ้านโฉลกบ้านเก่า มีกาลังการผลิต 500 ลบ.ม.
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ระบบการไฟฟ้าของอาเภอเกาะพะงัน อยู่ในเขตบริการไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เกาะสมุย ถนนในเขตเทศบาลที่มีไฟฟ้าสาธารณะ ได้แก่ สายท้องศาลา – บ้านใต้ สายท้องศาลา –
โฉลกหลา
2.2.7 การคมนาคม
1. ระบบการขนส่งระหว่างเกาะพะงันกับเกาะสมุย เกาะเต่าและแผ่นดินใหญ่
- เกาะพะงัน – สุราษฎร์ธานี ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง
- เกาะพะงัน – เกาะสมุย ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 30 นาที
- เกาะพะงัน – เกาะเต่า ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
2. ท่าเทียบเรือ
ท่าเทียบเรือโดยสารบนเกาะมี 2 แห่ง เป็นท่าเทียบเรือของภาครัฐ 1 แห่งและเอกชนอีก 1
แห่ง ท่าเทียบเรือประมงในเขตเทศบาลมี 1 แห่ง ได้แก่ ท่าเทียบเรือหัวเทียน
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2.2.8 การแบ่งพื้นที่การท่องเที่ยวบนพื้นที่เกาะพะงัน
รูปที่ 4 แสดงการแบ่งพืน้ ที่การท่องเที่ยวบนพืน้ ทีเ่ กาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ดัดแปลงจาก : สมาคมโรงแรมและการท่องเที่ยวเกาะพะงัน Koh Phangan Hotel &Tourism
(สมาคมโรงแรมและการท่องเที่ยวเกาะพะงัน, ม.ป.ป)
ปัจจุบันเกาะพะงันได้มีการแบ่งพื้นที่ภายในเกาะ (Zoning) ออกเป็น 5 ส่วนซึ่งเป็นการแบ่ง
พื้นที่ในเชิงการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภายในเกาะพะงันโดยในแต่ละ
พื้นที่จะเน้นตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกันเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือก
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ทากิจกรรมตามความสนใจและเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มต่าง ๆ ที่มีความแตกต่างหลากหลาย
เพิ่มมากขึ้นด้วย (สมาคมโรงแรมและการท่องเที่ยวเกาะพะงัน, ม.ป.ป)
1. Lifestyle Zone
ครอบคลุมพื้นทีก่ ลุ่มหาดในวก หาดท้องศาลา หาดบางจะรุ หาดบ้านใต้ หาดบางน้าเค็ม บ้าน
ค่ า ยและหาดหิ น ล่ อ พื้ น ที่ บ ริ เ วณนี้ เ หมาะส าหรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ต้ อ งการความเจริ ญ และความ
สะดวกสบายพร้อมกับการได้ชมความสวยงามตามธรรมชาติและวัฒนธรรมประเพณี ดั้งเดิมของคนใน
พื้ น ที่ โดยพื้ น ที่ บ ริ เ วณนี้มี ส ถานที่ ท่ องเที่ ยวและกิ จกรรมที่ เป็ น เอกลัก ษณ์ เ ฉพาะของเกาะพะงัน
หลากหลายกิจกรรม เช่น “ประเพณีงานชักพระทางทะเล” ที่จะจัดขึ้นในวันแรม 8 ค่า เดือน 11 ทุกปี
ที่จะจัดขึ้นบริเวณสนามท่าเทียบเรือเกาะพะงัน “เรือหลวงพงัน ” หรือ U.S.S. STARK COUNTY
L.S.T. 1134 ที่ ตั้ ง อยู่ บ ริ เ วณหาดท้ อ งศาลาเป็ น เรื อ รบปลดระวางที่ ไ ด้ รั บ พระราชทานจาก
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) โดยมีการจัดนิทรรศการภาพถ่าย
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ได้เคยเสด็จมายังเกาะพะงันในอดี ต
นอกจากนี้ยังมีการจัดงานถนนคนเดินตลาดเก่าที่จะจัดขึ้นทุก ๆ เย็นวันเสาร์โดยมีการจาหน่ายอาหาร
ผัก ผลไม้และสินค้าพื้นถิ่นรวมไปถึงสินค้าของที่ระลึกต่าง ๆ ด้วย (เกาะพะงันทูเดย์, ม.ป.ป-a)
2. Nightlife Zone
ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะครอบคลุมพื้นที่ กลุ่มบางสน หาดริ้นใน หาดสีกันตัง
หาดลีลา หาดหัวแหลม หาดริ้นนอก หาดคนที หาดยวน หาดเทียนตะวันออก หาดยาวตะวันออกและ
หาดหวายน้า พื้นที่ในบริเวณนี้เหมาะสาหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมาท่องเที่ ยวในรูปแบบ
ของปาร์ตี้ โดยมีกิจกรรมที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเกาะพะงันคือ ฟูลมูนปาร์ตี้ (Full Moon Party) จัด
อยู่ที่บริเวณหาดริ้น นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารที่เป็น จุดชมวิวที่สวยงามเช่น จุดชมวิว ท้องยางเป็น
ร้านอาหารทีไ่ ด้รับการออกแบบให้เห็นวิวทะเลในมุมแบบ 360 องศา (เกาะพะงันทูเดย์, ม.ป.ป-b)
3. Heritage & Nature Zone
ครอบคลุมพื้นที่กลุ่มหาดท้องนายปานน้อย หาดท้องนายปานใหญ่ หาดธารเสด็จและหาด
ทองเหรง เป็นพื้นที่ที่มีส่วนที่ได้รับการอนุรักษ์เหมาะสาหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยสถานที่ที่มีชื่อเสียงในบริเวณนี้ได้แก่ หาดธารและน้าตก
ธารเสด็จซึ่งน้าตกที่มีขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดของเกาะพะงันโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 5 ได้ทรงเสด็จประพาสน้าตกธารเสด็จรวมทั้งสิ้น 14 ครั้ง (เกาะพะงันทูเดย์, ม.ป.ป-c)
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4. Intro The Sea Zone
ครอบคลุมพื้นที่กลุ่มหาดสลัด หาดแม่หาด หาดทองหลาง อ่าวหินงาม อ่าวโฉลกหลา หาด
ขอมและหาดขวด เป็นพื้นที่ที่เน้นการนาเสนอวิถีชีวิตของชาวประมงของคนในพื้นที่ เหมาะสาหรับ
นักท่องเที่ยวที่ต้องการชื่นชมวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวประมงและต้องการซื้อสินค้าและของฝาก
จาพวกอาหารทะเล โดยพื้นที่ อ่าวโฉลกหลา เป็นที่ตั้งหมู่บ้านชาวประมงและเป็นแหล่งจาหน่าย
อาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดของเกาะพะซึ่งจะส่งจาหน่ายไปยังทั้งร้านอาหารและโรงแรมทั่วพื้นที่เกาะพะ
งัน นอกจากนี้ยังมีเกาะม้าซึ่งเป็นจุดที่ได้รับความนิยมจากนักดาน้า เป็นจุดที่มีความหลากหลายของ
ปะการัง ปะการังอ่อน ปลาและดอกไม้ทะเล (เกาะพะงันทูเดย์, ม.ป.ป-d)
5. Health & Wellness Tourism Zone
ครอบคลุมพื้นที่กลุ่มหาดปลายแหลม หาดวกตุ่ม หินกอง หาดศรีธนู หาดเจ้าเภา หาดสน
หาดดาวดึก หาดยาว หาดเทียนและหาดกรวด พื้นที่ส่วนนี้เหมาะสาหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและ
นักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้ามาพักผ่อน บาบัดร่างกายและจิตใจในวิถีธรรมชาติ ซึ่งภายในพื้นที่นอกจาก
จะมีหาดที่มีบรรยากาศที่สวยงามและเงียบสงบ เช่น หาดยาวและหาดสนแล้วยังมีแหล่งท่องเที่ยวและ
สถานที่พักผ่อนเพื่อสุขภาพ โรงแรม ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ โรงเรียนสอนนวดแผนไทย โรงเรียนมวย
ไทยและสถานฝึกโยคะในบริเวณพื้นที่อ่าววกตุ่มและอ่าวศรีธนูอีกด้วย (เกาะพะงันทูเดย์, ม.ป.ป-e)
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2.2.9 ข้อมูลองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพืน้ ที่เกาะพะงัน
รูปที่ 5 แสดงภาพถ่ายทางอากาศของพืน้ ที่เกาะพะงัน

ดัดแปลงจาก : Google Earth Pro
2.2.9.1 เทศบาลตาบลเกาะพะงัน (งานวิเคราะห์นโยบายและแผนเทศบาลตาบลเกาะพะงัน ,
2557)
เดิ ม เทศบาลต าบลเกาะพะงั น ได้ รั บ การยกฐานะมาจากสุ ข าภิ บ าลเกาะพะงั น ตาม
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม
2542 โดยที่ทาการ ตั้งอยู่บนถนนท้องศาลา – โฉลกหลา ตาบลเกาะพะงัน อาเภอเกาะพะงัน จังหวัด
สุราษฎร์ธานี มีเนื้อที่ประมาณ 24.65 ตารางกิโลเมตร หรือ 15,806 ไร่ ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน
ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 1-3 ตาบลเกาะพะงัน ได้แก่หมู่ที่ 1 บ้านท้องศาลา หมู่ที่ 2 บ้านในสวน หมู่ที่ 3
บ้านมะเดื่อหวาน และหมู่ที่ 1 บ้านใต้ ตาบลบ้านใต้ และ 7 ชุมชน ได้แก่
1. ชุมชนบ้านท้องศาลา (หมู่ที่ 1 ต.เกาะพะงัน)
2. ชุมชนบ้านในวก - สวนวัด (หมู่ที่ 1 ต.เกาะพะงัน)
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3. ชุมชนบ้านดอนทราย (หมู่ที่ 1 ต.เกาะพะงัน)
4. ชุมชนบ้านในสวน (หมู่ที่ 2 ต.เกาะพะงัน)
5. ชุมชนบ้านหินสองก้อน (หมู่ที่ 1 ต.บ้านใต้)
6. ชุมชนบ้านหน้าทับ (หมู่ที่ 1 ต.บ้านใต้)
7. ชุมชนบ้านมะเดื่อหวาน (หมู่ที่ 3 ต.เกาะพะงัน)
ลักษณะการใช้ที่ดินของเขตพื้นที่เทศบาลสามารถแบ่งได้ดังนี้
- พื้นที่พักอาศัย
500 ไร่
- พื้นที่เกษตรกรรม
13,000 ไร่
- พื้นที่พาณิชยกรรม
230 ไร่
- พื้นที่อุตสาหกรรม
5
ไร่
- พื้นที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ
70
ไร่
- พื้นที่ตั้งสถานศึกษา
20
ไร่
- สวนสาธารณะ/นันทนาการ 25
ไร่
- พื้นที่ว่าง
1,056 ไร่
ในด้านงบประมาณบริหารจัดการภายในพื้นที่โดยมากมุ่งเน้นที่การพัฒนาและแก้ไขปัญหา
โครงสร้างพื้นฐาน อ้างอิงจากการประเมินผลแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2557 โดยเป็นปัญหาด้าน
การขาดแคลนน้าอุปโภค การปรับปรุงมาตรฐานของน้าให้มีความใกล้เคียงกับมาตรฐานของชุมชน
เมือง ปัญหาด้านคมนาคม การปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอย การก่อสร้างโรงคัดแยกขยะและ
การบาบัดน้าเสีย เป็นต้น
2.2.9.2 เทศบาลตาบลเพชรพะงัน (งานวิเคราะห์นโยบายและแผนเทศบาลตาบลเพชรพะงัน,
2559)
เทศบาลตาบลเพชรพะงันเริ่มต้นจากการประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะพะ
งันตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 และปรับเป็นองค์การบริหารส่วน
ตาบล ขนาดกลางเมื่อปี พ.ศ. 2552 ซึ่งในปัจจุบันได้ยกฐานะเป็นเทศบาลและเปลี่ยนชื่อจากองค์การ
บริหารส่วนตาบลเกาะพะงันเป็นเทศบาลตาบลเพชรพะงันตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 42 เพื่อไม่ให้สับสน
กับ “เทศบาลตาบลเกาะพะงัน ” ที่มีอยู่แต่เดิม โดยที่ทาการเทศบาลตาบลเพชรพะงันตั้งอยู่ที่บ้าน
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โฉลกบ้านเก่า ตาบลเกาะพะงัน อาเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเนื้ อที่โดยประมาณ 61
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 38,125 ไร่
เขตการปกครองเทศบาลตาบลเพชรพะงันประกอบด้วย 5 ชุมชน ได้แก่
ชุมชนที่ 1 บ้านวกตุ่ม
เทศบาลตาบลเพชรพะงัน
ชุมชนที่ 2 บ้านโฉลกบ้านเก่า เทศบาลตาบลเพชรพะงัน
ชุมชนที่ 3 บ้านหินกอง
เทศบาลตาบลเพชรพะงัน
ชุมชนที่ 4 บ้านโฉลกหลา
เทศบาลตาบลเพชรพะงัน
ชุมชนที่ 5 บ้านศรีธนู
เทศบาลตาบลเพชรพะงัน
ลั กษณะภูมิ ประเทศส่ วนใหญ่ เป็ นภู เขาสู งและมีค วามหลากหลายทางชีว ภาพมาก ดินมี
ลั ก ษณะเป็น ดิ นร่ ว นปนทรายมี แ ร่ธ าตุ น้อ ยแต่ มีการระบายน้าที่ดี เ หมาะกั บการปลูกและท าสวน
มะพร้าว พื้นที่ป่าไม้ทั้งหมดประมาณ 33,925 ไร่ เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 24,450 ไร่
ในทางเศรษฐกิจนั้นด้านการเกษตรกรรม เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาสวนมะพร้าว
สวนผลไม้ได้แก่ ประเภท ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง ลางสาด และผักสวนครัว อีกส่วนหนึ่งประกอบ
อาชีพทาการประมงโดยมีทั้งหมด 4 ชุมชนที่มีพื้นที่ติดทะเลโดยเฉพาะบ้านโฉลกหลาซึ่งนับว่าเป็น
แหล่งอาหารทะเลที่สาคัญของอาเภอเกาะพะงัน
ตารางที่ 4 แสดงพื้นที่ทาการเกษตรในแต่ละชุมชน
ชุมชนที่
ชื่อชุมชน
พื้นที่ทาการเกษตร (ไร่)
1
บ้านวกตุ่ม
2,926
2
บ้านโฉลกบ้านเก่า
1,935
3
บ้านหินกอง
1,557
4
บ้านโฉลกหลา
5,222
5
บ้านศรีธนู
8,324
รวม
19,964
ที่มา : แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตาบลเพชรพะงัน, 2559
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ในส่ ว นแหล่ ง น้ าส าหรั บ รองรั บ การท าเกษตรกรรมแบ่ ง เป็ น แหล่ ง น้ าจากธรรมชาติ ซึ่ ง
ประกอบด้วย ลาน้า ลาห้วย บึง หนอง น้าตก รวม 28 แห่ง และแหล่งน้าที่สร้างขึ้น ได้แก่ ฝาย บ่อน้า
ตื้น บ่อโยก บ่อบาดาลสาธารณะทั้งสิ้นจานวน 123 แห่ง
2.2.9.3 เทศบาลต าบลบ้ า นใต้ (งานวิ เ คราะห์ น โยบายและแผนฝ่ า ยอ านวยการส านั ก
ปลัดเทศบาลบ้านใต้, 2559)
พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใต้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะพะงัน โดยได้รับ
การจัดตั้งเป็นเทศบาลตาบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยใน 20 กันยายน พ.ศ. 2554 มีพื้นที่
ประมาณ 84 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นเนื้อที่โดยประมาณ 52,500 ไร่ โดยสานักงานเทศบาลตาบลบ้าน
ใต้ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตาบลบ้านใต้ อาเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย 5 หมู่บ้าน ได้แก่
1. หมู่ที่ 2 บ้านนอก
2. หมู่ที่ 3 บ้านเหนือ
3. หมู่ที่ 4 บ้านค่าย
4. หมู่ที่ 5 บ้านท้องนายปาน
5. หมู่ที่ 6 บ้านหาดริ้น
ลักษณะภูมิประเทศพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงเป็นพื้นที่ที่มีทะเลล้อมรอบทั้ง 3 ด้าน มีพื้นที่
ป่า น้าตกและลาธารที่อุดมสมบูรณ์ สภาพดินเกือบทั้งหมดเป็นดินปนทรายและหินที่ราบชายฝั่งซึ่ง
เหมาะแก่การทาสวนมะพร้าวและสวนผลไม้
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาสวนมะพร้าว สวนผลไม้และสวนยางพารา ระบบการ
ผลิตในพื้นที่ส่วนใหญ่มาจากภาคการเกษตรและการประมงโดยเป็นการประกอบอาชีพประมงชายฝั่ง
เป็นหลัก ในส่วนของธุรกิจการท่องเที่ยวนั้นมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงคือ หาดริ้น ที่จะมีการจัด
กิ จ กรรม ฟู ล มู น ปาร์ ตี้ (Full Moon Party) ซึ่ ง จะจั ด ในช่ ว งพระจั น ทร์ เ ต็ ม ดวงของทุ ก เดื อ น เป็ น
กิ จ กรรมที่ เ ป็ น ที่ รู้ จั กเป็ น อย่ า งมากทั้ง ในและต่ า งประเทศ นอกจากนี้ ยั ง มี ส ถานที่ ท่อ งเที่ ย วด้ าน
โบราณสถานและโบราณวัตถุ เช่นวัดนอก เจดีย์วัดใน พระบรมรูปรัช กาลที่ 5 อาศรมท้องนาง และ
สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เช่น น้าตกธารเสด็จ น้าตกธารประเวศ น้าตกธารประพาส ซึ่ง
รัชกาลที่ 5 เคยเสด็จประพาสถึง 14 ครั้ง อ่าวท้องนายปาน อ่าวธารเสด็จ เป็นต้น
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของเทศบาลตาบลบ้านใต้จะเป็นระบบธุรกิจการท่องเที่ยว การทา
เกษตรกรรม การทาประมงชายฝั่งมีการจับปลาหมึกขายเป็นสินค้าหลักและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
นอกจากนี้ยังมีการทาการปศุสัตว์เช่นการเลี้ยง โคเนื้อ ไก่ไข่ ไก่เนื้อ ไก่พื้นเมือง เป็ดเนื้อ เป็ดไข่
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กระบือและสุกร ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 95 ยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การ
ทาสวนมะพร้าว
การทาสวนมะพร้าว
ในพื้นที่ตาบลบ้านใต้มีการทาสวนมะพร้าวกระจายอยู่ทั่วทุกหมู่บ้าน ส่วนใหญ่จะเป็นการทา
สวนมะพร้าวอย่างเดียวแต่บางแห่งจะมีการปลูกเป็นสวนผสมกับไม้ผลอื่น ๆ เช่นมะม่วงหิมพานต์ ใน
ตาบลบ้านใต้มีพื้นที่ปลูกมะพร้าวทั้งหมดคิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 38,504 ไร่ และผู้ประกอบกิจการสวน
มะพร้าวมีจานวนทั้งสิ้น 480 ครัวเรือน โดยผลผลิตจากสวนมะพร้าวจะทาการขายในรูปของมะพร้าว
เป็นผลให้แก่พ่อค้าคนกลางและแปรรูปขายเป็นมะพร้าวแห้งส่งขายยังโรงงานทาน้ามันมะพร้าว
มะม่วงหิมพานต์
ตาบลบ้านใต้มีพื้นที่ปลูกมะม่วงหิมพานต์ประมาณ 20 ไร่ มีเกษตรกรปลูกประมาณ 50
ราย และมีแนวโน้มที่จะขยายการเพาะปลูกเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีความต้องการสูง
พืชผัก
ตาบลบ้านใต้มีพื้นที่ปลูกผักประมาณ 20 ไร่ โดยมากเป็นลักษณะของการปลูกผักไว้เพื่อ
บริโภคภายในครัวเรือนไม่ได้เพาะปลูกเป็นอาชีพหลั ก ผักส่วนที่เหลือจากการบริโภคภายในครัวเรือน
จะถูกนามาขายทีต่ ลาดบ้านดอนและตลาดในอาเภอใกล้เคียง
พืชไร่
ตาบลบ้านใต้มีพื้นที่ปลูกพืชไร่ประมาณ 50 ไร่ โดยเป็นการปลูกพืชแซมผัก เช่น ปลูกแซมใน
สวนไม้ผล สวนยางพาราและปลูกแซมในสวนมะพร้าว พืชไร่ที่นิยมปลูก ได้แก่ สับปะรด มะละกอ
เผือก มันและกล้วย
2.3 ยุทธศาสตร์และนโยบายของภาครัฐ
2.3.1 นโยบายระดับประเทศ
2.3.1.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นแผนที่เกี่ยวกับการกาหนดแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจและสั งคมของประเทศ โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตและความเป็นอยู่ ที่ ดี
ขึ้ น โดยในปั จ จุ บั น มี ร ะยะเวลาของแผนในแต่ ล ะฉบั บ รวมระยะเวลา 5 ปี หน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่
รับผิดชอบในการจัดทาแผน คือ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หรือสภาพัฒน์ ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ซึ่งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสาคัญกับเกษตรอินทรีย์เริ่มปรากฏให้เห็นในแผนพัฒนา
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เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 เป็นต้นมา (พ.ศ. 2540 – 2544) ในที่นี้ผู้วิจัยได้ทาการศึกษา
ย้ อ นหลั ง ในช่ ว งเวลา 10 ปี ตั้ ง แต่ แ ผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมฉบั บ ที่ 10 เป็ น ต้ น ไป ซึ่ ง มี
รายละเอียดดังนี้
1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) (สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับนี้มีการให้ความสาคัญกับการน้อมนาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เข้ามาประยะยุกต์ใช้เป็นแนวทางใน
การดาเนินแผนเช่นเดียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) ซึ่ง
เป็นช่วงที่ประเทศไทยเผชิญกับภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ในด้านของการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์นั้น
เป็นส่วนย่อยหนึ่งของกระบวนการสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนโดยส่งเสริมการร่วมลงทุน
ระหว่างเครือข่ายองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจบนหลักของ
ความโปร่งใส โดยมีการส่งเสริมการทาเกษตรกรรมที่ยั่งยืนซึ่งมีการเสนอในหลากหลายแนวทางเช่น
เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่รวมไปถึงแนวทางเกษตรอินทรีย์ด้วยเพื่อสร้างความมั่นคงด้าน
อาหารภายในครัวเรือนโดยให้เชื่อมโยงกับแหล่งความรู้ในพื้นที่และมีการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์
ความรู้ซึ่งกันและกัน
ในส่ วนของการลงทุนได้มี การให้ความสาคัญกับการส่งเสริมการลงทุนระหว่างเครือข่าย
องค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเกษตร
อินทรีย์ อีกทั้งยังให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการเพื่อให้มีน้าในปริมาณและ
คุณภาพที่เหมาะสมสาหรับการทาเกษตรกรรม ให้ความสาคัญกับการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน
โดยการรณรงค์สนับสนุนให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ให้ความสาคัญกับการขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์
เพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เกษตรกรรมและเพื่อลดการใช้สารเคมีในภาคเกษตร
พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายด้านการตลาดรองรับสินค้าเกษตรอินทรีย์ สนับสนุนภาคการผลิตและบริการ
ชุมชนให้มีศักยภาพในการจัดการด้วยตนเอง พัฒนาศักยภาพของชุมชนให้มีอานาจในการจัดการด้าน
การตลาดและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากฐานทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมจากทรัพยากรชีวภาพที่มีการสะสมองค์ความรู้และพัฒนาจากฐานความ
ต้องการตอบสนองต่อตลาดที่กาลังขยายตัวเช่นการมุ่งเน้นนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพเกษตรอินทรีย์
อาหารสุขภาพ สมุนไพรอินทรีย์ นอกจากนี้ยังส่งเสริมด้านการศึกษาวิจัยแนวทางการบริหารจัดการ
สินค้าเกษตรของไทยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดจากโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ
และการตระหนัก เรื่องสุขอนามัยของผู้บริโภค ซึ่งสินค้าเกษตรอินทรีย์เป็นหนึ่งในปัจจัยสาคัญต่อ
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ประเด็นเหล่านี้ นอกจากนี้ยังให้ความสาคัญกับการศึกษาวิจัยเพื่อเชื่อมต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์
ความรู้ใหม่ เช่น การพัฒนาสมุนไพร การแพทย์แผนไทยที่เกี่ยวข้องกั บการพัฒนาองค์ความรู้ในด้าน
เกษตรอินทรีย์
2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
(สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554)
ส าหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 มีการส่งเสริมให้เกษตรกรทา
การเกษตรด้วยระบบเกษตรกรรมยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น เกษตรอินทรีย์
เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใ หม่ โดยใช้แนวทางเดีย วกับแผนฉบั บที่ 10 ส่งเสริมและพัฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ให้เป็นเครื่ องมือในการสร้างความเข้มแข็งด้านอาหารให้กับเกษตรกรและ
ชุมชนอย่างเป็นระบบ โดยสนับสนุนบทบาทการบริหารจัดการ โครงสร้างพื้นฐานภายในชุมชน เช่น
ศูนย์พันธุ์ข้าวชุมชน โรงปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยอินทรีย์อยู่ในเรื่องของความมั่งคงทางอาหาร
ในแผนนี้มีการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจเกษตรกรและผู้ประกอบการในการผลิต
สินค้าเกษตรและอาหารตามมาตรฐานที่กาหนดซึ่งรวมถึงการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ได้ตาม
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์โดยการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและลดภาระค่าใช้จ่าย
ในการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเพื่อเป็นการขยายการผลิ ตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพได้
มาตรฐาน มี ความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารส่ ง เสริ ม การท าการเกษตรที่ เ กื้ อ กู ล กั บ ระบบนิ เ วศตามแนวคิ ด ของการท า
เกษตรกรรมยั่งยืนโดยเสนอให้มีการจัดทากลไกให้ความรู้ทั้งระดับชุ มชนและระดับประเทศในการ
ส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์ พัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาวะและภูมิสังคมของ
ประเทศ ปรับระบบการใช้ที่ดิน และการค้นคว้ าชนิดพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง ใช้น้าน้อย และทนต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งสนับสนุนการสร้างตลาดรองรับสินค้าเกษตรอินทรีย์ด้วย
3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) (สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559)
ในการจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ ที่ 12 สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.
2560 – 2579) ซึ่ งเป็นแผนแม่ บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพั ฒนาที่ ยั่ ง ยื น
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(Sustainable Development Goals) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0
ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ
ในแผนนี้ค่อนข้างจะมีแนวทางเกี่ยวกับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ที่เป็นรูปธรรมและมีความ
ชัดเจนมากกว่าแผนที่ 10 และ 11 โดยมีการกล่าวถึงแผนงานและโครงการรวมถึงระบุหน่วยงานที่มี
ส่วนรับผิดชอบนาไปปฏิบัติด้วย ในแผนนี้ยังคงให้ความสาคัญกับประเด็นสุขภาพโดยปรากฏแผน
เกี่ ย วกั บ การลดพฤติ ก รรมเสี่ ย งทางสุ ข ภาพให้ มี ก ารบริ โ ภคอาหารและสิ น ค้ า ที่ ป ลอดภั ย และได้
มาตรฐานซึ่งมีการส่งเสริมการผลิตและบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลดีต่อสุขภาพซึ่งรวมไปถึงผลิตภัณฑ์
จากเกษตรอินทรีย์ด้วย นอกจากนี้ยังมีมาตรการให้แรงจูงใจทางภาษีแก่ผู้ผลิตอาหาร ผู้จาหน่าย และ
ร้านอาหาร ที่ มี การจัดบริการอาหารสุขภาพ ผักและผลไม้ปลอดสารพิษเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่
ผู้ บ ริ โ ภคอี ก ทั้ ง ยั ง มี แ นวทางการให้ เ งิ น อุ ด หนุ น แก่ เ กษตรกรที่ ป ลู ก พื ช ผั ก ผลไม้ เ กษตรอิ น ทรี ย์
นอกจากนี้ยังให้ความสาคัญกับการขับเคลื่อนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง โดยการสร้าง
แรงจูงใจให้เกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ผ่านมาตรการทางการเงินการคลังและการยกระดับ
ราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้แตกต่างจากสินค้าเกษตรที่ใช้สารเคมี รวมไปถึงการพัฒนาระบบการ
รับรองมาตรฐานและการพิสูจน์ตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรอินทรีย์ นอกจากนี้ยังมีการเสนอการ
จัดทาโซนนิ่งระบบเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรมโดยนาร่องในพื้นที่ที่มีความพร้อมและเหมาะสม
และเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือการท่องเที่ยววิถีไทยเพื่อขยายฐานรายได้ โดยมีแผน
รองรับที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยเสนอให้มีการผลักดันประเด็นการพัฒนาให้มีความเชื่อมโยงเข้า
กับนโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดินและแผนแม่บทของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิด
การขับเคลื่อนอย่างเป็นขั้นตอนทั้งทิศทาง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด เช่นร่างยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ (พ.ศ. 2559 - 2564) ระบุถึงแผนงานและโครงการสาคัญในการส่งเสริม
เกษตรอินทรีย์โดยมีสาระสาคัญเพื่อส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ให้มีการขยายพื้นที่เพิ่มขึ้น และมี
การส่งเสริมพื้นที่ต้นแบบ โดยมีหลายหน่วยงานร่วมบูรณาการ ทั้งนี้มีหน่วยงานดาเนินงานหลัก คือ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งอื่ น ๆ เช่ น กระทรวงพาณิ ช ย์
กระทรวงมหาดไทย ภาคเอกชน เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร โดยใช้กรอบระยะเวลาดาเนินการ 5
ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) คือเป็นรูปแบบการกระจายตัวทางเศรษฐกิจอย่างหนึ่งเพื่อ ให้กลุ่มชาวบ้าน
พึ่ ง พิ ง ตนเองได้ ดั ง นั้ น จึ ง ได้ มี แ นวทางให้ พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ทางการเกษตร และสร้ า ง
มูลค่าเพิ่มภายใต้แนวคิดเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
นอกจากนี้ ยั ง มี แ ผนพั ฒ นาพื้ น ที่ ทุ่ ง กุ ล าร้ อ งไห้ ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ยโสธร สุ ริ น ทร์ ร้ อ ยเอ็ ด
มหาสารคาม ศรีสะเกษ ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง รวมทั้งพื้นที่ที่มีศักยภาพอื่น ๆ โดย
ปรั บ กระบวนการผลิ ต ให้ อ ยู่ ภ ายใต้ ม าตรฐานเกษตรปลอดภั ย พั ฒ นาห่ ว งโซ่ เ กษตรอิ น ทรี ย์ ใ ห้
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ครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิต พร้อมทั้งขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ โดยสนับสนุนให้ มีการพัฒนาระบบ
ที่ ส มาชิ ก กลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต และชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ว มในการตรวจสอบกั น เอง สนั บ สนุ น การวิ จั ย และพั ฒนา
นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้ตอบสนองตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพและการส่งออก จัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย์
ส่งเสริมตลาดสีเขียวในชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรจาหน่ายสินค้าผ่าน
ช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรียแ์ ห่งชาติ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติจัดทาโดยคณะกรรมการพัฒนาเกษตร
อินทรีย์แห่งชาติซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีให้จัดตั้งขึ้นตามข้อเสนอของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555 โดยมีอานาจหน้าที่หลักในการกาหนดนโยบายและ
ยุ ท ธศาสตร์ระดั บชาติ เ พื่อ ผลั ก ดัน และขับ เคลื่อ นการพั ฒนาเกษตรอิ นทรี ย์ของประเทศซึ่ ง มีรอง
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นกรรมการและรองเลขานุการร่วมกับผู้แทนกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ โดย ณ ปัจจุบัน แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติมีทั้งสิ้นสองฉบับ
คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2551 - 2554) โดยหลังสิ้นสุดแผน
ที่ 1 คณะกรรมการฯ ได้ขยายเวลาของแผนปฏิบัติการไปถึงปี 2555 และยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตร
อิ น ทรี ย์ แ ห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) ทั้ ง นี้ ใ นช่ ว งปี 2556 - 2557 เป็ น ช่ ว งที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงทางการเมื อ งจึงท าให้การนาเสนอยุทธศาสตร์มีค วามล่า ช้า โดยคณะรัฐ มนตรีมี ม ติ
เห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 เมื่อวันที่ 11 เมษายน
2560
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2551 – 2554) (คณะกรรมการ
พัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ, 2551)
หลักการคือยึดแนวคิดการพัฒนาแบบองค์รวมที่มีคนเป็นศูนย์กลางแนวทางการพัฒนาอยู่บน
พื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเน้นการดาเนินงานในเชิงบูรณาการการมีส่ วนร่วมกับทุกภาค
ส่วนอย่างเป็นระบบ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผู้บริโภคและสร้างความมั่นคงทางอาหาร
ยุทธศาสตร์ฉบับที่ 1 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์สาคัญ ได้แก่
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม
(1.1) การสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์
ที่เหมาะสมทั้งห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การผลิต ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว การแปรรูป บรรจุภัณฑ์ การขน
ส่งไปจนถึงการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
(1.2) การส่งเสริมให้มีการสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ทั้งต่อ
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้บริโภคและเจ้าหน้าที่
(1.3) การจัดทาฐานข้อมูลด้านเกษตรอินทรีย์ในทุกระดับ โดยจัดทาฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ผลการดาเนินงานสาคัญ สร้างและสนับสนุนงานวิจัยพัฒนาความรู้และนวัตกรรมเกษตร
อินทรีย์เผยแพร่และประยุกต์ใช้งานวิจัยเศรษฐกิจจานวน 92 เรื่อง จัดทาฐานข้อมูล องค์ความรู้และ
นวัตกรรม 3 ฐาน คือนวัตกรรมในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ การตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์และองค์ความรู้
และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ผลักดันให้เกิดการลงทุนในธุรกิจนวัตกรรม 33 โครงการ เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์และมีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
เกษตรกร และร่วมจัดการแสดงนิทรรศการด้านการตรวจรับรองฟาร์มและลิตภัณฑ์สัตว์น้าในงาน
Organic and Natural Expo 2011 (คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ, 2560b)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ตามวิถีพื้นบ้าน
การพัฒนาการผลิตและสร้างเครือข่ายสู่การพึ่งตนเอง โดยสนับสนุนให้มีการผลิตปัจจัยการ
ผลิตที่เป็นอินทรียวัตถุอย่างเพียงพอ เช่น เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น การพัฒนาช่องทางการตลาด
รองรับผลผลิตส่วนเกินโดยพัฒนาและสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงทางการค้าและการตลาดของสินค้า
เกษตรอินทรีย์ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการที่จะนาผลิตภัณฑ์สินค้าอินทรีย์ในท้องถิ่นออกสู่ตลาด
รวมทั้งสนับสนุนการดาเนินงานของตลาดชุมชนและตลาดเชิงสถาบันอย่างต่อเนื่อง เช่น โรงเรียน
โรงพยาบาล เป็นต้น
ผลการดาเนินงานสาคัญ มีการสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ในระดับภูมิภาคร่วมกับมหาวิทยาลัย
13 แห่งส่งเสริมและถ่ายทอดการใช้ปัจจัยการผลิตในการทาเกษตรอินทรีย์ทดแทนการใช้สารเคมีและ
ปุ๋ยเคมีสู่เกษตรกร จานวน 70,000 กลุ่ม ประมาณ 3.85 ล้านรายทั่วประเทศ ถ่ายทอดความรู้และ
สนับสนุนปัจจัยการผลิตในการทาเกษตรอินทรีย์สู่เกษตรกรจานวน 34,800 กลุ่มประมาณ1.8 ล้าน
รายจัดสัมมนาและฝึกอบรมสมาชิกกลุ่มเครือข่ายปศุสัตว์อินทรีย์ในชุมชน (คณะกรรมการพัฒนา
เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ, 2560b)
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างศักยภาพการเกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์
(3.1) การพัฒนาการผลิตและเครือข่ายทั้งระบบเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง โดยสนับสนุน
การสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้มีความ
เข้มแข็ง
(3.2) การพัฒนาระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย โดยศึกษาทบทวนและพัฒนาระบบ
มาตรฐานและการตรวจรับรองของประเทศให้เป็นระบบ และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
(3.3) การพัฒนาการตลาดสู่สากล โดยจัดทาแผนประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้า
เกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง
ผลการดาเนินงานสาคัญ กาหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ครอบคลุมสินค้าพืช ปศุสัตว์ ประมง
ประกอบด้วย การแปรรูปการแสดงฉลากและการจาหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์
คัดเลือกเกษตรกรที่มีความพร้อมและสมัครใจขอรับรองมาตรฐานอินทรีย์ ส่งเสริมการจัดหมู่บ้าน
เกษตรอินทรีย์ (Organic Village) สนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่สนใจรวมตัวกันเป็น Green Shop
และจัด Organic & Natural Expo (คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ, 2560b)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย์
(4.1) การจัดให้มีกลไกระดับนโยบายในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นเอกภาพ มีการบูรณาการแผน งบประมาณและประสานการปฏิบัติกับ
ทุกภาคส่วนในทุกระดับและติดตามประเมินผลการพัฒนาเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
(4.2) การจัดให้มีระบบการประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนา
เกษตรอินทรีย์ในทุกระดับโดยให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมในแผนปฏิบัติการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
และเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ
ผลการดาเนินงานสาคัญ จัดตั้งคณะอนุกรรมการรวม 3 ชุด ได้แก่ คณะอนุกรรมการบริหาร
จัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ คณะอนุกรรมการพัฒนาการผลิตและการตลาด
เกษตรอิ น ทรี ย์ แ ละคณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาระบบมาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย์ โดยปั จ จุ บั น ได้ ร วม
คณะอนุกรรมการพัฒนาการผลิตและการตลาดเกษตรอินทรีย์และคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เข้าด้วยกันแล้วผลักดันโครงการนาร่องขับเคลื่อนการบูรณาการในระดับพื้นที่
ในโครงการบูรณาการพัฒนาการผลิตและการตลาดเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2553 - 2555 (คณะกรรมการ
พัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ, 2560b)
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2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) (คณะกรรมการ
พัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ, 2560a)
การจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาเกษตรอิ น ทรี ย์ แ ห่ ง ชาติ พ .ศ. 2560 - 2564 ได้ ผ่ า น
กระบวนการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคมและภาคการศึกษาใน 4 ภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาค
กลาง) และได้มีการนาเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ให้นาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีร่างประเด็นยุทธศาสตร์ฉบับนี้
โดยได้มีการเผยแพร่ ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์สาคัญ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการวิจัย การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตร
อินทรีย์
เน้นส่งเสริมการวิจัยและการสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรอิ นทรีย์เป็นหลัก ให้
ความสาคัญกับการต่อยอดงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านการเกษตร การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่
เกษตรอิ น ทรี ย์ เ ชิ ง พาณิ ช ย์ แ ละให้ ก ารสนั บ สนุ น นั ก วิ จั ย รุ่ น ใหม่ ด้ า นเกษตรอิ น ทรี ย์ อี ก ทั้ ง ยั ง ให้
ความสาคัญกับการเสริมสร้างและพัฒนาแกนนาเกษตรกรระดับชุมชนเพื่อถ่า ยทอดองค์ความรู้ด้าน
เกษตรอินทรีย์ให้เป็นระบบโดยผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ที่มี
อยู่ในทุกท้องที่ มีการจัดทาหลักเกณฑ์การสารวจและจัดทาทะเบียนเกษตรกรของเกษตรอินทรีย์วิถี
พื้นบ้านเพื่อใช้ดาเนินมาตรการการส่งเสริมและพัฒนาให้สามารถเข้าสู่ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการผลิตสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์นี้เน้นที่การพัฒนาการผลิต การแปรรูป บรรจุหีบห่อและระบบการขนส่งโดย
แบ่งเป็น 2 แนวทาง คือ การพัฒนาเกษตรอินทรีย์วิถี พื้นบ้านและการพัฒนาเกษตรอินทรีย์เข้าสู่
มาตรฐานในระดับสากล เน้นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกร สถาบัน
เกษตรกร บุคลากรที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป เน้นการรวมกลุ่มเกษตรอินทรีย์และส่ง เสริม
การเกษตรแปลงใหญ่ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมด้านปั จจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์ เช่น เมล็ดพันธุ์ ชีว
ภัณฑ์และมาตรการให้ความช่วยเหลือเรื่องมาตรการด้านภาษี
นอกจากนี้ยังให้ความสาคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการทาเกษตรอินทรีย์
วางระบบบริหารโครงสร้างพื้นฐานทั้ง ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้าและส่งเสริมการจัด ทาเขตเกษตร
อินทรีย์ (Organic Zoning) ให้มีการทาเกษตรอินทรีย์ที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่รวมถึงกาหนด
มาตรการป้องกันการปนเปื้อนสารเคมีจากแปลงข้างเคียงด้วย
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการตลาดสินค้าและบริการและการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สาหรับยุทธศาสตร์ที่ 3 นี้ จะเน้นการผลักดันมาตรฐานและระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์ให้
ได้รับความเชื่อมั่นและเป็นที่ยอมรับจากผู้ผลิตและผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศโดยมีแนวทาง
ในการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริการแบบ One Stop Service ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและบริการ
เกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสากลและระบบการควบคุมคุณภาพ (ICS : Internal Control System)
ในระดับชุมชนโดยใช้ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS : Participatory Guarantee System)
และผลักดันให้ระบบดังกล่าวได้รับการยอมรับจากผู้ผลิต ผู้บริโภค และผลักดันให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์และบริการที่เกี่ยวข้องกับ
เกษตรอินทรีย์
นอกจากนี้ ยั ง ผลั ก ดั น แนวทางการสร้ า งและส่ ง เสริ ม ช่ อ งทางการตลาดด้ ว ยเทคโนโลยี
สารสนเทศสาหรับสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้เชื่อมโยงทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ ตลาดสีเขียว
ตลาดชุ ม ชนในท้ อ งถิ่ น หรื อ การตลาดระบบสมาชิ ก (CSA: Community Support Agriculture)
ร่วมกับการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ช่องทางต่าง ๆ อาทิ สื่อทางโทรทัศน์ วิทยุ Social Media สื่อสิ่งพิมพ์ให้ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป
รับรู้ข้อแตกต่างระหว่างการทาเกษตรทั่วไปเกษตรปลอดภัย (GAP) และเกษตรอินทรีย์อย่างถูกต้อง
รวมไปถึงประโยชน์ของการบริโภคสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์และผลกระทบทั้งทางด้านสังคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และเพื่อให้มีความทัดเทียมกับนานาชาติในยุคการเปิดเสรีทางการ
ค้าจึงได้มีการให้ความสาคัญกับการส่งเสริมและช่วยเหลือในการจับคู่ธุรกิจและการส่งออกระหว่าง
ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน (AEC) และพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าภายในประเทศ
ในยุ ท ธศาสตร์ นี้ ไ ด้ มี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารจั ด งานแสดงสิ น ค้ า เกษตรอิ น ทรี ย์ โ ลก (World
Organic Expo) ในประเทศไทยเป็นประจาทุกปี โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมและใช้ชื่อ
โครงการว่ า Organic and Natural Expo 2017 ในช่ ว งวั น พฤหั ส บดี ที่ 27 - วั น อาทิ ต ย์ ที่ 30
กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (Plenary Hall 1
– 3) โดยกระทรวงพาณิชย์ เป็นงานแสดงสินค้าอินทรีย์และธรรมชาติ รวมถึงงานบริการอินทรีย์ที่ใหญ่
ที่สุดในประเทศไทย โดยเป็นการรวบรวมผู้ผลิตผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าและบริการอินทรีย์
(กรมการค้าภายใน, 2560)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์นี้ได้วางแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์โดยเน้นที่การบูรณา
การของหน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชนที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิ ภ าค กลุ่ ม เกษตรกร
สถาบันการศึกษาในรูปแบบบันทึกตกลงความร่วมมือในการพัฒนากลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์เดิมให้
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เกิดความเข้มแข็งและสร้างกลุ่มเกษตรใหม่ที่มีศักยภาพเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ โดยภาครัฐให้การ
สนับสนุนด้านปัจจัยการผลิตและโครงสร้างพื้นฐาน องค์ความรู้ด้านวิชาการการเชื่อมโยงด้ านตลาด
แหล่งทุน การแปรรูป ระบบขนส่งโลจิสติกส์ งบประมาณ และบุคลากร ในด้านแหล่งเงินทุนนั้นมีการ
เสนอแหล่ ง เงิ น ทุ น ดอกเบี้ ย ต่ าหรื อ ใช้ เ งิ น จากกองทุ น ของภาครั ฐ ที่ มี ก ารจั ด ตั้ ง เป็ น แหล่ ง เงิ น ทุ น
หมุนเวียนเพื่อให้การสนับสนุนเกษตรกรและองค์กรที่ทาเกษตรอินทรีย์รวมถึงผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับ
เกษตรอินทรีย์ในรูปแบบต่าง ๆ นอกจากนี้ยังให้สนับสนุน Green Credit ผ่านสถาบันการเงิน โดยให้
สิ น เชื่ อ ดอกเบี้ ย ผ่ อ นปรนแก่ผู้ ผ ลิ ต แปรรู ป จ าหน่ า ยสิ น ค้ า และปั จ จัย การผลิต อิ น ทรีย์ รวมทั้ ง ให้
ทุนอุดหนุนเกษตรกรรายย่อยที่ปรับเปลี่ยนมาทาเกษตรอินทรีย์
นอกจากนี้ยังจัดให้มีกลไกและเครือข่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์เพื่อกากับ
ดูแลและดาเนินงานการผลิตและการตลาดเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นระบบทั้งระดับท้องถิ่น ระดับ
จังหวัด และกลุ่มจังหวัดในรูปแบบคณะอนุกรรมการ/คณะทางาน โดยปัจจุบันคณะกรรมการพัฒนา
เกษตรอินทรีย์แห่งชาติมีมติเห็นชอบร่างคาสั่งและองค์ประกอบคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเกษตรอินทรีย์ระดับภาค 6 โดยภาคเหนือมีอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเป็นประธานอนุกรรมการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานอนุกรรมการ ภาคกลาง อธิบดี
กรมการข้าว เป็นประธานอนุกรรมการ ภาคตะวันออก เลขาธิการสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็น
ประธานอนุกรรมการ ภาคใต้ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานอนุกรรมการ และภาคใต้
ชายแดน มีเลขาธิการสานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นประธานอนุกรรมการ
(ก. สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560)
2.3.1.2 มติคณะรัฐมนตรี
มติคณะรัฐมนตรีเป็นรูปแบบหนึ่งของเครื่องมือทางนโยบายสาธารณะของฝ่ายการเมืองใน
ฐานะที่ เป็นผู้ กาหนดนโยบายโดยเมื่ อฝ่ ายการเมือ งมีค วามต้อ งการที่จ ะดาเนิ นนโยบายใดก็ ต าม
สามารถที่จะทาให้การประชุมคณะรัฐมนตรีกลายเป็นกลไกในการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติโดยสั่ง
การ มอบหมายหน้าที่ในการนานโยบายไปปฏิบัติในรูปแบบของมติคณะรัฐมนตรี
สาหรับนโยบายเกษตรอินทรีย์นั้นพบว่าถูกกาหนดเป็นวาระแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2548 โดยมีเป้าประสงค์เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร
อินทรีย์ของประเทศไทยให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัยและพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นครัวของ
โลก อีกทั้งยังได้เห็นชอบร่างหลักการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านเกษตรอินทรีย์รวมทั้งอนุมัติใน
หลักการให้แต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์โดยกาหนดให้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เป็นผู้ดาเนินการ (สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2548c)
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ต่อมาได้มีมติคณะรัฐมนตรีในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 มอบหมายให้กรมวิชาการ
เกษตรดาเนินการด้านการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เนื่องจากภาคเอกชนและเกษตรกรมีความสนใจการ
ทาเกษตรอินทรีย์มากขึ้นแต่กลับไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่วงที่
ผ่านมา (สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2548b)
ในวั น ที่ 21 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2548 สภาที่ ป รึ ก ษาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ไ ด้ เ สนอ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยมีสาระสาคัญคือการ
พัฒนาเกษตรยั่งยืนโดยใช้ยุทธศาสตร์ที่จะส่งเสริมระบบการเกษตรใหม่และกาหนดให้เป็นวาระ
แห่งชาติซึ่งได้รวมแนวทางการทาเกษตรอินทรีย์เข้าไว้ด้วย (สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี , 2548a)
จนกระทั่งนาไปสู่การดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ฉบับที่ 1
พ.ศ.2551 – 2554 ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 และจัดตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาเกษตรอินทรีย์แ ห่งชาติตามมติคณะรัฐ มนตรีในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555 จะเห็นได้ว่า
นโยบายระดับประเทศในประเด็นยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เป็นประเด็นที่รัฐบาล
ให้ความสนใจและพยายามที่จะผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2.3.2 นโยบายระดับกระทรวง
2.3.2.1 แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติจัดทาโดยกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ โดยสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนและ
พัฒนาเกษตรกรรมของประเทศไทยโดยเขียนให้มีความสอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติเพื่อให้ดาเนินไปในทิศทางเดียวกันและมีความชัดเจนในการขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดขึ้นจริง
แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 - 2554)
(ส. สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2550)
ประกอบด้ ว ยยุ ท ธศาสตร์ ที่ ส าคั ญ คื อ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารผลิ ต ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันโดยมีโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพผลิตผลทางการเกษตร
เช่น โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและพัฒนา (R&D) เทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) เช่น โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และงานวิจัยสินค้าเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการสร้างมูลค่าสินค้า
เกษตรและผลิตภัณฑ์ (Value Added and Value Creation) และการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์
ทดแทนการใช้สารเคมีทางการเกษตรและแผนในการขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์
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แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
(ส. สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554)
แผนนี้ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ที่สาคัญซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ผลิตเพื่อสร้างฐานการผลิตในภาคเกษตรให้เข้มแข็ง ทาให้เกิดความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้กับ
เกษตรกร รวมทั้งส่งเสริมการนาผลงานวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรไปใช้ประโยชน์ โดยการส่งเสริม
การผลิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม (Green Production) รวมถึ ง แนวทางการท าเกษตรอิ น ทรี ย์
ส่งเสริมให้เกษตรกรทาการเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อให้เกิดความสมดุลของเกษตรกรรม โดยจัดให้มี
กลไกให้ความรู้และขับเคลื่อนทั้งระดับชุมชนและระดับประเทศ ได้แก่ การเกษตรแบบผสมผสาน
เกษตรทฤษฎีใหม่ วนเกษตร เกษตรอินทรีย์และเกษตรธรรมชาติและการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์
ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์โดยการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการรับรอง ลด
ภาระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบรับรองการผลักดันให้เกิดมาตรฐานเดียวกันในอาเซียนเมื่อเข้าสู่การ
เป็นประชาคมอาเซี ยน ส่งเสริมให้มีการขยายตลาดเฉพาะ (Niche Market) โดยการผลิตสินค้าให้
เหมาะสมและตรงกับความต้องการเฉพาะของแต่ละตลาดซึ่งเป็นหนึ่งในสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้า
เพื่อสุขภาพ สนับสนุนการศึกษาวิจัยความต้องการของผู้บริโภคสาหรับสินค้าเกษตร เพื่อให้ทราบ
ความต้องการของตลาดที่มีต่อสินค้าเกษตรในแง่มุมต่าง ๆ ของสินค้าเกษตรอินทรีย์ สนับสนุนการ
ดาเนินงานพัฒนาการเกษตรร่วมกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันการวิจัยเฉพาะทางเพื่อเป็นการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีระหว่างกันรวมถึงนวัตกรรมที่เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์
แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
(ส. สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559)
แผนที่ 12 นี้มียุทธศาสตร์ที่ ให้ความสาคัญกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกร ส่ งเสริม การทาเกษตรกรรมยั่งยืน และเกษตรอินทรีย์ มีการเร่งขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 ให้บรรลุเป้าหมาย
ในการเพิ่มพื้นที่การผลิตเกษตรอินทรีย์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ต่อปีและปริมาณสินค้าเกษตรอินทรีย์
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ต่อปี โดยส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนา การเผยแพร่องค์ความรู้
และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ พัฒนาการผลิต การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ สร้างและส่งเสริม
ช่องทางการตลาดสาหรับสินค้ าเกษตรอินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
เกษตรอิ น ทรี ย์ พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ข องเกษตรกรสู่ เ กษตรกรมื อ อาชี พ (Smart Farmer) ด้ ว ยการ
เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย การทาเกษตรอินทรีย์การปรับปรุงดิน
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การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีอย่างถูกต้องตามค่าวิเคราะห์ดิน การป้องกันและกาจัดศัตรูพืชตามหลัก
วิชาการ เป็นต้น
2.3.3 นโยบายระดับจังหวัดและท้องถิ่น
1. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง
อ่าวไทย, 2559) เป็นแผนพัฒนาสาหรับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ที่ตั้งอยู่ฝั่งทิศทะวันออกของภาคใต้ฝั่งทะเล
อ่ า วไทย (East Coast Southern Sub region) ซึ่ ง ครอบคลุ ม พื้ น ที่ จั ง หวั ด ชุ ม พร สุ ร าษฎร์ ธ านี
นครศรีธรรมราช และพัทลุง ซึ่งในแผนฉบับนี้ไม่ได้มีการให้ความสาคัญในการดาเนินการส่งเสริมด้าน
เกษตรอินทรีย์ไว้เป็นเรื่องเฉพาะหรือแม้แต่ใน แผนยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเกษตรกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย พ.ศ. 2557 – 2560 ซึ่งเป็นแผนเฉพาะด้านการทาเกษตรกรรมภายในกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเป็นหลักก็มีแผนที่เฉพาะเกี่ยวกับด้านเกษตรอินทรีย์
2. แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ. 2557 – 2560) (สานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์
ธานี, 2560) มีการบรรจุ “โครงการต้นแบบการพัฒนาพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์สู่ครัวโลก”
เฉพาะในปี พ.ศ. 2557 เท่านั้นและไม่ได้ปรากฏโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องเกษตรอิน ทรีย์โดยเฉพาะใน
แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีฉบับ พ.ศ. 2561 – 2564
3. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(กองแผนและงบประมาณ, 2561) มีเฉพาะ “โครงการเรียนรู้ต้นแบบเกษตรอินทรีย์และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” เท่านั้นและไม่ได้มีการกล่าวถึงการทาเกษตรอินทรีย์ในด้านอื่น ๆ อีก
4. แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ไม่ได้มีการระบุโครงการเกี่ยวกับเกษตร
อินทรีย์ไว้ นอกจากนี้ในส่วนของแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี เทศบาลตาบลเพชรพะงัน แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบาลเกาะพะงัน เองไม่ได้มีการระบุเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการทาเกษตรอินทรีย์ไว้เป็นเพียงแผนที่
เกี่ยวกับการส่งเสริมการทาเกษตรกรรมโดยรวม
จากการพิจารณายุทธศาสตร์ นโยบายและแผนของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการผลักดัน ส่งเสริม
การทาเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่ระดับประเทศ ระดับกระทรวงไปจนถึงระดับภูมิภาคและท้องถิ่นพบว่านโย
บายและแผนที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การส่ ง เสริ ม เกษตรอิ น ทรี ย์ นั้ น มี ค วามต่ อ เนื่ อ งในส่ ว นของนโยบาย
ระดับชาติและระดับกระทรวงแต่ในระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่นยังไม่ได้มีการให้ ความสาคัญกับ
การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์มากนัก โดยไม่ได้มีการระบุเป็นแผนและโครงการที่เฉพาะเจาะจงแต่จะถูก
บรรจุรวมกับในโครงการที่ส่งเสริมการทาเกษตรกรรมต่าง ๆ
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2.4 ตัวอย่างโครงการและการนานโยบายเกษตรอินทรีย์ไปปฏิบัติ
2.4.1 รายงานโครงการ “เกาะพะงัน เกาะเกษตรอินทรีย์”
รายงานโครงการ “เกาะพะงัน เกาะเกษตรอินทรีย์” จัดทาโดยมูลนิธิสายใยแผ่นดินโดยได้รับ
การสนั บ สนุ น จากกระทรวงพาณิ ช ย์ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ น าไปใช้ ใ นการอบรมและให้ ค วามรู้ แ ก่
หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการผลักดันเกาะพะงันเป็นเกาะเกษตรอินทรีย์และนาไปใช้ใน
การระดมความคิดเพื่อจัดท าเป็นแผนพัฒนาเกษตรอินทรีย์สาหรับเกาะพะงัน ต่อไป โดยภายใน
รายงานโครงการนี้ได้เสนอแนวทางในการทาเกษตรอินทรีย์สาหรับเกษตรกรในพื้นที่เกาะพะ งัน
(วิฑูรย์ ปัญญากุล, 2554) โดยแบ่งเป็น
1. สวนมะพร้าวเกษตรอินทรีย์
จากรายงานโครงการพบว่าเกษตรกรบนเกาะพะงันส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาสวนมะพร้าว
โดยมีการใช้สารเคมีเฉพาะการกาจัดศัตรูพืชเท่านั้น เนื่องจากเกษตรกรมักพบปัญหาที่เกิดจากโรคและ
แมลง
2. สวนผักเกษตรอินทรีย์
เกษตรกรที่ประกอบอาชีพปลูกสวนผักโดยเฉพาะสวนผักเกษตรอินทรีย์มีจานวนไม่มากนัก
บนพื้นที่เกาะพะงัน ส่วนใหญ่เป็นการปลูกเพื่อบริโภคตามครัวเรือนแต่กลับพบว่าความต้องการบริโภค
ผักบนเกาะพะงันสูงมากซึ่งรวมทั้งคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว โดยโครงการเสนอรูปแบบการปลูกผัก
เกษตรอินทรีย์ 2 รูปแบบ คือ การปลูกผักพื้นบ้านในพื้นที่สวนมะพร้าวหรือสวนไม้ผลและการปลูกผัก
ในเชิงพาณิชย์
3. สวนไม้ผลเกษตรอินทรีย์
สาหรับการทาสวนไม้ผลเกษตรอินทรีย์มีข้อเสนอให้ปลูกไม้ผลพื้นถิ่นหลายชนิดร่วม โดยจะ
เลือกปลูกแซมในแปลงมะพร้าวหรือพื้นที่เปิดใหม่เพื่อความหลากหลายของผลผลิตและลดการระบาด
ของศัตรูพืช
นอกจากนี้ยังมีแนวทางสาหรับหน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่เกาะ
พะงัน เช่น
แนวทางสาหรับร้านอาหารออร์แกนิค
ในโครงการพั ฒ นาเกาะพะงั น ให้ เ ป็ น เกาะเกษตรอิ น ทรี ย์ ได้ มี ก ารหารื อ ร่ ว มกั น กั บ
ผู้ประกอบการร้านอาหารถึงประเภทผลผลิตเกษตรอินทรีย์และจานวนผลผลิตที่ต้องการไปจนถึง
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ความถี่ในการรับซื้อสินค้า โดยเป็นการสร้างหลักประกั นความเชื่อมโยงทางการค้าระหว่างเกษตรกร
และผู้ประกอบการได้
แนวทางเกษตรอินทรีย์สาหรับโรงแรมออร์กานิค
กระทรวงพาณิชย์ได้ทาการสารวจโรงแรมออร์แกนิคทั่วประเทศซึ่งพบว่ามีอยู่มากถึง 52 แห่ง
โดยส่วนใหญ่จะให้บริการด้านอาหารออร์แกนิคและมีกิจกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่าง ๆ
เช่น การประหยัดน้า การประหยัดพลังงาน
แนวทางสาหรับโรงเรียนเกษตรอินทรีย์
แนวทางในการก่อตั้งโรงเรียนเกษตรอินทรีย์ประกอบด้วย 5 กิจกรรมสาคัญ คือ
1. การจัดทาแปลงเกษตรอินทรีย์
2. การจัดการเรียนรู้ด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม
3. การจัดการเรียนรู้ด้านอาหาร ทั้งในแง่ของการจัดเตรียม ปรุง และบริโภค
4. การจัดกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน เพื่อเผยแพร่ผลงานของเด็กนักเรียน
5. การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่เป็นไปตามหลักการเกษตรอินทรีย์ เช่น การเลิกใช้
สารเคมี
นอกจากนี้ภายในรายงานยังได้เสนอบทบาทสนับสนุนของหน่วยงานราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเอาไว้ ดังต่อไปนี้
บทบาทของหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. กาหนดแนวทางการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของเกาะพะงันโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเกษตรกร ผู้ประกอบการทางธุรกิจและผู้บริโภค โดยจัดทาแผนปฏิบัติการพัฒนา
เกษตรอินทรีย์ที่มีเป้าหมายชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้จริงและจัดตั้งกลไกร่วมระหว่างภาครัฐและ
เอกชนตั้งเป็นคณะกรรมการโดยมีตัวแทนทั้งภาครัฐ เกษตรกรและภาคเอกชน เพื่อทาหน้าที่กากับ
ดูแลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการรวมทั้งปรับปรุงแผนปฏิบัติการตามความจาเป็นและความ
เหมาะสมในอนาคต
2. สนั บ สนุ น การพั ฒ นาเกษตรอิ น ทรี ย์ แ บบองค์ ร วม ทั้ ง การผลิ ต แปรรู ป การบริ ก าร
การตลาดและการบริโภค โดยให้ความสาคัญกับการตลาดและการบริโภคในท้องถิ่นก่อน เช่น ส่งเสริม
ปัจจัยการผลิตและการให้ความรู้ เจ้าหน้าที่มีความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน มีความรู้และความ
เชี่ยวชาญด้านเกษตรอินทรีย์และมีงบประมาณเพียงพอสาหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

58
สนับสนุนเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และสนับสนุนหรือสร้างตลาด เช่น
ตลาดนัดสีเขียวประจาสัปดาห์ เป็นต้น
3. จัดทานโยบายสนับสนุนการพัฒนาแบบยั่งยืน สร้างบรรยากาศที่สนับสนุนเกษตรอินทรีย์
เช่น การประกาศให้เกาะพะงันเป็นพื้น ที่ปลอด GMO การดาเนินมาตรการทางด้านภาษีที่เกี่ยวกับ
สารเคมีทางการเกษตรหรือการสั่งห้ามจาหน่ายสารเคมีการเกษตรบนพื้นที่เกาะพะงันและการกาหนด
นโยบายให้หน่วยงานราชการเลือกจัดซื้อผลผลิตเกษตรอินทรีย์แทนการซื้อผลผลิตเกษตรทั่วไป
2.4.2 Sikkim Organic State
สิกขิมเป็นรัฐแรกของอินเดียที่ประกาศตัวเป็นรัฐเกษตรอินทรีย์ภายใต้กรอบแนวคิดที่ให้ความสาคัญ
ต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินอย่างยั่งยืนรวมถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยา การมี
สุขภาพดีและลดความเสี่ยงต่อสุขภาพในด้านต่าง ๆ ของประชากร (Development, 2010)
จุดแข็งของสิกขิมอยู่ที่ทรัพยากรธรรมชาติที่อานวยต่อการเปลี่ยนแปลงสู่รัฐเกษตรอินทรีย์ ซึ่ง
มีทั้งความหลากหลายทางชีวภาพและอุดมสมบูรณ์โดยที่เกษตรกรดั้งเดิมมีวิถีการทาเกษตรแบบ
อินทรีย์อยู่แล้ว ดินมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสารอินทรีย์ต่าง ๆ พื้นที่ส่วนใหญ่ถูกปกคลุมด้วยใบ
กระวานและผืนป่าซึ่งเป็นปุ๋ยชั้นดีนอกจากนี้ยังไม่เคยมีการใช้สารกาจัดศัตรูพืชมาก่อน ซึ่งร้อยละ
89.80 ของพื้นที่ยังไม่เคยสัมผัสและได้รับผลกระทบจากสารเคมี
ในขั้นการเตรียมการเปลี่ยนแปลงสู่รัฐเกษตรอินทรีย์ได้มีการวางแผนเพื่อรองรั บการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญของการทาเกษตรแบบอินทรีย์ เช่น การส่งเสริมให้เกษตรกรฝึกอบรมการ
ผลิตมูลไส้เดือน การผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยมูลสัตว์ สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานในรูปแบบของหลุมปุ๋ยหมัก
ให้กับเกษตรกรที่ขาดแคลนให้สามารถสร้างปุ๋ยมูลสัตว์ได้ด้วยตนเอง และให้ความรู้ในการใช้ประโยชน์
จากสิ่ งเหลื อใช้ในฟาร์ม อบรมการใช้จุลินทรีย์ในการสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินซึ่งถือว่ามี
ความสาคัญเป็นอย่างมากในระบบเกษตรอินทรีย์ นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ EM
และแบคที เ รี ย ในการท าปุ๋ ย ชี ว ภาพ การแนะน าให้ มี ก ารปลู ก พื้ น ตระกู ล ถั่ ว เช่ น ถั่ ว ขาว โดยใช้
ระยะเวลาปลูกประมาณสองเดือนแล้วจึงไถพรวนและพลิกกลับหน้าดินเพื่อเพิ่มธาตุในโตรเจนและ
วัตถุอินทรีย์ในดิน
ในส่วนของมาตรการการแทรกแซงปุ๋ยและสารเคมีนั้น ได้มีการยกเลิกโควตาปุ๋ยและสาร
กาจัดศัตรูพืช ทาการปิดร้านค้าที่จาหน่วยผลิตภัณฑ์เคมีทั้งหมด ไม่ออกใบอนุญาตการค้าปุ๋ยและสาร
กาจัดศัตรูพืช ไม่อนุญาตให้มีการขนส่งปุ๋ยและสารกาจัดศัตรูพืชจากภายนอกรัฐ เกษตรกรต้องซื้อปุ๋ย
อินทรีย์ที่ได้รับการรับรองแล้วเท่านั้น เป็นต้น
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ยุทธศาสตร์การผลักดันสิกขิมสู่รัฐเกษตรอินทรีย์
1. ยุทธศาสตร์เชิงนโยบายในการพัฒนา ICS (Internal Control System: ICS หรือ ระบบควบคุม
ภายใน) และรับรองเกษตรอินทรีย์
มีกลุ่มที่ให้ความช่วยเหลือในท้องถิ่นและองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องใน
กระบวนการของการพัฒนา ICS เพื่อรองรับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการดาเนินการต่อเองได้
ในอนาคต ในส่วนของเยาวชนท้องถิ่นที่ตกงานจะต้องได้รับการฝึกอบรมโดยการสร้างโรงเรียนและ
สร้างการจ้างงานที่อยู่ภายในกระบวนการของการพัฒนา ICS จัดให้มีการปฐมนิเทศและการฝึกอบรม
เพื่อสร้างความตระหนักภายในชุมชนเกษตรกรรมเกี่ยวกับประโยชน์ของเกษตรอิ นทรีย์และแสวงหา
การสนับสนุนของเกษตรกร ให้การสนับสนุนด้านการตลาดของสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั้งตลาดภายใน
และภายนอกประเทศ บังคับให้ทาตามขั้นตอนภายในกระบวนการของการพัฒนา ICS ดังต่อไปนี้
ประชุ ม ภายในหมู่ บ้ า นและการให้ ค วามรู้ การส ารวจพื้ น ฐาน การระบุ ก ลุ่ ม การลงทะเบี ย นของ
เกษตรกร การหมั่นอัพเดทสมุดบันทึกของเกษตรกร การบันทึกข้อมูล GPS ของฟาร์มแต่ละแห่ง การ
จั ด ประชุ ม ของเกษตรกรและการปฐมนิ เ ทศ การตรวจสอบภายใน การลงทะเบี ย นออนไลน์ ใ น
TRACENET แล้วส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานรับรองการตรวจสอบภายนอก ไปจนถึงการตรวจสอบจาก
หน่วยงานรับรองและการออกใบรับรองโดยหน่วยงานรับรอง
2. ยุทธศาสตร์เชิงนโยบายในการกาจัดปุ๋ยเคมีและยากาจัดศัตรูพืช
กาจัดการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงและแทนที่ด้วยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารกาจัดศัตรูพืช
ชีวภาพและปัจจัยการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปิดช่องทางการนาเข้า เฝ้าระวังอย่างเข้มงวดใน
จุดตรวจเพื่อไม่ให้มีการนาเข้าสารเคมีเข้ามาภายในรัฐ ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรโดยการให้เงิน
อุดหนุนโครงสร้างพื้นฐานเช่นปุ๋ยหมักในเขตชนบท ให้ใช้ปุ๋ยชีวภาพในการปรับปรุงดิน ยกย่องและ
เผยแพร่หมู่บ้านตัวอย่างที่มีการใช้วัตถุอินทรีย์ให้เป็นทีร่ ู้จักแพร่หลายและส่งเสริมการทาไร่ชีวภาพ
3. ยุทธศาสตร์เชิงนโยบายเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์อินทรีย์และการเพิ่มมูลค่า
อานวยความสะดวกในการจัดส่งผลิตภัณฑ์อินทรีย์ การแปรรูป การบรรจุหีบห่อต้องมีการ
พัฒนาโดยพืชที่มีมูลค่าสู งเช่น ขิง ขมิ้น กระวาน สมุนไพรและพืชสมุนไพร ควรเพิ่มคุณค่าให้กับ
ผลิตภัณฑ์อินทรีย์และให้มีโลโก้เกษตรอินทรีย์ของสิกขิม
4. ยุทธศาสตร์เชิงนโยบายการตลาดของผู้ผลิตและความต้องการของตลาด
สารวจและพัฒนาตลาดที่เหมาะสมในด้านกาลังคนและสิ่งอานวยความสะดวก ต้องมีการ
จัดตั้งร้านค้าปลีกและตลาดสาหรับขายผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ทั้งหมดที่ยังไม่แปรรูปและ
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แปรรู ป แล้ ว ต้ อ งได้ รั บ ตราสิ น ค้ า ที่ มี สั ญ ลั ก ษณ์ "Sikkim Organic" และต้ อ งได้ รั บ การส่ ง เสริ ม ใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติผ่านงานแสดงสินค้า การจัดนิทรรศการและการประชาสัมพันธ์ในวง
กว้าง
5. ยุทธศาสตร์เชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการวิจัย
สนับสนุนงานวิจัยในการทาเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน โดยมีองค์กรวิจัยเช่น ICAR, Spices
Board, NRC orchid สถาบันเหล่านี้ควรจะทางานในด้านเกษตรอินทรีย์และสนับสนุนรัฐ ทดลอง
เกี่ยวกับประสิ ท ธิภาพของสารกาจัดศัตรูพืชชี วภาพในพืชที่แตกต่ างกั น เพิ่มแนวทางการวิจัยให้
เกี่ยวกับประเด็นของการจัดการดิน การกาจัดศัตรูพืชและการบริหารจัดการโรค
6. ยุทธศาสตร์เชิงนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพิ่มขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบดิน การจัดการและการเฝ้าติดตามด้าน
สุขภาพของดินถือเป็นสิ่งที่สาคัญมากในการทาเกษตรอินทรีย์ดังนั้นจึงต้องมีห้องปฏิบัติการทดสอบดิน
เพื่อเพิ่มกาลังการผลิต เฝ้าระวังศัตรูพืชและโรค กระบวนการผลิตและบรรจุหีบห่อสินค้าเกษตรส่วน
ใหญ่ควรเป็นแบบย่อยสลายได้ยกเว้นหีบห่อที่บรรจุธัญพืชที่ต้องระวังเรื่องความชื้นสูงเนื่องจากเป็น
เรื่องยากสาหรับการขนส่ งทางไกลและต้องประทั บตราสัญลักษณ์เกษตรอินทรีย์ของสิ กขิมอย่า ง
ถูกต้องก่อนจัดส่ง การสร้างสิ่งอานวยความสะดวกในการวิจัยเกษตรอินทรีย์ให้แตกต่างจากการเกษตร
ทั่วไปในแง่การจัดหาปุ๋ย การควบคุมศัตรูพืชและโรค ความต้องการสารอาหารและปุ๋ยของพืชจะต้อง
มาจากแหล่งอินทรีย์ ศัตรูพืชและโรคของพืชควรได้รับการควบคุมด้วยวิธีการที่ผ่านมาตรฐานอินทรีย์
ดังนั้นการวิจัยต้องมีการสร้างและพัฒนาเพื่ออานวยให้เกิดความสะดวกต่อวิธีการเหล่านี้ นอกจากนี้ใน
ด้านการฝึกอบรมจะต้องเสริมสร้างศักยภาพของเจ้าหน้าที่เนื่องจากรัฐทั้งรัฐได้เปลี่ยนสู่การเป็นรัฐ
เกษตรอินทรีย์รวมทั้งนักเรียน นักศึกษาจาเป็นต้องได้รับการศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของเกษตร
อินทรีย์เพื่อช่วยพ่อแม่ในการทาเกษตรอินทรีย์ ต้องมีการปลูกฝังกระบวนการ แนวคิดขั้นพื้นฐาน
เกี่ยวกับการท าเกษตรอินทรีย์ โดยตั้งศูนย์การศึกษาในสานักงานใหญ่ ของทุกอาเภอ บูรณาการ
หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาล ประชาสังคม รวมถึงรัฐบาลหน่วยงานต่าง ๆ เช่น การเกษตรปศุสัตว์ ป่า
การประมงและหน่วยงานท้องถิ่น
7. แผนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์การดาเนินนโยบาย
จัดทาแผนการดาเนินงานและงบประมาณที่ชัดเจน โดยจัดทาแผนมุมมอง 5 ปี เสนอต่อ
รัฐบาลและวางแผนการเงินเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเปลี่ยนไปสู่รัฐเกษตรอินทรีย์ รัฐธรรมนูญควร
มีการประกาศใช้ในระดับรัฐเพื่อระงับการจาหน่ายสารเคมี ให้ความสาคัญกับการผลิตสินค้าที่ผลิตใน
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ฟาร์ ม สร้ า งแรงจู ง ใจให้ กั บ เกษตรกรในการก่ อ สร้ า งหลุ ม ปุ๋ ย หมั ก และการใช้ ปุ๋ ย ชี ว ภาพเป็ น ต้ น
สนับสนุนและเสริมสร้างขีดความสามารถและความช่วยเหลือทางการเงิน มีมาตรการอนุรักษ์น้าผ่าน
การพัฒนาลุ่มน้าอย่างต่อเนื่อง วิธีการควบคุมระบบการจัดการมูลฝอยควรเชื่อมโยงกับการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ ส่งเสริมการแปลงขยะอินทรีย์เป็นปุ๋ยอินทรีย์ หลีกเลี่ยงการใช้พ ลาสติกในแต่ละกระบวนการ
เผยแพร่กรณีศึกษาและแนวทางปฏิบัติ ด้วยการผลิตเป็นเอกสาร สิ่งตีพิมพ์ วิดีโอ ภาพยนตร์ โปสเตอร์
และสื่ อ การรั บ รู้ อื่ น ๆ จั ด สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารและโครงการแลกเปลี่ ย นส าหรั บ ผู้ บ ริ โ ภค ผู้ ค้ า
เกษตรกร รัฐบาลและข้าราชการ จัดงานแสดงสินค้าและงานแสดงสินค้าสาหรับเกษตรกร เป็นต้น
8. ยุทธศาสตร์เชิงนโยบายเกี่ยวกับเมล็ดพันธ์อินทรีย์และวัสดุในการเพาะปลูก
เมล็ดพันธุ์และวัสดุในการเพาะปลูกเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดสาหรับการเพาะปลูกในระบบ
เกษตรอินทรีย์ซึ่งควรได้รับการผลิตในขั้นตอนที่เป็นอินทรีย์ทั้งหมด จานวนเมล็ดธั ญพืช เช่น ถั่ว
กะหล่าปลี และเมล็ดพืชบางชนิดผักควรปลูกและผลิตในประเทศเพื่อให้แน่ใจว่าปลอดสารเคมีโดยการ
ใช้เมล็ดพันธุ์พื้นเมือง เมล็ดจีเอ็มโอไม่ได้รับอนุญาตให้นามาใช้ในกรณีใด ๆ วัสดุการเพาะปลูกควรผลิต
ภายใต้การดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. ยุทธศาสตร์เชิงนโยบายเรื่องอาหารสัตว์และสัตว์เลี้ยง
การปศุสัตว์ถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบอินทรีย์ การเลี้ยงสัตว์มีบทบาทสาคัญในด้านของปุ๋ยซึ่ง
เป็นแหล่งอาหารหลักของพืช ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกประเภทรวมทั้งเนื้อสัตว์ ไข่ และนม ควรผ่านการ
ผลิตในระบบอินทรีย์เท่าที่จะเป็นไปได้ ห้ามให้อาหารสัตว์ที่มีการสังเคราะห์จากสารเคมี สนับสนุนการ
เพิ่มจานวนวัวเพื่อเพิ่มปริมาณปุ๋ยสาหรับพืชอินทรีย์และปรับปรุงสภาพดินไปในตัว ให้ความสาคัญกับ
ปัจจัยพื้นฐาน เช่น อาหารสัตว์ที่จะต้องผ่านระบบการผลิตที่เป็นอินทรีย์และเพิ่มพื้นที่ปลูกพืชเพื่อเป็น
อาหารสัตว์ให้เพียงพอต่อความต้องการ
10. นโยบายเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับการสร้างงานและการพัฒนาระบบการจัดการแรงงาน
หนึ่งในเป้าหมายของการทาเกษตรอินทรีย์ในสิกขิมคือการสร้างการจ้างงาน โอกาสในการ
ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เริ่มจากการพัฒนา ICS และการรับรองการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ การแปร
รูปและบรรจุภัณฑ์ต้องใช้กาลังคนเป็นจานวนมากซึ่งเยาวชนวัยทางานที่กาลังตกงานในท้องถิ่นต้อง
ได้รับการฝึกอบรมในการเป็นเจ้าหน้าที่ภาคสนาม
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11.นโยบายเชิงกลยุทธ์การวางแผนการเพาะปลูก
สิกขิมเหมือนกับรัฐเทือกเขาหลายแห่งที่มีการทาเกษตรผสมผสานในการทาเกษตรพืชสวน
และการเลี้ยงสัตว์หากทั้งหมู่บ้านผลิตสินค้าชนิดเดียวกันเป็นจานวนมากจะทาให้ต้นทุนการตลาดมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังให้ความสาคัญกับการเพาะปลูกพืชที่เหมาะสมและการวางแผนในการผลิต
สินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับระบบการทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
12.นโยบายเชิงกลยุทธ์ชุมชนชีวภาพและต้นแบบของการทาฟาร์ม
ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การให้ ค วามรู้ แ ก่ เ กษตรกร มี ก ารจั ด ตั้ ง หมู่ บ้ า นชี ว ภาพ เกษตรกร
ข้าราชการและผู้เยี่ยมชมควรเยี่ยมชมฟาร์มตัวอย่างเพื่อเรียนรู้กิจกรรมการทาเกษตรโดยสภานิติ
บัญญัติของรัฐในการประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ได้กล่าวถึงประเด็นเกี่ยวกับการทา
เกษตรอินทรีย์ภายในรัฐโดยมีความพยายามให้ความชัดเจนเกี่ยวกับการสนับสนุนการทาเกษตร
อินทรีย์และยุทธศาสตร์เชิงนโยบายต่อการที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งการสร้างเป็น
ภาพยนตร์ในภาษาท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงผลเสียจากการใช้สารเคมีและประโยชน์ของ
การทาเกษตรอินทรีย์ จัดทาแผ่น โปสเตอร์ขนาดใหญ่เป็นภาษาอังกฤษและภาษาท้องถิ่น จัดทา
สติ๊กเกอร์ที่แสดงถึงอันตรายของสารเคมีและนาไปติดที่ยานพาหนะต่าง ๆ เช่น รถยนต์ รถประจาทาง
อาคารรัฐบาล โรงเรียน เป็นต้น ไปจนถึงการจัดเทศกาลอาหารอินทรีย์ซึ่งเห็นควรจัดเป็นช่วงเวลา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ควรมีโลโก้ สินค้าอินทรีย์ของสิกขิมและ
ท้ายสุดคือการส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ในแต่ละท้องที่
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ
นโยบายสาธารณะคือสิ่งต่าง ๆ ที่รัฐเลือกที่จะทาหรือเลือกที่จะไม่ ทา (Dye, 2016) โดยเป็น
แนวทางการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐบาล (ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2557) โดยทั่วไปนโยบาย
สาธารณะจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางการเมืองและสังคมเนื่องจากมีรากฐานมาจากปัญหาต่าง ๆ
ในสังคมซึ่งเป็นปัญหาที่ประชาชนคาดหวังว่ารัฐจะต้องเข้ามาดาเนินการแก้ไข (สมบัติ ธารงธัญวงศ์,
2541) โดยป็นแนวทางกว้าง ๆ ที่รัฐได้ตัดสินใจเลือกและกาหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อชี้นาให้มีกิจกรรมหรือ
การกระทาต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดโดยมีการวางแผน การจัดทาโครงการ วิธีการบริหาร
หรือกระบวนการดาเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน (มยุรี อนุมานราชธน, 2547)
เป็นเสมือนกลไกในการดาเนินงานของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ จึงเป็น “กิจกรรมแผนงานหรือ
โครงการต่าง ๆ หรือแนวทางปฏิบัติที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐกาหนดขึ้น ” โดยมีเจตนาในการแก้ไข
ปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว (วรเดช จันทรศร, 2552)
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จากการเข้าไปศึกษารากศัพท์ของคาว่า “นโยบายสาธารณะ” และ “Policy” สามารถสรุป
ได้ว่าในแง่หนึ่งนโยบายสาธารณะอาจหมายถึง อุบายหรือกลเม็ดที่ผู้มีอานาจหน้าที่ได้พิจารณาเห็นว่า
เป็นทางที่จะนาไปสู่เป้าหมายของส่วนรวมในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเหมาะสมที่สุด (สร้อยตระกูล (ติว
ยานนท์) อรรถมานะ, 2540)
ทศพร ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายว่าถูกกาหนดขึ้นโดยรัฐบาลซึ่งอาจจะเป็นองค์กรหรือ
ตัวบุคคลที่มีอานาจหน้าที่โดยตรงตามกฎหมายภายใต้ระบบการเมืองนั้น ๆ ทั้งนี้นโยบายสาธารณะจะ
ครอบคลุมทั้งสิ่งที่รัฐบาลตั้งใจว่าจะกระทาหรือไม่กระทา เป็นการตัดสินใจของรัฐบาลในการแบ่งสรร
ทรัพยากรหรือคุณค่าต่าง ๆ ในสังคม กิจกรรมหรือการกระทาต่าง ๆ ของรัฐบาลรวมไปจนถึงผลผลิต
และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นติดตามมาจากการดาเนินงานของรัฐบาล (ทศพร ศิริ
สัมพันธ์, 2553)
2.5.1 ความหมายและความสาคัญของการนานโยบายไปปฏิบัติ
การนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ หมายถึง การบริหารนโยบายที่ครอบคลุมถึงการวิเคราะห์
พฤติกรรมองค์การ การปฏิสัมพันธ์ของบุคคลและกลุ่มบุคคล สมรรถนะและความร่วมมือของพนักงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน สภาพแวดล้อมของระบบและปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
ของนโยบายหรื อเป็ นกระบวนการ (Process) ผลผลิ ต (Output) และผลลัพ ธ์ (Outcome) (หาก
อธิบายในตามทฤษฎีระบบ (System Theory)) (จุมพล หนิมพานิช , 2554) โดยเป็นกระบวนการ
หลังจากที่กฎหมายผ่านสภาหรือนโยบายได้รับการอนุมัติแล้วหรือกล่าวได้ว่าเป็นกิจกรรมของการนา
นโยบายที่อยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ คาสั่งหรือรูปแบบอื่น ๆ ไปปฏิบัติ (เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ,
2551) การนานโยบายไปปฏิบัติจะเกิดขึ้นหลังจากกฎหมายถูกบังคับใช้ในลักษณะที่อ้างถึงการจัด
กิจกรรมบางอย่างที่ทาตามจุดมุ่งหมายของโครงการและมุ่งหวังต่อผลลัพธ์ตามความปรารภนาของ
หน่วยงาน เป็นการชี้นาการกระทาหรือการไม่กระทาจากตัวแสดงที่หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ระบบราชการ (Franklin, 1982) ส่วน Charles กล่าวถึงนิยามแบบสั้น ๆ ของการนานโยบายไป
ปฏิบัติ คือ “ทางานให้สาเร็จ” (Jones, 1984)
การนานโยบายไปปฏิบัติอาจกล่าวได้ว่าเป็นกระบวนการของการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างการ
ตั้งเป้าหมายและการมุ่งสู่การกระทาที่จะบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นโดยศุภชัยได้ตั้งข้อสังเกตว่า การนา
นโยบายไปปฏิบัติเป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง มีขั้นมีตอนในการดาเนินกิจกรรมไม่ใช่
กิจกรรมที่เกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวแล้วเลือนหายไปแต่เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องไม่หยุดยั้งแต่ละขั้นตอนมี
ความสัมพันธ์กันตลอดเวลาและการนานโยบายไปปฏิบัติยังเป็นการดาเนินการให้สาเร็จลุล่วงตาม
เป้าหมายของนโยบาย ดังนั้นการนานโยบายไปปฏิบัติต้องมีตัวนโยบายก่อนและต้องมีเป้าหมายหรือ
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วัตถุประสงค์กาหนดไว้ด้วยซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในขั้นตอนของการดาเนินนโยบายทั้งหมดซึ่งเป็น
ขั้นตอนที่สืบเนื่องมาจากการกาหนดนโยบาย (ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2557)
2.5.2 ผู้เกี่ยวข้องในการนานโยบายไปปฏิบัติ
1. ฝ่ายการเมือง ได้แก่ รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี ในฐานะที่เป็นผู้กาหนดขอบเขต
ในการนานโยบายไปปฏิบัติและผู้ปรับปรุงนโยบาย
2. ฝ่ายตุลาการ โดยหลักมีหน้าที่ทบทวนการตัดสินใจของฝ่ายการเมืองว่า
มีความสอดคล้องหรือมีความขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายต่าง ๆ หรือไม่
3. ระบบราชการ เป็นกลไกของฝ่ายการเมืองเพื่อนานโยบายออกสู่การปฏิบัติ
4. ข้าราชการ ได้แก่ ข้าราชการระดับสูง ข้าราชการระดับกลางและข้าราชการ
ระดับปฏิบัติ
5. ผู้ได้รับผลจากนโยบาย ได้แก่ ผู้รับบริการ (Clients) และผู้ได้รับประโยชน์
(Beneficiaries)
ศุภชัยได้เสนอตัวแสดงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนานโยบายไปปฏิบัติในประเทศไทยใน 3
ระดับ อันได้แก่
ระดับประเทศหรือส่วนกลาง
1. องค์กรฝ่ายบริหาร ได้แก่ นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี หน่วยงานสนับสนุน
2. องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ ได้แก่ สมาชิกรัฐสภา คณะกรรมาธิการฝ่ายต่าง ๆ หน่วยงานที่
สนับสนุนหน่วยราชการ
3. กระทรวง ทบวง กรม ข้าราชการ
4. องค์กรที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ บรรษัทต่าง ๆ เช่น สหภาพแรงงาน
กลุ่มผลประโยชน์ สื่อมวลชน
5. องค์กรฝ่ายตุลากร เช่น ศาล อัยการ หน่วยงานสนับสนุน
ระดับจังหวัดหรือภูมิภาค
1. องค์กรฝ่ายบริหาร ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด
2. องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ ได้แก่ สมาชิกสภาจังหวัด กรรมการฝ่ายต่าง ๆ
3. หน่วยราชการ ได้แก่ หน่วยราชการระดับจังหวัดของกระทรวง ทบวงกรม ต่าง ๆ
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4. องค์กรที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ บรรษัทต่าง ๆ สหภาพแรงงาน
กลุ่มผลประโยชน์ สื่อมวลชน ระดับจังหวัด
5. องค์กรฝ่ายตุลากร ได้แก่ ศาล อัยการ หน่วยงานสนับสนุน
ระดับท้องถิ่น
1. องค์กรฝ่ายบริหาร ได้แก่ นายกเมือง นายกเทศมนตรี
2. องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ ได้แก่ สมาชิกสภาเมือง สมาชิกสภาเทศบาล
3. หน่วยราชการ ได้แก่ หน่วยราชการระดับท้องถิ่นของกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ
และหน่วยการปกครองท้องถิ่น
4. องค์กรที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ บรรษัทต่าง ๆ สหภาพแรงงาน
กลุ่มผลประโยชน์สื่อมวลชนระดับท้องถิ่น
2.5.3 ขั้นตอนการนานโยบายไปปฏิบัติ
2.5.3.1 การแปลงนโยบายเป็นแผน
การแปลงนโยบายเป็นแผนของประเทศไทยแบ่งได้เป็น 3 ระดับ (จุมพล หนิมพานิช, 2554)
คือ
1. การแปลงจากแผนระดับชาติ เป็นการแปลงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ไปสู่แผนระดับกระทรวง
2. การแปลงจากแผนระดับกระทรวงไปสู่แผนปฏิบัติการระดับกรม
3. การแปลงจากแผนปฏิบัติการระดับกรมไปเป็นแผนงานหรือโครงการในแผน
ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับจังหวัด และนาลงสู่ระดับท้องถิ่น
2.5.3.2 การบูรณาการแผนพัฒนาระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น
การบูรณาการเป็นการหลอมรวมแผนพัฒนาทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภาคและท้องถิ่นเข้า
ด้วยกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาประเทศโดยการบูรณาการแผนในแต่ละระดับแบ่งออกเป็น
หลายด้าน (จุมพล หนิมพานิช, 2554)
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1. การบูรณาการด้านเป้าหมาย
เป้าหมายการพัฒนาทั้งสามระดับมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันสนับสนุนซึ่งกันและกัน ซึ่ง
สามารถดาเนินการได้ทั้งแบบ บนลงล่าง (Top-Down) และแบบล่างขึ้นบน (Bottom-Up) ก็ได้โดยมี
แผนพัฒนาระดับภูมิภาคเป็นตัวเชื่อมประสาน
2. การบูรณาการด้านเนื้อหาสาระ
เน้นให้ความสาคัญที่เนื้อหาสาระ มีแกนที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันโดยเนื้อหาสาระของ
แผนระดับชาติโดยหลักจะเป็นแนวทางกว้าง ๆ มุ่งแก้ปัญหาด้านใหญ่ ๆ ในขณะที่ในระดับภูมิภาคและ
ท้องถิ่นจะเป็นลักษณะของโครงการย่อยที่มีความสอดคล้องกัน
3. การบูรณาการด้านเวลา
แผนพัฒนาทั่วไปแบ่งตามระยะเวลาของแผนได้ 3 ประเภทคือ แผนระยะยาว แผนระยะ
กลาง และแผนระยะสั้น โดยแผนระยะยาวและระยะกลางเป็นลักษณะของแผนพัฒนาระดับชาติ แผน
ระยะกลางจะเป็นแผนประเภทที่เหมาะกับระดับภูมิภาค แผนระยะกลาง แผนประจาปี แผนระยะสั้น
จะเป็นลั กษณะของแผนระดับท้ องถิ่น โดยแผนระยะสั้นจะประกอบด้ วยแผนหมุนเวียนกั บ แผน
ประจาปี ซึ่งแต่ละลาดับของแผนก็จะเป็นกรอบในการวางแผนให้กับระดับที่รองลงไป
2.5.3.3 ก ร ะ บ ว น ก า ร แ ป ล ง น โ ย บ า ย ไ ป สู่ ก า ร ป ฏิ บั ติ ใ น ร ะ ดั บ ม ห ภ า ค (Macro
Implementation)
หลังจากฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายบริหารได้ทาการกาหนดนโยบายออกมาในรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่งแล้วจะมีหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบหลักในการแปลงนโยบายนั้นเป็นแนวทางปฏิบัติโดยมัก
ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม ในระดับของราชการส่ วนกลาง ซึ่ งเป็นขั้นตอนที่มีความสาคัญมาก
เนื่องจากหากมีการแปลงนโยบายผิดไปจากวัตถุประสงค์แล้วย่อมส่งผลต่อความล้มเหลวของนโยบาย
นัน้ ๆ
ขั้นที่ 1 ขั้นการแปลงนโยบายเป็นแผน แผนงาน และโครงการ ตามลาดับ
แผน (Plan) เป็นการเตรียมการตัดสินใจในปัจจุบันเพื่อกระทาการในอนาคต โดยการ
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เป็นการแปลงนโยบายซึ่งเป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม
แผนงาน (Program) เป็นส่วนย่อยของแผนประกอบด้วยแผนงานตั้งแต่ 2 แผนงานขึ้น
ไป แต่ละแผนงานอาจมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันแต่ต่างก็มุ่งช่วยให้
วัตถุประสงค์สุดท้ายของแต่ละแผนงานบรรลุผลสาเร็จ
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โครงการ (Project) เป็นกิจกรรมย่อยของแผนงานซึ่งโดยทั่วไปประกอบด้วย 2 โครงการขึ้น
ไปและมีวัตถุประสงค์เฉพาะตัว แต่มุ่งส่งเสริมวัตถุประสงค์รวมของ
แผนงานให้บรรลุผล
ขั้นที่ 2 ขั้นการดาเนินงานหรือขั้นการยอมรับ
ปัจจัยสาคัญที่ทาให้หน่วยงานระดับล่าง อันได้แก่ระดับภูมิภาคและท้องถิ่น รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง
ทุกส่วนยอมรับแล้วนานโยบายไปปฏิบัติ เช่น ลักษณะของหน่วยงานท้องถิ่น สภาพแวดล้อม สังคม
เศรษฐกิจ การเมืองท้องถิ่น เป็นต้น นับว่าเป็นปัจจัยที่เป็นเงื่อนไขสาคัญในการสร้างความเต็มใจให้กับ
หน่วยงานระดับล่างในการนานโยบายไปปฏิบัติ อาจมีการเดินขบวนประท้วง เช่นกรณีสมัชชาคนจน
ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายและโครงการพัฒนาของรัฐกับภาคธุรกิจในช่วงยุคพลเอกเปรม และ
นโยบายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (ประภาส ปิ่นตบแต่ง, 2541)
แม้ว่าในนโยบายจะได้รับการยอมรับจากหน่วยปฏิบัติแล้วก็ตามก็ยังไม่สามารถการันตีได้ว่า
นโยบายดังกล่าวจะประสบผลสาเร็จ เนื่องจากอานาจในการนานโยบายไปปฏิบัติอยู่ที่หน่วยงานและ
ผู้ปฎิบัติระดับล่างสุด ดังนั้นความสาเร็จของนโยบายจึงเกี่ยวข้องไปถึงการนานโยบายไปปฏิบัติใน
ระดับจุลภาคด้วย
2.5.3.4 กระบวนการในการน านโยบายไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ นระดั บ จุ ล ภาค (Micro
Implementation)
เมื่อหน่วยราชการระดับล่างได้รับนโยบายจากส่วนกลางมาปฏิบัติแล้วจะต้องนานโยบาย
เหล่านั้นมาปรับเปลี่ยนเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ขั้นที่ 1 การระดมพลัง หน่วยงานระดับล่างจะดาเนินการใน 2 กิจกรรม คือ
- การพิจารณารับนโยบาย
เป็นขั้นตอนของการพิจารณาการรับหรือไม่รับนโยบายของหน่วยปฏิบัติ
โดยพิจารณาจากความเกี่ยวข้องกับอานาจหน้าที่ของหน่วยงานว่ามีความเกี่ยวข้อง
กั น หรื อ ไม่ มี ค วามเหมาะสม เร่ ง ด่ ว น ตรงตามเป้ า หมายของหน่ ว ยงานและ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้หรือไม่
- การแสวงหาความสนับสนุน
มาจากสมาชิ ก ในหน่ ว ยงาน ตลอดจนบุ ค คลและองค์ ก ารอื่ น ไปจนถึ ง
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในท้องถิ่น

68
ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบัติหรือปฏิบัติจริง
เป็นขั้นที่ เกี่ยวกับผู้ ปฎิบัติโดยตรงเป็น ขั้นของการปรับแผนปฏิบัติให้สอดคล้องกับ ความ
ต้ อ งการของท้ อ งถิ่ น ลั ก ษณะวิ ธี ก ารอาจมี ค วามแตกต่ า งกั น ไปแล้ ว แต่ ผู้ ป ฎิ บั ติ แ ละผู้ รั บ บริ ก าร
ความสาเร็จของการปฏิบัติจริงนี้ขึ้นอยู่กับการแสวงหาแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการหรือสภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่ในแต่ละช่วงเวลา
ขั้นที่ 3 การสร้างความเป็นปึกแผ่นหรือความต่อเนื่อง
เป็ น การบ่ ง ชี้ ค วามส าเร็ จ ของนโยบายในระยะยาวโดยเป็ น หน้ า ที่ หลั กของผู้ บ ริห ารและ
ข้าราชการในระดับท้องถิ่นที่จะชักจูงและทาให้เกิดความต่อเนื่องแม้ว่าเมื่อรัฐบาลยกเลิกให้ความสนใจ
หรือให้งบประมาณอุดหนุนในนโยบายต่าง ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้นโยบายถูกยกเลิกไปจึงต้องสร้างความ
เป็นปึกแผ่นคือทาอย่างไรให้เกิดความยั่งยืนของโครงการหรือนโยบายนั่นเอง
2.5.4 ปัจจัยกาหนดความสาเร็จหรือล้มเหลวของการนานโยบายไปปฏิบัติ
1. ลักษณะของนโยบายนั้น ๆ
นโยบายประเภทที่มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ น้อยที่สุดและมีความเห็นพ้องต้องกันด้าน
วัตถุประสงค์ใ นระดั บสู ง มี โ อกาสที่จ ะประสบความสาเร็จมากรวมถึ งน้ าหนั กของผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่นโยบายนั้นจะผลักดันให้เกิดขึ้นมาและความสอดคล้องกับค่านิยมที่มีอยู่ ความ
แพร่หลายของการรับรู้ว่านโยบายนั้นให้ประโยชน์มากกว่านโยบายอื่น นโยบายที่สามารถนาไปทดลอง
และเห็นผลได้ชัดเจนมีแนวโน้มประสบผลสาเร็จมากกว่า วัตถุประสงค์ของนโยบายควรมีความชัดเจน
สอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ผู้ที่นานโยบายไปปฏิบัติสามารถรับรู้เข้าใจได้โดยง่ายและมีดัชนีชี้วัด
ความสาเร็จ (ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2557)
2. ความเป็นไปได้ทางการเมือง
ความสาเร็จของนโยบายจะขึ้นกับการสนับสนุนหรือคัดค้านของกลุ่มธุรกิจและการสนับสนุน
จากทุก ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจากชนชั้นนา สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป
3. สมรรถนะของหน่วยงาน
โครงสร้างของหน่วยงานที่นานโยบายไปปฏิบัติส่งผลอย่างมากต่อความสาเร็จหรือล้มเหลว
ของนโยบาย มักเป็นนโยบายที่มอบให้แก่หน่วยงานที่มีอยู่แล้วและสนับสนุนนโยบายนั้น หน่วยงาน
ขนาดเล็กที่มีระดับชั้นการบังคับบัญชาน้อยและจานวนผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามากจะมีโอกาสที่จะประสบ
ความสาเร็จมากกว่า อีกทั้งความสามารถของผู้นาที่เข้มแข็งในการระดมการสนับสนุนจากแหล่งต่าง ๆ
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ความสัมพันธ์กับหน่วยงานและการเปิดโอกาสให้มีการพูดคุยกับบุคคลภายนอกเพื่อสร้างความสัมพันธ์
ทั้งแนวตั้งและแนวนอนก็มีส่วนสาคัญในการกาหนดความสาเร็จหรือล้มเหลวของนโยบาย นอกจากนี้
ความเป็นการเมืองภายในองค์การ ทุกองค์การมีการเมือง วิธีขจัดคือใช้การสื่อสารแบบเปิด (Open
Communication) และวิ ธี ก ารบริ ห ารจั ด การแบบมี ส่ ว นร่ ว ม (Participative Management)
ป้องกันไม่ให้เกิดการกีดกันในกระบวนการตัดสินใจภายในองค์การ
ความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีและความพอเพียงของทรัพยากร เทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติ
นโยบายจะต้องสอดคล้องกับสถานการณ์หรือภาวะแวดล้อมที่จะนานโยบายไปปฏิบัติ นอกจากนี้การ
สนับสนุนทางด้านการเงิน บุคลากร ด้านการบริการ จะต้องมีความพอเพียงและเหมาะสมกับนโยบาย
นั้น ๆ รวมถึงระยะเวลาการจัดกิจกรรมตามลาดับอย่างเหมาะสมโดยใช้กรอบในการวางแผนและ
ควบคุมโครงการเพื่อให้แน่ใจว่ากิจกรรมต่าง ๆ ได้ดาเนินการตามเวลาและขั้นตอน (รศ.ดร.มยุรี
อนุมานราชธน, 2556)
4. ทัศนคติของผู้รับผิดชอบนานโยบายไปปฏิบัติ
ความเข้าใจของผู้ปฎิบัติที่มีต่อวัตถุประสงค์ของนโยบาย ไปจนถึงความขัดแย้งที่มีต่อค่านิยม
ของผู้นานโยบายไปปฏิบัติจะส่งผลต่อความสาเร็จของนโยบาย วัตถุประสงค์ควรกาหนดเฉพาะเจาะจง
สามารถวัดได้เป็นตัวเลขเชิงปริมาณ ในด้านคุณสมบัติของผู้นานโยบายไปปฏิบัติ (จุมพล หนิมพานิช,
2554) ความชานาญ ทักษะทางการเมืองและพฤติกรรมที่สอดคล้องกับการนานโยบายไปปฏิบัติต้อง
พิจารณาบริบทการเมืองได้ มีความชานาญ เป็นนักประชาสัมพันธ์นักสื่อสารที่ดี ทัศนคติและค่านิยม
ทางการเมืองคือ นโยบาย หลักการไม่ขัดแย้งกับค่านิยมของผู้ปฎิบัติเอง การที่นโยบายไม่ได้มาจาก
รากฐานความต้องการของสมาชิกในองค์การหรือสมาชิกเห็นว่านโยบายถูกกาหนดขึ้นโดยฝ่ายบริหาร
ที่ไม่เข้าใจสภาพความเป็นจริงในภาคปฏิบัติงาน (วรเดช จันทรศร, 2552) รวมถึงความสามารถของ
ผู้นาในการระดมความสนับสนุนจากแหล่งต่าง ๆ
5. กลไกภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานที่นานโยบายไปปฏิบัติ
จานวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยิ่งมากก็ยิ่งทาให้เกิดปัญหามากและส่งผลต่อความสาเร็จของการ
นาไปปฏิบัติเช่นเดียวกับจานวนจุดตัดสินใจยิ่งมากก็จะยิ่งทาให้เกิดความล่าช้า ความสัมพันธ์ดั้งเดิม
ระหว่างหน่วยงานที่ทางานร่วมกันหากมีความสัมพันธ์ที่ดีก็จะนาไปสู่ความสาเร็จในการนานโยบายไป
ปฏิบัติ การแทรกแซงของหน่วยงานระดับบนส่งผลอย่างมากต่อการนานโยบายไปปฏิ บัติ ปัญหาที่เกิด
จากด้านอานาจและความสัมพันธ์กับองค์การอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมาจากการมีส่วนเกี่ยวข้อ งใน
นโยบายร่วมกัน ระดับความจาเป็นที่หน่วยปฏิบัติต้องแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ยิ่งมี
มากยิ่งทาให้การตัดสินใจมีมากตามไปด้วย (วรเดช จันทรศร, 2552)
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2.5.5 ทฤษฎีการตัดสินใจเลือกนโยบาย
2.5.5.1 ทฤษฎีหลักการและเหตุผล (The Rationalistic Approach)
ทฤษฎีหลักการและเหตุผลเป็นแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการตัดสินใจและควรจะทาอย่างไร โดยมี
พื้นฐานมาจากแนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์และวิทยาการจัดการโดยวิเคราะห์ทางเลือกในการตัดสินใจ
ของบุ ค คลและองค์ ก าร โดยผู้ ตั ด สิ น ใจจะต้ อ งตระหนั ก ถึ ง ปั ญ หา ต้ อ งมี ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
เป้าประสงค์ มีความระมัดระวังในการให้น้าหนักกับค่านิยมและทาการเลือกตามการประเมินของ
ค่านิยมที่ต้องให้ความเคารพ (Etzioni, 1967) ต้องตรวจสอบทางเลือกต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาและ
ผลลัพธ์ทั้งด้านต้นทุน ข้อได้เปรียบเสียเปรียบและเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละทาง
(ชนิดา จิตตรุทธะ, 2558)
2.5.5.2 ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมบางส่วน ( Incrementalist Approach)
เป็นทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธ์ การตัดสินใจที่จะลดขอบเขตและต้นทุนของการรวบรวมข้อมูล
และการคิดคานวณ เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวกับการตัดสินใจของรัฐแบบค่อยเป็นค่อยไปที่จะกระทากิจกรรม
ที่เคยทามาก่อนในอดีต โดยการเพิ่มงบประมาณเล็กน้อยโดยไม่ต้องคิดริเริ่มใหม่ เป็นการเปลี่ยนแปลง
บางส่วนหรือเพิ่มเติมจากนโยบายที่มีอยู่ ประหยัดเวลาเพราะไม่ต้องรวบรวมข้อมูลมากและสามารถ
แก้ปัญหาได้รวดเร็วและลดความกดดันของกลุ่มบุคคลที่มีมุมมองต่างกัน ผู้ตัดสินใจจะพิจารณาเฉพาะ
ทางเลือกบางทางเลือกที่ใช้แก้ปัญหาซึ่งจะแตกต่างจากเดิมเล็กน้อย ผู้ตัดสินใจจะต้องนิยามปัญหาใหม่
อย่างต่อเนื่อง ไม่มีการตัดสินใจเพียงครั้งเดียว ไม่มีทางแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องเพียงทางเดียว พิจารณา
ทางเลือกนโยบายเพียงไม่กี่ตัวที่เกี่ยวข้องและผลพวงที่สาคัญจะถูกประเมินเพียงไม่กี่ตัว
2.5.5.3 ทฤษฎีการผสมผสาน (The Mixed-Scanning Approach)
เป็นการผสมกันระหว่าง ทฤษฎีหลักการและเหตุผล (The Rationalistic Approach) และ
ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมบางส่วน ( Incrementalist Approach) (Etzioni, 1967)เป็นการนา
ข้อดีของทั้งสองทฤษฎีมาใช้ตามสถานการณ์ กรณีที่เป็นเรื่องสาคัญมีความเสี่ยงสูงอาจต้องใช้การ
ตัดสินใจโดยอาศัยข้อมู ล อย่างละเอียดตามทฤษฎีหลักการและเหตุผล หากเป็นกรณีที่เคยมีการ
ดาเนินการมาแล้วอาจพิจารณาให้มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตามแต่สถานการณ์ ดังนั้นทฤษฎีการ
ผสมผสานนี้จะมีลักษณะการตัดสินใจที่เป็นไปตามขนาดเรื่องที่ต้องตัดสินใจทั้งด้านขอบเขตและ
ผลกระทบ ซึ่งเหมาะในการนาไปใช้สาหรับผู้ตัดสินใจที่มีขีดความสามารถต่างกัน ทฤษฎีการผสมผสาน
นี้เป็นการเตรียมวิธีการเก็บข้อมูลเช่น การสารวจ การค้นหาเงื่อนไขต่าง ๆ กลยุทธ์เกี่ยวกับการจัดสรร
ทรัพยากรและแนะแนวทางความสัมพันธ์ของทั้งสองสิ่งนี้
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2.5.6 แนวคิดการขับเคลื่อนนโยบาย
ในช่วงปี 1970 -1980 แนวคิดเกี่ยวกับการนานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation)
ของนักวิชาการในยุคนั้นแบ่งออกเป็น 2 ขั้วด้วยกัน (วรเดช จันทรศร, 2552) คือ
2.5.6.1 แนวคิดแบบ TOP-Down
เป็นแนวคิดที่ให้ความสาคัญกับตัวนโยบายและการนานโยบายไปปฏิบัติโดยผู้กาหนดนโยบาย
ถือว่าเป็นตัวแสดงสาคัญที่มบี ทบาทต่อความสาเร็จในการนานโยบายไปปฏิบัติ มีลักษณะของการสั่ง
การจากด้านบนลงมาคือจากผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารและให้ผู้ใต้บังคับบัญชาในระดับปฏิบัติการทา
ตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมายเพียงอย่างเดียวซึ่งมีข้อดีคือ การปฏิบัติงานต่าง ๆ จะมีความรวดเร็ว
เบ็ดเสร็จเป็นเอกภาพ ในขณะเดียวกันข้อเสียของแนวคิดแบบ TOP-Down คือแผนงานที่เกิดจากการ
สั่งการจากด้านบนนั้นจะมีลักษณะค่อนข้างตายตัว ไม่มีความหลากหลาย ไม่สะท้อนสภาพปัญหาใน
การดาเนินงานจากผู้ปฏิบัติงานหรือจากประชาชนอย่างแท้จริง
2.5.6.2 แนวคิดแบบ Bottom-Up
แนวคิดแบบ Bottom-Up เป็นแนวคิดที่ให้ความสาคัญกับตัวผู้ปฏิบัติระดั บล่างในฐานะตัว
แสดงที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จในการนานโยบายไปปฏิบัติมากกว่าการควบคุมจากเบื้องบน เน้นการ
มีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน แผนงานหรือนโยบายบางอย่างอาจมาจากภาพสะท้อนของปัญหาจาก
ผู้ปฏิบัติงานระดับล่างและประชาชน แนวคิดแบบ Bottom-Up มีข้อดีคือ แผนงานหรือนโยบายตรง
ตามสภาพปัญหาและความต้องการของผู้ปฏิบัติงานและประชาชน อย่างไรก็ตามการรับฟังความ
คิดเห็นจากกลุ่มที่หลากหลายอาจทาให้การดาเนินงานต่าง ๆ มีความล่าช้ารวมไปถึงความเห็นที่
แตกต่างกันของแต่ละกลุ่มอาจนาไปสู่ความขัดแย้งของแต่ละกลุ่มผลประโยชน์ได้
2.5.6.3 แนวคิดทีผ่ สมผสานกันระหว่าง TOP-Down และ Bottom-Up
ในทางปฏิบัติการดาเนินงานต่าง ๆ ของรัฐนั้นไม่สามารถเป็นไปตามหลักการและทฤษฎีได้
เสมอไป บางครั้งขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองกลุ่มต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกองค์การ นาไปสู่แนวคิดที่ผสมผสานกันระหว่าง TOP-Down และ Bottom-Up
โดยมีความเชื่อว่าในมุมของ TOP-Down นั้นผู้กาหนดนโยบายจากเบื้องบนมีความสามารถในการ
ควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จของนโยบาย ในขณะที่แนวคิดแบบ Bottom-Up มีจุดเด่นอยู่ที่ผู้
ปฏิบัติหรือผู้ให้บริการในโครงการต่าง ๆ มีการปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับผู้รับบริการทาให้เข้าใจถึงความ
ต้องการและปัญหาที่แท้จริงของผู้รับบริการ ซึ่งหากนาทั้งสองแนวคิดมาผสมผสานกันจะช่วยให้การ
มองปัญหาของการนานโยบายไปปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงได้
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2.5.7 ตัวแบบทางทฤษฎีของการนานโยบายไปปฏิบัติ
จากการศึกษาเกี่ยวกับตัวแบบทางทฤษฎีของการนานโยบายไปปฏิบัติผู้วิจัยจะแบ่งตัวแบบ
การนานโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัติเป็น 5 ตัวแบบ ดังต่อไปนี้
2.5.7.1 ตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผล (Rational Model)
มีแนวคิดที่ให้ความสาคัญกับการกาหนดวัตถุประสงค์และภารกิจที่ชัดเจนเพื่อให้ผู้ปฎิบัติ
เข้าใจว่าอะไรคือเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ผู้ กาหนดนโยบายต้องการ (ชนิดา จิตตรุทธะ, 2558) มีการ
วางแผนและควบคุมผลงาน (Planning & Controlling System) มีการมอบหมายงานและกาหนด
มาตรฐานการทางานให้กับหน่วยต่าง ๆ ไปจนถึงการวัดผลการปฏิบัติงานอันจะนาไปสู่การให้รางวัล
และการลงโทษ
2.5.7.2 ตัวแบบด้านการจัดการ (Management Model)
เป็นตัวแบบที่ให้ความสาคัญกับสมรรถนะขององค์การ เชื่อว่าการนานโยบายไปปฏิบัติจะ
สาเร็จหรือล้มเหลวนั้นปัจจัยสาคัญอยู่ที่ขีดความสามารถขององค์การที่รับผิดชอบนโยบายนั้น ๆ ไป
ปฏิบัติ ซึ่งขีดความสามารถขององค์การนั้นประกอบไปด้วย ความพร้อมทางด้านโครงสร้างที่เหมาะสม
บุคลากร งบประมาณ สถานที่ รวมไปถึงวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้
2.5.7.3 ตัวแบบด้านการพัฒนาองค์การ (Organization Development Model)
พัฒนามาจากการศึกษาปัญหาของการนานโยบายไปปฏิบัติในแง่ของการสร้างความผูกพัน
และการยอมรับ หัวใจหลักของตัวแบบนี้อยู่ที่การมีส่วนร่วม (Participation) ขององค์การ โดยมีความ
เชื่อว่าการมีส่วนร่วมจะทาให้ “การทางานเป็นทีม” มีประสิทธิภาพ (จุมพล หนิมพานิช, 2554) เชื่อว่า
การนานโยบายไปปฏิบัติให้เกิดผลสาเร็จนั้นอยู่ที่การจูงใจ การทาให้ผู้ปฎิบัติตระหนักในความสาคัญ
และเห็นว่าความสาเร็จของนโยบายคือความสาเร็จของตนน่าจะส่งผลให้การนาโยบายไปปฏิบัติการ
สาเร็จได้มากกว่าดังนั้นการใช้ภาวะผู้นาให้เหมาะสม การสร้างความผู กพันและยอมรับของสมาชิกใน
องค์การ การทางานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมจึงเป็นสิ่งสาคัญ ตัวแบบทางกระบวนการของระบบ
ราชการ (Bureaucratic Process Model)
ตั ว แบบนี้ เ ชื่ อ ว่ า อ านาจที่ จ ะทาให้ก ารน านโยบายไปสู่ก ารปฏิ บั ติ ป ระสบผลสาเร็จ ได้นั้น
กระจายอยู่ทั่วองค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งข้าราชการที่มีหน้าที่ต้องติดต่อโดยตรงกับประชาชน ซึ่งมี
การใช้วิจารณญาณในการปฏิบัติงานโดยที่ผู้บังคับบัญชาไม่สามารถควบคุมได้ นั่นคืออานาจกระจาย
อยู่ ทั่ ว ทั้ ง องค์ ก ารและข้ า ราชการจะยอมรั บ หรื อ น านโยบายไปปฏิ บั ติ เ ข้ า ไปส่ ว นหนึ่ ง ของหน้ า ที่
ประจาวันเอง ซึ่งการยัดเยียดนโยบายจากเบื้องบนจะไม่ทาให้เกิดผลสาเร็จ นั่นคือความล้มเหลวของ
การนานโยบายไปปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่ความไร้ความสามารถของข้าราชการแต่อยู่ ที่การกาหนดนโยบายที่
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ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของผู้กาหนดนโยบาย การนานโยบายสาเร็จรูปมาปฏิบัติอาจไม่ทา
ให้เกิดผลเสมอไป ซึ่งในบางกรณีก็เป็นการยากที่จะทาให้เกิดนโยบายจากด้านบนแล้วทาให้ประสบ
ผลสาเร็จ
2.5.7.4 ตัวแบบทางการเมือง (Politic Model)
ตัวแบบนี้เชื่อว่าความสาเร็จของการนานโยบายไปปฏิบัติเกิดจากความสามารถของบุคคลที่
เป็ น ตั ว แทนองค์ ก าร กลุ่ ม หรื อ สถาบั น และความสั ม พั น ธ์ กั บ ปั จ จั ย ภายนอกองค์ ก าร เน้ น
ความสามารถในการเจรจาต่อรองและประนีประนอมกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและการ
แสวงหาแรงสนับสนุนจากภายนอกจะส่งผลต่อความสาเร็จของนโยบาย มองว่าการนานโยบายไป
ปฏิบัติเป็นเรื่องของการเผชิญหน้า การบริหารความขัดแย้ง การแสวงหาผู้สนับสนุนหรือการยอมรับ
การสร้างเงื่อนไขและการต่อรอง
2.5.7.5 ตัวแบบเชิงบูรณาการ (Integrative Model)
เป็นตัวแบบที่รวมแนวคิดจากหลากหลายตัวแบบเข้าด้วยกัน มุ่งแสวงหาผลกระทบของตัว
แปรต่าง ๆ ที่มีผลต่อการนานโยบายไปปฏิบัติ โดยแบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 มิติ คือ มิติด้านการวัด
ความสาเร็จและความล้มเหลวของนโยบาย มิติด้านการวัดผลกระทบของนโยบายและมิติด้านการ
วั ด ผลส าเร็ จ ของนโยบายกั บ การส่ ง ผลประโยชน์ ต่ อ ประเทศ ซึ่ ง ตั ว แปรอิ ส ระที่ น ามาพิ จ ารณา
ประกอบด้วย สมรรถนะขององค์การ ประสิทธิภาพในการวางแผนและควบคุม ภาวะผู้นา และการ
บริหารสภาพแวดล้อมภายนอก
2.5.8 แนวคิดเกี่ยวกับเครื่องมือทางนโยบายสาธารณะ
การพิจารณาเครื่องมือเชิงนโยบายสาธารณะกับการส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่
เกาะพะงันนั้นเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยอธิบายเหตุของความไม่ประสบผลสาเร็จของการส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์ในช่วงที่ผ่านมาโดยใช้เครื่องมือเชิง นโยบายสาธารณะ Sticks, Carrots และ Sermons และ
Communitarianism เป็นเครื่องมือในการอธิบาย
2.5.8.1 เครื่องมือเชิงนโยบายสาธารณะ Sticks, Carrots และ Sermons
จากหนังสือ Carrots, Sticks, and Sermons: Policy Instruments and Their Evaluation
(Vedung, Lemaire, & Leeuw, 1998) ได้เสนอทางเลือกและจาแนกเครื่องมือเชิงนโยบายสาธารณะ
และคุ ณ สมบั ติ อ อกเป็ น 3 ชนิ ด คื อ Sticks, Carrots และ Sermons โดย Donald Lemaire ได้
กล่ า วถึ ง การเปรี ย บเที ย บกฎระเบี ย บต่ า ง ๆ ว่ า เป็ น Sticks (ไม้ เ รี ย ว) ซึ่ ง เป็ น การนิ ย ามเกี่ ย วกั บ
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ปทัสถานของสังคมหรือการกระทาใด ๆ ก็ตามที่เป็นที่ยอมรับภายในสังคม ดังนั้นแล้วรัฐจึงใช้ไม้เรียวนี้
ในการบังคับเหล่าผู้ที่ไม่ทาตามกฎเกณฑ์เพื่อให้เชื่อฟังและทาตามกฎของสังคม Sticks จึงใช้ในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการใช้กฎระเบียบและเครื่องมือทางกฎหมายต่าง ๆ ซึ่งบุคคลและสถาบัน
นั้นถูกบังคับหรือสั่งการให้กระทาตามกฎระเบียบที่กาหนดขึ้น ดังนั้นเครื่องมือทางนโยบายประเภทนี้
จึงเป็นการเน้นย้าบทบาทอานาจของรัฐซึ่งข้อบังคับในที่นี้ประกอบไปด้วย ข้อกาหนด ระเบียบ บัญญัติ
และกฎหมายต่าง ๆ ในด้านรูปแบบของกฎระเบียบหรือไม้เรียวเหล่านี้สามารถอธิบายได้ด้วยแนวคิด
Public Choice ที่ ว่าบทบาทของรัฐ คือการเป็นผู้ตัดสินเพื่อหาจุดร่วมของความต้องการของกลุ่ม
ผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น ทั้งนี้ทั้งนั้นกฎระเบียบต่าง ๆ ก็คือผลผลิตของการ
โต้แย้งและต่อรองกันของกลุ่มผลประโยชน์นั่นเอง นอกจากนี้เครื่องมือเชิงนโยบายยังต้องถูกปรับใช้
ภายใต้ ก รอบความคิ ด ด้ า นบริ บ ทแวดล้ อ มของนโยบาย (Policy Context) ที่ ต้ อ งมี ก ารพิ จ ารณา
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ การเมือง โครงสร้างองค์กร ลักษณะของตลาดและธรรมชาติของประเด็น
ต่าง ๆ ด้วย
Vedung ผู้ ใ ห้คาจากัดความของเครื่องมือเชิงนโยบายทางเศรษฐกิจ (Economic policy
instruments) หรือ Carrots โดยเป็นการกล่าวถึงสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจ (Subsidies) เป็นเครื่องมือ
ทางนโยบายที่นิยมมากในแถบประเทศยุโรปตะวันตก โดยเป็นการใช้ทรัพ ยากรเพื่อกระตุ้นให้มีการ
เปลี่ยนแปลง พัฒนาสิ่งที่เป็นอยู่โดยการหลอกล่อและดึงดูดบุคคลหรือสถาบันเพื่อให้มีพฤติกรรมตาม
แบบที่ต้องการ ซึ่งทรัพยากรที่กล่าวถึงนั้นสามารถเป็นได้ทั้งในรูปของการแจกจ่ายและการสนับสนุน
เป็นเงินทุน นอกจากนี้ยังอยู่ในรูปแบบของการจัดเก็บทรั พยากรในรูปของอัตราค่าปรับ โดยมุ่งหวังให้
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่สิ่งที่ต้องการ
เครื่องมือเชิงนโยบายด้านข้อมูล (Information instruments) หรือ Sermons (การเทศนา)
Vedung นิยามว่าเป็นความพยายามจูงใจผู้คนด้วยการส่งผ่านความรู้ การสื่อสาร การโต้แย้งกันด้วย
เหตุผล เป็นเครื่องมือสาคัญในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลไปยังสาธารณชน โดยเป้าหมาย
อยู่ที่ผู้มีส่วนได้เสียกับนโยบายสาธารณะดังกล่าว ทั้งนี้ ข้อมูลข่าวสารจะอยู่ในรูปแบบการให้คาแนะนา
การฝึกอบรม ประกาศ การประชุมต่าง ๆ เป็นต้น
2.5.8.2 แนวความคิดเรื่องชุมชนนิยม (Communitarianism)
Communitarianism เป็นวาระรูปแบบใหม่สาหรับสังคมการเมืองและความเป็นพลเมือง
โดยชี้ให้เห็นรูปแบบชุมชนที่ควรพัฒนา สังคม การเมือง เพื่อเอาชนะผลกระทบที่เกิดจากการกัดกร่อน
ของแนวคิดแบบปัจเจกนิยม และปกป้องพลเมืองจากภัยคุกคามของเผด็จการ เป็นการสร้างการมีส่วน
ร่วมของชุมชน ที่ให้ความเคารพหลักการสาคัญสามประการ คือ การตรวจสอบร่วมกัน Co-operative
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Enquiry คุณค่าและความรับผิดชอบร่วมกัน Common Values and Mutual Responsibility และ
ความสัมพันธ์ของพลังชุมชน Communitarian Power Relations (Tam, 1998)
แนวคิดชุมชนนิยมเป็นการจัดระเบียบทางสังคมรูปแบบหนึ่ง หมายถึง สังคมที่เห็นและรู้จักใช้
ประโยชน์จากชุมชนและให้ประโยชน์แก่ชุมชนกลับคืน สมาชิกจะได้รับการสนับสนุนให้มีส่วนเข้าร่วม
โดยแต่ละชุมชนมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งและแนวทางการดาเนินงานที่ชัดเจน โดยชุมชนนิยมไม่ได้
เกิดจากกิจกรรมในระบบปิดหากแต่เกิดจากการปฏิสัมพันธ์และการอาศัยความร่วมมือจากส่วนอื่น ๆ
ในสังคม โดยเฉพาะภาครัฐที่มีส่วนสาคัญในการวางรากฐานชุมชนในช่วงแรกเริ่มทั้งในด้านการให้
เสรีภาพ การกระจายอานาจ การออกกฎหมายที่เอื้อประโยชน์ในด้านต่าง ๆ และการอานวยความ
สะดวกด้านสาธารณูปโภค (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2544) บทบาทของภาครัฐเป็นเพียงแค่การเข้า
มาในบทบาทของฝ่ายสนับสนุนไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจต่าง ๆ ภายในชุมชน
ในแง่มุมของแนวคิดวัฒนธรรมชุมชน (กาญจนา แก้วเทพ, 2538)
แนวทางของรัฐ ในการพัฒนาชนบทในอดีต จะเป็นรูปแบบของการเข้าไปถามปัญหาของ
ชาวบ้านและเสนอวิธีการในการแก้ปัญหาโดยการทางานแบบนี้มีความเชื่ออยู่เบื้องหลังว่าชาวบ้านมี
แต่ด้านที่เป็นปัญหาไม่มีการคิดวิธีแก้ปัญหาแต่การพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชนมีความเชื่อมั่นพื้นฐาน
ในศักยภาพของชุมชน ดังนั้นจึงเริ่มต้นด้วยการถามถึงปัญหาของชาวบ้านและแนวทางดั้งเดิมภายใน
ชุมชนที่เคยปฏิบัติกันมาจากนั้นจึง ช่วยกันวิเคราะห์ถึงเงื่อนไขและสาเหตุที่ไม่ทาให้วิธีการดังกล่าว
ประสบผลสาเร็จการพัฒนาแบบวัฒนธรรมชุมชนนี้ก็คือแนวการพัฒนาจากล่างขึ้นบนโดยแนวทางการ
พัฒนาจากล่างขึ้นบนนี้ประกอบด้วยหลายมิติ มิติแรกเริ่มด้วยการกาหนดความต้องการพัฒนาจาก
ฝ่ายชาวบ้าน มิติที่สองเป็นการกาหนดรูปแบบในการแก้ปัญหานั้นโดยอยู่บนพื้นฐานของวิธีดังเดิมที่
ปฏิบัติสืบกันมา มิติสุดท้ายคือขั้นตอนของการวางแผนเพื่อแก้ปัญหาโดยต้องใช้วัฒนธรรมชุมชนและ
เป็นตัวตั้งและประสานกับความรู้จากภายนอก
วิธีการทางานพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน
1. ถือชาวบ้านเป็นตัวตั้งของการพั ฒนา เริ่มต้นจากสิ่งที่คนในชุมชนมี โดยใช้วิธีการทางาน
แบบ Bottom-Up ให้คนในชุมชนเป็นตัวตั้งในการพัฒนาทุกขั้นตอน
2. ใช้ทัศนะแบบ Positive Thinking คือการพัฒนาโดยเริ่มจากสิ่งที่ชุมชนมีอยู่โดยในกรณี
การรวมกลุ่มต้องสารวจดูชุมชนว่ามีรูปแบบการรวมกลุ่มอย่างไร การวิเคราะห์ชุมชนเพื่อหาแนวทาง
นั้นในแต่ละชุมชนจะมีความแตกต่างระหว่างสถานะทางเศรษฐกิจ ค่านิยมและในด้านต่าง ๆ จึงควร
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มุ่งเน้นไปที่กลไกของชุมชนและความสัมพันธ์ในการดารงอยู่ พิจารณาว่าชุมชนมีกลไกรูปแบบการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลอะไรกันบ้างในกลุ่มต่าง ๆ ไม่ว่าจะถูกแบ่งโดยฐานะทางเศรษฐกิจหรือความสัมพันธ์
ทางสังคมโดยการรวมกลุ่มมีอยู่หลายรูปแบบซึ่งในวัฒนธรรมชุมชนเป็นการรวมกลุ่มกันด้วยเหตุผล
ภายในเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกัน (Mutual Aid) เป็นเป้าหมายอันดับแรก
3. กระบวนการทางานร่วมกันระหว่างนักพัฒนาและชาวบ้านต้องยึดหลักการการประสานกัน
(Articulation) ระหว่างสิ่งที่นักพัฒนามีกับสิ่งที่ชุมชนมี โดยต้องพยายามศึกษาข้อเด่นและข้อด้อยของ
ทั้งสองฝ่ายและทางานร่วมกันเพื่อขจัดข้อด้อยและประสานข้อดีเข้าด้วยกัน
ขั้นตอนในการทาโครงการพัฒนา
ขั้นที่ 1 การเลือกกลุ่มเป้าหมาย
ขั้นที่ 2 การค้นคว้าวิจัยการสารวจชุมชนและการวางแผนงาน เป็นหน้าที่ของนักพัฒนาที่ต้อง
สารวจชุมชนด้านเศรษฐกิจและการเมืองและวัฒนธรรมชุมชนรวมถึงดึงปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่เข้ามา
มีส่วนร่วมหาวิธีแก้ปัญหาและวางแผนร่วมกัน
ขั้นที่ 3 การจัดการศึกษาร่วมกัน เปลี่ยนจากรูปแบบการฝึกอบรมเป็นการนาความรู้จากทาง
วิทยากรและชาวบ้านมาประสานกัน
ขั้ น ที่ 4 การจั ด หาแหล่ ง ทรั พ ยากรทั้ ง ในและนอกชุ ม ชน โดยแหล่ ง ทรั พ ยากรนี้ ร วมถึ ง
ทรัพยากรบุคคล ความรู้ ทรัพยากรด้านวัตถุแรงงานโดยเน้นใช้แหล่ง ทรัพยากรจากภายในชุมชนมาก
ที่สุดแม้แต่ผู้ที่มาเป็นวิทยากรให้การอบรมก็เป็นคนในชุมชน
ขั้นที่ 5 การจัดระบบการจัดการ ต้องยกเลิกระบบสาเร็จรูปในการเข้าไปจัดการชุมชนเช่นการ
ให้ชาวบ้านรวมกลุ่มตั้งประธาน รองประธาน เลขาฯเอง อย่างไรก็ตามกลุ่มลักษณะนี้จะค่อย ๆ สลาย
หายไปในเวลาไม่นาน ดังนั้นต้องสารวจว่าชาวบ้านมีระบบการจัดการเกี่ยวกับกลุ่มแบบไหน
ขั้นที่ 6 การสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก หมายรวมถึงการติดต่อกับพ่อค้า
ภาครัฐรวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ ในขั้นตอนนี้เป็นขั้นที่มีความเสี่ยงและอันตรายอย่างมากหากจะนาเอา
กรอบวิธีคิดในการจัดความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรของชุมชนกับองค์กรภายนอกไปสวมทับกัน คนใน
ชุมชนจะต้องติดต่อกับภายนอกได้อย่างมีความมั่นใจตามพื้นฐานของชาวบ้านเอง
ขั้นที่ 7 การขยายงาน เป็นลักษณะการขยายแนวคิดความช่วยเหลือด้านวัตถุไปตามสายเครือ
ญาติและคนรู้จัก
ขั้นที่ 8 การติดตามผลและประเมินผล ควรสารวจและทาการค้นคว้าจากการติดตามและ
ประเมินผลตามแบบของชุมชน
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2.6 กรอบแนวคิดการวิจัย
ปัจจัยนาเข้าของนโยบาย
เกษตรกร
- ข้อมูลการทาเกษตรอินทรีย์เดิม
- ความเห็นต่อบทบาทของหน่วยงานภาครัฐ
- ความต้องการของเกษตรกร
- ปัญหาของการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์หน่วยงาน
ภาครัฐ
- ปัญหาของการทาเกษตรอินทรียท์ ี่ผ่านมา
หน่วยงานภาครัฐ
• - บทบาทของหน่วยงานภาครัฐ
•

- ปัญหาของการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่

•

- ข้อจากัดของหน่วยงานภาครัฐ

•

- ข้อเสนอที่จะทาให้การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์สาเร็จ

ผู้ประกอบการ
• - ความต้องการของผู้ประกอบการ
•

- บทบาทของหน่วยงานภาครัฐในการส่งเสริมเกษตร

•

- ปัญหาของการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

•

- เครื่องมือเชิงนโยบาย

•

- ทฤษฎีการตัดสินใจเลือกนโยบาย

•

- แนวคิดการขับเคลื่อนนโยบาย

•

- ยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ

•

- โครงการ เกาะพะงัน เกาะเกษตร

อินทรีย์

นโยบายการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่เกาะ
พะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
• กลยุทธ์การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่เกาะ
พะงัน
• มาตรการในการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

• - Skim Organic State Model
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย

ในบทนี้จะเป็นการกล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการดาเนินการวิจัยโดยผู้วิจัยแบ่งหัวข้อใน
การศึกษาออกเป็น 4 หัวข้อย่อย ได้แก่
3.1 รูปแบบการวิจัยที่ผู้วิจัยใช้ในการศึกษาวิจัย
3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการอธิบายถึงแหล่งข้อมูลและวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้
3.3 หน่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการอธิบายถึงหลักการเลือกพื้นที่หน่วยวิเคราะห์และ
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญในการศึกษา
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
3.1 รูปแบบการวิจัย
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ เ ลื อ กใช้ รู ป แบบการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research)
เนื่องจากเป็นรูปแบบการวิจัยที่มีความเหมาะสมกับการศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการนานโยบายการ
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่เกาะพะงัน อีกทั้งผู้วิจัยยังมีความต้องการศึกษาข้อมูล
สาคัญเกี่ยวกับ การลาดับเหตุการณ์ ประสบการณ์ ข้อมูลเชิงลึกและทั ศนคติของบุคคล ซึ่งต้องอาศัย
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยจะใช้เครื่องมือหรือ
วิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยโดย การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured or
Guided Interviews) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูลและตอบคาถามการวิจัย
(จันทวานิช, 2556)
3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.2.1 ข้อมูลที่ต้องการ
ข้อมูล (Data) ที่ผู้วิจัยต้องใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นข้อเท็จจริง (Facts) เกี่ยวกับการส่งเสริม
เกษตรอินทรีย์ในพื้นที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการนานโยบายเกษตร
อินทรีย์ไปปฏิบัติในพื้นที่เกาะพะงัน ตัวแสดงและบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้อง ปัญหาและอุปสรรคที่
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เกิดขึ้น รวมถึงแนวทางที่เหมาะสมในการนานโยบายการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ไปปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริง
ในพื้นที่เกาะพะงันโดยแบ่งตามประเภทของข้อมูลที่ต้องการในการศึกษาวิจัยได้ดังต่อไปนี้
3.2.2 แหล่งข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูล
ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 2 แหล่งที่มา คือ ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
และข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
1.ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
โดยจะศึกษาข้อมูลจากเอกสาร สถิติ กฎหมาย คาสั่ง ประกาศ บันทึก หนังสือ รายงานวิจัย เอกสาร
การวิเคราะห์ บทความวิชาการ และรายงานประเมินผลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- ข้อมูลด้านทฤษฎี แนวคิด กระบวนการ เครื่องมือ วิธีการรวมถึงแนวทางรูปแบบต่าง ๆ ที่มี
ผลต่ อ การน านโยบายไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ โดยศึ ก ษาจากเอกสารทางวิ ช าการ เช่ น หนั ง สื อ นโยบาย
สาธารณะ ตัวอย่างการนาแนวทางและเครื่องมื อทางนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติใช้จริง บทความทาง
วิชาการ วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
- ข้อมูลเกี่ยวกับความหมาย แนวคิด สถานการณ์ และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย โดย
ศึกษาจากเอกสารทางวิชาการ รายงานการวิจัย บทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง แผนยุทธศาสตร์และ
เอกสารเผยแพร่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ การดาเนินการและการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น
นอกจากนั้นยังศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น วารสาร บทความ ข้อมูลสถิติ และข่าวสารที่
เกี่ยวข้องจากแหล่งสื่อสารมวลชน เป็นต้น
- ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานและอานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการส่งเสริม
เกษตรอินทรีย์ตั้งแต่ระดับบนสุดไปจนถึงระดับพื้นที่ โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารราชการ เช่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ เป็นต้น
2.ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจะใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview)
เพื่อสอบถามรายละเอียดของข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informants) โดยการคัดเลือกกลุ่ม
ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง โดยใช้ แ บบสั ม ภาษณ์ แ บบกึ่ ง โครงสร้ า ง (Semi-Structure Interview) ซึ่ ง
ประกอบด้วยคาถามปลายเปิด (Open-Ended) โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มข้าราชการในหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เกาะพะงันที่ทาเกษตรอินทรีย์และกลุ่มภาคธุรกิจเอกชน ทั้งนี้จะใช้
ประเด็นในการสัมภาษณ์หลัก ๆ ดังต่อไปนี้
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หน่วยงานราชการ – เจ้าหน้าที่
1. สภาพของการทาเกษตรอินทรีย์โดยทั่วไปบนพื้นที่เกาะพะงัน
2. การนานโยบายเกษตรอินทรีย์ไปปฏิบัติในพื้นที่เกาะพะงัน
3. บทบาทของหน่วยงานที่เข้าไปส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์
4. แนวทางในการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่เกาะพะงัน
5. ปัญหาและอุปสรรคของการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่เกาะพะงัน
เกษตรกรผู้ทาเกษตรอินทรีย์บนพืน้ ที่เกาะพะงัน
1. ข้อมูลด้านการประกอบอาชีพการทาเกษตรอินทรีย์
2. ลักษณะการทาเกษตรอินทรีย์
3. บทบาทของรัฐที่เข้ามาช่วยเหลือ
4. ปัญหาและอุปสรรคของเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่เกาะพะงัน
5. แนวทางที่จะทาให้นโยบายเกษตรอินทรีย์เกิดขึ้นในพื้นที่เกาะพะงัน
6. ความต้องการจากภาครัฐ
ผู้ประกอบการ
1. ลักษณะของสถานประกอบการ
2. ความนิยมของสินค้าเกษตรอินทรีย์
3. ความต้องการของสถานประกอบการและผู้บริโภค
4. ปัญหาและอุปสรรคของการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่เกาะพะงัน
5. ความต้องการจากภาครัฐ
3.3 หน่วยในการวิเคราะห์ (Unit of Analysis)
1. การเลือกพื้นที่หน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis)
ขอบเขตของการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะการส่งเสริมนโยบายเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่เกาะพะงัน
ดังนั้นพื้นที่หน่วยการวิเคราะห์ที่ผู้วิจัยต้องการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญก็จะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง
ภายในหน่วยงานภาครัฐที่มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการทาเกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งที่มีบทบาทอานาจหน้าที่ในการดาเนินการในส่วนพื้นที่เกาะพะงัน
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2. ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informants)
ในส่ ว นของผู้ ใ ห้ข้ อมู ล ส าคัญ (Key Informants) ของงานวิ จั ยครั้ง นี้ ได้ แก่ข้ า ราชการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนานโยบายการส่งเสริ มเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่เกาะพะงันไปปฏิบัติ ซึ่งจะ
เป็นผู้ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาทั้งทางด้านการเมืองและทางเทคนิครวมถึงแง่มุมของระเบียบข้อบังคับ
ในส่วนของทางราชการ บุคคลที่เป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ทาเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่เกาะพะงันซึ่ง
เป็นกลุ่มตัวแสดงหลักที่สาคัญตัวหนึ่งในการขับเคลื่อนให้เกิดนโยบายเกษตรอินทรีย์และเป็นผู้ที่ทราบ
ถึงข้อจากัดและปัญหาในการทาเกษตรอินทรีย์ได้ดีที่สุด สุดท้ายคือบุคคลที่เป็นตัวแทนของภาคธุรกิจ
ที่จะได้เสนอแง่มุมของตลาดในการรองรับสินค้าเกษตรอินทรีย์ รวมถึงปัญหาด้านตลาดที่ส่งผลต่อ
ความต่อเนือ่ งของนโยบายด้วย
ตารางที่ 5 แสดงรายละเอียดหน่วยงาน/สังกัด ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ และช่วงเวลาในการสัมภาษณ์
ลาดับที่

ชื่อหน่วยงาน/สังกัด

ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ

วัน/เดือน/ปี
ที่สัมภาษณ์

หน่วยงานราชการ
1

สานักงานเทศบาลตาบลเพชรพะงัน

นักการเมืองท้องถิ่น

2 มี.ค. 60

2

สานักงานประมงอาเภอเกาะพะงัน

เจ้าหน้าที่

2 มี.ค. 60

3

สานักงานเกษตรอาเภอเกาะพะงัน

เจ้าหน้าที่

2 มี.ค. 60

เจ้าหน้าที่

2 มี.ค. 60

4

สานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน

เจ้าหน้าที่

2 มี.ค. 60

5

สานักงานเทศบาลตาบลเกาะพะงัน

นักการเมืองท้องถิ่น

3 มี.ค. 60

เจ้าหน้าที่

3 มี.ค. 60

6

สานักงานเทศบาลตาบลบ้านใต้

นักการเมืองท้องถิ่น

16 มิ.ย. 60

7

ที่ว่าการอาเภอเกาะพะงัน

เจ้าหน้าที่ระดับสูง

16 มิ.ย. 60

8

สานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าหน้าที่

17 มิ.ย. 60

9

สมาคมโรงแรมและการท่องเที่ยวเกาะพะงัน สมาชิก

29 ส.ค. 60

10

สานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้บริหารระดับสูง

31 ส.ค. 60

11

สานักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าหน้าที่

31 ส.ค. 60

เกษตรกรผู้ทาเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่เกาะพะงัน
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ลาดับที่

2

ชื่อหน่วยงาน/สังกัด
เกษตรกร

ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ

วัน/เดือน/ปี
ที่สัมภาษณ์

เกษตรกร

1 มี.ค. 60

เกษตรกร

1 มี.ค. 60

เกษตรกรสมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์เดิม

3

สมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์เดิม

3 มี.ค. 60

4

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวสวนมะพร้าว
เกาะพะงัน

สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวสวน
มะพร้าวเกาะพะงัน

4 มี.ค. 60

5

กลุ่มเกษตรอินทรีย์

เกษตรกร

17 มิ.ย. 60

เกษตรกร

17 มิ.ย. 60

เกษตรกร

17 มิ.ย. 60

1

เจ้าของกิจการ

15 มิ.ย. 60

2

ผู้จัดการ (2 คน)

17 มิ.ย. 60

พนักงาน

17 มิ.ย. 60

4

เจ้าของกิจการ

30 ส.ค. 60

5

เจ้าของกิจการ

30 ส.ค. 60

ผู้ประกอบการ

3

ผู้ประกอบการ

สรุปจานวนผู้ให้ข้อมูลสาคัญที่ทาการสัมภาษณ์ทั้งหมด
1. หน่วยงานราชการ
13 คน
2. เกษตรกรผู้ทาเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่เกาะพะงัน 7 คน
3. ผู้ประกอบการ
6 คน
รวม
26 คน
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
จากที่ ผู้ วิ จั ย เก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยวิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) โดยการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) แล้วจะต้องทาการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของ
ข้อมูลไปจนถึงคุณภาพของข้อมูลที่ได้มา ขั้นตอนต่อไปผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารและการ
วิเคราะห์โดยการจาแนกชนิดของข้อมูล (Typological Analysis) โดยเปรียบเสมือนกับการจัดข้อมูล
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ใหม่ (Reconstruct) ในการวิเคราะห์ข้อมูลหรือก็คือการจาแนกประเภทข้อมูลในระดับมหาภาคซึ่ง
การจาแนกข้อมูลในระดับเหตุการณ์ (Events) หรือการวิเคราะห์เหตุการณ์ (Events Analysis) หรือ
จาแนกประเภท (Typical) เป็นขั้นตอนของเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกัน ส่วนกรอบทฤษฎีที่ใช้เพื่อจาแนก
ประเภทข้อมูลจะเป็นการจาแนกเหตุการณ์ที่มีลักษณะทั่วไปโดยการวิเคราะห์เหตุการณ์ว่า ใคร ทา
อะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร และเพราะเหตุใดโดยการวิจัยครั้งนี้จะใช้กรอบการจาแนกของ Lofland
โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้ (จันทวานิช, 2556)
1. ฉากและบุคคล (Settings) ฉาก เป็นการจาแนกเหตุการณ์เป็นฉากหรือสภาพแวดล้อมของ
ตัวบุคคล ข้อมูลมีลักษณะเชิงประจักษ์อยู่มากเป็นลักษณะทางกายภาพและทางสังคมของเหตุการณ์ที่
ต้องการศึกษา ประกอบด้วยสถานที่ บุคคลที่อยู่ในสถานที่ และลักษณะทางกายภาพอื่น ๆ ที่สามารถ
เก็บรวบรวมเป็นข้อมูลได้จากสถานที่และบุคคลที่ต้องการศึกษาโดยในการศึกษาครั้งนี้ฉากและบุคคล
ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่และข้าราชการมีบทบาทเกี่ยวกับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์บน
พื้นที่เกาะพะงัน เกษตรกรผู้ทาเกษตรกรรมแบบเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่เกาะพะงันและผู้ประกอบการ
บนพื้นที่เกาะพะงันที่มีความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์อินทรีย์โดยการพิจารณาฉากและบุคคลนี้ช่วยให้
สามารถกาหนดข้อมูลของเจ้าของพฤติกรรม (Actor) ได้ง่ายขึ้น
2. พฤติกรรม (Acts) และบทบาท (Roles) เป็นการกระทาที่ผู้วิจัยสังเกตเห็นในเหตุการณ์ที่
เฝ้าดูอยู่โดยมีตัวแสดงและพฤติกรรมอยู่เป็นจานวนมาก ผู้วิจัยได้จาแนกบุคคลต่าง ๆ ในเหตุการณ์ที่
เฝ้าดูนั้นว่ากาลังทาอะไรบ้าง เช่น ใครมีบทบาทในการส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่เกาะพะงัน
บ้าง ในช่วงเวลาไหนและทาอย่างไร ซึ่งการจาแนกพฤติกรรมดังกล่าวนี้จะช่วยให้ผู้วิจัยสามารถตอบ
คาถามได้ว่า ใครทาอะไร อย่างไรบ้าง
3. แบบแผนพฤติกรรม (Activities) กลุ่ม (Groups) และองค์กร (Organizations) เป็นการ
นาพฤติกรรมที่ผู้วิจัยเฝ้าดูมาเรียงลาดับด้วยหลักเหตุผลเพื่อที่จะเรียงร้อยพฤติกรรมที่ปรากฏให้เป็น
เรื่องที่มีความสืบเนื่องสัมพันธ์กันซึ่งในการศึกษาวิจัยครั้งนี้แบบแผนพฤติกรรม ได้แก่ กระบวนการใน
การดาเนินการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ เกาะพะงันของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องโดยเป็นการ
หาคาตอบว่าหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องมีดาเนินการส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่เกาะพะงัน
อย่างไร
4. ปฏิ สั ม พั น ธ์ (Interaction) และความสั ม พั น ธ์ (Relationship) พฤติ ก รรมที่ ผู้ วิ จั ย ต้ อ ง
จาแนกนั้นเป็นพฤติกรรมทางสังคมที่จะต้องมีคู่กระทาซึ่งทาให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กันขึ้น ผู้วิจัยต้อง
จาแนกว่าการกระทาที่กาลังศึกษาอยู่นั้นกระทาโดยใครและกระทากับใคร คู่กระทามีความเกี่ยวข้อง
กันอย่างไร ข้อมูลด้านความสัมพันธ์ของคู่พฤติกรรมนี้จะช่วยให้ผู้วิจัยทราบเกี่ยวกับสถานภาพและ
บทบาทของแต่ละตัวแสดงและนาไปสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐผู้มี
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บทบาทในการส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์กับเกษตรกรในฐานะผู้ที่ได้รับผลจากการดาเนินการ
นโยบายซึ่งอาจเป็นไปในทิศทางที่ดีหรือขัดแย้งกันในความสัมพันธ์ก็ได้
5. เหตุการณ์หรือฉากพิเศษ (Episode) และการมีส่วนร่วม (Participation) ฉากพิเศษ คือ
เหตุการณ์ที่โดดเด่นผิดปกติ ส่วนการมีส่วนร่วม คือ ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในฉากหนึ่ง ๆ นั้นมีผู้กระทา
เป็นใครบ้างรวมถึงพิจารณาผู้ที่ไม่ได้เข้ามาอยู่ในเหตุการณ์ด้วยและจาเป็นต้องพิจารณาว่ามีความ
เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือไม่ เนื่องจากในการศึกษานโยบายการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่เกาะ
พะงันนี้มีหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องหลายคน ผู้วิจัยจึงต้องจาแนกว่ามีผู้กระทาเป็นใครบ้างที่อยู่ใน
เหตุการณ์หรือไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์และผู้ที่ไม่อยู่ในเหตุการณ์มีความเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่เกาะพะงันเพื่อทาให้เห็นภาพปรากฏการณ์ที่ต้องการศึกษาได้อย่าง
ชัดเจนมากขึ้น
6. ความหมาย (Meaning) การสังเกตความหมาย คือการให้ความสาคัญกับคาอธิบายหรือ
การรับรู้เหตุการณ์ของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ หลังจากที่ผู้วิจัย รวบรวมข้อมูลทั้งหมดจากปรากฏการณ์ที่
ต้องการศึกษาแล้ว ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยจะต้องอธิบายความสาคัญหรือการรับรู้ปรากฏการณ์ของผู้ที่อยู่
ในเหตุการณ์ ตลอดจนการแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยการอาศัยกรอบทฤษฎีและ
คาแนะนาจากผู้รู้เพื่อช่วยอธิบายความหมายของปรากฏการณ์และพฤติกรรมที่ปรากฏได้อย่างถูกต้อง
การศึกษาในส่วนนี้ช่วยให้สามารถตอบคาถามได้ว่า ปรากฏการณ์ในการส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์
ในพื้นที่เกาพะงันและรูปแบบพฤติกรรมที่ปรากฏนั้นดาเนินไปอย่างไรและทาไมจึงเป็นเช่นนั้น
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บทที่ 4
ผลการศึกษาและอภิปรายผล

การศึกษาเรื่อง “นโยบายการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี”
มุ่งตอบคาถามการวิจัยที่ว่า การนานโยบายการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ไปปฏิบัติในพื้นที่เกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะทาได้อย่างไร จากการจัดเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการสัม ภาษณ์
เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญอันได้แก่หน่วยงานราชการ เกษตรกรและผู้ประกอบการรวมไปถึงข้อมูลที่
ได้จากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ ทาให้เห็นถึงแนวทางและการดาเนินนโยบายการส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์ในพื้นที่เกาะพะงันที่ผ่านมารวมไปถึงสภาพปัญหาข้อจากัดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น สาหรับในบทนี้
ผู้วิจัยจะแสดงผลการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เชิงบรรยาย (Descriptive
Analysis) โดยผู้ วิจัยจะแยกประเด็นที่ได้จากการศึกษาและสัมภาษณ์ออกเป็น 6 ประเด็นสาคัญ
ดังต่อไปนี้
4.1 ด้านนโยบายและแผน
4.2 ด้านระบบการบริหาร
4.3 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างองค์การ
4.4 ด้านภาวะผู้นาและความสัมพันธ์ของกลุ่มเกษตรกร
4.5 ด้านความต้องการซื้อของผู้ประกอบการ
4.6 ด้านบริบทสิ่งแวดล้อม
4.1 ด้านนโยบายและแผน
4.1.1 ความต่อเนื่องของนโยบายและแผน
ความต่อเนื่องของการวางนโยบายและแผนเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้การดาเนินนโยบายประสบ
ความสาเร็จหรือล้มเหลว ในกรณีการศึกษาความต่อเนื่องของนโยบายและแผนการส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์บนพื้นที่เกาะพะงันนั้น สามารถอธิบายเป็น 2 มิติด้วยกันคือ มิติของความต่อเนื่องในการรับ
นโยบายจากระดับชาติหรือราชการส่วนกลางลงมาปฏิบัติในระดับภูมิภาคและท้องถิ่นและมิติที่สองคือ
ความต่อเนื่องของการดาเนินโครงการสนับสนุนภายในพื้นที่ มิติแรกเพื่อพิจารณาถึงจุดติดขัดของ
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นโยบายว่าขาดการส่งเสริมหรือมีการสนับสนุนโดยหลักอยู่ที่หน่วยงานใด อันจะทาให้ทราบถึงจุด
ได้เปรียบและข้อบกพร่องในการดาเนินนโยบายการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่เกาะพะงันและมิติที่
สองเป็นการพิจารณาถึงความต่อเนื่องของการดาเนินโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ภายในพื้นที่เกาะ
พะงันว่ามีความต่อเนื่องหรือหยุดชะงักอย่างไรอันจะนาไปสู่การหาสาเหตุและการอธิบายความไม่
สาเร็จในการส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่เกาะพะงันได้
1) ความต่อเนื่องในการรับนโยบายจากระดับชาติหรือราชการส่วนกลางลงมาปฏิบัติในระดับ
ภูมิภาคและท้องถิ่น
ผู้วิจัยได้ศึกษานโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยในระดับชาติ
ไปจนถึงแผนและนโยบายระดับท้องถิ่นพบว่าในแผนและนโยบายระดับชาติไม่ว่าจะเป็น แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสั งคมแห่ง ชาติ ฉบับที่ 10 - 12 (พ.ศ. 2550 - 2564) ได้มีการระบุยุท ธศาสตร์ แ ละ
แนวทางที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ไว้ทั้งสามฉบับในขณะเดียวกันกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เองได้มีการรับแนวคิดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเข้ามาเป็นแนวทางในการ
ดาเนินงานในระดับกระทรวงภายใต้ แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ดาเนินการควบคู่ไปกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่ละฉบับซึ่งมีการระบุถึง
แนวทางในการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ไว้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังมี ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตร
อินทรีย์แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2551 – 2554) และ(ร่าง)ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตร
อินทรีย์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งจัดทาโดยคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
แห่งชาติเป็นส่วนที่ดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับการกาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติเพื่อ
ผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยรวมทั้งมีหน้าที่บูรณาการแนวทาง
แผนงานและงบประมาณกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องซึ่งให้ความสาคัญกับการส่งเสริมการเกษตรแบบ
พื้ น บ้ า น การส่ ง เสริ ม ด้ า นการตลาด มาตรฐานสิ น ค้ า เกษตรอิ น ทรี ย์ การแปรรู ป สิ น ค้ า และการ
ศึกษาวิจัยและนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก แต่เมื่อเข้าสู่นโยบายและแผนระดับภูมิภาคและ
ท้องถิ่นในส่วนของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ซึ่งเป็นแผนพัฒนาสาหรับกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ที่ตั้งอยู่ฝั่งทิศทะวันออกของภาคใต้ฝั่งทะเลอ่าวไทย (East Coast Southern Sub region)
ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง ซึ่งในแผนฉบับนี้ไม่ได้มีการให้
ความส าคั ญ ในการด าเนิ น การส่ ง เสริ ม ด้ า นเกษตรอิ น ทรี ย์ ไ ว้ เ ป็ น เรื่ อ งเฉพาะหรื อ แม้ แ ต่ ใ นแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย พ.ศ. 2557 – 2560 ซึ่งเป็นแผน
เฉพาะด้านการทาเกษตรกรรมภายในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเป็นหลักก็มีแผนเฉพาะเกี่ยวกับ
ด้านเกษตรอินทรีย์ ในส่วนของแผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ. 2557 – 2560) มีการบรรจุ
“โครงการต้นแบบการพัฒนาพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์สู่ครัวโลก” เฉพาะในปี พ.ศ. 2557
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เท่ า นั้ น และไม่ ไ ด้ ป รากฏโครงการที่ เกี่ ย วกั บ เรื่อ งเกษตรอิ นทรีย์ โ ดยเฉพาะในแผนพั ฒ นาจั ง หวัด
สุ ร าษฎร์ ธ านี ฉ บับ พ.ศ. 2561 – 2564 ส าหรั บ แผนพั ฒนาท้อ งถิ่น สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของ
องค์การบริหารส่ วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี มี “โครงการเรียนรู้ต้นแบบเกษตรอินทรีย์และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” ไว้ ซึ่งจากการสืบย้อนไปตั้งแต่แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ก็
ไม่ได้มีการระบุโครงการเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ไว้ นอกจากนี้ในส่วนของแผนพัฒนาท้องถิ่ น 4 ปี
เทศบาลตาบลเพชรพะงัน แผนพัฒนา 3 ปีเทศบาลเกาะพะงันเองไม่ได้มีการระบุเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับ
การทาเกษตรอินทรีย์ไว้เป็นเพียงแผนที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการทาเกษตรกรรมโดยรวม จากการศึกษา
เอกสารแผนพัฒนาต่าง ๆ ข้างต้นผู้วิจัยพบว่านโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์นั้นมีความต่อเนื่องในส่วนของนโยบายระดับชาติแต่ในระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่นยังไม่ได้
มีการให้ความสาคัญกับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์มากนัก โดยไม่ได้มีการระบุเป็นแผนและโครงการที่
เฉพาะเจาะจงแต่จะรวมอยู่ในโครงการที่ส่งเสริมการทาเกษตรกรรมต่าง ๆ
2) ความต่อเนื่องของการดาเนินโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ภายในพื้นที่เกาะพะงัน
ในช่วงปี พ.ศ. 2553 – 2554 กระทรวงพาณิชย์ได้สนับสนุนให้มีการจัดโครงการ “เกาะพะงัน
เกาะเกษตรอินทรีย์ ” โดยได้มีการประกาศเจตนารมณ์ให้มีการพัฒนาเกาะพะงันเป็นเกาะเกษตร
อินทรีย์ ในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิสายใยแผ่นดินและสมาคม
การค้าเกษตรอินทรีย์ไทย โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างความรับรู้ให้กับคนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การทาเกษตรอินทรีย์และผลักดันให้เกาะพะงันกลายเป็นเกาะเกษตรอินทรีย์รวมถึงการวางแผน
ปฏิบัติการและการฝึกอบรมการทาเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกรบนพื้นที่เกาะพะงัน จากการสัมภาษณ์
เกษตรกรที่เคยเข้าร่วมโครงการดังกล่าวพบว่าโครงการนี้เริ่มต้นจากการรวมตัวกันของเกษตรกรที่มี
ความสนใจในการทาเกษตรอินทรีย์ในนามบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย ออร์แกนิก จากัด สมัครเข้าร่ วม
การอบรมหลักสูตรการทาเกษตรอินทรีย์เพื่อสาเร็จมาเป็นผู้ตรวจแปลงโดยเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ได้รับเงิน
สนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์ในการจัดโครงการฝึกอบรมและจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อการผลักดัน
เกาะพะงันสู่เกาะเกษตรอินทรีย์ อย่างไรก็ตามหลังจากเสร็จสิ้นโครงการแล้วกระแสเกี่ ยวกับเกษตร
อินทรีย์ในพื้นที่เกาะพะงันกลับหยุดชะงักลง
“ผมเนี่ยเป็นคนแรกที่มาอบรมของอาจารย์วิฑูรย์ไปในนามของบริษัท
เซาท์อีสท์ เอเชีย ออร์แกนิก ไปอบรมที่กรุงเทพครั้งละหกวันเสียค่า
สมัครเองแล้วก็อบรมที่เชียงใหม่ก็ต้องไป ที่จันทบุรีก็ต้องไปเพื่อให้จบมา
เป็นผู้ตรวจแปลง อบรมครั้งนั้นมี 47 บริษทั ก็ตัดของเราติด 1 ใน 10

88
เป็นโครงการที่ได้เงินสนับสนุนหนึ่งล้านบาทเพื่อให้อาจารย์วิฑูรย์
มาอบรมและทาแผนปฏิบัติที่เกาะพะงันโดยการอบรมทั้งหมดมี 12 ครั้ง
ใช้เวลา 3 เดือน มีอบรมผู้บริหารด้วยของโรงเรียนของเทศบาล
ผู้ประกอบการห้องอาหารต่าง ๆ แล้วก็เกษตรกร เด็กนักเรียน
แล้วออกมาเป็นแผนปฏิบัต”ิ
(เกษตรกรกลุ่มเกษตรอินทรีย์เดิม, สัมภาษณ์, 3 มีนาคม 2560)
ในแง่หนึ่งสามารถอธิบายได้ว่าลักษณะของการกาหนดแนวทางการดาเนินนโยบายที่มาจาก
ระดับชาติหรือราชการส่วนกลางมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาและยุคสมัยของรัฐบาล การ
ดาเนินนโยบายและการให้ความสาคัญจึงไม่ต่อเนื่อง อีกทั้งกระทรวงพาณิชย์เองไม่ได้มีหน้าที่หลักใน
การสนับสนุนการทาการเกษตรซึ่งเป็นหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนั้นสาหรับโครงการ
“เกาะพะงัน เกาะเกษตรอินทรีย์ ” ที่ไม่เกิดความต่อเนื่องเนื่องจากไม่ใช่ภารกิจสาคัญโดยตรง ซึ่ง
กระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ดูแลด้านการตลาดและราคาเป็นหลัก การสนับสนุนที่ไม่ตรงตามอานาจหน้าที่
จึงทาให้การดาเนินการโครงการทาได้ไม่เต็มที่และไม่ต่อเนื่อง
“ต้องยอมรับ คาว่านโยบายก็คือนโยบายถามว่า
ในปี 60 เราพูดถึงเกษตรอินทรีย์ไหม ไม่ได้พูดเลยที่เราทา
นัน้ เป็น 59 แต่กลายเป็นว่านโยบายอันใหม่ก็คือเป็น
นโยบายรัฐบาลแต่คราวนี้ไม่ใช่เป็นเกษตรอินทรีย์แต่เป็น
เรื่องของเมืองสมุนไพรซึ่งสุราษฎร์ฯก็เป็นจังหวัดนาร่อง”
(เจ้าหน้าที่ภายในสานักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี, สัมภาษณ์, 31 สิงหาคม 2560)
4.1.2 นโยบายและแผนระดับภูมิภาคและท้องถิ่น
นโยบายและแผนระดับภูมิภาคและท้องถิ่นไม่ได้ให้ความสาคัญและไม่ครอบคลุมการทา
เกษตรอินทรีย์ทุกด้าน
1. แผนพัฒนาจังหวัดเน้นสนับสนุนพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว
จากแผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557 - 2560 พบว่ามีการวางแนวทางการพัฒนา
จังหวัดโดยมุ่งเน้นให้ความสาคัญด้านอุ ตสาหกรรมการเกษตร เน้นให้ความสาคัญกับการปลูกพืช
เชิงเดี่ยว เช่น ยางพาราและปาล์มน้ามัน เป็นหลัก รองลงมาคือการท่องเที่ยว ไม้ผลและอาหารทะเล
และแม้ว่าจะมีการบรรจุโครงการ “โครงการต้นแบบการพัฒนาพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์สู่
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ครัวโลก” ซึ่งเป็นโครงการด้านเกษตรอิ นทรีย์โดยเฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แต่เมื่อเทียบ
สั ด ส่ ว นงบประมาณทั้ ง หมดของจั ง หวั ด คิ ด เป็ น เพี ย งแค่ ร้ อ ยละ 0.06 จากงบประมาณทั้ ง หมด
3,425,196,100 บาท
“คนสุราษฎร์ธานีเองดั้งเดิมจริง ๆ ที่ทาเรื่องเกษตรกรรม
ส่วนใหญ่เป็นสวนยางสวนปาล์ม สวนผลไม้”
(ผู้บริหารภายในสานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี, สัมภาษณ์, 31 สิงหาคม 2560)
“เกษตรอินทรีย์แห่งชาติเป็นนโยบายของทางประเทศมา
เป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรจะต้องผ่องถ่ายลงจังหวัดหมดแล้ว
แต่จังหวัดไหนจะมีความต้องการ คาว่าเกษตรอินทรีย์มันต้องทาแผน
รองรับไว้ว่าจาเป็น ต้องการสักเท่าไหร่ แต่ละจังหวัดไม่เท่ากัน”
(เจ้าหน้าที่ภายในสานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี, สัมภาษณ์, 17 สิงหาคม 2560)
2. นโยบายส่วนท้องถิ่นไม่ได้ให้ความสาคัญ
ในส่ ว นของหน่ ว ยงานท้ องถิ่ นเองยั ง ไม่ ได้ มีก ารให้ความสาคัญ ในการส่ง เสริ มการเกษตร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรอินทรีย์มากนัก แม้ในแผนพัฒนา 3 ปี จะมีงบประมาณและโครงการในการ
สนั บ สนุ น ภาคการเกษตรแต่ ก็ เ ป็ นจ านวนน้ อ ยเมื่อ เทีย บกั บงบประมาณด้ า นอื่ น ๆ อั น เนื่ อ งจาก
เศรษฐกิ จ บนเกาะพะงั น ขั บ เคลื่ อ นโดยภาคธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย วและบริ ก ารเป็ น หลั ก ท้ อ งถิ่ น จึ ง
จาเป็นต้องให้ความสาคัญกับโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเป็นหลัก ทั้งการสร้างถนน
การจัดการระบบประปา ไฟฟ้าและการกาจัดขยะซึ่งถือเป็นปัญหาสาคัญของเกาะ
“แผนของเทศบาลจะไม่เจาะจง เพราะว่าอินทรีย์มันเป็นเรื่องยาก
คือเป็นเรื่องรวม ๆ ส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมการปลูกพืช
ส่งเสริมให้ปัจจัยการผลิตประมาณนี้มากกว่า”
(นักการเมืองท้องถิ่น, สัมภาษณ์, 2 มีนาคม 2560)
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“เขตพื้นที่ที่ทางเทศบาลผมรับผิดชอบอยู่มันไม่ค่อยมี
พื้นที่ที่จะทาเกี่ยวกับเรื่องเกษตรน่ะสิ อย่างนี้ว่าด้วยงบประมาณ
ด้วยนโยบายค่อนข้างจะน้อยหน่อย ไม่ค่อยได้มาทางนี้เท่าไหร่แต่
เทศบาลก็ดูแลช่วยเหลือกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตรงนี้อยู่พอสมควร แต่
ในส่วนของงบประมาณนี่ค่อนข้างไม่ได้อยู่ในแผนเลย”
(นักการเมืองท้องถิ่น, สัมภาษณ์, 3 มีนาคม 2560)
“อย่างบ้านใต้ในพื้นที่คนส่วนใหญ่คือเกษตรกรนะคะ ของเกาะพะ
งันคนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านของบังกะโล โรงแรม ท้องศาลาเป็น
พวกธุรกิจขึ้นไปทางศรีธนูนั้นโรงแรมริมหาด ดังนั้นเทศบาลจะต้องหมดงบ
ไปกับสาธารณูปโภค คืองบประมาณเค้าหนักไปทางด้านโน้นเพื่อความ
สะดวกกับภาษีที่เค้าเก็บมาแล้วภาษีที่เก็บมาก็คือคนที่จ่ายก็ต้องการให้ถนน
ดีขึ้นนั่นแหละไฟสว่างถนนดี”
(เจ้าหน้าที่ภายในสานักงานเกษตรอาเภอเกาะพะงัน, สัมภาษณ์, 2 มีนาคม 2560)
“เทศบาลยิ่งแล้วใหญ่เทศบาลเกาะพะงันไม่สนใจเรื่องผักหรอก เทศบาลสน
แต่ธุรกิจบังกะโลอย่างเดียวเค้าไม่สนับสนุน ที่ผ่านมางบฯมันมีมาแหละแต่เค้าจะ
เขียนว่าทางชุมชนไม่เข้มแข็งพอที่จะทาเรื่องนี้ได้ต้องโยงไปทาอย่างอื่น”
(เกษตรกร, สัมภาษณ์, 8 สิงหาคม 2560)
3) การส่งเสริมมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมการทาสวนมะพร้าวอินทรีย์เป็นหลัก
ไม่ว่าจะในแผนพัฒนาการเกษตรโดยสานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือโครงการด้าน
เกษตรอินทรีย์ของสานักงานเกษตรอาเภอเกาะพะงันก็ตามจะเน้นเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนใน
แนวทางของการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการทาเกษตรอินทรีย์ ซึ่งกลุ่มเกษตรกรที่เข้ารับ
การอบรมในโครงการที่จัดขึ้นคือเกษตรกรกลุ่มที่ประกอบอาชีพทาสวนมะพร้าวเท่านั้น ซึ่งเป็นกลุ่มที่
ได้จดทะเบียนมาตรฐานสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications : GI)
“ของเราจะเน้นเรื่องมะพร้าวอย่างเดียว 60 ราย พื้นที่ 300 กว่าไร่
จะทาแต่เรื่องมะพร้าวเพราะว่ามันเป็นพืชส่วนใหญ่ที่อยู่บนเกาะ”
(เจ้าหน้าที่ในสานักงานเกษตรอาเภอ, สัมภาษณ์, 2 มีนาคม 2560)
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“ผลผลิตต่อเนื่องที่เรามีไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้อะไรก็ได้ที่มีอยู่ในแปลงมันจะต้องเป็น
อินทรีย์ด้วยแต่เรายังไม่ขอเพราะว่ามันจะต้องทา 1,2,3,4,5 ในการขอ
เราเอามะพร้าวให้จบก่อน มะพร้าวเป็นหลักก่อนตอนนี”้
(นักการเมืองท้องถิ่น, สัมภาษณ์, 16 มิถุนายน 2560)
4.1.3 ลักษณะนโยบายและแผน
1. การส่งเสริมที่เน้นการอบรมให้ความรู้เป็นหลัก
จากการสัมภาษณ์และค้นคว้านโยบายและแผนของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อ งต่าง ๆ
พบว่า การสนับสนุนของหน่วยงานราชการส่วนใหญ่โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเช่นเกษตร
จังหวัดและ เกษตรอาเภอ จะมีการสนับสนุนในรูปแบบของการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เป็นหลัก
อย่างไรก็ตามทางด้านส่วนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเองได้เคยมีการให้การสนับสนุนในรูป
ของปัจจัยการผลิตอย่างอื่นด้วยเช่น ปุ๋ย ในส่วนของเทศบาลตาบลเพชรพะเคยมีการส่งเสริมอาชีพ
เกษตรกรโดยการให้บริการไถ ปรับพื้นที่ ที่ดินเพื่อทาการเกษตรภายใต้ชื่อโครงการ 1 ไร่ 1 ครัวเรือน
เป็นการสนับสนุนในรูปแบบของการสนับสนุนเครื่องจักร รถไถในการไถ เกลี่ย ปรับและพรวนหน้าดิน
“งบประมาณหลัก ๆ ก็จะเป็นของเทศบาลที่มีให้กิจกรรม
เกี่ยวกับการถ่ายทอดความรู้เป็นหลัก”
(นักการเมืองท้องถิ่น, สัมภาษณ์, 16 มิถุนายน 2560)
1.1 บทบาทของเกษตรจังหวัดและเกษตรอาเภอและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ในส่วนของสานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการใส่โครงการอบรมเกษตรกรเข้าสู่
มาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย์ แ ละศึ ก ษาดู ง าน ในพื้ น ที่ เ กาะพะงั น ไว้ ใ นแผนตั้ ง แต่ ป ลายปี พ.ศ.2560
ต่อเนื่องไปจนถึงกลางปี พ.ศ.2561 ร่วมถึงแผนพัฒนาการเกษตรโดยสานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์
ธานี พ.ศ. 2561 - 2564 ก็มีการบรรจุโครงการเกษตรอินทรีย์ไว้ในแผนด้วย จากการสัมภาษณ์ในภาค
ส่วนราชการพบว่าในส่วนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่ได้มีการระบุแผนและโครงการที่
เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการส่งเสริมด้านเกษตรอินทรีย์ไว้โดยเฉพาะซึ่งจะควบรวมไปกับแผนและ
โครงการที่ส่งเสริมการเกษตรในภาพรวม
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“เราสนับสนุนวิชาการทางความรู้เราจะพยายาม
ผลักดันให้เขาเป็นเกษตรอินทรีย์ภายใต้ระเบียบข้อ
กฎหมายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์”
(เจ้าหน้าที่ภายในสานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี, สัมภาษณ์, 17 สิงหาคม 2560)
“ในส่วนของสานักงานเราก็ในเรื่องของการติดต่อ
ประสานงาน ในเรื่องของการให้ความรู้สนับสนุนในสิ่งที่เขา
ต้องการอะไรอย่างนี้ค่ะ อย่างของเราเน้นในเรื่องการส่งเสริมก็ปุ๋ย
อินทรีย์ โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ก็เป็นการแนะนาให้ความรู้ให้กับชาวบ้าน”
(เจ้าหน้าที่ในสานักงานเกษตรอาเภอเกาะพะงัน, สัมภาษณ์, 2 มีนาคม 2560)
“เกษตรอาเภอส่วนใหญ่เป็นงานส่งเสริมเดี๋ยวนี้
เกษตรอาเภออยู่กรมส่งเสริมการเกษตรมีแต่การสอน
เสริมอย่างเดียวไม่มีงบประมาณลงมาสนับสนุน”
(สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวสวนมะพร้าวเกาะพะงัน, สัมภาษณ์, 3 มีนาคม 2560)
“ตัวยุทธศาสตร์จังหวัดเองไม่ได้มีกิจกรรมเฉพาะว่าจัด
สิ่งของอะไรให้ มันเป็นกิจกรรมสาคัญการฝึกอบรมการให้ความรู้ก็
เป็นกิจกรรมทีม่ ีอยู่ในแผน คือการให้ความรู้การตระหนักว่าอันนี้
มันสาคัญยังไงแล้วก็มีรู้ทางในการประกอบอาชีพในการประกอบ
อาชีพอย่างมั่นคงทาควบคู่กนั ไป”
(ผู้บริหารภายในสานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี, สัมภาษณ์, 31 สิงหาคม 2560)
“บทบาทของเกษตรอาเภอคือให้ความรู้อย่างเดียว”
(เกษตรกร, สัมภาษณ์, 17 มิถุนายน 2560)
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1.2 บทบาทของกระทรวงพาณิชย์
หน้าที่ หลั กของส านักงานพาณิชย์จังหวัดคือการทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจจังหวั ด การทา
Demand Site ของปาล์ม ผลไม้ อาหารทะเลและหาตลาดรองรับสินค้า ไม่ได้มีหน้าที่ส่งเสริมเกี่ยวกับ
การทาเกษตรอินทรีย์โดยตรง อย่างไรก็ตามสานักงานพาณิชย์จังหวัดมีงบประมาณสาหรับสนับสนุน
การทาเกษตรอินทรีย์ในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การให้งบประมาณสาหรับการจัดฝึกอบรม การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การเข้าไปมีส่วนช่วยจัดงานเปิดตัวสินค้า การจัดกิจกรรมถนนคนเดินและการส่งมอบ
เต๊นท์สาหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่เป็นการสนับสนุนด้วยวัตถุสิ่งของมากกว่าการสนับสนุน
โดยการให้งบประมาณ
“พาณิชย์จังหวัดมาจัดงาน promote ให้ ทาป้ายให้ เอาถุงใส่ของมาให้”
(ผู้ประกอบการ, สัมภาษณ์, 30 สิงหาคม 2560)
2. การส่งเสริมที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการ
บางครั้งรูปแบบการสนับสนุนของหน่วยงานราชการก็ไม่ตรงกับความต้องการของเกษตรกร
เช่น การสนับสนุนปัจจัยการผลิตเป็น เมล็ดพันธุ์ นามาแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรโดยไม่มีการสารวจ
ความต้องการว่าเกษตรมีความสนใจหรือมีศักยภาพที่จะปลูกพืชชนิดไหน เป็นการให้การสนับสนุนที่
ไม่สอดคล้ องกับความต้อ งการที่ แ ท้จริง ของเกษตรกร นอกจากนี้การเข้ามาสื่อสารให้ค วามรู้ กั บ
เกษตรกรบางครั้งก็มีวิธีการที่ไม่เหมาะสมทาให้เกษตรกรไม่ได้รับประโยชน์จากการเข้ามามีบทบาทใน
การสนับสนุนของหน่วยงานราชการเท่าใดนัก
“เนี่ยคือเป็นข้อเสียเลย คือเราให้โดยไม่ได้ถามชาวบ้าน
คือการจัดซื้อต้องสั่งซื้อจากส่วนกลางจากจังหวัดเค้า บาง
ทีเรามายัดเยียดให้เขา บางทีเขาจะปลูกพริกแต่เราให้
มะเขือ คือคนน่ะเขาจะปลูกอะไรต้องมีจิตใจรักด้วย”
(เกษตรกร, สัมภาษณ์, 17 มิถุนายน 2560)
“กรมวิชาการเค้าก็อาจจะมีเอกสารมาแจกประชาสัมพันธ์
ซึ่งมันไม่เข้าถึงมันถึงแล้วบางทีเป็นศัพท์วิชาการชาวบ้านไม่เข้าใจ”
(เจ้าหน้าที่ระดับสูงภายในที่ว่าการอาเภอเกาะพะงัน, สัมภาษณ์, 16 มิถุนายน 2560)
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4.1.4 การบูรณาการและการวางแผนร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ
จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์หน่วยงานราชการของภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เกาะพะงันพบว่า
แผนนโยบายในระดับพื้นที่นั้นระหว่างหน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสามที่ (เทศบาลตาบล
เกาะพะงัน เทศบาลตาบลบ้านใต้ เทศบาลตาบลเพชรพะงัน) และสานักงานเกษตรอาเภอ ไม่เคยมีการ
วางแผนการทางานร่วมกัน ซึ่งแน่นอนว่ างบประมาณที่รับจากทั้งสองฝ่ายมาจากคนละที่กัน การ
ส่ ง เสริ ม จึ ง เป็ น ไปตามแผนของแต่ ล ะที่ โดยมี ค วามเห็ น ว่ า หากต้ อ งการหน่ ว ยงานหลั ก ในพื้ น ที่
ผู้รับผิดชอบหลักควรเป็นหน้าทีข่ องเกษตรอาเภอ
“ไม่เคยมีการทาแผนร่วมกันระหว่างเกษตรอาเภอกับเทศบาล
ถ้ามีงบฯมาต่างคนต่างทา”
(นักการเมืองท้องถิ่น, สัมภาษณ์, 3 มีนาคม 2560)
“จริง ๆ การทีเ่ ราจะทาโครงอะไรเราก็ขอเขา อย่างเราคิดว่าเราจะ
ทานู่นทานี่งบประมาณส่วนหนึ่งเราต้องเอาจากท้องถิ่นแต่บางทีก็ไม่ได้
แต่บางท้องถิ่นอย่างของบ้านใต้เค้าสนับสนุน”
(เจ้าหน้าที่ภายในสานักงานเกษตรอาเภอเกาะพะงัน, สัมภาษณ์, 2 มีนาคม 2560)
“เราเข้ากันไม่ได้ คือท้องถิ่นก็มีเทศบัญญัติของเค้าเอง มีสมาชิกสภา
เค้าจะทาอะไรเราไปก้าวก่ายไม่ได้ เข้าไปยกร่างแผนไม่ได้ ไปตรงโน้น
ไปยกมือขอแผนไม่ได้ สั่งก็ไม่ได้เพราะว่าเค้าเป็นกลุ่มของเค้า”
(เจ้าหน้าที่ภายในสานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี, สัมภาษณ์, 17 สิงหาคม 2560)
“ภาครัฐก็เชื่อมต่อกันได้แต่ที่ผ่านมาเค้าไม่คยุ กันต่างคนต่างก็มีแผนของตัวเอง”
(สมาชิกสมาคมโรงแรมเกาะพะงัน, สัมภาษณ์, 29 สิงหาคม 2560)
จากการสัมภาษณ์พบว่าสาเหตุที่ทาให้การดาเนินนโยบายเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่เกาะพะงันไม่
มีความต่อเนื่องประการแรกคือแม้ว่าจะมีนโยบายในระดับชาติและส่วนกลางสั่งการลงมาแต่เ มื่อมาถึง
ในการนาไปปฏิบัติในระดับภาค ระดับจังหวัด แล้วกลับไม่มีความต่อเนื่องเพราะในแต่ละจังหวัดก็จะ
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เลือกรับและให้ความสาคัญกับนโยบายที่เหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ภายในพื้นที่ของตนเอง ทั้งในด้าน
ของทรัพยากร แนวโน้มทางเศรษฐกิจ ค่านิยม สังคมและการเมือง ทาให้แม้ว่าจะมี นโยบายการ
ส่งเสริมเกษตรอินทรีที่ชัดเจนในระดับชาติแต่ก็จะค่อย ๆ ได้รับความสาคัญน้อยลงในระดับภูมิภาค
และท้องถิ่น นอกจากนี้การส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์ไม่ได้มีลักษณะของการกาหนดหน่วยงานที่
เป็นเจ้าภาพหลักในการรับผิดชอบ เป็นการทางานในลักษณะที่ต่างคนต่างทาและเข้า มามีบทบาท
หลากหลายหน่วยงานทาให้มีการสนับสนุนจากหลายทิศทางในลักษณะของหน้าที่ความรับผิดชอบที่
แตกต่างกันไป เช่น กระทรวงพาณิชย์ควรมีหน้าที่ส่งเสริมในส่วนของการตลาดซึ่งเป็นส่วนของปลาย
น้า แม้แต่ในปี พ.ศ. 2553 การผลักดันให้เกิดโครงการ เกาะพะงัน เกาะเกษตรอินทรีย์ โดยมีเจ้าภาพ
หลั ก คื อ กระทรวงพาณิ ช ย์ ท าหน้ า ที่ ใ นการสนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นซึ่ ง ตามบทบาทหน้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบแล้วการส่งเสริมเกี่ยวกับการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่เกี่ยวกับการอบรมให้
ความรู้จะต้องเป็นหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความผิดฝาผิดตัวนี้อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทา
ให้การส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์ในพื้นทีเกาะพะงันในอดีตหยุดชะงักลงทาให้การสนับสนุนและ
อานาจหน้าที่ของหน่วยงานบางครั้งมีความไม่สอดคล้องและทางานได้ไม่เต็มที่ การสนับสนุนทาได้ไม่
เต็มรูปแบบและไม่ต่อเนื่อง ซึ่งหากหน่วยงานราชการมีการทางานที่บูรณาการร่ วมกันและกาหนด
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานแต่ละหน่วยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์บนเกาะพะงัน
ตามขั้นตอนที่เหมาะสมก็จะทาให้ดาเนินกิจกรรมการส่งเสริมได้อย่างต่อเนื่อง ตรงตามอานาจหน้าที่
ทุกหน่วยงานขอลงมาช่วยชาวบ้านจนชาวบ้านสับสน มันเยอะ มันไม่รู้ใคร
ทาอะไร แล้วมันทาคนละอย่างแล้วเอาของที่ตัวอยากได้ไปทาให้เขา”
(สมาชิกสมาคมโรงแรมเกาะพะงัน, สัมภาษณ์, 29 สิงหาคม 2560)
“พาณิชย์ปลายทางไง คือเค้ามีผลผลิตแล้วก็มาจัดกลุม่ เพือ่ ที่จะขาย
แต่เกษตรอินทรียไ์ ม่ต้องเลย ตั้งแต่การผลิตการดูแลการบารุงรักษา
ให้ออกลูกออกผล มันปลายทาง”
(เจ้าหน้าที่ภายในสานักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี, สัมภาษณ์, 16 มิถุนายน 2560)
“กรมวิชาการเกษตรก็ไม่มาเค้าไม่ใช่หน่วยงานในพื้นที”่
(เจ้าหน้าที่ระดับสูงภายในที่ว่าการอาเภอเกาะพะงัน, สัมภาษณ์, 16 มิถุนายน 2560)
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4.2 ด้านระบบการบริหารจัดการภายในหน่วยงานราชการ
4.2.1 ความไม่ต่อเนื่องในการทางานของเจ้าหน้าที่
ระบบการโยกย้าย หรือโอนย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อื่นของข้าราชการและการจัดการ
เลือกตั้งใหม่ทุก 4 ปีของผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นระเบียบตามกฎหมายของประเทศ
ไทยเพื่อป้องกันไม่ให้ข้าราชการผู้หนึ่งผู้ใดดารงตาแหน่งเดิมเป็นระยะเวลานานเกินไปเพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดการครองอานาจหรือการสร้างอิทธิพลในพื้นที่ อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนี้มักจะ
ส่งผลต่อความต่อเนื่องของการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ และส่งผลต่อการกาหนดทิศทางของนโยบาย
และแผนขององค์กร ในขณะที่ผู้วิจัยทาการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์สานักงานเกษตรอาเภอ พบว่า
เจ้าหน้าที่เกษตรอาเภอมีข้อมูลเกี่ยวกับการทาเกษตรอินทรีย์บนเกาะพะงันค่อนข้างน้อยโดยเฉพาะ
เมื่อสืบย้อนไปก่อนช่วงปี พ.ศ. 2559 เนื่องจากเพิ่งเข้ารับตาแหน่งใหม่จะเห็นว่าลักษณะของการ
โยกย้ายตาแหน่งของข้าราชการตามวาระส่งผลต่อความต่อเนื่องในการส่งเสริม ติดตามและการ
ประเมินโครงการ อีกทั้งการแต่งตั้งคนนอกพื้นที่เข้าดารงตาแหน่งมีแนวโน้มทาให้ผู้ดารงตาแหน่งไม่มี
ความทุ่มเทเท่ากับคนในพื้นที่ ทาให้ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้บริบทภายในพื้นที่ใหม่ การโยกย้ายบ่อย
แม้ จ ะท าให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงในการก าหนดทิ ศ ทางของนโยบายแต่ ใ นขณะเดี ย วกั น ก็ ท าให้
ข้าราชการไม่มีการสร้างสรรค์โครงการใหม่ ๆ ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเกษตรกรอย่างแท้จริง
ยึ ด ตามแผนและโครงการที่ เ คยท าต่ อ กั น มาทุ ก ปี ข้ า ราชการบางคนย้ า ยเข้ า มาในพื้ น ที่ เ พื่ อ
ความก้าวหน้าและอยู่ในพื้นที่ยังไม่ครบวาระก็ต้องการย้ายออกจากพื้นที่ไปเหมือนเป็นทางผ่าน
“เปลี่ยนเจ้าหน้าที่ เปลี่ยนทีก็ไปอีกเรื่องหนึ่ง คนโน้นชอบอันนี้คนนี้ชอบอันนี้”
(เกษตรกร, สัมภาษณ์, 17 มิถุนายน 2560)
“ถ้าท้องถิ่นน่ะผู้นานะเวลาเปลี่ยนทีมันก็ไปอีกอย่างหนึ่ง”
(ผู้บริหารระดับสูงภายในสานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี, สัมภาษณ์, 31 สิงหาคม 2560)
4.2.2 ระบบการจัดเก็บข้อมูล
ในระหว่างการศึกษาข้อมูลด้านเอกสารที่เกี่ยวกับนโยบายและแผนของหน่วยงานราชการ
ส่วนท้องถิ่นผู้วิจัยพบว่าการเข้าถึงข้อมูลทาได้ไม่สะดวกนักในบางหน่วยงาน แม้หน่วยงานบางแห่ง
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากทางเว็บไซต์ของหน่วยงานแต่ข้อมูลก็ไม่มีความครบถ้วนในขณะที่การขอ
สืบย้อนข้อมูลบางอย่างก็ไม่สามารถทาได้เนื่องจากข้อมูลสูญหายเพราะอุปกรณ์สานักงานชารุด ไม่
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เพียงแค่การจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูลภายในของหน่วยงานราชการเอง ข้อมูลในส่วนของความรู้หรือภูมิ
ปัญญาชาวบ้านของเกษตรกรก็ไม่ได้มีการจัดเก็บเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เพื่อแบ่งปันให้กับเกษตรกร
รายอื่น ๆ เช่น กลุ่มเลี้ยงผึ้งที่ศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงผึ้งนายแนบ บุญญา มีการเลี้ยงผึ้งโดยใช้เปลือก
มะพร้าวแทนการใช้ลังเลี้ยงผึ้งซึ่งมีข้อดีคือมีอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมและไม่เกิดปัญหาปลวก
กินลังเลี้ยงผึ้ง
4.2.3 ระบบการติดตามประเมินผล
1) การประเมินผลในรูปแบบกิจกรรมมากกว่าผลสัมฤทธิ์
การประเมินผลโครงการของหน่วยงานภาครัฐยังไม่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการได้ เช่น
หลังจากจัดอบรมแล้วเกษตรกรนาความรู้ไปใช้และส่งผลให้การทาเกษตรกรรมได้ผลและมีผลผลิตที่
เพิ่มมากขึ้นหรือไม่ หรือการให้งบประมาณสนับสนุนแก่เกษตรกรก็จะมุ่งเน้นที่เกษตรกรมีการนา
งบประมาณที่ได้ไปใช้จริงหรือไม่ แต่ไม่ได้มุ่งเน้นว่างบประมาณที่นาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์และส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการทาเกษตรหรือผลผลิตของเกษตรกรเพิ่มขึ้นอย่างไร
“เราไม่ได้ไปมุ่งเน้นตรวจสอบเรื่องผลผลิตเรามุ่งเน้นว่าเค้าทาจริง
ไหม ส่วนทีส่ นับสนุนเค้าไปมันได้ทาจริงไหม ฉันให้คุณไปแล้วคุณดีขึ้นไหม
จริง ๆ มันต้องอ้างเรื่องผลผลิตแต่เราไม่อยากจะไปลงลึกเรื่องตรงนั้น เราก็
แค่ดูวา่ ชาวบ้านทาจริงไหม คุณปลูกมะพร้าวน้าหอมจริงไหม คุณยังปลูก
มะละกอจริงไหม”
(นักการเมืองท้องถิ่น, สัมภาษณ์, 2 มีนาคม 2560)
2) การประเมินที่นาไปปฏิบัติจริงได้ยาก
จากการศึกษาการแก้ปัญหาหนอนหัวดามะพร้าวระบาดของกรมวิชาการเกษตร โดยพิจารณา
จากทางใบมะพร้าวที่ยังไม่ถูกทาลายเพื่อประเมินระดับความรุนแรงและความเสียหายจากการระบาด
ของหนอนหั ว ด ามะพร้ า ว โดยใช้ วิ ธี Proceedings of the Dissemination Workshop on the
CFC/DFID/APCC/FAO Project on Coconut Integrated Pest Management Held in
Columbo Sri Lanka 12 - 20th October 2006 ซึ่งมีเกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของการ
ถู ก ท าลายคื อ ทางมะพร้ า วที่ ยั ง ไม่ ถู ก ท าลายมากกว่ า 13 ทางใบคื อ การระบาดอยู่ ใ นระดั บ น้ อ ย
ทางมะพร้าวที่ยังไม่ถูกทาลายอยู่ในช่วง 6 - 13 ทางใบถือว่าการระบาดอยู่ในระดับปานกลาง แต่หาก
ทางมะพร้าวที่ยังไม่ถูกทาลายน้อยกว่า 6 ทางใบอยู่ในระดับการระบาดที่รุนแรง (สานักวิจัยพัฒนาการ
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อารักขาพืช, 2560) สาหรับเกาะพะงันจากการสัมภาษณ์เกษตรกรใช้วิธีประเมินความเสียหายด้วยการ
ขึ้นไปสุ่มเก็บตัวอย่างหนอนหัวดามะพร้าวเพื่อประเมินว่ามีปริมาณมากพอที่จะต้องปล่อยแตนเบียน
หรือไม่โดยกาหนดปล่อยแตนเบียนจานวน 200 ตัวต่อไร่ในหนึ่งครั้งตามระยะเวลาที่ประเมิน แต่
เกษตรกรไม่เห็นด้วยกับวิธีการนี้เนื่องจากการขึ้นไปสุ่มเก็บตัวอย่างข้อมูลต้องใช้งบประมาณในการจ้าง
แรงงานขึ้นไปสุ่มเก็บ ต้นละประมาณ 200 บาทซึ่ง 1 ไร่ต้องสุ่มเก็บอย่างน้อย 5 ต้น ซึ่งเกษตรกรไม่มี
งบประมาณเพียงพอและมีความต้องการที่จะปล่อยแตนเบียนในปริมาณที่มากที่สุดเท่าที่มีโดยไม่ต้อง
อาศัยหลักการทางวิชาการ เพราะเกษตรกรกลัวว่าถ้ามัวแต่ประเมินจะไม่ทันกับการระบาด
ของกรมวิชาการเวลามาสารวจเพื่อวิจัยหรือป้องกันกาจัดก็เอาตาม
วิชาการเป๊ะ ๆ เลย หนึ่งจานวนปริมาณตัวชี้วัดไปกาหนดตรงนั้นตายตัวเลย
ปล่อยแมลง 200 ตัวต่อไร่ ก่อนจะปล่อยต้องประเมินประชากรของหนอน
ของศัตรูว่ามีเท่าไหร่ แล้ววันนั้นมีผู้อานวยการผู้เชี่ยวชาญแล้วก็มีฝ่ายแผน
จากกรมประชุมร่วมกับผมเนีย่ ผมบอกผมทาไม่ได้”
“ผมบอกว่าหนึ่งถ้าขึ้นไปเก็บตัวอย่างต้องใช้งบประมาณ
ต้องจ้างเขาเราขึ้นไม่ได้ แล้วจ้างต้นละ 200 ไร่หนึ่งอย่างน้อยต้อง
ได้ซัก 5 ต้น ไร่ละ 1,000 แล้วทีนี้ผมบอกว่าผลิตแตนเบียนได้เท่าไหร่ปล่อย
เท่านั้น ผมเอาอย่างงั้น ผมไม่ประเมิน ผมผลิตลูกเดียวแล้วปล่อยลูกเดียว
เอาอย่างงั้น มันสวนทางกัน”
(สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวสวนมะพร้าวเกาะพะงัน, สัมภาษณ์, 3 มีนาคม 2560)
4.2.4 การรายงานของส่วนราชการที่ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
การประสานงานระหว่างหน่วยงานในพื้นที่เกาะพะงันกับส่วนราชการระดับจังหวัดมีความ
ล่าช้าไม่ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เช่น การรายงานสภาพความรุนแรงในการระบาดของหนอน
หัวดามะพร้าวไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงทาให้มาตรการและความช่วยเหลือไม่ทันท่วงที
“ส่วนใหญ่เค้าจะใช้ตัวระบบวิชาการมาดาเนินการ
ทีนี้มันกลับกันทั้งหมดเลย สมมติการระบาดของแมลง
มันมีระยะของมัน โดยกรมวิชาการอะนะ มีระยะที่ 1 ที่ 2 ที่ 3
รุนแรงปานกลาง รุนแรงน้อย รุนแรงมาก ทีนี้ก่อนจะรุนแรงมาก
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มันต้องรุนแรงน้อยก่อน รุนแรงน้อยเค้ารายงาน พอมากขึ้นไป
ก็รุนแรงน้อยอยู่ตรงนั้น พอปานกลางก็น้อยอยู่ตรงนี้
พอมากก็น้อยอยู่ตรงนั้น ไม่มีขึ้นสักที”
(สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวสวนมะพร้าวเกาะพะงัน, สัมภาษณ์, 3 มีนาคม 2560)
4.3 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างอานาจหน้าที่ของหน่วยงานราชการ
4.3.1 ความไม่เข้าใจของหน่วยตรวจสอบ (สตง.) กับสภาพความเป็นจริงในพื้นที่
สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่มีหน้าที่พิจารณาและ
ตรวจสอบการใช้งบประมาณของหน่วยงานราชการ ดังนั้นการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณใน
โครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการจึงต้องเป็นไปตามระเบียบราชการซึ่งบางครั้งไม่ตรงตามความ
ต้องการที่แท้จริงของเกษตรกร นอกจากนี้ยังไม่เหมาะสมกับผลสัมฤทธิ์ที่ควรเกิดขึ้นจริงของแต่ละ
โครงการด้วย จากการสัมภาษณ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบนเกาะพะงัน (เทศบาลตาบลเกาะพะงัน
เทศบาลตาบลเพชรพะงัน เทศบาลตาบลบ้านใต้) ได้ให้ความเห็นที่ตรงกันเกี่ยวกับประเด็ น การ
ตรวจสอบของสานักงานตรวจเงินแผ่นดินซึ่งเป็นข้อจากัด ในการดาเนินการสนับสนุนด้านการเกษตร
รวมถึงเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกร เกษตรกรต้องการปัจจัยการผลิตแต่ติดข้อจากัดในการแจกจ่าย
ปัจจัยการผลิต นอกจากนี้ทั้งฝ่ายท้องถิ่นและฝ่ายเกษตรกรให้ข้อมูลตรงกันว่าสิ่งที่เกษตรกรต้องการ
มากที่สุดคือการสนับสนุนในรูปแบบของเงินลงทุน อย่างไรก็ตามแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
งบประมาณเพียงพอแต่ก็ไม่สามารถจัดการให้ตรงความต้องการของเกษตรกรทั้งหมดได้เนื่องจากมี
ระเบียบราชการในการใช้จ่ายงบประมาณและการตรวจสอบของสานักงานตรวจเงินแผ่นดินกากับอยู่
“ปัจจัยการผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์เป็นปุ๋ยเป็นยาพวกนี้จะยาก
มันจะติดปัญหาเกี่ยวกับระบบการใช้จ่าย ช่วงหลัง ๆ เค้าจะไม่ค่อยให้
ของสตง.เค้าจะตรวจสอบเยอะมันเป็นข้อจากัดในการซื้อของ
อะไรต่ออะไร เมื่อก่อนมันจะมีเมล็ดพันธุ์มีต้นพันธ์มีปุ๋ยซื้อมาแจกชาวบ้าน
ไป ๆ มา ๆ มันจะมีปัญหาเรือ่ งสตง.เข้ามายุ่งเกี่ยว จริง ๆ เราก็อยากช่วย
เกษตรกรแต่มาเจอข้อจากัดตรงนี้เราก็ต้องหยุดเพราะว่าไม่กล้าเสียง”
(นักการเมืองท้องถิ่น, สัมภาษณ์, 16 มิถุนายน 2560)
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“เมื่อก่อนเทศบาลก่อนมีงบฯอุดหนุนให้กับชุมชนอยู่แล้ว เป็นชุมชนเข้มแข็ง
ทีนี้หลังจากนั้นเทศบาลค่อนข้างจะไม่มี ก็คอื เหมือนกับตัดงบฯอุดหนุน
ชุมชนสาเหตุที่ตัดเพราะมันไปขัดกับระเบียบการจ่ายเงินของ สตง. บอกว่ามันเป็น
ภารกิจที่ซ้าซ้อนคือหมายถึงว่าเทศบาลไม่มีความจาเป็นที่จะต้องโยนงานอย่างนี้ไป
ให้ชุมชนเพราะถือว่ามันเป็นงานของเทศบาลอยู่แล้ว”
(นักการเมืองท้องถิ่น, สัมภาษณ์, 3 มีนาคม 2560)
“เวลาท้องถิ่นเข้าไปสนับสนุนอย่างนี้เค้าบอกว่ามันไปซ้าซ้อนกับเกษตร
เช่นทาโครงการมะนาวปลอดสาร ซื้อต้นพันธุ์จากเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรเลี้ยง
แล้วไปทากิ่งแจก สตง. บอกว่าคุณไม่มีหน้าที่ซื้อ การที่คุณซื้อเป็นการช่วยเหลือเฉพาะคน
แล้วเรียกเงินคืน ตามเจตนาไม่ทุจริตแต่ผิดระเบียบ”
(เจ้าหน้าที่ภายในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น, สัมภาษณ์, 3 มีนาคม 2560)
4.3.2 ปัญหาที่เกิดจากการถ่ายโอนภารกิจระหว่างหน่วยงาน
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โดยกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เป็น แหล่ งเรียนรู้การผลิ ตสินค้าเกษตรสาหรับชุมชนและเป็นศูนย์กลางการบริการ และ
แลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่าง ๆ กับเกษตรกรในชุมชน มีวัตถุประสงค์เป็น
ศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้ง
การให้บริการทางการเกษตรและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ โดยมีเกษตรกรต้นแบบเป็นศูนย์กลาง
ในการขับเคลื่อนเพื่อนให้เกษตรกรรายอื่น ๆ ได้มาศึกษาร่วมกับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร โดย
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอเกาะพะงันตั้งอยู่ที่ ตาบลบ้านใต้ โดยมี
มะพร้าวเป็นพืชหลัก เทคโนโลยีโดดเด่นจึงเกี่ยวข้องกับการทาเกษตรแบบผสมผสานในสวนมะพร้าว
ความรู้ที่ถ่ายทอดเกี่ยวกับการปลูกมะพร้าวเป็นหลักและมีกิจกรรมเสริมที่เกี่ยวกับเรื่องเกษตรอินทรีย์
การเลี้ยงแตนเบียนบราคอน การทาน้าหมักและปุ๋ยหมักชีวภาพ การเลี้ยงหมูหลุม เป็นต้น (กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์, 2559)
จากการสัมภาษณ์เกษตรอาเภอพบว่าที่ผ่านมาในพื้นที่เกาะพะงันมีศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล (ศบกต.) ตั้งอยู่ที่เทศบาลบ้านใต้และมีศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
(ศจช.) ซึ่งมีหน้าที่ดูแลในเรื่องของศัตรูพืช การกาจัดศัตรูมะพร้าว และเพิ่มเติมศูนย์เรียนรู้ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในเวลาต่อมา โดยเป็นนโยบายที่ตอนนี้รัฐบาลต้องการให้
ทุกหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
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เกษตรเป็นศูนย์กลางในเรื่องของการดาเนินการกิจกรรมต่าง ๆ โดยจะมีกิจกรรมที่หลากหลายให้
เกษตรกรได้เรียนรู้จากต้นแบบในเรื่องของการทาเกษตรกรรม
“ก็มีการรณรงค์มาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ก็ได้ตั้งศูนย์การถ่ายทอดปีนี้ก็มีงบประมาณ
จะลงไปดาเนินการก็แล้วแต่ศนู ย์จะดาเนินการต่อเรื่องอะไร”
(เจ้าหน้าที่ภายในสานักงานประมงอาเภอเกาะพะงัน, สัมภาษณ์, 2 มีนาคม 2560)
จากนโยบายการปฏิรูปการบริหารราชการที่มุ่งเน้นการกระจายอานาจให้ท้องถิ่น จนนาไปสู่
การถ่ายโอนภารกิจของราชการส่วนภูมิภาค (อาเภอ) ให้แก่ส่วนส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) เป็นผู้ดูแล ซึ่ง
ในกรณีของเกาะพะงันนั้นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ที่แต่เดิมอยู่
ภายใต้การดูแลของเกษตรอาเภอเมื่อมีการถ่ายโอนภารกิจไปยังเทศบาลแต่การดาเนินงานกลับชะงัก
ลงเพราะไม่มีการเตรียมความพร้อมและแนวทางในการถ่ายโอนภารกิจสาเหตุเกิดจากบางท้องถิ่นไม่มี
เกษตรประจาตาบลของตนเอง บางท้องถิ่นไม่มีเจ้าภาพเป็นผู้ชี้นาในทางการเกษตรและบางท้องถิ่น
ขาดบุคคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการทาเกษตรกรรมที่จะมาสานต่อกิจกรรมของศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
“เกาะพะงันยังไม่สามารถจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตรได้เหมือนบ้านใต้เพราะไม่มีคนเชี่ยวชาญด้านนี้”
(นักการเมืองท้องถิ่น, สัมภาษณ์, 3 มีนาคม 2560)
“อย่างศูนย์บริการถ่ายทอดที่น้องพูดตอนนี้เค้าผลักดันให้กบั ท้องถิ่นไปแล้ว
ถ่ายโอนเรื่องของภารกิจให้กับเทศบาลเมื่อก่อนอยู่ในสังกัดกระทรวงเกษตรโดย
สานักงานปลัดเป็นผู้ดาเนินการพอถ่ายโอนปั๊บก็เปลี่ยนมาเป็น ศพก.”
“ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรอันนี้คือถ่ายโอนให้เทศบาลแต่ละ
เทศบาลพี่เคยเห็นท้องถิ่นเข้ามาตามงานเรื่องนี้เหมือนกันแต่ว่าบางที่เค้าก็ไม่
ดาเนินการเพราะว่าเขาถือว่าถ่ายโอนไปแล้ว บางส่วนบางเทศบาลก็ไม่มี
เราก็อยู่ได้แค่ ศพก. ตามนโยบาย”
(เจ้าหน้าที่ภายในสานักงานเกษตรอาเภอเกาะพะงัน, สัมภาษณ์, 2 มีนาคม 2560)
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“มันมีโครงการมีภารกิจถ่ายโอนของกรมส่งเสริมการเกษตรกับกรม
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยผ่านศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางเกษตรประจาตาบลเค้า
เรียกภารกิจถ่ายโอนให้อานาจท้องถิ่นดาเนินการได้เรื่องความเดือดร้อนกับเกษตรกร
เกี่ยวกับภาคเกษตรแต่บางท้องถิ่นไม่หยิบขึ้นมาดู บางท้องถิ่นไม่มีศูนย์บริการ
ถ่ายทอดมีแค่ศูนย์ที่บ้านใต้ ที่นี่ก็มีแต่ไม่ได้ขับเคลื่อนพอไม่ได้ขับเคลื่อนท้องถิ่นก็
เคว้งคว้าง คือไม่มีเจ้าภาพที่เป็นผู้ช่วยทางการเกษตร
ทีนี้เขาก็ทาไม่ถูก เขาก็ใช้ข้ออ้างว่าทาไม่ได้”
(สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวสวนมะพร้าวเกาะพะงัน, สัมภาษณ์, 3 มีนาคม 2560)
4.3.3 ปัจจัยส่งเสริมการผลิตไม่ได้คุณภาพ
1. ปุ๋ยอินทรีย์ภูตะวัน
จากการสัมภาษณ์ถึงกรณีการแจกปุ๋ยอินทรีย์ภูตะวันที่ได้รับแจกจากทางจังหวัดพบว่าทั้ง
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและเกษตรกรให้ข้อมูลตรงกันว่าปุ๋ยอินทรีย์ที่ ได้รับมานั้นไม่มีคุณภาพ ไม่
สามารถนาไปใช้ได้สะท้อนให้เห็นไม่โปร่งใสภายในกระบวนการดาเนินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
“ผมส่งไปให้ศนู ย์วิจัยตรวจวิเคราะห์ มีอินทรียวัตถุมีน้อยกว่าดินเปล่า ๆ
ดินเปล่า ๆ ยังมีอย่างน้อย 0.5 แต่ตัวนั้นไม่รู้ทากับอะไร”
(สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวสวนมะพร้าวเกาะพะงัน,สัมภาษณ์, 3 มีนาคม 2560)
“มันมีโครงการครับแต่ว่าเอามาแล้วปุ๋ยใช้ไม่ได้พูดตรง ๆ ปุ๋ยภูตะวันครับผม
ยังจาได้เอาเสื้อมาแจกด้วย ไปดูได้เลยยังมีเป็นกองพะเนินอยู่ มันเป็นของกระทรวง
เกษตรที่ให้เกษตรอาเภอเป็นผู้ดาเนินการ แจกมาทั่วประเทศนะครับเทีย่ วนั้น”
(เกษตรกรกลุ่มเกษตรอินทรีย์เดิม, สัมภาษณ์, 3 มีนาคม 2560)
2. สารกาจัดศัตรูพืช
จากกรณีการระบาดของแมลงดาหนามและหนอนหัวดาเมื่อปี พ.ศ. 2559 เป็นเหตุให้ทาง
จังหวัดสุราษฎร์ธานีประกาศเขตภัยพิบัติเฉพาะพื้นที่รวมเนื้อที่กว่า 1 หมื่นไร่ และได้มีการจัดซื้อสาร
กาจัดศัตรูพืชและปุ๋ยอินทรีย์แจกจ่ายให้แก่เกษตรอาเภอเกาะพะงัน โดยทางองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้ ท าหน้ าที่ จัดซื้ อจั ดจ้ า งบุคคลภายนอกเข้ ามารับ จ้า งฉี ดพ่ นสารก าจัด ศัต รูพื ช ต่อมา
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สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ดาเนินการตรวจสอบและมีข้อสังเกตถึ งจานวนต้นมะพร้าวที่ได้รับ
การฉีดพ่นไม่ทั่วถึง ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นได้ชี้แจงเกี่ยวปริมาณสารกาจัดศัตรูพืชที่ได้ทา
การฉีดพ่นไปโดยยืนยันว่าได้ดาเนินการฉีดพ่นตามจานวนที่เกษตรอาเภอได้ส่งมาให้ในขณะที่ชาวบ้าน
ก็ได้มีการร้องเรียนถึงความไม่มีประสิทธิภาพของสารกาจัดศัตรูพืชเนื่องจากมีการดาเนินการฉีดพ่นใน
ปริมาณที่น้อยเกินไป กรณีนี้ทาให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นถูกเพ่งเล็งโดย สตง.
4.3.4 สภาพปัญหาและการแก้ไขที่ไม่เอื้อต่อวิถีเกษตรอินทรีย์
ในช่วงของการระบาดของแมลงดาหนามและหนอนหัวดาภายในพื้นที่เกาะพะงันจนผู้ว่า
ราชการจังหวัดต้องประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติและเร่งหามาตรการรับมือกับการระบาดของหนอนหัว
ดาโดยวิธีที่ได้ผลและรวดเร็วที่สุดเนื่องด้วยในขณะการระบาดของหนอนหัวดามีความรุนแรงมากและ
ประกอบกับเงื่อนไขของการประกาศพื้นที่ภัยพิบัติที่จะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันดังนั้น
วิธีการที่ได้ผลเร็วที่สุดคือการฉีดพ่น พ่นด้วยเชื้อ Bacillus Thruringiensis (Bt) และการใช้สารเคมี
Emamectin Benzoate ฉีดเข้าลาต้น ซึ่งเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ไม่เอื้อต่อการทาเกษตรอินทรีย์
“เมื่อปี พ.ศ. 2557 ผู้ว่าราชการประกาศภัยพิบัติแมลงศัตรูพืชระบาด
ทีนี้มาใช้เกาะพะงันเราประกาศเจตนาร่วมว่าเราจะไม่ใช้เคมี จะใช้กาจัดโดยชีววิธี
และชีวภาพแต่ทีนี้เราก็ต้องมาใช้พวกนี้ พวก BT ขึ้นไปฉีด พวกปุ๋ยใส่เพื่อให้มันเจริญเติบโต
แล้วก็แตนเบียนรักษานี้แต่การประกาศภัยพิบัติต้องทาให้เสร็จภายใน 90 วันก็เลยต้องใส่เคมี”
(สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวสวนมะพร้าวเกาะพะงัน, สัมภาษณ์, 3 มีนาคม 2560)
4.4 ด้านลักษณะและความสัมพันธ์ของเกษตรกรบนพื้นที่เกาะพะงัน
4.4.1 วิถีการทาเกษตรกรรมสองขั้ว
การทาเกษตรกรรมภายในพื้นที่เกาะพะงันแบ่งเป็นการทาเกษตรกรรมแบบที่ยังคงใช้สารเคมี
และการทาเกษตรกรรมแบบไม่ใช้สารเคมีหรือเกษตรอินทรีย์ทั้งเกษตรกรในกลุ่มสวนมะพร้าวและ
กลุ่มปลูกผัก ซึ่งความไม่ลงรอยเคยเกิดขึ้นในกรณีของการระบาดของหนอนหัวดาในพื้นที่เกาะพะงัน
ทาให้แนวทางการแก้ปัญหามีความขัดแย้งกันของการทาเกษตรกรรมของทั้งสองกลุ่มนี้
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“เกษตรกรบนเกาะจะมีความเห็นแตกเป็นสองกลุ่ม กลุ่ม
หนึ่งเค้าใช้สารเคมีส่วนหนึ่งเค้าไม่ใช้สารเคมีเหตุผลเพราะว่าถ้าใช้
สารเคมีมันจะมีผลกระทบเพราะเขาต้องการให้เป็นอินทรีย์”
(เจ้าหน้าที่ระดับสูงภายในที่ว่าการอาเภอเกาะพะงัน, สัมภาษณ์, 16 มิถุนายน 2560)
4.4.2 การรวมกลุ่มเกษตรอินทรีย์
เดิมในพื้นที่เกาะพะงันมีการรวมกลุ่มเกษตรอินทรีย์โดยจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนแต่
ประสบปัญหาด้านผู้นาเนื่องจากประธานกลุ่มไม่สามารถรวมกลุ่มสมาชิกได้อีกทั้งยังมีปัญหาระบบการ
บริหารงานที่ไม่ชัดเจน ปัญหาเรื่องความโปร่งใส ไม่มีระบบการจัดการและแจกแจงบัญชี โดยจากการ
สัมภาษณ์เกษตรกรรายหนึ่งกล่าวว่าสมาชิกในกลุ่มที่ลงทะเบียนทั้งหมดมีประมาณ 80 รายและตลอด
ระยะเวลาการรวมกลุ่มมีการนัดประชุมเพียงครั้งเดียว นอกจากนี้ยัง ได้ยกตัวอย่างกรณี โครงการเลี้ยง
หมูหลุมโดยกลุ่มเกษตรอินทรีย์ได้งบประมาณจากเทศบาล มีการสร้างสถานที่สาหรับเลี้ยงหมูและแจก
พันธ์หมูแต่เป็นการดาเนินการโดยไม่มีการแจ้งรายละเอียดแก่สมาชิกและสมาชิกก็ไม่ได้ส่วนแบ่งพันธ์
หมูหรือปุ๋ยขี้หมูแต่อย่างใด
กลุ่มเกษตรอินทรีย์เดิมประสบปัญหาด้านผู้นา เนื่องจากประธานกลุ่มไม่เก่งเรื่องการรวมตัว
ในส่วนกลุ่มเกษตรอิน ทรีย์มีปัญหาผู้นาไม่สามารถรวมตัวสมาชิกได้และระบบการบริหารงานที่ไม่
ชัดเจน โปร่งใส หลังจากจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน การจัดการระบบบัญชี ไม่ดี ไม่แจกแจง ไม่
โปร่งใส สมาชิกในกลุ่มที่ลงทะเบียนทั้งหมด 80 คน ตลอดระยะเวลาการรวมกลุ่มมีการนัดประชุมแค่
เพียงครั้งเดียว
กรณีที่กลุ่มทาเรื่องของบประมาณจากเทศบาลวงเงิน 1 ล้านบาท โดยมีการตั้งโครงการเลี้ยง
หมูหลุม โดยจะมีการสร้างสถานที่สาหรับเลี้ยงหมูและแจกพันธ์หมู แต่เป็นการดาเนินการโดยไม่มีการ
แจ้งสมาชิก และสมาชิกก็ไม่ได้รับพันธ์หมูหรือปุ๋ยขี้หมู
บ้านเราพอมารวมกลุ่มกันทางานก็จะมีปัญหาแตกแยก
ปัญหาเรื่องผลประโยชน์เรื่องความไม่ไว้ใจกัน เกิดปัญหาขึน้ มา
ทันที ทาให้การรวมกลุ่มของบ้านเราก็จะเป็นปัญหาเรื้อรัง กลุ่ม
เกษตรกร เพราะเอาเข้าจริง ๆ ก็กลายเป็นกลุ่มคนบางคนทากลุ่ม
เล็ก ๆ ยกเว้นกลุ่มที่เค้ามีคณ
ุ ภาพจริง ๆ ”
(ผู้บริหารระดับสูงภายในสานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี, สัมภาษณ์, 31 สิงหาคม 2560)
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“สิ่งที่กลัวของการทากลุ่มคือถ้าความจริงใจไม่มีในกลุ่มปัญหาก็จะเกิดขึ้นใน
ภายหลัง ทาสมาคมก็เหมือนกัน ทาชมรม ทาวิสาหกิจ ทาทุกอย่าง
ถ้าในกลุ่มมองการดาเนินงานคือเงินจบเมื่อนั้น”
(สมาชิกสมาคมโรงแรมเกาะพะงัน, สัมภาษณ์, 29 สิงหาคม 2560)
“การรวมกลุ่มคนเยอะ ๆ เนีย่ จะมีปัญหาเรือ่ งการบริหารจัดการกลุ่ม
เรื่องเงิน เรื่องการบริหารจัดการคนอะไรแบบนี้ มันเป็นเรื่องยาก
เพราะว่าเกาะพะงันมันเป็นเมืองท่องเที่ยวกลุ่มจะไม่ค่อย
มีเวลามารวมกันเพราะว่าต้องจัดสรรเวลาไปทาธุรกิจอื่น”
(นักการเมืองท้องถิ่น, สัมภาษณ์, 2 มีนาคม 2560)
“วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ที่มันเจ๊งเพราะอะไรก็เรื่องเงินนี่แหละ
จะเป็นผัวคนอื่นได้ไง แม้แต่คนที่เราคิดว่าเราจะพึ่งพาเขา
ได้ก็ยังเป็นแบบนั้นเลยมันถึงได้ล่มสลาย”
(เกษตรกร, สัมภาษณ์, 8 สิงหาคม 2560)
กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
ปัจจุบันเกษตรกรผู้มีความมุ่งมั่นในการทาเกษตรอินทรีย์เดิมได้มีการรวมกลุ่มกันและจด
ทะเบียนภายใต้กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่โดยมีจานวนสมาชิก 7-8 ราย
“เราก็มีจดทะเบียนในเรื่องของทฤษฎีใหม่ จริง ๆ เราเป็นกลุ่มทฤษฎีใหม่อยู่แล้ว แต่ในกลุ่ม
ทฤษฎีใหม่มันยากในการขยายงานไม่เหมือนสมาร์ทฟาร์มเมอร์มันมีแนวทางเยอะ”
(เจ้าหน้าที่ภายในสานักงานเกษตรอาเภอเกาะพะงัน, สัมภาษณ์, 30 สิงหาคม 2560)
“พี่สาวอบรมกับคุณวิฑูรย์จนเสร็จจนทากระบวนการตรวจแปลงอะไร
เรียบร้อยมีแบคกราวด์ขององค์ความรู้พี่สาวปลูกเองกินเองขายเอง”
(เกษตรกร, สัมภาษณ์, 30 สิงหาคม 2560)
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“มีการรวมตัวกันของเกษตรกรในพื้นที่ด้วยการขับเคลื่อน
ของพี่ต่ายที่เป็นเกษตรตาบลซึ่งพี่สาวเป็นประธานกลุ่มแล้วก็ยังมีพี่
สถาพรซึ่งอยู่ในกลุ่มฟื้นฟูเกษตรกรเป็นประธาน กลุ่มนั้นเป็น
โครงการฟื้นฟูหลังน้าลดตอนหลังมาเปลี่ยนให้ดูดีหน่อยเป็นกลุ่มผู้
ปลูกผักเพื่อบริโภคและสร้างรายได้เสริมอาชีพ”
(เจ้าหน้าที่ภายในสานักงานเกษตรอาเภอเกาะพะงัน, สัมภาษณ์, 30 สิงหาคม 2560)
4.4.3 ทัศนคติของเกษตรกรต่อข้าราชการและหน่วยงานภาครัฐ
จากการสั ม ภาษณ์ เ กษตรกรหลายรายพบว่ า มี ทั ศ นะคติ ใ นแง่ ล บต่ อ หน่ ว ยงานรั ฐ และ
ข้าราชการ โดยมีประสบการณ์ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐแต่ถูกปฏิเ สธโดยให้เหตุผลว่า
ไม่มีนโยบายดาเนินการในเรื่องนั้น ๆ นอกจากนี้ยังเห็นว่าภาครัฐหรือข้าราชการจะเข้ามามีส่ วน
เกี่ยวข้องเพราะหวังผลประโยชน์ในการสร้างผลงานให้กับตนเองและหน่วยงาน คือหลังจากเกษตรกร
ประสบผลสาเร็ จในโครงการของตนเองแล้วรัฐจึงให้ความสนใจและเข้ามามีส่วนร่วม เกษตรกรมี
ความเห็นว่าด้านการทาเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่เกาะพะงันต้องเป็นกลุ่มที่พึ่งพาตนเองมากกว่า และมี
ความเชื่อว่าหากภาครัฐเข้ามามีบทบาทมากจะทาให้เกิดปัญหา นอกจากนี้การสนับสนุนจากภาครัฐที่
มีไม่ทั่วถึงยังทาให้เกษตรกรเกิดความขัดแย้งกันเองด้วย
ในมุมมองของเกษตรอินทรีย์นั้นมองว่าภาครัฐทาไปเพื่อเอาหน้าหรือหวังผลประโยชน์จากเงิน
งบประมาณ คือ ต้องรอให้โครงการประสบผลสาเร็จก่อนรัฐจึงจะให้ความสนใจ ช่วยเหลือ และมี
มุมมองว่าเกษตรอินทรีย์ที่เกาะพะงันเป็นกลุ่มที่พึ่งพาตนเองมากกว่า พบว่าการได้เงินจากภาครัฐที่มี
การเล่นพรรคเล่นพวกทาให้เกษตรกรแตกคอกันเอง เชื่อว่าหากภาครัฐเข้ามามีบทบาทมากจะทาให้
เกิดปัญหา
“พูดตรงไปตรงมาเราก็จะมีโครงการลงไปโดยที่ไม่ได้ให้ความ
ต้องการของประชาชนเป็นตัวขับเคลื่อนกลายเป็นภาครัฐขับเคลื่อน
ชาวบ้านมาตามการขับเคลื่อนของภาครัฐแต่ถ้าจะให้ได้ผลจริง ๆเกษตรกร
เป็นขับเคลื่อนเราเป็นคนสนับสนุนถามว่าตรงนี้ภาครัฐเองก็มีหน้าที่
ที่จะต้องทายังไงให้แถวบ้านเปลี่ยนความคิดให้เค้ามาขับเคลื่อนเอง”
(ผู้บริหารระดับสูงภายในสานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี, สัมภาษณ์, 31 สิงหาคม 2560)
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“สิ่งทีต่ ้องการคือให้ทาตามนโยบายของชาวบ้าน ไม่เอาจากรัฐ”
(สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวสวนมะพร้าวเกาะพะงัน, สัมภาษณ์, 3 มีนาคม 2560)
“กลุ่มนี้ให้น้อง ๆ ตั้งกลุ่มเองโดยไม่เกี่ยวกับราชการถ้าเกี่ยวเดี๋ยวก็พัง”
(เกษตรกร, สัมภาษณ์, 17 มิถุนายน 2560)
“สิบปีที่ผ่านมาพีไ่ ปบอกว่าขอคาปรึกษาเค้าบอกไม่มีนโยบายออกนอกสถานที่”
(เกษตรกร, สัมภาษณ์, 8 สิงหาคม 2560)
“ตอนนี้พวกผมปลดป้าย ไม่ต้องพูดของใครนะ พอต้องการภาพถ่ายภาพอะไรปุ๊บ ส่งรายงาน มาเอา
ของเราแล้วก็หายไปเลย พวกผมไม่เอา”
(เกษตรกรกลุ่มเกษตรอินทรีย์เดิม, สัมภาษณ์, 3 มีนาคม 2560)
4.4.4 เกษตรกรกับระเบียบราชการ
ในขณะที่ความต้องการของเกษตรกรคือเงินทุนแต่ข้อจากัดของภาครัฐคือกระบวนการและ
ระเบี ย บราชการที่ ไ ม่ ส ามารถให้ ง บประมาณแบบให้ เ ปล่ า แก่ เ กษตรกรได้ ดั ง นั้ น ควรผลั ก ดั น ให้
เกษตรกรรวมเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเสนอโครงการของกลุ่มเพื่อของบประมาณต่อส่วนราชการ
จากทั้งสานักงานเกษตรจังหวัดและสานักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี แต่เนื่องจากเกษตรกรไม่มี
ความรู้ในด้านการวางแผนและเขียนโครงการจึงเป็นอุปสรรคในการขอและการเข้าถึงทรัพยากรและ
การสนับสนุนต่าง ๆ จากภาครัฐ เช่นกรณี โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อ
การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน แม้จะมีงบประมาณสาหรับเกษตรกรแต่ระยะเวลาในการดาเนิน
ค่อนข้างกระชั้นทาให้ไม่สามารถเขียนโครงการได้ทันเนื่องจากระยะเวลาน้อยและไม่ มีประสบการณ์
การเขียนโครงการ
ปัญหาอยู่ที่เกษตรกรไม่รู้ว่าหน่วยงานราชการมีการสนับสนุนในด้านใดและหน่วยงานใด
สนับสนุนอะไรบ้าง ในขณะที่ปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรต้องการมากที่สุดคือเงินทุนแต่ระเบียบราชการ
ไม่สามารถให้เป็นเงินเปล่าได้จาเป็นต้องมีการรวมกลุ่มกันและเขีย นโครงการของบประมาณสนับสนุน
ซึ่งกลุ่มที่ง่ายที่สุดคือการรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยจดทะเบียนกับเกษตรอาเภอจากนั้น
ร่ ว มกั น เขี ย นโครงการส่ ง ให้ ห น่ ว ยงานราชการแต่ ปั ญ หาเกิ ด ขึ้ น อี ก คื อ เกษตรกรไม่ มี ทั ก ษะและ
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ประสบการณ์ในการเขียนโครงการ จากสภาพการดังกล่าวทาให้เห็นว่าปัญหาที่แท้จริงคือการสื่อสารที่
ตรงจุดและความเข้าถึงกันของเกษตรกรและหน่วยงานราชการไม่ค่อยดี
“โครงการ 9101 นี่โครงการแรก แต่เวลาน้อยมาก วันที่ 5
เค้าบอกนัดประชุม 9101 ไม่รู้รายละเอียดเลยนะว่า 9101 คืออะไร 10
โมงเช้านัดประชุมพอประชุมเสร็จ 4 โมงเย็นเขียนโครงการเลยค่ะ”
(เกษตรกร, สัมภาษณ์, 1 มีนาคม 2560)
“ถามว่าอุดหนุนได้ไหมอุดหนุนได้แต่ว่าโครงการบาง
โครงการที่ชุมชนทามามันไม่เข้าข่ายชุมชนเข้มแข็ง
คราวนี้เค้าก็เลยไม่ให้เราใช้โครงการอย่างนี้…”
“...บางชุมชนก็ไปทาพวกไม่ถึงกับเกษตรอินทรีย์มันไม่ได้ตรง เป็นลักษณะ
ของการเลี้ยงสัตว์ปลูกผักอะไรในเชิงนั้นมากกว่า มันไม่ทั้งระบบ”
(นักการเมืองท้องถิ่น, สัมภาษณ์, 2 มีนาคม 2560)
“วิสาหกิจชุมชนก็จะได้เงินสนับสนุนทุกปีถา้ เค้าร้องขอมา ตั้งเป็นโครงการ
ร้องขอขึ้นมาเขียนเป็นมติที่ประชุม ยกตัวอย่างจะกู้ ธกส. ดอกเบี้ยก็ถกู กว่าชาวบ้าน
ชาวเมืองเค้า ถ้า ธกส.เรียก 10.5 ถ้าเป็นวิสาหกิจชุมชนไม่เกิน 3.5% ถ้าวิสาหกิจ
ชุมชนทาเกษตรอินทรีย์มีรายได้เข้ากลุ่มไม่เกิน 2 ล้าน 2 การเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มไม่
ต้องเก็บแม้แต่สลึงเดียวนี่คือเป็นพระราชบัญญัติ”
(เจ้าหน้าที่ภายในสานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี, สัมภาษณ์, 17 สิงหาคม 2560)
“เราจะไปปรับปรุงให้ไปทาตรงโน้นให้ตรงนี้ให้เค้าบอกเค้าไม่อยากได้ แต่
เค้าอยากได้ก้อนเงินที่ไปบริหารเอง เราไปปรับปรุงร้านค้าไปทาให้ร้านค้าหน้าตาดูดี
แล้วเราก็ไปช่วยเค้าจัดงาน คล้าย ๆ ว่าเหมือนจัดงานเปิดตัว มีเป็นถนนคนเดิน
มีกิจกรรมแล้วทีนี้เค้าอยากจะทาเอง แต่โดยหลักแล้วมันเป็นไปไม่ได้”
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“เจ้าหน้าที่ที่เข้าไปเขาให้ความเห็นบอกว่าหัวหน้ามันน่าจะเดินไม่ได้เพราะว่าความต้องการ
ของเขาเนี่ยเราทาไม่ได้แน่นอน นี่ก็คือสภาพข้อเท็จจริงที่มนั เกิดขึ้น รู้สึกครั้งสุดท้ายจะมีการส่งมอบ
เต็นท์หรืออะไรซักอย่าง ที่เราเคยทาโครงการ คือเราสนับสนุนด้านวัตถุสิ่งของเสียมากกว่า
ทีนี้เค้าคงไม่ต้องการอย่างอื่นแล้วเค้าต้องการเป็นวงเงินมากกว่า”
(เจ้าหน้าที่ภายในสานักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี, สัมภาษณ์, 31 สิงหาคม 2560)
“ก็ใช่ส่วนหนึ่งเขาก็อยากได้อย่างนั้น คืออยากได้มีของมีเงินมาให้เขาเลย
มันก็ติดขัดหลายเรื่อง ระบบราชการมันก็ยังไม่ได้ การจัดซื้อจัดจ้างมันไม่ได้
มันมีระเบียบต้องปฏิบัติมันมี สตง.ตรวจสอบอะไรอยู่ ให้ซอื้ มาให้เฉย ๆ
มันไม่ได้ มันมีกระบวนการของการใช้งบประมาณ”
(เจ้าหน้าที่ระดับสูงภายในที่ว่าการอาเภอเกาะพะงัน, สัมภาษณ์, 16 มิถุนายน 2560)
“ระบบข้าราชการมันเกี่ยวกับระบบกฎหมายแต่ชาวบ้านคนไทยนิยมอิสระ
ไม่ชอบอยู่ในกฎระเบียบเขาทาของเขาเองไม่ต้องมายุ่ง ทาเองได้ ถ้าสั่งไม่
ทา อันนี้คือข้อเสียของคนไทย ไม่ชอบให้บังคับไม่ชอบอยู่ในระเบียบ”
(เกษตรกร, สัมภาษณ์, 17 มิถุนายน 2560)
“ถามว่าเกษตรอินทรีย์มีความต้องการขึ้นมาไหมมากน้อยแค่ไหนก็ยังน้อยอยู่
เกษตรกรเองก็อาจจะคิดเป็นเรื่องของรายบุคคล ถ้าเป็นเรือ่ งของรายบุคคลต่างคนต่างทา
เป็นไปไม่ได้ที่ในการขอทาเป็นแผนขึ้นมา การทาแผนเป็นเรือ่ งของส่วนราชการและชุมชนที่
เป็นกรรมการชุมชนซึ่งก็มีน้อยอย่างที่ผมพูดแต่ต้นว่าเค้าอาจจะคิดว่ายังเป็นกลุ่มเล็ก ๆ อยู่
ยังประกอบอาชีพด้านนี้น้อยอยู่เวลาจะขอความต้องการก็ขอเป็นรายบุคคลไม่ได้มีการ
รวมกลุ่มเพราะเวลาเราจะทาโครงการลงไปมันต้องมีคนเข้าร่วมโครงการเยอะ”
(ผู้บริหารภายในสานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี, สัมภาษณ์, 31 สิงหาคม 2560)
4.4.5 บทเรียนราคาแพงของท้องถิ่น
แม้ว่าจะพบข้อจากัดและปัญหาของระบบราชการในการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่เกาะ
พะงันอยู่มากแม้แต่ในแง่มุมของส่วนราชการและเกษตรกรเองก็ยอมรับว่าความล้มเหลวของการ
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ขั บ เคลื่ อ นนโยบายการส่ ง เสริ ม เกษตรอิ น ทรี ย์ บ นเกาะพะงั น ส่ ว นหนึ่ ง มาจากตั ว เกษตรกรเอง
เช่นเดียวกัน ประการแรกคือความไม่จริงจังในการทาเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรเอง แม้ว่าหน่วยงาน
ราชการจะให้การสนับสนุนไม่ว่าจะทั้งปัจจัยการผลิตและงบประมาณแต่เกษตรกรบางรายได้รับแล้ว
กลับไม่ดาเนินการ เมื่อมีการย้อนกลับไปตรวจประเมินผลทาให้หน่วยงานราชการโดยเฉพาะท้องถิ่น
เสียงต่อการโดนตรวจสอบเนื่องจากการให้การสนับสนุนทั้งปัจจัยและงบประมาณไม่ทาให้เกิดผล
นอกจากนี้เกษตรกรยังมีทัศนะคติในว่าหน่วยงานราชการต้องให้ความช่วยเหลือสนับสนุน
ต้องดาเนินการให้ โดยไม่ได้มี ความตั้งใจที่จะพึ่งพากาลังของตนเองเป็นหลัก รอการสนับสนุน รอการ
ดาเนินการจากภาครัฐ ซึ่งเป็นอุปสรรคที่สาคัญที่สุดในการส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์หรือไม่ว่าจะ
การทากิจกรรมใด ๆ ก็ตาม
“ยกตัวอย่างว่าเราอุดหนุนปุ๋ยไปแล้วเนี่ย
หกเดือนให้หลังเราตามไปดูปรากฏว่าไม่ได้ดาเนินการ”
“พอจะมีบ้างเป็นบางคนที่ปฏิบัติในรูปแบบของการให้ผ่อนชาระ
ทีละ 2,000 แต่พอผ่อนซักเดือนก็หายไปเป็นสี่ห้าเดือน
ก็เลยเป็นปัญหาของทางเทศบาลในรูปแบบของการสนับสนุน”
(นักการเมืองท้องถิ่น, สัมภาษณ์, 2 มีนาคม 2560)
“มันอยู่ภายใต้ความต้องการ อยู่ภายใต้ว่าเราเอาของไปให้เอางบประมาณ
ไปลงเขาอยากได้ตัวงบประมาณ ถ้าไปอบรมให้ความรู้อย่างเดียวโดยไม่มีของไปให้
ด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเค้าต้องการมากน้อยแค่ไหน อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ทาง
ราชการก็ใช้เงินไปเยอะเรื่องการซื้อของให้ไปไปสร้างโน่นสร้างนี่เป็นโกดัง
ซื้อเครื่องจักรผสมปุ๋ยไปให้ ในที่สุดก็ถูกทิ้งรกร้างว่างเปล่า”
(ผู้บริหารภายในสานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี, สัมภาษณ์, 31 สิงหาคม 2560)
“ราชการเข้าไปแทรกแซงแต่มันเป็นธรรมชาติใช่ไหม เราไปกู้เงิน
เขามาเขาก็อยากรู้ว่าเอาเงินไปทาอะไร คุณกู้ไปแล้วดูแล้วไม่มีเปอร์เซ็นต์ที่
จะส่งผลคืนได้เลยเค้าก็ไม่ให้กหู้ รอก การให้เปล่าก็เหมือนกันอย่าลืมว่า
สตง. ก็ตามไปตรวจของทางราชการหรือหน่วยงาน ปปช. ก็ตามไปดูว่าหนึ่ง
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มีการทุจริตไหมอันที่สองได้ผลคุ้มค่าคุ้มทุนไหม สูญเปล่าหรือเปล่า ได้ผล
คุ้มค่าไหม บางทีก็ไม่ได้ผลเลยสูญเปล่า อันนีต้ ้องไปทาความเข้าใจกับ
ชาวบ้านอีกเหมือนกันว่าคุณขอเงินเขามาเจ้าของเงินเขาตามมาดู
เรื่องธรรมดา คุณทาให้ดีก็ไม่มีใครว่า”
(ผู้บริหารภายในสานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี, สัมภาษณ์, 31 สิงหาคม 2560)
“แรงจูงใจที่ชาวบ้านได้เนี่ยมันจะต้องเป็นแรงกระเพื่อมจากหน่วยงาน
รวมทั้งอุปกรณ์ เงินด้วย ถ้าเราติดขัดเรื่องเงินเนี่ยเกษตรกรก็จะติดขัดเช่นกัน ไป
ประชุมข้าวไม่เลี้ยงน้าก็ไม่มี แจกพืชเคยแจกมาทุกปีทาไมอยู่ ๆ ไม่แจก แรงจูงใจใน
การเข้าประชุมมันจะลด ถ้าใจไม่รักพอมันจะลดไปบางส่วน”
(นักการเมืองท้องถิ่น, สัมภาษณ์, 16 มิถุนายน 2560)
“สิ่งที่สาคัญที่สุดคือเอามาให้แล้วยังไม่ปล่อยเองเลยเพราะว่าต้องให้ทาให้ทั้งหมด”
(นักการเมืองท้องถิ่น, สัมภาษณ์, 3 มีนาคม 2560)
“พอภาครัฐเข้าไปดาเนินการอย่างที่กระทรวงพาณิชย์ทา
ไม่มีแรงขับเคลือ่ นจากตัวชาวบ้านมาก่อนในที่สุดก็จะเฟสไป
ทีนี้เนี่ยทายังไงให้ชาวบ้านอยากจะทาด้วยตัวของตัวเองก่อน
แล้วก็มาขอความช่วยเหลือของราชการ ที่ผ่าน ๆ มาเนี่ย
จะเริ่มต้นจากการขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลก่อนนี”่
(ผู้บริหารภายในสานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี, สัมภาษณ์, 31 สิงหาคม 2560)
4.5 ด้านตลาดและผู้ซื้อ
จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการพบว่ามีความต้องการสินค้าเกษตรอินทรีย์จาพวกผักเป็น
จานวนมากโดยเป็นกลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมและร้านอาหารเพื่อสุขภาพ เช่น ร้านอาหารออร์แกนิค
ร้านอาหารมังสวิรัติ โรงเรียนฝึกโยคะ เป็นต้น โดยผู้ประกอบการยอมรับว่าไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับแหล่ง
ซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์และ ผู้ประกอบการบางรายมีการปลูกผักอินทรีย์เองเพื่อใช้ในการปรุงอาหาร
แต่ปริมาณก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ปัญหาด้านการตลาดของสินค้าเกษตรอินทรีย์บนเกาะพะ
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งันจึงไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลเพราะความต้องการซื้อมีมากแต่ปัญหาอยู่ที่ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการและไม่มีมาตรฐานชัดเจนว่าจะมีผลผลิตส่งขายให้แก่ผู้ซื้อได้ปริมาณเท่าไรในแต่ละวัน
4.5.1 สมดุลระหว่างความต้องการซื้อและปริมาณสินค้า
สถานประกอบการที่มีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์อินทรีย์โดยมากจะตั้งอยู่บริเวณบ้านศรีธนู
ตาบลเกาะพะงัน เช่น โรมแรม ร้านอาหารออร์แกนิค มังสะวิรัติ โรงเรียนสอนโยคะ โดยผู้ประกอบการ
ยอมรับว่ามีความต้องการซื้อผักอินทรีย์เป็นจานวนมาก สถานประกอบการบางรายเช่น ลอยฟ้า เน
เชอรัล รีสอร์ท มีการปลูกผักอินทรีย์เพื่อใช้ในร้านอาหารของตนเองแต่ก็ยังไม่เพียงพอกับปริมาณ
ความต้องการ แต่ปัญหาของผู้ประกอบการคือไม่ทราบแหล่งที่ซื้อผลผลิตเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่เกาะ
พะงันและผู้ ประกอบการบางส่ วนมีค วามจ าเป็ นต้ องนาเข้าผักและผลไม้ อินทรีย์ที่มีร าคาสู ง จาก
ภายนอกเกาะ อย่างไรก็ตามแม้ว่าความต้องการซื้อจากทางผู้ประกอบการจะมีสูงเพียงใดแต่เกษตรกร
เองก็ยอมรับว่าปัญหาหลั กคือการผลิตผลผลิตออกมาได้ไม่พอต่อความต้องการและไม่มีมาตรฐาน
ชัดเจนว่าจะมีผลผลิตส่งให้ผู้ซื้อได้ปริมาณเท่าไรในแต่ละวัน
“มีหลายโรงแรมที่สนใจ แต่เราการันตีไม่ได้ เอาของออกไม่ทัน เรา
เลยไม่กล้ารับปากว่าเราจะส่งทุกวันถึงขนาดที่ว่าถ้าเราส่งได้ทุกวัน”
(เกษตรกรกลุม่ เกษตรอินทรีย์เดิม, สัมภาษณ์, 3 มีนาคม 2560)

“บางครั้งผลผลิตจะไม่พอ ตลาดมีความต้องการมาก”
(เจ้าหน้าที่ภายในสานักงานประมงอาเภอเกาะพะงัน, สัมภาษณ์, 2 มีนาคม 2560)
“เราหาซื้อไม่ได้ คืออยากได้มากอยากใช้เพราะเราเน้นผักอยู่แล้ว”
(ผู้ประกอบการ, สัมภาษณ์, 15 มิถุนายน 2560)
“ฝรั่งเค้าอยากได้สด ๆ ผักเค้าอยากได้สด ๆ แต่มันไม่มีความต่อเนื่อง บางทีมา
ชุดหนึ่งสมมุติปลูกผักบุ้งมาได้ซัก 10 วันขาดตลาด อีก 10 วัน 5 วันขาดตลาด”
(ผู้ประกอบการ, สัมภาษณ์, 30 สิงหาคม 2560)
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“กลับมาที่เรื่องเดิมเรื่องตลาด ปัญหาเรื่องหนึ่งคือคนทามันผลิตไม่พอ
อย่างที่สองถ้าจะผลิตขายส่งผมคิดได้ว่ามีแค่สองอย่าง
มะพร้าวกับน้ามันมะพร้าวแค่นั้นแหละ”
(นักการเมืองท้องถิ่น, สัมภาษณ์, 3 มีนาคม 2560)
“อีกตัวปัญหาของมันก็คือเราผลิตได้เป็นอารมณ์แต่เราไม่สามารถผลิต
อย่างยั่งยืนในปริมาณที่ลูกค้าต้องการได้ ก็ปัจจุบันนี้เราก็ยังเป็นคือทางห้าง
ท็อปส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ที่สุราษฎร์นี่แหละเค้าก็เคยมาคุย
กับทางผมอยู่บ่อย ๆ ก็คือเค้าอยากได้ลูกค้าที่จะเอาสินค้าไปเข้าท็อป”
(เจ้าหน้าที่ภายในสานักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี, สัมภาษณ์, 31 สิงหาคม 2560)
“ผมว่าอย่างพวกโรงแรมเค้าก็พร้อม อย่างทีมงานในสมาชิกหลายคนเค้าก็อยากจะช่วยคนพะ
งัน เกษตรกร เค้าไม่ค่อยอยากซื้อที่แม็คโคร โลตัสหรือว่าตรงไหนหรอกครับ ถ้ามีของชาวบ้านซื้อ
ชาวบ้านก่อน อย่างท้องนายปานเค้าก็หาแต่นั่นแหละครับความต่อเนื่องมันไม่มี”
(สมาชิกสมาคมโรงแรมเกาะพะงัน, สัมภาษณ์, 29 สิงหาคม 2560)
4.5.2 เกษตรกรไม่นาผลผลิตมาขายที่ร้านเกษตรอินทรีย์เพราะไม่อยากเสียส่วนต่าง
หลังจากการประกาศเจตนารมณ์ เกาะพะงัน เกาะเกษตรอินทรีย์ได้มีการจัดตั้งร้านกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เกาะพะงันโดยใช้งบประมาณภายนกลุ่มเกษตรกรที่ทาอินทรีย์ร่วมกันกู้
เพื่อมาเปิดร้าน เดิมจาหน่ายผลิตภัณ ฑ์ทั้งพืชผักในดิน (GAP) พืชผักไร้ดิน (Hydroponics) พืชผัก
อินทรีย์ (Organic) และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากธรรมชาติอื่น ๆ สินค้าที่นามาขายส่วนใหญ่เป็นสินค้า
แปรรูปที่ เก็บได้นานและนักท่ องเที่ยวต่างชาติเป็นลูกค้าหลักแต่การนาผลผลิตมาฝากขายที่ร้าน
เกษตรกรจะต้องเสียค่าส่วนต่างร้อยละ 20 เพื่อนามาเป็นค่าดาเนินการภายในร้านค้าและค่าจ้าง
แรงงานของกลุ่มทาให้เกษตรกรไม่นาผลผลิตมาวางขายและในปัจจุบันร้านของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เกษตรอินทรีย์เกาะพะงันก็ได้มีการส่งต่อให้กับผู้ประกอบการรายอื่นเข้ามาดาเนินกิจการแทน
“เรามีร้านแต่เกษตรกรไม่เอามาขายเพราะคิดว่าต้องมาเสียส่วนต่าง”
(ผู้ประกอบการ, สัมภาษณ์, 30 สิงหาคม 2560)
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4.5.3 ราคาของผลิตภัณฑ์อินทรีย์และกลุ่มผู้ซื้อ
ปัจจัยด้านราคาเป็น อีก ปัจจัย หนึ่ งที่เ ป็นข้ อจากัดของสินค้ าเกษตรอินทรี ย์ เนื่องจากทุ ก
ขั้นตอนในการผลิตมีต้นทุนที่สูงกว่าสินค้าทางการเกษตรทั่ว ๆ ไป ตั้งแต่การเตรียมแปลงการปลูกไป
จนถึงขั้นรับรองมาตรฐานการผลิตทาให้ราคาของสินค้าเกษตรอินทรีย์มีราคาค่อนข้างสูง ลูกค้าจึงเป็น
กลุ่มที่มีกาลังในการซื้อสูง สาหรับในพื้นที่เกาะพะงันสามารถจาหน่ายได้เฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติ
เป็นหลักโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้ดู แลสุขภาพซึ่งเป็นกลุ่มเฉพาะ ในส่วนของนักท่องเที่ยวหลักที่
เดินทางมาเที่ยว Fullmoon Party จะไม่ใช้กลุ่มเป้าหมายของเกษตรอินทรีย์เนื่องจากเป็นกลุ่มที่กาลัง
ซื้อค่อนข้างต่าและไม่ได้มีความตระหนักเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ
“พอเอาเข้าจริง ๆ เดี๋ยวทางโรงแรมก็มีเงื่อนไขว่าผมซื้อต้อง
อินทรีย์นะร้อยเปอร์เซ็นต์ มีการรับรองคุณภาพนะ ต้องมีคนการันตีใช่มั้ย ที
นีก้ เ็ กษตรกรเองทาได้หรือเปล่า เช่น คุณไม่ใช้ปยุ๋ เคมีเลยผมจะเอาปุย๋ ทีไ่ หน
มาใส่ ผมจะหาซื้อปุ๋ยที่ไหนในราคาเท่าไหร่แล้วก็แรงงานการทาเกษตร
อินทรีย์แรงงานเพิ่ม โดยธรรมชาติแล้วเนี่ย อย่างคุณจะใส่ปุ๋ยหมักคุณต้อง
ทาปุ๋ยหมักขึ้นมาหรือไม่คุณก็ต้องซื้อปุ๋ยหมักมาจากบนบก คือถ้าเค้าทาปุ๋ย
หมักเองก็ต้องใช้แรงงาน ทีนี้เพื่อจะให้ได้สารอาหารที่เท่าเทียมกับปุ๋ย
วิทยาศาสตร์เค้าต้องใช้ปริมาณหลายเท่าของปุ๋ยหมักให้พอ อันนั้นอาจจะใช้
แค่ครึ่งกิโลต่อการใส่ปุ๋ยหนึ่งครั้งเท่านั้นซื้อมาตักปุ๋ยก็โรย ๆ เสร็จแล้ว ใช้
แรงงานครั้งเดียว แต่พอเป็นปุ๋ยหมักเนี่ยมันต้องใช้เป็นกระสอบเพื่อให้ได้ปุ๋ย
หมักเท่ากันแล้วค่าขนส่งก็แพงขึ้น แทนที่ไปกระสอบเดียวเที่ยวเดียวต้องขน
สามเที่ยว แรงงานใช้คนเดียวก็ใช้สามสี่คน นี่คือต้นทุนที่สูงขึ้น เกษตร
อินทรีย์จึงต้องขายแพงกว่าเพราะต้นทุนสูง”
(ผู้บริหารภายในสานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี, สัมภาษณ์, 31 สิงหาคม 2560)
“ผลกระทบปัจจัยที่ทาให้เกษตรอินทรีย์ไม่โตเนี่ยช่วงที่นักท่องเที่ยวเยอะ
ฝรั่งเยอะเนี่ยเค้าก็อาจจะขายได้ดีเพราะว่าจริง ๆ แล้วเกษตรอินทรีย์
มันขายได้เฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยว”
(สมาชิกสมาคมโรงแรมเกาะพะงัน, สัมภาษณ์, 29 สิงหาคม 2560)
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“เรื่องฟูลมูนไม่ฟูลมูนเนี่ยมันไม่ได้ยั่งยืนฟูลมูนประมาณ 30 กว่า
กว่า ตลาดเมานักท่องเที่ยวเค้าจะมาเมาเป็นหลัก หลังจากเมาแล้วก็กินข้าว
ไม่ได้ รายได้ต่อเนื่องไม่มี กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาฟูลมูนเนี่ยเป็นวัยรุ่นไม่มี
งานทาตังค์น้อยเมาคืนเดียวกลับ รายได้มันจะไม่เป็นวงกลม”
(นักการเมืองท้องถิ่น, สัมภาษณ์, 16 มิถุนายน 2560)
“ใน Volume ของภาคการเกษตรนี้อย่างน้อยควรที่จะทาเกษตรอินทรีย์
เนี่ยถามว่าวันนี้เค้าสนใจก็อยู่ในวงจากัดเพราะว่าเค้าก็คิดถึงตลาดนะ
ในตลาดราคาแพงใช่ไหมนี่คอื ประเด็นว่าหนึ่งราคาแพง
สองผู้บริโภคก็ยังไม่เป็นที่นิยม ยังไม่ให้ความสนใจมาก”
(ผู้บริหารภายในสานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี, สัมภาษณ์, 31 สิงหาคม 2560)
4.6 ด้านบริบทแวดล้อมอื่น ๆ
4.6.1 ความแตกต่างเชิงเศรษฐกิจเชิงในพื้นที่
ในพื้ น ที่ เ กาะพะงั น เรี ย กได้ ว่ า มี ส องบุ ค ลิ ก ในพื้ น ที่ เ ดี ย วนั่ น คื อ ส่ ว นที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเข้ า มา
สังสรรค์ ร่วมกิจกรรม Fullmoon Party โดยพื้นที่จัดกิจกรรมอยู่ที่บริเวณหาดริ้น ตาบลบ้านใต้ อีก
ส่วนคือนักท่องเที่ยวสายสุขภาพที่เข้ามาเรียนโยคะและบริโภคผลิตภัณฑ์อินทรีย์จะอยู่บริเวณบ้านศรี
ธนู ตาบลเกาะพะงัน นอกจากนี้แม้ว่าการทาเกษตรกรรม การทาสวนมะพร้าวและปลูกผลไม้เสริมจะ
เป็นอาชีพดั้งเดิมโดยมะพร้าวเกาะพะงันเป็นที่รู้จักในฐานะที่ได้รับการจดทะเบียนมาตรฐานสินค้าบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications : GI) แต่ปัจจุบันคนในพื้นที่ไม่ได้ให้ความสนใจกับการทา
เกษตรกรรมและหันไปประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการบริการแทนเนื่องจากรายได้
ดีกว่า โดยมีการสร้างโรงแรม รีสอร์ท บ้านพักให้เช่า ร้านอาหารและสถานบันเทิง รวมถึงกิจกรรมกีฬา
ทางน้าต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นรายได้หลักที่สาคัญของเกาะพะงัน
“อาชีพหลักคือเกษตรกร อาชีพดั้งเดิมคือมะพร้าว เงาะ ทุเรียน เสริม
แต่ทุกวันนี้ทุกคนจะไปทางท่องเที่ยวกันหมดคงไว้แค่บางคน”
(นักการเมืองท้องถิ่น, สัมภาษณ์, 2 มีนาคม 2560)
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“เกาะพะงันทาแต่ธุรกิจท่องเทียว ทาเกษตรได้น้อย ปลูกบ้านได้เดือนละหมื่น”
(นักการเมืองท้องถิ่น, สัมภาษณ์, 3 มีนาคม 2560)
4.6.2 ปัญหาด้านกายภาพ
1. ปัญหาสภาพอากาศ
อุปสรรคของการทาการเกษตรบนพื้นที่เกาะพะงันอย่างหนึ่งคือสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออานวยเนื่องจาก
พื้นที่เป็นเกาะที่อยู่บริเวณที่เป็นแหล่งมรสุม บางช่วงจะเกิดภาวะฝนแล้งทิ้งช่วงและในช่วงหน้าฝนจะ
เกิดปัญหาน้าท่วมซึ่งผลทาให้ได้ผลผลิตไม่ต่อเนื่อง เมื่อปี พ.ศ. 2557 เกิดการระบาดใหญ่ทาให้ทั้ง
เกาะกลายเป็น “โรคหัวหงอก”
2. ปัญหาศัตรูพืช
ปัญหาสาคัญของการทาการเกษตรคือปัญหาศัตรูพืช สาหรับในพื้นที่เกาะพะงันปัญหาใหญ่ที่สุดคือ
การระบาดของหนอนหัวดามะพร้าว
“แต่ในส่วนของเกาะพะงันมันก็จะมีข้อจากัดในเรื่องของศัตรูพืช”
(เจ้าหน้าที่ภายในสานักงานเกษตรอาเภอเกาะพะงัน, สัมภาษณ์, 2 มีนาคม 2560)
4.6.3 การรับรู้ของคนในพื้นที่
1. คนในพื้นที่ยังไม่มีความตระหนักเกี่ยวกับการทาเกษตรอินทรีย์
จากการสัมภาษณ์พบว่าเกษตรกรผู้ทาเกษตรกรรมด้วยวิถีอินทรีย์มีปริมาณน้อยมากปัจจุบัน
มีเกษตรกรที่สนใจเพียง 7 – 8 ราย ผู้บริโภคที่นิยมบริโภคสินค้าอินทรีย์โดยมากจะเป็นนักท่องเที่ยว
ต่างชาติเป็นส่วนคนในพื้นที่ก็มีเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคภายใน
ครัวเรือนเอง
“คนยังไม่ตระหนักว่าอินทรีย์คืออะไร”
(เกษตรกร, สัมภาษณ์, 17 มิถุนายน 2560)
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2. คนยังสับสนระหว่าง Organic กับ Non-Organic
ในส่วนของผู้บริโภคเองก็ยังมีความสับสนระหว่าง Organic และ Hydroponics อยู่ โดยมี
การเข้าใจผิดว่าผัก Hydroponics คือผักอินทรีย์และในด้านราคาตลาดผักและผลิตภัณฑ์อินทรีย์มี
ราคาสูงกว่าผักชนิดอื่น ๆ จึงขายได้กับเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นหลัก
“ปัญหาชาวบ้านไม่ค่อยมีความรู้ มีความเข้าใจผิดว่า
Hydroponic คือการทาเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ”
(เกษตรกร, สัมภาษณ์, 1 มีนาคม 2560)
4.6.4 ค่านิยมเกี่ยวกับการทาเกษตรกรรม
จากการสัมภาษณ์ทั้งเกษตรกรและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทาให้ทราบถึงทัศนคติของ
คนในพื้นที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ยังมีมุมมองว่าการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เป็นอาชีพที่ทาแล้วไม่รวย รายได้น้อย เป็นอาชีพสาหรับคนที่ไม่ได้รับการศึกษาสูง มองว่าไม่มีเกียรติ
ไม่มีหน้าตาทางสังคม และเนื่องจากพื้นที่เกาพะงันมีความพิเศษในการเป็นเกาะท่องเที่ยวทาให้คนใน
พื้นที่มีตัวเลือกในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการบริการและการท่องเที่ยวที่ได้รายได้มากกว่า อาชีพ
การทาเกษตรกรรมจึงไม่เป็นที่นิยมมากนัก ดังนั้นแล้วค่านิยมทางสังคมที่เป็นเช่นนี้มีแนวโน้มทาให้
การให้ ค วามสนใจการท าเกษตรโดยเฉพาะเกษตรอิ น ทรี ย์ ที่ มี ค วามยุ่ ง ยากซั บ ซ้ อ นกว่ า การท า
เกษตรกรรมทั่วไป ที่ต้องใช้ความเอาใจใส่และอดทนกับข้อกาหนดและเงื่อนไขเชิงเทคนิคในด้านต่าง ๆ
ยิ่งเป็นเรื่องยากในการส่งเสริมให้คนในพื้นที่หันมาให้ความสนใจในการทาเกษตรอินทรีย์
“คนใต้ปลูกผักไม่น่าคบ มองว่าไม่มีเกียรติ ต้องคบคนทาบังกะโล”
(เกษตรกร, สัมภาษณ์, 1 มีนาคม 2560)
“เค้ามองว่าทาเกษตรได้ช้าผลตอบแทนได้น้อยปลูกบ้านได้เป็น 10,000”
(นักการเมืองท้องถิ่น, สัมภาษณ์, 3 มีนาคม 2560)
“เกษตรเป็นอาชีพที่ใคร ๆ ก็ไม่ยอมรับ เป็นงานที่คนไม่มี
ความรู้ งานของคนระดับชาวบ้าน บ้านนอกทาการเกษตรเนี่ยถ้า
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แบบนี้มันยังอยู่ในสังคมไทย ถ้าพอจะเปลี่ยนแนวคิดของคนที่มี
ความรู้ มีการศึกษามาทาเกษตรได้ต้องใช้เวลา”
(ผู้บริหารภายในสานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี, สัมภาษณ์, 31 สิงหาคม 2560)
จากการจัดเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทาให้เห็นถึงแนวทางและการดาเนินนโยบาย
การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่เกาะพะงันที่ผ่านมารวมไปถึงสภาพปัญหาและข้อจากัดต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้น ทั้งด้านนโยบายและแผน ด้านระบบการบริหาร ด้านความสัมพันธ์ระหว่างองค์การ ด้านภาวะ
ผู้นาและความสัมพั นธ์ของกลุ่มเกษตรกร ด้านความต้องการซื้อของผู้ประกอบการและด้านบริบท
สิ่งแวดล้อมต่างๆ ซึ่งจะนาไปสู่การสรุปผล การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในบทถัดไป
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

ในบทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ เป็นการกล่าวถึงบทสรุปของงานวิจัยชิ้นนี้ ได้แก่
การสรุปผลการวิจัยจากการลงพื้นที่สัมภาษณ์และจากการค้นคว้าจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี การอภิปรายผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย ข้อเสนอแนะทางวิชาการและข้อจากัดของงานวิจัย โดยผู้วิจัยได้แบ่งการนาเสนอออกเป็น
5 หัวข้อ ได้แก่
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
5.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
5.4 ข้อเสนอแนะทางวิชาการ
5.5 ข้อจากัดของงานวิจัย
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.1.1 ด้านนโยบายและแผน
5.1.1.1 ความต่อเนื่องของนโยบาย
นโยบายและแผนที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การส่ ง เสริ ม เกษตรอิ น ทรี ย์ บ นพื้ น ที่ เ กาะพะงั น มี ตั้ ง แต่
ระดับชาติไปจนถึงระดับท้องถิ่น จากการศึกษาเอกสารแผนพัฒนาต่าง ๆข้างต้นผู้วิจัยพบว่านโยบาย
และแผนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์นั้นมีความต่อเนื่องในส่วนของนโยบายระดับชาติแต่
ในระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่นยังไม่ได้มีการให้ความสาคัญกับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์มากนัก
โดยไม่ได้มีการระบุเป็นแผนและโครงการที่เฉพาะเจาะจงแต่จะรวมอยู่ในโครงการที่ส่งเสริมการทา
เกษตรกรรมต่าง ๆ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสาคัญกับการทา
เกษตรอินทรีย์เริ่มปรากฏให้เห็นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 เป็นต้นมา
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(ตั้งแต่พ.ศ. 2540) และต่อเนื่องมาจนถึงฉบับปัจจุบันคือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี น โยบายเกษตรอิ น ทรี ย์ นั้ น พบว่ า ถู ก ก าหนดเป็ น วาระแห่ ง ชาติ ต ามมติ
คณะรัฐมนตรีวันที่ 4 มกราคม 2548 และเห็นชอบร่างหลักการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านเกษตร
อินทรีย์รวมทั้งอนุมัติในหลักการให้แต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์จัดตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 13 มีนาคม 2555
แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดทาโดยกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ โดยสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนและ
พั ฒ นาเกษตรกรรมของประเทศไทย โดยมี ค วามสอดคล้ อ งตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคม
แห่งชาติเพื่อให้ดาเนินไปในทิศทางเดียวกันและมีความชัดเจนในการขับเคลื่อนนโยบาย
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาเกษตรอิ น ทรี ย์ แ ห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 1 (พ.ศ. 2551 – 2554) และ
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาเกษตรอิ น ทรี ย์ แ ห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่ ง จั ด ท าโดย
คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ซึ่งเป็นส่วนที่ดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับการกาหนด
นโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติเพื่อผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอิน ทรีย์ของประเทศ
ไทยรวมทั้งมีหน้าที่บูรณาการแนวทาง แผนงานและงบประมาณกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโดยได้มี
การให้ความสาคัญกับการส่งเสริมการเกษตรแบบพื้นบ้าน การส่งเสริมด้านการตลาด มาตรฐานสินค้า
เกษตรอินทรีย์ การแปรรูปสินค้าและการศึกษาวิจัยและนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ เป็นหลัก แต่เมื่อ
เข้าสู่นโยบายและแผนระดับภูมิภาคและท้องถิ่นในส่วนของ
แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ. 2557 – 2560) มีการบรรจุ “โครงการต้นแบบการ
พัฒนาพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์สู่ครัวโลก” เฉพาะในปี พ.ศ. 2557 เท่านั้น
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี มี
“โครงการเรียนรู้ต้นแบบเกษตรอินทรีย์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เท่านั้น
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี เทศบาลตาบลเพชรพะงัน แผนพัฒนา 3 ปีเทศบาลตาบลเกาะพะงัน
เองไม่ได้มีการระบุเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการทาเกษตรอินทรีย์ไว้เป็นเพียงแผนที่เกี่ยวกับการส่งเสริม
การท าเกษตรกรรมโดยรวม ภายใต้ชื่อโครงการ 1 ไร่ 1 ครัวเรือน ในรูปแบบของการสนั บ สนุ น
เครื่องจักร จะมีรถไถไปปรับที่ พรวนดินให้ และมีอยู่ครั้งหนึ่งที่อุดหนุนเรื่องปุ๋ย ไปอีกทั้งแผนพัฒนา
จังหวัดก็มีการเน้นสนับสนุนเฉพาะพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวไม่ได้ให้ความสาคัญกับการส่งเสริมการทา
เกษตรอินทรีย์ นโยบายส่วนท้องถิ่นเองก็ไม่ได้ให้ความสาคัญอันเนื่องจากเศรษฐกิจบนเกาะพะงัน
ขับเคลื่อนโดยภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการเป็นหลัก ท้องถิ่นจึง จาเป็นต้องให้ความสาคัญกับ
โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเป็นหลักรวมไปถึงการส่งเสริมที่มุ่งเน้นไปที่การทาสวน
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มะพร้าวอินทรีย์เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ได้มะพร้าวอินทรีย์ที่ได้รับการจดทะเบียนมาตรฐานสินค้าบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ (Geographical Indications : GI) แล้ว
สาเหตุที่ทาให้การดาเนินนโยบายเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่เกาะพะงันไม่มีความต่อเนื่ องนั้น
ประการแรกคือแม้ว่าจะมีนโยบายจากระดับชาติ หรือหน่วยงานราชการส่วนกลางลงมาในระดั บ
ภูมิภาคและพื้นที่ แต่เมื่อมาถึงการสั่งการระดับ จังหวัด จังหวัดก็จะเลือกรับและให้ความสาคัญกับ
นโยบายที่เหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ภายในพื้นที่ ทั้งทรัพยากร แนวโน้มทางเศรษฐกิจ ค่านิยม สังคม
การเมือง ทาให้แม้ว่าจะมีนโยบายชัดเจนในระดับชาติแต่ก็จะค่อย ๆ ได้รับความสาคัญน้อยลงในระดับ
ท้องถิ่น
5.1.1.2 ลักษณะนโยบายและแผน
1) การส่งเสริมที่เน้นการอบรมให้ความรู้เป็นหลัก
การสนับสนุนของหน่วยงานราชการส่วนใหญ่โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเช่นเกษตร
จังหวัด เกษตรอาเภอ จะมีการสนับสนุนในรูปแบบของการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เป็นหลัก
2) การส่งเสริมที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการ
บางครั้งหน่วยงานราชการก็ส่งเสริมด้วยการให้เมล็ดพันธ์แก่เกษตรกรแต่ไม่ได้ถามความสมัคร
ใจหรือความต้องการของเกษตรกรก่อนว่าสนใจที่จะปลูกพืชชนิดใด
5.1.1.3 การบูรณาการและการวางแผนร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ
แผนนโยบายในระดับพื้นที่ นั้นระหว่า งหน่ วยงานองค์ การปกครองส่ว นท้อ งถิ่นทั้ ง สามที่
(เทศบาลตาบลเกาะพะงัน เทศบาลบ้านใต้ เทศบาลเพชรพะงัน) และสานักงานเกษตรอาเภอไม่เคยมี
การวางแผนการทางานร่วมกัน ไม่ได้มีการกาหนดหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักในการรับผิดชอบทาให้
มีการสนับสนุนจากหลายทิศทางในลักษณะของหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่า งกันไปทาให้การ
สนับสนุนทาได้ไม่เต็มรูปแบบ ไม่มีความต่อเนื่องและทาให้เกษตรกรเกิดความสับสน
5.1.2 ด้านระบบการบริหารจัดการภายในหน่วยงานราชการ
5.1.2.1 ความไม่ต่อเนื่องในการทางานของเจ้าหน้าที่
ระบบการสับเปลี่ยนหน้าที่ โยกย้าย หรือโอนไปปฏิบัติหน้าที่อื่นของข้าราชการและการ
เลือกตั้งใหม่ทุก 4 ปี ส่งผลต่อความต่อเนื่องของการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้งยังส่งผลต่อการ
กาหนดทิศทางของนโยบายและแผนขององค์กรด้วย
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5.1.2.2 ระบบการจัดเก็บข้อมูล
การเข้าถึงข้อมู ล ท าได้ ไม่ สะดวกนักในบางหน่ วยงาน ข้อมูลบางอย่างก็ ไม่สามารถท าได้
เนื่องจากข้อมูลสูญหายเพราะอุปกรณ์สานักงานชารุด ข้อมูลในส่วนของความรู้หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน
ของเกษตรกรก็ไม่ได้มีการจัดเก็บเป็นลายลักษณ์อักษรไว้
5.1.2.3 ระบบการติดตามประเมินผล
1) การประเมินผลในรูปแบบกิจกรรมมากกว่าผลสัมฤทธิ์
การประเมินผลโครงการของหน่วยงานภาครัฐยังไม่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการได้ เช่น
การให้งบประมาณสนับสนุนแก่เกษตรกรก็จะมุ่งเน้นที่เกษตรกรมีการนางบประมาณที่ได้ไปใช้จริง
หรือไม่ โดยไม่ได้มุ่งเน้นว่างบประมาณที่นาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์และส่งผลต่อประสิทธิภาพการทา
เกษตรหรือผลผลิตของเกษตรกรเพิ่มขึ้นอย่างไร
2) การประเมินที่นาไปปฏิบัติจริงได้ยาก
การปล่อยแตนเบียนเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของหนอนหัวดามะพร้าวตามหลักวิชาการที่
เกษตรกรนาไปปฏิบัติจริงได้ยากเนื่องจากมีงบประมาณในการดาเนินการไม่เพียงพอและมีความกังวล
ว่าหากต้องรอการประเมินสถานการณ์การระบาดตามหลักวิชาการอาจทาให้การยับยั้งการระบาดของ
หนอนหัวดามะพร้าวทาได้ไม่ทันท่วงที
5.1.2.4 การรายงานของส่วนราชการที่ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
การประสานงานระหว่างหน่วยงานในพื้นที่เกาะพะงันกับส่วนราชการระดับจังหวัดมีความ
ล่าช้าไม่ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เช่น การรายงานสภาพความรุนแรงในการระบาดของหนอน
หัวดามะพร้าวไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงทาให้ออกมาตรการและความช่วยเหลือไม่ทันท่วงที
5.1.3 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างอานาจหน้าที่ของหน่วยงานราชการ
5.1.3.1 ความไม่เข้าใจของหน่วยตรวจสอบ (สตง.) กับสภาพความเป็นจริงในพื้นที่
การตรวจสอบของสานักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นข้อจากัดในการดาเนินการสนับสนุนด้าน
การเกษตรรวมถึงเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกร โดยสิ่งที่เกษตรกรต้องการมากที่สุดคือการสนับสนุน
ในรูปแบบของเงินลงทุน แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีงบประมาณเพียงพอแต่ก็ไม่สามารถ
จั ด การให้ ต รงความต้ อ งการของเกษตรกรทั้ ง หมดได้ เ นื่ อ งจากมี ร ะเบี ย บราชการในการใช้ จ่ า ย
งบประมาณและการตรวจสอบของสานักงานตรวจเงินแผ่นดินกากับอยู่
5.1.3.2 ปัญหาที่เกิดจากการถ่ายโอนภารกิจระหว่างหน่วยงาน
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โดยกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ที่มีการถ่ายโอนจากสานักงานเกษตรอาเภอให้กับหน่วยงานท้องถิ่นเป็นผู้กากับดูแลทาให้การ
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ดาเนินกิจกรรมชะงักลงเพราะไม่มีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคคลากรและแนวทางในการถ่าย
โอนภารกิจ
5.1.3.3 ปัจจัยส่งเสริมการผลิตไม่ได้คุณภาพ
1) ประเด็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้รับแจกจากทางจังหวัดโดยทั้งเทศบาลและเกษตรกรให้ข้อมูล
ตรงกันว่าปุ๋ยที่ ได้รับมานั้นไม่มีคุณภาพ สะท้อนให้เห็น ถึงความไม่โปร่งใสในกระบวนการดาเนิน
นโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) สารกาจัดศัตรูพืช
จากกรณีการระบาดของแมลงดาหนามและหนอนหัวดา เมื่อปี พ.ศ.2559 ได้มีการจัดซื้อสาร
กาจัดศัตรูพืชและปุ๋ยอินทรีย์แจกจ่ายมายังเกษตรอาเภอเกาะพะงัน โดยทางองค์การปกครองส่วนทิ้ง
ถิ่นมีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างดาเนินการจัดหาบุคคลภายนอกเข้ามารับจ้างฉีดพ่น ต่อมาสานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินได้ดาเนินการตรวจสอบและมีข้อสังเกตถึงจานวนต้นมะพร้าวที่ได้รับการฉีดพ่นไม่
ทั่วถึง ซึ่งทางเทศบาลได้ชี้แจงถึงปริมาณยาฉีดพ่นว่าได้ดาเนินการฉีดพ่นตามจานวนที่เกษตรอาเภอได้
ส่งมาสะท้อนถึงความไม่โปรงใสในกระบวนการดาเนินการของภาคราชการ
5.1.3.4 สภาพปัญหาและการแก้ไขที่ไม่เอื้อต่อวิถีเกษตรอินทรีย์
ในช่วงของการระบาดของแมลงดาหนามและหนอนหัวดาภายในพื้นที่เกาะพะงันจนผู้ว่า
ราชการจังหวัดต้องประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติและเร่งหามาตรการรับมือกับการระบาดของหนอนหัว
ดาโดยวิธีที่ได้ผลและรวดเร็วที่สุด เนื่องด้วยในขณะนั้นการระบาดของหนอนหัวดามีความรุนแรงมาก
ประกอบกับเงื่อนไขของการประกาศพื้นที่ภัยพิบัติที่จะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันดังนั้น
วิธีการที่ได้ผลเร็วที่สุดคือการฉีดพ่น พ่นด้วยเชื้อ Bacillus Thruringiensis (Bt) และการใช้สารเคมี
Emamectin Benzoate ฉีดเข้าลาต้น ซึ่งเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ไม่เอื้อต่อการทาเกษตรอินทรีย์
5.1.4 ด้านลักษณะและความสัมพันธ์ของเกษตรกรบนพื้นทีเ่ กาะพะงัน
5.1.4.1 วิถีการทาเกษตรกรรมสองขั้ว
เกษตรกรบนพื้นที่ เกาะพะงันแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่คือกลุ่มที่ไม่ใช้สารเคมีหรือ กลุ่ม
อินทรีย์กับกลุ่มที่ยังคงใช้สารเคมีซึ่งจะมีความไม่ลงรอยกันในบางเรื่อง เช่น แนวทางในการกาจัด
ศัตรูพืช ปัจจุบันกลุ่มที่มีความสนใจทาเกษตรอินทรีย์คือกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ที่เน้นการปลูกผัก
อินทรีย์และกลุ่มสวนมะพร้าวอินทรีย์ โดยปัญหาในอดีตที่พบภายในกลุ่มเกษตรอินทรีย์เดิมคือมี
เกษตรกรบางกลุ่มที่ไม่มีความจริงจังในการทาเกษตรแบบอินทรีย์ทาให้การดาเนินการของกลุ่มเกษตร
อินทรีย์เดิมไม่ประสบผลสาเร็จ
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5.1.4.2 การรวมกลุ่มเกษตรอินทรีย์
เดิมในพื้นที่เกาะพะงันมีการรวมกลุ่มเกษตรอินทรีย์โดยจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนแต่
ประสบปัญหาด้านผู้นา เนื่องจากประธานกลุ่มไม่สามารถรวมกลุ่มสมาชิกได้ อีกทั้งยังมีปัญหาระบบ
การบริหารงานที่ไม่ชัดเจน ปัญหาเรื่องความโปร่งใส ไม่มีระบบการจัดการและแจกแจงบัญชี
5.1.4.3 ทัศนคติของเกษตรกรต่อข้าราชการและหน่วยงานภาครัฐ
เกษตรกรมีทัศนะคติในแง่ลบต่อหน่วยงานรัฐและข้าราชการ โดยมีประสบการณ์ขอความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐแต่ถูกปฏิเสธ นอกจากนี้ยังเห็นว่าภาครัฐหรือข้าราชการจะเข้ามามี
ส่วนเกี่ยวข้องเพราะหวังผลประโยชน์ในการสร้างผลงานให้กับตนเองและหน่วยงานและมีความเชื่อว่า
หากภาครัฐเข้ามามีบทบาทมากจะทาให้เกิดปัญหา อีกทั้งการสนับสนุนจากภาครัฐที่มีไม่ทั่วถึงยังทาให้
เกษตรกรเกิดความขัดแย้งกันเองด้วย
5.1.4.4 เกษตรกรกับระเบียบราชการ
ปัญหาอยู่ที่เกษตรกรไม่รู้ว่าหน่วยงานราชการมีการสนับสนุนในด้านใดและหน่วยงานใด
สนับสนุนอะไรบ้าง ในขณะที่ปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรต้องการมากที่สุดคือเงินทุนแต่ระเบียบราชการ
ไม่สามารถให้เป็นเงินเปล่าได้จาเป็นต้องมีการรวมกลุ่มกันและเขียนโครงการของบประมาณสนับสนุน
ซึ่งกลุ่มที่ง่ายที่สุดคือการรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแต่เกษตรกรไม่มีทักษะและประสบการณ์
ในการเขียนโครงการ จากสภาพการดังกล่าวทาให้เห็นว่าปัญหาที่แท้จริงคือการขาดการสื่อสารที่ตรง
จุดและความเข้าใจที่ตรงกันของเกษตรกรและหน่วยงานราชการ
5.1.4.5 บทเรียนราคาแพงของท้องถิ่น
ความไม่สาเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์บนเกาะพะงันส่วนหนึ่ง
มาจากตัวเกษตรกรเอง ประการแรกคือเกษตรกรกลุ่มหนึ่งไม่มีความจริงจังในการทาเกษตรอินทรีย์
แม้ว่าหน่วยงานราชการจะให้การสนับสนุนทั้งปัจจัยการผลิตและงบประมาณแต่เกษตรกรบางราย
ได้รับแล้วกลับไม่ดาเนินการ นอกจากนี้เกษตรกรยังมีทัศนะคติในแง่ลบที่ว่าหน่วยงานราชการต้องให้
ความช่วยเหลือสนับสนุน ต้องดาเนินการให้ โดยไม่ มีความตั้งใจที่จะพึ่งพากาลั งของตนเองเป็นหลัก
รอการสนับสนุน รอการดาเนินการจากภาครัฐ ซึ่งเป็นอุปสรรคที่สาคัญที่สุดในการส่งเสริมการทา
เกษตรอินทรีย์หรือไม่ว่าจะการทากิจกรรมใด ๆ ก็ตาม
5.1.5 ด้านตลาดและผู้ซื้อ
5.1.5.1 สมดุลระหว่างความต้องการซื้อและปริมาณสินค้า
ผู้ประกอบการมีความต้องการสินค้าเกษตรอินทรีย์จาพวกผักเป็นจานวนมากโดยเป็นกลุ่ม
ผู้ประกอบการทั้งโรงแรมและร้านอาหารเพื่อสุขภาพ เช่น ร้านอาหารออร์แกนิค ร้านอาหารมังสวิรัติ
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โรงเรียนฝึกโยคะ เป็นต้น แต่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับ แหล่งซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์และปัญหาอยู่ที่ผลผลิต
ไม่เพียงพอต่อความต้องการและไม่มีมาตรฐานชัดเจนว่าจะมีผลผลิตส่งขายให้แก่ผู้ซื้อได้ปริมาณเท่าไร
ในแต่ละวัน
5.1.5.2 เกษตรกรไม่นาผลผลิตมาขายที่ร้านเกษตรอินทรีย์เพราะไม่อยากเสียส่วนต่าง
เดิมมีร้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เกาะพะงันก่อตั้งกันโดยใช้งบประมาณภายใน
กลุ่มเกษตรกรที่ทาอินทรีย์ร่วมกันกู้เพื่อมาเปิดร้าน จาหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งพืชผักในดิน (GAP) พืชผักไร้
ดิน (Hydroponics) พืชผักอินทรีย์ (Organic) และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากธรรมชาติอื่น ๆ แต่เกษตรกร
ไม่นาผลผลิตมาขาย เนื่องจากไม่ต้องโดนหักส่วนต่างจากร้านในอัตราร้อยละ 20 ทาให้ร้านกลุ่ม
วิสาหกิจไม่มีสินค้าจาหน่ายได้อย่างต่อเนื่องหรือแทบไม่มีเลย
5.1.5.3 ราคาของผลิตภัณฑ์อินทรีย์และกลุม่ ผู้ซื้อ
เนื่องจากทุกขั้นตอนในการผลิตมีต้นทุนที่สูงกว่าสินค้าทางการเกษตรทาให้ราคาของสินค้า
เกษตรอินทรีย์มี ราคาค่อนข้างสู ง ลูกค้าจึงเป็ นกลุ่มที่มีกาลังในการซื้ อโดยเป็ นลูกค้า เฉพาะกลุ่ ม
นักท่องเที่ยวผู้ดูแลสุขภาพซึ่งเป็นกลุ่มเฉพาะ
5.1.6 ด้านบริบทแวดล้อมอื่น ๆ
5.1.6.1 ความแตกต่างเชิงเศรษฐกิจในพื้นที่
พื้นที่เกาะพะงันเรียกได้ว่ามีสองบุคลิกในพื้นที่เดียว นั่นคือส่วนที่นักท่องเที่ยวเข้ามาสังสรรค์
ร่วมกิจกรรม Fullmoon Party โดยพื้นที่จัดกิจกรรมอยู่ที่บริเวณหาดริ้น และส่วนของนักท่องเที่ยว
สายสุขภาพที่เข้ามาเรียนโยคะและบริโภคผลิตภัณฑ์อินทรีย์จะอยู่บริเวณบ้านศรีธนู
5.1.6.2 ปัญหากายด้านภาพ
อุปสรรคของการทาการเกษตรบนพื้นที่เกาะพะงันอย่างหนึ่งคือสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออานวย
เนื่องจากพื้นที่เป็นเกาะที่อยู่บริเวณที่เป็นแหล่งมรสุม บางช่วงจะเกิดภาวะฝนแล้งทิ้งช่วงและในช่วง
หน้าฝนจะเกิดปัญหาน้าท่วม อีกทั้งยังมีปัญหาศัตรูพืชโดยเฉพาะอย่างยิ่งการระบาดของหนอนหัวดา
มะพร้าว
5.1.6.3 การรับรู้ของคนในพื้นที่
1) คนยังไม่ค่อยตระหนักเกี่ยวกับการทาเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรผู้ทาเกษตรกรรมด้วยวิถี
อินทรีย์มีปริมาณน้อยมากปัจจุบันมีเกษตรกรที่สนใจเพียง 7 – 8 ราย ผู้บริโภคที่นิยมบริโภคสินค้า
อินทรีย์โดยมากจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ เกษตรกรส่วนใหญ่เป็น ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคภายใน
ครัวเรือนเอง
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2) ยังมีความสับสนระหว่าง เรื่องความแตกต่างระหว่าง Organic กับ Non - Organic โดยมี
การเข้าใจผิดว่าผัก Hydroponics คือผักอินทรีย์และในด้านราคาตลาดผักและผลิตภัณฑ์อินทรีย์มี
ราคาสูงกว่าผักชนิดอื่น ๆ จึงขายได้กับเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นหลัก
5.1.6.4 ค่านิยมเกี่ยวกับการทาเกษตรกรรม
ทัศนคติของคนในพื้นที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ยังมีมุมมองว่าการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่ทาแล้วไม่รวย รายได้น้อย เป็นอาชีพสาหรับคนที่ไม่ได้รับการศึกษาสูง
มองว่าไม่มีเกียรติไม่มีหน้าตาทางสังคม ทาผู้คนให้ความสนใจในการหันมาทาเกษตรกรรมค่อนข้าง
น้อย โดยเฉพาะการทาเกษตรอินทรีย์ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนกว่าการทาเกษตรกรรมทั่วไปที่ต้องใช้
ความเอาใจใส่และอดทนกับข้อกาหนดและเงื่อนไขเชิงเทคนิคในด้านต่าง ๆ ยิ่งเป็นเรื่องยากในการ
ส่งเสริมให้คนในพื้นที่หันมาให้ความสนใจในการทาเกษตรอินทรีย์
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
5.2.1 เครื่ อ งมื อ เชิ ง นโยบายสาธารณะในการส่ ง เสริ ม การท าเกษตรอิ น ทรี ย์ บ นพื้ น ที่
เกาะพะงัน
การพิจารณาการใช้เครื่องมือเชิงนโยบายสาธารณะในการส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์บน
พื้นที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยอธิบายสาเหตุความล้มเหลวของนโยบายการ
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในช่วงที่ผ่านมาโดยใช้เครื่องมือเชิงนโยบายสาธารณะ Sticks, Carrots และ
Sermons เป็นกรอบในการพิจารณา
5.2.1.1 เครื่องมือเชิงนโยบายด้านกฎระเบียบและเครื่องมือทางกฎหมายต่าง ๆ หรือ Sticks
ในกรณีของพื้นที่เกาะพะงันในด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์บนพื้นที่เกาะพะงันยังไม่ปรากฏให้เห็น มีเพียงแนวทางนโยบายและแผนพัฒนาภายในท้องถิ่น
ซึ่ ง เป็ น แผนที่ ไ ม่ ไ ด้ มี ก ารเจาะจงเกี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม เกษตรอิ น ทรี ย์ แต่ เ ป็ น แผนโดยภาพรวมที่
ครอบคลุมการส่งเสริมการทาเกษตรกรรมทั้งหมดในพื้นที่
5.2.1.2 เครื่ อ งมื อ เชิ ง นโยบายทางเศรษฐกิ จ (Economic Policy Instruments) หรื อ
Carrots ในส่วนของเครื่องมือเชิงนโยบายที่เกี่ยวกับสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจ (Subsidies) ที่ใช้ในการชัก
จูงพฤติกรรมให้เป็นไปตามที่ต้องการ สาหรับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่เกาะพะงันด้วยวิธีการ
สนับสนุนปัจจัยและทรัพยากรในด้านต่าง ๆ นั้น กระทรวงพาณิชย์เคยได้ให้การสนับสนุนโดยการเข้า
มาติดป้ายโฆษณาให้กับร้านค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เกาะพะงัน นอกจากนี้ยังมีการ
จัดกิจกรรมถนนคนเดินและส่งมอบเต็นท์ให้กับกลุ่มเกษตรกรด้วย ในส่วนของหน่วยงานระดับท้องถิ่น
ก็มีการช่วยเหลือในด้านปัจจัยการผลิต เช่น การแจกจ่ายปุ๋ยและการเข้าไปช่วยปรับไถที่ดินเพื่อทา
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การเกษตรภายใต้โครงการ 1 ไร่ 1 ครัวเรือน (ครอบคลุมการทาเกษตรกรรมทุกประเภท) และยังเคยมี
การให้เงินสนับสนุนจากเทศบาลในรูปแบบของโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการชุมชนเข้มแข็ง เป็นต้น
5.2.1.3 เครื่องมือเชิงนโยบายด้านข้อมูล (Information Instruments) หรือ Sermons เป็น
เครื่องมือเชิงนโยบายที่ใช้แนวทางการจูงใจผู้คนด้วยการส่งผ่านความรู้ ผ่านการสื่อสาร การโต้แย้งกัน
ด้วยเหตุผล เป็นเครื่องมือสาคัญในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลไปยังสาธารณชน ซึ่งในกรณี
ของเกาะพะงั น พบว่ า มี ก ารใช้ เ ครื่ อ งมื อ ชนิ ด นี้ เ ป็ น หลั ก ทั้ ง หน่ ว ยงานราชการที่ รั บ ผิ ด ชอบด้ า น
การเกษตรโดยตรงอย่างสานักงานเกษตรจังหวัดและเกษตรอาเภอ หรือหน่วยงานส่วนภูมิภาคและ
ท้องถิ่น โครงการสนับสนุนโดยมากเป็นไปในรูปแบบของการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกรเป็นหลัก
เช่น โครงการพัฒนาเกษตรกรดั้งเดิมสู่เกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) โครงการต้นแบบการ
พัฒนาพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์สู่ครัวโลก (พ.ศ. 2557) โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต
เกษตรกรด้วยการปลูกพืชในระบบอินทรีย์จากการผลิตสู่การตลาด โดยสานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โครงการเรียนรู้ต้นแบบเกษตรอินทรีย์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี กิจกรรมอบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และศึกษาดูงาน กิจกรรมติดตาม
และประเมินแปลงเบื้องต้น กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ในแปลงใหญ่ โครงการส่งเสริมการผลิต
สิ น ค้ า เกษตรปลอดภั ย และเกษตรอิ น ทรี ย์ อบรมเกษตรอิ น ทรี ย์ ผู้ ท าสวนมะพร้ า ว เป็ น ต้ น เป็ น
เครื่องมือเชิงนโยบายที่ถูกพบว่านามาใช้มากที่สุดในการส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์บนเกาะพะงัน
ในช่วงที่ผ่านมา
จากการวิเคราะห์แผนและโครงการที่ภาครัฐและท้องถิ่นใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการ
ทาเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อพิจารณาโดยใช้กรอบเครื่องมือเชิง
นโยบายสาธารณะ (Policy Instruments) Sticks, Carrots และ Sermons มาวิเคราะห์แล้วสามารถ
สรุปผลได้ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 6 แสดงเครื่องมือเชิงนโยบายการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์บนเกาะพะงันของหน่วยงาน
ระดับภูมิภาคและท้องถิ่นทีเ่ กี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สานักบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าว
ไทย

sticks

carrots

sermons
โครงการพัฒนาเกษตรกร
ดั้งเดิมสู่เกษตรกรอัจฉริยะ
(Smart Farmer)
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สานักงานจังหวัด
สุราษฎร์ธานี

sticks

carrots

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เกษตรจังหวัด

เกษตรอาเภอ

แจกปุ๋ยและเมล็ด
พันธ์
(ครอบคลุมการทา
เกษตรกรรมทุก
ประเภท)

sermons
- โครงการต้นแบบการ
พัฒนาพื้นที่การผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์สู่ครัวโลก
(พ.ศ. 2557)
- โครงการยกระดับ
คุณภาพชีวิตเกษตรกรด้วย
การปลูกพืชในระบบ
อินทรีย์จากการผลิตสู่
การตลาด
โครงการเรียนรู้ต้นแบบ
เกษตรอินทรีย์และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
- กิจกรรมอบรมเกษตรกร
เข้าสู่มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์และศึกษาดูงาน
- กิจกรรมติดตามและ
ประเมินแปลงเบื้องต้น
- กิจกรรมส่งเสริม
การเกษตรอินทรีย์ใน
แปลงใหญ่
- โครงการส่งเสริมการ
ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
และเกษตรอินทรีย์
อบรมเกษตรอินทรีย์ผู้ทา
สวนมะพร้าว
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สานักงานพาณิชย์จังหวัด

องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นบนพื้นที่เกาะพะงัน

sticks

carrots
- ติดป้ายโฆษณาให้
ร้านค้ากลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน
- กิจกรรมถนนคน
เดินและส่งมอบเต็นท์
- โครงการ 1 ไร่ 1
ครัวเรือน (ครอบคลุม
การทาเกษตรกรรม
ทุกประเภท โดย
เทศบาลบ้านตาบล
เพชรพะงัน)
- งบประมาณ
โครงการต่าง ๆ เช่น
โครงการชุมชน
เข้มแข็ง
- แจกปุ๋ย (ครอบคลุม
การทาเกษตรกรรม
ทุกประเภท)

sermons

จากตารางแสดงเครื่องมือเชิงนโยบายสาธารณะด้านการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์บนเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ธานีของหน่วยงานราชการระดับภูมิภาคและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องพบว่าแนวทางในการ
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ของเกือบทุกหน่วยงานโดยมากเน้นที่การจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่
เกษตรกรเพี ย งเป็ น หลั ก ซึ่ ง เป็ น ลั ก ษณะของเครื่ อ งมื อ เชิ ง นโยบายประเภท Sermons ในขณะที่
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักที่มีโครงการส่งเสริมที่เกี่ยวข้องกับการทาเกษตร
อินทรีย์ในด้านการป้อนทรัพยากรสนับสนุนไม่ว่าจะเป็น งบประมาณ ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ โดยเป็น
การใช้เครื่องมือเชิงนโยบายสาธารณะประเภท Carrots อย่างไรก็ตามโครงการต่าง ๆ ดังกล่าวไม่ใช่
โครงการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับการทาเกษตรอินทรีย์ ในส่วนของเครื่องมือเชิงนโยบายสาธารณะ
ประเภทสุดท้ายที่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายหรือ Sticks นั้นเป็นเครื่องมือเพียงชิ้นเดียวที่ไม่ได้มี

130
การนามาใช้ในการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่เกาะพะงัน ความไม่สมบูรณ์ของการใช้เครื่องมือเชิง
นโยบายสาธารณะนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้การส่งเสริมเกษตรอิน ทรีย์บนพื้นที่เกาพะงันไม่ประสบ
ความสาเร็จ นอกจากนี้การใช้เครื่องมืออย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไปหรือน้อยเกินไปโดยที่ไม่สอดคล้อง
กับบริบท สภาพปัญหาหรือความต้องการที่แท้จริงของเกษตรกรก็อาจทาให้การส่งเสริมไม่ประสบ
ผลสาเร็จได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นการจัดวางสมดุลของการใช้เครื่องมือเชิงนโยบายให้ตรงกับสภาพ
ปัญหาจึงเป็นเรื่องสาคัญอย่างยิ่ง
แม้ภาครัฐจะใช้เครื่องมือเชิงนโยบายสาธารณะ Sticks, Carrots และ Sermons ครบทั้งสาม
ชนิ ด แต่ เ มื่ อ พิ จ ารณาข้ อ เท็ จ จริ ง ของลั ก ษณะการท าเกษตรอิ น ทรี ย์ จ ากการสั ม ภาษณ์ เ กษตรกร
หน่วยงานราชการและผู้ที่มีส่ว นเกี่ยวข้องในพื้นที่นั้นก็ไม่น่าจะเพียงพอที่จะผลักดันให้นโยบายการ
ส่งเสริมอินทรีย์บนพื้นที่เกาะพะงันประสบความสาเร็จได้ เนื่องด้วยทัศนะคติของเกษตรกรในพื้นที่ที่มี
ความมุ่งมั่นที่จะดาเนินการด้วยตนเองและยังคงมีความไม่ไว้วางใจในองค์กรภาครัฐอยู่ ดังนั้นการใช้
เครื่องมือเชิงนโยบายที่เน้นการขับเคลื่อนโดยบทบาทของชุมชนและกลุ่มเกษตรกรเป็นหลักน่าจะเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้การขับเคลื่อนนโยบายเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่เกาะพะงันประสบความสาเร็จ ดังนั้น
เพื่อความเหมาะสมของบริบทภายในพื้นที่และเพื่อความสมบูรณ์ของเครื่องมือเชิงนโยบายผู้วิจัยจึงขอ
เสนอแนวคิด Communitarianism หรือ แนวคิดชุมชนนิยม เป็นเครื่องมือเชิงนโยบายชนิดที่ 4 ที่จะ
ช่วยเสริมความเข้มแข็งและอุดช่องว่างของการนาเครื่องมือเชิงนโยบายไปปรับใช้กับการส่งเสริม
เกษตรอินทรีย์บนพื้นที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ให้ความเคารพหลักการสาคัญสามประการ
คือ การตรวจสอบร่วมกัน (Co-operative Enquiry) คุณค่าและความรับผิดชอบร่วมกัน (Common
Values and Mutual Responsibility) และความสัมพันธ์ของพลังชุมชน (Communitarian Power
Relations)
เกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ของเครื่องมือเชิงนโยบายนั้นไม่ได้หมายความว่าภาครัฐต้องหยิบ
เครื่องมือทุกชนิดมาใช้พร้อม ๆ กัน หากแต่ต้องพิจารณาบริบทและเงื่อนไขต่าง ๆ ประกอบด้วย จาก
ข้อค้นพบข้างต้นนั้นจะเห็นว่าเกษตรกรในพื้นที่มีทัศนคติในแง่ลบกับภาครัฐและมีความไม่เข้าใจ
เกี่ยวกับกฎระเบียบ ลักษณะการทางานของระบบราชการ นอกจากนี้ในส่วนของปัญหาภายในของ
ภาครัฐเอง การขาดการทางานและการวางแผนแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานทาให้ไม่
สามารถดาเนินการตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรได้ตรงจุด ดังนั้นเครื่องมือการส่งเสริม
เกษตรอินทรีย์ในรูปแบบของ Communitarianism หรือชุมชนนิยมน่าจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการ
วางแนวทางนโยบายและชี้นาบทบาทของทั้งภาครัฐไม่ว่าจะระดับภูมิภาคหรือท้องถิ่นรวมถึงบทบาท
ของเกษตรกรเองในการร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายเกษตรอินทรีย์ให้เกิดขึ้นในพื้นที่เกาะพะงันได้ ทั้งนี้
บทบาทของภาครัฐในช่วงเริ่มต้นอาจเป็นการส่งเสริมในแนวทางของชุมชนนิยมเป็นหลักโดยสนับสนุน
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ให้มีการรวมกลุ่มและอานวยความสะดวกด้านปัจจัยพื้นฐานที่จาเป็นควบคู่ไปกับการจัดฝึกอบรมใน
ระยะแรก เมื่อกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งมากขึ้นและมีความต้องการความช่วยเหลือด้านทรัพยากร
และปัจจัยการผลิตอื่น ๆ หรือแม้แต่เรื่องของงบประมาณ จึงเริ่มเป็นหน้าที่ของเครื่องมือเชิงนโยบาย
แบบ Carrots ที่จะเข้ามาช่วยเหลือและยังเป็นการจูงใจเกษตรกรรายอื่น ๆ ให้หันมาสนใจการทา
เกษตรอินทรีย์มากขึ้น สุดท้ายคือการใช้เครื่องมือเชิงนโยบายประเภทกฎระเบียบและกฎหมาย Sticks
ในการควบคุ ม ดู แ ลระบบมาตรฐานผลผลิ ต ต่ า ง ๆ และการออกข้ อ บั ง คั บ ที่ เ อื้ อ ต่ อ การเกิ ด
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการทาเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่เกาะพะงันในช่ว งที่กลุ่มมีความเข้มแข็ง
มากพอทั้ งนี้การออกกฎระเบียบใด ๆ ควรมาจากการพูดคุยและรับฟังความคิดเห็นจากผู้มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องทั้งหมดร่วมกันซึ่งอาจออกมาในรูปแบบของข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติ เป็นต้น การทางาน
ร่วมกันของเครื่องมือเชิงนโยบายทั้ง 4 ชนิดนี้น่าจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทาให้การส่งเสริมนโยบาย
เกษตรอินทรีย์บนพื้นที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานีเกิดขึ้นจริงได้
5.2.2 บทบาทของตัวแสดงสาคัญในพื้นที่เกาะพะงัน
จากการศึกษาการส่งเสริมนโยบายเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พบว่าที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐมีการนาเครื่องมือเชิงนโยบายในการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์มาใช้ไม่
ครบ อีกทั้งเมื่อพิจารณาบริบทภายในพื้นที่แล้วพบว่าแม้จะมีการนาเครื่องมือเชิงนโยบายมาใช้ครบทั้ง
สามชนิดก็ยังไม่สามารถตอบโจทย์การส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่เกาะพะงันให้ประสบ
ผลสาเร็จได้ ในหัวข้อที่ผ่านมาผู้วิจัยจึ งได้เสนอเครื่องมือที่มีความสอดคล้องเหมาะสมกั บสภาพพื้นที่
บนเกาะพะงันเพิ่มขึ้นเป็นเครื่องมือทางนโยบายชนิดที่ 4 นั่นคือแนวคิด Communitarianism หรือ
ชุมชนนิยม ซึ่งจะช่วยอุดช่องว่างของปัญหาการส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่เกาะพะงันได้
ผ่านมาอย่างเหมาะสมกับบริบทเฉพาะในพื้นที่
อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีเครื่องมือทางนโยบายที่เหมาะสมสาหรับ บริบทเฉพาะภายในพื้นที่
เกาะพะงั น แล้ ว สิ่ ง ส าคั ญ อี ก ประการที่ ม องข้ า มไม่ ไ ด้ คื อ การพิ จ ารณาถึ ง บทบาทของตั ว แสดงที่
เกี่ยวข้องในการผลักดันนโยบายเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่เกาะ ซึ่งตัวแสดงดังกล่าวนั้นประกอบไปด้วย
หน่วยงานราชการ เกษตรกรและผู้ประกอบการ ในช่วงของการส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์ที่ผ่านมา
พบว่าการเข้ามาส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์โดยภาครัฐไม่ประสบความสาเร็จ ซึ่งส่วนหนึ่งอาจเกิด
จากการใช้เครื่องมือทางนโยบายของรัฐที่ไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่ อีกส่วนคือการ
ไม่ได้ให้ความสาคัญกับบทบาทของตัวแสดงที่เหมาะสมว่าใครมีหน้าที่ต้องทาอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่และ
อย่างไรดังนั้นการพิจารณาถึงบทบาทของตัวแสดงในการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่เกาะพะงันเสีย

132
ใหม่เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมในการเป็นผู้ทาหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลักในการส่งเสริมเพื่อก่อให้เกิด
การส่งเสริมที่เหมาะสมกับบริบทและพื้นที่อย่างแท้จริง
จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้วิจัยพบถึงลักษณะเฉพาะที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่เกาะพะงันนั่นคือ
ภาวะทีเ่ กษตรกรมีความต้องการที่จะดาเนินการทาเกษตรอินทรีย์ด้วยตนเองโดยต้องการให้รัฐเข้ามามี
บทบาทน้อยที่สุดโดยมีเหตุจากความไม่เชื่อใจในหน่วยงานภาครัฐจากประสบการณ์ที่ผ่านมา อย่างไร
ก็ตามแม้ว่าเกษตรกรเองจะผลักไสการเข้ามามีส่วนร่วมของรัฐแต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่ารัฐเองก็ยังต้องมี
บทบาทในการเข้ามาช่วยส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่เกาะพะงันอยู่ ในจุดนี้ผู้วิจัยเห็นถึง
ความเชื่อมโยงกันของเครื่องมือเชิงนโยบายและการวางบทบาทของตัวแสดงที่มีความสอดคล้องกันนั่น
คื อ การให้ ค วามส าคั ญ กั บ การด าเนิ น การโดยเน้ น บทบาทของชุ ม ชนเป็ น หลั ก ตามแนวคิ ด
Communitarianism หรือชุมชนนิยม ซึ่งเป็นรากฐานที่สาคัญที่สุดของการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์บน
พื้นที่เกาะพะงัน ดังนั้นแล้วตัวแสดงที่สาคัญในการขับเคลื่อนการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางนี้
ก็คือ เกษตรกร ที่จะต้องเป็นผู้มีบทบาทหลักในการดาเนินการขับเคลื่อนการทาเกษตรอินทรีย์ด้วย
ตนเองตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นในที่ฐานะ Leader หรือผู้นาของการดาเนินนโยบายให้ประสบผลสาเร็จในครั้ง
นี้ ขณะเดียวกันภาครัฐ และหน่วยงานราชการมีบทบาทเป็นหน่วยที่คอยให้การ สนั บ สนุน หรือ
Supporter โดยเข้ามามีส่วนร่วมตามที่เกษตรกรร้องขอหรือเข้ามาส่งเสริมในด้านต่าง ๆ ที่เกษตรกร
ไม่สามารถดาเนินการจัดการเองได้ เช่น การฝึกอบรม การเข้ามาส่งเสริมปัจจัยการผลิตพื้นฐานต่าง ๆ
การให้ ปั จ จั ย ด้ า นสิ่ ง ของและงบประมาณไปจนถึง การเข้ า ไปช่ ว ยเป็ น พี่ เลี้ ย งในการหาตลาดเพื่อ
จาหน่ายสินค้า
ในแง่หนึ่งการทาเกษตรอินทรีย์แม้จะมีนิยามและปรัชญาเกี่ยวกับการทาเกษตรกรรมที่เน้น
ความยั่งยืน ความพอเพียงเป็นหลักแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการทาเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่เกาะพะงันนั้นมี
ความผูกพันเกี่ยวกับการทาเกษตรกรรมเชิงธุรกิจและมุ่งเน้นการตลาดอย่างเสียไม่ได้ ดังนั้นในการ
ดาเนินการส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ วิจัยจึงขอเสนอให้
มีการดาเนินการที่เน้นการผลิตเพื่อขายและให้ความสาคัญกับประเด็นด้านการตลาดซึ่งในการทาการ
ผลิตอาจมีการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่ต้องการทาเกษตรอินทรีย์เพื่อจัดตั้งเป็นกลุ่มคล้ายกับกลุ่ม
Social Enterprise โดยลั กษณะของกลุ่ม ดั งกล่า วนี้จ ะเป็น ลักษณะของกิ จการที่ มุ่ งเน้น การแก้ ไ ข
ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยใช้กลไกด้านธุรกิจ มีการขายสินค้าหรือบริการและมีการนาผลกาไรที่
เกิดขึ้นไปลงทุนซ้าเพื่อขยายผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้น ซึ่งมีคุณสมบัติสาคัญคือ มีเป้าหมายทาง
สังคมและสิ่งแวดล้อม มีรูปแบบการดาเนินการที่มีความยั่ง ยืนทางการเงิน เป็นมิตรต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ผลกาไรกลับคืนสู่สังคม และเป้าหมายที่กาหนดไว้ ดาเนินการอย่างโปร่งใสและมีธรรมาภิ
บาล (GREEN BLOG, 2559)
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อย่างไรก็ตามก่อนที่จะดาเนินไปถึงจุดที่มีการรวมกลุ่มทางธุรกิจของเกษตรกรในเบื้องต้น
เกษตรกรเองจาเป็นที่จะต้องรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งและมีความพร้อมในการผลิตเบื้องต้นรวมไปถึง
การทาการตลาดที่มีความมั่นคงเสียก่อนนั่นคือการพัฒนาจากหลักชุมชนนิยมไปสู่การเป็น Social
Enterprise โดยมีความเชื่อว่าการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในพื้นฐานของการทาธุรกิจหรือการทาเพื่อ
ขายโดยใช้การตลาดเป็นตัวนาโดยมีเกษตรกรเป็นตัวแสดงและมีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนขณะที่
ภาครัฐและหน่วยงานราชการมีหน้าที่คอยเป็นผู้ให้การสนับสนุน ด้วยแนวทางนี้จะทาให้การส่งเสริม
เกษตรอินทรีย์บนพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีดาเนินไปได้อย่างประสบผลสาเร็จกว่าที่ผ่านมา
5.2.3 กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์
ในการดาเนินการส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้
ประสบผลสาเร็จนั้นจาเป็นที่จะต้องมีการวางแนวทางและกลยุทธ์อย่างเป็นขั้นตอนเพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นของการรวมกลุ่มเกษตรกรไปจนถึงการรวมกลุ่มกันทางธุรกิจ ในการ
ส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์ให้ประสบความสาเร็จและเกิดความต่อเนื่องนั้น จาเป็นที่จะต้องใช้เวลา
ในการบ่มเพาะคุณค่าและความตระหนักถึงประโยชน์การทาเกษตรกรรมแบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่งต้อง
ได้รับความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในขณะเดียวกันก็ต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐในระยะ
ยาวด้วย เมื่ อพิจารณาบริบทและเงื่อนไขต่าง ๆ ภายในพื้นที่เกาะพะงัน แล้ว พบว่า แนวทางแบบ
ผสมผสาน (The Mixed-Scanning Approach) เป็นแนวทางที่เหมาะสมสาหรับใช้วางกลยุทธ์ในการ
ส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่เกาะพะงัน โดยเป็นการผสมผสานกันระหว่างการวางแนวทาง
นโยบายแบบ TOP-Down และ Bottom-Up
สาหรับการวางกลยุทธ์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่เกาะ
พะงันนี้ได้นาต้นแบบมาจากร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการขับเคลื่อนนโยบายเกษตรอินทรีย์บน
เกาะพะงัน โดยสานักวิชาทรัพยากรการเกษตรและคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับ
ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก บริษัทเซาท์อีสท์ ออร์แกนิก จากัด (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561) โดย
ได้วางกลยุทธ์การส่งเสริมออกเป็น 3 ระยะ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.ระยะแรก (ภายในระยะเวลา 3 ปี)
ตรรกะของการส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์ในระยะแรกคือการมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับ
กลุ่ ม เกษตรกรผู้ ท าเกษตรอิ น ทรี ย์ เ นื่ อ งจากการบริ บ ทการท าเกษตรอิ น ทรี ย์ บ นพื้ น ที่ เ กาะพะงั น
ค่อนข้างมีความพิเศษเฉพาะตัวตรงที่กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะปลูกมีความต้ องการที่จะดาเนินการด้วย
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ตนเองโดยต้ อ งการให้ รั ฐ เข้ า มามี บ ทบาทน้ อ ยที่ สุ ด ประกอบกั บ ข้ อ ผิ ด พลาดที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการ
ดาเนินการของรัฐที่ทาให้การส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์ไม่ประสบผลสาเร็จเช่นในอดีตที่ผ่านมาทา
ให้กลุ่มเกษตรกรมีความไม่ไว้วางใจและไม่เชื่อมมั่นในกระบวนการทางานของภาครัฐ โดยจากการ
สรุ ป ผลการศึ ก ษาผู้ วิ จั ย เสนอแนวทางในการด าเนิ น การโดยใช้ แ นวคิ ด ชุ ม ชนนิ ย ม หรื อ
Communitarianism เป็นหลั กในการขับเคลื่อนเพื่อนาไปสู่การพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสู่การ
รวมกลุ่มเชิงธุรกิจเพื่อรองรับการขยายตัวของกิจกรรมและตลาดที่จะขยายตัวมากขึ้นในอนาคต ดังนั้น
การวางรากฐานของการรวมกลุ่มเกษตรกรจึงเป็นเรื่องที่สาคัญมากที่สุดซึ่งจะทาได้โดยการรวมกลุ่มผู้ที่
มีความตั้งใจและมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ในการทาเกษตรอินทรีย์เข้ามาพบปะทาความเข้าใจและสร้าง
เป็ น กลุ่ ม ที่ มี ก ารจั ด การภายในที่ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ของสมาชิ ก และเป็ น การจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เหมาะสมกับบริบทภายในพื้นที่
ในช่วงของการเริ่มต้นระยะแรกจะเป็นการเน้นการทาการตลาดภายในพื้นที่เกาะพะงันและ
เน้นที่กลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มเล็กเพื่อให้ง่ายต่อการรวมกลุ่ม การสร้างความเข้าใจและคัดสรรเฉพาะ
เกษตรกรผู้มีความตั้งใจจริงในการทาเกษตรอินทรีย์ โดยเป็นการเข้ามาสร้างความเข้าใจร่วมกัน
ระหว่างเกษตรกรผู้ต้องการขายผลผลิตและผู้ประกอบการที่มีความต้องการซื้อผลผลิต ร่วมกันหาทาง
ออกในการแก้ปัญหาด้านสินค้าเกษตรอินทรีย์ขาดแคลนเช่นในอดีตที่ผ่านมา การดาเนินการในส่วนนี้
รวมไปถึงการสร้างพื้นที่การพบปะกันของเกษตรกรและผู้ประกอบการเพื่อเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข้อจากัดความต้องการของกันและกันโดยมีการตกลงร่วมกันภายใต้ในรูปแบบการดาเนินการ
แบบ CSA ซึ่งเป็นระบบตลาดที่จะช่วยให้เกษตรกรและผู้ซื้อหรือผู้ประกอบการร่วมกันแบกรับความ
เสี่ยงในการผลิตสินค้าเกษตรร่วมกันและยังได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
ซึ่งในเบื้องต้นการทาเกษตรอินทรีย์จาเป็นต้องมีมาตรฐานการผลิตที่เป็นที่ยอมรับของทั้งผู้ผลิตและผู้
ซื้อดังนั้นในระยะนี้การจึงต้องใช้ระบบ PGS เข้ามารับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เบื้องต้นซึ่งจะทาให้
การทาเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยมาตรฐานต่าง ๆ จะต้องเกิดจากการ
ตกลงร่วมกันระหว่างเกษตรกรด้วยกันเองและระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการ
อย่างไรก็ตามแม้ว่าเกษตรกรจะมีความต้องการที่จะรวมกลุ่มและดาเนินการด้วยตนเองโดยไม่
พึ่งพาความช่วยเหลือจากรัฐแต่ก็ปฏิเ สธไม่ได้ว่ายังมีข้อจากัดบางอย่างที่กลุ่มเกษตรกรไม่สามารถ
ดาเนินการด้วยตนเองได้และยังคงต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากภาครัฐอยู่ดังนั้นแล้วในส่วนของการ
ดาเนินการในระยะแรกนี้จึงต้องเริ่มต้นด้วยการรวมกลุ่มของเกษตรกรเอง นั่นคือ กลุ่มเกษตรกรถือ
เป็น ตัวแสดงหลัก (Leader) ที่จะดาเนินการขับเคลื่อนมาตรการในระยะแรกโดยมีหน่วยงานราชการ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งต่ า ง ๆ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ ส นั บ สนุ น (Supporter) ตามหลั ก ชุ ม ชนนิ ย มโดยมี ก ารเข้ า ไป
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ช่วยเหลือด้านการอบรมการให้ความรู้ การให้ความช่วยเหลือในด้านของปัจจัยการผลิตต่าง ๆ รวมไป
ถึงงบประมาณในการทาการเกษตรกรรมด้วย
แม้ว่าการเริ่มรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายไปจนถึงการดาเนินการต่าง ๆ ในระยะแรกนี้
บทบาทจะอยู่ที่เกษตรกรเป็นหลักและภาครัฐมีหน้าที่คอยเป็นผู้สนับสนุนตามที่เกษตรกรร้องขอ แต่
สิ่งหนึ่งที่จาเป็นต้องมีการดาเนินการควบคู่ไปพร้อมกันในการวางมาตรการในระยะนี้คือการสร้าง
ค่านิยมเกี่ยวกับวิถีการทาเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่มีความสาคัญอย่างยิ่งในช่วงระยะ
เริ่มต้นของการดาเนินมาตรการส่งเสริมนโยบายเกษตรอินทรีย์ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนไปพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นฝั่งของเกษตรกร ผู้ประกอบการและหน่วยงานราชการเองก็ตาม
วิสัยทัศน์
กลุ่มเกษตรอินทรีย์เข้มแข็ง
จากบริบทของการทาเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีพบว่าสิ่งสาคัญ
ที่สุดที่จะทาให้การทาเกษตรอินทรีย์ภายในพื้นที่ดาเนินไปสาเร็จนั้นจะต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับ
กลุ่มเกษตรกรเป็นหลัก ในระยะ 3 ปีแรกวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่เกาะ
พะงันจึงต้องให้ความสาคัญกับการรวมกลุ่มและกระบวนการจัดการภายในของกลุ่มควบคู่ไปกับการ
สร้างการตระหนักรู้ถึงข้อดีของวิถีเกษตรแบบอินทรีย์ โดยการกาหนดวิสัยทัศน์ดังกล่าวจะเป็นการ
วางรากฐานของการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ให้เกิดขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อการดาเนินการในระยะยาวต่อไป
นโยบาย
ในระยะแรกนี้จะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มผู้ทาเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่เกาะพะงัน
จึงควรมีนโยบายดังนี้
1. สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่เกาะพะงัน
2. สร้างโอกาสและเวทีในการพบปะกันของเกษตรกรและผู้ประกอบการ
เป้าหมาย
1. ภายในระยะเวลา 1 ปี เกษตรกรมีการรวมตัวจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย์และดาเนิน
กิจกรรมของกลุ่มได้อย่างมีเสถียรภาพ
2. ภายในระยะเวลา 3 ปี สร้างเครือข่ายเกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค
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ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและหน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. เกษตรกร
2. ผู้ประกอบการ
3. ชุมชน
4. เกษตรอาเภอและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
เครื่องมือเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องและมาตรการในการดาเนินการ
จากการกาหนดกลยุทธ์ระยะแรกในการส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่เกาะพะงั น
จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งได้ให้ความสาคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มในพื้นที่ที่มีความสนใจใน
การทาเกษตรอินทรีย์และเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการและผู้บริโภคซึ่ง
ประกอบด้วยเครื่องมือเชิงนโยบายและมาตรการดังต่อไปนี้
1. การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรอินทรีย์
1.1 การส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรอินทรีย์
ในการส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรอินทรีย์สาหรับการสร้างรากฐานที่เข้มแข็งในการส่งเสริม
การทาเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่เกาะพะงันในระยะต่อไปนั้น ข้อได้เปรียบคือภายในพื้นที่มีกลุ่มเกษตรกร
ที่มีความสนใจในการทาเกษตรอินทรีย์และมีความคุ้นเคยกันอยู่แล้วดังนั้นการเริ่มกระชับเครือข่าย
เกษตรกรผู้ต้องการทาอินทรีย์จึงทาได้ไม่ยากนักโดยเริ่มต้นจากการส่งเสริมเกษตรกรกลุ่มเล็กที่มีอยู่ให้
เข้ามาร่วมกัน มีการจัดประชุมให้เกษตรกรพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ทัศนะ
และเป้าหมายของแต่ละคนและแสดงออกถึงความตั้งใจในการทาเกษตรอินทรีย์อย่างแท้จริงไปจนถึง
ขั้นการรวมกลุ่มกันอย่างเป็นทางการอันจะช่วยให้เกิดการตอกย้าเจตจานงร่วมกันของกลุ่มให้ชัดเจน
มากยิ่งขึ้น
1.2 การวางแผนการผลิตร่วมกันและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ภายในกลุ่มเกษตรกร
ปัญหาการทาเกษตรอินทรีย์ที่ผ่านมาอย่างหนึ่งคือความไม่ต่อเนื่องของสินค้าที่จะต้องจัด
จาหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค ดังนั้นการรวมกลุ่มกันของเกษตรกรจะเป็นทางหนึ่งที่จะ
ช่วยแก้ปัญหาหรือบรรเทาสภาพปัญหาด้านความไม่เพียงพอของผลผลิตได้ โดยการวางแผนการผลิต
ภายในกลุ่ม เกษตรกรต้องพูดคุยกันเกี่ยวกับความสามารถในการผลิตของตนเอง ประเภทของผลผลิต
ช่วงเวลาในการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว เพื่อให้มีผลผลิตหมุนเวียนภายในกลุ่มและส่งออกในนามของ
กลุ่มเพื่อป้อนสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้การรวมกลุ่มของเกษตรกรยังต้องมีการแลกเปลี่ยน
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เทคนิคและความรู้ในการทาเกษตรอินทรีย์ภายในกลุ่มเพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกและเป็นการ
แสดงความจริงใจในการรวมกลุ่มเกษตรกรอีกด้วย
1.3 การอุดช่องว่างของความต้องการด้านต่าง ๆ ของเกษตรกร
แม้ ว่ า กลยุ ท ธ์ ก ารส่ ง เสริ ม การท าเกษตรอิ น ทรี ย์ บ นพื้ น ที เ กาะพะงั น ในระยะแรกจะให้
ความสาคัญกับการส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มโดยเน้นบทบาทผู้ขับเคลื่อนคือเกษตรกรเป็นหลัก
แต่ความต้องการบางอย่างของเกษตรกรอาจขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้
เนื่องจากการดาเนินการด้วยวิธีแบบชุมชนนิยมไม่ได้มีเจตจานงที่จะปิดกั้นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
กั บ ภายนอกกลุ่ ม ดั ง นั้ น การแสวงหาความช่ ว ยเหลื อ ตามช่ อ งทางที่ เ หมาะสมจึ ง เป็ น เรื่ อ งที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อกลุ่มมากกว่า ทั้งนี้กลุ่มเกษตรกรเองจะต้องแจกแจงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นภายในกลุ่ มและ
เลือกรับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการ 1 ไร่ 1 ครัวเรือน ของ
เทศบาลตาบลเพชรพะงัน เกษตรกรสามารถขอการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการในช่วงเริ่มต้นของ
การเริ่มทาแปลงในการขอปัจจัยสนับสนุนในรูปแบบของเครื่องจักร รถไถในการปรับแต่งหน้าดิ นและ
ไถพรวน นอกจากนี้การทาเกษตรอินทรีย์เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากและมีข้อจากัดค่อนข้างมาก ทั้งใน
ด้านมาตรฐานและวิธีการเพาะปลูกซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรับรองจากหน่วยงานภายนอกกลุ่ม
ต่าง ๆ อีกทั้งเกษตรกรบางรายที่ยังไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทาเกษตรอินทรีย์จริง ๆ ก็ยัง
มีอยู่ ดังนั้นการจัดอบรมให้ความรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันเกี่ยวกับการทาเกษตรอินทรีย์
จึ ง เป็ น เรื่ อ งที่ ต้ อ งกระท าตั้ ง แต่ ใ นช่ ว งระยะแรก การขอความเชื่ อ เหลื อ ในด้ า นการฝึ ก อบรมต่ อ
หน่วยงานราชการอย่างเกษตรอาเภอในขั้นต้นจึงสามารถกระทาได้ หรือแม้แต่การขอความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานราชการอื่นเช่นองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ช่วยจัดอบรมโดยเชิญวิทยากรที่ทาง
กลุ่มต้องการให้มาจัดอบรมให้ความรู้ก็สามารถทาได้เช่นเดียวกัน
2. การสร้ า งโอกาสและเวที ใ นการพบปะกั น ของเกษตรกร ผู้ ป ระกอบการและการส่ ง เสริ ม
การเกษตรแบบ CSA
ปัญหาสาคัญของการทาเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่เกาะพะงันในด้านการตลาดอย่างหนึ่งคือ
ปัญหาผู้ผลิตหรือเกษตรกรบางรายไม่รู้จะนาผลผลิตที่มีไปขายที่ไหน ถึงแม้ว่าจะมีร้านกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเกษตรอินทรีย์ที่ก่อตั้งมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับซื้อและขายสินค้าเกษตร
อินทรีย์แต่ปัญหาในอดีตที่ทาให้เกษตรกรบางส่วนไม่ยอมนาผลผลิตไปฝากขาย เพราะไม่อยากเสีย
ส่วนต่างให้กับร้าน ดังนั้นการนาเกษตรกรในฐานะผู้ผลิตและผู้ประกอบการในฐานะผู้ซื้อเข้ามาพบปะ
กันโดยตรงจะช่วยแก้ปัญหาของเกษตรกรที่ไม่มีตลาดสาหรับนาผลผลิตไปวางขายและปัญหาของ
ผู้ประกอบการที่มีความต้องการแต่ไม่มีแหล่งซื้อผลผลิตได้ อีกทั้งยังจะช่วยแก้ปัญหาการจ่ายส่วนต่าง
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ให้แก่ร้านรับซื้ อด้วย นอกจากนี้ปัญ หาสาคัญ อีกประการหนึ่งคือความไม่เพียงพอและขาดความ
ต่อเนื่องของผลผลิตในอดีตซึ่งกระทบต่อธุรกิจผู้ประกอบการโดยเฉพาะร้านอาหาร การเข้ามาพูดคุย
กันของเกษตรกรและผู้ประกอบการจะช่วยทาให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจปัญหาและความต้องการของกัน
และกันมากขึ้น โดยเกษตรกรเองจะได้ทราบถึงความต้องการทั้งด้านปริมาณและประเภทของผลผลิ ต
ที่ผู้ประกอบการต้องการ ในขณะที่ผู้ประกอบการก็จะทราบถึงกาลังการผลิตของเกษตรกรเพื่อนาไป
วางแผนการจัดการในการจาหน่ายสินค้าของตนเองต่อไป โดยกลุ่มผู้ประกอบการที่จะเข้ามาพูดคุย
ได้แก่กลุ่ มธุรกิจด้านสุ ขภาพบนพื้นที่เกาะพะงัน เช่น กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่อสุขภาพ
ร้านอาหารออร์แกนิค ร้านอาหารมังสวิรัติ โรงเรียนฝึกโยคะ เป็นต้น ซึ่งวิธีดังกล่าวเป็นการดาเนินการ
ตามแนวทาง CSA โดยมีเป้าหมายเพื่อนาไปสู่การรวมกลุ่มสมาชิกร่วมกับผู้ประกอบการและผู้ซื้อซึ่ง
เป็นการลดความเสี่ยงในการผลิตและสนับสนุนด้านการตลาด
3. การใช้ระบบการรับรองมาตรฐาน PGS
สาหรับการรับรองมาตรฐานผลผลิตเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่เกาะพะงัน
นัน้ เนือ่ งจากในระยะแรกยังอยูใ่ นขั้นของการสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุม่ เกษตรกรทีม่ ขี นาดเล็กทาให้
กาลังการผลิตยังมีไม่มากนักและกลุ่มผู้ซื้อเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการภายในพื้นที่ที่มีจานวนไม่มาก
ราย ดังนั้นการเริ่มต้นในการใช้มาตรฐานการรับรองผลผลิตอินทรีย์ที่เหมาะสมในช่วงระยะแรกคือการ
ใช้ระบบการับรองแบบ PGS (Participatory Guarantee System) โดยจะให้เกษตรกรภายในกลุ่มใน
ฐานะผู้ ผ ลิ ต เป็ นผู้ ร่ว มรับ รอง (First Party Certification) นั่ น คื อ ให้ ส มาชิ กในกลุ่ม ร่ว มตรวจสอบ
กันเอง และให้ผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ซื้อเป็นผู้ร่วมตรวจสอบ (Second Party Certification) ซึ่ง
ในอนาคตอาจมีการพัฒนาไปสู่การทาแบรนด์และมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์เกาะพันเอง โดย
ข้อตกลงตามมาตรฐาน PGS ของกลุ่มนี้ให้มาจากการตกลงร่วมกันของกลุ่มสมาชิกและผู้ประกอบการ
4. การสร้างค่านิยมวิถีเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่
การสร้างค่านิยมให้คนในชุมชนหันมาสนใจการทาเกษตรอินทรีย์เป็นปัจจัยสาคัญที่จะทาให้
รากฐานของการส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่เกาะพะงันมีความมั่ นคงแข็งแรงและดาเนิน
ต่อไปได้อย่างยั่งยืน ซึ่งการสร้างค่านิยมดังกล่าวหน่วยงานที่มีบทบาทหลักในการรับผิดชอบควร
ประกอบด้วยหลายส่วน ทั้งภาครัฐ ชุมชน เอกชนสถานประกอบการต่าง ๆ เนื่องจากพื้นที่บนเกาะพะ
งันมีความได้เปรียบในเชิงปริมาณของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะกลุ่มนักท่อ งเที่ยวสายสุขภาพที่มีกาลัง
การซื้อสูงและอยู่ในพื้นที่เป็นเวลานาน เป็นกลุ่มที่เหมาะที่จะเป็นฐานในการสร้างค่านิยมด้านเกษตร
อินทรีย์ให้แผ่กระจายภายในพื้นที่เกาะพะงัน โดยใช้เป็นตัวอย่างในการประชาสัมพันธ์วิถีชีวิตและ
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รูปแบบการพักผ่อนที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพเป็นหลั ก ให้มีการประชาสัมพันธ์ทั้งการเผยแพร่ข้อมูล
ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่นเดียวกับวิธีการประชาสัมพันธ์ของรัฐสิ กขิม โดยมีการสร้างภาพยนตร์หรือโฆษณา
ในภาษาท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงผลเสียจากการใช้สารเคมีและประโยชน์ของการทา
เกษตรอินทรีย์ การจัดทาโปสเตอร์ขนาดใหญ่เป็นภาษาอังกฤษและภาษาท้องถิ่น จัดทาสติ๊กเกอร์ที่
แสดงถึงอันตรายของสารเคมีและนาไปติดที่ยานพาหนะต่าง ๆ เช่นรถยนต์, รถประจาทาง, อาคาร
รัฐบาล, โรงเรียน เป็นต้น
นอกจากนี้โรงเรียนก็เป็นหน่วยที่สาคัญเป็นอย่างมากในการสร้างค่านิยมเกี่ยวกับการทา
เกษตรอินทรีย์เพื่อเป็นการปลูกฝังเด็กรุ่นใหม่ให้หันมาสนใจและให้ความสาคัญ ดังนั้นการดาเนินการ
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรอินทรีย์ตามข้อเสนอในรายงานโครงการ เกาะพะงัน เกาะเกษตรอินทรีย์
ซึ่งประกอบด้วย 5 กิจกรรมสาคัญ คือ
1. การจัดทาแปลงเกษตรอินทรีย์
2. การจัดการเรียนรู้ด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม
3. การจัดการเรียนรู้ด้านอาหาร ทั้งในแง่ของการจัดเตรียม ปรุง และบริโภค
4. การจัดกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน เพื่อเผยแพร่ผลงานของเด็กนักเรียน
5. การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่เป็นไปตามหลักการเกษตรอินทรีย์ เช่น การเลิกใช้
สารเคมี
2. ระยะกลาง (ภายในระยะเวลา 3-5 ปี)
ในระยะแรก (ภายในระยะเวลา 3 ปี) จะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ทา
เกษตรอินทรีย์และวางรากฐานที่สาคัญในการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่เกาะพะงัน ในส่วนของ
การพัฒนาตามมาตรการระยะกลางนี้หากต้องการให้ดาเนินไปได้อย่างสาเร็จลุล่วงเงื่อนไขหนึ่งคือ
จะต้องมีการจัดการตามมาตรการในระยะแรกให้ได้ผลเสียก่อนและสร้างความต่อเนื่องมาจนถึงระยะ
กลาง โดยในระยะกลาง (ภายในระยะเวลา 3-5 ปี) ยังคงต้องรักษาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรไว้
แต่ในระยะนี้จะเป็นระยะที่มีการขยายขนาดของกลุ่มให้มีขนาดใหญ่มากขึ้นโดยการเพิ่มสมาชิกภายใน
กลุ่มทั้งฝั่งของเกษตรกรเองและฝั่งของผู้ประกอบการรวมถึงเพิ่มบทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในส่วน
ต่าง ๆ เป็นช่วงของการเน้นการขยายตลาดและการบูรณาการกับภาคส่วนต่าง ๆ การรวมกลุ่มของ
เกษตรกรยกระดับไปสู่การรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ
เพิ่มโอกาสในการขอความช่วยเหลือและการต่อรองผลประโยชน์จากภาครัฐ
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เนื่องจากเศรษฐกิจบนเกาะพะงันขับเคลื่อนด้วยวิถีการท่องเที่ยวเป็นหลักดังนั้นกลยุทธ์ในการ
รุกคืบของการส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่เกาะพะงันจึงต้องใช้ฐานของ การท่องเที่ยว เป็น
หลักในการส่งเสริมโดยต้องให้วิถีการทาเกษตรอินทรีย์หลอมรวมเข้ากับสภาพสังคมและบริบทของ
เกาะพะงันให้ได้อย่างแนบเนียนเพื่อการดาเนินการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน โดยเป็นลักษณะ
ของการส่ ง เสริ ม เกษตรอิ น ทรี ย์ ค วบคู่ ไ ปกั บ การท่ อ งเที่ ย ววิ ถี อิ น ทรี ย์ “Organic Tourism” ซึ่ ง ใน
ปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภายในพื้นที่เกาะพะงันกาลังได้รับความนิยม การสร้างความเชื่อมโยง
ของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรกรรม กลุ่มผู้ประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรมและสถานฝึกโยคะ
โดยการเชื่อมโยงกันด้วยการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์จะทาให้เกิดความต่อเนื่องของการดาเนินการในกลุ่ม
ธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการและยังเป็นการเพิ่มมูลค่า สร้างอาชีพและโอกาสในการขยายตลาดและ
ทาให้สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มาจากเกาะพะงันเป็นที่รู้จักมากยิ่ งขึ้น การดาเนินการลักษณะเช่นนี้
เปรียบเสมือนกับการเชื่อมโยงกิจกรรมตั้งแต่ต้นน้า กลางน้าและปลายน้าในระบบตลาดของการทา
เกษตรอินทรีย์ภายใต้ชื่อการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์นั่นเอง ดังนั้นในระยะนี้กลุ่มผู้ทาเกษตรอินทรีย์จึง
ต้องขยายการทางานร่วมกันระหว่างกลุ่มเกษตรกรกับกลุ่มการท่องเที่ยวภายในพื้นที่และเพิ่มกิจกรรม
ภายในระบบที่เป็นมากกว่าการผลิตและการซื้อชายสินค้าไปสู่กิจกรรมเชิงท่องเที่ยวควบคู่กันไปด้วย
ทั้งนี้ส่วนงานที่รับผิดชอบในส่วนของการท่องเที่ยวที่สาคัญได้แก่ สมาคมโรงแรมและการท่องเที่ยว
เกาะพะงันซึ่งจะมีบทบาทเข้ามาช่วยในการดาเนินการส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่เกาะพะ
งันผ่านรูปแบบการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ในกลยุทธ์ระยะกลางนี้
ในส่วนนี้การดาเนินการของตัวแสดงที่สาคัญยังคงเป็นกลุ่มเกษตรกรเช่นเดิมที่ยังต้องมีหน้าที่
ในการรวมกลุ่มและขยายขนาดของกลุ่มเกษตรกรรวมไปถึงการขยายตลาดผู้ซื้อ ในขณะที่หน่วยงาน
ภาครัฐยังคงต้องมีหน้าที่ในการเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ
ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรมที่อยู่ในระบบการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ต่อไป อย่างไรก็ตามในฐานะผู้มี
บทบาทในการสนับสนุนการดาเนินงานของเกษตรกรและผู้ประกอบการ ภาครัฐเองจาเป็นที่จะต้องมี
การปรับลักษณะการทางานเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดในอดีตไม่ว่าจะเป็นปัญหาการขาดการทางานแบบ
บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการ และการทาความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการ
กับเกษตรกรถึงความสามารถและข้อจากัดด้านกฎระเบียบของหน่วยงานราชการในการเข้าไปช่วย
ส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์และรวมไปถึงช่องทางในการขอรับความสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ
ของเกษตรกรเองด้ ว ย เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งตรงกั น ยั ง ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ กลุ่ ม
เกษตรกรที่จะใช้สิทธิประโยชน์จากหน่วยงานภาครัฐได้อย่างเหมาะสมตามสิ ทธิที่พึงได้รับและยังเป็น
การปรับทัศนะคติที่ดีต่อกันระหว่างเกษตรกรและภาครัฐเพื่อรองรับการทางานร่วมกันในระยะสุดท้าย
ที่รัฐอาจต้องมีบทบาทเข้ามาช่วยสนับสนุนมากยิ่งขึ้น
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และเช่นเดียวกับในระยะแรกแม้ว่าบทบาทของผู้ขับเคลื่อนการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในระยะ
กลางนี้ยังเป็นกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการธุรกิจในเครือที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่าง ๆ ในขณะที่
ภาครั ฐ ยั ง คงท าหน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ ส นั บ สนุ น ต่ อ เนื่ อ งมาตั้ ง แต่ ร ะยะแรกแต่ ก ารส่ ง เสริ ม คุ ณ ค่ า และการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แนวทางเกี่ยวข้องเกษตรอินทรีย์ยังคงต้องทาอย่างต่อเนื่องร่วมกันมาตั้งแต่
ระยะแรกโดยในระยะนี้การจะเผยแพร่ควบคู่ไปกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นหลัก
วิสัยทัศน์
ผลักดันเกาะพะงันสู่เกาะท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ “Organic Tourism”
ในระยะนี้เป็นการดาเนินการต่อจากระยะแรกเพื่อให้มีผู้ที่สนใจการทาเกษตรอินทรีย์เพิ่มมาก
ขึ้น โดยมีความต้องการที่จะขยายกลุ่มสมาชิกและกลุ่มผู้ประกอบการและผู้ซื้อไปพร้อม ๆ กัน โดยใช้
การท่องเที่ยวซึ่งเป็นจุดแข็งของพื้นที่เป็นฐานในการดาเนินการภายใต้การบูรณาการร่วมกั นของภาค
ธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย วและภาคเกษตรกรรมแบบอิ น ทรี ย์ เ ป็ น การท่ อ งเที่ ย ววิ ถี อิ น ทรี ย์ “Organic
Tourism”
นโยบาย
1. เพื่อขยายกลุ่มสมาชิกเกษตรอินทรีย์และขยายตลาดผู้ซื้อ/ผู้ประกอบการ
2. เพื่อบูรณาการและขับเคลื่อนภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและการทาเกษตรอินทรีย์ไปพร้ อม
กัน
3. เพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ “Organic Tourism” ในพื้นที่เกาะ
พะงัน
เป้าหมาย
1. ภายในระยะเวลา 3 ปี มีสมาชิกกลุ่มเกษตรกรและเครือข่ายผู้ซื้ อและผู้ประกอบการ
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าสองเท่าจากเดิม
2. ภายในระยะเวลา 5 ปี การจั ด กิ จ กรรมส าหรั บ การท่ อ งเที่ ย ววิ ถี อิ น ทรี ย์ “Organic
Tourism” มีความต่อเนื่องและแน่นอน
3. ภายในระยะเวลา 5 ปี ตัวเลขนักท่องเที่ยวในธุรกิจด้านสุขภาพและการท่องเที่ยววิถี
อินทรีย์จะต้องมีจานวนเพิ่มมากขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 30
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ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและหน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. เกษตรกร
2. ผู้ประกอบการ
3. ชุมชน
4. เกษตรอาเภอและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
5. สมาคมโรงแรมและการท่องเที่ยวเกาะพะงัน
เครื่องมือเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องและมาตรการในการดาเนินการ
การส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์ในระระยะแรกเป็นการมุ่งเน้นการสร้างรากฐานและความ
เข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร ส่วนในระยะที่สองนี้จะเป็นการสร้างความต่อเนื่องของการดาเนินการ
ของกลุ่มโดยมาตรการในระยะที่สองนี้จะดาเนินการต่อเนื่องจากมาตรการในระยะแรก โดยยังคงยึด
มาตรการที่ มี ก ารด าเนิ น การในระยะแรกแล้ ว ให้ มี ก ารด าเนิ น การต่ อ ไปโดยมี ม าตรการเ พิ่ ม เติ ม
ดังต่อไปนี้
1. แนวทางการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่เกาะพะงันให้มีความต่อเนื่อง
เพื่อทาให้เกิดความต่อเนื่องในการส่งเสริมการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในระยะแรก (ภายใน
ระยะเวลา 3 ปี) จาเป็นต้องมีการขยายกลุ่มสมาชิกเกษตรอินทรีย์ควบคู่ไปกับการขยายตลาดผู้ซื้อ /
ผู้ประกอบการ ด้วยการดึงดูดให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจหันมาจริงจังกับการทาเกษตรอินทรีย์มาก
ยิ่งขึ้น ส่วนหนึ่งจะช่วยแก้ปัญหาผลผลิตไม่เพียงพอและเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการ
อีกด้วย
2. การส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ “Organic Tourism”
แม้ ว่ า กลุ่ ม เกษตรกรผู้ ท าเกษตรอิ น ทรี ย์ จ ะรวมกลุ่ ม กั น ได้ อ ย่ า งเข้ ม แข็ ง และมี ก ารสร้ า ง
เครือข่ายผู้ประกอบการแล้ว แต่การทาให้เกษตรอินทรีย์แพร่หลายในวงกว้างจาเป็นต้องมีการขยาย
กิจกรรมออกไปในภาคส่วนที่เกี่ย วข้องอื่น ๆ และเนื่องจากเกาะพะงันเป็นพื้นที่ที่ขับเคลื่อนด้วยการ
ท่องเที่ยวเป็นหลักดังนั้นการอาศัยการท่องเที่ยวเพื่อช่วยส่งเสริมวิถีเกษตรอินทรีย์ในด้านการตลาดจึง
เป็นวิธีที่จะทาให้การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่เกาะพะงันเติบโตได้มากขึ้น โดยใช้การจัดกิจกรรม
การท่องเที่ยวแบบวิถีอินทรีย์ Organic Tourism โดยการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์นี้ไม่ใช่เพียงแค่การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการบูรณาการส่วนที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น
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เกษตรกร ผู้ประกอบการ ร้านอาหาร โรงแรม หน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น สานักงานเกษตรอาเภอ
สานักงานเกษตรจังหวัด สานักงานพาณิชย์จังหวัด สมาคมโรงแรมและการท่องเที่ยว เป็นต้น
ในส่วนแรกการจัดกลุ่ม คลัสเตอร์ (Clusters) จาแนกเป็น กลุ่มคลัสเตอร์มะพร้าวอินทรีย์
คลัสเตอร์กลุ่มผักเกษตรอินทรีย์ คลัสเตอร์กลุ่มผลไม้ คลัสเตอร์กลุ่มผู้เลี้ยงหมูหลุ ม คลัสเตอร์กลุ่ม
อาหารทะเล คลัสเตอร์กลุ่มการท่องเที่ยวชุมชน โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันคือการส่งเสริมวีถีเกษตร
อินทรีย์เป็นตัวเชื่อมโยงและใช้การท่องเที่ยววิถีเกษตรอินทรีย์ร้อยเรียงแต่ละคลัสเตอร์เข้าด้วยกันโดย
ใช้จุดขายเกี่ยวกับสินค้าและการอุปโภคบริโภคที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ภายใต้การกากับ
ควบคุมการประสานงานกัน โดยกลุ่มประชารัฐ เป็นเชื่อมโยงกันในแนวตั้ง (Vertical Linkage) ซึ่งเป็น
ความเชื่อมโยงของผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม ตั้งแต่ธุรกิจต้นน้าจนถึงปลายน้าอันจะช่ วย
ก าหนดบทบาทของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ เ ข้ า มาท าหน้ า ที่ ไ ด้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งเหมาะสมในขณะที่
เกษตรกรเองก็ทราบว่าเมื่อเกิดปัญหาหรือต้องการความเชื่อเหลือในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วต้องไปขอ
ความช่วยเหลือที่หน่วยงานใดและอะไรที่สามารถทาได้และไม่สามารถทาได้ เช่น
กลุ่มคลัสเตอร์ผักเกษตรอินทรีย์มีความเชื่อมโยงกันของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักซึ่งเป็นส่วน
ของต้นน้า และผู้ซื้อ ผู้ประกอบการ ร้านอาหาร โรงแรม หรือโรงเรียนฝึกโยคะ เป็นหน่วยกิจกรรม
ส่วนปลายน้า ในส่ วนของหน่วยกิจกรรมต้นน้านั้นจะเกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกเป็นหลัก ดังนั้น
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งจึ ง ต้ อ งเป็ น หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม การท าเกษตรกรรมซึ่ ง ได้ แ ก่
สานักงานเกษตรอาเภอ ส านักงานเกษตรจังหวัด องค์การปกครองส่วนท้อ งถิ่น เป็นต้น ซึ่ งเป็ น
หน่วยงานที่ต้องให้การสนับสนุนในด้านปัจจัยการผลิต การให้คาแนะนา การอบรมให้ความรู้ ไปจนถึง
งบประมาณตามแต่ระเบียบของแต่ละหน่วยงาน ในส่วนของปลายน้านั้นเป็นเรื่องระหว่างและหลังจาก
การส่งออกผลผลิตของเกษตรกรซึ่งเป็นเรื่องของการตลาดดังนั้นหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการ
ส่งเสริมคือ สานักงานพาณิชย์จังหวัด โดยทาหน้าที่ในการช่วยประชาสัมพันธ์ด้านการตลาด จัด
กิจกรรมถนนคนเดินช่วยโฆษณาสินค้า การให้ปัจจัยสนับสนุนอื่น ๆ เช่น เต็นท์สาหรับตั้งร้านแสดง
สินค้าเป็นต้น
หรือกลุ่มคลัสเตอร์มะพร้าวที่หน่วยกิจกรรมต้นน้าอยู่ที่ส่วนของกลุ่มสวนมะพร้าว ดังนั้น
ปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการปลูกมะพร้าวจึงเป็นหน้าที่รับผิดชอบของ สานักงานเกษตร
อาเภอ สานักงานเกษตรจังหวัด และองค์การปกครองส่ว นท้องถิ่น ในขณะที่การแปรรูปมะพร้าวสกัด
เย็น การทารูปแบบบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นหน่วยกิจกรรมกลางน้าและการหาตลาดจัดจาหน่ายในส่วน
ของกิจกรรมปลายน้าควรเป็นหน้าที่ของสานักงานพาณิชย์จังหวัดที่จะเข้ามาช่วยในการส่งเสริมและ
สนับสนุน
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ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต้นน้า กลางน้าหรือปลายน้าในแต่ละคลัสเตอร์ก็สามารถที่จะนาการ
ท่องเที่ยววิถีอินทรีย์เข้าไปร้อยเรียงให้เป็นแพคเก็จการท่องเที่ยวที่มีความต่อเนื่องกัน เช่นในกลุ่มคลัส
เตอร์ผักอินทรีย์ ผู้บริโภคที่มีความต้องการรับประทานผักอินทรีย์สามารถที่จะตามไปเยี่ยมชมแปลงผัก
ที่ร้านอาหารที่รับสินค้ าจากกลุ่มผักอินทรีย์มาจาหน่ายได้ โดยเข้าไปดูการทาแปลงผักอินทรีย์ของ
เกษตรกร อาจมีกิจกรรมการสอนปลูกผักอินทรีย์และลองเข้าไปช่วยเกษตรกรปลูกผักในแปลงสาธิตได้
หรือการเข้าไปเยี่ยมชมสวนมะพร้าวอินทรีย์แล้วเข้าไปดูกระบวนการผลิตน้ามันมะพร้าวที่รับมาจาก
สวนมะพร้าวอินทรีย์และซื้อสินค้าโดยตรงจากเกษตรกรและผู้ประกอบการโดยตรง นับว่าเป็นการ
ท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ที่มีความเชื่อมโยงกันของหน่วยกิจกรรมตั้งแต่ปลายต้นน้าจนถึงปลายน้า ซึ่งส่งผล
ดีต่อทั้งธุรกิจการท่องเที่ยว เกษตรกรและผู้ประกอบการ การสวมวิถีการท่องเที่ยวแบบอินทรีย์เข้าไป
เชื่อมโยงในแต่ละคลัสเตอร์ไม่ได้เป็นความเชื่อโยงในแนวตั้งแต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นความเชื่อมโยง
ในแนวนอน (Horizontal Linkage) อีกด้วย โดยมีความเชื่อมโยงกับหน่วยกิจกรรมสนับสนุนอื่น ๆ
รวมทั้งธุรกิจการให้บริการ โรงแรม สมาคมการค้า สมาคมโรงแรมและการท่องเที่ยวเป็ นต้น ถือเป็น
การบูรณาการในการส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย
3. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเกษตรอินทรีย์
ในระยะกลางของการส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่เกาะพะงันนี้จะเน้นการส่งเสริม
โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นฐานสาคัญ ดังนั้นการประชาสัมพันธ์จึงเป็นสิ่งสาคัญมากในการทาให้ผู้คนหัน
มาสนใจการทาเกษตรอินทรีย์และบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์มากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความ
ต่อเนื่องจากการสร้างค่านิยมวิถีเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ในกลยุทธ์ระยะแรก โดยต้องอาศัยหน่วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งร่ ว มกั น ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละเผยแพร่ ทั้ ง กลุ่ ม เกษตรกรเอง หน่ ว ยงานราชการ สถาน
ประกอบการ สมาคมโรงแรมและการท่องเที่ยว โดยยึดการประชาสัมพันธ์อิงกับการท่องเที่ยวเป็น
หลัก
4. การสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการและเกษตรกร
เนื่องจากกิจกรรมในการส่งเสริมในระยะกลางนี้หน่วยงานราชการจาเป็นต้องเข้ามามีบทบาท
ในการสนับสนุนในหลาย ๆ กิจกรรม ดังนั้นการทาความเข้าใจร่วมกันระหว่างเกษตรกร ผู้ประกอบการ
และหน่วยงานราชการเอง โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรจาเป็นต้องมีความเข้าใจถึงบทบาท ระเบียบและ
ข้อจากัดของหน่วยงานราชการในการเข้ามาให้การสนับสนุน เช่น ขีดจากัดในการให้ปัจจัยการ
สนับสนุนของหน่วยงานราชการแต่ละหน่วยงาน ทั้งในรูปของปัจจัยการผลิตและในรูปแบบของ
งบประมาณ เช่น การขึ้นทะเบียนกลุ่มเกษตรกร ปัญหาอย่างหนึ่งของเกษตรกรคือความต้องการการ
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สนับสนุนจากหน่วยงานราชการในรูปแบบของงบประมาณแต่รัฐไม่สามารถดาเนิน การให้ได้ในบาง
กรณีอันเนื่องมาจากอุปสรรคด้านกฎระเบียบภายในระบบราชการ อย่างไรก็ตามยังมีข้อกาหนดที่เป็น
เงื่อนไขในการขอรับงบประมาณสนับสนุนโดยเกษตรกรต้องรวมกลุ่มกันจดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตร ซึ่งจะเป็นช่องทางในการของบประมาณสนับสนุนได้ตามระเบีย บ
ราชการและยังเป็นการเพิ่มอานาจในการเจรจาต่อรองในโครงการต่าง ๆ กับหน่วยงานราชการใน
อนาคต
5. การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานราชการที่มีบทบาทในการเข้ามาสนับสนุนการทาเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่เกาะพะงัน
ที่ผ่านมาทั้งในด้านปัจจัยการผลิ ต งบประมาณ การเข้ามาให้ความรู้และฝึกอบรมนั้นมีด้วยกันหลาย
หน่วยงานแต่เนื่องจากไม่มีการทางานในเชิงบูรณาการร่วมกัน จึงเป็นไปในลักษณะของต่างคนต่างทา
ไม่มีการวางแผนร่วมกันและขาดเจ้าภาพหลักในการดาเนินการทาให้เกษตรกรเกิดความสับสนและ
การดาเนินการส่งเสริมก็ทาได้ไม่ เต็มประสิทธิภาพจึงมีความจาเป็นที่จะต้องสร้างเครือข่ายภายใน
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกันเองโดยให้มีการประชุมวางแผนร่วมกันเป็นวาระเฉพาะในการส่งเสริม
การทาเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่เกาพะงันซึ่งหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องได้แก่ สานักงานเกษตรอาเภอ
เกาะพะงันเป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนแผนร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสามแห่ง
ได้แก่ เทศบาลตาบลเกาะพะงัน เทศบาลตาบลเพชรพะงัน เทศบาลตาบลบ้านใต้ สานักงานพณิชย์
จังหวัด สานักงานเกษตรจังหวัด และเนื่องจากการขยายขอบเขตของการส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์
จากในระยะแรกที่เน้นส่งเสริมความเข้มแข็งและการขับเคลื่อนภายในกลุ่มเกษตรกรไปสู่การส่งเสริม
บนพื้นฐานของการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ ทาให้ตัวแสดงที่มีความเกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้นจึงจาเป็นต้องมี
การดาเนินการร่วมกันของหลายภาคส่วน เช่น สมาคมโรงแรมและการท่องเที่ยวเกาะพะงัน เป็นต้น
3.ระยะสุดท้าย (ภายในระยะเวลา 5-20 ปี)
มาตรการในระยะสุดท้ายคือการทาให้เกาะพะงันเป็นเกาะเกษตรอินทรีย์ให้ได้มากที่สุดและ
เพื่อให้มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนซึ่งมาตรการในระยะสุดท้ายนี้จะเป็นส่วนที่ต่อเนื่องจาก
มาตรการระยะแรก (สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ทาเกษตรอินทรีย์) และระยะกลาง (การ
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ผ่านการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์) โดยเป็นมาตรการระยะยาวที่มุ่งเน้นความสาเร็จ
ในช่วงระยะเวลา 20 ปี ซึ่งเป็นการมุ่งเน้นที่ตลาดทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ ในระยะนี้การรวมกลุ่ม
ของเกษตรกรผู้ทาเกษตรอินทรีย์จะต้องมาถึงการรวมกลุ่มกันในเชิงธุรกิจหรือในรูปแบบของ Social
Enterprise การรวมกลุ่มไปสู่การจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนเพื่อเพิ่มช่องทางในการขยายการลงทุน
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และขยายกิจกรรมการผลิตให้มีขนาดใหญ่รองรับตลาดที่เติบโตมากขึ้ น และทาให้วิถีเกษตรอินทรีย์
หลอมรวมเข้ากับวิถีชีวิตบนเกาะพะงันอย่างสมบูรณ์
ในส่วนบทบาทของภาครัฐในฐานะที่เป็นผู้มีหน้าที่สนับสนุนการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์บน
พื้นที่เกาะพะงันมาตั้งแต่ระยะแรก สาหรับในระยะสุดท้ายนี้การเข้ามาช่วยสนับสนุน ส่งเสริมการทา
เกษตรอินทรีย์จะมีบทบาทในระดับที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นเนื่องจากการขยายตลาดสินค้าของกลุ่มเกษตรกร
ที่เพิ่มขึ้นและเปลี่ยนรูปแบบมาสู่การทาเกษตรกรรมเชิงธุรกิจแบบเต็มตัวประกอบกับความพยายามที่
จะผลักดันให้พื้นที่ทั้งเกาะพะงันเป็นเป็นเกาะอินทรีย์ดังนั้นการสนับสนุนของภาครัฐจึงทาได้โดยการ
ออกข้อระเบียบ ข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่จะช่วยสนับสนุนและเอื้ออานวยให้การผลักดันวิถีชีวิตในเกาะ
พะงั น เปลี่ ย นไปสู่ วิ ถี อิ น ทรี ย์ เช่ น การออกเทศบั ญ ญั ติ ห้ า มน าผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ คมี เ ข้ า มาในพื้ น ที่ การ
สนับสนุนการให้ความรู้และข้อมูลที่เกี่ยวกับการตลาดในระดับที่ใหญ่ขึ้น รวมไปถึงการแปรรูปสินค้า
และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในระยะนี้สิ่งที่จาเป็นต่อการพัฒนาของกลุ่มและช่วยส่งเสริมคือการสนับสนุน
ด้านการจัดการองค์ความรู้และการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อช่วยสนับสนุนระบบการผลิตของกลุ่มที่
มีการขยายตัวเป็นธุรกิจรวมไปถึงการสนับสนุนด้านการเงิน การลงทุนและภาษีให้กับผู้ประกอบการ
ด้านเกษตรอินทรีย์ด้วย
วิสัยทัศน์
เกาะพะงัน เกาะอินทรีย์
ในระยะสุดท้ายนี้เป็นความต้องการที่จะทาให้พื้นที่เกาะพะงันกลายเป็นเกาะเกษตรอินทรีย์
ให้ได้มากที่สุด โดยผลักดันให้กลุ่มเกษตรกรที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มวิสาหกิจดาเนินกิจกรรมในรูปแบบ
ของการทาเป็นธุรกิจ ทั้งในด้านของการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์รวมไปถึงการทาให้วิถีชีวิตและ
กิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่เป็นไปในทิศทางของวิถีเกษตรอินทรีย์และดาเนินไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
นโยบาย
1. เพื่อให้เกาะพะงันเป็นเกาะอินทรีย์
2. เพื่อส่งเสริมปัจจัยภายนอกที่เอื้อต่อการทาเกษตรอินทรีย์ในระยะยาว
3. เพื่อปรับเปลี่ยนการทาเกษตรกรรมในพื้นที่เกาะพะงันให้เข้าสู่วิถีเกษตรอินทรีย์ทั้งหมด
4. เพื่อขยายตลาดการจาหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย์ของเกาะพะงันและการพัฒนากลุ่ม
เกษตรกรสู่กลุ่มธุรกิจ
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เป้าหมาย
1. ในระยะ 20 ปี เกาะพะงันเป็นเกาะอินทรีย์
2. ในระยะ 10 ปี ลดการนาเข้าสารเคมี สินค้าและวัตถุดิบที่ไม่ใช่อินทรีย์จากภายนอกเกาะ
ร้อยละ 50
3. ในระยะ 10 -20 ปี กลุ่มเกษตรกรพัฒนาสู่กิจการในเชิงธุรกิจ และสินค้าอินทรีย์ในเกาะพะ
งันเข้าสู่มาตรฐานสากล
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและหน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. คณะรัฐมนตรี
2. คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ
3. กรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4. ส านักงานมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
5. กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
6. กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
7. สถานีตารวจภูธรเกาะพะงัน
8. กรมสรรพากร
9. องค์ ก ารปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (เทศบาลต าบลเกาะพะงั น เทศบาลต าบลเพชรพะงั น
เทศบาลตาบลบ้านใต้)
10. สถาบันการเงิน
เครื่องมือเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องและมาตรการในการดาเนินการ
1. การพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การเป็นกลุ่มธุรกิจเกษตรอินทรีย์
หลั ง จากการสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ กลุ่ ม เกษตรกรในระยะแรกสู่ ก ารพั ฒ นาเป็ น กลุ่ ม
วิสาหกิจชุมชนในระยะกลางแล้ว เพื่อให้สนองต่อจานวนสมาชิกและตลาดที่เพิ่มมากขึ้น การพัฒนา
ของกลุ่มแบบเดิมไปสู่การดาเนินกิจกรรมในรูปแบบของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนเพื่อเพิ่มช่องทางในการ
เปิดรับการลงทุนและขยายกิจกรรมการผลิตให้มีขนาดใหญ่รองรับความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น
โดยสานักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฏร์ธานีมีหน้าที่คอยประสานและให้คาแนะนาช่วยเหลือและออก
มาตรการช่วยเหลือในด้านอื่น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนธุรกิจต่าง ๆ
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2. การผลักดันผลผลิตสินค้าอินทรีย์ออกสู่ตลาดระดับสากล
ในระยะสุดท้ายของการส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์ในพื้ นที่เกาะพะงันเป็นความต้องการที่
จะขยายตลาดให้กับผลผลิตและสินค้าของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ให้ไปไกลมากกว่าแค่เฉพาะพื้นที่เกาะพะ
งัน จากกลยุทธ์การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในระยะแรกเป็นการใช้ระบบการรับรองมาตรฐานแบบมี
ส่วนร่วม (Participatory Guarantee Systems : PGS) ไปสู่มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่เป็นที่
ยอมรับของตลาดในระดับที่สูงขึ้นจาเป็นที่จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลผลิตและสินค้าที่ได้รับ
ความเชื่อมั่นและเป็นที่ยอมรับของทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ การผลักดันให้มีการ
ยกระดับการรับรองมาตรฐานจาเป็นที่จะต้ องได้รับความรู้เกี่ยวกับเงื่อนไข มาตรฐานการเพาะปลูก
และการเตรียมการระหว่างขั้นตอนต่าง ๆ ในการเข้ารับการประเมิน โดยสานักงานมาตรฐานเกษตร
อิ น ทรี ย์ (มกท.) จะเป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการให้ ค าแนะน าและสนั บ สนุ น อย่ า งไรก็ ต ามในการ
ดาเนินการรับรองมาตรฐานต้องอาศัยบุคคลที่ 3 (Third Party) หรือหน่วยงานภายนอกที่เป็นกลาง
เข้ามาช่วยตรวจสอบส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายด้านการดาเนินการตรวจสอบรับรองตามมาด้วยซึ่งหน่วยงาน
ที่จะต้องเข้ามาช่วยสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดการตรวจสอบนี้ได้แก่ สานักงานเกษตรจังหวัด
และสานักงานเกษตรอาเภอร่วมกับเกษตรกร
3. บทบาทของรัฐในฐานะตัวแสดงสาคัญของการส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่เกาะพะงัน
1. คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบประกาศให้เกาะพะงันเป็นเกาะเกษตรอินทรีย์ภายใน
ระยะเวลา 20 ปี
2. กลยุทธ์ในการจากัดปุ๋ยเคมีและผลิตภัณฑ์กาจัดศัตรูพืช
จากัดการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงและแทนที่ด้วยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารกาจัดศัตรูพืช
ชีวภาพและปัจจัยการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยการปิดช่องทางการนาเข้าและเฝ้าระวังในจุด
ตรวจเพื่อไม่ให้มีการนาเข้าสารเคมีเข้ามาในพื้นที่เกาะพะงัน โดยอาศัยมติคณะรัฐมนตรีประกาศให้
เกาะพะงันเป็นเกาะอินทรีย์และการออกเทศบัญญัติบังคับห้ามนาปุ๋ยเคมีและผลิตภัณฑ์กาจัดศัตรูพืช
ขึ้นมาบนเกาะตามรายการอนุญาตและห้ามนาเข้าโดยออกเป็นประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดยกรมวิชาการเกษตรโดยร่วมมือกับสถานีตารวจภูธรเกาะพะงันในการสุ่มตรวจค้นการนาเข้า
3. กลยุทธ์ด้านการตลาด การแปรรูปผลิตภัณฑ์อินทรีย์และการเพิ่มมูลค่า
สารวจและหาตลาดในระดับชาติและระดับนานาชาติสาหรับรองรับสินค้าเกษตรอินทรีย์เกาะพะงัน
ส่งเสริมร้านค้าปลีกและตลาดสาหรับขายผลผลิตของเกษตรกรโดยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดทั้งที่ยังไม่แปรรูป
และแปรรูปแล้วจะต้องได้รับตราสินค้าที่มีสญ
ั ลักษณ์สินค้าอินทรีย์เกาะพะงัน จัดให้มีการ
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ประชาสัมพันธ์ในวงกว้างและผลักดันให้สินค้าอินทรีย์จากเกาะพะงันเข้าร่วมการจัดงานแสดงสินค้า
เกษตรอินทรีย์โลก (World Organic Expo) ที่จัดเป็นประจาทุกปี โดยบทบาทหน้าที่หลักเป็นของ
กระทรวงพาณิชย์และสานักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฏร์ธานี
4. กลยุทธ์การสนับสนุนด้านจัดการองค์ความรู้ การวิจัยและนวัตกรรม
ให้การสนับสนุนการวิจัยด้านเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนโดยมีสถาบันวิจัยภายในพื้นที่เกาะพะงันเพื่อ
ตอบสนองต่อปัญหาเฉพาะภายในพื้นที่ โดยให้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสานักงานเกษตรอาเภอ
และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในกากับของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
4.1 ทดลองเกี่ยวกับประสิทธิภาพของสารกาจัดศัตรูพืชชีวภาพในพื้นแต่ละชนิดที่
แตกต่ า งกั น ภายใต้ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของศู น ย์ จั ด การศั ต รู พื ช ชุ ม ชน (ศจช.) ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ที่
สานักงานเทศบาลตาบลบ้านใต้
4.2 ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การสร้ า งนวั ต กรรมด้ า นเกษตรอิ น ทรี ย์ ตั้ ง แต่ ขั้ น การผลิต
บารุงรักษา เก็บเกี่ยว การแปรรูป บรรจุภัณฑ์ การขนส่ง ไปจนถึงการตลาด
4.3 ส่งเสริมให้มีการสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ทั้ง
ต่อผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้บริโภคและเจ้าหน้าที่
4.4 การจัดทาฐานข้อมูลด้านเกษตรอินทรีย์ในทุกระดับ รวบรวมสภาพปัญหาและ
วิธีการแก้ไขรวมทั้งภูมิปัญญาชาวบ้านของเกษตรกรในพื้นที่โดยเกษตรอาเภอเป็ผู้รับผิดชอบ
5. กลยุทธ์ด้านการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน
สนับสนุนให้มีการผลิตปัจจัยการผลิตที่เป็นอินทรีย์ วัตถุอย่างเพียงพอ เช่น เมล็ดพันธุ์และปุ๋ย
อินทรีย์ โดยการสร้างเครื อข่ ายระหว่ า งเกษตรกรที่ ปลูก พื ชและเกษตรกรผู้ผลิ ต ปุ๋ย อินทรีย์ เช่ น
เกษตรกรที่ทาการปศุสัตว์ กลุ่มผู้เลี้ยงหมูหลุม เป็นต้น ภายใต้ความรับผิดชอบของสานั กงานเกษตร
อาเภอและสานักงานปศุสัตว์อาเภอเกาะพะงัน
6. กลยุทธ์การสนับสนุนด้านงบประมาณและภาษี
6.1 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณสาหรับเกษตรกรที่ทาเกษตร
อินทรีย์ในอัตราที่จูงใจต่อไร่
6.2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเกาะพะงันประกาศเทศบัญญัติงดเว้นการเก็บภาษี
โรงเรือนสาหรับร้านค้าของกลุ่มวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์
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6.3 สถาบั น ทางการเงิ น เช่ น กองทุ น หมู่ บ้ า นและธนาคารเพื่ อ การเกษตรและ
สหกรณ์ ธนาคารกรุงไทย (ธกส.) ให้คิดดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราพิเศษ ไม่เกินร้อยละ 3 สาหรับ
เกษตรกรที่ต้องการกู้เงินเป็นทุนสาหรับการทาเกษตรอินทรีย์
6.4 กรมสรรพากรพิจารณาให้กลุ่มวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์ที่มีรายรับจากการขาย
ผลผลิตเข้ากลุ่มไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อปี จะได้รับการละเว้นการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม โดย
จัดทาเป็นประกาศกระทรวง
ตารางที่ 7 แสดงรายการผู้มบี ทบาทรับผิดชอบด้านเครื่องมือเชิงนโยบายและมาตรการในการ
ดาเนินการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่เกาะพะงันในแต่ละระยะ
เครือ
่ งมือเชงิ นโยบายทีเ่ กีย
่ วข ้องและมาตรการในการดาเนินการ

ผู ้มีบทบาทรับผิดชอบ

ระยะแรก ( 3 ปี )
- สร ้างค่านิยมวิถเี กษตรอินทรียใ์ นพืน
้ ที่

- วางระบบการรับรองมาตรฐาน PGS
- อบรมความรู ้เบือ
้ งต ้นทีจ
่ าเป็ น
- การสง่ เสริมการรวมกลุม
่
- การวางแผนการผลิตร่วมกันและการแลกเปลีย
่ นประสบการณ์

- แสวงหาความชว่ ยเหลือจากภายนอก

- CSA

- เกษตรกร
- สานั กงานเกษตรอาเภอ
- องค์กรปกครองสว่ น
ท ้องถิน
่
- เกษตรกร
- ผู ้ประกอบการ
- เกษตรอาเภอ
- เกษตรกร
- เกษตรกร
- ผู ้ประกอบการ
- เกษตรกร
- สานั กงานเกษตรอาเภอ
- องค์กรปกครองสว่ น
ท ้องถิน
่
- เกษตรกร
- ผู ้ประกอบการ

ระยะกลาง (3-5 ปี )

การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานราชการทีเ่ กีย
่ วข ้อง

"Organic Tourism"

- เกษตรกร
- องค์กรปกครองสว่ น
ท ้องถิน
่
- สานั กงานพาณิชย์จังหวัด
- สานั กงานเกษตรอาเภอ
- เกษตรกร
- สมาคมโรงแรมและการ
ท่องเทีย
่ วเกาะพะงัน
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เครือ
่ งมือเชงิ นโยบายทีเ่ กีย
่ วข ้องและมาตรการในการดาเนินการ

ผู ้มีบทบาทรับผิดชอบ

ั พันธ์และเผยแพร่แนวทางเกษตรอินทรีย ์
- ประชาสม

- เกษตรกร
- ผู ้ประกอบการ
- สมาคมโรงแรมและการ
ท่องเทีย
่ วเกาะพะงัน

- สร ้างความเข ้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการและ
เกษตรกร
- สง่ เสริมการรวมกลุม
่ ให ้มีความเข ้มแข็ง ต่อเนือ
่ ง
ระยะสุดท ้าย ( 5-20 ปี )
- มติ ครม. เห็นชอบประกาศให ้เกาะพะงันเป็ นเกาะเกษตร
อินทรียภ
์ ายในระยะเวลา 20 ปี
- กลยุทธ์ในการจากัดปุ๋ยเคมีและผลิตภัณฑ์กาจัดศัตรูพช
ื

- กลยุทธ์การสนับสนุนด ้านจัดการองค์ความรู ้ การวิจัยและ
นวัตกรรม

- กลยุทธ์ด ้านการพัฒนาปั จจัยพืน
้ ฐาน

ิ ค ้าอินทรียอ
่ ลาดระดับสากล
- การผลักดันผลผลิตสน
์ อกสูต

- งบประมาณจูงใจจาก อปท. สาหรับเกษตรกรทีท
่ าเกษตร
อินทรีย ์
- เทศบัญญัตงิ ดเว ้นการเก็บภาษี โรงเรือนสาหรับร ้านค ้าของ
กลุม
่ วิสาหกิจเกษตรอินทรีย ์

- หน่วยงานราชการทุก
หน่วยทีเ่ กีย
่ วข ้อง
- เกษตรกร
- เกษตรกร
ผู ้ประกอบการ
ครม.
องค์กรปกครองสว่ นท ้องถิน
่
- สานั กงานเกษตรอาเภอ
- กรมสง่ เสริมวิชาการ
เกษตร
- ศูนย์เรียนรู ้การเพิม
่
ิ ธิภาพการผลิต
ประสท
ิ ค ้าเกษตร
สน
- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
องค์กรปกครองสว่ นท ้องถิน
่
-

สานั กงานพาณิชย์จังหวัด
กระทรวงพาณิชย์
สานั กงานเกษตรอาเภอ
สานั กงานเกษตรจังหวัด
เกษตรกร

องค์กรปกครองสว่ นท ้องถิน
่
องค์กรปกครองสว่ นท ้องถิน
่

- มาตรการทางการเงิน

- องค์กรปกครองสว่ น
ท ้องถิน
่
- สถาบันทางการเงิน

- ละเว ้นการเรียกเก็บภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ กลุม
่ วิสาหกิจเกษตรอินทรีย ์
ทีม
่ 'ี รายรับจากการขายผลผลิตเข ้ากลุม
่ ไม่เกิน 2 ล ้านบาท
่ ารเป็ นกลุม
พัฒนากลุม
่ เกษตรกรสูก
่ ธุรกิจเกษตรอินทรีย ์

กรมสรรพากร
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ตารางที่ 8 แสดงเครื่องมือเชิงนโยบายและมาตรการกลยุทธ์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายการ
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
บทบาท
ของตัว
แสดง

เครือ
่ งมือเชงิ
นโยบายและ
มาตรการ

ภาครัฐ

Sticks

ภาครัฐ

Carrots

ผู ้ประ
กอบการ

ระยะแรก ( 3 ปี )

ระยะกลาง
(3-5 ปี )

การบูรณาการ
ร่วมกันของ
หน่วยงาน
ราชการที่
เกีย
่ วข ้อง

"Organic
Tourism"

- สร ้างค่านิยม
วิถเี กษตร
อินทรียใ์ นพืน
้ ที่

เกษตรกร
ภาครัฐ

้
กลยุทธ์ทใี่ ชในการขั
บเคลือ
่ น

Sermons
- PGS
- อบรมความรู ้
เบือ
้ งต ้นทีจ
่ าเป็ น

ั พันธ์
- ประชาสม
และเผยแพร่
แนวทางเกษตร
อินทรีย ์
- สร ้างความ
เข ้าใจร่วมกัน
ระหว่าง
หน่วยงาน

ระยะสุดท ้าย
(5-20 ปี )

- มติ ครม. เห็นชอบ
ประกาศให ้เกาะพะงัน
เป็ นเกาะเกษตรอินทรีย ์
ภายในระยะเวลา 20 ปี
- กลยุทธ์ในการจากัด
ปุ๋ยเคมีและผลิตภัณฑ์
กาจัดศัตรูพช
ื
- กลยุทธ์การสนับสนุน
ด ้านจัดการองค์ความรู ้
การวิจัยและนวัตกรรม
- กลยุทธ์ด ้านการ
พัฒนาปั จจัยพืน
้ ฐาน
- การผลักดันผลผลิต
ิ ค ้าอินทรียอ
สน
์ อกสู่
ตลาดระดับสากล
- งบประมาณจูงใจจาก
อปท. สาหรับเกษตรกร
ทีท
่ าเกษตรอินทรีย ์
- เทศบัญญัตงิ ดเว ้นการ
เก็บภาษี โรงเรือน
สาหรับร ้านค ้าของกลุม
่
วิสาหกิจเกษตรอินทรีย ์
- มาตรการทางการเงิน
- ละเว ้นการเรียกเก็บ
ภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ กลุม
่
วิสาหกิจเกษตรอินทรีย ์
ทีม
่ รี ายรับจากการขาย
ผลผลิตเข ้ากลุม
่ ไม่เกิน
2 ล ้านบาท
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บทบาท
ของตัว
แสดง

เครือ
่ งมือเชงิ
นโยบายและ
มาตรการ

้
กลยุทธ์ทใี่ ชในการขั
บเคลือ
่ น
ระยะแรก ( 3 ปี )

- การสง่ เสริม
การรวมกลุม
่

เกษตรกร

Communitarianism

ระยะกลาง
(3-5 ปี )

ราชการและ
เกษตรกร
สง่ เสริมการ
รวมกลุม
่ ให ้มี
ความเข ้มแข็ง
ต่อเนือ
่ ง

ระยะสุดท ้าย
(5-20 ปี )

พัฒนากลุม
่ เกษตรกรสู่
การเป็ นกลุม
่ ธุรกิจ
เกษตรอินทรีย ์

- การวางแผน
การผลิตร่วมกัน
และการ
แลกเปลีย
่ น
ประสบการณ์
- แสวงหาความ
ชว่ ยเหลือจาก
ภายนอก
- CSA

5.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ภาครัฐควรกาหนดให้สานักงานเกษตรอาเภอเป็นเจ้าภาพหลักในการดาเนินการส่งเสริม
เกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ กาหนดภารกิจร่วมกับท้องถิ่นโดยการใช้งบประมาณร่วมกัน
จากการศึกษาผู้ วิจัย พบว่า ปัญ หาหนึ่ งของการทางานของหน่ วยงานราชการที่ท าให้ ก าร
ส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่เกาะพะงันไม่ประสบผลสาเร็จคือการที่หน่วยงานแต่ละหน่วยไม่
มีการดาเนินการแบบบูรณาการร่วมกัน เนื่องจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเช่น สานักงานเกษตร
จังหวัด สานักงานเกษตรอาเภอ สานักงานพาณิชย์จังหวัด สานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปจนถึง
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงอันได้แก่ เทศบาลตาบลเพชรพะงัน เทศบาล
ตาบลบ้านใต้และเทศบาลตาบลเกาะพะงัน เป็นหน่วยงานที่ทางานแยกส่วนกันมีอานาจหน้าที่และ
สายการบังคับบัญชาที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่าในการดึงหน่วยงานราชการส่วนต่าง ๆ ที่
มี ลั ก ษณะแตกต่ า งกั น เช่ น นี้ ใ ห้ เ ข้ า มาท างานร่ ว มกั น แบบบู ร ณาการอาจท าได้ โ ดยการจั ด ตั้ ง เป็ น
งบประมาณดาเนินการเฉพาะเรื่องการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่เกาะพะงันโดยเฉพาะ และให้มี
การตั้งคณะกรรมการทางานภายใต้การดูแลของเกษตรอาเภอโดยเป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อน
การส่งเสริมนโยบายในส่วนของภาคส่วนราชการ การขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณและภารกิจที่ตั้งขึ้น
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โดยเฉพาะนี้จะทาให้หน่วยงานแต่ละหน่วยงานมีการมุ่งเน้นความสาคัญและได้มีการเข้ามาพูดคุย
ทางานร่วมกันมากกว่าที่เป็นอยู่เดิมซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการขาดการทางานแบบบูรณาการร่วมกันได้
2. แนวทางการส่งเสริมที่ยังยืน
จากที่ผู้วิจัยได้นาเสนอแนวทาง เครื่องมือ กลยุทธ์ ในการส่งเสริมนโยบายเกษตรอินทรีย์บน
พื้นที่เกาะพะงันไปแล้วนั้น ประเด็นที่ต้องให้ความสาคัญต่อมาก็คือจะทาอย่างไรให้การส่งเสริมการทา
เกษตรอินทรีย์ในพื้นที่เกาะพะงันมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ผู้วิจัยจึงได้ทาการยึดตัว
แบบการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Model) ใช้เป็นตัวแบบเพื่อวางแนวทางใน
การส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่เกาะพะงันให้มีความยั่งยืนต่อไป
ในตัวแบบการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Model) ได้เน้นความส าคัญ
ของปัจจัยสามส่วนด้วยกันอันได้แก่ สังคม (Social) ที่มุ้งเน้นในการรักษาเสถียรภาพทางสังคมและ
วัฒนธรรมรวมไปจนถึงการสร้างความเท่าเทียมกันภายในสังคมของคนทุกระดับชั้นโดยมีเป้าหมาย
สู ง สุ ด ในการรั ก ษาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนในสั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ ม (Environmental) เน้ น การรั ก ษา
สิ่ ง แวดล้ อ มและระบบนิ เ วศ ดู แ ลรั ก ษาทรั พ ยากรสิ่ ง แวดล้ อ มและใช้ ท รั พ ยากรเหล่ า นั้ น ให้ มี
ประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อคงสภาพและส่งต่อไปสู่คนคนรุ่นหลังให้ยังคงมีทรัพยากรที่จาเป็นต่อการดารง
ชีพใช้อยู่ สุดท้ายคือ เศรษฐกิจ เป็นแนวคิดที่มุ่งให้ภาคธุรกิ จสามารถสร้างกาไรให้ได้มากที่สุดโดยใช้
ต้นทุนให้น้อยที่สุด ดังนั้นการดาเนินการทางธุรกิจจึงต้องให้ความสาคัญกับประสิทธิภาพในการผลิต
เพื่อที่จะได้มีการนาทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและเป็นธุรกิจที่มีประโยชน์กับสังคมและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2546)
ดังนั้นแล้วตัวแบบการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Model) จึงเป็นการให้
ความสาคัญที่เท่าเทียมกันของความสัมพันธ์ระหว่าง สังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจที่ ต้องขับเคลื่อน
ไปพร้อม ๆ กันและมีการตระหนักถึงบทบาทของแต่ละส่วนที่ไม่ได้มีความสาคัญยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ใน
ส่ ว นของนโยบายการส่ ง เสริ ม เกษตรอิ น ทรี ย์ บ นพื้ น ที่ เ กาะพะงั น จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี นั้ น ผู้ วิ จั ย
พิจารณาตัวแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยให้ความสาคัญกับแนวทางด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ
เช่นเดียวกัน โดยการส่งเสริมจะต้องอยู่บนพื้นฐานของแนวทางของการรักษาสมดุลของวัฒนธรรมตาม
วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของคนในพื้นที่ที่มีการทาการเกษตรแบบอินทรีย์ตั้งแต่ดั้งเดิมประกอบกับการให้
ความสาคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศที่ไม่มีการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกเป็นการไม่
ทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างไรก็ตามจากการเสนอแนวทางการส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่เกาะพะงันที่
ผ่านมาผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการใช้การตลาดและการรวมกลุ่มทาเกษตรกรรมธุรกิจของเกษตรกร
ดังนั้นในการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงเป็นการใช้แนวคิดด้าน
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เศรษฐกิจเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก โดยมีกลุ่มเศรษฐกิจ Social Enterprise ของกลุ่มเกษตรกรเป็นตัว
ขับเคลื่อนบนพื้นฐานของการทาธุรกิจด้านการเกษตรอินทรีย์ที่ให้ความสาคัญกับสังคมและรับผิดชอบ
สิ่งแวดล้อมซึ่งสามารถแสดงความสัมพันธ์ของแนวคิดทั้งสามด้านได้ดังรูป

Sustainable Promoting Organic Agriculture In Pha Ngan Model
จากรูปจะเห็นว่าแนวคิดด้านสังคมและแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กันในส่วนที่
เท่ า กั น แต่ แ นวคิ ด ด้ า นเศรษฐกิ จ จะถื อ เป็ น ด้ า นที่ ค รอบคลุ ม อี ก สองด้ า นโดยใช้ เ ป็ น ตั ว น าในการ
ขับเคลื่อนการส่งเสริม หากการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานีสามารถ
ดาเนินการไปได้ภายใต้แนวคิดตามตัวแบบข้างต้นก็จะทาให้การส่งเสริมนโยบายเกษตรอินทรีย์บน
พื้นที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประสบผลสาเร็จและดาเนินไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
5.4 ข้อเสนอแนะทางวิชาการ
จากการศึกษาเรื่องนโยบายการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะทางวิชาการดังต่อไปนี้
1. การศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิง
คุณภาพเป็นหลักจึงอาจมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับลักษณะการอธิบายปรากฏการณ์ที่เป็นหลักทั่วไป ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรมีการสารวจความคิดเห็นหรือมาตรการที่เป็นไปได้เกี่ยวกับการส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์บนพื้นที่เกาะพะงันจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณต่อไป
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2. การศึกษาโดยการเพิ่มกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญ เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ผู้ให้ข้อมูลสาคัญคือ
หน่วยงานราชการ เกษตรกรและผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแสดงที่เกี่ยวข้องและมีบทบาทโดยตรงกับ
การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่เกาะพะงัน อย่างไรก็ตามหากมีการศึกษาในระดับต่อไป ควรเพิ่ม
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญที่มีความเกี่ยวข้องในส่วนอื่น ๆ เช่น ประชาชนทั่ วไปในฐานะผู้ซื้อสินค้าหรือ
สถานศึกษาในฐานะหน่วยของสังคมที่จะช่วยปลูกฝังค่านิยมเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น
5.5 ข้อจากัดของงานวิจัย
ในการศึกษาเรื่องนโยบายการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เป็นการศึกษาถึงแนวทางการนานโยบายการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ไปปฏิบัติในพื้นที่เกาะพะงัน ซึ่งใน
ขั้นตอนของการเดินทางเข้าไปเก็บข้อมูลพบว่าพื้นที่ในการเก็บข้อมูลมีลักษณะเป็นเกาะกลางทะเล
ระยะทางค่อนข้างไกลจากชายฝั่งเกิดเป็นข้อจากัดในด้านเวลาและงบประมาณ ทาให้ผู้วิจัยไม่สามารถ
เดินทางเข้าไปติดตามข้อมูลได้ บ่อยครั้ง นอกจากนี้การลงพื้นที่เก็บข้อมูลแต่ละครั้งมีระยะเวลาที่
ค่อนข้างสั้นทาให้เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ เช่น เกษตรกร ได้เป็นจานวนไม่มากนัก
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