สถานการณ์ ความมั่นคงทางอาหารของคนใต้ ตอนที่ 2
เดินหน้ ายุทธศาสตร์ ข้าวอินทรี ย์ของคนเมืองลุง
เกียรติศักดิ์ ยั่งยืน
“แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาข้ าวอินทรี ย์ จังหวัดพัทลุง ” ปี 2559-2563 ซึ่งถือว่าเป็ นความก้ าวหน้ าของการ
สร้ างสรรค์การทางานระดับจังหวัดโดยอาศัยเกษตรอินทรี ย์เพื่อยกระดับความสุขให้ คนเมืองลุง ยุทธศาสตร์

ข้ าวอินทรี ย์นี ้เป็ นการพัฒนาให้ เป็ นแนวโน้ มหลักของจังหวัด ในขณะยุทธศาสตร์ เกษตรกรรมยั่งยืนชาติ
เป็ นเพียงแค่กระแสรอง ยังไม่นาเอาเกษตรกรรมยัง่ ยืน ไปเป็ นแนวโน้ มหลักในการพัฒนา โดยจะเห็นจาก
การมีเป้าหมายให้ เกษตรกรรมยัง่ ยืนเพิ่มขึ ้นเพียงร้ อยละ 3.3 ของพื ้นที่เกษตรทังหมดในปี
้
2564
มี ปัจ จัยต่างๆ ที่ ส่ง ผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของภาคใต้ โดยเฉพาะความมั่นคงที่
เกี่ ยวข้ องกับข้ าวซึ่งเป็ นพืชอาหารที่สาคัญของภาคใต้ และทุกภาค ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของความไม่สมดุล
ระหว่างพื ้นที่พืชพลังงาน เศรษฐกิจและพื ้นที่ข้าว หรื อกลไกตลาดที่ราคาสูง จนสร้ างแรงให้ เกษตรกรหันมา
ปลูกพืชเศรษฐกิจอื่น และละทิ ้งการทานา ดังที่เห็นนาร้ างมากมาย บางครัง้ ก็จะเห็นยางพารามีการนามา
ปลูกในพื น้ ที่นาเดิมและนาร้ าง ส่ง ผลให้ นิเวศเกษตรเปลี่ ยนแปลง และเมื่อพื น้ ที่นาที่เคยรับนา้ หายไป
กลายเป็ นร่ องสูง จึงส่งผลต่อการไหลของนา้ ธรรมชาติที่ ไม่สามารถไหลร่ องเดิม ได้ หรื อเก็บไว้ ในที่ลุ่มได้
จึงจะเห็นได้ วา่ เมื่อเกิดอุทกภัยช่วงหลังน ้าจะระบายได้ ยากขึ ้น
ในภาคใต้ จงั หวัดที่ปลูกข้ าวปริ มาณมากเพียงพอบริ โภคต่อคนในจังหวัด ณ ปั จจุบนั คือ จังหวัด
พัทลุงและนครศรี ธรรมราช นอกนันจั
้ งหวัดอื่นในภาคใต้ ก็ผลิตเช่นกันแต่ยงั ไม่เพียงพอต่อการบริ โภคภายใน
จังหวัด ดังนันเรื
้ ่ องข้ าวจึงเป็ นเรื่ องสาคัญ และเป็ นเรื่ องที่ ทุกฝ่ ายในจังหวัดพัทลุง รวมถึงเกษตรกรหลาย
กลุ่มร่ วมกันผลักดันให้ เกิดเป็ นยุทธศาสตร์ ข้าวขึ ้นโดยเฉพาะในจังหวัดพัทลุง และเข้ มข้ นขึ ้นเมื่อผนวกกับ
แนวคิดเรื่ องเกษตรอินทรี ย์ อย่างไรก็ ตามประชาคมทางานด้ านพัฒ นาได้ ตระหนักถึง ประโยชน์ในการ
ยกระดับเรื่ องข้ าวให้ เป็ นยุทธศาสตร์ หนึ่งและเป็ นเครื่ องมือของการพัฒนาจังหวัด เพราะถือว่าวิถีข้าวเป็ น
วิถีที่สืบสานกันมาอย่างยาวนานในจังหวัดพัทลุง ดังคาขวัญที่ว่า “เมืองหนังโนราห์ อู่นาข้ าว พราวน ้าตก
แหล่งนกน ้า ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น ้าพุร้อน”
การก่อตัวของเกษตรอินทรี ย์ก่อนจะถึงการทายุทธศาสตร์ การพัฒนาข้ าวอินทรี ย์จงั หวัดพัทลุงที่ มี
ระยะของแผน 5 ปี คือ 2559-2563 แต่การพัฒนาเครื อข่ายเกษตรกรรมยัง่ ยืนและนาอินทรี ย์มีมาก่อนหน้ า

นัน้ จุดเริ่มต้ นสาคัญคือการรวมกลุม่ วิเคราะห์ปัญหาของเกษตร ซึง่ เป็ นปัญหาร่วมกัน นัน่ คือ ประการแรก
ปั ญหาจากสาเหตุภัยธรรมชาติ เนื่องจากในปี 2518 น ้าท่วมนาข้ าวทาให้ เกิดความเสียหายมากกับชุมชน
ต่อมาในปี 2525 ประสบปั ญหาน ้าเค็มไหลเข้ าในคลองปากประอย่างหนัก และปี 2535 หอยเชอรี่ ระบาด
ทาลายนาข้ าว ปี 2548 ประสบกับปัญหาน ้าท่วมอีกครัง้ ทาให้ มีน ้าท่วมขังในพื ้นที่นาข้ าวทาให้ ข้าวเสียหาย
และอีกปั ญหาที่เป็ นจุดเริ่ มต้ นของการรวมกลุ่มวิเคราะห์ปัญหา คือ ปั ญหาการใช้ สารเคมีในการเกษตร
ในปี 2518 เช่นกัน เกษตรกรใช้ ฟรู าดาน และสารเคมีทาลายตอยางพาราในพื ้นที่ภูเขา ทาให้ สารพิษไหลลง
สู่แหล่งน ้า ปลาและพืชอาหารในนาข้ าวเริ่ มลดลง นอกจากนี ้สารพิษตกค้ างทาให้ ผลผลิตข้ าวลดลง ต่อมา
ในปี 2522 เกษตรกรเริ่ มทานาปรัง โดยใช้ รถไถเดินตามและปลูกข้ าวพันธุ์ กข7 ข้ าวพันธุ์ กข11 และข้ าว
พันธุ์ กข13 ทาให้ ข้าวพันธุ์พื ้นเมืองสูญหาย วัฒนธรรมข้ าวสูญหายไป เช่น การทาขวัญข้ าว การแรกเก็บ
ข้ าว การกวนข้ าวยาคู และสุดท้ ายเกิดปั ญหาหนี ้สินตามมาจากต้ นทุนการผลิตที่สงู ขึ ้นและการใช้ จ่ายที่ไม่
เพียงพอเพราะการพึง่ ตนเองเองค่อยๆน้ อยลง
และในปั จจุบนั วิถีการผลิตเปลี่ยนจากระบบเกษตรแบบดังเดิ
้ ม ไปอย่างมาก ชาวนาหลายคนใน
กลุ่มเกษตรกรรมเลือกเมื่อครัง้ คุยแลกเปลี่ยนความคิดเรื่ อง เวทีทบทวนความรู้ และพัฒนาโจทย์เพื่อการ
ปรับตัวของชาวนาไทยภายใต้ การเปลี่ยนแปลงการผลิตและการตลาดข้ าว”1 ได้ วิพากษ์ เรื่ องนีค้ วามว่า
“ความงดงามของวิ ถีการผลิ ตที ่สอดคล้องกับธรรมชาติ คนในชุมชนมี ความสัมพันธ์ ช่วยเหลื อเกื ้อกูลซึ่ งกัน
และกัน ระหว่ างคนในชุมชน และคนกับสิ่ ง แวดล้อม ถู กเปลี ่ยนเป็ นระบบเกษตรเพื ่อการค้า มี การ
ส่งเสริ มการใช้สารเคมี ทางการเกษตร การปลูกพื ชเชิ งเดี ่ยว และระบบการผลิ ตที ่ทนั สมัย เกษตรกรเป็ น
นักจัดการนา คือจ้างเกื อบทุกอย่าง หนีส้ ิ นตามมา และความสัมพันธ์ ระหว่างชุมชนเริ่ มหายไป”
จากกระบวนการกลุ่มที่ ร่วมกันวิเคราะห์ สถานการณ์ ปัญหา ผนวกกับมีหลายองค์กรด้ านงาน
พัฒนา อาทิ เครื อข่ายเกษตรกรรมทางเลือก มูลนิธิเกษตรกรรมยัง่ ยืน (ประเทศไทย) วิทยาลัยภูมิปัญญา
ชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิ ณ ศูนย์วิจยั ข้ าวจังหวัดพัทลุง ฯลฯ เข้ าร่วมทางานผลักดัน โดยสนับสนุนให้ เกิด
การปรับเปลี่ยนสู่ระบบเกษตรกรรมยัง่ ยืน/เกษตรอินทรี ย์ใช้ เป็ นทางออกกับปั ญหาต่างๆ การส่งเสริ มหรื อ
สร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ โดยใช้ ต้นแบบ และนามาวิเคราะห์ ทาให้ เห็นบทเรี ยนและสร้ างทางออกในการ
แก้ ปัญหาผ่านแนวคิดเกษตรกรรมยัง่ ยืนที่มีปรับใช้ ให้ เหมาะสมและสอดคล้ องกับภูมินิเวศ
การก่ อตัวของเครื อข่ายชาวนาทางเลือก โดยเฉพาะเครื อข่ายในพื ้นที่นา เป็ นกลุ่มที่มีการพัฒนา
โดยชุมชนเอง โดยเริ่ มจากการเป็ นสมาชิกในเครื อข่ายเกษตรกรรมทางเลือกเมืองลุง ตามความต้ องการ
ร่วมกันของสมาชิกในชุมชน ซึ่งขณะนันมี
้ สมาชิก 10 กลุ่ม รวมทังหมด
้
209 ครอบครัว และต่อมามีภาคี
1

2 สิงหาคม 2559 ณ. วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ

องค์กรชาวบ้ านร่ วม 6 กลุ่ม2 ปั จจุบนั คือ ปี 2560 กลุ่มได้ มีการขยายตัวมากขึ ้นเท่าตัวแบบชุมชนกับ
ชุมชน บุคคลกับบุคคล เป็ นต้ น3
การรวมกลุ่มเกษตรอินทรี ย์จังหวัดพัทลุง แบ่งได้ 3 ขัน้ ตอน ได้ แก่ เป็ นขัน้ การเริ่ ม ต้ น ขัน้ การ
รวมกลุ่ม และขันการบริ
้
หารจัดการกลุ่ม ดังแผนภาพข้ างล่างซึ่งในแต่ละระยะให้ ความสาคัญต่อประเด็น
เนื อ้ หาแตกต่างกันในขัน้ เริ่ ม ต้ นมีการวิเคราะห์ปัญหา จัดการข้ อมูล และประเด็นสาคัญร่ วมต่างๆของ
เครื อข่าย อาทิ ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมและลดลง รายได้ ไม่เพียงพอ วัฒนธรรมสูญหาย ฯลฯ ต่อมามี
การรวมกลุ่ม ซึ่งการรวมกลุ่มสามารถแบ่งเป็ น 3 ระยะ และในขันสุ
้ ดท้ ายมีการจัดการความรู้ และบริ หาร
จัดการกลุม่ ซึง่ เน้ นเรื่ องการจัดการองค์กร จัดการทุนและสวัสดิการต่างๆ เป็ นต้ น

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

การเริ่มต้ น

การรวมกลุ่มเกษตร

การบริหารจัดการกลุ่ม

อิระยะที
นทรี่ 1ย์

1. การจัดองค์กรและการบริ หาร

รายได้
ทรัพยากรธรรมชาติ

ไม่พอเลี้ยงชีพ

เสื่ อมและลดลง

ประสบปัญหา

ภายนอก

และแกนนา

การค้นหา/สร้างผูน้ าชุมชน
ระยะที่ 2
การจัดตั้งเครื อข่ายเกษตร
ทางเลือก กลุ่มออมทรัพย์
และโครงการเกษตรยัง่ ยืน

การผลิตเกษตรอินทรี ย ์

4. การจัดการผลิตข้าว/ผักอินทรี ย ์

ระยะที่ 3

- วางแผนการผลิต

และพัฒนา

การฟื้ นฟูภูมิปัญญาและ

- ดาเนินการผลิต

วัฒนธรรม

- จาหน่ายผลผลิต

ระยะที่ 4
การจัดตั้งเครื อข่ายชาวนา
เกษตรยัง่ ยืน

3

3. การพัฒนาความรู ้

ชุมชนต้องการแก้ไข

สนับสนุน

2

จัดการกลุ่มฯ
2. การจัดหาทุนและสวัสดิการ

สู ญหาย
ชุมชน

หน่วยงาน

วัฒนธรรมข้าว

เกษตรอินทรีย์

สารวจข้ อมูลปี 2558
ข้ อมูลจากผู้ประสานงานเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคใต้ ปี 2560

5. การตรวจสอบรับรองผลผลิต

พัฒนาการของกลุม่ เกษตรอินทรี ย์ จังหวัดพัทลุง หากเริ่มนับจากปี 2537 สามารถแบ่งได้ 4 ระยะ ดังนี ้
ระยะที่ 1 : ระยะค้ นหา สร้ างผู้นาและการเรี ยนรู้ ของสมาชิกชุมชน เริ่ มจากการจัดสมัชชา
เครื อข่ายเกษตรทางเลือกภาคใต้ ในปี 2535-2539 ค้ นหาเกษตรต้ นแบบ เช่น ลุงเคียง คงแก้ ว สวนสังคม
วนเกษตร ซึง่ มีแนวคิดและพื ้นที่รูปธรรม มีสาระของการจัดการเพื่อการพึง่ ตนเอง เชื่อความสัมพันธ์ระหว่าง
คนกับธรรมชาติ และระบบภายในแปลงพืช ผัก ต้ นไม้ สัตว์ อยู่ร่วมกันเป็ นสังคม มีการพึ่งพาช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน อีกภายในชุมชนและเครื อข่ายได้ มีการนาความรู้ มาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ระหว่างแกนนาและ
กาลังพัฒนาระบบเกษตรกรรมทางเลือก/เกษตรอินทรี ย์ซึ่งเน้ นการพึ่งตนเองของชุมชน เรื่ องเศรษฐกิจ
สุขภาพ สิ่งแวดล้ อม
ระยะที่ 2 : ระยะจัดตัง้ และการพัฒนาเครื อข่ ายเกษตรทางเลือกเมืองลุง ชุมชนรวมกลุ่ม
เรี ย นรู้ ครั ง้ แรกจากการจัด สมัช ชาเครื อ ข่า ยเกษตรทางเลื อ กภาคใต้ จากนัน้ ปี 2540-2543 ได้ เ กิ ด การ
รวมกลุ่มเกษตรกรทาเกษตรอินทรี ย์ ในระบบเกษตรเน้ นการปรับใช้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่น เช่น สวนสมรม
ไร่นาสวนผสม และได้ มีการร่วมกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกันของเครื อข่ายเกษตรทางเลือกภาคใต้
มีการหนุนเสริ ม ให้ แกนนาแต่ล ะพื น้ ที่ ได้ ตระหนักถึงความส าคัญของการสร้ างกลุ่ม และพลัง ของชุมชน
ทาให้ มีการพัฒนาเกิดเป็ นกลุ่มในแต่ละพื ้นที่ จานวน 7 พื ้นที่ และต่อมาก็ได้ มีคนทางานของเครื อข่าย
เกษตรทางเลือกภาคใต้ หนุนเสริ มให้ เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ของแต่ละกลุ่ม มีการศึกษาดูงาน
เวที ประชุม สัม มนา ก่อให้ เ กิ ดกระบวนการเรี ยนรู้ และพัฒ นาจนเกิ ดการเชื่ อมร้ อยเครื อข่ายขึน้ เป็ น
เครื อข่ายในระดับจังหวัด ชุมชนจัดตังเป็
้ นเครื อข่ายเกษตรกรรมยัง่ ยืน จ.พัทลุง และพัฒนากลุ่มให้ เข้ มแข็ง
ขึ ้น ต่อมาในปี 2547 เปลี่ยนชื่อเป็ นเครื อข่ายเกษตรทางเลือกเมืองลุง โดยแบ่งกลุ่มสมาชิก ตามลักษณะภูมิ
นิเวศเพื่อสร้ างความมัน่ คงทางด้ านอาหาร และพัฒนาระบบเกษตรที่สอดคล้ องกับลักษณะภูมิประเทศ และ
ระบบนิเวศ และการฟื น้ ระบบความสัมพันธ์เชื่อมโยงช่วยเหลื อซึ่งกันและกันระหว่างภูมินิเวศ เรี ยก เกลอ
เขา เกลอเล เกลอนา พื ้นที่แบ่งได้ 3 โซน ได้ แก่ โซนนา โซนเล และโซนเขา ประกอบด้ วยเกษตรกรรายย่อย
จาก 10 กลุม่
ระยะที่ 3 : ระยะฟื ้ นฟูภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ด้ วยวิถีชีวิตประชาชนในพื ้นที่ภาคใต้ ซึ่งมักมี
การพบปะสนทนาและนาผลผลิตทางการเกษตรที่ตนผลิตได้ ม าทาบุญในงานบุญต่างๆ ร่ วมกัน ทาให้
สมาชิ ก ชุม ชนมี โ อกาสแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ แ ละความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ผลผลิ ต ที่ ไ ด้ แ ละการท า
การเกษตรของแต่ล ะคน เป็ นการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ระหว่างกัน จากวงสนทนาสมาชิ ก หลายรายเกิ ด
แนวความคิดต้ องการฟื น้ ฟูวฒ
ั นธรรมดังเดิ
้ ม มีการทางานร่วมกับภาคีแบบมีส่วนร่วม กระบวนการผลิตนา
ภูมิปัญญามาประยุกต์ใช้ และฟื น้ ความเชื่อและวัฒนธรรมข้ าวในการเคารพแม่ โพสพ แม่คงคา แม่ธรณี
การทาขวัญข้ าว การกวนข้ าวยาคู ประเพณีการทิ่มเม่า และการลงแขก (ซอมือ) ออกปากกินนาวาน เป็ น
ต้ น นอกจากนี ้ในปี 2541 รัฐส่งเสริ มให้ ปลูกผักพื ้นบ้ านในบริ เวณบ้ านไว้ บริ โภคและจาหน่าย โดยมีคาขวัญ

การขับเคลื่อน ดังนี ้ ‘ผักพื ้นบ้ าน สืบสานบรรพชน เพื่อคนรุ่ นใหม่’ และมีตลาดสีเขียวสาหรับการจาหน่าย
ผลผลิตทางการเกษตร และส่วนมีการกิจกรรมอนุรักษ์พนั ธุ์ผกั พื ้นบ้ านในท้ องถิ่น
ระยะที่ 4 : การจั ดตัง้ กลุ่ มเกษตรอินทรี ย์ เริ่ ม ต้ นจากกลุ่ม ย่อยกลุ่ม หนึ่ง ในเครื อข่าย
เกษตรกรรมทางเลือกเมืองลุงสนใจผลิ ตเกษตรแบบไม่ใช้ สารเคมี จึงมี แนวคิดจัดตัง้ กลุ่ม ทานาเกษตร
อินทรี ย์ และแนวคิดดังกล่าวขยายสูก่ ลุม่ อื่นๆ ด้ วยกลไกการแลกเปลี่ยนความรู้ในชุมชน และกลุ่มเครื อข่าย
เกษตรกรรมทางเลือกเมืองลุงสนับสนุนให้ เ กษตรกรผลิตพืชอินทรี ย์ ทาให้ กลุ่มเกษตรอินทรี ย์เพิ่มจานวน
สมาชิกมากขึ ้น จึงจัดตังกลุ
้ ่มเกษตรอินทรี ย์ในที่สดุ และตังแต่
้ ปี 2548 นัน้ ประเด็นข้ าวถูกให้ ความสาคัญ
เป็ นหลักในการขับเคลื่อน เนื่องจากการลดลงของพื ้นที่นาข้ าว มีการใช้ พื ้นที่นาปลูกยางพาราและปาล์ม
มากขึ ้นต่อเนื่อง อีกทังการท
้
านาปั จจุบนั ต้ องพึ่งปั จจัยการผลิตจากภายนอก เช่น เกษตรกรต้ องซื ้อพันธุ์
ข้ าว จ้ างไถนา การขาดสืบต่อจากคนรุ่นใหม่ ฯลฯ ครัวเรื อนที่มีนาที่นาจึงเลิกทานาปล่อยเป็ นนาร้ างมากขึ ้น
เช่นกัน สาหรับกลุ่มเกษตรอินทรี ย์ซึ่งมีการรวมกลุ่มวิเคราะห์ปัญหาจึงเห็นร่วมกันว่า ชาวนาควรจะเปลี่ยน
รูปแบบมาให้ ความสาคัญกับการทานาอินทรี ย์ ที่เป็ นการพึ่งตนเอง และเกื ้อกูลระบบนิเวศ จึงจะเป็ นรอด
ได้
กระบวนการเกษตรกรรมยัง่ ยืน ได้ เดินทางมาเป็ นระยะมากกว่า 20 ปี เกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรี ย์เริ่ มมี
มาก ไปพร้ อมกับผู้บริ โภคที่มากขึ ้น อีกทังการให้
้
ความสนใจและทางานร่วมอย่างต่อเนื่องของฝ่ ายราชการ
และองค์การบริ หารส่วนจังหวัดและท้ องถิ่น ประเด็นเกษตรปลอดสารพิษจึงกลายเป็ นกระแสความสนใจ
ของชุมชน สังคม และเป็ นต้ นทุนสาคัญในการเกิดประชาคมเพื่อ วางเป้าหมายให้ จงั หวัดพัทลุงไปสู่เมือง
เกษตรอินทรี ย์ ในชื่อว่า แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาข้ าวอินทรี ย์ จังหวัดพัทลุง ปี 2559-2563 ซึ่งถือว่าเป็ น
ความก้ าวหน้ าของการสร้ างสรรค์การทางานระดับจังหวัดโดยอาศัยเกษตรอินทรี ย์เพื่อยกระดั บความสุขให้
คนเมืองลุง ยุทธศาสตร์ ข้าวอินทรี ย์นี ้เป็ นการพัฒนาให้ เป็ นแนวโน้ มหลักของจังหวัด ในขณะยุทธศาสตร์
เกษตรกรรมยัง่ ยืนชาติ เป็ นเพียงแค่กระแสรอง ยังไม่นาเอาเกษตรกรรมยัง่ ยืน ไปเป็ นแนวโน้ มหลักในการ
พัฒนา โดยจะเห็นจากการมีเป้าหมายให้ เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึน้ เพียงร้ อยละ 3.3 ของพืน้ ที่เกษตร
ทังหมดในปี
้
2564
สาหรั บกระบวนการพัฒ นายุทธศาสตร์ ข้าวอินทรี ย์นัน้ ได้ ท าประชาคมผ่านชาวนา นักวิช าการ
องค์กรพัฒนาเอกชน กลุม่ ธุรกิจข้ าว ภาครัฐ จากการระดมความคิดเห็นค้ นพบจุดแข็งของจังหวัดพัทลุง ที่
สามารถเป็ นกาลังภายในในการขับเคลื่อนสูเ่ มืองข้ าวอินทรี ย์ ดังนี ้

1) สภาพพื ้นที่เหมาะต่อการปลูกข้ าวสังข์หยด ข้ าวสังข์หยดได้ รับการจดทะเบียนเป็ นดัชนีบ่งชี ้
ทางภูมิศาสตร์ (Geographic Indicator : GI) มีท่งุ นาที่เหมาะต่อการใช้ น ้าในนาอินทรี ย์
ได้ แก่ อ.ป่ าพะยอม อ.ศรี บรรบต, อ.ควนขนุน, อ.เขาชัยสน, อ.บางแก้ ว มีพื ้นที่เหมาะสมที่จะ
ขยายผลในการผลิตเพิ่ม เพื่อสร้ างความมัน่ คงทางอาหาร
2) เกษตรกรมีประสบการณ์ในการผลิตข้ าวมายาวนาน มีศนู ย์เรี ยนรู้การผลิต
3) มีผ้ ูประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่ประสบความสาเร็ จ ในการแปรรู ปผลิตภัณฑ์ ที่เป็ นแหล่ง
เรี ยนรู้แบบครบวงจรในพื ้นที่
4) ข้ าวอินทรี ย์มีลกั ษณะเฉพาะ เช่น หอม นิ่ม ตรงความต้ องการของตลาด มีข้าวสังข์หยดซึ่ง
ได้ รับการยอมรับว่าอุดมไปด้ วยสารอาหาร ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ร่างกาย เป็ นที่ต้องการของผู้ที่
ดูแลสุขภาพ สามารถสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั ผู้บริโภคและผู้ผลิต
5) มีเกษตรกรต้ นแบบที่พึ่งตนเองด้ านพันธุ์ข้าว มีศนู ย์วิจยั ข้ าวในพื ้นที่/ชุมชน และมีศนู ย์เรี ยนรู้
ดินและปุ๋ ยชุม ชนทุกตาบลมี ศูนย์ เมล็ดพันธุ์ ข้าวชุม ชน 3 โชน มี พันธุ์ ข้าวที่ สมบูรณ์ และ
คุณภาพ
6) บุคลากรมีความเชื่อมัน่ ในการทาเกษตรอินทรี ย์ เพิ่มขึ ้นสามารถกาหนดมาตรฐานข้ าวอินทรี ย์
ได้ เ อง (สิ นค้ าเกษตร) และใช้ แนวทางรั บรองอย่างมีส่วนหนึ่ง เป็ นส่วนหนึ่งกระบวนการ
รวมกลุม่ และสร้ างโอกาสทางการตลาด
7) การควบคุม สิ น ค้ าข้ าวเปลื อ ก ข้ าวสารสะดวกในแต่ละโซนส าหรั บคุม คุณ ภาพมี ที่ร องรั บ
ผลผลิตและเมล็ดพันธุ์ข้าวเพียงพอ มีคณ
ุ ภาพดี
8) มี ก ารแปรรู ปโดยใช้ ภูมิ ปั ญ ญาพื น้ บ้ านแบบดัง้ เดิม มี องค์ ความรู้ การแปรรู ปข้ า ว เป็ น ยา
,เครื่ องสาอาง อาหาร ขนม และเครื่ องดื่ม
9) จังหวัดพัทลุงเป็ นแหล่งเรี ยนรู้เกษตรอยู่แล้ ว สามารถพัฒนาและเชื่อมโยงยกระดับเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่มีทงอาหาร
ั้
กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ ข้ าวอินทรี ย์ ฯลฯ ที่ขึ ้นชื่อของจังหวัด
ปรากฏการณ์ ภูมิใจและนิยมในข้ าวพืน้ บ้ านและข้ าวอินทรี ย์ของคนเมืองลุง กลายเป็ นจุดรื อ้ ฟื ้น
นิยามใหม่ของวิสยั ทัศน์เมืองข้ าว เพื่อให้ สอดคล้ องกับวิถีเมืองเกษตร ความเป็ นเอกลักษณ์ของการผลิต
และวัฒนธรรม และนับว่าเป็ นจุดเปลี่ยนสาคัญที่ปรับแนวทางงานพัฒนาเกษตรสู่ระบบที่ยงั่ ยืน ทิศทาง
ของแผนยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นา พ.ศ.2559-2563 ประกอบด้ ว ยวิส ัย ทัศ น์ พัน ธะกิจ และประเด็น
ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
วิสัยทัศน์
“ข้าวอินทรีย์พัทลุงคุณภาพสูงมาตรฐานสากล
สร้างคุณภาพชีวิตคน สร้างอาชีพเกษตรกร สร้างรายได้ชุมชน สร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน”

ข้ าวอินทรี ย์พัทลุงคุณภาพสูงมาตรฐานสากล หมายถึง
- การผลิ ต ข้ าวอิ น ทรี ย์ พัท ลุ ง มี ม าตรฐานการเกษตรอิ น ทรี ย์ ร ะดับ สากล ผลผลิ ต ข้ าวมี
คุณภาพสูง สามารถแข่งขันได้ ในตลาดข้ าวคุณภาพเพื่อสุขภาพในประเทศ และต่างประเทศ
- ข้ าวอินทรี ย์พทั ลุงเป็ นข้ าวพื ้นเมือง ที่มีดชั นีบง่ ชี ้ทางภูมิศาสตร์
สร้ างคุณภาพชีวิตคน หมายถึง
- เกษตรกรมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี มีความรัก ภาคภูมิใจในอาชีพ และวิถีเกษตรอินทรี ย์
- คนพัทลุง รั บประทานข้ าวพื น้ เมื อง ความมั่นคงทางอาหารของเกษตรกรเพิ่ ม ขึ น้ สามารถ
พึง่ ตนเองทางอาหารได้ มากขึ ้น เพียงพอต่อความต้ องการของจังหวัด
สร้ างอาชีพเกษตรกร หมายถึง
- ผลผลิตข้ าวอินทรี ย์ ผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรี ย์สามารถสร้ างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มเชิงบูรณาการ
แก่ชมุ ชน สร้ างความภาคภูมิใจในผลผลิต และผลิตภัณฑ์แก่ประชาชน สร้ างโอกาสทางรายได้
แก่ ชุม ชน เกษตรกร ประชาชนในชุม ชนมี อาชี พ และรายได้ จากการจ าหน่ ายผลผลิ ต และ
ผลิตภัณฑ์จากข้ าวอินทรี ย์
- ผลผลิตข้ าวอินทรี ย์ ผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรี ย์สามารถสร้ างรายได้ แก่ชุมชน จังหวัดที่เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง
สร้ างรายได้ ชุมชน หมายถึง
- มีวิสาหกิจชุมชนข้ าวอินทรี ย์ที่มีความสามารถในการบริ หารจัดการวิสาหกิจชุมชน หรื อองค์กร
ผู้ประกอบการรายย่อย ที่มีมาตรฐานของกรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม มีความสามารถในการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์ ให้ เป็ นที่ ยอมรั บอย่างกว้ างขวาง สมาชิ กและผู้ประกอบการมี
รายได้ จากการดาเนินงาน บริ หารจัดการด้ วยธรรมาภิบาล มีการจ้ างงานเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน
และผู้ประกอบการขนาดย่อยจากผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรี ย์
- เกิ ดเครื อข่ ายผู้ผ ลิ ต แปรรู ป และจัดจ าหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ ข้ าวอิ นทรี ย์ ในจัง หวัดพัทลุง และ
มีศกั ยภาพในการเชื่อมโยงเครื อข่ายกับจังหวัดใกล้ เคียง หรื อกับคูค่ ้ าทังใน
้ และต่างประเทศ
- มีตราสิ นค้ าจากผลิ ตภัณฑ์ ข้าวอินทรี ย์ เป็ นแบรนด์ของจังหวัด ที่มีศักยภาพในการแข่งขันใน
ตลาดภายในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ
สร้ างสิ่งแวดล้ อมที่ย่ งั ยืน หมายถึง
- สภาพแวดล้ อมทางการเกษตรข้ าวอินทรี ย์ของจังหวัดโดดเด่นด้ านการรักษาสิ่งแวดล้ อม และ
การมีความอุดมสมบูรณ์ของดิน น ้า

จะเห็นได้ ว่าการออกแบบแผนยุทธศาสตร์ ข้าวอินทรี ย์จงั หวัดพัทลุง มีพฒ
ั นาการยาวนาน และตก
ผลึกจากต้ นทุนเดิมไม่ว่าในเรื่ องของสภาพพื น้ ที่ที่เป็ นที่ราบลุ่มน ้าเหมาะกับการปลูกข้ าวนาหรื อในพื ้นที่ที่
เป็ นเนิน ควน ก็มีการปลูกข้ าวไร่ มี ภูมิปัญญาการผลิตที่ตกทอดต่อกันมาจนถึงปั จจุบนั ได้ ปรับประยุกต์ใช้
อย่างเหมาะสม วัฒนธรรมข้ าวยังคงหลงเหลืออยู่ และการที่ข้าวสัง ข์หยดได้ ถูกกาหนดให้ เป็ นข้ าวบ่งชี ้
ทางภูมิ ศาสตร์ ยิ่งทาให้ ข้าวสังข์ หยดและจังหวัดพัทลุงเป็ นที่ร้ ู จักในฐานะเมืองข้ าวของภาคใต้ มากขึน้
อย่างไรก็ตามภายใต้ เป้หมายหมายเชิงหลักการนอกจากต้ องการผลิตข้ าวให้ เพียงพอและมีทางเลือกในการ
บริโภคให้ กบั คนในยังหวัดได้ กินข้ าวไม่ใช้ สารเคมีแล้ ว ผลที่ได้ การวิธีคิดอย่างเชื่อมโยงทังกระบวนการที
้
่เกิด
จากคุณปู การของการทาเกษตรอินทรี ย์นอกจากทาให้ สิ่งแวดล้ อมดี ยังสามารถใช้ ผลดีของสิ่งแวดล้ อมและ
เกษตรที่ปลอดภัยสร้ างให้ เ กิ ดเป็ นการท่องเที่ ยว นอกจากการจัดการให้ เกิ ดการขายข้ าวในแบบตลาด
ภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ ได้ ออกแบบเชื่อมโยงหลายภาคส่วนเข้ ามาจัดการบริ หาร
การตลาดอย่างเป็ นจริ งเป็ นจัง พร้ อมตังเป้
้ าหมายการส่ง ออกที่ ได้ รับมาตรฐาน และพื น้ ที่ การผลิตอยู่ที่
20,000 ไร่ เลยทีเดียว
และเมื่อเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)4 บางส่วนได้ ระบุเกี่ยวกับเกษตรกรรมยัง่ ยืน
อยู่ใ นยุทธศาสตร์ ที่ 4 ‚การเติบโตที่ เ ป็ น มิ ต รกับ สิ่ง แวดล้ อมเพื่ อ การพัฒ นาอย่างยั่ง ยื น ‛ ซึ่ง ทิศ ทาง
เกษตรกรรมภายใต้ แผน 12 ทิศทางหลักยังคงเป็ นการผลิตสินค้ าเกษตรและอาหารที่ตอบสนองกับความ
ต้ องการของตลาดและเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการเกษตรโดยมี เป้าหมายให้ เศรษฐกิจภาคการเกษตร
ขยายตัวปี ละ 3% เพิ่มรายได้ เงินสดสุทธิทางการเกษตรของเกษตรกรเป็ น 59,460 บาทต่อครัวเรื อน ในปี
2564 และเมื่อลองวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการขับเคลื่อนแผนเกษตรในระดับจังหวัด กรณีพทั ลุง พบว่า การ
พัฒ นาเกษตรกรรมตามแนวทางเกษตรกรรมยั่ง ยื น ยัง คงเป็ น เกษตรกรรมกระแสรอง ทัง้ นี โ้ ดยมี ก าร
ตังเป้
้ าหมายเพิ่มพื น้ ที่ เกษตรกรรมยั่ง ยื น ภายใต้ รูปแบบต่างๆ เช่น เกษตรผสมสาน วนเกษตร เกษตร
อินทรี ย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ ให้ มีพื ้นที่เพิ่มเป็ น 5,000,000 ไร่ ในปี 2564 ซึ่งเป็ นนโยบายที่น่าติดตามทีเดียว
ว่าจะมี การจัดกลไกการส่ง เสริ ม อย่างไรให้ เกิ ดการพัฒ นาได้ อย่างบรรลุเป้าหมายทัง้ เชิ ง คุณภาพและ
ปริมาณ ภายใต้ ตวั เลข 5 ล้ านไร่ที่จะไปให้ ถึงอย่างไร
อย่างไรก็ตามบทเรี ยนการทางานของภาคประชาชนพบว่าการก่อเกิดกระบวนการเกษตรอินทรี ย์
ด้ วยจิตวิญญาณและเครื อข่ายที่เข้ มแข็ง ไม่ได้ เกิดจากการตังตั
้ วเลขหรื อฝั นถึงพื ้นที่เป้าหมายกี่ไร่ แต่พบว่า
การขยายงานกลับเกิดจากการเรี ยนรู้ของภาคประชาชน คนเล็กคนน้ อย ไม่เกิดจากจากอานาจโครงสร้ าง
4
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ใดๆ เรี ยนรู้ จากคนสู่คน กลุ่มสู่กลุ่ม เครื อข่ายสู่เครื อข่าย สถาบันสู่สถาบัน กันมานานแล้ ว และหากนับกัน
จริ งๆ ปั จจุบนั ได้ ก่อเกิดแปลงเกษตรกรรมยัง่ ยืนที่ไม่ได้ ถกู นับอยู่ในระบบของภาครัฐขึ ้นจานวนมาก จนก่อ
เกิดความก้ าวหน้ า และนวัตกรรมเกษตรอินทรี ย์ขึ ้นมากมาย
เพราะแท้ จริ งแล้ วแม้ ตวั เลขจะสามารถถูกนับสาเร็ จ หรื อไม่ แต่ระดับชุมชน และภายในจังหวัด
พัทลุงยังคงจะต้ องเดินหน้ าต่อเพื่อให้ เกษตรอินทรี ย์เป็ นภาพลักษณ์ของจังหวัด และผลิตเพื่อเป็ นฐานความ
มัน่ คงทางอาหารและเศรษฐกิจให้ ได้ ดังวิสยั ทัศน์ของชาวเมืองลุงที่วางไว้ ว่า จะผลิต “ข้ าวอินทรี ย์พัทลุง
คุณภาพสูงมาตรฐานสากล เพื่อสร้ างคุ ณภาพชีวิตคน สร้ างอาชีพเกษตรกร สร้ างรายได้ ชุมชน
สร้ างสิ่งแวดล้ อมที่ย่ งั ยืน”

แหล่ งข้ อมูลที่อ้างถึง
โครงการศึกษาองค์ความรู้การจัดการเกษตรกรรมยัง่ ยืน สูก่ ารขับเคลื่อนระดับนโยบาย จังหวัด
พัทลุง.2558. มูลนิธิเกษตรกรรมยัง่ ยืน(ประเทศไทย)
เอกสารร่างแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาข้ าวอินทรี ย์ จังหวัดพัทลุง
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