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การกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการ 
ที่สาธารณประโยชน์ ส าหรับเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กรณีศึกษาการจัดสรรที่ดิน หมู่ที่ 6 ต าบลป่าไร่ อ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 1 
 

ฮานาฟี มาหะมุ 2 
ผศ.ดร.มูฮัมหมัดอิลยาส หญ้าปรัง 3 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษากระบวนการและขั้นตอนในการจัดสรรที่
สาธารณประโยชน์ ส าหรับการท าเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ปัญหาและ
อุปสรรคในการบริหารจัดการที่สาธารณประโยชน์ ส าหรับการท าเกษตรกรรมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และ (3) แนวทางการพัฒนาการท าเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้เกิดผลอย่างยั่งยืน โดยศึกษาจากผู้น าท้องถิ่น ผู้น าท้องที่ ข้าราชการหน่วยงานภาครัฐ และ
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 9 ราย เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ เอกสารทางวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หนังสือสั่งการจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หนังสือประกาศกระทรวง รายงานการประชุม เอกสารการถือครองที่ดิน 
และการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือแบบสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ 
ใช้ค าถามแบบลักษณะปลายเปิด โดยบันทึกผลค าตอบจากการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
ประมวลผลจากเอกสาร และแบบสัมภาษณ์ทั้งหมดที่ผ่านการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล ความ
ถูกต้องของข้อมูล และน าข้อมูลที่ได้มารวบรวมสรุปและวิเคราะห์ 

จากการศึกษาวิจัยพบว่า การกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองท้องถิ่นในการบริหารจัดการที่
สาธารณประโยชน์ สามารถตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาภายในท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสมและ
บริบทของท้องถิ่น บนหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ประกอบด้วย 4 หลักการ
ส าคัญ คือ 1) การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการตอบสนอง          
2) ค่านิยมประชาธิปไตย บนหลักความเปิดเผย โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 3 ) ประชารัฐ ใน
ลักษณะการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ  เช่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
และ 4) ความรับผิดชอบทางการบริหาร บนพ้ืนฐานความมคีุณธรรมและจริยธรรมในการด าเนินงาน 

การมีอิสระในการบริหารจัดการบุคลากรของตนเอง การมีรายได้งบประมาณของตนเอง      
มีฐานะเป็นนิติบุคคล และการควบคุมก ากับโดยองค์การปกครองส่วนกลาง ที่ไม่ใช่การควบคุมใน
ลักษณะสายการบังคับบัญชา แต่เป็นการควบคุมตามตัวบทกฎหมาย ซึ่งท าให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถด าเนินงานนโยบายต่าง ๆ ได้หลากหลายรูปแบบภายในกรอบอ านาจหน้าที่ที่ได้

                                                        
1 บทความเรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระ เรื่อง “การกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการที่
สาธารณประโยชน์ ส าหรับเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาการจัดสรรที่ดิน หมู่ที่ 6 ต าบลป่าไร่ อ าเภอ      
แม่ลาน จังหวัดปัตตานี” ซ่ึงได้ผ่านการสอบเรียบร้อยแล้ว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ผศ.ดร.มูฮัมหมัดอิลยาส หญ้าปรัง 
2 นักศึกษาปริญญาโท โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
3 อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
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ก าหนดไว้ในกฎหมาย เพ่ือก าหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น ด้วยหลักการมีส่วน
ร่ วมจากประชาชนในท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ อ่ืนที่ เกี่ ยวข้อง การบริ หารจัดการที่
สาธารณประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จึงเป็นอีกหนึ่งนโยบายเพ่ือจัดสรรให้
เกษตรกรที่ยากจนท าการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีความมุ่งหวังให้เกษตรกร
สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ สู่การขยายผลในการเป็นชุมชนที่ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งในกระบวนการและขั้นตอนการจัดสรรที่สาธารณประโยชน์ เกษตรกรที่เข้าร่วม
ประชุมประชาคมเพ่ือคัดเลือกในการรับสิทธิในที่ดินที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีจะด าเนินการ
จัดสรร ล้วนเป็นเกษตรกรในพ้ืนที่ ซึ่งมีการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร ที่มีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการท า
เกษตรกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ การท าเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงดังกล่าวให้เกิดผลอย่างยั่งยืน ต้องประกอบด้วยปัจจัยที่ส าคัญ ดังนี้ การดูแลรักษาคุณภาพน้ า 
การเอาใจใส่ในการปรับปรุงและพัฒนาที่ดินให้มีคุณภาพต่อการท าเกษตร ซึ่งเป็นต้นทุนทาง
การเกษตรที่ส าคัญ และการสร้างเกษตรกรให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีความรักและห่วงแหนในท้องถิ่น 
เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนความยั่งยืนที่แท้จริง 
ค าส าคัญ : หลักการกระจายอ านาจ การจัดสรรที่สาธารณประโยชน์ การท าเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงทรัพยากรที่ดิน ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ของเมืองไทย เพราะทุก
วันนี้มีคนยากจนอีกเป็นจ านวนมากไม่มีที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เมื่อดูโครงสร้างการ
ถือครองที่ดินในประเทศ ซ่ึงประเทศไทยมีเนื้อที่ทั้งหมด 321 ล้านไร่ แบ่งเป็นที่ดินของรัฐ 183 ล้านไร่ 
คิดเป็นสัดส่วน 57.26% ของเนื้อที่ทั้งหมด ส่วนที่เหลือ 138 ล้านไร่ เป็นที่ดินของภาคเอกชน คิดเป็น
สัดส่วน 42.74% โดยกว่า 90% ของที่ดินภาคเอกชน ไปกระจุกตัวอยู่กับกลุ่มคนเพียง 10%        ของ
ประชากรทั้งประเทศ หรือประมาณ 6 ล้านคน และที่น่าสนใจคือ ที่ดินที่ไปตกอยู่ในมือคนกลุ่มนี้  กว่า 
70% ถูกปล่อยทิ้งไว้ให้รกร้างว่างเปล่า ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่ ชี้ให้เห็นว่า การใช้
ประโยชน์จากที่ดินของเมืองไทยยังขาดประสิทธิภาพ (www.thaipublica.org, 2555) 

ในอดีตรัฐบาลได้มีการจัดสรรที่ดินให้เกษตรกรที่ยากจน โดยให้ความส าคัญต่อเกษตรกรที่ไม่
มีที่ดินท ากินที่ได้บุกรุกที่ดินของรัฐ โดยการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินให้ท าการเกษตร โดยมีเงื่อนไข
ห้ามไม่ให้โอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อ่ืน ปรากฎว่าเกษตรกรมีการน าที่ดินไปขายสิทธิ์ให้นายทุนเพ่ือน าเงินไป
ใช้หนี้เป็นจ านวนไม่น้อย เมื่อเกษตรกรไร้ที่ดินท ากินก็เกิดการบุกรุกที่ดินของรัฐอีก ซึ่งเป็นปัญหาที่ไม่
จบสิ้น แสดงให้เห็นว่าแม้เกษตรกรมีที่ดินท ากิน แต่ก็ยังไม่พ้นความยากจน ยังคงมีหนี้สิน เนื่องจาก
ผลผลิตที่ขายแล้วขาดทุน เมื่อขาดทุนติดต่อกัน จึงไม่สามารถใช้หนี้ส่งผลให้เกิดการขายสิทธิ์ที่ดินใน
การครอบครอง 

การท าเกษตรเชิงเดี่ยวหรือการปลูกพืชเชิงเดี่ยว (Monoculture) ท าให้วิถีชีวิตของเกษตรกร
ผูกโยงกับระบบเศรษฐกิจที่ถูกก าหนดด้วยระบบกลไกทางตลาด การพ่ึงปัจจัยการผลิตและตลาด
ภายนอกได้ลดทอนความสามารถในการพ่ึงตนเองของเกษตรกร ในขณะเดียวกันความผันผวนของ
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ราคาพืชผลเกษตรกรรมเป็นอีกหนึ่งปัญหาหลักของประเทศไทย ในเวลาที่ราคาพืชผลการเกษตรราคา
ตกต่ า เกษตรกรที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวจะได้รับความเดือดร้อน รัฐบาลควรก าหนดนโยบายช่วยให้
เกษตรกรรายย่อยหลุดพ้นจากเกษตรกรรมที่ผูกโยงกับระบบกลไกตลาดโลก โดยหันมาใช้ยุทธศาสตร์
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งไม่เพียงแต่เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและลดการพ่ึงพิงระบบกลไกของตลาดเท่านั้น 
แต่ยังให้ความส าคัญกับการผลิตที่ค านึงถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ตระหนักในคุณค่าความสมดุล
ของระบบนิเวศ อันจะน าไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 

ปัญหาในเรื่องสัดส่วนการครอบครองที่ดิน ปัญหาระบบกลไกตลาดโลกที่มุ่งเน้นเกษตรกรรม
เชิงเดี่ยว เพ่ือสร้างผลผลิตเชิงปริมาณป้อนสู่ตลาด เมื่อเกิดปัญหาความผันผวนของราคาผลผลิต 
ผลกระทบดังกล่าวย่อมส่งผลต่อเกษตรกรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การด าเนินชีวิตมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เกิดการพิจารณาในการด าเนินงานอย่างรอบด้าน มีความรอบคอบ
ระมัดระวัง โดยเลือกรับการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบในแง่ดี ในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างระบบ
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการเปลี่ยนแปลงในแง่ที่ไม่ดีและไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ การท าเกษตร
ทฤษฎีใหม่ที่ให้ความส าคัญกับแหล่งน้ า ซึ่งถือเป็นต้นทุนการผลิตที่ส าคัญในการท าการเกษตร โดยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการหน่วยงานหนึ่งที่เกิดขึ้นตามหลักการกระจาย
อ านาจ ก าหนดนโยบายและด าเนินการจัดสรรที่ดินท ากินให้แก่เกษตรกรส าหรับเกษตรกรรมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีความคาดหวังให้เกษตรกรสามารถน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้อย่างเป็นรูปธรรม เกิดความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง สร้างรายได้ที่
มั่นคง มีวิถีชีวิตที่ดี และเป็นแบบอย่างความส าเร็จน าไปสู่การขยายผลต่อไปในอนาคต 

ที่สาธารณประโยชน์ในเขตพ้ืนที่หมู่ที่ 6 ต าบลป่าไร อ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี เป็นที่
สาธารณประโยชน์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยมีนโยบาย
เพ่ือน ามาจัดสรรให้แก่เกษตรกร เดิมที่เป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่าไม่ได้มีการน ามาใช้ประโยชน์ อีกทั้งยัง
เป็นพ้ืนที่ที่ไม่มีแหล่งน้ า ในภายหลังได้มีการขุดหน้าดินเพ่ือสร้างเป็นที่กักเก็บน้ าส าหรับท าการเกษตร
ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งดินที่ขุดขึ้นมาเป็นดินเหนียวและได้ถูกน ามาถมหน้าดินในพ้ืนที่บริเวณ  
รอบข้าง สภาพพ้ืนดินจึงมีลักษณะแข็ง สารอาหารน้อย เป็นพ้ืนที่ที่สามารถเพาะปลูกได้ส าหรับพืช
บางชนิดเท่านั้น จึงเป็นปัญหาและอุปสรรคหลักในการจัดสรรเพ่ือท าการเกษตร การจัดให้มีโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพื่ออ านวยความสะดวกในการเพาะปลูกอย่างทั่วถึง การให้ความรู้ในการท าเกษตรทฤษฎีใหม่
เกษตรกร การกระจายสินค้าผลิตผลทางการเกษตร เพ่ือให้เกิดผลอย่างยั่งยืน จึงเป็นความท้าทายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการก าหนดนโยบายในครั้งนี้ 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษากระบวนการและขั้นตอนในการจัดสรรที่สาธารณประโยชน์ ส าหรับการท า
เกษตรกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการที่สาธารณประโยชน์ ส าหรับการท า
เกษตรกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการท าเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้
เกิดผลอย่างยั่งยืน 
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การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดเกี่ยวกับหลักการกระจายอ านาจ 

พรชัย รัศมีแพทย์ (อ้างถึงใน ตระกูล มีชัย 2538, หน้า 5-9) ได้เสนอมาตรการของการ
กระจายอ านาจไว้ในความหมายของการกระจายอ านาจทางการเมืองให้ชุมชนปกครองตนเองในรูป
หน่วยการปกครองท้องถิ่นซึ่งมีมาตรการ ดังนี้ 

1. ก าหนดเขตแดนและจ านวนประชากร  
2. ก าหนดกิจการให้ด าเนินการ 
    2.1 กิจการที่มอบให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้  
    2.2 กิจการที่ไม่อาจมอบให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
3. ความเป็นอิสระ (Autonomy) เป็นอิสระภายใต้เงื่อนไขอันเป็นลักษณะเฉพาะที่มี

ความสัมพันธ์กัน 4 ประการ คือ 
    3.1 การมีบุคลากรของตนเอง  
    3.2 การมีรายได้ของตนเอง  
    3.3 การมีฐานะนิติบุคคล  
    3.4 การควบคุมก ากับโดยองค์การปกครองส่วนกลาง  
แนวคิดของหลักการกระจายอ านาจ เป็นการให้อ านาจในการด าเนินงาน การตัดสินใจ     

การวินิจฉัยชี้ขาด แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับงานบริการสาธารณะในบางเรื่องที่
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ที่องค์การปกครองส่วนกลางอาจด าเนินการไม่ได้ผล ซึ่งได้ให้อิสระแก่
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารงานต่าง ๆ และมีฐานะเป็นนิติบุคคลมีสิทธิอันชอบธรรม
ทางกฎหมายในการด าเนินงานนโยบายได้อย่างคล่องตัว 

 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการจัดสรรที่ดินอย่างมีประสิทธิผล 

เป้าหมายส าคัญของการจัดสรรที่ดินเพ่ือให้เกษตรกรท าการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงนั้น คือ การยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวของตนเอง ซึ่งแนวคิดใน
การจัดสรรที่ดินให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล นักวิชาการได้ให้แนวทางไว้ โดยสามารถสรุปเป็น
ขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้  

Babalola and Olayemi, 2014; Eck, 2014; Sharma, Upreti, and Muller-Boker, 
2014; Mkhize, Bourguignon and Brink, 2009; Niazi, 2003 (อ้างถึงใน ณัฐกริช เปาอินทร์ 2558, 
หน้า 77-83) 

1. การก าหนดข้อตกลงร่วมกัน การก าหนดนโยบาย และการผ่านกฎหมาย  
2. การคัดเลือกผู้ควรได้รับสิทธิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากที่ดินท ากินอย่างเป็นธรรม  
3. การก าหนดประเภทสิทธิของบุคคลผู้สมควรได้รับการจัดสรรที่ดินท ากิน  
4. การระบุที่ดินที่จะท าการจัดสรรอย่างจ าเพาะเจาะจง  
5. การแสวงหาที่ดินที่จะท าการจัดสรร  
6. การให้หลักประกันในการถือครองที่ดิน  
7. กลไกในการระงับข้อพิพาท  
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8. การสนับสนุนการพัฒนาที่ดินจัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
9. การตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการ  

       แนวคิดของหลักการจัดสรรที่ดิน เปรียบเสมือนกรอบแนวทาง กระบวนการและขั้นตอนการ
จัดสรรที่ดิน ที่น าไปสู่การพัฒนาแผนงานการจัดสรรที่ดินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยรูปแบบการมี
ส่วนร่วมและบูรณาการในการด าเนินงาน การคัดเลือกเกษตรกรเพ่ือรับการจัดสรรที่ดินอย่างโปร่ งใส
และยุติธรรม การส ารวจพ้ืนที่และพัฒนาให้เกิดความเหมาะสมด้านเกษตรกรรม เพ่ือให้ทราบถึง
ศักยภาพของพ้ืนที่ ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ซึ่งเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผนการด าเนินงาน การ
พัฒนาที่ดิน การส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร การออกกฎระเบียบเพ่ือป้องและระงับข้อพิพาทที่
อาจจะเกิดขึ้น กระบวนการติดตามประเมินผลเป็นอีกหนึ่งกลไกส าคัญในการตรวจสอบผลลัพธ์ที่
เกิดข้ึนทั้งในด้านบวกและลบ เพ่ือน าเป็นข้อมูลในการวางแผนในการพัฒนาต่อไป  
 
แนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ทิศนา แขมมณี (2558, หน้า 6) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณาอยู่ด้วยกัน    
5 ส่วน ดังนี้ 

1. กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดย
มีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลาและเป็นการมอง
โลกเชิงระบบที่มีลักษณะพลวัต มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤต เพ่ือความมั่นคงและความยั่งยืน
ของการพัฒนา 

2. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพเพียงสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ 
โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน 

3. ค านิยาม ประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ ดังนี้ 
    3.1 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้อง

เป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จากการกระท านั้น ๆ อย่างรอบคอบ 

    3.2 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 

    3.3 การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะ
เกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกล้และไกล 

4. เงื่อนไข ประกอบด้วย 2 เงื่อนไข ดังนี้ 
    4.1 เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ อย่างรอบด้าน ความ

รอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผน และความ
ระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 

    4.2 เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มี
ความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
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แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ถือเป็นแนวคิดที่ส าคัญในการด ารงชีวิตบนเส้นทาง
สายกลาง ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนสามารถด าเนินชีวิตภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ได้อย่างเหมาะสม       
มีเหตุผลในการตัดสินใจ มีความพอประมาณ มีความองค์ความรู้ ซึ่งเป็นปัจจัยการด าเนินชีวิตที่ส าคัญ 
ที่สามารถเป็นต้นทุนทางความคิด สร้างภูมิคุ้มกันแก่ตนเอง เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและไม่ส่งผล
กระทบที่รุนแรง อีกท้ังยังส่งเสริมให้มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต  
 
แนวคิดของหลักการท าระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 

วิฑูรย์ เลี่ยนจ ารูญ (2547, หน้า 32-36) ได้ก าหนดหลักการ 10 ประการของเกษตรกรรม
ยั่งยืน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ใช้ประโยชน์และพัฒนาภูมิปัญญาพ้ืนบ้านเพื่อใช้ในระบบเกษตรกรรม  
2. ส่งเสริมให้เกษตรกรมีบทบาทหลักในการพัฒนาความรู้และการวิจัยทางการเกษตร  
3. ใช้ทรัพยากรจากภายในและลดการใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอก  
4. หลีกเลี่ยงและปฏิเสธการใช้สารเคมีเพ่ือการเกษตรและผลิตภัณฑ์  
5. ให้ความส าคัญสูงสุดในการปรับปรุงบ ารุงดินให้ด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน  
6. สร้างความหลากหลายของกิจกรรมการผลิตทางการเกษตร  
7. ควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีธรรมชาติ  
8. ผลิตอาหารในปริมาณท่ีเพียงพอแก่ความต้องการที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต  
9. ปฏิบัติต่อธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตอ่ืนด้วยความเคารพ  
10. เอ้ืออ านวยให้เกษตรกรและชุมชนสามารถพัฒนาตนเองได้โดยอิสระ  
แนวคิดการท าระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เป็นแนวทางที่ส าคัญที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับ

การท าเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดความยั่งยืน ตามนโยบายการจัดสรรที่
สาธารณประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สามารถชี้ให้เห็นถึงความส าคัญในล าดับ
ขั้นตอนต่าง ๆ ยังคงรักษาภูมิปัญญาพ้ืนบ้านเดิมและใช้ประโยชน์ในการผนวกกับการท าเกษตรทฤษฎี
ใหม่ โดยการน าต้นทุนทางธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ทดแทนสารเคมีที่จะส่งผลเสียต่อ
พืช สภาพดิน เกษตรกร และสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ทั้งยังเป็นการพัฒนาการเกษตรในรูปแบบเกษตรกร
เป็นศูนย์กลาง โดยมีหน่วยงานภาครัฐให้การส่งเสริมและสนับสนุน ให้เกษตรกรเกิดองค์ความรู้และ
กระบวนทัศน์ใหม่ทางความคิดในการท าเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดความยั่งยืนต่อ 
 
วิธีด าเนินการศึกษา 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สัมพันธ์กับการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพในครั้งนี้ มี 4 ลักษณะ ได้แก่ 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ ข้อมูลจากสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ ข้อมูลจากการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม และข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก ซึ่งการ
เก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว อันมีสาระส าคัญโดยสรุป ดังนี้ 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชากรและข้อมูลจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากระบบเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทยของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมเอกสารทางวิชาการ และแหล่งข้อมูลนักวิชาการทางเว็บไซต์ที่ปรากฎ
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บนอินเตอร์เน็ต เป็นข้อมูลในระดับทุติยภูมิ (Secondary Data) ประเภทต่าง ๆ เช่น เอกสารทาง
วิชาการ งานวิจัย วารสาร หนังสือ เป็นต้น  

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคลที่
เกี่ยวข้อง อาทิ เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ ผู้บริหาร และผู้ก าหนดนโยบาย ผ่านรูปแบบการ
สัมภาษณ์ เป็นข้อมูลในระดับปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่งสัมภาษณ์ในลักษณธแบบสอบถาม
ปลายเปิด ตามที่ได้ก าหนดลักษณะเนื้อหาตามวัตถุประสงค์การศึกษา ซึ่งมีจดบันทึกและการ
บันทึกเสียง และไดข้ออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการบันทึกการสนทนาก่อนทุกครั้ง  

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม เป็นการสังเกตการณ์ที่ผู้
ศึกษาไม่มีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับกลุ่มเป้าหมาย การสังเกตการณ์เป็นไปในลักษณะการเข้าร่วมประชุม 
โดยผู้ศึกษาได้ให้ความส าคัญกับรายละเอียดของสิ่งที่ศึกษาในลักษณะที่ไม่ใส่ความเห็นส่วนตนและ
ความรู้สึกส่วนตน ซึ่งผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องเบื้องต้น และประสาน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพ่ือเข้าร่วมสังเกตการณ์และลงพ้ืนที่เป้าหมายในการศึกษาและเก็บข้อมูล 

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา 
1. การกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการที่ดินของรัฐและ

ที่ดินในกรรมสิทธิ์  
    ผลการศึกษาพบว่าการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น ไปตาม

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่ส่งเสริมให้เกิดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือด าเนินกิจการบริการสาธารณะ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่นตาม
หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเป็นการบริหารราชการแผ่นดินที่ต้องสอดคล้องกับงบประมาณ รายได้ 
บุคลากร และบริบทของท้องถิ่น ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีถือเป็นส่วนราชการท้องถิ่น ที่
เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พุทธศักราช 2540 มีการก าหนดอ านาจหน้าที่
ที่ชัดเจนในการท ากิจกรรมบริการสาธารณะ เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นตามบริบท
ของแต่ละท้องถิ่น ตลอดจนให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอิสระ ในการบริหารงานราชการ ทั้งนี้ การ
บริหารจัดการที่ดินของรัฐและที่ดินในกรรมสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จึงเป็นอ านาจ
หน้าที่โดยชอบธรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สามารถก าหนดเป็นนโยบายบริการ
สาธารณะเพ่ือจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินที่อยู่ในการดูแล ตลอดจนการจัดสรรที่ดินเพ่ือให้เกิด
สาธารณประโยชน์ด้วยเช่นกัน 

2. ผลการศึกษากระบวนการและขั้นตอนในการจัดสรรที่สาธารณประโยชน์ ส าหรับการ
ท าเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    ผลการศึกษาพบว่ากระบวนการและขั้นตอนในการจัดสรรที่สาธารณประโยชน์ ส าหรับ
การท าเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก ซ่ึงมีรายละเอียด
สรุปได้ดังนี้  
     ขั้นตอนที่ 1 การซักซ้อมและเตรียมความพร้อม เป็นขั้นตอนของการท าความเข้าใจใน
ความเป็นมาและกรอบด าเนินงานของนโยบาย เช่น การทราบถึงสภาพปัญหาของบริบทท้องถิ่นใน
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ปัจจุบัน เจตนารมณ์และนโยบายของรัฐบาล โดยการบูรณาการในการท างานแบบมีส่วนร่วมจากภาค
ส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีการจัดตั้งคณะท างาน 
เพ่ือพิจารณา ระดมความคิด ในด้านที่ตนเองมีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ย วชาญ และ
น าเสนอแนวทางส าหรับการก าหนดแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน ซึ่งเป็นแนวทางที่สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้และแก้ปัญหาได้จริงตามที่ได้ก าหนดนโยบายขึ้น ตลอดจนการก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของการจัดสรรที่สาธารณประโยชน์ การคัดเลือกเกษตรกรผู้มีสิทธิในที่ดิ นจัดสรร 
และการพิจารณาคัดเลือกที่ดินที่เหมาะสมในการด าเนินนโยบาย 
     ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาสภาพพ้ืนที่และด าเนินการจัดสรร เป็นขั้นตอนการส ารวจพ้ืนที่ 
เพ่ือท าการเก็บข้อมูลในบริบทต่าง ๆ เช่น ข้อมูลชุมชน สภาพดิน สภาพน้ า และสภาพอากาศ เป็นต้น 
โดยน าข้อมูลที่ได้ส ารวจ ทั้งที่เป็นสภาพปัญหา ศักยภาพที่มีอยู่ในพ้ืนที่และในชุมชน สู่การพิจารณา
คัดเลือกที่ดินสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี และเข้ากับ
หลักเกณฑ์เงื่อนไขของนโยบาย ตลอดจนด าเนินการออกแบบพื้นที่ออกเป็นแปลง ๆ ละ 1 งาน เพื่อให้
เกษตรกรผู้มีสิทธิที่ได้รับการคัดเลือกด าเนินการจับฉลากอย่างยุติธรรม เท่าเทียม และโปร่งใส 
     ขั้นตอนที่ 3 การคัดเลือกผู้มีสิทธิในที่สาธารณประโยชน์ที่จัดสรร เป็นขั้นตอนการคัดเลือก
เกษตรกร ที่ได้จ านงความประสงค์เพ่ือขอเข้าใช้ประโยชน์จากที่ดินที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีจะ
ด าเนินการจัดสรรส าหรับท าการเกษตร โดยในขั้นตอนนี้ต้องให้เกษตรกรที่ลงชื่อแสดงความประสงค์ได้รับ
ความเท่าเทียม ยุติธรรม และเข้าหลักเกณฑ์ตามที่ได้ก าหนดไว้ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีได้
จัดประชุมประชาคม แต่ปรากฎว่าประชาชนที่เข้าร่วมประชาคมเพ่ือรับการคัดเลือก มีเพียงประชาชน
ในเขตพ้ืนที่หมู่ที่ 6 ต าบลป่าไร อ าเภอแม่ลาน เท่านั้น โดยมีผู้เข้าร่วมประชาคมจ านวน 98 ราย และ
ได้ด าเนินคัดเลือกเกษตรกรเพ่ือให้ได้รับสิทธิในที่ดินเหลือเพียง 43 ราย เนื่องจากที่ดินดังกล่าวมีพ้ืนที่
จ ากัด ทั้งนี้ การคัดเลือกเกษตรกร 43 รายดังกล่าว ล้วนเป็นผู้ที่เข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั้งสิ้น 
ผู้เข้าร่วมประชามคมทั้ง 98 รายนั้น เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรในหมู่ที่ 6 ต าบลป่าไร่ ทางกลุ่มได้
ด าเนินการประชุมภายในกลุ่มร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมมาก่อน
แล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มเกษตรกรดังกล่าวมีการเคลื่อนไหว มีกิจกรรม มีการลงมติผ่านการประชุม 
และเป็นที่ยอมรับภายในกลุ่ม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการด าเนินงานที่มุ่งเน้นคนหรือกลุ่มบุคคลเป็น
ศูนย์กลางในการด าเนินงาน บริหารจัดการและพัฒนา ทั้งนี้ กฎระเบียบในกลุ่มเกษตรกรข้างต้น ได้
ก าหนดไว้ว่าหากเกษตรกรรายใดไม่สามารถเพาะปลูกได้เต็มพ้ืนที่ที่ได้รับจัดสรร ทางกลุ่มจะ
ด าเนินการให้สมาชิกเกษตรกรรายอ่ืนเข้ามาใช้พ้ืนที่ส่วนที่เหลือในการเพาะปลูกแทน เพ่ือให้เกิดการ
ใช้ที่ดินอย่างเต็มพ้ืนที่และเกิดประโยชน์ให้มากที่สุด 

3. ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการที่สาธารณประโยชน์ ส าหรับการ
ท าเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ผลการศึกษาในกระบวนการและขั้นตอนในการจัดสรรที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าว
ปรากฎ ดังนี้ 
     1. สภาพดินในที ่ด ินสาธารณประโยชน์ที ่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีจะ
ด าเนินการจัดสรรให้แก่เกษตรกร ยังไม่เหมาะต่อการเพาะปลูกเท่าที่ควร  
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     2. ความรู้ ความเข้าใจในเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินยังมีน้อยมาก 
     3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบาย แต่
โครงสร้างองค์กรไม่เอ้ือต่อลักษณะการด าเนินงานของนโยบายในด้านการเกษตร 
     4. แม้การด าเนินงานนโยบายจะมีลักษณะการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง แต่ยังคงมีปัญหาด้านการประสานงาน การเข้าร่วมประชุม เนื่องจากไม่ใช่สายการบังคับ
บัญชาโดยตรง 
     5. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในการจัดประชุมประชาคม เพ่ือให้ประชาชนในเขต
พ้ืนที่อ าเภอแม่ลาน เข้ายื่นความประสงค์ในการจัดสรรที่ดินและร่วมประชาคมยังไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร       

4. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการท าเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้เกิดผลอย่างย่ังยืน 

    ผลการศึกษาพบว่าแนวทางการพัฒนาการท าเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้เกิดอย่างยั่งยืน มีดังนี้ 

    1. พัฒนาภูมิปัญญาในท้องถิ่นร่วมกับองค์ความรู้ของเกษตรทฤษฎีใหม่เพ่ือใช้ในระบบ
เกษตรกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    2. ส่งเสริมและให้ความรู้แก่เกษตรกร เพ่ือให้เกษตรกรเป็นหน่วยขับเคลื่อนหลักในการ
พัฒนาต่อยอดองคค์วามรู้ สู่การปฏิบัติจริง และขยายผลต่อไปสู่เกษตรกรรุ่นใหม่  

    3. น าวัตถุดิบที่มีซึ่งเป็นทรัพยากรภายในท้องถิ่นและลดการใช้ปัจจัยการผลิตจาก
ภายนอก เช่น การน าฟางข้าว เศษพืชสด เป็นวัตถุดิบในการปุ๋ยอินทรย์ เป็นต้น  

    4. หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีในการท าเกษตรกรรม  
    5. เอาใจใส่และให้ความส าคัญสูงสุดในการปรับปรุงบ ารุงดินให้ด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
    6. สร้างความหลากหลายของกิจกรรมการผลิตทางการเกษตร โดยผสมผสานกิจกรรมการ

ผลิตให้เกื้อกูลประโยชน์ต่อกันอย่างสูงสุด  
    7. ควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีธรรมชาติ  
    8. สามารถสร้างผลผลิตที่เพียงพอต่อความต้องการในการด ารงชีวิตของครอบครัว  
    9. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรและชุมชนสามารถพัฒนาตนเองได้โดยอิสระ  

 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากผลการศึกษา 

1. กลุ่มเกษตรกรในชุมชนควรสร้างแกนน าเกษตรกรรุ่นใหม่ขึ้นมา เพ่ือเรียนรู้และศึกษาการ
ด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยแนวทางการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ควบคู่ไปกับแกนน ารุ่น
ปัจจุบัน 

2. กลุ่มเกษตรกรควรสร้างเครือข่ายกลุ่มกิจกรรมในการพัฒนาวิถีการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้ง
ภายในและภายนอกชุมชนเพ่ือสร้างความเข้มแข็งและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 
 3. หน่วยงานภาครัฐควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาดูงานการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ที่
ได้รับเป็นแหล่งเรียนรู้หรือแปลงตัวอย่าง เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้แก่กลุ่มเกษตรกรให้เกิดแนวคิดและองค์
ความรู้ใหม่ ๆ ในการพัฒนาการท าเกษตรกรรมเพ่ิมเติม 
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ข้อเสนอแนะส าหรับแนวทางการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบถึงกระบวนและขั้นตอนในการจัดสรรที่สาธารณประโยชน์ 

ส าหรับการท าเกษตรกรรม ในพ้ืนที่หมู่ที่ 6 ต าบลป่าไร่ จังหวัดปัตตานี กับพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่มีบริบท
ใกล้เคียงกัน 

2. ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาการท าเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้เกิดผลอย่างยั่งยืนกับกลุ่มเกษตรกรหรือชุมชนตัวอย่างอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม 
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