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บทความนี้น าเสนอแนวคิดการเกษตรเชิงพหุภารกิจ 
(multifunctional agriculture) ซึ่งก าลังได้รับความสนใจจาก
การก าหนดนโยบายเกษตรของประเทศในกลุ่มท่ีพัฒนาแล้ว
โดยเฉพาะในกลุ่ม OECD (Organization for Economic 
Cooperation and Development)

แนวคิดการเกษตรเชิงพหุภารกิจ
และมาตรการการเกษตรเชิงอนุรักษ์1

โดยเห็นว่าภาคการเกษตรนอกเหนือจากท าหน้าที่หลักในการ
เป็นแหล่งผลิตอาหารและเส้นใยรวมถึงการสร้างความมั่นคง
และความปลอดภัยในอาหารแล้ว ยังท าหน้าที่ที่เอื้อประโยชน์
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคัญ คือทรัพยากรดินและน้ า 

1 ส่วนหนึ่งของเนื้อหาในบทความนี้ สังเคราะห์มาจากเอกสารเผยแพร่ ของส านักประสานงาน “งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิง     
นโยบาย” สถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และขอขอบคุณรองศาสตราจารย์สมพร  
อิศวิลานนท์ และคุณวรภัทร  จิตรไพศาลศรี ที่ได้ปรับแต่งเน้ือหาให้เป็นบทความในจดหมายข่าว (e-newsletter)

2 นักวิชาการอิสระ

ที่มา: มูลนิธิข้าวไทย



การคงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เกษตร และ
ยังมีภารกิจเชื่อมโยงท่ีส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมชนบทเกษตร อาทิเช่น โอกาสการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรจากการเพิ่มคุณค่าต่อภูมิทัศน์เกษตร 
การรักษาไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น เป็นต้น 
(Groenfeldt, 2009; Van Huylenbroeck et al., 2007; 
Zander et al., 2005; OECD, 2001; Vermersch, 2001) ซึ่ง
แนวคิดการเกษตรเชิงพหุภารกิจสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 
กลุ่ม คือกลุ่มที่มีมุมมองจากด้านอุปสงค์หรือเป็นการ
พิจารณาจากภารกิจหรือหน้าที่ (function) และกลุ่มที่มี
มุมมองจากด้านอุปทานท่ีพิจารณาจากผลได้ (output) ซึ่งใน
บทความนี้จะอธิบายถึงแนวคิดทั้งสองแนวคิดดังกล่าว 
รวมถึงการน าเสนอมาตรการเชิงอนุรักษ์ เพื่อส่งเสริม
การเกษตรเชิงพหุภารกิจ

ในมุมมองจากด้านอุปสงค์ การเกษตรเชิงพหุภารกิจจะ
มุ่งเน้นที่ภาระกิจหรือหน้าที่ของภาคการเกษตรในการ
ให้บริการแก่สังคม ซึ่งประกอบไปด้วย หน้าที่ทางการผลิต 
หน้าท่ีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน้าท่ีต่อ
เศรษฐกิจและสังคม โดยหน้าที่เหล่านี้จะต้องได้รับการระบุที่
ชัดเจน เพื่อที่จะเป็นพื้นฐานในการประเมินคุณค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ที่สังคมได้รับจากการเกษตรเชิงพหุภารกิจ 
(Van Huylenbroeck et al., 2007)

ภารกิจหรือหน้าที่ (function) ของการเกษตรเชิงพหุ
ภารกิจ: มุมมองจากด้านอุปสงค์

1. ภารกิจด้านการผลิต 

ภารกิจหลักที่ส าคัญของภาคการเกษตรในด้านการผลิต 
ได้แก่การเป็นแหล่งผลิตอาหารและเส้นใยเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้บริ โภค ในปัจจุบันระบบการผลิต
การเกษตรเป็นการผลิตแบบเข้มข้นโดยผ่านนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีภายใต้การปฏิวัติเขียวทั้งในรูปของพันธุ์พืชที่ให้ผล
ผลิตสูง การใช้เครื่องจักรกล การใช้สารเคมีทางการเกษตร 
และระบบการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ตลอดจนการใช้เทคโนโลยี
พันธุวิศวกรรม ส่งผลต่อการเพิ่มปริมาณของผลผลิตและ
คุณภาพของผลผลิตในแง่รูปลักษณ์ที่สวยงาม ปลอดจากการ
รบกวนของโรคและแมลงศัตรูพืช ซึ่งมีบทบาทส าคัญต่อ

ความมั่นคงของอุปทานด้านอาหารโดยรวม รวมถึงเป็นการ
เพิ่มความสามารถในการจัดหาอาหารและการลดราคาอาหาร
ผ่านทางกลไกของตลาดภายในประเทศและระหว่างประเทศ
ได้ 

แต่ข้อปัญหาในประเด็นด้านความไม่มั่นคงของอาหาร
โดยเฉพาะประเด็นด้านความสามารถในการเข้าถึงอาหารยัง
ถูกพบเห็นในทุกระดับ ทั้งในระดับภูมิภาคและท้องถิ่นหรือใน
ระดับประเทศบางพื้นที่โลก และในขณะเดียวกันในประเด็น
ด้านความไม่ปลอดภัยจากอาหารที่น ามาบริโภคก็เป็นสิ่งที่
ผู้บริโภคให้ความสนใจ เพราะผู้บริโภคอาจได้รับผลกระทบ
โดยตรงต่อสุขภาพจากการบริโภคผลผลิตที่มีการปนเปื้อน
ของสารเคมีเกษตร ตลอดจนความเสี่ยงในเชิงสุขภาพจาก
การบริโภคผลผลิตที่ผ่านการตัดต่อทางพันธุกรรม ดังนั้นใน
บริบทของการเกษตรเชิงพหุภารกิจจึงเป็นภาระกิจที่
สนับสนุนและส่งเสริมทางเลือกของรูปแบบการผลิตท่ีเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น การเกษตรอินทรีย์ การเกษตร
แบบผสมผสาน การใช้สารชีวภาพทดแทนสารเคมีในการ
จัดการศัตรูพืช ส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหารในระดับ
ท้องถิ่น และก่อให้เกิดผลผลิตที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค อีกทั้ง
ยังช่วยลดผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพของเกษตรกรอีกด้วย 
(Groenfeldt, 2009; Grega, 2007; OECD, 2001)

ที่มา: http://www.thaibizindonesia.com
สสส.ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ



2. ภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม

การผลิตทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์
กันอย่างใกล้ชิด โดยกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรส่งผล
กระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางบวกและทางลบ 
ในทางกลับกันสภาพแวดล้อมซึ่งนับเป็นปัจจัยการผลิตที่
ส าคัญ เช่น ทรัพยากรดินและน้ าจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ภาคการเกษตร ความเสื่อมโทรมในทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจะส่งผลต่อการผลิตทางการเกษตรทั้งในด้าน
ปริมาณและคุณภาพ ดังกรณีตัวอย่างของรูปแบบการผลิตที่
มีการใช้ที่ดินอย่างเข้มข้นและพึ่งพาสารเคมีจ านวนมากจะ
น าไปสู่ความเสื่อมสภาพในทรัพยากรดินและน้ าจากการ
ปนเปื้อนของสารเคมี เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีผลต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพทั้งในดินและในน้ า  ส่งผลต่อระบบ
การเกษตรที่ไม่ยั่งยืนในระยะยาว (Groenfeldt, 2009 ; 
Grega, 2007) อีกท้ังยังเป็นท่ีอภิปรายกันอย่างกว้างขวางว่า 
กิจกรรมการเกษตรเป็นแหล่งก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก
(Green House Gas: GHG) อาทิเช่น การท านาข้าวแบบ
เข้มข้นและการปศุสัตว์ เป็นแหล่งก่อให้เกิดก๊าซมีเทน 
(Methane: CH4) อีกทั้งการปรับเปลี่ยนจากพื้นที่ป่ามาใช้เพื่อ
การเกษตรก็ได้ส่งผลต่อการปลดปล่อยคาร์บอนเข้าสู่
บรรยากาศ ซึ่งมีผลต่อเนื่องไปสู่การเพิ่มสูงขึ้นของอุณหภูมิ
โลก หรือที่เรียกโดยทั่วไปว่าโลกร้อน เมื่อเทียบกับการผลิต
ทางการเกษตรที่เข้มข้นและพึ่งพาสารเคมี การสนับสนุน
ระบบเกษตรอินทรีย์ซึ่งเป็นรูปแบบการเกษตรภายใต้แนวคิด
การเกษตรเชิงพหุภารกิจ จะช่วยเก็บกักคาร์บอนในดินและ
ลดการก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อ
ระบบนิเวศเกษตรและการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม นับเป็นวิธี
ปฏิบัติการเกษตรแบบยั่งยืน ที่ เป็นประโยชน์ต่อสังคม
โดยรวมทั้งหมด (Van Huylenboreck et al., 2005; Kotschi
และ Müller-Sämann, 2004) 

3. ภารกิจด้านเศรษฐกิจและสังคม

คุณค่ าจากภูมิทัศน์ เกษตรการอนุ รั กษ์มรดกทาง
วัฒนธรรมและการพัฒนาชนบท นับว่าเป็นประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่ ได้จากการเกษตรเชิงพหุภารกิจ 
องค์ประกอบของภูมิทัศน์เกษตรครอบคลุมทั้งปัจจัยทาง
ธรรมชาติและสิ่ ง ท่ีมนุษย์สร้ างขึ้ น  อาทิ เช่น  การท า
การเกษตรแบบขั้นบันได การท าแนวก าแพงหินเพื่อแบ่งเขต
คลองและล าเหมืองชลประทาน เป็นกิจกรรมร่วมระหว่าง
มนุษย์และธรรมชาติก่อให้เกิดคุณค่าในรูปของภูมิทัศน์เกษตร
ที่สวยงาม ซึ่ งมีศักยภาพในการเป็นแหล่งเสริมสร้าง
เศรษฐกิจชนบทจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Groenfeldt, 
2009) อย่างไรก็ตามบางรูปแบบของกิจกรรมการบริหาร
จัดการของมนุษย์อาจส่งผลกระทบในทางลบ ตัวอย่างเช่น 
การเปลี่ยนจากการท าเกษตรแบบขั้นบันไดเพื่อท าการ
เพาะปลูกพืชท่ีมีคุณค่าสูงภายใต้เรือนกระจกอาจส่งผลต่อ
การเพิ่มขึ้นในรายได้ทางเศรษฐกิจที่เกษตรกรได้รับ ใน
ขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบในทางลบจากการสูญเสียคุณค่า
จากภูมิทัศน์ เกษตรและมรดกทางวัฒนธรรมของภาค
การเกษตร (ICOMOS, 2010) 

ผลได้ (output) ของการเกษตรเชิงพหุภารกิจ:
มุมมองจากด้านอุปทาน

มุมมองด้านอุปทานของแนวคิดการเกษตรเชิงพหุภารกิจ 
มุ่งเน้นที่ผลได้ (output) ที่สังคมได้รับจาการเกษตรเชิงพหุ
ภารกิจ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ผลได้หรือ
สินค้าและบริการที่ผ่านระบบตลาดและที่ไม่ผ่านระบบตลาด 
โดยสินค้าและบริการที่ผ่านระบบตลาดหมายถึง ผลผลิตทาง
การเกษตรทั้งพืชอาหารและเส้นใยที่ผ่านระบบตลาดและ
ราคาหรือเรียกว่า เป็นสินค้าเอกชน (private goods)

ที่มา: https://www.77kaoded.com/content/578058

ที่มา: http://www.tv360ch3.com



ในขณะที่ความมั่นคงและความปลอดภัยในอาหาร การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คุณค่าจากภูมิ
ทัศน์เกษตรและการคงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมการเกษตร 
นับเป็นสินค้าและบริการที่ไม่ผ่านระบบตลาดหรือเรียกได้ว่า
เป็น สินค้าสาธารณะ (public goods) ซึ่งในทาง
เศรษฐศาสตร์มองว่าสินค้าและบริการทั้งที่ผ่านระบบตลาด
และไม่ผ่านระบบตลาด มีการร่วมกันในการผลิต (jointness 
of production) โดยส่งผลต่อประเด็นเกี่ยวเนื่องที่ส าคัญคือ 
ผลกระทบภายนอก (externality) สิทธิในการถือครอง 
(rights) และต้นทุนธุรกรรม (transaction cots) ซึ่งเป็น
พื้นฐานส าหรับการก าหนดมาตรการเชิงนโยบายเพื่อ
สนับสนุนการเกษตรเชิงพหุภารกิจ

1. สินค้าเอกชน สินค้าสาธารณะ และการร่วมกัน
ของการผลิต

จากแนวคิดของ Ostrom et al. (1994 ) ความสามารถ
ในการกีดกัน (excludability) และการแข่งขัน (rivalry) ใน
การบริโภค เป็นประเด็นหลักที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่าง
ระหว่างสินค้าเอกชนและสินค้าสาธารณะ สินค้าเอกชนมี
ลักษณะที่สามารถกีดกัน (excludability) ในการบริโภค 
หมายถึงการบริโภคของบุคคลหนึ่ง ท าให้บุคคลอื่นๆ ไม่
สามารถบริโภคสินค้าและบริการนั้นได้ ในทางตรงข้ามสินค้า
สาธารณะจะมีคุณลักษณะที่ไม่สามารถกีดกันการบริโภค 
(non-excludability) โดยการบริ โภคของบุคคลหนึ่ ง ไม่
สามารถกีดกันการบริโภคสินค้าและบริการนั้นๆ ของบุคคล
อื่นได้ นอกจากนี้สินค้าสาธารณะยังมีลักษณะที่ไม่มีการ
แข่งขันในการบริโภค (non-rival in consumption) 
เนื่องจากการบริโภคของบุคคลหนึ่งไม่มีผลต่อการลดลงใน
สินค้าและบริการส าหรับบุคคลอื่นๆ (Vatn, 2002) ในบริบท
ของการเกษตรเชิงพหุภารกิจ นอกเหนือจากสินค้าเอกชน
แล้ว สินค้าและบริการที่สังคมได้รับจาการเกษตรเชิงพหุ
ภารกิจจัดว่าเป็นสินค้าสาธารณะที่มีลักษณะทั้งไม่สามารถกีด
กันการบริโภค (non-excludability) และที่ไม่มีการแข่งขันใน
การบริโภค (non-rival in consumption) ส่งผลให้เกิดความ
ล้มเหลวของระบบตลาดในการด าเนินการจัดสรรทรัพยากร
และการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (Romstad et al., 2000)

ก่อให้เกิดผลผลิตที่หลากหลาย อาทิเช่น การเกษตรแบบปลูก
พืชหมุนเวียนส่งผลต่อการปรับปรุงคุณภาพของทรัพยากรดิน 
ซึ่งนับเป็นสินค้าและบริการที่ไม่ผ่านระบบตลาด การร่วมกัน
ทางการผลิตในทางเศรษฐศาสตร์หมายถึงความหลากหลาย
ในสินค้าและบริการท่ีได้จากการใช้ปัจจัยการผลิต โดยสินค้า
และบริการนั้นๆ อาจมีรูปแบบของการแข่งขันหรือส่งเสริม
กัน ในกรณีของการเกษตรเชิงพหุภารกิจที่มีการร่วมกัน
ทางการผลิตที่ส่งเสริมกัน อาทิเช่น การเกษตรอินทรีย์ 
ผลผลิตที่ได้จากการใช้ทรัพยากรที่ดินนอกจากจะอยู่ในรูป
ของผลผลิตเกษตรอินทรีย์ที่จัดว่าเป็นสินค้าเอกชนแล้ว ยัง
ได้มาซึ่งสินค้าสาธารณะ ในรูปของการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน
และน้ า  ตลอดจนภูมิ ทัศน์ เกษตรที่ สวยงาม เป็ นต้ น 
(Wossink และ Swinton,2007; Van Huylenbroeck et al., 
2007; Abler, 2004; Vatn, 2002; Romstad et al., 2000)

การร่วมกันของการผลิตในการเกษตรเชิงพหุภารกิจ
สามารถอธิบายในเชิงเทคนิคได้ว่า เป็นรูปแบบการเกษตรท่ี

2. ผลกระทบภายนอก สิทธิในการถือครอง และต้นทุน
ธุรกรรมในการเจราต่อรอง

ผลกระทบภายนอก (externality) หมายรวมทั้ง
ผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบต่อบุคลหรือสังคมโดยรวม ที่
มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และผลกระทบดังกล่าวมิได้รับการ
ให้มูลค่าสืบเนื่องจากความล้มเหลวของระบบตลาด ส่งผลให้
มีการผลิตสินค้าและบริการที่ก่อให้เกิดผลกระทบภายนอก
เชิงลบเกินกว่าท่ีควร เนื่องจากต้นทุนหรือมูลค่าเชิงลบของ
ผลกระทบภายนอกดังกล่าว มิได้ถูกน าเข้ามารวมเป็นส่วน
หนึ่งของต้นทุนการผลิต ในทางกลับกันมูลค่าของผลกระทบ
ภายนอกเชิงบวกก็มิได้ถูกน าเข้ามาพิจารณา ส่งผลให้มีการ
ผลิตสินค้าและบริการน้อยกว่าที่ควร โดยการเกษตรเชิงพหุ
ภารกิจที่ก่อให้เกิดสินค้าและบริการในรูปของผลกระทบ
ภายนอกเชิงบวกที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมควรได้รับการ
สนับสนุนให้มีการผลิตถึงระดับที่สังคมต้องการ (Van 
Huylenbroeck et al., 2007; Abler, 2004; Vermersch, 
2001)

ตามแนวคิดของ Coase (1960) ความล้มเหลวของ
ตลาดในกรณีของผลกระทบภายนอกทั้งเชิงบวกและลบ 
สามารถแก้ไขได้หากมีการก าหนดสิทธิถือครองในทรัพย์สิน 
(property rights) อย่างสมบูรณ์และชัดเจนภายใต้เงื่อนไข
ของต้นทุนธุรกรรมในการเจรจาต่อรอง (transaction cost)



ที่ต่ าหรือเป็นศูนย์ ตัวอย่างเช่นการปนเปื้อนของทรัพยากรน้ า
และการลดลงในความหลากหลายทางชีวภาพจากการใช้
สารเคมีการเกษตรอย่างเข้มข้นในระบบการท าฟาร์ม นับเป็น
ผลกระทบภายนอกเชิงลบต่อสังคม หากมีการก าหนดที่
ชัดเจนต่อสิทธิ์ในสินค้าสาธารณะ ในกรณีนี้คือ ทรัพยากรน้ า
และความหลากหลายทางชีวภาพเป็นสินทรัพย์ของสังคม 
ดังนั้นผู้ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต้องรับผิดชอบและชดเชย
ให้แก่สังคมซึ่งนับเป็นต้นทุนหนึ่งในการผลิต ส่งผลต่อการ
ลดลงของการผลิตสินค้าและบริการที่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ภายนอกเชิงลบและอาจน ามาซึ่งการปรับเปลี่ยนไปสู่การผลิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในทางกลับกัน สินค้าและบริการ
สาธารณะเชิงบวกที่สังคมได้รับจากการผลิตทางการเกษตร
เชิงพหุภารกิจ ต้องได้รับการให้มูลค่าที่เหมาะสมและจูงใจให้
เกิดการผลิตทางการเกษตรเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน (Vatn,
2001; Romstat et al., 2000; Dahlman,1979)

มาตรการการเกษตรเชิงอนุรักษ์เพื่อส่งเสริม
การเกษตรเชิงพหุภารกิจ

มาตรการการเกษตรเชิงอนุรักษ์ (agri-environmental 
policy measures) เป็นมาตรการที่น ามาใช้เพื่อส่งเสริมให้
เกิดการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตทางการเกษตรจาก
การเกษตรแบบเข้มข้นที่พึ่งพาสารเคมีไปสู่การเกษตรเชิงพหุ
ภารกิจ โดยมาตรการการเกษตรเชิงอนุรักษ์มีหลากหลาย
รูปแบบ ประกอบด้วยมาตรการการให้แรงจูงใจทาง
เศรษฐศาสตร์ (economic incentive measures) มาตรการ
การก ากับและควบคุม (command-and-control measures)
มาตรการให้การสนับสนุนภายใต้ ข้ อก าหนด ( cross-
compliance mechanisms) มาตรการเชิงชุมชน 
(community-based measures) และมาตรการเสริม 
(complementary measures) ในทางปฏิบัติการผสมผสาน
ของมาตรการเชิงนโยบายเหล่านี้ โดยพิจารณาปัจจัยทั้ง
ทางด้านกายภาพเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละพื้นที่แต่ละ
ประเทศ จะน าไปสู่การปรับเปลี่ยนไปสู่การเกษตรเชิงพหุ
ภารกิจที่ยั่งยืน ส่งผลต่อการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบภายนอกเชิงบวกต่อสังคม 

1. มาตรการการให้แรงจูงใจทางเศรษฐศาสตร์ 
(economic incentive measures)

มาตรการการให้แรงจู ง ใจทางเศรษฐศาสตร์  มี
วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดการผลิตสินค้าและบริการ
สาธารณะที่ส่งผลเชิงบวกต่อสังคม โดยการสนับสนุนทาง
การเงินในรูปแบบต่างๆ ในขณะเดียวกันมาตรการทางภาษี
และค่าธรรมเนียม ได้น ามาใช้สร้างแรงจูงใจในการลดและ
จัดการการผลิตท่ีก่อให้เกิดผลกระทบภายนอกเชิงลบต่อ
สังคม

ที่มา: ดัดแปลงภาพจาก https://sites.google.com/a/cetys.net/proyectofinal/

1.1 การให้การสนับสนุนทางการเงิน 

การให้การสนับสนุนทางการเงิน เป็นการจูงใจให้
เกษตรกรหันมาผลิตในรูปแบบการเกษตรเชิงอนุรักษ์ ส่งผล
เชิงบวกต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม (Vojtech, 2010; 
Pretty et al., 2001) โดยประเภทของการให้การสนับสนุน
ทางการเงินประกอบด้วย

มาตรการให้เงินสนับสนุนตามแนวทางปฏิบัติในการท าฟาร์ม 
มาตรการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจูงใจให้เกษตรกรปรับเปลี่ยน
จากการเกษตรแบบพึ่งพาสารเคมีไปสู่วิธีปฏิบัติการด าเนิน
กิจกรรมการท าฟาร์มเชิงอนุรักษ์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
อาทิเช่น การปฏิบัติทางการเกษตรอินทรีย์ การด าเนิน
กิจกรรมการอนุรักษ์ดินและน้ า ตลอดจนความหลากหลาย
ทางชีวภาพในพื้นที่เกษตร การเกษตรแบบผสมผสาน ซึ่งเป็น
รูปแบบการให้เงินสนับสนุนโดยตรงแก่เกษตรกรที่ได้มีการ
น าไปใช้ในหลายประเทศกลุ่มสมาชิกโออีซีดี 



1) มาตรการให้เงินสนับสนุนตามแนวทางปฏิบัติในการ
ท าฟาร์ม มาตรการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจูงใจให้เกษตรกร
ปรับเปลี่ยนจากการเกษตรแบบพึ่งพาสารเคมี ไปสู่ วิธี
ปฏิบัติการด าเนินกิจกรรมการท าฟาร์มเชิงอนุรักษ์ ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น การปฏิบัติทางการเกษตรอินทรีย์ 
การด าเนินกิจกรรมการอนุรักษ์ดินและน้ า ตลอดจนความ
หลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ เกษตร การเกษตรแบบ
ผสมผสาน ซึ่งเป็นรูปแบบการให้เงินสนับสนุนโดยตรงแก่
เกษตรกรที่ได้มีการน าไปใช้ในหลายประเทศกลุ่มสมาชิกโออี
ซีดี 

2 )  มาตรการ ใ ห้ เงิ นสนับสนุนต่อสินทรัพย์ ถาวร 
มาตรการนี้ใช้เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนระบบการ
ผลิตทางการเกษตรไปสู่การเกษตรแบบพหุภารกิจที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้การสนับสนุนทางการเงินต่อการลงทุน
ในทรัพย์สินถาวรในฟาร์มภายใต้การปรับเปลี่ยนดังกล่าว เช่น 
การสร้างระบบชลประทานที่ประหยัดทรัพยากรน้ า การ
ลงทุนจัดสร้างระบบบ าบัดของเสียจากปศุสัตว์ การลงทุนใน
การอนุรักษ์ดินในรูปแบบต่างๆ มาตรการนี้มุ่งเน้นการ
สนับสนุนทางการเงินต่อการลงทุนในระยะยาว 

3) มาตรการให้เงินสนับสนุนเพื่อการพักท่ีดิน (land 
retirement) เป็นมาตรการที่ให้แรงจูงใจในการพักการใช้ที่ดิน
เพื่อวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การอนุรักษ์ต้นน้ าล า
ธารความหลากหลายทางชีวภาพและสัตว์ป่า ในกรณีนี้จะเป็น
การมุ่งเน้นผลประโยชน์ที่สังคมได้รับระยะยาว ดังนั้นเกณฑ์
การให้เงินสนับสนุนจึงจ าเป็นต้องได้รับการประเมินอย่าง
ละเอียด

1.2 ภาษีและค่าธรรมเนียม (taxes and charges)

ภาษี แ ล ะค่ า ธ ร รม เ นี ย มนั บ เ ป็ น ม าต ร ก า รท า ง
เศรษฐศาสตร์ท่ีจูงใจให้เกิดการลดลงของผลกระทบภายนอก
เชิงลบ และหรือการปรับเปลี่ยนไปสู่รูปแบบการผลิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยผู้ผลิตต้องจ่ายในรูปของภาษี หรือ
ค่าธรรมเนียมที่สะท้อนถึงต้นทุนผลกระทบภายนอกเชิงลบที่
สังคมได้รับ ในทางปฏิบัติการปล่อยมลภาวะจากกิจกรรม
การ เกษตรเป็น เรื่ อ งยากที่ จ ะวั ด ได้  ดั งนั้ นภาษี และ
ค่าธรรมเนียมจะเรียกเก็บจากปัจจัยการผลิตและหรือผลผลิต 
ตัวอย่างเช่น การเก็บภาษีจากสารเคมีเกษตรทั้งในรูปของปุ๋ย 
สารก าจัดวัชพืชและศัตรูพืช ซึ่งนับเป็นปัจจัยการผลิต

ที่ก่อให้เกิดผลกระทบภายนอกเชิงลบต่อสังคม อัตราภาษี
และค่าธรรมเนียมการปล่อยมลพิษจากการท าฟาร์มปศุสัตว์
จะขึ้นอยู่ กับจ านวนของสัตว์ที่จัดขึ้น ในฟาร์ม เป็นต้น 
(Vojtech, 2010; Pretty et al., 2001)

1.3 การซื้อขายใบอนุญาตและการประมูลแบบย้อนกลับ
(tradable permits and reverse auctions)

การซื้อขายใบอนุญาตและการประมูลแบบย้อนกลับเป็น
มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ผ่านกลไกการตลาดและราคา ที่
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายทางสิ่งแวดล้อมภายใต้ต้นทุนที่
ต่ าที่สุด ในกรณีของมาตรการการซื้ อขายใบอนุญาต  
เป้าหมายทางสิ่งแวดล้อมจะถูกก าหนดในรูปของใบอนุญาตที่
ใช้ซื้อขายในตลาดระหว่างผู้ก่อมลภาวะ เช่น การสนับสนุน
ทางการเงินจะให้แก่ผู้ผลิตที่ก่อมลภาวะต่ าสุดในการผลิต
สินค้าและบริการทางสิ่งแวดล้อม มาตรการนี้ได้ถูกน ามาใช้
อย่างกว้างขวางในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และ
สหรัฐอเมริกา (Vojtech, 2010) 

2. มาตรการการก ากับและควบคุม(command-and-
control measures)

มาตรการการก ากับและควบคุม นับเป็นมาตรการที่
ได้รับการน ามาใช้อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในกรณีของการ
จัดการผลกระทบภายนอกเชิงลบ โดยผ่านข้อก าหนด 
กฎระเบียบและข้อบังคับท่ีต้องมีการปฏิบัติตาม (regulatory 
requirements) และหากฝ่าฝืนจะต้องได้รับการลงโทษตามท่ี
ระบุไว้ทางกฎหมาย อาทิเช่น การห้ามหรือข้อจ ากัดในการใช้
สารเคมีในการก าจัดวัชพืชและศัตรูพืชที่เป็นอันตราย การ
จัดการของเสียจากระบบการผลิตโดยต้องปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ในการจัดการมลภาวะ (Vojtech, 
2010; Prettyet al., 2001)

ที่มา: ดัดแปลงภาพบจาก https://poobokto.blogspot.com/2014/01/blog-
post.html

ก ากับ
ควบคุม

ดูแล



3. มาตรการให้การสนับสนุนภายใต้ข้อก าหนด 
(cross-compliance mechanisms)

มาตรการให้การสนับสนุนภายใต้ข้อก าหนด (cross-
compliance mechanisms) เป็นการด าเนินมาตรการผสม
ระหว่างการให้แรงจูงใจและการก ากับและควบคุม โดยการ
ให้แรงจูงใจในรูปของการสนับสนุนทั้งที่เป็นรูปตัวเงินและ
ไม่ใช่ตัวเงิน ภายใต้ข้อก าหนดที่ระบุเป็นเงื่อนไขในการรับการ
สนับสนุน มาตรการประเภทนี้น ามาใช้อย่างกว้างขวางในกลุ่ม
ประเทศสหภาพยุโรป โดยก าหนดให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร 
หรือชุมชนเกษตร ต้องด าเนินการ หรือปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ี
ก าหนด อาทิเช่น การปฏิบัติเบื้องต้นในฟาร์มที่เกี่ยวกับการ
รักษาสิ่งแวดล้อม การด าเนินกิจกรรมการเกษตรที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประเด็นด้านสวัสดิภาพสัตว์ในการปศุ
สัตว์ (animal health and welfare) เป็นต้น จึงจะได้รับสิทธิ์
ในการเสนอขอรับการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการเกษตร
ภายใต้นโยบายการเกษตรร่วม (Common Agricultural 
Policy: CAP) ของสหภาพยุโรป (Vojtech, 2010) 

4. มาตรการเชิงชุมชน (community-based measures)

มาตรการเชิงชุมชน เป็นมาตรการการให้การสนับสนุน
ในหลากหลายรูปแบบทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินแก่
กลุ่มเกษตรกรและหรือชุมชนเกษตร โดยมาตรการเชิงชุมชน
มุ่งเน้นให้เกิดการกระท าร่วมกัน (collective action) ทั้งใน
ระดับกลุ่มและชุมชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตสินค้าและ
บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และก่อให้เกิดผลกระทบ
ภายนอกเชิงบวกแก่สังคม ในรูปของสินค้าสาธารณะท่ีเอื้อ
ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความ
หลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนการคงไว้ซึ่งมรดกทาง
วัฒนธรรมเกษตรและการพัฒนาชนบทเกษตร ซึ่งจ าเป็นต้อง
ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งที่เป็น
องค์กรของภาครัฐและเอกชน (OECD, 2013b; Vojtech, 
2010) มาตรการส่งเสริมในระดับชุมชนในหลากหลายรูปแบบ 
อาทิเช่น การให้การสนับสนุนทั้งทางการเงินควบคู่ไปกับการ
ให้การสนับสนุนในด้านความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และการบริหาร
จัดการเพื่อจัดท าโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการอนุรักษ์และ
จัดการทรัพยากร ตลอดจนการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนในการ
ด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เช่น การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
และสหกรณ์เกษตรชุมชน เป็นต้น

5. มาตรการเสริม (complementary measures)

มาตรการเสริมเป็นมาตรการที่น ามาใช้เพื่อสนับสนุนการ
ปรับเปลี่ยนการผลิตทางการเกษตรที่ส่งผลกระทบภายนอก
เชิงลบ มาเป็นระบบการเกษตรเชิงพหุภารกิจที่ให้ผลผลิต
สินค้าและบริการท่ีส่งผลกระทบภายนอกเชิงบวกต่อสังคม 
โดยทั่วไปแล้วมาตรการเสริมจะไม่อยู่ในรูปของตัวเงินที่ให้แก่
เกษตรกรโดยตรง หากเป็นการให้การสนับสนุนทางด้าน
ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ เชิงวิชาการ และการส่งเสริม
การเกษตรในเชิงเทคนิคการผลิตท่ีมุ่งสู่การเกษตรเชิงอนุรักษ์ 
นอกจากนี้การสนับสนุนทางการเงินในการค้นคว้าวิจัยและ
การพัฒนาการเกษตรเชิงอนุรักษ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้
ที่สามารถเผยแพร่แก่เกษตรกรเพื่อน าไปปฏิบัติ ก็นับเป็น
มาตรการเสริมท่ีสนับสนุนการปรับเปลี่ยนไปสู่การเกษตรเชิง
พหุภารกิจการให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการติดฉลากและการ
ออกใบรับรองมาตรฐานแก่ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะได้รับราคาที่เหมาะสม ก็เป็น
มาตรการเสริมที่จูงใจให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปสู่การเกษตร
เชิงอนุรักษ์เพื่อรายได้ที่มั่นคงกับครัวเรือนในระยะยาว 
(Vojtech, 2010)



โดยสรุปจะเห็นได้ว่าแนวคิดการเกษตรเชิงพหุภารกิจ 
(Multifunctional Agriculture) นอกจากจะได้ตระหนักถึง
ภาระกิจด้านการเป็นแหล่งการผลิตอาหารและเส้นใยแล้ว 
ยังได้ตระหนักถึงภารกิจทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และภารกิจต่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งภารกิจ
ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการเป็นแหล่งผลิตสินค้าและบริการที่
ผ่านระบบตลาดหรือที่เรียกว่าสินค้าเอกชน และสินค้าและ
บริการที่ไม่ผ่านระบบตลาด หรือที่เรียกว่าสินค้าสาธารณะซึ่ง
ส่วนมากอยู่ในรูปของบริการทางสิ่งแวดล้อมที่ให้แก่สังคม
โดยรวม ดังนั้นการมีแนวนโยบายและมาตรการการเกษตร
เชิงอนุรักษ์จึงเป็นกลไกเพื่อสร้างการขับเคลื่อนและส่งเสริม
ให้เกิดการปรับเปลี่ยนฐานการผลิตของภาคการเกษตรไปสู่
ฐานการผลิตใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนับสนุนให้เกิด
ภารกิจร่วมในการจัดการทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาชนบทจาก
กิจกรรมเกี่ยวเนื่องทางเกษตรเชิงอนุรักษ์ เช่น การท่องเที่ยว
เกษตรเชิงนิเวศ เป็นต้น 

ส าหรับรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการการเกษตรเชิง
อนุรักษ์ในการส่งเสริมการเกษตรเชิงพหุภารกิจ ท่านผู้อ่าน
สามารถติดตามได้จากเอกสารเรื่อง “การเกษตรเชิงพหุ
ภารกิจ: แนวคิดและมาตรการเกษตรเชิงอนุรักษ์3” ซึ่งใน
เอกสารดั งกล่ า ว ไ ด้ น า เ สนอรายละ เ อี ย ด เ กี่ ย ว กั บ
ประสบการณ์มาตรการการเกษตรเชิงอนุรักษ์ อันเป็นกรณี
ตั ว อย่ า ง ของปร ะ เ ทศ เ ยอรมนี  สหร าชอ าณาจั ก ร  
สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญ่ีปุ่น กา
หลีใต้  ซึ่ งอยู่ ในกลุ่มของประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่ งเป็น
แนวนโยบายที่น่าสนใจต่อการเรียนรู้เป็นอย่างมาก

3 ท่านผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 
http://www.agripolicyresearch.com/?p=4307 (เอกสารวิชาการหมายเลข 10)
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