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บทนํา 
การกระจายอํานาจจากสวนกลางใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ยังอยูในขั้นของ

การเปลี่ยนผาน กลาวคือการถายโอนภารกิจยังไมเสร็จส้ิน ตามแผนการกระจายอํานาจฯ กําหนดให
มีการถายโอนทั้งส้ิน 245 ภารกิจ โดยจําแนกภารกิจออกเปนหกกลุม3 และใหหนวยราชการ
สวนกลางถายโอนงานใหแก อปท. ใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา สํานักงานคณะกรรมการ
กระจายอํานาจฯ (สกถ.) รวมกับสถาบันการศึกษาสิบแหงทั่วประเทศไดทําโครงการติดตาม
ความกาวหนาฯ โดยสํารวจขอมูลจากหนวยราชการทองถ่ิน พบวาปจจุบันการถายโอนภารกิจมี
ความสําเร็จราวสองในสาม  รายงานวิจัยนี้เปนผลการประเมินในภาพรวม แตถาหากพิจารณา
เจาะจงเปนรายพื้นที่/หรือเปนรายหนวยงาน อาจจะไดผลลัพธที่แตกตางจากคาเฉลี่ยหรือจาก   
เกณฑกลาง นอกจากนี้ยังพบวา ภารกิจดานสิ่งแวดลอมที่ถูกถายโอนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ในขณะนี้ยังนับวายังนอยหรืออยูในขั้นเริ่มตนเทานั้น4   

                                                        
1  รายงานการศึกษานี้เปนสวนหนึ่งของโครงการ “การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํารางแผนทรัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม” ซ่ึงไดรับการสนับสนุนโดยมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

2  ศาสตราจารย คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  direk@econ.tu.ac.th 
3  6 กลุมภารกิจ ไดแก หน่ึง ภารกิจดานโครงสรางพื้นฐาน สอง ภารกิจเก่ียวกับคุณภาพชีวิตของประชาชน (ซ่ึงรวมการศึกษา สังคม และสุขภาพ) 
สาม ภารกิจการจัดระเบียบชุมชน ส่ี ภารกิจดานเศรษฐกิจพาณิชยและการลงทุน หา ภารกิจดานการดูและและจัดการสิ่งแวดลอม หก ภารกิจ
ดานศิลปวัฒนธรรม 

4  สํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สกถ) ไดรวมกับสถาบันการศึกษาเกาแหงทั่วประเทศ 
ติดตามการถายโอนภารกิจ ตั้งแตป 2546 และไดจัดทํารายงานขอมูลเปนประจํา รวมทั้งเผยแพรในเว็บไซด www.dloc.go.th 
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แตปญหาดานการจัดการสิ่งแวดลอมในทองถ่ินนั้นถือวาเรื่องใหญ และมีความรุนแรงสูงในหลาย
พ้ืนที่ๆ  อาทิเชน เขตที่มีโรงงานและสถานประกอบการไปตั้งอยู เขตนิคมอุตสาหกรรมและบริเวณใกลเคียง 
พ้ืนที่รับนักทองเที่ยว แมแตพ้ืนที่ชนบทก็ประสบปญหาสิ่งแวดลอม (environmental stress)ไดเชนเดียวกัน
เน่ืองจากพื้นที่วางถูกเปลี่ยนใหเปนแหลงทิ้งขยะจากภาคเมืองโดยไมไดตั้งใจ5  เทาที่สังเกตพบวาภารกจิของ 
อปท. ในดานสิ่งแวดลอมสวนใหญยังเปน “ขั้นตน” กลาวคือ การเนนการจัดเก็บขยะและการบําบัดน้ําเสีย
เปนสําคัญ และสวนใหญเปนการปฏิบัติการ“ตามหลังเหตุการณ” หรือ “ตามแกปญหา” ถึงกระนั้นก็ตาม
พบวาหลายพื้นที่ ซึ่งมีฐานะเปนเทศบาลขนาดใหญ สถานะการคลังดี ก็ยังไมไดสามารถจัดการขยะและ
บําบัดน้ําเสียไดอยางมีคุณภาพนาพอใจ  

ปญหาของการจัดการดานสิ่งแวดลอม อีกลักษณะหนึ่ง คือ ขาดการทํางานรวมกันเปน
เครือขาย ขาดการลงทุนในลักษณะ “สหการ” ทั้งๆที่หลายหนวยงานรวมกันทํากิจกรรมรวมกัน จะ
เกิดการประหยัดและตนทุนตอหนวยลดลง ซึ่งเปนตรรกะที่เขาใจไดงาย แตเหตุใดจึงไมมีการลงทุน
รวมกัน อุปสรรคและขอจํากัดในเรื่องนี้แทจริงอาจจะมีอะไรลึกๆกวาที่คนภายนอกเขาใจ เชน 
ระเบียบปฏิบัติไมเปดชองใหทําเชนนั้น การจัดสรรความรับผิดชอบรวมกัน (แบงรายไดหรือรับภาระ
หน้ี-ในกรณีที่มีการกูยืม) การขาดความรูและขอมูล หรือวัฒนธรรมองคกรที่เนน “การทํางาน
เดี่ยว”  

การกํากับดูแลสภาพสิ่งแวดลอม เปนเรื่องละเอียดออนที่มีผลลัพธตอคุณภาพชีวิตของประชาชน 
เชน นํ้าเสีย อากาศเสีย ฝุนควัน มีผลรบกวนหรือสรางความเสียหายตอสุขอนามัยของประชาชน  ทีก่ลาววา
ละเอียดออนนั้นเนื่องจากสภาพความหลากหลาย  บางพื้นที่มีปญหามลพิษทางอากาศอยางรุนแรง แตวา
ไมเปนปญหาในพื้นที่อื่นๆ  วันนี้เกิดปญหามลพิษทางอากาศ (กลิ่นควัน) อยางรุนแรงจนทําใหผูคน
เจ็บปวย แตวาในวันพรุงน้ีอาจจะไมเปนปกติเพราะวากระแสลมเปลี่ยนแปรหรือปริมาณการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมลดลง น่ีคือความไมแนนอนชนิด “วันตอวัน” ดังน้ัน การกํากับดูแลสภาพสิ่งแวดลอมจึง
ตองมีอยางนอยสองระดับ สวนแรกคือ นโยบายและยุทธศาสตรระดับชาติ ซึ่งเหมาะกับวิธีการทํางาน

                                                        
5  จากการเยี่ยมชมกิจการหลายพื้นที่และสัมภาษณผูบริหารเทศบาล หรือ อบต. หลายแหง ไดรับคําชี้แจงวา เน่ืองจากอปท. ไมมีพื้นที่ดําเนินการ
จึงหาทางออกโดยวาจางภาคเอกชนใหขนขยะและหาที่ทิ้งขยะ ซ่ึงเม่ือติดตามวาขยะไปทิ้งที่ใด? ก็พบวาขยะถูกนําไปทิ้งนอกเขตพื้นที่ (บนที่ดิน
กรรมสิทธ์ิเอกชน) สวนใหญในอดีตเคยเปนบอดินหรือหลุมขนาดใหญเน่ืองจากหนาดินถูกตักขายไปกอนหนา  การจัดการขยะมีลักษณะเทกอง 
(open dump) มากกวาการจัดการแบบหลุมฝงกลบที่ถูกสุขลักษณะ (sanitary landfill)  จึงเกิดผลเสียตอประชาชนที่อยูบริเวณใกลเคียงและตอ
ระบบนิเวศ  วิธีการจัดการของ อปท. ในลักษณะเชนน้ีไมถูกหลักวิชาการและไมใชการแกปญหาที่ตนตอ แตเปนการปดภาระความรับผิดชอบ
ใหพนตัว เพราะหากมีการรองเรียนประชาชนที่เดือดรอน—ก็จะเปนเรื่องของ“เอกชนกับเอกชน” ทําใหเปนเรื่องยากเพราะตนทุนคาโสหุย (high 
transaction cost) เพราะประชาชนที่อยูบริเวณนั้นก็อาจจะไมทราบวาเจาของที่ดินผืนน้ันเปนใคร? (เน่ืองจากที่ดินอาจจะเปลี่ยนมือได
ตลอดเวลา) อน่ึง กระบวนการฟองรองวาไดรับผลจาก “เหตุรําคาญ” หรือความเดือดรอน ความเสียหายก็ยุงยาก ส้ินเปลืองเวลา ผูรองทุกขตอง
แสดงหลักฐานวาเปนผูเสียหายจริง ความเสียหายเปนอยางไร ความเสียหายตอทรัพยสินหรือตอสุขภาพอยางไร  ถึงแมพบวาความเสียหาย
เกิดขึ้นยังตองพิสูจนตนตอวามาจากแหลงใด อุบัติภัยจากโรคเกิดไดหลายสาเหตุ (confounding factors) ดังน้ันการ “พิสูจนผิด” จึงเปนเรื่อง
ยาก  แตถาหลักปรัชญายุติธรรมเปลี่ยนเปน “การพิสูจนถูก” ก็จะเปนอีกแบบหนึ่ง กลาวคือ ภาระของการพิสูจนถูกจะอยูที่ฝายโรงงานหรือ
สถานประกอบการ (ผูถูกกลาวหา)  อน่ึง พบวาโดยทั่วไปภาคเอกชนที่ทําธุรกิจจัดการขยะจะไมระบุวา รับเหมาขนขยะจากหนวยงานใด รับขน
ขยะจากหลาย อบต. หรือหลายเทศบาล  ดังน้ันจะเกิดปญหา identification เพราะไมมีความชัดเจนวาขยะมาจากหนวยงานใด  แตถาหากการ
จัดการขยะ ดําเนินการโดยเทศบาลหรือ อบต. การรองเรียนของประชาชนจะทําไดโดยงาย  
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ของราชการสวนกลาง ระดับที่สอง คือระดับปฏิบัติการ หมายถึงการตองรับรูปญหาสิ่งแวดลอมชนิด 
“วันตอวัน” สามารถตอบสนองปญหาไดอยางรวดเร็วทันใจ ซึ่งเหมาะสมใหเปนหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

บทบาทและภารกิจการกํากับดูแลสภาพสิ่งแวดลอม ของ อปท. เชิงรุกในอนาคต  ผูเขียน
เสนอขอคิดเห็นวา การทํางานเชิงรุกของทองถ่ินไทยในอนาคตดานสิ่งแวดลอมนาจะเกี่ยวของกับ
กิจกรรมตอไปนี้ หน่ึง การขับเคลื่อนมาตรการรีไซเคิลขยะของเสีย สอง การเรงรัดระบบบําบัดน้ํา
เสียรวม และบังคับตามกฎหมายใหสถานประกอบการติดตั้งเครื่องบําบัดน้ําเสีย อยางนอยที่สุดใน
พ้ืนที่ประชากรหนาแนน สาม การลงทุนรวมกันของ อปท. โดยจัดทําโครงการลงทุนแบบสหการ 
เพ่ือการประหยัดจากขนาด ส่ี การจัดทํารายงานขอมูลมลพิษตามนัยของกฎหมายสิ่งแวดลอม ที่
กําหนดใหแหลงกําเนิดมลพิษรายงานขอมูลตอเจาพนักงานสิ่งแวดลอมทองถ่ิน เพ่ือทราบ
สถานการณไดอยางรวดเร็วและปองกันเหตุอันตรายหรืออุบัติภัยส่ิงแวดลอม หา  การผลักดัน
เครื่องมือใหมดานเศรษฐศาสตร เชน ภาษีส่ิงแวดลอม เพ่ือสรางแจงจูงใจใหผูผลิตและผูบริโภค
ประหยัดการใชทรัพยากร หก การพัฒนาองคความรูการจัดการสิ่งแวดลอมใหกับเจาพนักงาน
ทองถ่ิน และการพัฒนาเครื่องชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดลอมในแตละพื้นที่  เจ็ด การสนับสนุนการมีสวน
รวมของภาคประชาชนดานสิ่งแวดลอมดานกํากับดูแลคุณภาพน้ํา อากาศ การวางแผนพัฒนาเมือง 
ดูแลการใชที่ดินอยางเหมาะสมตามแผน ปองกันบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะ ฯลฯ    

รายงานการวิจัยนี้ มีจุดประสงค 5 ประการ    
1. ทบทวนการกระจายอํานาจและถายโอนภารกิจดานสิ่งแวดลอมใหกับ อปท. ในชวงเวลาที่

ผานมา  พรอมกับชี้แนะขอจํากัด เสนอแนวทางการลดปญหาและอุปสรรคในอนาคต    
2. เสนอแนะบทบาทและภารกิจใหมๆของ อปท. ดานจัดการสิ่งแวดลอมที่ควรจะเปน  
3. เสนอแนะการแกไขกฎหมายและระเบียบเพื่อให อปท. มีอิสระการทํางาน สามารถปฏิบัติ

ภารกิจไดอยางเต็มกําลังความสามารถ ทั้งน้ีโดยคํานึงถึงสภาพความหลากหลาย และ 
environmental stress ของแตละพื้นที่ ซึ่งแตกตางกัน    

4. เสนอแนะ “การพัฒนาความสามารถขององคกร” (organizational capability) ในดานการ
จัดการสิ่งแวดลอมของ อปท. ใชแนวคิดเชิงวิวัฒนาการ6 และเนนการพัฒนาเชิงสถาบัน โดย
เลือก “โครงการนํารอง” ในพื้นที่ที่มีปญหา environmental stress สูง วิธีการเชนนี้นอกจาก
จะเพิ่มประสบการณการเรียนรูของทองถ่ินและประชาชน ยังสามารถดําเนินการควบคูกับ 
“การมีสวนรวมภาคประชาชน”   

                                                        
6  เศรษฐศาสตรวัฒนาการ (evolutionary economics) ยอมรับแนวคิดทางวิทยาศาสตรจากทฤษฎีวิวัฒนาการของชารล ดารวิน มา
อธิบายปรากฏการณทางเศรษฐกิจ เชน นวัตกรรม การผลิตสินคาหรือออฟชันใหมๆ อธิบายพฤติกรรมของหนวยงาน/บุคคล ซ่ึงมี
ความรูความสามารถแตกตางกัน มีผูนํา ผูตาม บางสวนกลาเสี่ยง บางสวนกลัวความเสี่ยง บางสวนชอบสรางสรรคส่ิงใหม “ไม
เหมือนใคร” ในขณะที่สวนตาม “เดินตาม” พฤติกรรมสวนรวมของสังคมฯลฯ    
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5. เสนอแนะเครื่องชี้วัดดานสิ่งแวดลอมที่จําเปน (โดยเลือกเครื่องชี้วัดที่ชัดเจน ไมยุงยากหรือ
ซับซอนเกินไป) อยูในวิสัยที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการได เน่ืองจาก อปท.       
มีขอจํากัดดานบุคลากร และขอเสนอการพัฒนาฐานขอมูลคุณภาพสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน   

 

1. ทบทวนการถายโอนภารกิจ 

1.1. บทบาทของ อปท. ดานส่ิงแวดลอมและมาตรการถายโอนภารกิจ  

กฎหมายไทย ระบุหนาที่และภารกิจของ อปท. โดยแยกแยะระวาง หนาที่ที่ตองปฏิบัติ และ 
หนาที่ที่พึงปฏิบัติ ทั้งน้ีหนาที่การดูแลสภาพสิ่งแวดลอมเชนการจัดการขยะ นํ้าเสีย อากาศเสีย การ
กํากับควบคุมการกอสราง/อาคาร การดูแลเรื่องความปลอดภัยในพื้นที่รับผิดชอบ เปน ภารกิจตอง
ปฏิบัติ หรือเปนความรับผิดชอบโดยตรง ในแงน้ีจึงไมมีปญหา “ความไมชัดเจน” ในเชิงกฎหมาย  
แตเน่ืองจากมีการทับซอนของภารกิจ (overlapping of function and operational space) 
ตัวอยางเชน ถนนในเขตเทศบาล บางสายเปนความรับผิดชอบของทองถ่ินแตบางสายอยูในความ
รับผิดชอบของหนวยงานสวนกลาง (กรมทางหลวงแผนดิน เปนตน) จึงเกิดความสับสนได  ความ
สับสนบางอยางก็สืบเนื่องจากหนวยราชการเคยดําเนินการอยูกอน แตบัดนี้หนวยราชการสวนกลาง
อางวา “ถายโอนใหแลว” ในขณะที่หนวยงานทองถ่ินตอบวา “ไมไดรับโอน” หรือ “ถายโอนงานแต
วาไมมีเงินหรือคนตามมาดวย” จึงปฏิบัติไมได 7 

เปนความจริงวา คณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (กกถ. และ 
สกถ.) จึงจัดทําแผนการถายโอนภารกิจฯ โดยระบุภารกิจที่ถายโอน (245 ภารกิจ จําแนกเปนดานๆ) 
เพ่ือใหเกิดความชัดเจนวา ราชการสวนกลางจะตองถายโอนภารกิจและกรอบเวลาที่จะตองดําเนินการ  
แมวามีแผนระบุเปนลายลักษณอักษร แตน่ันมิไดหมายความวา การถายโอนภารกิจจะเกิดขึ้นตามกําหนด
อยางแนนอน สาเหตุสวนหน่ึงเน่ืองจากทัศนคติที่วา “ทองถ่ินไมพรอม” (โดยไมไดวัดความพรอม หรือ
กําหนดนิยามความพรอมวาคืออะไร) สาเหตุบางสวนเนื่องจาก “ราชการสวนกลางไมพรอมถายโอน” หรือ
คิดวา “สวนกลางทํางานไดดีอยูแลว” เม่ือถายโอนใหทองถ่ินอาจจะทําไมไดหรือเกิดผลตอประชาชน8  ดัง
มีหลักฐานวา หนวยราชการสวนกลางทําเรื่องถึงคณะกรรมการกระจายอํานาจฯ ขอใหทบทวน ในขณะที่
ฝายทองถ่ินบอกวา สวนกลางไมถายโอนมาให หรือถายโอนโดยเอกสาร แตวาไมไดใหเงินหรือเจาหนาที่ 
หรือใหคําแนะนําและวิธีปฏิบัติเม่ือถายโอนใหทองถ่ิน จากผลสํารวจในฝายราชการทองถ่ิน ระบุอุปสรรค
เชน “ไดรับแตหนาที่เงินและคนไมไดตามมา”   “ไมไดใหรายละเอียดวิธีการปฏิบัติ”   “เครื่องจักรและ
อุปกรณที่ถายโอนมาชํารุดใชการไมได”   

                                                        
7  วิธีการถายโอนภารกิจ อาจจะอยูในรูปของการออกหนังสือราชการฉบับหน่ึงวา ถายโอนให อปท. ดําเนินการ   
8  ในตัวอยางการขอใหทบทวนการถายโอนภารกิจ ในวาระการประชุมของคณะกรรมการกระจายอํานาจฯ เชน ขอใหทบทวนภารกิจการออกบัตร
ประชาชน โดยอางวา “อําเภอ” ทํางานไดดีอยูแลว กระจายอยูทั่วประเทศเกือบหนึ่งพันแหง ประชาชนไดรับความสะดวกดี  
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จากการทบทวนการถายโอนภารกิจดานสิ่งแวดลอม พบวา ไดมีการถายโอนภารกิจออกจาก
ราชการสวนกลาง (มีเอกสารระบุชัดเจน) ในเรื่องตอไปนี้   

 หนาท่ี/ภารกิจ           หนวยงานที่ถายโอน 
• การจัดการขยะมูลฝอย    จาก กรมโยธาธิการและผังเมือง 
• การบําบัดน้ําเสีย    จาก กรมโยธาธิการและผังเมือง 
• การคุมครองปองกันที่สาธารณประโยชน  จาก กรมการปกครอง 
• การควบคุมไฟปา    จาก กรมอุทยานแหงชาติ 
• การรายงานติดตามคุณภาพสิ่งแวดลอม จาก กรมควบคุมมลพิษ 
• การรายงานคุณภาพสิ่งแวดลอม จาก พรบ.แร จากกรมอุตสาหกรรม 
• การรายงานขอมูลและสถานการณส่ิงแวดลอม จากกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 

 เม่ือวิเคราะหภารกิจดานสิ่งแวดลอมที่ถายโอนให อปท. ดังอางถึงขางตน พบขอสังเกต
ดังตอไปนี้ 

1. สําหรับการดูแลจัดการขยะและน้ําเสีย ซึ่งไดรับถายโอนจากกรมโยธาธิการและผังเมืองนั้น 
ความจริงเปนเรื่องที่ “รูๆ กันอยูแลว” และเปนหนาที่ที่ตองปฏิบัติของ อปท. ดังน้ัน การถายโอน
ภารกิจจึงไมใชเรื่องใหม เปนส่ิงที่คาดไดลวงหนา แตการประกาศถายโอนภารกิจออกจากของหนวย
ราชการสวนกลางก็มีผลดี เปนการย้ํา และทําใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น และมีนัยตอการจัดสรร
งบประมาณแผนดิน กลาวคือ สํานักงบประมาณจะไมจัดสรรเงินในโครงการที่เกี่ยวของใหราชการ
สวนกลาง (ในกรณีน้ีคือกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งในอดีตเปนหนวยงานที่รับผิดชอบกอสรางโรง
บําบัดน้ําเสีย) 9 แตจัดสรรเปนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให อปท. การดูแลและจัดการขยะและน้ําเสียเปน
ปญหาที่เกิดขึ้น “ทั่วไป” เพียงแตวาความหนัก/เบาของปญหาแตกตางกัน ในพื้นที่เขตเมืองที่มี
ประชากรหนาแนนหรือมีโรงงาน/สถานประกอบการจํานวนมาก ปญหา environmental stress  
มักจะสูง  สวนในพื้นที่ชนบทที่ประชากรไมหนาแนน การจัดการสิ่งแวดลอมทําไดงายกวา อุปสรรค
และปญหาการจัดการนี้ไมใชเรื่องเทคนิค แตเกี่ยวกับการคลังและการจัดการ กลาวคือ คาใชจายของ
การลงทุนประเดิมสูงมาก (high overhead เน่ืองจากคาที่ดิน คากอสราง คาเครื่องจักรอุปกรณ ฯลฯ) 
เกินกําลังการคลังของ อปท. สวนใหญ จึงเปนขออางวา “ทําไมได ยกเวนจะไดรับการสนับสนุนจาก
รัฐบาล” ผลลัพธเชิงประจักษ คือ มีพัฒนาการดานจัดการขยะและบําบัดน้ําเสียอยางคอยเปนคอยไป 
เพราะรออุดหนุนจากงบประมาณแผนดิน และมักดําเนินการเฉพาะในเขตเมืองใหญถึงกระนั้นก็ตาม 

                                                        
9  สํานักงบประมาณใหเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (specific grant) สําหรับโครงการลงทุนดานสิ่งแวดลอม เปนวงเงินที่จัดสรรให
กระทรวง/กรมที่เก่ียวของ วงเงินที่จัดสรรอยูในการพิจารณาของคณะกรรมการกระจายอํานาจฯ ในทางปฏิบัติ หนวยงานทองถ่ินที่
จะขอรับการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ทําโครงการผานกรม/กระทรวงที่เก่ียวของถึงสํานักงบประมาณ  
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เมืองใหญบางใหญก็ไมสามารถดําเนินการได เน่ืองจากหาพื้นที่วางเปลาไมได (ที่ดินผืนใหญหลาย
รอยไร) เน่ืองจากมิไดเตรียมการ หาพื้นที่ไวกอนหนา10  

2.  ภารกิจที่มีผลเฉพาะในบางพื้นที่ ตัวอยางเชน การควบคุมไฟปา ที่ถายโอนจากกรมอุทยาน
แหงชาติ การคุมครองปองกันการบุกรุกที่สาธารณะที่ถายโอนจากกรมการปกครอง  เปน “ปญหา
เฉพาะพื้นที่” (area specific) ตัวอยางเชน ในเขตเทศบาล--ซึ่งไมมีพ้ืนที่ปาไม ดังน้ันการประกาศ
ถายโอนภารกิจครั้งน้ีจึงไมมีผลตอการทํางานของทองถ่ิน  สําหรับปญหาการบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะ
น้ันเปนปญหาที่ “รุนแรง” เฉพาะในบางพื้นที่ ตัวอยางเชน พ้ืนที่ชายหาดเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
เพชรบุรี ภูเก็ต ระยอง ฯลฯ ซึ่งสวนใหญเปนเมืองทองเที่ยว เน่ืองจากพื้นที่ชายหาดมีจํากัด มูลคาสูง 
จึงเปนมูลเหตุจูงใจใหเกิดการบุกรุก อนึ่ง เม่ือเกิดกรณีบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะในระยะแรกๆ 
หนวยงานราชการมักจะมองไมเห็นหรือเห็นวา “ไมมีนัยสําคัญ” 11 ตอเมื่อปลอยใหบุกรุกมีจํานวน
มากเปนเวลานาน (หลายป) ก็สายเกินไป การขับไลทําไดยาก  เกิดกรณีพิพาทและการตอตานโดย
คนกลุมใหญ (ซึ่งสวนใหญฐานะยากจน ซึ่งจะไดรับความเห็นใจจากประชาชน) ขอใหรัฐชดเชย
คาเสียหาย ดังน้ันกวาจะดําเนินการยายบานหรืออาคารไดใชเวลานานหลายป เปนปญหาภูมิทัศน
เมืองที่ไมนาดูรวมทั้งขยะที่ไมไดจัดเก็บ12 อนึ่ง ถึงแมวาปญหาบุกรุกอยูในขอบเขต (jurisdictional 
boundary) ของ อปท. แต อปท. อาจจะไมใชผูเสียหายโดยตรง (เจาของพื้นที่เปนการรถไฟแหง
ประเทศไทย ราชพัสดุ ฯลฯ) จึงมีขอจํากัดและอุปสรรคดานกฎหมายวาใครควรจะดําเนินการ  

3. การรายงานขอมูลขาวสารและสถานการณส่ิงแวดลอม  ความจริงเปนภารกิจนี้มีลักษณะ 
“รวมกัน” (overlapping functions) กลาวคือ เปนภารกิจของหนวยงานสิ่งแวดลอมของสวนกลาง   
ขณะเดียวกันก็เปนภารกิจของ อปท. ดวย (เปนมิติเชิงซอน ไมใชมิติระนาบเดียว)  ในมุมมองที่ควร
จะเปน-- การจัดการขอมูลระดับพื้นที่เหมาะสมที่จะดําเนินการในระดับ อปท. โดยพัฒนาระบบ
ขอมูลสารสนเทศรวมกัน สรางโปรแกรมปอนขอมูลและประมวลเขาหนวยราชการสวนกลางดาน
ส่ิงแวดลอม สามารถนําไปพัฒนาขอมูลและเครื่องชี้วัด (ที่สามารถแสดงผลในระดับพื้นที่ภูมิภาคและ
สวนรวม) แตเม่ือพิจารณาในแงความเปนจริง—ก็เขาใจไดวา แรงจูงใจ (motivation and incentive) 
ในสวนของ อปท. มีนอย ทองถ่ินไมอยากจัดเก็บขอมูล (มองเห็นวา “ไมใชการใหบริการ” ทํางาน
แลวไมเห็นผลหรือไดคะแนนเสียง) หรือ “ยิ่งทํายิ่งเสีย” (เชนยิ่งมีขอมูลมากยิ่งฟองวาการบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอมดอยประสิทธิภาพ “มีปญหา” และผลจะเกิดผลผลักไสการลงทุนเชิงเศรษฐกิจ   

                                                        
10 ที่กลาวเชนน้ีผูเขียนมิไดตีความวา ผูนํา/ผูบริหารทองถิ่นขาดวิสัยทัศน แตเราตองเขาใจวา ในอดีต (10-20 ปกอน) อปท. ทํางาน
ภายใตบรรยากาศอีกแบบหนึ่ง ซ่ึงไมมีอิสระหรือความคลองตัวเชนในปจจุบัน ตางจากภาวะแวดลอมการทํางานในปจจุบัน 

11 เน่ืองจากพื้นที่ที่ถูกบุกรุก อาจจะไมอยูในความรับผิดชอบของ เทศบาล หรือ อบต. เชน พื้นที่ริมทางรถไฟเปนกรรมสิทธ์ิของการ
รถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) ซ่ึงไมสามารถดูแลอยางทั่วถึง  ในความหมายเชิงวิชาการคือปญหาความไมชัดเจนของความ
รับผิดชอบ (lack of responsibility identification)  

12 เน่ืองจากบานเรือนที่บุกรุกไมมีเลขที่บาน และไมรวมมือในจายคาธรรมเนียมจัดเก็บขยะ  ในขณะที่งานสิ่งแวดลอมของเทศบาลไม
จัดเก็บ  เพราะถือวาไมใหความรวมมือจายคาเก็บขยะ นอกจากนี้ยังอางไดวาเปนพื้นที่ของการรถไฟหรือราชพัสดุโดยตรง 
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ในเขตพ้ืนที่13) นอกเหนือจากนี้ อปท. มียังขออางอื่นๆ (เหตุผลเชิงสถาบัน) เชน เจาพนักงาน
ทองถ่ินมีจํานวนนอย ไมมีบุคลากรที่ชํานาญการหรือผานการฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม ขาด
เครื่องมือหรืออุปกรณสําหรับตรวจวัด เปนตน 

1.2. วิเคราะหปญหาและอุปสรรคของการถายโอนภารกิจดานส่ิงแวดลอมฯ  

การถายโอนภารกิจดานสิ่งแวดลอมใหแก อปท. ที่ผานมา ไดผลนอย หรืออยูในขั้นเริ่มตน 
ปญหาและอุปสรรคสวนใหญไมไดเกิดจากผูบริหารทองถ่ิน “ไมรู” หรือ “ไมเขาใจ” แตอุปสรรค
สําคัญเกี่ยวกับปจจัยเชิงสถาบัน มูลเหตุจูงใจ และกฎกติกาที่ไมเอื้อตอการทํางานของทองถ่ิน 

1. ภารกิจการดูแลและจัดการขยะและน้ําเสีย ใชเงินลงทุนสูง (overhead capital) และตนทุน
การดําเนินการ (operational expense) ก็สูงดวย ทั้งน้ีเปรียบเทียบกับอัตราคาธรรมเนียมที่ทองถ่ินจัดเก็บ
ได14 นอกจากนี้ยังตองการพื้นที่วางเปลาผืนใหญ (large open space)  ซึ่งเปนเรื่องยากสําหรับเขตชุมชน 
เชน เทศบาลเมืองหรือเทศบาลนคร ยกเวนบางหนวยงานที่มีแผนระยะยาว จัดหาที่ดินไวลวงหนา 
นอกจากนี้ยังมีขอจํากัดอื่นๆ อาทิเชน ระยะทางไมควรจะไกลเกินไป หาไมแลวตนทุนคาขนสงจะสูงมาก 
หรือตนทุนปมนํ้า (ทอน้ําเสียเขาโรงบําบัด) สูง  อาจจะกลาวสรุปไดวา การลงทุนดําเนินการลงทุนดาน
ส่ิงแวดลอม เกินกําลังความสามารถทางการเงินและการคลังของ อปท. ทั่วๆไป  ดวยเหตุดังน้ี  อปท. ตอง
ขอรับการอุดหนุนจากรัฐบาล (รอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจดานสิ่งแวดลอม) ซึ่งเปนขั้นตอนที่ยุงยาก 
เน่ืองจากขอเสนอโครงการที่จะขอรับการอุดหนุนจากงบประมาณแผนดินมีจํานวนมาก—แตวางบประมาณมี
จํานวนจํากัด  เพ่ือใหไดรับการอนุมัตินักการเมืองทองถ่ินมักจะใชวิธีการลอบบี้ผูบริหารหนวยราชการ
ระดับสูงหรือระดับรัฐมนตรี เพ่ือใหไดโครงการ อนึ่ง มีขอสังเกตวาในกระบวนการตัดสินใจเชนนี้  มักจะมี
อคติการจัดสรรโครงการใหกับเมืองใหญ (urban bias) หรือเมืองทองเที่ยวกอน  ซึ่งเปนส่ิงที่เขาใจได  
เน่ืองจากผลการคํานวณความคุมคา benefit / cost ในเขตเมืองใหญจะสูงกวาเมืองขนาดเล็กหรือพื้นที่กึ่ง
ชนบท ปญหาที่ตามมาอีกประการหนึ่ง คือ ตนทุนคาดําเนินการบําบัด (คากระแสไฟฟาในกรณีโรงงาน
บําบัดน้ําเสีย  คาขนสงในกรณีจัดการขยะที่บอขยะอยูหางไกล) สูง คําวา “สูง” มีความหมายเชิง
เปรียบเทียบ  กลาวคือเปรียบเทียบกับคาธรรมเนียมจัดเก็บขยะ (ซึ่งกําหนดไวต่ํา อัตราสูงสุดสําหรับ
บานเรือนคือ 40 บาทตอเดือน ถึงกระนั้นก็ตามในหลายเทศบาลฯ ยังจัดเก็บในอัตรา 20-30 บาท และมี
ปญหาไมไดรับความรวมมือจากประชาชน โดยที่ประชาชนอางวาไดชําระภาษีใหเทศบาลแลว ซ้ําซอน    
บางคนอางวาควรจะเปนบริการฟรี)  ความจริงในเรื่องนี้คือ รายไดจากคาธรรมเนียมฯ คิดเปนสวน

                                                        
13 เกิดปญหา “ไดอยางเสียอยาง” (trade-off)  ระหวาง การสรางมูลคาเพิ่ม (A) กับคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ลดลง (B)  ซ่ึงฝายบริหารทองถิ่นมักจะ
ใหความสําคัญกับ  A มากกวา B 

14 คาธรรมเนียมจัดเก็บขยะ มีกฎระเบียบที่ อปท. อางอิงคือ พรบ.อนามัยสิ่งแวดลอม ซ่ึงระบุเพดานสูงสุดของคาธรรมเนียมที่จะเรียก
เก็บจากบานเรือน รานคา สถานประกอบการ ฯลฯ  อัตราสูงสุดต่ํากวาตนทุนทรัพยากรรวม (full-cost resource pricing) 
กฎหมายเดิมน้ันยึดหลักการวา การจัดเก็บขยะเปนบริการสาธารณะ จึงเก็บในอัตราต่ํา ยอมรับวาภาครัฐควรจะใหการอุดหนุน  
แตหลักคิดเชนน้ีไมสอดคลองกับความเปนจริง (เชิงธุรกิจ) และขัดแยงกับหลัก “ผูสรางมลพิษตองจาย” (polluter pays principle) 
หมายความ สถานประกอบการที่ปลอยของเสียมาก—จะไดรับการอุดหนุนจากรัฐมาก    
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นอยของตนทุนดําเนินการ (อีกนัยหนึ่ง เปนบริการที่ทองถ่ินขาดทุนอยูแลว cost recovery < 100%)  ใน
บางกรณี อปท. ยังตองขอรับการอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อเปนคาใชจายดําเนินการ (subsidy for operating 
expense) สําหรับกิจกรรมบําบัดน้ําเสีย/จัดการขยะ ซึ่งไมสอดคลองกับหลักเศรษฐศาสตร15  

2.  อปท. ไมมีเครื่องมือที่จะจัดการกับภารกิจที่ไดรับมอบหมาย เชน การปองกันการบุกรุกพ้ืนที่
สาธารณะ ซึ่งเปนปญหาสังคมที่ยุงยากและซับซอน นอกจากนี้ก็ไมมีแรงจูงใจ (financial motivation) สําหรบั 
จะดําเนินการอยางจริงจัง เน่ืองจากผูบริหาร อปท. มักเห็นวา “ธุระไมใช”  อปท. “ไมใชเปนผูเสียหาย
โดยตรง” “ไมใชผูรับผิดชอบตัวจริง”  ตัวอยางเชน การบุกรุกพ้ืนที่การทางรถไฟแหงประเทศไทย พ้ืนที่ของ
ราชพัสดุ พ้ืนที่ของกรมปาไม ฯลฯ  อปท. จึงไมดําเนินการ ไมเปน“ตัวหลัก”   ในมุมมองการเมืองทองถ่ิน
หากผูบริหารทองถ่ินปฏิบัติการควบคุมการบุกรุกพ้ืนที่อยางเขมงวด  อาจจะกลับเปน “ปญหา”ตอผูบริหาร
ของ อปท. เอง  ฝายผูบุกรุกอางวา “ถูกรังแก” จากภาครัฐ  เพราะวาไดอยูอาศัยมาเปนเวลานานแลว      
(เกินกวาชั่วอายุคนหรือมากกวานั้น) เกิดกระแสการตอตาน (ที่สังคมเห็นใจเพราะวาผูบุกรุกมีสถานะ
ยากจนหรือดอยเศรษฐฐานะ) ดังน้ันการแกปญหาตองดําเนินการอยางละมุนละมอม  โดยที่ภาครัฐตอง
พยายามทางเลือกอื่น (alternative options) เชน การจัดหาสถานที่ใหมใหอยู  ความจริงผูบริหารเมืองหลาย
แหง ก็ตระหนักถึงปญหาการบุกรุกที่ดินและเห็นดวย  (เม่ือแกปญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณะแลวจะเปน
ผลประโยชนของทองถ่ิน กลาวคือ ทําใหภูมิทัศนเมืองสวยงาม จัดระเบียบสังคม ทําใหรายไดคาธรรมเนียม
จากสถานประกอบการสูงขึ้น เปนตน)  แต อปท. จะไมเปนฝายรุกหรือเริ่มกอน16  ขอสังเกตอกีประการหนึง่
ตอปญหานี้ คือ หนวยงานภาครัฐมักไมไดใชความพยายามแกปญหาแต  “ตนลม”  กลาวคือ เม่ือเริ่มบุกรกุ
พ้ืนที่สาธารณะก็ตักเตือนและยับยั้ง แตในระยะแรกมีจํานวนผูบุกรุกนอย ยังไมเห็นผลเสียหาย สภาพภูมิ
ทัศนยังไมเลวราย  จึงมักจะทอดเวลายาวนาน ตอเมื่อเกิดการบุกรุกที่ดินสาธารณะอยางถาวร  จนถึงขั้น 
“แออัด” แลว จึงเริ่มดําเนินการซึ่งเปนเรื่องยาก 

3.  ภารกิจนั้นเกินกําลัง หรือ อปท. ไมมีความรูเชิงเทคนิคสําหรับการจัดการนั้นๆ ตัวอยางเชน 
การควบคุมไฟปา เปนภารกิจขนาดใหญกินบริเวณกวาง  ควรกระทําในลักษณะเครือขาย  เพราะเกิน
กําลังหนวยงานทองถ่ินแหงใดแหงหน่ึง นอกจากนี้การควบคุมไฟปาตองอาศัยความรูและเทคนิค
วิชาการ  ประกอบกับการฝกปฏิบัติ  จึงจะดําเนินการไดผลดี ดังน้ัน การประกาศถายโอนภารกิจ
ปองกันและควบคุมไฟปาใหกับหนวยงานทองถ่ินจึงไมมีผลในทางปฏิบัติ  ยิ่งไปกวานั้นเนื่องจาก    
ไฟปาไมใชเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนประจํา มักจะเห็นวาเปน “อุบัติเหตุ” ยิ่งถูกละเลย ไมมีการ
ดําเนินการอะไร ไมใชการบริการตามปกติ ความจริงการปองกันอุบัติภัย นับวาเปนภารกิจสําคัญไม

                                                        
15 หลักเศรษฐศาสตร สนับสนุนใหเก็บตามตนทุนที่แทจริง (full-cost resource pricing) ซ่ึงเปนเรื่องเดียวกันกับหลักการ “ผูสราง
มลพิษตองจาย” (polluter pays principle)  การที่ทองถ่ินใหเงินอุดหนุนในสวนตนทุนคงที่ (overhead capital) ยังมีเหตุผลที่ดีรับ
ฟงได แตการอุดหนุนตนทุนดําเนินการ (operating cost) น้ันไมสอดคลองกับหลักเศรษฐศาสตร  กลาวคือ ผูสรางมลพิษไดรับการ
อุดหนุน และทําใหเกิดปญหาตอแรงจูงใจ กลาวคือ ผูผลิตหรือผูบริโภคจะไมคํานึงถึงการสรางมลพิษ  เกิดอุปสงคสวนเกินตอการ
บําบัดมลพิษ (over demand for pollution abatement) 

16 ในแงน้ี อปท. เลนเกมในลักษณะ free-rider กลาวคือ ใหหนวยงานสวนกลางที่เปนเจาของหรือกรรมสิทธ์ิที่ดินเปนฝายรุก  - 
ความจริง อปท. ไดผลดี/ผลประโยชนตามไปดวยเมื่อแกปญหาบุกรุก แตจะไม “แสดงออก” แตละเลนเกมในลักษณะ passive 
actor 
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นอย และเมื่อปลอยใหเกิดขึ้นสรางความเสียหายขนาดใหญ (large loss) เชิงกายภาพและตอระบบ
นิเวศ17 

4. ชองวางหรือทัศนะที่แตกตางกันระหวาง อปท. และหนวยราชการสวนกลาง  จากมุมมองของ 
อปท. ระบุวา หนวยราชการไมไดชี้แจงวาถายโอนอะไร ไมไดใหการฝกอบรม ไมรูแนวปฏิบัติ         
ที่ถูกตอง ฯลฯ เพียงแตไดรับรู (จากเอกสาร หนังสือราชการที่ระบุวามีการถายโอนภารกิจ)ไมมี
โปรแกรมใหความรู การอบรม หรือชี้แจงเปนรายละเอียด   แตในมุมมองของราชการสวนกลาง ก็มี
เหตุผลที่แตกตางออกไป บอกวา “ถายโอนแลว” (ดวยเอกสารแผนเดียววาบัดนี้ขอโอนงานใน
ทองถ่ิน ซึ่งเปนปญหาในทางปฏิบัติตอ อปท. เน่ืองจากไมรูวิธีปฏิบัติ ระเบียบ และเปนเรื่องที่ไมเคย
ทํามากอน) ฝายทองถ่ินเห็นวาหนวยราชการสวนกลางควรจะจัดสรรงบประมาณมาดวย หรือจัดทํา
โครงการฝกอบรมระยะสั้นใหเจาหนาที่ของ อปท. เพ่ือใหเขาใจแนวทางการปฏิบัติแตในมุมมองของ
ราชการทองถ่ินก็อาจจะเขาใจวา อปท. ไมสนใจ ไมทราบวา อปท.ใด อปท. ใด ตองการสงเจาหนาที่
มารับการอบรม  

 หมายเหตุ:  เน่ืองภารกิจการถายโอนมีความหลากหลาย ดังน้ัน ภารกิจบางประเภทไม
สอดคลองกับ อปท. บางกลุม จึงไมสนใจ  ในขณะที่ อปท. จํานวนหนึ่งตองการและสนใจรับการ
ฝกอบรม ฯลฯ  ตัวอยางเหลานี้ สะทอนถึงปญหาขาดการสื่อสารที่ดีระหวางราชการสวนกลางกับ
ราชการสวนทองถ่ิน 

1.3. ความจําเปนตองยกเครื่องหรือสังคายนา “บทบาทการกํากับส่ิงแวดลอมของ
สวนกลางและสวนทองถิ่นที่เหมาะสม 

การกํากับดูแลสภาพสิ่งแวดลอม โดยราชการสวนกลางและสวนทองถ่ิน สมควรจะสังคายนา
หรือยกเครื่อง หมายถึง การกําหนดบทบาทที่เหมาะสมเปนอยางไร? สวนกลางควรทําหนาที่และ
ภารกิจอยางไร? และสวนทองถ่ินควรรับภารกิจและหนาที่อยางไร? (ทั้งน้ีคําวา “ราชการทองถ่ิน” 
ในที่น้ีจําเปนตองแยกแยะประเภทของทองถ่ิน หรือ ขนาดของทองถ่ิน ไมใชการคิดแบบไดหรือเสีย 
(binary, all-or-nothing) แตควรคํานึงถึงระดับความเกี่ยวของกัน (degree of relevancy) เน่ืองจาก
หนวยงานทองถ่ินซึ่งมีจํานวนเกือบแปดพันแหง ทํางานภายใตสภาวะแวดลอมที่แตกตางกัน ดังน้ัน 
การใหความสําคัญตอภารกิจหนึ่ง ยอมแตกตางกัน 

 
 
 

                                                        
17 ปรากฏการณที่มีลักษณะ “ความเปนไปไดที่จะเกิดอุบัติการณต่ํา-แตวาเกิดขึ้นแลวเสียหายขนาดใหญ (low probability of 

damage, but big loss) เม่ือประเมินเปนคาความเสียง (โดยใชหลักการ relative risk aversion) จะถือวาเปนความเสี่ยงสูง  
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ความตองการหรือความจําเปนในการดูแลสภาพสิ่งแวดลอมของ อปท. ขึ้นอยูกับสภาพ
ปญหาหรือ “บริบท” ของแตละพื้นที่ ซึ่งหลากหลาย ในเขตชนบทที่มีประชากรไมหนาแนน มีพ้ืนที่
วางเปลาหรือพื้นที่ปาไมและแหลงนํ้าอุดมสมบูรณ ภารกิจของ อปท. ในการจัดการสิ่งแวดลอมทําได
งาย ไมเปนปญหามากนัก  แตในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแนน มีการขยายตัวของโรงงานหรือสถาน
ประกอบการ   (ซึ่งสวนใหญเกิดขึ้นอยางสะเปะสะปะ ขยายวงออกนอกศูนยกลางของเมือง18 ทําให
ระยะทางของภารกิจการจัดเก็บขยะ/นํ้าเสีย ซึ่งเปนบทบาทของ อปท. ยอมจะเพิ่มเปนทวีคูณ)   

ความยุงยากและซับซอนของการจัดการสิ่งแวดลอม อีกมิติเกี่ยวกับ “ความไมชัดเจน” ของ
ภารกิจ และการมี “หลายหนวยงานเจาภาพ” ที่เกี่ยวของ ประจักษไดจากตัวอยางของความลมเหลว
การจัดการหลายกรณี เชน เม่ือเกิดเหตุการณรายแรง การระเบิดของโรงงานผลิตปุยในจังหวัด
เชียงใหม การปลอยน้ําเสียในลําน้ําหลายแหง อุบัติการณนํ้ามันรั่วลงในทองทะเล (oil spill) มลพิษ
อากาศจากโรงงานที่รบกวนผูอาศัยในพื้นที่น้ัน และนักเรียนในจังหวัดระยอง เปนตน   สังเกตไดวา
หนวยงานมักปฏิเสธความรับผิด อางวาในสวนของตนไดดําเนินการแลว แตวามีขอบกพรองในสวน
อื่นๆ อปท. อางวามิไดมีหนาที่การควบคุมการปลอยของเสียของโรงงาน เน่ืองจากเปน “พ้ืนที่ของ
นิคมอุตสาหกรรม” “ไมมีอํานาจกํากับดูแลโรงงาน” ขยะหรือของเสีย “เกิดขึ้นในพื้นที่อื่น” แตวา  
ถูกมาทิ้งหรือไหลมาตามธรรมชาติมาลงในพื้นที่ของตน  จะอยางไรก็ตาม ประชาชนมักจะรองเรียน
ไปยัง อปท. เปนลําดับแรกๆ เพราะวาตั้งอยูในพื้นที่ อนึ่ง ประชาชนยอมจะเขาใจหรือสันนิษฐานไว
กอนวา เทศบาลหรือ อบต. นาจะเปนหนวยงานรับผิดชอบ   

การขาดแคลนหรือชองวางของขอมูล (information gap) ก็เปนปญหาการจัดการ
ส่ิงแวดลอมอีกอยางหนึ่ง ทั้งน้ีตองยอมรับวาขอมูลดานสิ่งแวดลอมเปนเรื่องใหม สําหรับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และเปนเรื่องยาก (บางอยางตองลงทุนดวยอุปกรณ เครื่องมือ และใชบุคลากร
ที่มีความรูเฉพาะดาน) ปญหาชองวางดานขาวสารขอมูลส่ิงแวดลอม เกิดกับหนวยงานในระดับ
จังหวัดและหนวยงานทองถ่ิน คือ ไมมีขอมูล ไมไดรับรายงาน ทราบวา “มีปญหาแตไมรูสาเหตุหรือ
ตนตอ หรือระบุไมไดชัดเจน” เปนตน  เกี่ยวกับขอมูลยังมีปญหาอคติดานขาวสารขอมูล กลาวคือ 
การที่สวนราชการรับรายงานขอมูลดานเดียว (เชน รับทราบวามูลคาเพิ่มจากสถานประกอบการ
และโรงงาน เปนเงินเทาใด แตการรายงานขอมูลดานความเสียหายตอสภาพสิ่งแวดลอม ไมมีหรอืไม
ชัดเจน) เปนเหตุใหการประเมินผลได-ผลเสีย (benefit / cost) และการประเมินใครได ใครเสีย 

                                                        
18 นักวิชาการบางทานเรียกวา ปญหา urban spawl กลาวคือ บานเรือนอาคารหรือสถานประกอบการยายออกจากศูนยกลางของ
เมือง เพราะตองการพื้นที่กวางใหญ ราคาถูก เปนการวิเคราะหจากแงมุม private cost-benefit แตการขยายตัวดังกลาวมีผลตอ
อุปสงคตอบริการสาธารณะทองถ่ิน เชน ถนน ประปา บริการโทรศัพท ฯลฯ คาใชจายการลงทุนเปนภาระของภาครัฐทองถ่ิน แต
ภาคเอกชนไมทราบขอมูลน้ีหรือไมใสใจเพราะไมตองรับผิดชอบ แตเม่ือวิเคราะหเปนภาพรวมของสังคม  การขยายตัวของเมืองฯ 
อาจจะเกินกวาจุดดุลยภาพหรือความพอเหมาะพอดี      
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(who gains and who loses) ความจริงเปนหัวเรื่องสําคัญสําหรับผูบริหาร (ทุกระดับตั้งแต
ระดับชาติ ภูมิภาคและทองถ่ิน)  การขาดแคลนขอมูลทําใหเกิดกระบวนการตัดสินใจผิดพลาดได19 

2. ขอดีและขอเสียของการกระจายอํานาจดานกํากับสภาพสิ่งแวดลอมให 
อปท.  

2.1. ขอดีของการกระจายอํานาจฯดานส่ิงแวดลอมใหทองถิ่น 

การถายโอนภารกิจกํากับดูแลสภาพสิ่งแวดลอมให อปท. มีขอดีและเหตุผลสนับสนุน
ดังตอไปนี้ 

1. งานระดับปฏิบัติการกํากับดูแลสิ่งแวดลอม ประเภทตองจับตา“วันตอวัน”น้ัน ควรจะถายโอน
ภารกิจให อปท. เพราะมีขอไดเปรียบกวาหนวยราชการสวนกลาง เน่ืองจากอยูใกลชิดกับพื้นที่และ
ปญหา รับรูขอมูลขาวสารรวดเร็ว การตัดสินใจที่คลองตัวเพราะวาเปนองคกรขนาดเล็ก (ตางกับ 
“กรม” ซึ่งเปนองคกรขนาดใหญ มีขั้นตอนมาก organizational hierarchy สูง) ตนทุนคาโสหุยต่ํากวา 
(lower transaction cost) ในขณะที่ราชการสวนกลาง กรม กอง ควรจะทํางานกํากับดูแลสิ่งแวดลอม
เชิงยุทธศาสตร คนควาวิจัยและคนคิดมาตรการใหมๆเชน การนําเครื่องมือเศรษฐศาสตรเพ่ือ
ส่ิงแวดลอม ออกแบบการจัดเก็บภาษีส่ิงแวดลอม สนับสนุน R&D เพ่ือบําบัดมลพิษในตนทุนที่ต่ํากวา
ในอดีต  ประมวลขอมูลสนเทศสิ่งแวดลอม จัดทํารายงานสถานการณส่ิงแวดลอมระดับชาติ 

2. อปท. มีแรงจูงใจที่จะทํางานเพื่อการบริการประชาชน (motivations and incentives) เพ่ือ
สรางผลงาน (การบริการ) ใหประชาชนประจักษ  เพ่ือหวังไดรับความไววางใจการเลือกตั้งในสมัย
หนา อนึ่งภารกิจบางอยางนั้นเปนประโยชนตอ อปท. ทางตรงหรือทางออม เชน การแกไขปญหาบุก
รุกพ้ืนที่สาธารณะ โดยการจัดระเบียบ หรือการจัดตลาดกลาง ชวยให อปท. เพ่ิมรายได (การจัดเก็บ
คาธรรมเนียม) ทําใหภูมิทัศนเมืองสวยงาม   

 
 
 

 

                                                        
19 ปญหาเชนน้ี เศรษฐศาสตรเรียกวาความไมสมพงศกันของแรงจูงใจ (incentive-incompatible) เปนปญหาดานสังคมที่ซับซอน 
โดยทั่วไปภาคประชาชน (ซ่ึงเปนคนสวนใหญในพื้นที่น้ันๆ) เปนฝายรับความเสียหาย แตวาภาคพาณิชยกรรม (ซ่ึงคนสวนนอย) 
ไดรับผลได (ผลบวก) ซ่ึงเปนเสมือน “ทางสองแพรง” ของสังคมวาจะตัดสินใจอยางไร  ในสภาพปญหาเชนน้ีไดมีนักวิเคราะห
อธิบายวา ฝายหลัง (คนกลุมนอย) มักจะเปนฝายชนะ เพราะวามีพลังทางการเมืองสูงกวา สามารถรวมตัวกันโนมนาวฝายนิติ
บัญญัติหรือฝายบริหารระดับสูง  ใหตัดสินใจตามขอเสนอของตน แตวาเปนตนทุนของ “ประชาชนสวนรวม” ซ่ึงขาดการรวมกลุม 
เพราะการรวมตัวกันเปนเรื่องยุงยาก ตนทุนคาโสหุยสูง  คําอธิบายและการวิเคราะหน้ีอยูในตําราเศรษฐศาสตรที่ไดรับการอางอิง
ถึงมากเลมหน่ึง Mancur Olson (1965) The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups, Harvard 
University Press.  
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3. การขอความรวมมือกับประชาชน ทําไดงาย เพราะวา อปท. รูจักกับประชาชนเปนอยางดี 
เปนญาติพ่ีนองหรือมิตรสหาย ทางฝายประชาชนเองมีความรูสึกวาการรวมมือกับทองถ่ินเปนผลดี 
เชน การชําระภาษีหรือคาธรรมเนียมใหกับ เทศบาล หรือ อบต. ประชาชนมีความรูสึกวา “เงินไมหนี
ไปไหน” ยังอยูในพื้นที่ของตนเองและจะถูกสงกลับมาสรางความเจริญในพื้นที่20 เชน การจัดเก็บภาษี
ส่ิงแวดลอม (ซึ่งเปนประเด็นที่ควรเรงพิจารณา) โดยออกแบบใหเปน “ภาษีแบง” (shared tax เชน 
แบงให 50-50% หรือ 60-40%) จะไดผลดี 

4. โดยสรุปการเสนอให อปท. มีบทบาทและการกิจการจัดการดานสิ่งแวดลอมนั้นมีขอดีหรือจุด
แข็งหลายประการ การทํางานใกลชิดกับประชาชนและ “ใกลปญหา” ดังน้ันการรับรูปญหา หรือรับ
ขอรองเรียนจากประชาชน ทําไดรวดเร็วอยางรวดเร็ว   การเปนองคกรที่มีอิสระ (local autonomy) 
คือสามารถตั้งงบประมาณ ตั้งโครงการ การเสนอขอบัญญัติ/อนุมัติโครงการ ทําไดภายในทองถ่ิน
ของตนเอง แตกตางกับระบบราชการสวนกลางซึ่งมีลําดับชั้น (administrative hierarchy) หลาย
ขั้นตอน ระดับหนวยงานสาขา รายงานตอไปยังหนวยงานระดับศูนย  กองและกรม  อนึ่ง การบริหาร
ของกรมยึดหลักราชการและระเบียบงบประมาณแผนดิน (อาจจะมีขอยกเวนในบางหนวยราชการ ที่
มีกองทุนของตนเอง) เปรียบเทียบกับ อปท. ซึ่งเปนองคกรการจัดการที่มีความสมบูรณในตัวเอง มี
ฝายบริหาร ฝายสภาทองถ่ิน มีรายได/รายจายที่คาดการณได มีกองทุน (เงินสะสม) สามารถ
ตัดสินใจและจัดสรรการใชเงินไดคลองตัวกวาสวนราชการ21 

2.2. ขอเสียของการกระจายอํานาจฯดานส่ิงแวดลอมใหทองถิ่น 

1. พ้ืนที่รับผิดชอบของ อปท. อาจจะเล็กเกินไปสําหรับภารกิจการดูแลสิ่งแวดลอมบางประเภท 
ตัวอยางเชน การจัดการขยะ โรงบําบัดน้ําเสีย โรงแยกขยะ ฯลฯ กิจกรรมเหลานี้มีลักษณะประหยดัจากขนาด 
(economies-of-scale และ economies-of-scope) ดังน้ันการ “รวมกันทํา” ดีกวา “ตางคนตางทํา” ความ
จริงผูบริหารสวนใหญมีความเขาใจ concept น้ีดี  แตเปนปญหาเชิงสถาบัน และวัฒนธรรมองคกร     
(culture of organization)  เราไมมีตัวอยางการโครงการแบบ “สหการ”  หมายถึง การ “รวมลงทุน” และ 
“รวมรับผิดชอบ” และ “แบงรายได” (joint investment,  joint responsibility, revenue sharing)  การรวมมือ
ระหวางหนวยงานราชการไทย จํากัดในกิจกรรมเล็กนอย ในลักษณะงานพิธี “ครั้งเดียวเลิก” (single event) 
ไมใชเปนโปรแกรมระยะยาว (long-term program)  ที่เปนเชนนี้สามารถเขาใจได เน่ืองจากวาระของ
นักการเมืองทองถ่ินจํากัด (ส่ีปหรือนอยกวานั้น)  

                                                        
20 สังเกตไดจากการที่หางสรรพสินคา ติดปายโฆษณาวา หางน้ันชําระเงินภาษี (มูลคาเพิ่ม) ใหกับสรรพสากรจังหวัด สงสารวา การ
ซ้ือสินคาจะเปนผลดีสะทอนกลับมายังการจัดเก็บภาษีในทองถ่ิน นอกจากนี้มีหางสรรพสินคาที่ชําระภาษีที่สวนกลาง (เน่ืองจาก
กฎหมายเปดชองใหรานคาเสียภาษี ที่สํานักงานใหญหรือสํานักงานสาขา) บางพื้นที่ไดขึ้นปายเชิญชวนไมใหซ้ือสินคาหางแหงน้ัน 
และในทางตรงกันขามใหอุดหนุนหางสรรพสินคาคูแขง  

21 ในปจจุบัน หนวยราชการในจังหวัด/อําเภอ  มีจํานวนไมนอยที่ขอเงินอุดหนุน (ขนาดเล็ก) จาก เทศบาล อบต. และ อบจ. เพื่อจัด
กิจกรรมตางๆ เชน งานประเพณี การประชาสัมพันธใหประชาชนรวมมือ  
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2. การแขงขันกันเองใน อปท. เพ่ือจะดึงเงินลงทุนเขาพื้นที่ของตน ดังน้ัน จึงไมมีแรงจูงใจที่จะ
จัดเก็บภาษีหรือคาธรรมเนียม หากทองถ่ินจําเปนจะตองดําเนินการ—จะกําหนดอัตราภาษีหรือ
คาธรรมเนียมใหต่ําสุด  เพ่ือหวังผลดึงดูดการลงทุน หรือไมอยากถูกตอตานจากประชาชนและภาค
ธุรกิจ  ปรากฏการณเชนนี้ไมใชเกิดขึ้นในประเทศไทยเทานั้น  มีตัวอยางมากมายในตางประเทศ ดัง
มีคํากลาววา “race to the bottom” หมายถึง การลดอัตราภาษีทองถ่ินใหต่ําสุดเทาที่จะเปนไปได   
สําหรับใน   ประเทศไทย มีหลักฐานเชิงประจักษทํานองนี้ ตัวอยางเชนกรณี อบจ. ไดออกขอบัญญัติ
ใหจัดเก็บภาษีการจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง และคาธรรมเนียมนักทองเที่ยวโดยจัดเก็บจากโรงแรม 
(ซึ่ง พรบ. องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2542 ไดใหอํานาจตอ อบจ. ทําได -- โดยใหแตละ
แหงออกขอบัญญัติเอง)  ซึ่งเกิดปญหาความลักลั่นตามมา เพราะ อบจ. บางแหงออกขอบัญญัติแต
บางแหงไมออกขอบัญญัติ  (หมายเหตุ ในเรื่องนี้ผูเขียนตีความวา มีปญหาเนื่องจากการออกแบบ
ภาษีทองถ่ินไมเหมาะสม ตามหลักวิชาการ- ฐานภาษีของทองถ่ินควรจะเก็บจากอสังหาริมทรัพยที่
เคลื่อนที่ไดยาก fixed assets, immobile assets แตนํ้ามันเชื้อเพลิงเปนสินคาที่เคลื่อนยายไดงาย 
ดังน้ันหากจัดเก็บไมเสมอกัน จะเกิดปญหาบิดเบือน distortion ผลลัพธคือ อบจ. บางแหงไมออก
ขอบัญญัติการจัดเก็บภาษีนํ้ามันเชื้อเพลิง นอกเหนือจากนี้อาจจะมีเหตุผลเฉพาะตัว เชน จังหวัด
ขนาดเล็กเกินไปจัดเก็บแลวไมคุม ยังผลใหการจัดเก็บภาษีน้ีประสบความลมเหลว22 กรณีภาษีผูเขา
พักโรงแรมก็เชนเดียวกัน บางจังหวัดไมจัดเก็บเพราะเห็นวา ไมใชพ้ืนที่ทองถ่ิน จํานวนนักทองเที่ยว
นอย  จัดเก็บแลวไมคุม ในขณะที่บางจังหวัดมีแรงจูงใจที่จะจัดเก็บ—แตเกรงวาประชาชนไมยอมรับ 
เพราะ “จังหวัดอื่นไมเก็บ” อนึ่ง การบริหารจัดเก็บภาษีนักทองเที่ยวจากจํานวนผูเขาพักโรงแรม มี
จุดออนปลีกยอยเกี่ยวกับ “ฐานภาษี” (tax base เพราะจํานวนนักทองเที่ยวไมแนนอน จะประเมิน
จากจํานวนหองพัก 100%  โรงแรมก็อยูไมได เพราะวาอัตราเขาพักจริงจะตองต่ํากวา 100% อยู
แลว  ในทางปฏิบัติมีการตอรอง โดยใชอัตราการเขาพักต่ํา เชน 30%  ทําใหฐานรายไดต่ํากวาความ
เปนจริง  เงินที่จัดเก็บนอยเกินไป จนกระทั่งเกิดความรูสึก “ไมคุมคาความยุงยาก” จึงไมตั้งใจเก็บ
หรือชะลอ)  ผูบริหาร อปท. มีอคติใหความสําคัญสําหรับการสรางมูลคาเพิ่ม (value added) 
มากกวาผลเสียตอสภาพสิ่งแวดลอม  (เน่ืองจากผลเสียหายดานสิ่งแวดลอมไมเกิดขึ้นในทันทีหรือ
มองไมเห็นในระยะสั้น) สะทอนอคติของฝายการเมืองที่คํานึงผลประโยชนระยะสั้นมากกวา
ผลประโยชนระยะยาว 

 
 

                                                        
22 ภาษาวิชาการคลังเรียกวา การตอตานเสียภาษี (tax revolt)  มีผลงานวิจัยระดับวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก ของคณะรัฐศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ภายใตการแนะนําของ รศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา ศึกษากรณีการจัดเก็บภาษีผูเขาพักโรงแรม และภาษี
การขายน้ํามันเชื้อเพลิง โดย อบจ. หลายแหง ผลการศึกษาพบวา อบจ. ไมประสบผลสําเร็จในการจัดเก็บ มีการตอตานจากภาค
ธุรกิจ การตอรองจากฝายธุรกิจใหประเมินฐานภาษีต่ํากวาที่ควรจะเปน (เชน คํานวณอัตราการเขาพักโรงแรมรอยละ 30) ผลคือ 
อบจ. จัดเก็บรายไดนอย จนดูเสมือนไมคุมคากับความยุงยากและตนทุนการจัดเก็บ 
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3. ขีดความสามารถของ อปท. ดานสิ่งแวดลอมมีจํากัด ทั้งดานบุคลากร ความรูและขาวสาร
ขอมูล การทํางานกํากับดานสิ่งแวดลอม (environmental regulation) ตองอาศัยความรูเชิงเทคนิค 
เชน การตรวจวัดสภาพสิ่งแวดลอม การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม เปนตน แตอุปสรรคเหลานี้
เปนส่ิงที่แกไขปรับปรุงได หากมีนโยบายที่ชัดเจน และตองดําเนินการโดยใชความพยายามรวมกัน 
ทั้งราชการสวนกลาง และ อปท.  

4. อปท. สวนหน่ึงมีปญหาขาดความเชื่อถือ เชน การทํางานที่ไมโปรงใส มีความขัดแยงหรือทับ
ซอนของผลประโยชน ผูบริหารทองถิ่นคํานึงถึงผลประโยชนระยะสั้นทางธุรกิจมากกวาความเสียหาย
ดานสิ่งแวดลอม ไมไดรับความรวมมือสวนอื่นๆ 

5. เม่ือเผชิญกับทางเลือกประเภท “ไดอยาง-เสียอยาง” (trade-offs) ระหวางมูลคาเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ และปญหาสิ่งแวดลอม จังหวัดหรือทองถ่ินมีอคติเลือกรายไดทางเศรษฐกิจกอน สวน
ผลเสียดานสิ่งแวดลอมมักจะเปนเพียงขอสังเกตที่ไมไดความสําคัญมากนักรวมทั้งพยายามปกปด
ขอมูล ทําใหผลกระทบทางลบนั้นต่ํากวาที่เปนจริง  - การตีความเชนนี้มีขอบกพรอง ไมใชเลือกอยาง
ใดอยางหนึ่ง  การคิดที่ถูกตองคือ ประเมินวามูลคาเพิ่มที่เกิดขึ้น (เรียกยอวา A) กับผลกระทบทาง
ลบสิ่งแวดลอม (B) น้ัน  ประโยชนสุทธิเปนบวกหรือลบ หากพบวา ผลประโยชนสุทธิเปนบวก A>B 
เราสามารถนําผลบวก มาจัดสรรงบประมาณเพื่อเพิ่มการดูแลและบรรเทาปญหาสิ่งแวดลอม  และยัง
ไดประโยชนสุทธิเปนบวก (แตลดลงกวาการคํานวณครั้งแรกบาง) จึงเปน 

2.3. ขอเสนอ บทบาทใหมการจัดการสิ่งแวดลอมของ อปท. มุมมองวิวัฒนาการและ
การพัฒนาสถาบัน 

ในบทความนี้ผูเขียนเสนอความเห็นวา มี “ภารกิจเชิงรุกดานสิ่งแวดลอม” ที่มอบหมายให 
อปท. ทําและมี “ศักยภาพดําเนินการได” ในระยะหาปขางหนา หมายเหตุ ขอเสนอนี้ไมใชเปน   
การทั่วไป (สําหรับหนวยงานทองถ่ินทุกแหง แตใหพิจารณาตามความเหมาะสม) ดังจะอภิปราย
ตอไปนี้ 

2.3.1. ภารกิจการกํากับดูแลมลพิษ ณ จุดกําเนิด (pollution regulation at source)  

 เปนหนึ่งในกิจกรรมที่ทองถ่ินบางแหงสามารถทําได โดยเฉพาะอยางยิ่งเขตที่มี
ปญหาสิ่งแวดลอมสูง  เชน พ้ืนที่เทศบาล หรือ อบต. ที่มีโรงงานและสถานประกอบการหนาแนน 
บริเวณนิคมอุตสาหกรรม การเปนเมืองทองเที่ยว เปนตน  - ทั้งน้ีสามารถโดยมอบอํานาจ 
(delegation of power) จากราชการสวนกลางเดิม ให อปท. พ้ืนที่นํารองดําเนินการ ทั้งน้ีในการ
ดําเนินงานควรจะจัดโปรแกรมการอบรมและใหความรูควบคูกัน 

 ขยายความ  การเพิ่ มความสามารถการกํ ากับดูแลคุณภาพสิ่ งแวดลอม 
(environmental monitoring) หมายถึง การทําบทบาทกํากับดูแลสิ่งแวดลอมจากแหลงกําเนิด 
(monitoring at source) ซึ่งไมเหมือนกับการกํากับดูแลสิ่งแวดลอมทั่วๆไป (การตรวจวัดคุณภาพน้ํา 
วัดปริมาณฝุนละอองบริเวณส่ีแยกหรือชุมชน ซึ่งเรียกวา ambient monitoring) 
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 ดังกลาวในตอนตนวา สําหรับ อปท. การทําภารกิจระดับ ambient monitoring ไม
สอดคลองกับแรงจูงใจของ อปท. “ไมรูจะทําไปทําไม” การวัดคุณภาพส่ิงแวดลอมระดับ ambient 
ความจริงก็เปนประโยชนคือทําใหรูสถานการณและมีขอมูลสนเทศ แตบทบาทนี้อาจจะไมเหมาะกับ 
อปท. เพราะไมใชสถาบันวิชาการ/สถาบันวิจัย การตรวจวัดระดับ ambient ไมสามารถแปลงไปสู
การปฏิบัติและใหบริการ ไมสามารถสืบหาตนตอหรือผูกอปญหา    

 ขอเสนอ ใชกรอบ  “เศรษฐศาสตรวิวัฒนาการ” และการเพิ่มขีดความสามารถ
องคกร แนวทางพัฒนาคือ ก) เลือกเฟนหา อปท. ที่ตั้งอยูในพื้นที่ที่มีภาวะเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม เชญิ
ชวนให เทศบาล หรือ อบต. น้ันๆเขารวมโปรแกรมนํารอง  ข) มอบอํานาจการกํากับโรงงาน/สถาน
ประกอบการให อปท. ขอดีในจุดนี้คือ อปท. จะมีแรงจูงใจในการทํางานกํากับส่ิงแวดลอม กลาวคือ 
ในกรณีที่พบการละเมิดส่ิงแวดลอมทําใหทองถ่ินมีรายได (คาปรับ)  ถึงแมไมพบเหตุการณละเมิดฯ 
แตหากมีการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ – ก็จะเปนการสงสัญญาณใหแหลงกําเนิดมลพิษรูตัว 
ระมัดระวัง พยายามลดการปลอยของเสียหรือเปลี่ยนแปลงเทคนิคการผลิตที่ดีขึ้น ซึ่งเปนผลดีตอ
ส่ิงแวดลอมทองถ่ิน ลดภาระการทํางานของ อปท.  เปรียบเทียบกับสภาพปจจุบัน-เน่ืองจากหนวย
ราชการ (สวนกลาง) ไมสามารถกํากับดูแลการปลอยของเสียอยางทั่วถึง – แหลงกําเนิดของเสียจึง
ประเมินวา probability of conviction ต่ํา จึงไมระวังระวังการละเมิดส่ิงแวดลอม  

 ความจริงถาศึกษาเจตนารมณของ พรบ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. 2535 อยางรอบคอบ จะเห็นวา ใน พรบ. ฉบับนี้ไดตระหนักถึงบทบาทของ “เจา
พนักงานสิ่งแวดลอมทองถ่ิน” ดังขอความในมาตราหนึ่งกําหนดให  แหลงกําเนิดของเสียมีหนาที่
บันทึกขอมูลเปนประจําทุกวัน (การผลิต/ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น/และวิธีการจัดการของเสีย) แลว
ใหรายงานตอเจาพนักงานสิ่งแวดลอมทองถ่ินเปนประจําทุกเดือน  อยางไรก็ตาม มาตรการนี้มิไดมี
ผลบังคับใช (lack of enforcement) เน่ืองจากกรมควบคุมมลพิษไมไดออกระเบียบ (เพ่ิมเติม) วา 
โรงงาน/สถานประกอบการประเภทใดเขาขายที่จะตองจัดทํารายงาน ระบุแบบฟอรมการรายงาน 
ระบุสารเคมี/สารพิษ/ประเภทของเสีย (pollutants) ที่เขาขายจะตองรายงาน (เชน ซัลเฟอรได
ออกไซด ไนโตรเจนออกไซด ตะกั่ว ฯลฯ)  

2.3.2. การนําเครื่องมือเศรษฐศาสตรมาประยุกตใช และการจัดเก็บภาษีกากของเสีย
ครัวเรือน 

 ขอเสนอนี้เปนการขับเคลื่อนเชิงสถาบันเชนเดียวกับขางตน กลาวคือ เสนอใหมีการ
ทํางานรวมระหวางราชการสวนกลางกับสวนทองถ่ิน หลักการสําคัญคือนําเครื่องมือเศรษฐศาสตรมาใช
เพ่ือกํากับดูแลสิ่งแวดลอม สรางแรงจูงใจ ใหลดการเกิดของเสีย หรือใหรวมมือกับรัฐในการ “รีไซเคิล”  
โดยจัดเก็บคามัดจํา (คาธรรมเนียมผลิตภัณฑ Product Charges) จากสินคาอุตสาหกรรมที่ครัวเรือนซื้อ 
แตเปนสินคาที่ทําใหเกิดขยะในภายหลัง เชน แบตเตอรีรถยนต แบตเตอรีโทรศัพทมือถือ ตูเย็น 
เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ  โดยกําหนดโปรแกรมการรับซื้อคืน (buy-back guarantee scheme) เพ่ือใหซากนัน้
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มี “ราคา” ดีกวาการทิ้งขวางหรือใสในถังขยะเทศบาล พรอมกับสรางหนวยงานรับซากสินคาคืนจาก
ครัวเรือน  ทั้งน้ีรัฐจัดเก็บคาธรรมเนียมผลิตภัณฑในอัตราที่กําหนด (สูงกวาคารับซื้อคืน) เพ่ือใหมีรายได
สุทธิเกิดขึ้น   

 โครงการนี้จะแบงรายไดระหวางสวนกลาง กับ สวนทองถ่ิน (เชนสัดสวน 50:50) 
รายไดเกิดจากการจัดเก็บคาธรรมเนียมผลิตภัณฑ (อีกนัยหนึ่งเงินมัดจําการซื้อสินคาที่มีกากหรือ
ซากหลังการใช consumer product wastes) สมมติกําหนดในอัตรา x  บาทตอหนวย  พรอมกับ
กําหนดใหมีระบบรับซื้อซากคืนในอัตรา  0.5x  บาทเพื่อนํามารีไซเคิล  ดังน้ันในระบบจะมีรายได
สุทธิ 0.5x บาทตอหนวย ซึ่งนํามาใชจายทํากิจกรรมรวมกัน – การแบงภารกิจ อปท. ทําหนาที่
รวบรวมซากผลิตภัณฑ (scrap products, consumer waste ในจํานวนนี้บางสวนเปนผลิตภัณฑ     
อีเล็กโทรนิคสที่มีกากพิษเจือปน ไมควรจะทิ้งรวมในขยะเทศบาล) 

 ขอเสนอในเชิงสถาบัน ใหมีคณะกรรมการขับเคลื่อนการนําเครื่องมือเศรษฐศาสตร
ทําหนาที่กําหนดแนวทางและยุทธศาสตรขับเคลื่อนมาตรการ  กรรมการควรจะประกอบดวย
ตัวแทนของราชการสวนกลาง ราชการสวนทองถ่ิน ฝายวิชาการ ประชาคมและฝายผูประกอบการ  
และใหทําหนาที่ประชาสัมพันธ อบรมความรูและความเขาใจให อปท.  

2.3.3. การสงเสริมใหภาคธุรกิจควบคุมปริมาณของเสียโดยสมัครใจ (Self-regulation)23 

 การควบคุมโดยสมัครใจเปนอีกแนวทางหนึ่ง ที่ภาครัฐควรสงเสริมใหโรงงานและ
สถานประกอบการลดการปลอยของเสีย ปรับปรุงเทคนิคเพื่อลดปริมาณของเสีย โดยจัดทําโครงการ
หรือโปรแกรมที่ชัดเจน เชิญชวนสถานประกอบการเขารวม ตั้งเปาหมายการลดลงของของเสีย  การ
ยกยองใหเครดิตหรือใหรางวัลแกฝายผลิตที่รวมมือและไดทํางานตามเปา  ในสวนของภาครัฐ ควร
จะเปนการทํางานรวมกันระหวางราชการสวนกลางและสวนทองถ่ิน โดยใหนํ้าหนักความสําคัญของ
บทบาทของ อปท. ใหมาก  เน่ืองจากเปนหนวยงานทองถ่ินจะติดตอสัมพันธกับสถานประกอบการ
ในพื้นที่   โปรแกรมการลดปริมาณของเสียของภาคการผลิตโดยสมัครใจ แมวาไดชื่อ “สมัครใจ” แต
ไมใชส่ิงที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ   

 ความจริงผูประกอบการสวนใหญมีความตระหนักวา การปลอยของเสียของโรงงาน
ยอมจะเปนปญหาตอสังคม และมีความตองการที่จะปรับปรุงเทคนิคการผลิตเพื่อลดปริมาณ        
แตเน่ืองจากการพัฒนามีตนทุนคาใชจาย จึงเปนความเสี่ยงวาคุมคาหรือไม และจะตกในสภาพ
เสียเปรียบบริษัทคูแขง  จากการสัมภาษณผูประกอบการมักกลาว “ยินดีรวมมือดานสิ่งแวดลอม 

                                                        
23 ในตางประเทศไดตระหนักถึงการควบคุมโดยสมัครใจ ขอยกขอความบางตอนจากเอกสารในตางประเทศ (เนเธอรแลนด) ดังน้ี 

“The concept of self-regulation is important in Dutch environmental policy.  It figures largely in the architecture of the 
three environmental plans which have been approved by the Parliament sine 1989.  Several referents of the term can be 
distinguished: ecological self-regulation, economic self-regulation, and social self-regulation” (Pellikaan and van der 
Veen 2002, p.29) 
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โดยมีเง่ือนไขวาผูประกอบการรายอื่นๆจะตองดําเนินการเชนเดียวกัน” หาไมแลวจะเกิดความ
ไดเปรียบเสียเปรียบกันซึ่งเปนเรื่องที่ภาคธุรกิจยอมรับไดยาก จึงเปนเรื่องดีที่ภาครัฐเขามาทํางาน
เชิงรุก ใชหลัก moral suasion และวิธีการตอรอง (bargaining approach) คือการโนมนาว
พฤติกรรมของฝายผลิต (เปนกลุม) ใหลดของเสียหรือปรับปรุงเทคนิคการผลิต โดยตั้งเปาหมายการ
ลดลงอยางชัดเจน (เชน ลดปริมาณของเสีย 20% ในชวงเวลาสามป เปนตน) ควบคูกันคือการ
ตรวจวัดวาไดดําเนินการจริง และใหรางวัลหรือการยกยอง 

 ในมุมมองเชนนี้จําเปนตองคํานึงถึงปจจัยเชิงสถาบันประกอบ และใชวิธีการ
วิเคราะหแบบวิวัฒนาการ กลาวคือ การมี “หนวยงานนํา” (leading organization) โครงการสาธิต
และการนํารอง และการมีหนวยงานตาม (following organization) ทั้งน้ีการมีตัวอยางโครงการที่ดี
และการปรับไปใชกับหนวยงานอื่นเปนเรื่องที่นาศึกษาเชิงการจัดการ  ค) การพัฒนาความรูและขีด
ความสามารถใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน นับวามีเงื่อนไขสําคัญ (ซึ่งมีผลตอความสําเร็จและ
ลมเหลวของการขับเคลื่อนนโยบาย) เปนอีกมิติหน่ึงที่ควรจะใหความสําคัญ 

2.3.4. เครื่องชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดลอม ระดับ อปท. และขอเสนอระบบองคกรจัดทํา  
เครื่องชี้วัด  

 ดังที่วิเคราะหขางตนวา การแนะนําวา อปท. ควรจะสรางเครื่องชี้วัดคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมอยางไร หรือระบุตัวชี้วัดวา อปท. ควรจะจัดเก็บอะไร  ไมมีประโยชน และไมสอดคลอง
ในแงแรงจูงใจ (incentive incompatability) กับ อปท.   แตเทาที่ผูเขียนสํารวจ  ไมพบวามีกลไกอัน
ใดจะบังคับให อปท. ดําเนินการเก็บขอมูลส่ิงแวดลอม/สรางเครื่องชี้วัด และถาหาราชการสวนกลาง
ส่ังการแบบบังคับใหทุกทองถ่ินตองดําเนินการ  ก็คงจะไดแตขอมูลที่คลาดเคลื่อน ไมตรงกับความ
เปนจริง24    

 แตในทางตรงกันขาม การขับเคลื่อนให อปท. จัดทําเครื่องชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ควรจะใชมาตรการเชิงบวกจะไดผลดีกวา  ขอเสนอแนวทางดังน้ี 

1. ใหจัดทําโปรแกรมขับเคลื่อนการสรางเครื่องชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน โดยใหเปน
การทํางานรวมกัน (joint collaboration) ระหวางราชการสวนกลางกับ อปท. ที่สมัครใจเขา
รวมโครงการ  โครงการเชนนี้อาจจะมีลักษณะเฉพาะพื้นที่ (area-specific) แตมีหลายพื้นที่ 
เพ่ือใหเกิดการประกวดกันตามหลักการประกวด (contestable market) 

2. ใหรางวัลและการยกยอง อปท. ที่สมัครใจและพัฒนาเครื่องชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดลอม ทํานอง
เดียวกับการใหรางวัลธรรมาภิบาลแกทองถ่ิน (ดําเนินการตั้งแตป 2546 เปนตนมา โดย
จัดสรรเงินประมาณ 1,000 ลานบาท จากเงินอุดหนุนของรัฐบาลให อปท.) 

                                                        
24 ตัวอยางเชน หนวยราชการสวนกลางสั่งการใหอําเภอ/ตําบลรายงานขอมูลวา มีปลากี่ตัว ตนไมก่ีตน .. ในเขตพื้นที่ เปนตัวอยาง
คําถามที่ไมเหมาะสม ไมสอดคลอง  ถึงแมหนวยงานใตบังคับบัญชาจะรายงานขอมูลมาให ก็เปนตัวเลขที่เชื่อถือไมได เปนตัวเลขที่
ไมมีคุณคา   
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3. ใหฝายวิชาการเขารวมและทําหนาที่เสมือน “พ่ีเลี้ยง” อปท.  ฝายวิชาการทําบทบาทการ
แนะนํา อปท. การจัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวของ สรางฐานขอมูลส่ิงแวดลอม และคํานวณเครื่องชี้
วัดคุณภาพสิ่งแวดลอม นําเครื่องชี้วัดมาแสดงผล (เพ่ือแสดงใหเห็นวา มีการเปลี่ยนแปลง
ทางบวกตอคุณภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่ คําวา พ้ืนที่ในที่น้ี นาจะแคบกวาระดับจังหวัด 
อาจจะมีขนาดเทากับอําเภอหรือตําบล  ประกอบดวย กลุม อบต. หรือ เทศบาล เชนใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวม อบต.ธนู และ อบต. คานหาม อันเปนแหลงที่ตั้งของนิคม
อุตสาหกรรมโรจนะ และเปนพื้นที่เส่ียงตอสภาพสิ่งแวดลอมสูง) 

4. โครงการนํารองนี้อาจจะตั้งชื่อวา โครงการพัฒนาความสามารถของ อปท. การจัดเก็บขอมูล
และเครื่องชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดลอม  โดยความริเริ่มของราชการสวนกลาง และใหตัวแทนของ 
อปท. เขารวม  คณะกรรมการพัฒนาเครื่องชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดลอมของทองถ่ิน ไม
จําเปนตองเปนชุดเดียว เชน อาจจะกําหนดพื้นที่เปน“เขต”  เชน  5 แหง ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง กรุงเทพและปริมณฑล และภาคใต   คณะกรรมการชุดนี้ ให
มีหนาที่สงเสริมใหความรู อปท. ดานการจัดขอมูลและเครื่องชี้วัด การจัดประกวดการพัฒนา
เครื่องชี้วัดและใหรางวัลแก อปท.  และกระตุนให อปท. เขารวม 

 การออกแบบหรือการกําหนดวาเครื่องชี้วัดฯ ควรจะประกอบดวยอะไรบางนั้น ควร
จะพิจารณาโดยใชหลักการวิวัฒนาการเชนเดียวกัน กลาวคือ ในขั้นแรกไมควรจะมีจํานวนมาก
เกินไป ขอมูลนั้นๆเปนส่ิงที่จะวัดไดไมใชนามธรรม25 ตนทุนคาจัดเก็บขอมูลไมสูงเกินไป ที่สําคัญคือ
มี “เจาภาพ”  

2.4. ขอเสนอตัวชี้วัด 

2.4.1.  สัดสวนของพื้นที่สีเขียว เปรียบเทียบกับพื้นที่รับผิดชอบของ อปท. 

  “พ้ืนที่สีเขียว” หมายถึงพ้ืนที่วางเปลา ปาไม สวนสาธารณะ รวมลําน้ํา หวยหนอง
คลองบึง กลาวคือไมใชพ้ืนที่อาคารหรือส่ิงปลูกสราง เปรียบเสมือนเปนปอด ทําหนาที่ฟอกอากาศ 
และทําใหเมืองนาอยู 

 สัญญาณที่ไดจากเครื่องชี้วัดนี้ คือ หน่ึง สะทอน environmental stress สอง สง
สัญญาณให อปท. ใหเรงรัดการทํางานดานสิ่งแวดลอม กลาวคือ หาหนทางเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว สราง
สวนสาธารณะ เพ่ิมจํานวนตนไม 

 
 

                                                        
25 ตัวอยางของคําถามที่เปนนามธรรม เชน คําถาม (ขอมูล จปฐ.) วา “ครอบครัวอบอุน” เปนคําถามที่ไมชัดเจน ตีความไดมากมาย 
สมาชิกในครัวเรือนเดียวกันแตเห็นแตกตางกัน (ถามสามี-ภรรยา-หรือลูก? คําตอบไมเหมือนกัน) อน่ึง ความรูสึกอบอุน มีมิติ
เวลา สอบถามวันน้ีกับวันอื่นๆ คําตอบไมเหมือนกัน   
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2.4.2. การบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะ  
 ตัวชี้วัดนี้ประกอบดวยสองมิติ มิติแรกคือเครื่องชี้วัดเชิงปริมาณ  หมายถึงรอยละของ

พ้ืนที่ที่ถูกบุกรุกเปรียบเทียบกับพื้นที่รับผิดชอบ มิติที่สองคือ ขอมูลเชิงคุณภาพ หมายถึง การระบุพ้ืนที่ที่
ถูกบุกรุกวาคือบริเวณใด (ใชรูปถาย แผนที่ประกอบ) ทั้งน้ีโดยพิจารณาความจริงที่วา แตละพื้นที่มี
ลักษณะ “เปราะบาง” (fragile) แตกตางกัน โดยกําหนดน้ําหนักของแตละพื้นที่ตางกัน (อาจจะกําหนด
สเกล 1-10  เชน พ้ืนที่ชายหาด หรือพื้นที่ใจกลางเมือง นํ้าหนัก = 9 พ้ืนที่ริมฝงนํ้า/ริมตลิ่งแตไมใช
บริเวณศูนยกลางของเมืองน้ําหนัก = 7  พ้ืนที่ริมทางรถไฟ นํ้าหนัก = 5  เปนตน) 

 สัญญาณที่ไดจากเครื่องชี้วัดนี้ คือ หน่ึง สะทอน environmental stress สอง สง
สัญญาณให อปท. หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ (การรถไฟฯ) เรงรัดมาตรการปองกันการบุกรุก 
สนับสนุนแหลงที่อยูอาศัยใหม  

2.4.3. ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นตอประชากร เปรียบเทียบกับคา benchmark   “สัดสวนขยะมาตรฐาน” 

 ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น เปนส่ิงที่รวบรวมไดหรือเห็นดวยสายตา (ชั่ง วัดปริมาตรได) 
ทั้งน้ีอัตราการเกิดขยะแตละพื้นที่แตกตางกัน หน่ึง ในเขตที่มีประชากรแฝง สัดสวนนี้จะสูงกวาคา 
benchmark สอง ในเขตที่มีสถานประกอบการหรือโรงงานมาก สัดสวนนี้จะสูงกวาอัตราปกติ 

 เหตุผลที่เสนอแนะเครื่องชี้วัดนี้ เพ่ือสะทอน environmental stress ในแตละพื้นที่ 
และสงสัญญาณให อปท. เรงรัดการทํางาน จัดสรรงบประมาณเพื่อส่ิงแวดลอมในสัดสวนที่สูงขึ้น 

 คา Benchmark ใชคากลางที่ไดจากการสํารวจเชิงลึก หรือจากการวิจัย เชน        
ในเขตเมือง ประชากรหนึ่งคนทําใหเกิดขยะ 0.8 กิโลกรัม/ตอวัน 

2.4.4. การวัดปริมาณของเสีย (นํ้าเสีย อากาศเสีย ฝุนละออง) ในบรรยากาศ  

 ปริมาณของเสีย (นํ้าเสีย ปริมาณฝุนละอง) เปนส่ิงที่เห็นไดเชิงประจักษและวัดได 
โดยใชเครื่องมือวิทยาศาสตร (ซึ่งมีตนทุน) แตเราไมจําเปนตองดําเนินการตรวจวัดทุกพ้ืนที่  วัดจาก
ลําน้ําหรือจากบริเวณส่ีแยกใจกลางเมือง  ในที่น้ีเสนอแนะนําใหใชสําหรับเมือง/ชุมชนหนาแนน โดย
กําหนดใหมีการวัดคาเปนชวงเวลา โดยอาจจะวาจางสถาบันการศึกษาหรือหนวยวัดของภาคเอกชน 
(ไมไดให อปท.ดําเนินการเอง แตใหรับรูผล เปนสวนหน่ีงของคณะกรรมการ) 

 เหตุผลที่เสนอแนะเครื่องชี้วัดนี้ เพ่ือสะทอน environmental stress ในแตละพื้นที่ 
และสงสัญญาณให อปท. เรงรัดการทํางาน จัดสรรงบประมาณเพื่อส่ิงแวดลอมในสัดสวนที่สูงขึ้น 
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2.4.5. วิธีการจัดการขยะของ อปท. และกรณีรองเรียนของประชาชน 

 วิธีการจัดการขยะ สามารถวัดในลักษณะ categorical data (ที่สงสัญญาณเชิง 
ordinal ranking) เชน การจัดการขยะโดยฝงกลบแบบถูกสุขลักษณะ การเทกอง ความสงูของปรมิาณ
ขยะและความกวางความยาวของพื้นที่ขยะ และใหคะแนน เชน การฝงกลบถูกสุขลักษณะไดคะแนน 
8  ในขณะที่การเทกองในคะแนน 4 (คะแนนเต็มเทากับ 10) อนึ่ง เน่ืองจาก อปท. บางแหงใช
วิธีการวาจางเอกชนใหดําเนินการ ซึ่งเปนการปดความรับผิดชอบ อาจจะไดคะแนนในชวง 4-5 
เน่ืองจากเราไมทราบวา พ้ืนที่ทิ้งและวิธีการจัดการ  

  ผลกระทบตอประชาชน พิจารณาไดจากขอมูลเชิงคุณภาพ (แตวัดดวยมิติ         
เชิงปริมาณ) โดยพิจารณาจาก 2 ตัวชี้วัดยอย  หน่ึง ระยะทางของที่ฝงกลบกับชุมชนที่ประชาชน
อาศัย สอง กรณีการรองเรียนของประชาชนเนื่องจากกลิ่นขยะ การปนเปอนของน้ําเสียจากบอขยะ 
เปนตน 

2.5. ความริเริ่มใหมดานการจัดการของทองถิ่น 

สังคมปจจุบันเปนสังคมแหงการเรียนรู (knowledge based society) หมายถึง ระบบการ
ผลิตสมัยใหมใชความรูและใชบุคคลที่มีความรูในการทํางาน ดังหนวยงาน/องคกรภาคธุรกิจจําตอง
แขงขันตลอดเวลาทั้งดานการสรางผลิตภัณฑตัวใหม ออฟชั่น (options) ใหมๆ ในสาขาการบริการก็
มีการแขงขันเชนเดียวกัน ธุรกิจการทองเที่ยวคนหาแหลงทองเที่ยวใหมหรือการพัฒนาบริการแนว
ใหมที่ตองใจผูซื้อ ยกระดับคุณภาพบริการ การโฆษณา การรวมตัวเปนเครือขายหรือเปนกลุม 
(cluster) เพ่ือหาจุดไดเปรียบ แนวความคิดการแขงขันในยุคโลกาภิวัฒนมิไดจํากัดเฉพาะในวงการ
ธุรกิจเทานั้น ยังขยายมาถึงการจัดการภาครัฐดวย รัฐบาลปจจุบันไดนําเทคโนโลยีและสไตลการ
บริหารแบบใหม แทนที่การบริหารราชการที่อิงระเบียบและกฎหมายที่เครงครัดแตวาลาชาดอย
ประสิทธิภาพ ในภาคทองถ่ินก็กําลังเปลี่ยนแปลงตาม  

ความริเริ่มการจัดการใหม (local initiatives) จึงเปนเครื่องมืออยางหนึ่งที่นักการเมือง
ทองถ่ินประกาศใหประชาชนรูวามีความคิดใหมและผลงานใหม ซึ่งเปนผลประโยชนตอคนในทองถ่ิน
ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม  ดังสังเกตสไตลการหาเสียงเลือกตั้งในยุคใหมวาเริ่มตางจากในอดีต 
ในอดีตเมื่อพูดกลาวถึงการแขงขันทางการเมือง เรานึกถึงการหาเสียงเลือกตั้ง (voting campaign) 
การปราศรัยและไฮดปารค การใชโวหาร รวมถึงการซื้อขายเสียง แตในบริบทปจจุบันสไตลการ
แขงขันทางการเมืองเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก กลาวคือ เปนการประกวดกันที่นโยบาย ดวยผลงาน 
และการวัดจากโครงการริเริ่มใหมๆ สะทอนถึงพัฒนาทางดานการเมืองระดับทองถ่ินของไทยระดับ
หน่ึง 
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ความริเริ่มการจัดการของ อปท. เชน การใหบริการแบบใหม การจัดทําโครงการพัฒนาที่
คํานึงถึงผลโยชนทางเศรษฐกิจหรือเกิดคุณคาตอประชา สงเสริมอาชีพ ปรับปรุงบริการสาธารณะ 
ฯลฯ คําวา“ใหม”ในที่น้ีสะทอนวาบริการหรือกิจกรรมนั้นเปนของใหมในพื้นที่ (แตวากิจกรรมใหม
น้ันๆอาจจะเคยมีตัวอยางเกิดขึ้นในพื้นที่อื่นๆหรือจากตางประเทศ)   

มีขอสังเกตวาผูบริหาร อปท. ในยุคใหม มีนักธุรกิจในทองถ่ินที่ประสบความสําเร็จในอดีต
เขามาทํางานมากขึ้น คนกลุมน้ีมีภาวะผูนําสูง ชอบคนหาวิธีการใหม กลาที่จะตัดสินใจ แตกตางจาก
สภาพในอดีตที่นักการเมืองทองถ่ินมักมาจากอาชีพทนายความ หรือเคยเปนขาราชการเพราะวารู
กฎระเบียบของราชการดีกวาชาวบานทั่วไป26 แตคนในวงการธุรกิจเองมักจะไมสนใจ แตวายุคสมัย
กําลังเปลี่ยนแปลงไป การที่ อปท. มีงบประมาณเพิ่มขึ้น มีอํานาจการตัดสินใจ ทํากิจกรรมที่
หลากหลาย นักธุรกิจและผูประกอบการเริ่มเห็นความสําคัญจึงปรากฎเปนแนวโนมชัดเจนวา
นักการเมืองทองถ่ินรุนใหมมาจากอาชีพหลากหลาย รวมทั้งนักธุรกิจ แพทย ครูอาจารย เปนตน 

เปนเรื่องยากที่จะกําหนดนิยาม นวัตกรรมการบริหารของทองถ่ินคืออะไรแบบตายตัว 
เพราะวาความริเริ่มน้ันมีหลากหลาย ขอยกเปนตัวอยางโครงการพัฒนาที่เกิดขึ้นในเทศบาลและ 
อบต. ซึ่งที่ผูเขียนไดมีโอกาสประสบดวยตนเองจากการเยี่ยมเยียนหนวยงานทองถ่ินทั้งเปน
ทางการ27 และอยางไมเปนทางการ  

• การสรางความรวมมือกับประชาคมและธุรกิจรีไซเคิล (ในลักษณะไตรภาคี) กรณีเทศบาล
นครพิษณุโลก กิจกรรมที่เปนรูปธรรมคือการคัดแยกขยะและการทําปุยของชุมชน 
(รวมถึงโรงเรียนและเด็กนักเรียน) นําของที่ขายไดไปจําหนายกับธุรกิจรีไซเคิล (บริษัท
วงษพาณิชย) โดยที่เทศบาลรับซื้อปุยหมักจากชุมชนในราคาประกัน เทศบาลเชิญ
นักวิชาการมาใหการอบรมผูนําชุมชน  

• การกูยืมของเทศบาลเพื่อพัฒนาโครงการดานสังคม28 (กอสรางศูนยเยาวชน หองสมุด 
อินเตอรเน็ตเพื่อเปนแหลงเรียนรูและคนควาของเยาวชน) ตัวอยางความริเริ่มของ
เทศบาลเมืองระยอง เทศบาลนครลําปาง  

                                                        
26 การเขามาทํางานบริหารราชการทองถ่ิน มี transaction costs ในสวนบุคคลดวย คือตองเรียนรูกฎระเบียบ การทํางานรวมกับ 

“ราชการหนวยเหนือ” พูดและเขียนภาษาราชการ – ซ่ึงกลุมนักธุรกิจและผูประกอบการจะไมถนัด แตทนายความหรือคนที่เคย
ผานการทํางานราชการจะคุนเคย มีตนทุนคาโสหุยต่ํา    

27 ผูเขียนไดมีโอกาสเขารวมเปนที่ปรึกษาของหนวยงานหลายแหงในชวงเวลาที่ผานมา เชน โครงการ RUDF โครงการพัฒนาเมืองใน
ภูมิภาคอยางยั่งยืน (รวมกับ สศช.) และทําโครงการวิจัยที่สนับสนุนโดยกระทรวงมหาดไทย ทําใหมีโอกาสเยี่ยมเยียนอยางเปน
ทางการ กับหนวยงาน อบจ. เทศบาล และ อบต. นับรอยแหงในสี่หาปที่ผานมา  และการขอความรวมมือจัดเก็บขอมูล (การวิจัย 
และการสํารวจความพึงพอใจของประชาชน)  

28 ที่กลาวเชนน้ีมิไดหมายความวา การกูยืมของทองถ่ินเปนส่ิงที่ดีและควรจะยกยอง – แตการกูยืมอยางรอบคอบ โดยคํานึงถึงความ
คุมคาของเงินลงทุน และความรับผิดชอบ การสรางความเขาใจรวมกับประชาชนในทองถ่ิน เปนส่ิงที่ควรสนับสนุน  เพราะ
ประชาชนในทองถิ่นไดรับประโยชนทันที่ ไมตองรอคอย ลดการพึงพิงเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการวิ่งเตน (ลอบบี้) ใหสวนกลาง
ชวยเหลือ  ซ่ึงความจริงมีตนทุนตอสังคมเชนเดียวกัน (ตนทุนอาจจะสูงกวาการกูยืมของทองถิ่น) 
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• การพัฒนาภูมิทัศนเมือง พัฒนาริมแมนํ้าใหเปนแหลงออกกําลังและพักผอนหยอนใจ 
(จากกรณีตัวอยางเทศบาลเมืองตาก เทศบาลเมืองเชียงราย เทศบาลนครพิษณุโลก …) 

• การทํางานรวมกับประชาคม โดยเทศบาลมอบอํานาจการบริหารจัดการขยะใหชุมชน 
และแบงรายไดจากคาธรรมเนียมใหชุมชน เกิดแรงจูงใจทางบวกตอการจัดเก็บและคัด
แยกขยะ (กรณีเทศบาลเมืองนาน) 

• การแกปญหาบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะ29 การยายตลาดและจัดระเบียบตลาดใหม (เทศบาล
เมืองตาก เทศบาลนครพิษณุโลก ฯลฯ) 

• การกูยืมเพ่ือปรับปรุงกิจการประปาทองถ่ิน และโรงฆาสัตวที่ถูกสะอาดถูกสุขลักษณะ   
เปนตน 

• ความรวมมือดานจัดการขยะ (ระบบฝงกลบ) ระหวาง อบต. ดวยกัน และระหวาง อบต. 
กับเทศบาล  

• การจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย (เทศบาลนครหาดใหญ) 
• การออกแบบแปลนบานเพื่อใหเมืองมีเอกลักษณและบรรยากาศ“ความกลมกลืน” 

(เทศบาลเมืองเชียงราย จัดทําแปลนบานหลายแบบใหประชาชนเลือก เปนบริการใหฟรี 
ทําใหเกิดความสะดวกตอการขออนุญาตปลูกสราง เพราะวาใชแบบมาตรฐาน ลด
คาใชจาย มีเอกลักษณของเมืองเชียงรายและรูปทรงที่กลมกลืน เปนตน)  

 

3. สรุป 
ภารกิจดานสิ่งแวดลอมที่ อปท. ดําเนินการในปจจุบันเปนการทํางานขั้นตน เชน การจัดเก็บ

และจัดการขยะ การลงทุนระบบบําบัดน้ําเสีย เปนการทํางาน“ตามหลังเหตุการณ” ความจริงยังมี
ภารกิจเชิงรุกที่ อปท. สามารถจะดําเนินการ (และมีเหตุผลสมควร) อีกหลายกิจกรรม โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง บทบาทกํากับดูแลสิ่งแวดลอม ณ แหลงกําเนิด – โดยเฉพาะอยางยิ่งในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง
ดานสิ่งแวดลอมสูง  จากการทบทวนการกระจายอํานาจและถายโอนภารกิจที่ผานมา ภารกิจดาน
กํากับดูแลสิ่งแวดลอมเปน 1 ใน 6 ภารกิจที่จะตองถายโอน ผลสํารวจขอมูล อปท. ดําเนินการโดย
สถาบันอุดมศึกษา 9 แหงทั่วประเทศ รวมกับสํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจ (สกถ)  ทั้ง 
อบต. เทศบาล และ อบจ. หนวยงานทองถ่ินสวนใหญ (กวารอยละ 85) ตอบวา ไมมีการถายโอน
ภารกิจ มีเพียงสวนนอยที่ระบุวาไดมีการถายโอน  นําขอมูลสวนนี้ไปเปรียบเทียบกับแผนถายโอน
ภารกิจและขอมูลจากราชการสวนกลาง อาจจะไดภาพที่แตกตางกัน กลาวคือ สวนกลางระบุวาได
                                                        
29 นวัตกรรมการทํางานของทองถ่ิน ไมไดหมายความวา จะเกิดผลเปลี่ยนแปลงทางบวกตอสมาชิกทุกคนเสมอไป อาจจะเกิดผลทาง
ลบตอบางกลุม และจะไดรับการตอตาน เชน ผูบุกรุกพื้นที่สาธารณะ การใชถนนเปนตลาดสด ฯลฯ การจัดระเบียบสังคมในทองถ่ิน
จึงตองอาศัยศิลปการโนมนาวกลุมคน ซ่ึงไมใชของงาย การเปลี่ยนแปลงสถานการณ win-lose ใหเปน win-win โดยใหมีทางเลือก
ใหม (โครงการใหม) เพื่อทดแทน แตวาโดยรวมเปนผลดีตอสังคม  
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ถายโอนภารกิจหลายอยางใหกับ อปท.  ที่เปนเชนนี้สะทอนวา ความเขาใจของสองฝายคลาดเคลื่อน
หรือแตกตางกัน  ประการหนึ่ง ภารกิจที่ถายโอนอาจจะไมเกี่ยวของ (irrelevance) กับ อปท. เชน 
การปองกันไฟปา การบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะ ฯลฯ ไมเกี่ยวกับทุกหนวยงานทองถ่ิน ประการที่สอง 
เน่ืองจากการถายโอนนั้นอาจจะไมมีเงินหรือบุคลากรติดตัว จึงดูเสมือนวา “โอนปากเปลา” ไมมีการ
ชี้แจง ไมไดออกมาอบรมใหความรูทองถ่ิน ดังน้ัน อปท.จึงไมรูสึกวามีการถายโอนภารกิจ  สะทอน
ชองวางระหวางสวนกลาง/สวนทองถ่ิน อนึ่ง มีขอสังเกตวาบางรายการของภารกิจที่การถายโอน 
อาจจะเปนการเปดโอกาสใหทองถ่ินทําได ทํานอง “มารวมทําดวยกันก็ได” – ในขณะที่ราชการ
สวนกลางก็จะยังทํางานนั้นๆตอไป (overlapping functions เชน การควบคุมไฟปา) ดังน้ัน ใน
มุมมองของ อปท. จึงเห็นวาไมมีการถายโอนภารกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งภารกิจที่ “ไมมีพ้ืนที่ชัดเจน” 
เชน ไฟปาอาจจะเกิดขึ้นในทุกพ้ืนที่ ไมแนไมนอน ไมใชเหตุการณประจํา ไมมีรายได หรือไมชัดเจน
วาใครจะเปนผูใชบริการ ดังน้ัน ผูบริหาร อปท. จึงไมเห็นวาสําคัญ (พิจารณาในแง incentive และ
ตามสภาพเปนจริง) ประการที่สาม ภารกิจที่ราชการถายโอนมีลักษณะไมสอดคลองในแงการบรหิาร
ของ อปท. (incentive incompatible) เชน การตรวจวัดคุณภาพคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับ ambient 
การรายงานขอมูลส่ิงแวดลอม ฯลฯ แมวาทําแลวได “ขอมูล/ความรู” ไดประโยชน – แต อปท. 
ไมใชสถาบันทางวิชาการ ในทางตรงกันขาม อปท.ตองการทํางาน “ใหบริการ” ที่ประชาชนถูกใจ
และพอใจ ประการที่ส่ี ภารกิจที่สําคัญ (แตวาไมถูกถายโอน) คือ การใหอํานาจกํากับควบคุม 
(environmental regulation) ณ แหลงกําเนิดหรือตนตอ เพ่ือเรียกมาดําเนินการ ฟองรอง จับปรับ 
ใหโรงงาน/สถานประกอบการแกไขปญหา ฯลฯ ภารกิจเหลานี้ อปท. ตองการและมีความจําเปน 
(โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ที่ environmental stress สูง)       

รายงานวิจัยนี้วิเคราะหกระบวนการขับเคลื่อนวาดวยบทบาทกํากับดูแลสิ่งแวดลอมของทองถ่ิน 
โดยคํานึงถึงปจจัยเชิงสถาบัน แรงจูงใจที่สอดคลองกับ อปท. และใชกรอบความคิดแบบ “วิวฒันาการ” โดย
สรางตัวอยางผูนํา การใหรางวัล  สรางกลไกกระตุนหรือเรงเราใหหนวยงานอื่นๆทําตาม  ขอเสนอสําคัญ
คือ ก) จัดทําโครงการนํารอง ในลักษณะรวมกันระหวางสวนกลางและทองถ่ิน โดยเลือกพื้นที่ที่ relevance 
หมายถึง พ้ืนที่ที่มีภาวะเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมสูง ข) มอบอํานาจการกํากับดูแลสิ่งแวดลอมโรงงานและสถาน
ประกอบการแก อปท.ที่เขารวมโครงการนํารอง ค) ควบคูกันพัฒนาเชิงสถาบันผานการอบรมความรู 
เทคโนโลยี การสรางฐานขอมูลส่ิงแวดลอม ง) การนําเครื่องมือเศรษฐศาสตรมาประยุกต ควบคูกับ
มาตรการรีไซเคิล ซึ่งเปนการรวมกันระหวางสวนทองถ่ิน/สวนกลาง รวมทั้งการแบงรายไดทางการคลัง      
จ) การริเริ่ม โครงการลดปริมาณของเสียโดยสมัครใจของธุรกิจเอกชน คําวา “สมัครใจ” ไมไดหมายความ
วา เกิดขึ้นไดเองโดยอัตโนมัติ แตเกิดจากมาตรการ moral suasion โดยภาครัฐเปนฝายเดินเกม เชิญชวน
โรงงาน/สถานประกอบการเขารวม พรอมกับกําหนดเปาหมายลดปริมาณของเสีย หรือการเปลี่ยนแปลง
เทคนิคการผลิต ใหรางวัลหรือชวยการประชาสัมพันธวา “เปนหนวยงานที่ใหความรวมมือกับภาครัฐ”     
ฉ) เพ่ิมนํ้าหนักความสําคัญของการทํางานดานสิ่งแวดลอม ในการใหรางวัลธรรมาภิบาลแก อปท.        
(ซึ่งไดดําเนินการตั้งแตป 2546 เปนตนมา มีเงินรางวัลสนับสนุน 1,000 ลานบาทในแตละป)  
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ช) การพัฒนาความรูและฐานขอมูล เปนสวนหนึ่งของปจจัยสถาบันที่สงเสริมการพัฒนาขีด
ความสามารถขององคกร “ความรู”ในที่น้ีมิไดหมายถึงวุฒิบัตรและประกาศนียบัตร แตเปนความรูที่
ถายทอดลงไปในวิธีการทําการ หรือผลิตภัณฑ หรือ options ที่ฝงในตัวสินคา   หมายเหตุ ขอขยาย
ความแนวคิดเศรษฐศาสตรวิวัฒนาการ คือ การสรางกลไกสนับสนุนใหเกิดนวัตกรรม ผลิตภัณฑ
ใหม ออฟชั่นใหม วิธีการบริหารจัดการใหม บริการใหม  ในระบบเศรษฐกิจที่มีการแขงขัน-จะ
กระตุนใหเกิดการเลียนแบบและทําตาม – โดยไมตองมีอะไรบังคับใหทําตาม (ดูตัวอยางการพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมๆ เชน กลองถายภาพดิจิตอล ที่ริเริ่มโดยบริษัทหน่ึงมีผลเปลี่ยนแปลงตลาดอยางมาก 
ทําใหบริษัทคูแขงตองทําตาม การพัฒนาไมไดมีแตผลบวกเสมอไป ดังที่โจเซฟ ชุมปเตอร สังเกตวา 
อาจจะมีผล creative destruction คือความกาวหนาของนวัตกรรม/ผลิตภัณฑใหม ทําใหผลิตภัณฑ
แบบดั้งเดิมหรือบริการแบบดั้งเดิมสูญพันธุไป ถูกทดแทนแทบจะโดยสิ้นเชิง กลองถายภาพใชฟลม
กําลังจะหลุดจากตลาดในไมชา  ทํานองเดียวกัน การที่มี อปท. จัดทําบริการใหมดานสิ่งแวดลอมทีด่ ี
จะมีผลสราง “มาตรฐานใหม” ใหเกิดขึ้น – ซึ่งถาหากสังคมยอมรับและ “เห็นวาดีงาม” จะเกิดการ
ทําตามเปนกระบวนการขนาดใหญ เปนกลไกที่ศักดิ์สิทธ์ิโดยไมตองออกคําส่ังใหเปลี่ยนแปลง 

ทายสุด รายงานนี้ไดเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาฐานขอมูลและเครื่องชี้วัดคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมระดับทองถ่ิน โดยเนนวา เครื่องชี้วัดตองมีจํานวนไมมาก ชัดเจน ส่ือความหมาย 
(signaling) เกี่ยวกับคุณภาพสิ่งแวดลอมไดวาดีขึ้นหรือแยลง ปญหาสําคัญอยูที่วา ไมมีแรงจูงใจให
ทองถ่ินจัดเก็บขอมูล/สรางเครื่องชี้วัด เพราะไมใชงานบริการที่ทําใหผูบริหารทองถ่ินไดคะแนนนิยม 
จึงเปนเรื่องยาก และไมเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ แตถาหากทําควบคูกับการมอบอํานาจให อปท. กํากับ
ดูแลสิ่งแวดลอม ณ แหลงกําเนิด คือ environmental regulation และการทําโครงการนํารองในพื้นที่
ที่เส่ียงตอสภาพสิ่งแวดลอม มีความเปนไปได ทั้งน้ีควรจะเปนการทํางานรวม (joint program) 
ราชการสวนกลางเปนหัวเรือ และเชิญชวนหนวยงานทองถ่ินเขารวมในโครงการนํารอง พัฒนา
ฐานขอมูลทองถ่ิน สรางเครื่องชี้วัด และดําเนินการตอเนื่อง เพ่ือชี้ความเปลี่ยนแปลงของคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม – ตอเมื่อหนวยงานทองถ่ินอื่นเห็นตัวอยางที่ดี และเปนประโยชนการบริหารจัดการของ
ทองถ่ิน การทําตามอยางเปนขบวนการใหญจะเกิดขึ้นตามมาอยางแนนอน  
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