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บทบาทขององคกรปกครองทองถิ่นดานการจัดการสิ่งแวดลอม
วิเคราะหการขับเคลื่อนการถายโอนภารกิจในอนาคต1
เสนอตอ
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
จัดทําโดย
ศาสตราจารย ดร.ดิเรก ปทมสิริวัฒน2

บทนํา
การกระจายอํานาจจากสวนกลางใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ยังอยูในขั้นของ
การเปลี่ยนผาน กลาวคือการถายโอนภารกิจยังไมเสร็จสิ้น ตามแผนการกระจายอํานาจฯ กําหนดให
มีการถายโอนทั้งสิ้น 245 ภารกิจ โดยจําแนกภารกิจออกเปนหกกลุม3 และใหหนวยราชการ
ส ว นกลางถ า ยโอนงานให แ ก อปท. ให แ ลว เสร็ จ ภายในกํ า หนดเวลา สํา นัก งานคณะกรรมการ
กระจายอํ า นาจฯ (สกถ.) ร ว มกั บ สถาบั น การศึ ก ษาสิ บ แห ง ทั่ ว ประเทศได ทํ า โครงการติ ด ตาม
ความกาวหนาฯ โดยสํารวจขอมูลจากหนวยราชการทองถิ่น พบวาปจจุบันการถายโอนภารกิจมี
ความสําเร็จราวสองในสาม รายงานวิจัยนี้เปนผลการประเมินในภาพรวม แตถาหากพิจารณา
เจาะจงเปนรายพื้นที่/หรือเปนรายหนวยงาน อาจจะไดผลลัพธที่แตกตางจากคาเฉลี่ยหรือจาก
เกณฑกลาง นอกจากนี้ยังพบวา ภารกิจดานสิ่งแวดลอมที่ถูกถายโอนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในขณะนี้ยังนับวายังนอยหรืออยูในขั้นเริ่มตนเทานั้น4

1

2
3

4

รายงานการศึ กษานี้เป นส วนหนึ่งของโครงการ “การมีสว นร วมของประชาชนในการจั ดทํ าร างแผนทรัพยากร ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม” ซึ่งไดรับการสนับสนุนโดยมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
ศาสตราจารย คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร direk@econ.tu.ac.th
6 กลุมภารกิจ ไดแก หนึ่ง ภารกิจดานโครงสรางพื้นฐาน สอง ภารกิจเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชน (ซึ่งรวมการศึกษา สังคม และสุขภาพ)
สาม ภารกิจการจัดระเบียบชุมชน สี่ ภารกิจดานเศรษฐกิจพาณิชยและการลงทุน หา ภารกิจดานการดูและและจัดการสิ่งแวดลอม หก ภารกิจ
ดานศิลปวัฒนธรรม
สํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (สกถ) ไดรวมกับสถาบันการศึกษาเกาแหงทั่วประเทศ
ติดตามการถายโอนภารกิจ ตั้งแตป 2546 และไดจัดทํารายงานขอมูลเปนประจํา รวมทั้งเผยแพรในเว็บไซด www.dloc.go.th
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แตปญหาดานการจัดการสิ่งแวดลอมในทองถิ่นนั้นถือวาเรื่องใหญ และมีความรุนแรงสูงในหลาย
พื้นที่ๆ อาทิเชน เขตที่มีโรงงานและสถานประกอบการไปตั้งอยู เขตนิคมอุตสาหกรรมและบริเวณใกลเคียง
พื้นที่รับนักทองเที่ยว แมแตพื้นที่ชนบทก็ประสบปญหาสิ่งแวดลอม (environmental stress)ไดเชนเดียวกัน
เนื่องจากพื้นที่วางถูกเปลี่ยนใหเปนแหลงทิ้งขยะจากภาคเมืองโดยไมไดตั้งใจ5 เทาที่สังเกตพบวาภารกิจของ
อปท. ในดานสิ่งแวดลอมสวนใหญยังเปน “ขั้นตน” กลาวคือ การเนนการจัดเก็บขยะและการบําบัดน้ําเสีย
เปนสําคัญ และสวนใหญเปนการปฏิบัติการ“ตามหลังเหตุการณ” หรือ “ตามแกปญหา” ถึงกระนั้นก็ตาม
พบวาหลายพื้นที่ ซึ่งมีฐานะเปนเทศบาลขนาดใหญ สถานะการคลังดี ก็ยังไมไดสามารถจัดการขยะและ
บําบัดน้ําเสียไดอยางมีคุณภาพนาพอใจ
ปญหาของการจัดการดานสิ่ งแวดลอม อีกลักษณะหนึ่ง คือ ขาดการทํางานรวมกั นเปน
เครือขาย ขาดการลงทุนในลักษณะ “สหการ” ทั้งๆที่หลายหนวยงานรวมกันทํากิจกรรมรวมกัน จะ
เกิดการประหยัดและตนทุนตอหนวยลดลง ซึ่งเปนตรรกะที่เขาใจไดงาย แตเหตุใดจึงไมมีการลงทุน
ร ว มกั น อุ ป สรรคและขอ จํา กั ด ในเรื่ องนี้ แ ทจ ริง อาจจะมี อ ะไรลึ ก ๆกว า ที่ ค นภายนอกเข า ใจ เช น
ระเบียบปฏิบัติไมเปดชองใหทําเชนนั้น การจัดสรรความรับผิดชอบรวมกัน (แบงรายไดหรือรับภาระ
หนี้-ในกรณีที่มีการกูยืม) การขาดความรูและขอมูล หรือวัฒนธรรมองคกรที่เนน “การทํางาน
เดี่ยว”
การกํากับดูแลสภาพสิ่งแวดลอม เปนเรื่องละเอียดออนที่มีผลลัพธตอคุณภาพชีวิตของประชาชน
เชน น้ําเสีย อากาศเสีย ฝุนควัน มีผลรบกวนหรือสรางความเสียหายตอสุขอนามัยของประชาชน ทีก่ ลาววา
ละเอียดออนนั้นเนื่องจากสภาพความหลากหลาย บางพื้นที่มีปญหามลพิษทางอากาศอยางรุนแรง แตวา
ไมเปนปญหาในพื้นที่อื่นๆ วันนี้เกิดปญหามลพิษทางอากาศ (กลิ่นควัน) อยางรุนแรงจนทําใหผูคน
เจ็ บป วย แต ว าในวั นพรุ งนี้ อาจจะไม เป นปกติ เพราะว ากระแสลมเปลี่ ยนแปรหรื อปริ มาณการผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรมลดลง นี่คือความไมแนนอนชนิด “วันตอวัน” ดังนั้น การกํากับดูแลสภาพสิ่งแวดลอมจึง
ตองมีอยางนอยสองระดับ สวนแรกคือ นโยบายและยุทธศาสตรระดับชาติ ซึ่งเหมาะกับวิธีการทํางาน
5

จากการเยี่ยมชมกิจการหลายพื้นที่และสัมภาษณผูบริหารเทศบาล หรือ อบต. หลายแหง ไดรับคําชี้แจงวา เนื่องจากอปท. ไมมีพื้นที่ดําเนินการ
จึงหาทางออกโดยวาจางภาคเอกชนใหขนขยะและหาที่ทิ้งขยะ ซึ่งเมื่อติดตามวาขยะไปทิ้งที่ใด? ก็พบวาขยะถูกนําไปทิ้งนอกเขตพื้นที่ (บนที่ดิน
กรรมสิทธิ์เอกชน) สวนใหญในอดีตเคยเปนบอดินหรือหลุมขนาดใหญเนื่องจากหนาดินถูกตักขายไปกอนหนา การจัดการขยะมีลักษณะเทกอง
(open dump) มากกวาการจัดการแบบหลุมฝงกลบที่ถูกสุขลักษณะ (sanitary landfill) จึงเกิดผลเสียตอประชาชนที่อยูบริเวณใกลเคียงและตอ
ระบบนิเวศ วิธีการจัดการของ อปท. ในลักษณะเชนนี้ไมถูกหลักวิชาการและไมใชการแกปญหาที่ตนตอ แตเปนการปดภาระความรับผิดชอบ
ใหพนตัว เพราะหากมีการรองเรียนประชาชนที่เดือดรอน—ก็จะเปนเรื่องของ“เอกชนกับเอกชน” ทําใหเปนเรื่องยากเพราะตนทุนคาโสหุย (high
transaction cost) เพราะประชาชนที่อยูบริเวณนั้นก็อาจจะไมทราบวาเจาของที่ดินผืนนั้นเปนใคร? (เนื่องจากที่ดินอาจจะเปลี่ยนมือได
ตลอดเวลา) อนึ่ง กระบวนการฟองรองวาไดรับผลจาก “เหตุรําคาญ” หรือความเดือดรอน ความเสียหายก็ยุงยาก สิ้นเปลืองเวลา ผูรองทุกขตอ ง
แสดงหลักฐานวาเปนผูเสียหายจริง ความเสียหายเปนอยางไร ความเสียหายตอทรัพยสินหรือตอสุขภาพอยางไร ถึงแมพบวาความเสียหาย
เกิดขึ้นยังตองพิสูจนตนตอวามาจากแหลงใด อุบัติภัยจากโรคเกิดไดหลายสาเหตุ (confounding factors) ดังนั้นการ “พิสูจนผิด” จึงเปนเรื่อง
ยาก แตถาหลักปรัชญายุติธรรมเปลี่ยนเปน “การพิสูจนถูก” ก็จะเปนอีกแบบหนึ่ง กลาวคือ ภาระของการพิสูจนถูกจะอยูที่ฝายโรงงานหรือ
สถานประกอบการ (ผูถูกกลาวหา) อนึ่ง พบวาโดยทั่วไปภาคเอกชนที่ทําธุรกิจจัดการขยะจะไมระบุวา รับเหมาขนขยะจากหนวยงานใด รับขน
ขยะจากหลาย อบต. หรือหลายเทศบาล ดังนั้นจะเกิดปญหา identification เพราะไมมีความชัดเจนวาขยะมาจากหนวยงานใด แตถาหากการ
จัดการขยะ ดําเนินการโดยเทศบาลหรือ อบต. การรองเรียนของประชาชนจะทําไดโดยงาย
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ของราชการสวนกลาง ระดับที่สอง คือระดับปฏิบัติการ หมายถึงการตองรับรูปญหาสิ่งแวดลอมชนิด
“วันตอวัน” สามารถตอบสนองปญหาไดอยางรวดเร็วทันใจ ซึ่งเหมาะสมใหเปนหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
บทบาทและภารกิจการกํากับดูแลสภาพสิ่งแวดลอม ของ อปท. เชิงรุกในอนาคต ผูเขียน
เสนอขอคิดเห็นวา การทํางานเชิงรุกของทองถิ่นไทยในอนาคตดานสิ่งแวดลอมนาจะเกี่ยวของกับ
กิจกรรมตอไปนี้ หนึ่ง การขับเคลื่อนมาตรการรีไซเคิลขยะของเสีย สอง การเรงรัดระบบบําบัดน้ํา
เสียรวม และบังคับตามกฎหมายใหสถานประกอบการติดตั้งเครื่องบําบัดน้ําเสีย อยางนอยที่สุดใน
พื้นที่ประชากรหนาแนน สาม การลงทุนรวมกันของ อปท. โดยจัดทําโครงการลงทุนแบบสหการ
เพื่อการประหยัดจากขนาด สี่ การจัดทํารายงานขอมูลมลพิษตามนัยของกฎหมายสิ่งแวดลอม ที่
กํ า หนดให แ หล ง กํ า เนิ ด มลพิ ษ รายงานข อ มู ล ต อ เจ า พนั ก งานสิ่ ง แวดล อ มท อ งถิ่ น เพื่ อ ทราบ
สถานการณ ไดอยางรวดเร็ วและปองกันเหตุอันตรายหรืออุบัติภัย สิ่งแวดลอม หา การผลักดัน
เครื่องมือใหมดานเศรษฐศาสตร เชน ภาษีสิ่งแวดลอม เพื่อสรางแจงจูงใจใหผูผลิตและผูบริโภค
ประหยัดการใชทรั พยากร หก การพัฒนาองคความรูการจัดการสิ่งแวดลอมใหกับเจาพนักงาน
ทองถิ่น และการพัฒนาเครื่องชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดลอมในแตละพื้นที่ เจ็ด การสนับสนุนการมีสวน
รวมของภาคประชาชนดานสิ่งแวดลอมดานกํากับดูแลคุณภาพน้ํา อากาศ การวางแผนพัฒนาเมือง
ดูแลการใชที่ดินอยางเหมาะสมตามแผน ปองกันบุกรุกพื้นที่สาธารณะ ฯลฯ
รายงานการวิจัยนี้ มีจุดประสงค 5 ประการ
1. ทบทวนการกระจายอํานาจและถายโอนภารกิจดานสิ่งแวดลอมใหกับ อปท. ในชวงเวลาที่
ผานมา พรอมกับชี้แนะขอจํากัด เสนอแนวทางการลดปญหาและอุปสรรคในอนาคต
2. เสนอแนะบทบาทและภารกิจใหมๆของ อปท. ดานจัดการสิ่งแวดลอมที่ควรจะเปน
3. เสนอแนะการแกไขกฎหมายและระเบียบเพื่อให อปท. มีอิสระการทํางาน สามารถปฏิบัติ
ภารกิ จ ได อย า งเต็ ม กํ า ลั งความสามารถ ทั้ ง นี้โ ดยคํา นึ งถึ ง สภาพความหลากหลาย และ
environmental stress ของแตละพื้นที่ ซึ่งแตกตางกัน
4. เสนอแนะ “การพัฒนาความสามารถขององคกร” (organizational capability) ในดานการ
จัดการสิ่งแวดลอมของ อปท. ใชแนวคิดเชิงวิวัฒนาการ6 และเนนการพัฒนาเชิงสถาบัน โดย
เลือก “โครงการนํารอง” ในพื้นที่ที่มีปญหา environmental stress สูง วิธีการเชนนี้นอกจาก
จะเพิ่มประสบการณการเรียนรูของทองถิ่นและประชาชน ยังสามารถดําเนินการควบคูกับ
“การมีสวนรวมภาคประชาชน”

6

เศรษฐศาสตรวัฒนาการ (evolutionary economics) ยอมรับแนวคิดทางวิทยาศาสตรจากทฤษฎีวิวัฒนาการของชารล ดารวิน มา
อธิบายปรากฏการณทางเศรษฐกิจ เชน นวัตกรรม การผลิตสินคาหรือออฟชันใหมๆ อธิบายพฤติกรรมของหนวยงาน/บุคคล ซึ่งมี
ความรูความสามารถแตกตางกัน มีผูนํา ผูตาม บางสวนกลาเสี่ยง บางสวนกลัวความเสี่ยง บางสวนชอบสรางสรรคสิ่งใหม “ไม
เหมือนใคร” ในขณะที่สวนตาม “เดินตาม” พฤติกรรมสวนรวมของสังคมฯลฯ
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5. เสนอแนะเครื่องชี้วัดดานสิ่งแวดลอมที่จําเปน (โดยเลือกเครื่องชี้วัดที่ชัดเจน ไมยุงยากหรือ
ซั บซ อนเกิ นไป) อยู ใ นวิ สั ย ที่ องค ก รปกครองสวนท องถิ่ นดํา เนิ น การได เนื่อ งจาก อปท.
มีขอจํากัดดานบุคลากร และขอเสนอการพัฒนาฐานขอมูลคุณภาพสิ่งแวดลอมในทองถิ่น

1.

ทบทวนการถายโอนภารกิจ
1.1. บทบาทของ อปท. ดานสิ่งแวดลอมและมาตรการถายโอนภารกิจ

กฎหมายไทย ระบุหนาที่และภารกิจของ อปท. โดยแยกแยะระวาง หนาที่ที่ตองปฏิบัติ และ
หนาที่ที่พึงปฏิบัติ ทั้งนี้หนาที่การดูแลสภาพสิ่งแวดลอมเชนการจัดการขยะ น้ําเสีย อากาศเสีย การ
กํากับควบคุมการกอสราง/อาคาร การดูแลเรื่องความปลอดภัยในพื้นที่รับผิดชอบ เปน ภารกิจตอง
ปฏิบัติ หรือเปนความรับผิดชอบโดยตรง ในแงนี้จึงไมมีปญหา “ความไมชัดเจน” ในเชิงกฎหมาย
แตเนื่องจากมีการทับซอนของภารกิจ (overlapping of function and operational space)
ตัวอยางเชน ถนนในเขตเทศบาล บางสายเปนความรับผิดชอบของทองถิ่นแตบางสายอยูในความ
รับผิดชอบของหนวยงานสวนกลาง (กรมทางหลวงแผนดิน เปนตน) จึงเกิดความสับสนได ความ
สับสนบางอยางก็สืบเนื่องจากหนวยราชการเคยดําเนินการอยูกอน แตบัดนี้หนวยราชการสวนกลาง
อางวา “ถายโอนใหแลว” ในขณะที่หนวยงานทองถิ่นตอบวา “ไมไดรับโอน” หรือ “ถายโอนงานแต
วาไมมีเงินหรือคนตามมาดวย” จึงปฏิบัติไมได 7
เปนความจริงวา คณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (กกถ. และ
สกถ.) จึงจัดทําแผนการถายโอนภารกิจฯ โดยระบุภารกิจที่ถายโอน (245 ภารกิจ จําแนกเปนดานๆ)
เพื่อใหเกิดความชัดเจนวา ราชการสวนกลางจะตองถายโอนภารกิจและกรอบเวลาที่จะตองดําเนินการ
แมวามีแผนระบุเปนลายลักษณอักษร แตนั่นมิไดหมายความวา การถายโอนภารกิจจะเกิดขึ้นตามกําหนด
อยางแนนอน สาเหตุสวนหนึ่งเนื่องจากทัศนคติที่วา “ทองถิ่นไมพรอม” (โดยไมไดวัดความพรอม หรือ
กําหนดนิยามความพรอมวาคืออะไร) สาเหตุบางสวนเนื่องจาก “ราชการสวนกลางไมพรอมถายโอน” หรือ
คิดวา “สวนกลางทํางานไดดีอยูแลว” เมื่อถายโอนใหทองถิ่นอาจจะทําไมไดหรือเกิดผลตอประชาชน8 ดัง
มีหลักฐานวา หนวยราชการสวนกลางทําเรื่องถึงคณะกรรมการกระจายอํานาจฯ ขอใหทบทวน ในขณะที่
ฝายทองถิ่นบอกวา สวนกลางไมถายโอนมาให หรือถายโอนโดยเอกสาร แตวาไมไดใหเงินหรือเจาหนาที่
หรือใหคําแนะนําและวิธีปฏิบัติเมื่อถายโอนใหทองถิ่น จากผลสํารวจในฝายราชการทองถิ่น ระบุอุปสรรค
เชน “ไดรับแตหนาที่เงินและคนไมไดตามมา” “ไมไดใหรายละเอียดวิธีการปฏิบัติ” “เครื่องจักรและ
อุปกรณที่ถายโอนมาชํารุดใชการไมได”
7
8

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

หนาที่/ภารกิจ
การจัดการขยะมูลฝอย
การบําบัดน้ําเสีย
การคุมครองปองกันที่สาธารณประโยชน
การควบคุมไฟปา
การรายงานติดตามคุณภาพสิ่งแวดลอม
การรายงานคุณภาพสิ่งแวดลอม จาก พรบ.แร
การรายงานขอมูลและสถานการณสิ่งแวดลอม

หนวยงานที่ถายโอน
จาก กรมโยธาธิการและผังเมือง
จาก กรมโยธาธิการและผังเมือง
จาก กรมการปกครอง
จาก กรมอุทยานแหงชาติ
จาก กรมควบคุมมลพิษ
จากกรมอุตสาหกรรม
จากกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

เมื่อวิเคราะหภารกิจดานสิ่งแวดลอมที่ถายโอนให อปท. ดังอางถึงขางตน พบขอสังเกต
ดังตอไปนี้
1. สําหรับการดูแลจัดการขยะและน้ําเสีย ซึ่งไดรับถายโอนจากกรมโยธาธิการและผังเมืองนั้น
ความจริงเปนเรื่องที่ “รูๆ กันอยูแลว” และเปนหนาที่ที่ตองปฏิบัติของ อปท. ดังนั้น การถายโอน
ภารกิจจึงไมใชเรื่องใหม เปนสิ่งที่คาดไดลวงหนา แตการประกาศถายโอนภารกิจออกจากของหนวย
ราชการสวนกลางก็มีผลดี เปนการย้ํา และทําใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น และมีนัยตอการจัดสรร
งบประมาณแผนดิน กลาวคือ สํานักงบประมาณจะไมจัดสรรเงินในโครงการที่เกี่ยวของใหราชการ
สวนกลาง (ในกรณีนี้คือกรมโยธาธิการและผังเมือง 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 เนื่องจากคาที่ดิน คากอสราง คาเครื่องจักรอุปกรณ ฯลฯ)
เกินกําลังการคลังของ อปท. สวนใหญ จึงเปนขออางวา “ทําไมได ยกเวนจะไดรับการสนับสนุนจาก
รัฐบาล” ผลลัพธเชิงประจักษ คือ มีพัฒนาการดานจัดการขยะและบําบัดน้ําเสียอยางคอยเปนคอยไป
เพราะรออุดหนุนจากงบประมาณแผนดิน และมักดําเนินการเฉพาะในเขตเมืองใหญถึงกระนั้นก็ตาม

9

สํานักงบประมาณใหเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (specific grant) สําหรับโครงการลงทุนดานสิ่งแวดลอม เปนวงเงินที่จัดสรรให
กระทรวง/กรมที่เกี่ยวของ วงเงินที่จัดสรรอยูในการพิจารณาของคณะกรรมการกระจายอํานาจฯ ในทางปฏิบัติ หนวยงานทองถิ่นที่
จะขอรับการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ทําโครงการผานกรม/กระทรวงที่เกี่ยวของถึงสํานักงบประมาณ

สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม

6

เมืองใหญบางใหญก็ไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากหาพื้นที่วางเปลาไมได (ที่ดินผืนใหญหลาย
รอยไร) เนื่องจากมิไดเตรียมการ หาพื้นที่ไวกอนหนา10
2. ภารกิจที่มีผลเฉพาะในบางพื้นที่ ตัวอยางเชน การควบคุมไฟปา ที่ถายโอนจากกรมอุทยาน
แหงชาติ การคุมครองปองกันการบุกรุกที่สาธารณะที่ถายโอนจากกรมการปกครอง เปน “ปญหา
เฉพาะพื้นที่” (area specific) ตัวอยางเชน ในเขตเทศบาล--ซึ่งไมมีพื้นที่ปาไม ดังนั้นการประกาศ
ถายโอนภารกิจครั้งนี้จึงไมมีผลตอการทํางานของทองถิ่น สําหรับปญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ
นั้นเปนปญหาที่ “รุนแรง” เฉพาะในบางพื้นที่ ตัวอยางเชน พื้นที่ชายหาดเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ
เพชรบุรี ภูเก็ต ระยอง ฯลฯ ซึ่งสวนใหญเปนเมืองทองเที่ยว เนื่องจากพื้นที่ชายหาดมีจํากัด มูลคาสูง
จึ ง เป น มู ล เหตุ จู ง ใจให เ กิ ด การบุ ก รุ ก อนึ่ ง เมื่ อ เกิ ด กรณี บุ ก รุ ก พื้ น ที่ ส าธารณะในระยะแรกๆ
หนวยงานราชการมักจะมองไมเห็นหรือเห็นวา “ไมมีนัยสําคัญ” 11 ตอเมื่อปลอยใหบุกรุกมีจํานวน
มากเปนเวลานาน (หลายป) ก็สายเกินไป การขับไลทําไดยาก เกิดกรณีพิพาทและการตอตานโดย
คนกลุมใหญ (ซึ่งสวนใหญฐานะยากจน ซึ่งจะไดรับความเห็นใจจากประชาชน) ขอใหรัฐชดเชย
คาเสียหาย ดังนั้นกวาจะดําเนินการยายบานหรืออาคารไดใชเวลานานหลายป เปนปญหาภูมิทัศน
เมืองที่ไมนาดูรวมทั้งขยะที่ไมไดจัดเก็บ12 อนึ่ง ถึงแมวาปญหาบุกรุกอยูในขอบเขต (jurisdictional
boundary) ของ อปท. แต อปท. อาจจะไมใชผูเสียหายโดยตรง (เจาของพื้นที่เปนการรถไฟแหง
ประเทศไทย ราชพัสดุ ฯลฯ) จึงมีขอจํากัดและอุปสรรคดานกฎหมายวาใครควรจะดําเนินการ
3. การรายงานขอมูลขาวสารและสถานการณสิ่งแวดลอม ความจริงเปนภารกิจนี้มีลักษณะ
“รวมกัน” (overlapping functions) กลาวคือ เปนภารกิจของหนวยงานสิ่งแวดลอมของสวนกลาง
ขณะเดียวกันก็เปนภารกิจของ อปท. ดวย (เปนมิติเชิงซอน ไมใชมิติระนาบเดียว) ในมุมมองที่ควร
จะเปน-- การจัดการขอมูลระดับพื้นที่เหมาะสมที่จะดําเนินการในระดับ อปท. โดยพัฒนาระบบ
ขอมูลสารสนเทศรวมกัน สรางโปรแกรมปอนขอมูลและประมวลเขาหนวยราชการสวนกลางดาน
สิ่งแวดลอม สามารถนําไปพัฒนาขอมูลและเครื่องชี้วัด (ที่สามารถแสดงผลในระดับพื้นที่ภูมิภาคและ
สวนรวม) แตเมื่อพิจารณาในแงความเปนจริง—ก็เขาใจไดวา แรงจูงใจ (motivation and incentive)
ในสวนของ อปท. มีนอย ทองถิ่นไมอยากจัดเก็บขอมูล (มองเห็นวา “ไมใชการใหบริการ” ทํางาน
แลวไมเห็นผลหรือไดคะแนนเสียง) หรือ “ยิ่งทํายิ่งเสีย” (เชนยิ่งมีขอมูลมากยิ่งฟองวาการบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอมดอยประสิทธิภาพ “มีปญหา” และผลจะเกิดผลผลักไสการลงทุนเชิงเศรษฐกิจ
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ที่กลาวเชนนี้ผูเขียนมิไดตีความวา ผูนํา/ผูบริหารทองถิ่นขาดวิสัยทัศน แตเราตองเขาใจวา ในอดีต (10-20 ปกอน) อปท. ทํางาน
ภายใตบรรยากาศอีกแบบหนึ่ง ซึ่งไมมีอิสระหรือความคลองตัวเชนในปจจุบัน ตางจากภาวะแวดลอมการทํางานในปจจุบัน
11
เนื่องจากพื้นที่ที่ถูกบุกรุก อาจจะไมอยูในความรับผิดชอบของ เทศบาล หรือ อบต. เชน พื้นที่ริมทางรถไฟเปนกรรมสิทธิ์ของการ
รถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) ซึ่งไมสามารถดูแลอยางทั่วถึง ในความหมายเชิงวิชาการคือปญหาความไมชัดเจนของความ
รับผิดชอบ (lack of responsibility identification)
12
เนื่องจากบานเรือนที่บุกรุกไมมีเลขที่บาน และไมรวมมือในจายคาธรรมเนียมจัดเก็บขยะ ในขณะที่งานสิ่งแวดลอมของเทศบาลไม
จัดเก็บ เพราะถือวาไมใหความรวมมือจายคาเก็บขยะ นอกจากนี้ยังอางไดวาเปนพื้นที่ของการรถไฟหรือราชพัสดุโดยตรง
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ในเขตพื้นที่13) นอกเหนือจากนี้ อปท. มียั งขออา งอื่ นๆ (เหตุผลเชิงสถาบัน) เชน เจาพนักงาน
ท อ งถิ่ น มี จํ า นวนน อ ย ไม มี บุ ค ลากรที่ ชํ า นาญการหรื อ ผ า นการฝ ก อบรมด า นสิ่ ง แวดล อ ม ขาด
เครื่องมือหรืออุปกรณสําหรับตรวจวัด เปนตน
1.2. วิเคราะหปญหาและอุปสรรคของการถายโอนภารกิจดานสิ่งแวดลอมฯ
การถายโอนภารกิจดานสิ่งแวดลอมใหแก อปท. ที่ผานมา ไดผลนอย หรืออยูในขั้นเริ่มตน
ปญหาและอุปสรรคสวนใหญไมไดเกิดจากผูบริหารทองถิ่น “ไมรู” หรือ “ไมเขาใจ” แตอุปสรรค
สําคัญเกี่ยวกับปจจัยเชิงสถาบัน มูลเหตุจูงใจ และกฎกติกาที่ไมเอื้อตอการทํางานของทองถิ่น
1. ภารกิจการดูแลและจัดการขยะและน้ําเสีย ใชเงินลงทุนสูง (overhead capital) และตนทุน
การดําเนินการ (operational expense) ก็สูงดวย ทั้งนี้เปรียบเทียบกับอัตราคาธรรมเนียมที่ทองถิ่นจัดเก็บ
ได14 นอกจากนี้ยังตองการพื้นที่วางเปลาผืนใหญ (large open space) ซึ่งเปนเรื่องยากสําหรับเขตชุมชน
เช น เทศบาลเมื องหรื อเทศบาลนคร ยกเว นบางหน วยงานที่ มี แผนระยะยาว จั ดหาที่ ดิ นไว ล วงหน า
นอกจากนี้ยังมีขอจํากัดอื่นๆ อาทิเชน ระยะทางไมควรจะไกลเกินไป หาไมแลวตนทุนคาขนสงจะสูงมาก
หรือตนทุนปมน้ํา (ทอน้ําเสียเขาโรงบําบัด) สูง อาจจะกลาวสรุปไดวา การลงทุนดําเนินการลงทุนดาน
สิ่งแวดลอม เกินกําลังความสามารถทางการเงินและการคลังของ อปท. ทั่วๆไป ดวยเหตุดังนี้ อปท. ตอง
ขอรับการอุดหนุ นจากรัฐบาล (รอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจดานสิ่งแวดลอม) ซึ่ งเปนขั้นตอนที่ยุงยาก
เนื่องจากขอเสนอโครงการที่จะขอรับการอุดหนุนจากงบประมาณแผนดินมีจํานวนมาก—แตวางบประมาณมี
จํานวนจํากัด เพื่อใหไดรับการอนุมัตินักการเมืองทองถิ่นมักจะใชวิธีการลอบบี้ผูบริหารหนวยราชการ
ระดับสูงหรือระดับรัฐมนตรี เพื่อใหไดโครงการ อนึ่ง มีขอสังเกตวาในกระบวนการตัดสินใจเชนนี้ มักจะมี
อคติการจัดสรรโครงการใหกับเมืองใหญ (urban bias) หรือเมืองทองเที่ยวกอน ซึ่งเปนสิ่งที่เขาใจได
เนื่องจากผลการคํานวณความคุมคา benefit / cost ในเขตเมืองใหญจะสูงกวาเมืองขนาดเล็กหรือพื้นที่กึ่ง
ชนบท ปญหาที่ตามมาอีกประการหนึ่ง คือ ตนทุนคาดําเนินการบําบัด (คากระแสไฟฟาในกรณีโรงงาน
บํ าบั ดน้ํ าเสี ย ค าขนส งในกรณี จั ดการขยะที่ บ อขยะอยู ห างไกล) สู ง คํ าว า “สู ง” มี ความหมายเชิ ง
เปรียบเทียบ กลาวคือเปรียบเทียบกับคาธรรมเนียมจัดเก็บขยะ (ซึ่งกําหนดไวต่ํา อัตราสูงสุดสําหรับ
บานเรือนคือ 40 บาทตอเดือน ถึงกระนั้นก็ตามในหลายเทศบาลฯ ยังจัดเก็บในอัตรา 20-30 บาท และมี
ปญหาไมไดรับความรวมมือจากประชาชน โดยที่ประชาชนอางวาไดชําระภาษีใหเทศบาลแลว ซ้ําซอน
บางคนอางวาควรจะเปนบริการฟรี) ความจริงในเรื่องนี้คือ รายไดจากคาธรรมเนียมฯ คิดเปนสวน
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เกิดปญหา “ไดอยางเสียอยาง” (trade-off) ระหวาง การสรางมูลคาเพิ่ม (A) กับคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ลดลง (B) ซึ่งฝายบริหารทองถิ่นมักจะ
ใหความสําคัญกับ A มากกวา B
14
คาธรรมเนียมจัดเก็บขยะ มีกฎระเบียบที่ อปท. อางอิงคือ พรบ.อนามัยสิ่งแวดลอม ซึ่งระบุเพดานสูงสุดของคาธรรมเนียมที่จะเรียก
เก็บจากบานเรือน รานคา สถานประกอบการ ฯลฯ อัตราสูงสุดต่ํากวาตนทุนทรัพยากรรวม (full-cost resource pricing)
กฎหมายเดิมนั้นยึดหลักการวา การจัดเก็บขยะเปนบริการสาธารณะ จึงเก็บในอัตราต่ํา ยอมรับวาภาครัฐควรจะใหการอุดหนุน
แตหลักคิดเชนนี้ไมสอดคลองกับความเปนจริง (เชิงธุรกิจ) และขัดแยงกับหลัก “ผูสรางมลพิษตองจาย” (polluter pays principle)
หมายความ สถานประกอบการที่ปลอยของเสียมาก—จะไดรับการอุดหนุนจากรัฐมาก
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นอยของตนทุนดําเนินการ (อีกนัยหนึ่ง เปนบริการที่ทองถิ่นขาดทุนอยูแลว cost recovery < 100%) ใน
บางกรณี อปท. ยังตองขอรับการอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อเปนคาใชจายดําเนินการ (subsidy for operating
expense) สําหรับกิจกรรมบําบัดน้ําเสีย/จัดการขยะ ซึ่งไมสอดคลองกับหลักเศรษฐศาสตร15
2. อปท. ไมมีเครื่องมือที่จะจัดการกับภารกิจที่ไดรับมอบหมาย เชน การปองกันการบุกรุกพื้นที่
สาธารณะ ซึ่งเปนปญหาสังคมที่ยุงยากและซับซอน นอกจากนี้ก็ไมมีแรงจูงใจ (financial motivation) สําหรับ
จะดําเนินการอยางจริงจัง เนื่องจากผูบริหาร อปท. มักเห็นวา “ธุระไมใช” อปท. “ไมใชเปนผูเสียหาย
โดยตรง” “ไมใชผูรับผิดชอบตัวจริง” ตัวอยางเชน การบุกรุกพื้นที่การทางรถไฟแหงประเทศไทย พื้นที่ของ
ราชพัสดุ พื้นที่ของกรมปาไม ฯลฯ อปท. จึงไมดําเนินการ ไมเปน“ตัวหลัก” ในมุมมองการเมืองทองถิ่น
หากผูบริหารทองถิ่นปฏิบัติการควบคุมการบุกรุกพื้นที่อยางเขมงวด อาจจะกลับเปน “ปญหา”ตอผูบริหาร
ของ อปท. เอง ฝายผูบุกรุกอางวา “ถูกรังแก” จากภาครัฐ เพราะวาไดอยูอาศัยมาเปนเวลานานแลว
(เกินกวาชั่วอายุคนหรือมากกวานั้น) เกิดกระแสการตอตาน (ที่สังคมเห็นใจเพราะวาผูบุกรุกมีสถานะ
ยากจนหรือดอยเศรษฐฐานะ) ดังนั้นการแกปญหาตองดําเนินการอยางละมุนละมอม โดยที่ภาครัฐตอง
พยายามทางเลือกอื่น (alternative options) เชน การจัดหาสถานที่ใหมใหอยู ความจริงผูบริหารเมืองหลาย
แหง ก็ตระหนักถึงปญหาการบุกรุกที่ดินและเห็นดวย (เมื่อแกปญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณะแลวจะเปน
ผลประโยชนของทองถิ่น กลาวคือ ทําใหภูมิทัศนเมืองสวยงาม จัดระเบียบสังคม ทําใหรายไดคาธรรมเนียม
จากสถานประกอบการสูงขึ้น เปนตน) แต อปท. จะไมเปนฝายรุกหรือเริ่มกอน16 ขอสังเกตอีกประการหนึง่
ตอปญหานี้ คือ หนวยงานภาครัฐมักไมไดใชความพยายามแกปญหาแต “ตนลม” กลาวคือ เมื่อเริ่มบุกรุก
พื้นที่สาธารณะก็ตักเตือนและยับยั้ง แตในระยะแรกมีจํานวนผูบุกรุกนอย ยังไมเห็นผลเสียหาย สภาพภูมิ
ทัศนยังไมเลวราย จึงมักจะทอดเวลายาวนาน ตอเมื่อเกิดการบุกรุกที่ดินสาธารณะอยางถาวร จนถึงขั้น
“แออัด” แลว จึงเริ่มดําเนินการซึ่งเปนเรื่องยาก
3. ภารกิจนั้นเกินกําลัง หรือ อปท. ไมมีความรูเชิงเทคนิคสําหรับการจัดการนั้นๆ ตัวอยางเชน
การควบคุมไฟปา เปนภารกิจขนาดใหญกินบริเวณกวาง ควรกระทําในลักษณะเครือขาย เพราะเกิน
กําลังหนวยงานทองถิ่นแหงใดแหงหนึ่ง นอกจากนี้การควบคุมไฟปาตองอาศัยความรูและเทคนิค
วิชาการ ประกอบกับการฝกปฏิบัติ จึงจะดําเนินการไดผลดี ดังนั้น การประกาศถายโอนภารกิจ
ปองกันและควบคุมไฟปาใหกับหนวยงานทองถิ่นจึงไมมีผลในทางปฏิบัติ ยิ่งไปกวานั้นเนื่องจาก
ไฟป า ไม ใ ช เ หตุ ก ารณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เป น ประจํ า มั ก จะเห็ น ว า เป น “อุ บั ติ เ หตุ ” ยิ่ ง ถู ก ละเลย ไม มี ก าร
ดําเนินการอะไร ไมใชการบริการตามปกติ ความจริงการปองกันอุบัติภัย นับวาเปนภารกิจสําคัญไม
15

หลักเศรษฐศาสตร สนับสนุนใหเก็บตามตนทุนที่แทจริง (full-cost resource pricing) ซึ่งเปนเรื่องเดียวกันกับหลักการ “ผูสราง
มลพิษตองจาย” (polluter pays principle) การที่ทองถิ่นใหเงินอุดหนุนในสวนตนทุนคงที่ (overhead capital) ยังมีเหตุผลที่ดีรับ
ฟงได แตการอุดหนุนตนทุนดําเนินการ (operating cost) นั้นไมสอดคลองกับหลักเศรษฐศาสตร กลาวคือ ผูสรางมลพิษไดรับการ
อุดหนุน และทําใหเกิดปญหาตอแรงจูงใจ กลาวคือ ผูผลิตหรือผูบริโภคจะไมคํานึงถึงการสรางมลพิษ เกิดอุปสงคสวนเกินตอการ
บําบัดมลพิษ (over demand for pollution abatement)
16
ในแงนี้ อปท. เลนเกมในลักษณะ free-rider กลาวคือ ใหหนวยงานสวนกลางที่เปนเจาของหรือกรรมสิทธิ์ที่ดินเปนฝายรุก 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. ระบุ ว า หน ว ยราชการไม ไ ด ชี้ แ จงว า ถ า ยโอนอะไร ไม ไ ด ใ ห ก ารฝ ก อบรม ไม รู แ นวปฏิ บั ติ
ที่ถูกตอง ฯลฯ เพียงแตไดรับรู (จากเอกสาร หนังสือราชการที่ระบุวามีการถายโอนภารกิจ)ไมมี
โปรแกรมใหความรู การอบรม หรือชี้แจงเปนรายละเอียด แตในมุมมองของราชการสวนกลาง ก็มี
เหตุ ผลที่ แ ตกต า งออกไป บอกวา “ถา ยโอนแล ว ” (ด ว ยเอกสารแผน เดีย ววา บั ด นี้ข อโอนงานใน
ทองถิ่น ซึ่งเปนปญหาในทางปฏิบัติตอ อปท. เนื่องจากไมรูวิธีปฏิบัติ ระเบียบ และเปนเรื่องที่ไมเคย
ทํามากอน) ฝายทองถิ่นเห็นวาหนวยราชการสวนกลางควรจะจัดสรรงบประมาณมาดวย หรือจัดทํา
โครงการฝกอบรมระยะสั้นใหเจาหนาที่ของ อปท. เพื่อใหเขาใจแนวทางการปฏิบัติแตในมุมมองของ
ราชการทองถิ่นก็อาจจะเขาใจวา อปท. ไมสนใจ ไมทราบวา อปท.ใด อปท. ใด ตองการสงเจาหนาที่
มารับการอบรม
หมายเหตุ: เนื่องภารกิจการถายโอนมีความหลากหลาย ดังนั้น ภารกิจบางประเภทไม
สอดคลองกับ อปท. บางกลุม จึงไมสนใจ ในขณะที่ อปท. จํานวนหนึ่งตองการและสนใจรับการ
ฝกอบรม ฯลฯ ตัวอยางเหลานี้ สะทอนถึงปญหาขาดการสื่อสารที่ดีระหวางราชการสวนกลางกับ
ราชการสวนทองถิ่น
1.3. ความจํ า เป น ต อ งยกเครื่ อ งหรื อ สั ง คายนา “บทบาทการกํ า กั บ สิ่ ง แวดล อ มของ
สวนกลางและสวนทองถิ่นที่เหมาะสม
การกํากับดูแลสภาพสิ่งแวดลอม โดยราชการสวนกลางและสวนทองถิ่น สมควรจะสังคายนา
หรือยกเครื่อง หมายถึง การกําหนดบทบาทที่เหมาะสมเปนอยางไร? สวนกลางควรทําหนาที่และ
ภารกิจอยางไร? และสวนทองถิ่นควรรับภารกิจและหนาที่อยางไร? (ทั้งนี้คําวา “ราชการทองถิ่น”
ในที่นี้จําเปนตองแยกแยะประเภทของทองถิ่น หรือ ขนาดของทองถิ่น ไมใชการคิดแบบไดหรือเสีย
(binary, all-or-nothing) แตควรคํานึงถึงระดับความเกี่ยวของกัน (degree of relevancy) เนื่องจาก
หนวยงานทองถิ่นซึ่งมีจํานวนเกือบแปดพันแหง ทํางานภายใตสภาวะแวดลอมที่แตกตางกัน ดังนั้น
การใหความสําคัญตอภารกิจหนึ่ง ยอมแตกตางกัน

17

ปรากฏการณที่มีลักษณะ “ความเปนไปไดที่จะเกิดอุบัติการณต่ํา-แตวาเกิดขึ้นแลวเสียหายขนาดใหญ (low probability of
damage, but big loss) เมื่อประเมินเปนคาความเสียง (โดยใชหลักการ relative risk aversion) จะถือวาเปนความเสี่ยงสูง
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ความตองการหรือความจําเปนในการดูแลสภาพสิ่งแวดลอมของ อปท. ขึ้นอยูกับสภาพ
ปญหาหรือ “บริบท” ของแตละพื้นที่ ซึ่งหลากหลาย ในเขตชนบทที่มีประชากรไมหนาแนน มีพื้นที่
วางเปลาหรือพื้นที่ปาไมและแหลงน้ําอุดมสมบูรณ ภารกิจของ อปท. ในการจัดการสิ่งแวดลอมทําได
งาย ไมเปนปญหามากนัก แตในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแนน มีการขยายตัวของโรงงานหรือสถาน
ประกอบการ (ซึ่งสวนใหญเกิดขึ้นอยางสะเปะสะปะ ขยายวงออกนอกศูนยกลางของเมือง18 ทําให
ระยะทางของภารกิจการจัดเก็บขยะ/น้ําเสีย ซึ่งเปนบทบาทของ อปท. ยอมจะเพิ่มเปนทวีคูณ)
ความยุงยากและซับซอนของการจัดการสิ่งแวดลอม อีกมิติเกี่ยวกับ “ความไมชัดเจน” ของ
ภารกิจ และการมี “หลายหนวยงานเจาภาพ” ที่เกี่ยวของ ประจักษไดจากตัวอยางของความลมเหลว
การจัดการหลายกรณี เชน เมื่อเกิดเหตุการณรายแรง การระเบิดของโรงงานผลิตปุยในจังหวัด
เชียงใหม การปลอยน้ําเสียในลําน้ําหลายแหง อุบัติการณน้ํามันรั่วลงในทองทะเล (oil spill) มลพิษ
อากาศจากโรงงานที่รบกวนผูอาศัยในพื้นที่นั้น และนักเรียนในจังหวัดระยอง เปนตน สังเกตไดวา
หนวยงานมักปฏิเสธความรับผิด อางวาในสวนของตนไดดําเนินการแลว แตวามีขอบกพรองในสวน
อื่นๆ อปท. อางวามิไดมีหนาที่การควบคุมการปลอยของเสียของโรงงาน เนื่องจากเปน “พื้นที่ของ
นิคมอุตสาหกรรม” “ไมมีอํานาจกํากับดูแลโรงงาน” ขยะหรือของเสีย “เกิดขึ้นในพื้นที่อื่น” แตวา
ถูกมาทิ้งหรือไหลมาตามธรรมชาติมาลงในพื้นที่ของตน จะอยางไรก็ตาม ประชาชนมักจะรองเรียน
ไปยัง อปท. เปนลําดับแรกๆ เพราะวาตั้งอยูในพื้นที่ อนึ่ง ประชาชนยอมจะเขาใจหรือสันนิษฐานไว
กอนวา เทศบาลหรือ อบต. นาจะเปนหนวยงานรับผิดชอบ
การขาดแคลนหรื อช องวางของขอมูล (information
gap) ก็เปนปญ หาการจั ด การ
สิ่งแวดลอมอีกอยางหนึ่ง ทั้งนี้ตองยอมรับวาขอมูลดานสิ่งแวดลอมเปนเรื่องใหม สําหรับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และเปนเรื่องยาก (บางอยางตองลงทุนดวยอุปกรณ เครื่องมือ และใชบุคลากร
ที่มีความรูเฉพาะดาน) ปญหาชองวางดานขาวสารขอมูลสิ่งแวดลอม เกิดกับหนวยงานในระดับ
จังหวัดและหนวยงานทองถิ่น คือ ไมมีขอมูล ไมไดรับรายงาน ทราบวา “มีปญหาแตไมรูสาเหตุหรือ
ตนตอ หรือระบุไมไดชัดเจน” เปนตน เกี่ยวกับขอมูลยังมีปญหาอคติดานขาวสารขอมูล กลาวคือ
การที่สวนราชการรับรายงานขอมูลดานเดียว (เชน รับทราบวามูลคาเพิ่มจากสถานประกอบการ
และโรงงาน เปนเงินเทาใด แตการรายงานขอมูลดานความเสียหายตอสภาพสิ่งแวดลอม ไมมหี รือไม
ชัดเจน) เปนเหตุใหการประเมินผลได-ผลเสีย (benefit / cost) และการประเมินใครได ใครเสีย

18

นักวิชาการบางทานเรียกวา ปญหา urban spawl กลาวคือ บานเรือนอาคารหรือสถานประกอบการยายออกจากศูนยกลางของ
เมือง เพราะตองการพื้นที่กวางใหญ ราคาถูก เปนการวิเคราะหจากแงมุม private cost-benefit แตการขยายตัวดังกลาวมีผลตอ
อุปสงคตอบริการสาธารณะทองถิ่น เชน ถนน ประปา บริการโทรศัพท ฯลฯ คาใชจายการลงทุนเปนภาระของภาครัฐทองถิ่น แต
ภาคเอกชนไมทราบขอมูลนี้หรือไมใสใจเพราะไมตองรับผิดชอบ แตเมื่อวิเคราะหเปนภาพรวมของสังคม การขยายตัวของเมืองฯ
อาจจะเกินกวาจุดดุลยภาพหรือความพอเหมาะพอดี
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(who gains and who loses) ความจริงเปนหัวเรื่องสําคัญสําหรับผูบริหาร (ทุกระดับตั้งแต
ระดับชาติ ภูมิภาคและทองถิ่น) การขาดแคลนขอมูลทําใหเกิดกระบวนการตัดสินใจผิดพลาดได19

2.

ขอ ดี แ ละขอ เสี ยของการกระจายอํ า นาจด า นกํ า กั บ สภาพสิ่ ง แวดลอ มให
อปท.
2.1. ขอดีของการกระจายอํานาจฯดานสิ่งแวดลอมใหทองถิ่น

การถ า ยโอนภารกิ จ กํ า กั บ ดู แ ลสภาพสิ่ ง แวดล อ มให อปท. มี ข อ ดี แ ละเหตุ ผ ลสนั บ สนุ น
ดังตอไปนี้
1. งานระดับปฏิบัติการกํากับดูแลสิ่งแวดลอม ประเภทตองจับตา“วันตอวัน”นั้น ควรจะถายโอน
ภารกิจให อปท. เพราะมีขอไดเปรียบกวาหนวยราชการสวนกลาง เนื่องจากอยูใกลชิดกับพื้นที่และ
ปญหา รับรูขอมูลขาวสารรวดเร็ว การตัดสินใจที่คลองตัวเพราะวาเปนองคกรขนาดเล็ก (ตางกับ
“กรม” ซึ่งเปนองคกรขนาดใหญ มีขั้นตอนมาก organizational hierarchy สูง) ตนทุนคาโสหุยต่ํากวา
(lower transaction cost) ในขณะที่ราชการสวนกลาง กรม กอง ควรจะทํางานกํากับดูแลสิ่งแวดลอม
เชิ งยุ ท ธศาสตร ค น ควา วิจั ย และคนคิด มาตรการใหม ๆ เช น การนํ า เครื่องมือ เศรษฐศาสตรเพื่ อ
สิ่งแวดลอม ออกแบบการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดลอม สนับสนุน R&D เพื่อบําบัดมลพิษในตนทุนที่ต่ํากวา
ในอดีต ประมวลขอมูลสนเทศสิ่งแวดลอม จัดทํารายงานสถานการณสิ่งแวดลอมระดับชาติ
2. อปท. มีแรงจูงใจที่จะทํางานเพื่อการบริการประชาชน (motivations and incentives) เพื่อ
สรางผลงาน (การบริการ) ใหประชาชนประจักษ เพื่อหวังไดรับความไววางใจการเลือกตั้งในสมัย
หนา อนึ่งภารกิจบางอยางนั้นเปนประโยชนตอ อปท. ทางตรงหรือทางออม เชน การแกไขปญหาบุก
รุกพื้นที่สาธารณะ โดยการจัดระเบียบ หรือการจัดตลาดกลาง ชวยให อปท. เพิ่มรายได (การจัดเก็บ
คาธรรมเนียม) ทําใหภูมิทัศนเมืองสวยงาม
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ปญหาเชนนี้ เศรษฐศาสตรเรียกวาความไมสมพงศกันของแรงจูงใจ (incentive-incompatible) เปนปญหาดานสังคมที่ซับซอน
โดยทั่วไปภาคประชาชน (ซึ่งเปนคนสวนใหญในพื้นที่นั้นๆ) เปนฝายรับความเสียหาย แตวาภาคพาณิชยกรรม (ซึ่งคนสวนนอย)
ไดรับผลได (ผลบวก) ซึ่งเปนเสมือน “ทางสองแพรง” ของสังคมวาจะตัดสินใจอยางไร ในสภาพปญหาเชนนี้ไดมีนักวิเคราะห
อธิบายวา ฝายหลัง (คนกลุมนอย) มักจะเปนฝายชนะ เพราะวามีพลังทางการเมืองสูงกวา สามารถรวมตัวกันโนมนาวฝายนิติ
บัญญัติหรือฝายบริหารระดับสูง ใหตัดสินใจตามขอเสนอของตน แตวาเปนตนทุนของ “ประชาชนสวนรวม” ซึ่งขาดการรวมกลุม
เพราะการรวมตัวกันเปนเรื่องยุงยาก ตนทุนคาโสหุยสูง คําอธิบายและการวิเคราะหนี้อยูในตําราเศรษฐศาสตรที่ไดรับการอางอิง
ถึงมากเลมหนึ่ง 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
เปนญาติพี่นองหรือมิตรสหาย ทางฝายประชาชนเองมีความรูสึกวาการรวมมือกับทองถิ่นเปนผลดี
เชน การชําระภาษีหรือคาธรรมเนียมใหกับ เทศบาล หรือ อบต. ประชาชนมีความรูสึกวา “เงินไมหนี
ไปไหน” ยังอยูในพื้นที่ของตนเองและจะถูกสงกลับมาสรางความเจริญในพื้นที20
่ เชน การจัดเก็บภาษี
สิ่งแวดลอม (ซึ่งเปนประเด็นที่ควรเรงพิจารณา) โดยออกแบบใหเปน “ภาษีแบง” (shared tax เชน
แบงให 50-50% หรือ 60-40%) จะไดผลดี
4. โดยสรุปการเสนอให อปท. มีบทบาทและการกิจการจัดการดานสิ่งแวดลอมนั้นมีขอดีหรือจุด
แข็งหลายประการ การทํางานใกลชิดกับประชาชนและ “ใกลปญหา” ดังนั้นการรับรูปญหา หรือรับ
ขอรองเรียนจากประชาชน ทําไดรวดเร็วอยางรวดเร็ว การเปนองคกรที่มีอิสระ (local autonomy)
คือสามารถตั้งงบประมาณ ตั้งโครงการ การเสนอขอบัญญัติ/อนุมัติโครงการ ทําไดภายในทองถิ่น
ของตนเอง แตกตางกับระบบราชการสวนกลางซึ่งมีลําดับชั้น (administrative hierarchy) หลาย
ขั้นตอน ระดับหนวยงานสาขา รายงานตอไปยังหนวยงานระดับศูนย กองและกรม อนึ่ง การบริหาร
ของกรมยึดหลักราชการและระเบียบงบประมาณแผนดิน (อาจจะมีขอยกเวนในบางหนวยราชการ ที่
มีกองทุนของตนเอง) เปรียบเทียบกับ อปท. ซึ่งเปนองคกรการจัดการที่มีความสมบูรณในตัวเอง มี
ฝายบริห าร ฝายสภาทองถิ่ น มีรายได/รายจายที่คาดการณได มีกองทุน (เงินสะสม) สามารถ
ตัดสินใจและจัดสรรการใชเงินไดคลองตัวกวาสวนราชการ21
2.2. ขอเสียของการกระจายอํานาจฯดานสิ่งแวดลอมใหทองถิ่น
1. พื้ นที่ รั บผิดชอบของ อปท. อาจจะเล็กเกิ นไปสําหรั บภารกิจการดู แลสิ่งแวดล อมบางประเภท
ตัวอยางเชน การจัดการขยะ โรงบําบัดน้ําเสีย โรงแยกขยะ ฯลฯ กิจกรรมเหลานี้มีลักษณะประหยัดจากขนาด
(economies-of-scale และ economies-of-scope) ดังนั้นการ “รวมกันทํา” ดีกวา “ตางคนตางทํา” ความ
จริงผูบริหารสวนใหญมีความเขาใจ concept นี้ดี 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 เนื่องจากวาระของ
นักการเมืองทองถิ่นจํากัด (สี่ปหรือนอยกวานั้น)

20

สังเกตไดจากการที่หางสรรพสินคา ติดปายโฆษณาวา หางนั้นชําระเงินภาษี (มูลคาเพิ่ม) ใหกับสรรพสากรจังหวัด สงสารวา การ
ซื้อสินคาจะเปนผลดีสะทอนกลับมายังการจัดเก็บภาษีในทองถิ่น นอกจากนี้มีหางสรรพสินคาที่ชําระภาษีที่สวนกลาง (เนื่องจาก
กฎหมายเปดชองใหรานคาเสียภาษี ที่สํานักงานใหญหรือสํานักงานสาขา) บางพื้นที่ไดขึ้นปายเชิญชวนไมใหซื้อสินคาหางแหงนั้น
และในทางตรงกันขามใหอุดหนุนหางสรรพสินคาคูแขง
21
ในปจจุบัน หนวยราชการในจังหวัด/อําเภอ มีจํานวนไมนอยที่ขอเงินอุดหนุน (ขนาดเล็ก) จาก เทศบาล อบต. และ อบจ. เพื่อจัด
กิจกรรมตางๆ เชน งานประเพณี การประชาสัมพันธใหประชาชนรวมมือ
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2. การแขงขันกันเองใน อปท. เพื่อจะดึงเงินลงทุนเขาพื้นที่ของตน ดังนั้น จึงไมมีแรงจูงใจที่จะ
จัดเก็บภาษีหรือคาธรรมเนียม หากทองถิ่นจําเปนจะตองดําเนินการ—จะกําหนดอัตราภาษีหรือ
คาธรรมเนียมใหต่ําสุด เพื่อหวังผลดึงดูดการลงทุน หรือไมอยากถูกตอตานจากประชาชนและภาค
ธุรกิจ ปรากฏการณเชนนี้ไมใชเกิดขึ้นในประเทศไทยเทานั้น มีตัวอยางมากมายในตางประเทศ ดัง
มีคํากลาววา “race to the bottom” หมายถึง การลดอัตราภาษีทองถิ่นใหต่ําสุดเทาที่จะเปนไปได
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
ภาษีทองถิ่นไมเหมาะสม ตามหลักวิชาการ- ฐานภาษีของทองถิ่นควรจะเก็บจากอสังหาริมทรัพยที่
เคลื่อนที่ไดยาก fixed assets, immobile assets แตน้ํามันเชื้อเพลิงเปนสินคาที่เคลื่อนยายไดงาย
ดังนั้นหากจัดเก็บไมเสมอกัน จะเกิดปญหาบิดเบือน distortion ผลลัพธคือ อบจ. บางแหงไมออก
ขอบัญญัติการจัดเก็บภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง นอกเหนือจากนี้อาจจะมีเหตุผลเฉพาะตัว เชน จังหวัด
ขนาดเล็กเกินไปจัดเก็บแลวไมคุม ยังผลใหการจัดเก็บภาษีนี้ประสบความลมเหลว22 กรณีภาษีผูเขา
พักโรงแรมก็เชนเดียวกัน บางจังหวัดไมจัดเก็บเพราะเห็นวา ไมใชพื้นที่ทองถิ่น 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 (เนื่องจากผลเสียหายดานสิ่งแวดลอมไมเกิดขึ้นในทันทีหรือ
มองไม เ ห็ น ในระยะสั้ น ) สะท อ นอคติ ข องฝ า ยการเมื อ งที่ คํ า นึ ง ผลประโยชน ร ะยะสั้ น มากกว า
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
เปนสิ่งที่แกไขปรับปรุงได หากมีนโยบายที่ชัดเจน และตองดําเนินการโดยใชความพยายามรวมกัน
ทั้งราชการสวนกลาง และ อปท.
4. อปท. สวนหนึ่งมีปญหาขาดความเชื่อถือ เชน การทํางานที่ไมโปรงใส มีความขัดแยงหรือทับ
ซอนของผลประโยชน ผูบริหารทองถิ่นคํานึงถึงผลประโยชนระยะสั้นทางธุรกิจมากกวาความเสียหาย
ดานสิ่งแวดลอม ไมไดรับความรวมมือสวนอื่นๆ
5. เมื่อเผชิญกับทางเลือกประเภท “ไดอยาง-เสียอยาง” (trade-offs) ระหวางมูลคาเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ และปญหาสิ่งแวดลอม จังหวัดหรือทองถิ่นมีอคติเลือกรายไดทางเศรษฐกิจกอน สวน
ผลเสียดานสิ่งแวดลอมมักจะเปนเพียงขอสังเกตที่ไมไดความสําคัญมากนักรวมทั้งพยายามปกปด
ขอมูล ทําใหผลกระทบทางลบนั้นต่ํากวาที่เปนจริง - การตีความเชนนี้มีขอบกพรอง ไมใชเลือกอยาง
ใดอยางหนึ่ง การคิดที่ถูกตองคือ ประเมินวามูลคาเพิ่มที่เกิดขึ้น (เรียกยอวา A) กับผลกระทบทาง
ลบสิ่งแวดลอม (B) นั้น 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 (สําหรับหนวยงานทองถิ่นทุกแหง แตใหพิจารณาตามความเหมาะสม) ดังจะอภิปราย
ตอไปนี้
2.3.1. ภารกิจการกํากับดูแลมลพิษ ณ จุดกําเนิด (pollution regulation at source)
เปนหนึ่งในกิจกรรมที่ทองถิ่นบางแหงสามารถทํ าได โดยเฉพาะอยางยิ่งเขตที่มี
ปญหาสิ่งแวดลอมสูง เชน พื้นที่เทศบาล หรือ อบต. ที่มีโรงงานและสถานประกอบการหนาแนน
บริ เ วณนิ ค มอุ ต สาหกรรม การเป น เมื อ งท อ งเที่ ย ว เป น ต น - ทั้ ง นี้ ส ามารถโดยมอบอํ า นาจ
(delegation of power) จากราชการสวนกลางเดิม ให อปท. พื้นที่นํารองดําเนินการ ทั้งนี้ในการ
ดําเนินงานควรจะจัดโปรแกรมการอบรมและใหความรูควบคูกัน
ขยายความ การเพิ่ ม ความสามารถการกํ า กั บ ดู แ ลคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม
(environmental monitoring) หมายถึง การทําบทบาทกํากับดูแลสิ่งแวดลอมจากแหลงกําเนิด
(monitoring at source) ซึ่งไมเหมือนกับการกํากับดูแลสิ่งแวดลอมทั่วๆไป (การตรวจวัดคุณภาพน้ํา
วัดปริมาณฝุนละอองบริเวณสี่แยกหรือชุมชน ซึ่งเรียกวา ambient monitoring)
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ดังกลาวในตอนตนวา สําหรับ อปท. การทําภารกิจระดับ ambient monitoring ไม
สอดคลองกับแรงจูงใจของ อปท. “ไมรูจะทําไปทําไม” การวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับ ambient
ความจริงก็เปนประโยชนคือทําใหรูสถานการณและมีขอมูลสนเทศ แตบทบาทนี้อาจจะไมเหมาะกับ
อปท. เพราะไมใชสถาบันวิชาการ/สถาบันวิจัย การตรวจวัดระดับ ambient ไมสามารถแปลงไปสู
การปฏิบัติและใหบริการ ไมสามารถสืบหาตนตอหรือผูกอปญหา
ขอเสนอ ใช กรอบ “เศรษฐศาสตรวิวัฒนาการ” และการเพิ่มขี ด ความสามารถ
องคกร แนวทางพัฒนาคือ ก) เลือกเฟนหา อปท. ที่ตั้งอยูในพื้นที่ที่มีภาวะเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม เชิญ
ชวนให เทศบาล หรือ อบต. นั้นๆเขารวมโปรแกรมนํารอง ข) มอบอํานาจการกํากับโรงงาน/สถาน
ประกอบการให อปท. ขอดีในจุดนี้คือ อปท. จะมีแรงจูงใจในการทํางานกํากับสิ่งแวดลอม กลาวคือ
ในกรณีที่พบการละเมิดสิ่งแวดลอมทําใหทองถิ่นมีรายได (คาปรับ) ถึงแมไมพบเหตุการณละเมิดฯ
แต ห ากมี ก ารตรวจสอบอย า งสม่ํ า เสมอ – ก็ จ ะเป น การส ง สั ญ ญาณให แ หล ง กํ า เนิ ด มลพิ ษ รู ตั ว
ระมัดระวัง พยายามลดการปลอยของเสียหรือเปลี่ยนแปลงเทคนิคการผลิตที่ดีขึ้น ซึ่งเปนผลดีตอ
สิ่งแวดลอมทองถิ่น ลดภาระการทํางานของ อปท. เปรียบเทียบกับสภาพปจจุบัน-เนื่องจากหนวย
ราชการ (สวนกลาง) ไมสามารถกํากับดูแลการปลอยของเสียอยางทั่วถึง – แหลงกําเนิดของเสียจึง
ประเมินวา probability of conviction ต่ํา จึงไมระวังระวังการละเมิดสิ่งแวดลอม
ความจริงถาศึกษาเจตนารมณของ พรบ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. 2535 อยางรอบคอบ จะเห็นวา ใน พรบ. ฉบับนี้ไดตระหนักถึงบทบาทของ “เจา
พนักงานสิ่งแวดลอมทองถิ่น” ดังขอความในมาตราหนึ่งกําหนดให แหลงกําเนิดของเสียมีหนาที่
บันทึกขอมูลเปนประจําทุกวัน (การผลิต/ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น/และวิธีการจัดการของเสีย) แลว
ใหรายงานตอเจาพนักงานสิ่งแวดลอมทองถิ่นเปนประจําทุกเดือน อยางไรก็ตาม มาตรการนี้มิไดมี
ผลบังคับใช (lack of enforcement) เนื่องจากกรมควบคุมมลพิษไมไดออกระเบียบ (เพิ่มเติม) วา
โรงงาน/สถานประกอบการประเภทใดเขาขายที่จะตองจัดทํารายงาน ระบุแบบฟอรมการรายงาน
ระบุสารเคมี/สารพิษ/ประเภทของเสีย (pollutants) ที่เขาขายจะตองรายงาน (เชน ซัลเฟอรได
ออกไซด ไนโตรเจนออกไซด ตะกั่ว ฯลฯ)
2.3.2. การนํา เครื่องมือ เศรษฐศาสตรมาประยุกตใ ช และการจัดเก็บ ภาษี กากของเสี ย
ครัวเรือน
ขอเสนอนี้เปนการขับเคลื่อนเชิงสถาบันเชนเดียวกับขางตน กลาวคือ เสนอใหมีการ
ทํางานรวมระหวางราชการสวนกลางกับสวนทองถิ่น หลักการสําคัญคือนําเครื่องมือเศรษฐศาสตรมาใช
เพื่อกํากับดูแลสิ่งแวดลอม สรางแรงจูงใจ ใหลดการเกิดของเสีย หรือใหรวมมือกับรัฐในการ “รีไซเคิล”
โดยจัดเก็บคามัดจํา (คาธรรมเนียมผลิตภัณฑ Product Charges) จากสินคาอุตสาหกรรมที่ครัวเรือนซื้อ
แต เป นสิ นค าที่ ทํ าให เกิ ดขยะในภายหลั ง เช น แบตเตอรี รถยนต แบตเตอรี โทรศั พท มื อถื อ ตู เย็ น
เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ โดยกําหนดโปรแกรมการรับซื้อคืน (buy-back guarantee scheme) เพือ่ ใหซากนัน้
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มี “ราคา” ดีกวาการทิ้งขวางหรือใสในถังขยะเทศบาล พรอมกับสรางหนวยงานรับซากสินคาคืนจาก
ครัวเรือน ทั้งนี้รัฐจัดเก็บคาธรรมเนียมผลิตภัณฑในอัตราที่กําหนด (สูงกวาคารับซื้อคืน) เพื่อใหมีรายได
สุทธิเกิดขึ้น
โครงการนี้จะแบงรายไดระหวางสวนกลาง กับ สวนทองถิ่น (เชนสัดสวน 50:50)
รายไดเกิดจากการจัดเก็บคาธรรมเนียมผลิตภัณฑ (อีกนัยหนึ่งเงินมัดจําการซื้อสินคาที่มีกากหรือ
ซากหลังการใช consumer product wastes) สมมติกําหนดในอัตรา x บาทตอหนวย พรอมกับ
กําหนดใหมีระบบรับซื้อซากคืนในอัตรา 0.5x บาทเพื่อนํามารีไซเคิล ดังนั้นในระบบจะมีรายได
สุทธิ 0.5x บาทตอหนวย ซึ่งนํามาใชจายทํากิจกรรมรวมกัน – การแบงภารกิจ อปท. ทําหนาที่
รวบรวมซากผลิตภัณฑ (scrap products, consumer waste ในจํานวนนี้บางสวนเปนผลิตภัณฑ
อีเล็กโทรนิคสที่มีกากพิษเจือปน ไมควรจะทิ้งรวมในขยะเทศบาล)
ขอเสนอในเชิงสถาบัน ใหมีคณะกรรมการขับเคลื่อนการนําเครื่องมือเศรษฐศาสตร
ทํา หน า ที่ กํา หนดแนวทางและยุ ท ธศาสตร ขับเคลื่อ นมาตรการ กรรมการควรจะประกอบดว ย
ตัวแทนของราชการสวนกลาง ราชการสวนทองถิ่น ฝายวิชาการ ประชาคมและฝายผูประกอบการ
และใหทําหนาที่ประชาสัมพันธ อบรมความรูและความเขาใจให อปท.
2.3.3. การสงเสริมใหภาคธุรกิจควบคุมปริมาณของเสียโดยสมัครใจ (Self-regulation)23
การควบคุมโดยสมัครใจเปนอีกแนวทางหนึ่ง ที่ภาครัฐควรสงเสริมใหโรงงานและ
สถานประกอบการลดการปลอยของเสีย ปรับปรุงเทคนิคเพื่อลดปริมาณของเสีย โดยจัดทําโครงการ
หรือโปรแกรมที่ชัดเจน เชิญชวนสถานประกอบการเขารวม ตั้งเปาหมายการลดลงของของเสีย การ
ยกยองใหเครดิตหรือใหรางวัลแกฝายผลิตที่รวมมือและไดทํางานตามเปา ในสวนของภาครัฐ ควร
จะเปนการทํางานรวมกันระหวางราชการสวนกลางและสวนทองถิ่น โดยใหน้ําหนักความสําคัญของ
บทบาทของ อปท. ใหมาก เนื่องจากเปนหนวยงานทองถิ่นจะติดตอสัมพันธกับสถานประกอบการ
ในพื้นที่ โปรแกรมการลดปริมาณของเสียของภาคการผลิตโดยสมัครใจ แมวาไดชื่อ “สมัครใจ” แต
ไมใชสิ่งที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ
ความจริงผูประกอบการสวนใหญมีความตระหนักวา การปลอยของเสียของโรงงาน
ย อ มจะเป น ป ญ หาต อ สั ง คม และมี ค วามต อ งการที่ จ ะปรั บ ปรุ ง เทคนิ ค การผลิ ต เพื่ อ ลดปริ ม าณ
แตเนื่องจากการพัฒนามีตนทุนคาใชจาย จึงเปนความเสี่ยงวาคุมคาหรือไม และจะตกในสภาพ
เสียเปรียบบริษัทคูแขง จากการสัมภาษณผูประกอบการมักกลาว “ยินดีรวมมือดานสิ่งแวดลอม

23

ในตางประเทศไดตระหนักถึงการควบคุมโดยสมัครใจ ขอยกขอความบางตอนจากเอกสารในตางประเทศ (เนเธอรแลนด) ดังนี้
“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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โดยมีเงื่อนไขวาผูประกอบการรายอื่นๆจะตองดํา เนินการเชนเดียวกัน” หาไมแ ลวจะเกิดความ
ไดเปรียบเสียเปรียบกันซึ่งเปนเรื่องที่ภาคธุรกิจยอมรับไดยาก จึงเปนเรื่องดีที่ภาครัฐเขามาทํางาน
เชิงรุก ใชหลัก moral suasion และวิธีการตอรอง (bargaining approach) คือการโนมนาว
พฤติกรรมของฝายผลิต (เปนกลุม) ใหลดของเสียหรือปรับปรุงเทคนิคการผลิต โดยตั้งเปาหมายการ
ลดลงอยางชัดเจน (เชน ลดปริมาณของเสีย 20% ในชวงเวลาสามป เปนตน) ควบคูกันคือการ
ตรวจวัดวาไดดําเนินการจริง และใหรางวัลหรือการยกยอง
ในมุ ม มองเช น นี้ จํ า เป น ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง ป จ จั ย เชิ ง สถาบั น ประกอบ และใช วิ ธี ก าร
วิเคราะหแบบวิวัฒนาการ กลาวคือ การมี “หนวยงานนํา” (leading organization) โครงการสาธิต
และการนํารอง และการมีหนวยงานตาม (following organization) ทั้งนี้การมีตัวอยางโครงการที่ดี
และการปรับไปใชกับหนวยงานอื่นเปนเรื่องที่นาศึกษาเชิงการจัดการ ค) การพัฒนาความรูและขีด
ความสามารถใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น นับวามีเงื่อนไขสําคัญ (ซึ่งมีผลตอความสําเร็จและ
ลมเหลวของการขับเคลื่อนนโยบาย) เปนอีกมิติหนึ่งที่ควรจะใหความสําคัญ
2.3.4. เครื่องชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดลอม ระดับ อปท.
เครื่องชี้วัด

และขอเสนอระบบองคกรจัดทํา

ดั ง ที่ วิ เ คราะห ข า งต น ว า การแนะนํ า ว า อปท. ควรจะสร า งเครื่ อ งชี้ วั ด คุ ณ ภาพ
สิ่งแวดลอมอยางไร หรือระบุตัวชี้วัดวา อปท. ควรจะจัดเก็บอะไร ไมมีประโยชน และไมสอดคลอง
ในแงแรงจูงใจ (incentive incompatability) กับ อปท. แตเทาที่ผูเขียนสํารวจ ไมพบวามีกลไกอัน
ใดจะบังคับให อปท. ดําเนินการเก็บขอมูลสิ่งแวดลอม/สรางเครื่องชี้วัด และถาหาราชการสวนกลาง
สั่งการแบบบังคับใหทุกทองถิ่นตองดําเนินการ ก็คงจะไดแตขอมูลที่คลาดเคลื่อน ไมตรงกับความ
เปนจริง24
แตในทางตรงกันขาม การขับเคลื่อนให อปท. จัดทําเครื่องชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดลอม
ควรจะใชมาตรการเชิงบวกจะไดผลดีกวา ขอเสนอแนวทางดังนี้
1. ใหจัดทําโปรแกรมขับเคลื่อนการสรางเครื่องชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดลอมในทองถิ่น โดยใหเปน
การทํางานรวมกัน (joint collaboration) ระหวางราชการสวนกลางกับ อปท. ที่สมัครใจเขา
รวมโครงการ โครงการเชนนี้อาจจะมีลักษณะเฉพาะพื้นที่ (area-specific) แตมีหลายพื้นที่
เพื่อใหเกิดการประกวดกันตามหลักการประกวด (contestable market)
2. ใหรางวัลและการยกยอง อปท. ที่สมัครใจและพัฒนาเครื่องชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดลอม ทํานอง
เดียวกับการใหรางวัลธรรมาภิบาลแกทองถิ่น (ดําเนินการตั้งแตป 2546 เปนตนมา โดย
จัดสรรเงินประมาณ 1,000 ลานบาท จากเงินอุดหนุนของรัฐบาลให อปท.)
24

ตัวอยางเชน หนวยราชการสวนกลางสั่งการใหอําเภอ/ตําบลรายงานขอมูลวา มีปลากี่ตัว ตนไมกี่ตน .. ในเขตพื้นที่ เปนตัวอยาง
คําถามที่ไมเหมาะสม ไมสอดคลอง ถึงแมหนวยงานใตบังคับบัญชาจะรายงานขอมูลมาให ก็เปนตัวเลขที่เชื่อถือไมได เปนตัวเลขที่
ไมมีคุณคา
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3. ใหฝายวิชาการเขารวมและทําหนาที่เสมือน “พี่เลี้ยง” อปท. ฝายวิชาการทําบทบาทการ
แนะนํา อปท. การจัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวของ สรางฐานขอมูลสิ่งแวดลอม และคํานวณเครื่องชี้
วัดคุณภาพสิ่งแวดลอม นําเครื่องชี้วัดมาแสดงผล (เพื่อแสดงใหเห็นวา มีการเปลี่ยนแปลง
ทางบวกตอคุณภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่ คําวา พื้นที่ในที่นี้ นาจะแคบกวาระดับจังหวัด
อาจจะมีขนาดเทากับอําเภอหรือตําบล ประกอบดวย กลุม อบต. หรือ เทศบาล เชนใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวม อบต.ธนู และ อบต. คานหาม อันเปนแหลงที่ตั้งของนิคม
อุตสาหกรรมโรจนะ และเปนพื้นที่เสี่ยงตอสภาพสิ่งแวดลอมสูง)
4. โครงการนํารองนี้อาจจะตั้งชื่อวา โครงการพัฒนาความสามารถของ อปท. การจัดเก็บขอมูล
และเครื่องชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยความริเริ่มของราชการสวนกลาง และใหตัวแทนของ
อปท. เข า ร ว ม คณะกรรมการพั ฒ นาเครื่ อ งชี้ วั ด คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มของท อ งถิ่ น 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 ขอมูลนั้นๆเปนสิ่งที่จะวัดไดไมใชนามธรรม25 ตนทุนคาจัดเก็บขอมูลไมสูงเกินไป ที่สําคัญคือ
มี “เจาภาพ”
2.4. ขอเสนอตัวชี้วัด
2.4.1.

สัดสวนของพื้นที่สีเขียว เปรียบเทียบกับพื้นที่รับผิดชอบของ อปท.

“พื้นที่สีเขียว” หมายถึงพื้นที่วางเปลา ปาไม สวนสาธารณะ รวมลําน้ํา หวยหนอง
คลองบึง กลาวคือไมใชพื้นที่อาคารหรือสิ่งปลูกสราง เปรียบเสมือนเปนปอด ทําหนาที่ฟอกอากาศ
และทําใหเมืองนาอยู
สัญญาณที่ไดจากเครื่องชี้วัดนี้ คือ หนึ่ง สะทอน environmental stress สอง สง
สัญญาณให อปท. ใหเรงรัดการทํางานดานสิ่งแวดลอม กลาวคือ หาหนทางเพิ่มพื้นที่สีเขียว สราง
สวนสาธารณะ เพิ่มจํานวนตนไม

25

ตัวอยางของคําถามที่เปนนามธรรม เชน คําถาม (ขอมูล จปฐ.) วา “ครอบครัวอบอุน” เปนคําถามที่ไมชัดเจน ตีความไดมากมาย
สมาชิกในครัวเรือนเดียวกันแตเห็นแตกตางกัน (ถามสามี-ภรรยา-หรือลูก? คําตอบไมเหมือนกัน) อนึ่ง ความรูสึกอบอุน มีมิติ
เวลา สอบถามวันนี้กับวันอื่นๆ คําตอบไมเหมือนกัน
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2.4.2. การบุกรุกพื้นที่สาธารณะ
ตัวชี้วัดนี้ประกอบดวยสองมิติ มิติแรกคือเครื่องชี้วัดเชิงปริมาณ หมายถึงรอยละของ
พื้นที่ที่ถูกบุกรุกเปรียบเทียบกับพื้นที่รับผิดชอบ มิติที่สองคือ ขอมูลเชิงคุณภาพ หมายถึง การระบุพื้นที่ที่
ถูกบุกรุกวาคือบริเวณใด (ใชรู ปถาย แผนที่ประกอบ) ทั้งนี้โดยพิจารณาความจริ งที่วา แตละพื้นที่มี
ลักษณะ “เปราะบาง” (fragile) แตกตางกัน โดยกําหนดน้ําหนักของแตละพื้นที่ตางกัน (อาจจะกําหนด
สเกล 1-10 เชน พื้นที่ชายหาด หรือพื้นที่ใจกลางเมือง น้ําหนัก = 9 พื้นที่ริมฝงน้ํา/ริมตลิ่งแตไมใช
บริเวณศูนยกลางของเมืองน้ําหนัก = 7 พื้นที่ริมทางรถไฟ น้ําหนัก = 5 เปนตน)
สัญญาณที่ไดจากเครื่องชี้วัดนี้ คือ หนึ่ง สะทอน environmental stress สอง สง
สัญ ญาณให อปท. หรือ หน ว ยงานที่เกี่ ย วของ (การรถไฟฯ) เรง รัด มาตรการป องกั น การบุกรุ ก
สนับสนุนแหลงที่อยูอาศัยใหม
2.4.3. ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นตอประชากร เปรียบเทียบกับคา benchmark “สัดสวนขยะมาตรฐาน”
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น เปนสิ่งที่รวบรวมไดหรือเห็นดวยสายตา (ชั่ง วัดปริมาตรได)
ทั้งนี้อัตราการเกิดขยะแตละพื้นที่แตกตางกัน หนึ่ง ในเขตที่มีประชากรแฝง สัดสวนนี้จะสูงกวาคา
benchmark สอง ในเขตที่มีสถานประกอบการหรือโรงงานมาก สัดสวนนี้จะสูงกวาอัตราปกติ
เหตุผลที่เสนอแนะเครื่องชี้วัดนี้ เพื่อสะทอน environmental stress ในแตละพื้นที่
และสงสัญญาณให อปท. เรงรัดการทํางาน จัดสรรงบประมาณเพื่อสิ่งแวดลอมในสัดสวนที่สูงขึ้น
คา Benchmark
ใชคากลางที่ไดจากการสํารวจเชิงลึก หรือจากการวิจัย เชน
ในเขตเมือง ประชากรหนึ่งคนทําใหเกิดขยะ 0.8 กิโลกรัม/ตอวัน
2.4.4. การวัดปริมาณของเสีย (น้ําเสีย อากาศเสีย ฝุนละออง) ในบรรยากาศ
ปริมาณของเสีย (น้ําเสีย ปริมาณฝุนละอง) เปนสิ่งที่เห็นไดเชิงประจักษและวัดได
โดยใชเครื่องมือวิทยาศาสตร (ซึ่งมีตนทุน) แตเราไมจําเปนตองดําเนินการตรวจวัดทุกพื้นที่ วัดจาก
ลําน้ําหรือจากบริเวณสี่แยกใจกลางเมือง ในที่นี้เสนอแนะนําใหใชสําหรับเมือง/ชุมชนหนาแนน โดย
กําหนดใหมีการวัดคาเปนชวงเวลา โดยอาจจะวาจางสถาบันการศึกษาหรือหนวยวัดของภาคเอกชน
(ไมไดให อปท.ดําเนินการเอง แตใหรับรูผล เปนสวนหนี่งของคณะกรรมการ)
เหตุผลที่เสนอแนะเครื่องชี้วัดนี้ เพื่อสะทอน environmental stress ในแตละพื้นที่
และสงสัญญาณให อปท. เรงรัดการทํางาน จัดสรรงบประมาณเพื่อสิ่งแวดลอมในสัดสวนที่สูงขึ้น
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2.4.5. วิธีการจัดการขยะของ อปท. และกรณีรองเรียนของประชาชน
วิธีการจัดการขยะ สามารถวัดในลักษณะ categorical data (ที่สงสัญญาณเชิง
ordinal ranking) เชน การจัดการขยะโดยฝงกลบแบบถูกสุขลักษณะ การเทกอง ความสูงของปริมาณ
ขยะและความกวางความยาวของพื้นที่ขยะ และใหคะแนน เชน การฝงกลบถูกสุขลักษณะไดคะแนน
8 ในขณะที่การเทกองในคะแนน 4 (คะแนนเต็มเทากับ 10) อนึ่ง เนื่องจาก อปท. บางแหงใช
วิธีการวาจางเอกชนใหดําเนินการ ซึ่งเปนการปดความรับผิดชอบ อาจจะไดคะแนนในชวง 4-5
เนื่องจากเราไมทราบวา พื้นที่ทิ้งและวิธีการจัดการ
ผลกระทบต อ ประชาชน พิ จ ารณาได จ ากข อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ (แต วั ด ด ว ยมิ ติ
เชิงปริมาณ) โดยพิจารณาจาก 2 ตัวชี้วัดยอย หนึ่ง 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
ใหมที่ ตองใจผูซื้ อ ยกระดับคุณภาพบริการ การโฆษณา การรวมตัวเปนเครือขายหรื อเป นกลุม
(cluster) เพื่อหาจุดไดเปรียบ แนวความคิดการแขงขันในยุคโลกาภิวัฒนมิไดจํากัดเฉพาะในวงการ
ธุรกิจเทานั้น ยังขยายมาถึงการจัดการภาครัฐดวย รัฐบาลปจจุบันไดนําเทคโนโลยีและสไตลการ
บริหารแบบใหม แทนที่การบริหารราชการที่อิงระเบียบและกฎหมายที่เครงครัดแตวาลาชาดอย
ประสิทธิภาพ ในภาคทองถิ่นก็กําลังเปลี่ยนแปลงตาม
ความริเริ่มการจัดการใหม (local initiatives) จึงเปนเครื่องมืออยางหนึ่งที่นักการเมือง
ทองถิ่นประกาศใหประชาชนรูวามีความคิดใหมและผลงานใหม ซึ่งเปนผลประโยชนตอคนในทองถิ่น
ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ดังสังเกตสไตลการหาเสียงเลือกตั้งในยุคใหมวาเริ่มตางจากในอดีต
ในอดีตเมื่อพูดกลาวถึงการแขงขันทางการเมือง เรานึกถึงการหาเสียงเลือกตั้ง (voting campaign)
การปราศรัยและไฮดปารค การใชโวหาร รวมถึงการซื้อขายเสียง แตในบริบทปจจุบันสไตลการ
แขงขันทางการเมืองเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก กลาวคือ เปนการประกวดกันที่นโยบาย ดวยผลงาน
และการวัดจากโครงการริเริ่มใหมๆ สะทอนถึงพัฒนาทางดานการเมืองระดับทองถิ่นของไทยระดับ
หนึ่ง
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ความริเริ่มการจัดการของ อปท. เชน การใหบริการแบบใหม การจัดทําโครงการพัฒนาที่
คํานึงถึงผลโยชนทางเศรษฐกิจหรือเกิดคุณคาตอประชา สงเสริมอาชีพ ปรับปรุงบริการสาธารณะ
ฯลฯ คําวา“ใหม”ในที่นี้สะทอนวาบริการหรือกิจกรรมนั้นเปนของใหมในพื้นที่ (แตวากิจกรรมใหม
นั้นๆอาจจะเคยมีตัวอยางเกิดขึ้นในพื้นที่อื่นๆหรือจากตางประเทศ)
มีขอสังเกตวาผูบริหาร อปท. ในยุคใหม มีนักธุรกิจในทองถิ่นที่ประสบความสําเร็จในอดีต
เขามาทํางานมากขึ้น คนกลุมนี้มีภาวะผูนําสูง ชอบคนหาวิธีการใหม กลาที่จะตัดสินใจ แตกตางจาก
สภาพในอดีตที่นักการเมืองทองถิ่นมักมาจากอาชีพทนายความ หรือเคยเปนขาราชการเพราะวารู
กฎระเบียบของราชการดีกวาชาวบานทั่วไป26 แตคนในวงการธุรกิจเองมักจะไมสนใจ แตวายุคสมัย
กําลังเปลี่ยนแปลงไป การที่ อปท. มีงบประมาณเพิ่มขึ้น มีอํานาจการตัดสินใจ ทํากิจกรรมที่
หลากหลาย นั ก ธุร กิ จ และผู ป ระกอบการเริ่ ม เห็ น ความสํา คั ญ จึ ง ปรากฎเปน แนวโน ม ชัด เจนว า
นักการเมืองทองถิ่นรุนใหมมาจากอาชีพหลากหลาย รวมทั้งนักธุรกิจ แพทย ครูอาจารย เปนตน
เปน เรื่อ งยากที่จ ะกํ า หนดนิย าม นวัต กรรมการบริ ห ารของทอ งถิ่น คือ อะไรแบบตายตั ว
เพราะวาความริเริ่มนั้นมีหลากหลาย ขอยกเปนตัวอยางโครงการพัฒนาที่เกิดขึ้นในเทศบาลและ
อบต.
ซึ่งที่ผูเขียนไดมีโอกาสประสบดวยตนเองจากการเยี่ยมเยียนหนวยงานทองถิ่นทั้งเปน
27
ทางการ และอยางไมเปนทางการ
• การสรางความรวมมือกับประชาคมและธุรกิจรีไซเคิล (ในลักษณะไตรภาคี) กรณีเทศบาล
นครพิษณุโลก กิจกรรมที่เปนรูปธรรมคือการคัดแยกขยะและการทําปุยของชุมชน
(รวมถึงโรงเรียนและเด็กนักเรียน) นําของที่ขายไดไปจําหนายกับธุรกิจรีไซเคิล (บริษัท
วงษพาณิชย) โดยที่เทศบาลรับซื้อปุยหมักจากชุมชนในราคาประกัน เทศบาลเชิญ
นักวิชาการมาใหการอบรมผูนําชุมชน
• การกูยืมของเทศบาลเพื่อพัฒนาโครงการดานสังคม28 (กอสรางศูนยเยาวชน หองสมุด
อินเตอรเน็ตเพื่อเปนแหลงเรียนรูและคนควาของเยาวชน) ตัวอยางความริเริ่มของ
เทศบาลเมืองระยอง เทศบาลนครลําปาง

26

การเขามาทํางานบริหารราชการทองถิ่น มี transaction costs ในสวนบุคคลดวย คือตองเรียนรูกฎระเบียบ การทํางานรวมกับ
“ราชการหนวยเหนือ” พูดและเขียนภาษาราชการ – ซึ่งกลุมนักธุรกิจและผูประกอบการจะไมถนัด 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
ที่กลาวเชนนี้มิไดหมายความวา การกูยืมของทองถิ่นเปนสิ่งที่ดีและควรจะยกยอง – แตการกูยืมอยางรอบคอบ โดยคํานึงถึงความ
คุมคาของเงิ นลงทุ น และความรั บผิดชอบ การสรางความเข า ใจร ว มกั บประชาชนในท องถิ่ น เป นสิ่ งที่ ค วรสนั บสนุ น เพราะ
ประชาชนในทองถิ่นไดรับประโยชนทันที่ ไมตองรอคอย ลดการพึงพิงเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการวิ่งเตน (ลอบบี้) ใหสวนกลาง
ชวยเหลือ ซึ่งความจริงมีตนทุนตอสังคมเชนเดียวกัน (ตนทุนอาจจะสูงกวาการกูยืมของทองถิ่น)
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• การพัฒนาภูมิทัศน เมือง พัฒนาริมแมน้ําใหเปนแหลงออกกําลังและพักผอนหยอนใจ
(จากกรณีตัวอยางเทศบาลเมืองตาก เทศบาลเมืองเชียงราย เทศบาลนครพิษณุโลก …)
• การทํางานรวมกับประชาคม โดยเทศบาลมอบอํานาจการบริหารจัดการขยะใหชุมชน
และแบงรายไดจากคาธรรมเนียมใหชุมชน เกิดแรงจูงใจทางบวกตอการจัดเก็บและคัด
แยกขยะ (กรณีเทศบาลเมืองนาน)
• การแกปญหาบุกรุกพื้นที่สาธารณะ29 การยายตลาดและจัดระเบียบตลาดใหม (เทศบาล
เมืองตาก เทศบาลนครพิษณุโลก ฯลฯ)
• การกูยืมเพื่อปรับปรุงกิจการประปาทองถิ่น และโรงฆาสัตวที่ถูกสะอาดถูกสุขลักษณะ
เปนตน
• ความรวมมือดานจัดการขยะ (ระบบฝงกลบ) ระหวาง อบต. ดวยกัน และระหวาง อบต.
กับเทศบาล
• การจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย (เทศบาลนครหาดใหญ)
• การออกแบบแปลนบ า นเพื่ อ ให เ มื อ งมี เ อกลั ก ษณ แ ละบรรยากาศ“ความกลมกลื น ”
(เทศบาลเมืองเชียงราย จัดทําแปลนบานหลายแบบใหประชาชนเลือก เปนบริการใหฟรี
ทํ า ให เ กิ ด ความสะดวกต อ การขออนุ ญ าตปลู ก สร า ง เพราะว า ใช แ บบมาตรฐาน 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 – โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
ดานสิ่งแวดลอมสูง จากการทบทวนการกระจายอํานาจและถายโอนภารกิจที่ผานมา ภารกิจดาน
กํากับดูแลสิ่งแวดลอมเปน 1 ใน 6 ภารกิจที่จะตองถายโอน ผลสํารวจขอมูล อปท. ดําเนินการโดย
สถาบันอุดมศึกษา 9 แหงทั่วประเทศ รวมกับสํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจ (สกถ) ทั้ง
อบต. เทศบาล และ อบจ. หนวยงานทองถิ่นสวนใหญ (กวารอยละ 85) ตอบวา ไมมีการถายโอน
ภารกิจ มีเพียงสวนนอยที่ระบุวาไดมีการถายโอน นําขอมูลสวนนี้ไปเปรียบเทียบกับแผนถายโอน
ภารกิจและขอมูลจากราชการสวนกลาง อาจจะไดภาพที่แตกตางกัน กลาวคือ สวนกลางระบุวาได
29

นวัตกรรมการทํางานของทองถิ่น ไมไดหมายความวา จะเกิดผลเปลี่ยนแปลงทางบวกตอสมาชิกทุกคนเสมอไป อาจจะเกิดผลทาง
ลบตอบางกลุม และจะไดรับการตอตาน เชน ผูบุกรุกพื้นที่สาธารณะ การใชถนนเปนตลาดสด ฯลฯ การจัดระเบียบสังคมในทองถิ่น
จึงตองอาศัยศิลปการโนมนาวกลุมคน ซึ่งไมใชของงาย 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 การบุกรุกพื้นที่สาธารณะ ฯลฯ ไมเกี่ยวกับทุกหนวยงานทองถิ่น ประการที่สอง
เนื่องจากการถายโอนนั้นอาจจะไมมีเงินหรือบุคลากรติดตัว จึงดูเสมือนวา “โอนปากเปลา” ไมมีการ
ชี้แจง ไมไดออกมาอบรมใหความรูทองถิ่น ดังนั้น อปท.จึงไมรูสึกวามีการถายโอนภารกิจ สะทอน
ชองวางระหวางสวนกลาง/สวนทองถิ่น อนึ่ง มีขอสังเกตวาบางรายการของภารกิจที่การถายโอน
อาจจะเปนการเปดโอกาสใหทองถิ่นทําได ทํานอง “มารวมทําดวยกันก็ได” – ในขณะที่ราชการ
สวนกลางก็จะยังทํางานนั้นๆตอไป (overlapping functions เชน การควบคุมไฟปา) ดังนั้น ใน
มุมมองของ อปท. จึงเห็นวาไมมีการถายโอนภารกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งภารกิจที่ “ไมมีพื้นที่ชัดเจน”
เชน ไฟปาอาจจะเกิดขึ้นในทุกพื้นที่ ไมแนไมนอน ไมใชเหตุการณประจํา ไมมีรายได หรือไมชัดเจน
วาใครจะเปนผูใชบริการ ดังนั้น ผูบริหาร อปท. จึงไมเห็นวาสําคัญ (พิจารณาในแง incentive และ
ตามสภาพเปนจริง) ประการที่สาม ภารกิจที่ราชการถายโอนมีลักษณะไมสอดคลองในแงการบริหาร
ของ อปท. (incentive incompatible) เชน การตรวจวัดคุณภาพคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับ ambient
การรายงานขอมูลสิ่งแวดลอม ฯลฯ แมวาทําแลวได “ขอมูล/ความรู” ไดประโยชน – แต อปท.
ไมใชสถาบันทางวิชาการ ในทางตรงกันขาม อปท.ตองการทํางาน “ใหบริการ” ที่ประชาชนถูกใจ
และพอใจ ประการที่สี่ ภารกิจ ที่ สํา คัญ (แต ว า ไม ถูกถายโอน) คื อ การใหอํา นาจกํากับควบคุม
(environmental regulation) ณ แหลงกําเนิดหรือตนตอ เพื่อเรียกมาดําเนินการ ฟองรอง จับปรับ
ใหโรงงาน/สถานประกอบการแกไขปญหา ฯลฯ ภารกิจเหลานี้ อปท. ตองการและมีความจําเปน
(โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ที่ environmental stress สูง)
รายงานวิจัยนี้วิเคราะหกระบวนการขับเคลื่อนวาดวยบทบาทกํากับดูแลสิ่งแวดลอมของทองถิ่น
โดยคํานึงถึงปจจัยเชิงสถาบัน แรงจูงใจที่สอดคลองกับ อปท. และใชกรอบความคิดแบบ “วิวฒ
ั นาการ” โดย
สรางตัวอยางผูนํา การใหรางวัล สรางกลไกกระตุนหรือเรงเราใหหนวยงานอื่นๆทําตาม ขอเสนอสําคัญ
คือ ก) จัดทําโครงการนํารอง ในลักษณะรวมกันระหวางสวนกลางและทองถิ่น โดยเลือกพื้นที่ที่ relevance
หมายถึง พื้นที่ที่มีภาวะเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมสูง ข) มอบอํานาจการกํากับดูแลสิ่งแวดลอมโรงงานและสถาน
ประกอบการแก อปท.ที่เขารวมโครงการนํารอง ค) ควบคูกันพัฒนาเชิงสถาบันผานการอบรมความรู
เทคโนโลยี การสร างฐานข อมูลสิ่งแวดลอม ง) การนํ าเครื่องมือเศรษฐศาสตรมาประยุกต ควบคูกั บ
มาตรการรีไซเคิล ซึ่งเปนการรวมกันระหวางสวนทองถิ่น/สวนกลาง รวมทั้งการแบงรายไดทางการคลัง
จ) การริเริ่ม โครงการลดปริมาณของเสียโดยสมัครใจของธุรกิจเอกชน คําวา “สมัครใจ” ไมไดหมายความ
วา เกิดขึ้นไดเองโดยอัตโนมัติ แตเกิดจากมาตรการ moral suasion โดยภาครัฐเปนฝายเดินเกม เชิญชวน
โรงงาน/สถานประกอบการเขารวม พรอมกับกําหนดเปาหมายลดปริมาณของเสีย หรือการเปลี่ยนแปลง
เทคนิคการผลิต ใหรางวัลหรือชวยการประชาสัมพันธวา “เปนหนวยงานที่ใหความรวมมือกับภาครัฐ”
ฉ) เพิ่ มน้ํ าหนั กความสํ าคั ญของการทํ างานดานสิ่ งแวดลอม ในการให รางวั ลธรรมาภิ บาลแก อปท.
(ซึ่งไดดําเนินการตั้งแตป 2546 เปนตนมา มีเงินรางวัลสนับสนุน 1,000 ลานบาทในแตละป)
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ช) การพั ฒ นาความรู แ ละฐานข อ มู ล เป น ส ว นหนึ่ ง ของป จ จั ย สถาบั น ที่ ส ง เสริ ม การพั ฒ นาขี ด
ความสามารถขององคกร “ความรู”ในที่นี้มิไดหมายถึงวุฒิบัตรและประกาศนียบัตร แตเปนความรูที่
ถายทอดลงไปในวิธีการทําการ หรือผลิตภัณฑ หรือ options ที่ฝงในตัวสินคา หมายเหตุ ขอขยาย
ความแนวคิดเศรษฐศาสตรวิวัฒนาการ คือ การสรางกลไกสนับสนุนใหเกิดนวัตกรรม ผลิตภัณฑ
ใหม ออฟชั่นใหม วิธีการบริหารจัดการใหม บริการใหม ในระบบเศรษฐกิจที่มีการแขงขัน-จะ
กระตุนใหเกิดการเลียนแบบและทําตาม – โดยไมตองมีอะไรบังคับใหทําตาม (ดูตัวอยางการพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมๆ เชน กลองถายภาพดิจิตอล ที่ริเริ่มโดยบริษัทหนึ่งมีผลเปลี่ยนแปลงตลาดอยางมาก
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 เปนกลไกที่ศักดิ์สิทธิ์โดยไมตองออกคําสั่งใหเปลี่ยนแปลง
ทายสุด รายงานนี้ไดเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาฐานขอมูลและเครื่องชี้วัดคุณภาพ
สิ่ ง แวดล อ มระดั บ ท อ งถิ่ น โดยเน น ว า เครื่ อ งชี้ วั ด ต อ งมี จํ า นวนไม ม าก ชั ด เจน สื่ อ ความหมาย
(signaling) เกี่ยวกับคุณภาพสิ่งแวดลอมไดวาดีขึ้นหรือแยลง ปญหาสําคัญอยูที่วา ไมมีแรงจูงใจให
ทองถิ่นจัดเก็บขอมูล/สรางเครื่องชี้วัด เพราะไมใชงานบริการที่ทําใหผูบริหารทองถิ่นไดคะแนนนิยม
จึงเปนเรื่องยาก และไมเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ แตถาหากทําควบคูกับการมอบอํานาจให อปท. กํากับ
ดูแลสิ่งแวดลอม ณ แหลงกําเนิด คือ environmental regulation และการทําโครงการนํารองในพื้นที่
ที่เสี่ยงตอสภาพสิ่งแวดลอม มีความเปนไปได ทั้งนี้ควรจะเปนการทํางานรวม (joint program)
ราชการสวนกลางเปนหัวเรือ และเชิญชวนหนวยงานทองถิ่นเขารวมในโครงการนํารอง พัฒนา
ฐานขอมูลทองถิ่น สรางเครื่องชี้วัด และดําเนินการตอเนื่อง เพื่อชี้ความเปลี่ยนแปลงของคุณภาพ
สิ่งแวดลอม – ตอเมื่อหนวยงานทองถิ่นอื่นเห็นตัวอยางที่ดี และเปนประโยชนการบริหารจัดการของ
ทองถิ่น การทําตามอยางเปนขบวนการใหญจะเกิดขึ้นตามมาอยางแนนอน
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