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1. คํานํา 

ภายหลังป พ.ศ. 2535 ไดมีความกาวหนาระดับหนึ่งในประเทศไทยเกี่ยวของกับการกํากับ
ดูแลสภาพสิ่งแวดลอม โดยมีแนวทางดําเนินการสําคัญส่ีแนวทาง กลาวคือ หน่ึง มาตรการรณรงคให
ประชาชนตระหนักถึงความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และความจําเปนตองอนุรักษและ
ฟนฟูสภาพสิ่งแวดลอม สอง การเพิ่มวงเงินลงทุนของภาครัฐ เพ่ือสรางระบบบําบัดน้ําเสียและการ
จัดการขยะอยางถูกหลักสุขาภิบาลในเขตเมืองตางๆ สาม การยกมาตรฐานสิ่งแวดลอมในระบบการ
ผลิตและสถานประกอบการ ส่ี การกําหนดเงื่อนไขใหโครงการพัฒนาขนาดใหญจะตองผานการ
ประเมินส่ิงแวดลอมเสียกอน พรอมกับใหภาคประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการประชาพิจารณ 
ฯลฯ    

 

                                                        
1  รายงานการศึกษาน้ีเปนสวนหนึ่งของโครงการ “การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํารางแผนทรัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม” ซ่ึงไดรับการสนับสนุนโดยมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

2  ศาสตราจารย คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  direk@econ.tu.ac.th 
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ในสวนของภาคประชาชนเองก็มีความตื่นตัวของชุมชนในทองถ่ินเพื่อดูแลสภาพสิ่งแวดลอม
ชุมชน การเรียกรองสิทธ์ิตามรัฐธรรมนูญฯ เชน สิทธิการดูแลปาชุมชนและการจัดการ “ทรัพยากร
สวนรวม” (common pool resources)  แตทวาปญหาคุกคามตอสภาพสิ่งแวดลอมในประเทศไทย
ยังรุนแรงโดยทั่วไป และรุนแรงมากเปนพิเศษในบางพื้นที่   ปญหาสิ่งแวดลอมที่รุนแรงในเขตเมือง
และชานเมืองเกิดจากหลายสาเหตุ อาทิเชน ก) การขยายตัวของที่อยูอาศัย บานจัดสรร สถาน
ประกอบการ และโรงงานออกไปยังพ้ืนที่ชานเมืองหรือชนบทอยางไรระเบียบ  โดยที่ผังเมือง
ครอบคลุมไมถึงหรือลาชาไมทันตอเหตุการณ ข) การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและโรงงาน 
รวมทั้งการอพยพของโรงงานสกปรกจากตางประเทศที่อาศัยขอไดเปรียบคาจางแรงงาน ที่ดิน 
ทรัพยากรน้ํา และที่ทิ้ง (ขยะ) ราคาถูก บวกกับความหยอนยานของการบังคับใชกฎหมาย  ค) การ
บุกรุกพ้ืนที่สาธารณะ เชน พ้ืนที่ชายหาดและพื้นที่ปา ปาชายเลน และปาเส่ือมโทรม เพ่ือกอสราง
โรงแรม รีสอรตและบานจัดสรร ฯลฯ  

รายงานวิจัยนี้เกิดขึ้นจากความตระหนักวา มีความจําเปนตองปรับนโยบายและมาตรการ
ดานสิ่งแวดลอมของประเทศไทยใหรวดเร็ว ทันตอสถานการณ โดยคนหามาตรการเชิงรุกใหม 
เน่ืองจากมาตรการแบบเดิมๆอาจจะใชไมไดผลเมื่อเวลาผานไป ตัวอยางเชน มาตรการรณรงคดาน
ส่ิงแวดลอมเพื่อใหประชาชนเกิดความตระหนัก ใชวิธีการประชาสัมพันธ แตเม่ือใชไปถึงระยะหนึ่งจะ
ถึง “จุดอิ่มตัว” ประสิทธิภาพของการโฆษณาประชาสัมพันธลดนอยถอยลงตามลําดับ ดวยเหตุน้ีเอง
ประเทศไทยจึงตองพยายามแสวงหานโยบายใหมๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งที่มีผลตอแรงจูงใจของผูผลิต
ผูบริโภค  

ขอเสนอทางเลือกของนโยบาย (policy menu) ที่นํามาวิเคราะหในรายงานวิจัยนี้
ประกอบดวยสี่แนวทาง แนวทางแรก การนําแนวคิดเศรษฐศาสตรมาใช โดยสรางแรงจูงใจใหผูผลิต
และผูบริโภคเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เชน การเสนอทางเลือกให“รวมมือ”กับภาครัฐในการนํา
กลับมาใชใหมหรือลดความสิ้นเปลืองของวัสดุบรรจุภัณฑ พรอมกันนี้ไดเสนอใหนํา“ภาษี
ส่ิงแวดลอม” มาใช  ควบคูกับการพัฒนาเชิงสถาบันและบุคลากรเพื่อมาทําบทบาทบริหารรีไซเคิล 
และบริหารกองทุนส่ิงแวดลอมแนวใหมในลักษณะ earmarked fund   แนวทางที่สอง คือมาตรการ
เพ่ิมพลังใหกับหนวยงานกํากับดูแลสิ่งแวดลอม (environmental regulation) ซึ่งในอดีตถึงปจจุบัน 
ดําเนินการแบบรวมศูนย โดยหนวยราชการสวนกลาง   แตเม่ือหลักปรัชญาของการปกครอง
เปลี่ยนไปเปนแนวทางการกระจายอํานาจใหทองถ่ินฯ จึงเปนการสมควรที่จะปรับปรุงเชิงสถาบัน
และเพิ่มพลังใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมรับผิดชอบกํากับดูแลสภาพสิ่งแวดลอม พัฒนา
ความรูและสามารถของเจาหนาที่ อปท. และประชาคม พรอมกับมอบอํานาจการกํากับดูแลมลพิษ 
ปองกันการบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะ ฯลฯ  แนวทางที่สาม มาตรการเชิงรุกทางดานขาวสารขอมูลเพื่อ
ผูบริโภคตัดสินใจ เชน โครงการ green labeling โครงการผักปลอดสารพิษ โครงการขาวปลอดภัย 
การลดขยะจากบรรจุภัณฑ  ทั้งน้ีจําเปนตองพัฒนา “ทางเลือกใหม” (new options ตัวอยางเชน ผัก
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ปลอดภัย ขาวปลอดภัย ฯลฯ) ควบคูกับการให “ขาวสารขอมูล” แกผลิตภัณฑใหมน้ันมีคุณคาตอ
สุขภาพอยางไร  แนวทางที่ส่ี  ขอเสนอมาตรการใหภาคธุรกิจลดการปลอยของเสียโดยความสมัคร
ใจ (voluntary pollution reduction) โดยใชวิธีการเจรจาตอรองเปนกลุม (group bargaining) โดย
ความริเริ่มเกิดจากหนวยงานของภาครัฐ  - ทั้งน้ีอาศัยหลักการที่วา ฝายผูประกอบการเองก็มี
ประสงคจะรักษาสภาพสิ่งแวดลอม  หากเปลี่ยนแปลงเทคนิคที่สะอาด (clean technology) แตวา
ธุรกิจคูแขงขันไมทําเชนเดียวกัน ก็จะเกิดการไดปรียบเสียเปรียบ และมีผลลัพธตอตนทุน-กําไร-
และความอยูรอดของธุรกิจ  ประเทศไทยสามารถเรียนรูจากหนวยงาน EPA ของสหรัฐ และ
หนวยงานกํากับในประเทศแถบยุโรป ไดใชวิธีการเจรจาและโนมนาวใหรวมมือกับภาครัฐ 
(bargaining, persuasion) โดยตั้งเปาหมายลดการปลอยของเสียภาพรวม (sector total emission 
หรือที่เรียกวา bubble policy regulation3) พรอมกรอบเวลาที่กําหนด – หากดําเนินการไดผล
ภาครัฐจะใหรางวัล เชน เงินอุดหนุน แตถาหากเปาหมาย bubble ไมไดผล ภาครัฐจะเพิ่มมาตรการ
เชิงลบ เชน เพ่ิมอัตราภาษี 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
3  เปรียบไดกับ “ลูกโปง” ที่บรรจุกาซชนิดหนึ่ง (มลพิษประเภทหนึ่ง)  ส่ิงที่ภาครัฐตองการคือทําใหลูกโปงใบนี้มีขนาดลดลง 
สมมติวาตั้งเปาหมายลดขนาดลงรอยละ 10  - วิธีการทํางาน คือ การเจรจาตอรองกับภาคธุรกิจเอกชนที่เก่ียวของและใช
แนวคิดทฤษฎีเกม โดย ก) ชี้ใหเห็นความจําเปนของประเทศที่จะตองลดปริมาณมลพิษ ข) กําหนดขอตกลงวาดวยเปาหมายลด
การปลอยของเสีย “เปนกลุม” โดยไมเจาะจงเปาหมายของหนวยผลิตแตละแหง ให “สมาคม”ของผูประกอบการตกลงกันเอง ค) 
หากเปาหมาย bubble สําเร็จ ภาครัฐจะใหการสนับสนุนทางใดทางหนึ่ง เชน การใหเครดิตภาษี เน่ืองจากถือวาไดชวยลดมลพิษ 
ง) หากเปาหมาย bubble ไมสําเร็จ ภาครัฐจะใชมาตรการทางลบ เชน เพิ่มอัตราภาษี หรือเพิ่มอัตราภาษีส่ิงแวดลอม  ภายใน 
sector น้ีประกอบดวยโรงงาน/สถานประกอบการจํานวนหนึ่งซ่ึงมีขนาดแตกตางกัน (ใหญ-กลาง-เล็ก)   การทําขอตกลงเชนน้ี
เปนความสมัครใจของฝายผลิตโดยภาครัฐเปนสักขีพยาน (และเปนผูริเร่ิมการเจรจา) เน่ืองจากมาตรการนี้มีผลตอการตัดสินใจ
รวม (collective decision making) การที่รัฐเขามาริเร่ิมเปนส่ิงจําเปนและใชอํานาจกํากับดูแล (regulatory power) เปนเคร่ืองมือ 
เน่ืองจากการตกลงกันเองในกลุมผูผลิตเกิดขึ้นไมได เปนเรื่องยาก แนวความคิดเบื้องหลังคือการแปลงสภาพจาก non-
cooperative game ใหกลายเปน cooperative game  
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2. กรอบความคิด ทบทวนแรงจูงใจและปจจัยสถาบันและบทบาทของหนวยงาน
กํากับดูแล 

ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสภาพสิ่งแวดลอม กอใหเกิดปญหาตอผูคนและ
สังคมที่ลักษณะที่ละเอียดออนลึกซึ้ง คอยเปนคอยไป หากไมสังเกตจะไมทันตระหนัก ตัวอยางเชน 
ความเสี่ยงตอการเจ็บปวย สภาพบานเมืองที่ขาดความรื่นรมย มลพิษทางสายตา หู จมูก กอใหเกิด
ปญหาความเครียดตอผูคน และเกิดผลเสียตอสังคมในแงการเพิ่มตนทุนและคาใชจายในทางใดทาง
หน่ึง (preventive & defensive expenditure) ตอครัวเรือน เพ่ิมคาใชจายของภาครัฐในการติดตาม
หรือการแกไขปญหาหลังเหตุการณ เชน การปนเปอนของสารเคมีในน้ําและดิน บําบัดน้ําเสียใน
แมนํ้าลําธาร ฯลฯ   

โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตพื้นที่เมืองหรือกึ่งเมืองที่มีโรงงาน/สถานประกอบการตั้งอยู
หนาแนน สภาพความเครียดจากสภาพสิ่งแวดลอมมักจะสูงตามไปดวย (environmental stress)  
สําหรับในประเทศไทยพอจะประมวลตนตอหรือสาเหตุสําคัญ และจําแนกประเภท คือ  

ก) การใชเทคโนโลยีการผลิตโดยที่ไมไดคํานึงถึงสภาพสิ่งแวดลอม เชน โรงงานทาํใหเกดิน้าํ
เสีย แตไมเห็นวาเปนปญหา ปลอยน้ําเสียลงในแมนํ้าลําคลอง ซึ่งกลายเปนภาระหรือปญหาน้ําเนา
เสีย ทําความเดือดรอนใหผูอาศัยใกลเคียง และเปนปญหาตอ “ตนทุน” ของภาครัฐ เน่ืองจาก
ทายที่สุดภาครัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเขามารับผิดชอบ ปญหาเชนนี้ตรงกับคําศัพท
ในวิชาเศรษฐศาสตรที่เรียกวาปญหาผลกระทบแวดภายนอก (externality problems) 

ข) อคติที่สัมพันธกับวัฒนธรรมการบริโภค (consumerism) สืบเนื่องจากสภาพสังคม
เปลี่ยนแปลงจากเดิมสังคมชนบทเปนสภาพสังคมเมือง การที่มีประชากรหนาแนน การมีส่ิงปลูก
สรางสถานประกอบการและโรงงานแออัดในเขตเมืองใหญ และการขยายตัวของเมืองอยางไร
ระเบียบ ทําใหปริมาณขยะและของเสียเพิ่มขึ้นมาก  เกินกวาที่ธรรมชาติจะบําบัดเยียวยาไดดวย
ตนเอง (ปริมาณของเสียเกินกวา absorptive capacity ตามสภาพธรรมชาติ) ปญหามลพิษรุนแรงใน
เขตเมือง/กึ่งเมืองโดยทั่วไปจึงรุนแรงกวาในพื้นที่ชนบทหลายเทาตัว (หมายเหตุ แตบางพื้นที่ชนบท
ก็อาจจะเปนแหลงรับขยะจากเมือง) 

ค) ความออนแอของระบบกํากับและตรวจสอบสภาพสิ่งแวดลอม (weakly and loosely 
environmental regulation) ซึ่งสะทอนถึงความออนแอและปญหาเชิงสถาบันของหนวยราชการไทย 
ความไมชัดเจนของความรับผิดชอบ  และปญหา “โยนกลอง”เม่ือปญหาวิกฤตอุบัติขึ้น เน่ืองจาก
ความทับซอนของหนาที่ (overlapping of functions) ของหลายหนวยงาน  ความหยอนยานของ
เจาหนาที่ (บางคน) รวมทั้งความหยอนยานโดยความตั้งใจของหนวยราชการเพื่อชวยเหลือหนวย
ธุรกิจ/สถานประกอบการ บนตนทุนของสังคมสวนรวม  เชน แสรงไมรับรูวามีการปลอยของเสีย ละ
เวนไมทําหนาที่กํากับควบคุม ซึ่งความจริงเปนคอรัปชันรูปแบบหนึ่ง รวมไปถึงความออนแอของ
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หนวยงาน--เน่ืองจากกําลังเจาหนาที่ไมพอเพียง งบประมาณจํากัด และขาดขอมูลสนเทศในการ
กํากับตรวจสอบที่ดีพอ และขาดการลงทุนดานขาวสารขอมูล  

ง) อคติในเชิงนโยบายของหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งมักจะใหความสําคัญดานเศรษฐกิจ 
(GDP, GPP) มากกวาปญหาสิ่งแวดลอม ตัวอยางเชน ผูวาราชการจังหวัดเผชิญปญหาที่จะตอง
ตัดสินใจวา จะเลือกระหวางสถานการณ A (GPP ตอหัวของประชากรเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการตั้ง
โรงงานหรือนิคมอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่) กับสถานการณ B (คุณภาพของสภาพสิ่งแวดลอม
ลดลง)  ผูบริหารฯมักจะมีอคติเลือก A มากกวา B  เน่ืองจากผลประโยชนเศรษฐกิจ (GPP) เปนส่ิงที่
มองเห็นไดชัดเจน นับเปนผลงานได  รวมทั้งไดรับการสนับสนุนของฝายพอคานักธุรกิจและสถาน
ประกอบการ  แตดานผลเสียหายตอสภาพสิ่งแวดลอมนั้นมองไมเห็น ไมชัดเจนในระยะสั้น 
ตัวอยางเชน การเจ็บปวยของคนงาน ไมสามารถพิสูจนอยางแนชัดวาเกิดจากสภาพสิ่งแวดลอมเสื่อม
โทรม เพราะวามีปจจัยอื่นๆเกี่ยวของกับสุขภาพของคน  ดวยเหตุน้ีจึงมีอคติที่จะปลอยใหเปน 
“ปญหาของวันขางหนา”  

สภาพปญหาสิ่งแวดลอมดังไดกลาวมานี้ เกี่ยวของกับระบบแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ 
(economic incentive) และ “พฤติกรรม” (behaviors) ของฝายผลิต (โรงงาน ผูขาย) และฝาย
ผูบริ โภค  ซึ่งความจริงแรงจูงใจและพฤติกรรมไมใช ส่ิงตายตัว สามารถจะปรับเปลี่ยนได 
(endogenously determined)  ไมใชส่ิงที่ตายตัว ความจริงพฤติกรรมของทั้งฝายผูผลิตและ
ผูบริโภค—สามารถจะปรับเปลี่ยนไดพอสมควรโดยสรางแรงจูงใจและกําหนดกติกาใหเหมาะสม 
(ตัวอยางมาตรการที่จะสามารถนําใชได เชน ภาษีส่ิงแวดลอม การกําหนดคามัดจําและคืนเงิน 
ฯลฯ)  

ภาครัฐสามารถจะปรับปรุงระบบการจัดการ (management organization) เพ่ือ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชน เชน การใหความสะดวกแกประชาชน จัดใหมีหนวยรับรี
ไซเคิลของเหลือใชอยางทั่วถึงและกระจายในทุกภูมิภาค มาตรการประชาสัมพันธและรณรงค ทําให
ประชาชนไดรับความสะดวกที่จะรวมมือกับรัฐ  นี้คือบทบาทของภาครัฐในการปดชองวาง
เนื่องจาก “ตลาดที่หายไป” (missing market)  อาจจะมีขอแยงวา กิจกรรมรีไซเคิลสามารถจะ
ดําเนินการไดโดยหนวยธุรกิจเอกชนหรือโดยระบบตลาด แตธุรกิจเอกชนจะเลือกทําเพียงบางสวน 
ตรงกับคําศัพทเรียกวา “การเลือกตักครีม” (cream skimming หมายถึง เลือกที่จะรีไซเคิลวัสดุที่
จําหนายได—แตวาขยะอันตรายจะไมดําเนินการเพราะวาเปนตนทุนและคาใชจาย อีกอยางหนึ่งคือ
จะเลือกดําเนินการในพื้นที่ประชากรหนาแนแนหรือมีความเจริญ แตในเขตชทบทหางไกลจะไมเขา
ไปทํา)  
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ภาครัฐและหนวยราชการที่กํากับดูแลส่ิงแวดลอม สามารถจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ดานส่ิงแวดลอมได โดยออกแบบมาตรการใหมเพื่อเปลี่ยนระบบแรงจูงใจ ชักจูงใจใหทุกฝาย
รวมมือกับภาครัฐ ในการรีไซเคิล ลดการใชวัสดุบรรจุภัณฑ การนําเทคโนโลยีสะอาดมาใช จูงใจให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมมือกับหนวยราชการสวนกลาง ปรับโครงสรางองคกรที่เหมาะสม 
สอดคลองกับคํากลาววา “Putting the right man on the right job at the right time” ฯลฯ การใช
กรอบกรอบความคิดเชนนี้มีความจําเปนตองวิเคราะหเชิงสถาบัน และการสรางจินตนาการใหม โดย
ยึดถือแนวทางตอไปนี้ 

หนึ่ง  การคนคิดมาตรการกํากับดูแลสิ่งแวดลอมและกลไกแบบใหมที่จะเปลี่ยนพฤติกรรม
ของฝายผลิตและผูบริโภค (mechanism and incentive designs) ที่จะเปนผลบวกตอสวนรวม เชน 
การนํากลับมาใชใหม (รีไซเคิล)  

สอง  การปรับปรุงแนวทางการทํางานขององคกรภาครัฐโดยสรางจินตนาการใหมๆ และ
การทํางาน “เชิงรุก” เพ่ิมความสามารถเชิงวิเคราะหใหกับเจาหนาที่ของรัฐ ใหสามารถ “เขาใจเกม” 
และปรับปรุงแรงจูงใจใหเหมาะสม สรางบรรยากาศใหผูผลิตหรือผูบริโภคใหความรวมมือ เชน 
ขอเสนอใหสมาคมผูผลิตรวมมือกันลดการปลอยของเสีย เรียกวาเปนมาตรการโดยสมัครใจ โดย
สรางสถานการณแบบเกม (game-like situations เชน bubble reduction policy ที่ยกตัวอยางไป
ขางตน) และใหรางวัลหากรวมมือกับภาครัฐ แตจะเพิ่มบทลงโทษ (เชน การเพิ่มอัตราภาษี
ส่ิงแวดลอม) หากเปาหมายที่ตั้งเอาไวประสบ “ความลมเหลว”    

สาม การขับเคล่ือนนโยบายโดยยึดถือหลักวิวัฒนาการและการปรับตัวทีละนอย 
(evolutionary และ marginal change) กลาวคือ การสรางตัวอยาง (ที่ดี) เพ่ือเปนการสาธิตใหผูผลติ
และผูบริโภครายอื่นๆ เห็นคลอยตาม ทําใหเห็นวา “ผลไดมากกวาผลเสีย”  “ผลประโยชนสุทธิจาก
การเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นคุมคา” ฯลฯ ทั้งน้ีควรจะตระหนักวาพฤติกรรรมการบริโภคของคนเรานั้น
เกี่ยวของกับปจจัยเชิงจิตวิทยา และการประพฤติหมู (herd behavior) ตัวอยางเชน การทําตามผูนํา 
เปนตน   ภายใตกรอบคิดเชนนี้ หนวยกํากับดูแลสิ่งแวดลอมควรจะทํางานเชิงรุกโดยสราง 
“จินตนาการใหม” กลาวคือ คนคิดมาตรการ/ตัวอยางนํารองที่เปนผลดีตอสภาพสิ่งแวดลอม
ถึงแมวาผลลัพธในเบื้องตนอาจจะนอย (marginal change) แตวามาตรการกระตุนอาจจะชักนําให
เกิด “โมเมนตัม”ขนาดใหญในภายหนา เม่ือคนสวนใหญ (ผูผลิตและผูบริโภค) เห็นจากตัวอยาง
สาธิตนั้นๆวาดีทั้งสวนตนและดีตอสวนรวม จะเกิด social norms ใหม เชน การลดการใชวัสดุบรรจุ
ภัณฑ ฯลฯ   
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ส่ี การปรับปรุงหนวยงานภาครัฐที่ทําหนากํากับดูแลสิ่งแวดลอม โดยใชแนวทางการเพิ่ม
พลังใหกับรัฐบาลทองถ่ิน ซึ่งมีสถานะเปน “เจาพนักงานสิ่งแวดลอมทองถ่ิน” ใหมีความรูเทาทัน
สถานการณ ควบคูกันคือปรับระบบแรงจูงใจ กลาวคือใหมีสวนรวมในภาษีส่ิงแวดลอม โดยออกแบบ
ใหเปน “ภาษีแบง” (shared tax) อีกนัยหนึ่งการนําแนวคิดของการทํางานเปนทีม และ จัดระบบ
แรงจูงใจใหทุกฝายที่เกี่ยวของ (team performance, incentive-compatible mechanisms)  

2.1. บทบาทของภาครัฐในการปดชองวาง “ตลาดที่หายไป”  

ตําราเศรษฐศาสตรดั้งเดิมมักจะสมมติวา สินคาและบริการ (หรือผลิตภัณฑ) เปนส่ิงที่
ประชาชน โดยสันนิษฐานวา ผลิตภัณฑ (products) เกิดจากระบบการผลิตที่ใชทุนและแรงงาน  
ผลิตภัณฑใหอรรถประโยชนตอผูบริโภคหรืออีกนัยหนึ่งมีคุณคาตอสังคม การผลิตกอใหเกิดการจาง
งาน และการสรางมูลคาเพิ่มในขั้นตอนตางๆ เชน การผลิตขั้นปฐมภูมิ การผลิตขั้นทุติยภูมิ และการ
ผลิตตติยภูมิ โดยละเลยวา ความจริงยังมี “ของเหลือใช” หรือ “ขยะ” หรือ “ซาก” (consumer 
waste) ภายหลังจากการบริโภค ซึ่งเปนปญหาของสังคมที่ตองการการจัดการและมีตนทุนคาใชจาย
ตอหนวยงานภาครัฐ  อีกนัยหนึ่งกิจกรรมนั้นไดทําใหเกิดผลกระทบภายนอก (externality)   ของ
เหลือใช (ซึ่งในที่น้ีจะขอเรียกงายๆวา ขยะ) อาจจะมีคุณลักษณะที่เปนบวก (+) และอีกสวนหนึ่งมี
คาติดลบ (-)  จริงอยูบางสวนของขยะสามารถจะนํามารีไซเคิลได มีมูลคาทางเศรษฐกิจ แตวา
บางสวนของขยะก็ไมสามารถนํากลับมาใชใหมได ตองบําบัดหรือกําจัดอยางถูกวิธี ซึ่งมีตนทุนและ
คาใชจาย การทิ้งของเสียอันตรายในดินหรือน้ําทําใหเกิดผลเสียตอระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมอยาง
ใหญหลวง 

Fullerton and Wu (1998, 2002) ไดนําเสนอแบบจําลองดุลยภาพทั่วไปอยางงายๆ ที่
นาสนใจ ซึ่งในบทความนี้จะนํามาเปนตนแบบ  พรอมกับตอเติมใหเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย 
กลาวคือ ตระหนักวา ของเหลือใชเหลานี้มีสวนที่สามารถรีไซเคิลได (recyclability) – แตยังมิได
ดําเนินการ (หรือทําไดเพียงบางสวน) ผลิตภัณฑที่จําหนายในทองตลาดความจริงยังมีบรรจุภัณฑ 
(packaging) เพ่ือความสวยงามหรือความสะดวกแกผูบริโภคในทางใดทางหนึ่ง เชน กระปอง ขวด 
ถุง กลอง ฯลฯ  ซึ่งควบคูกับตัวผลิตภัณฑ (ขายควบคูกัน bundling) ซึ่งจะกลายเปนขยะในทายที่สุด 

แบบจําลองนี้ตัวละครหรือองคกรสําคัญ 3 สวน 

หน่ึง ผูบริโภค 

สอง ผูผลิต สินคาและบริการ รวมทั้งการใหบริการจัดเก็บขยะและรีไซเคิล 

สาม ภาครัฐบาล ซึ่งมีบทบาทในฐานะผูวางแผน (social planner) และหนวยกํากับ
ตรวจสอบ(regulator)  
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ผูบริโภค (consumer) เปนหนวยที่ตัดสินใจซื้อและบริโภคสินคาและบริการ โดยคํานึงถึง
อรรถประโยชนของสินคาและบริการเปนสําคัญ  เราสามารถจําแนกสินคาออกเปน 3 กลุม คือ ก) 
สินคาและบริการสวนที่ซื้อหาจากทองตลาด ข) การผลิตของตนเองภายในครัวเรือน (household 
production) เชน การปรุงอาหารเพื่อรับประทานในบาน การซักรีดเส้ือผาของตนเอง การปลูกผัก
สวนครัวในบานเพื่อใชเอง ฯลฯ ค) ผูบริโภคไดรับผลกระทบภายนอกจากสภาวะแวดลอม ซึ่งอาจจะ
เปนทั้งทางบวก (เชน สภาพภูมิทัศนเมืองที่รมรื่น) หรือผลในทางทางลบ (จากมลพิษรูปแบบตางๆ 
อาทิ เสียง-กลิ่นและควัน-และมลพิษทางสายตา) 

ผูผลิต (producer)  ซึ่งประกอบดวยสองกลุม กลุมแรกการผลิตสินคา โดยใชแรงงานและ
ทุน ขอขยายความวาคําวา “ทุน”ในที่น้ีรวมวัตถุดิบ ซึ่งประกอบดวยวัสดุใหม (kq) และวัสดุรีไซเคิล 
(kg)  ิ นอกจากนี้ยังมีธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทําบริการจัดเก็บรวบรวมขยะ และรีไซเคิล (garbage 
collection industry) ตัวอยางเชน รานรับซื้อของเกา คัดแยกขยะ นํากลับมาใชใหม  

ภาครัฐ (government) ซึ่งมีบทบาทสองสถานะ หน่ึงในฐานะของผูวางแผนและกําหนด
กติกาหรือสามารถปรับเปลี่ยนแรงจูงใจ ผานคาธรรมเนียมและภาษีส่ิงแวดลอม  สอง ภาครัฐใน
ฐานะผูกํากับและตรวจสอบ ทําหนาที่ตรวจตราใหเปนตามระเบียบ ลงโทษหนวยที่กระทําผิด
กฎหมายสิ่งแวดลอม  คําวาภาครัฐรวมถึงระบบราชการสวนกลาง และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

แบบจําลองสันนิษฐานวา ภาครัฐในฐานะ social planner  จะคํานึงถึงอรรถประโยชนของ
สังคม ซึ่งมาจากความพึงพอใจของสมาชิก โดยคํานึงถึงขอจํากัดซึ่งประกอบดวย 3 สวน  ขอจํากัด
แรกคือ ความจริงที่วาทรัพยากรที่มีจํากัด (resource constraints)  ขอจํากัดที่สอง การผลิต 
(production function) จะเกิดขึ้นไดตองใชปจจัยนําเขา คือ ทุนและแรงงาน และทําใหเกิดขยะ 
ขอจํากัดที่สาม คือปริมาณขยะและความสามารถจัดการขยะที่อยูระดับหนึ่ง ตามสภาพเทคโนโลยีใน
ขณะนั้น  (waste generation technology) 

 

ตัวแปรที่เกี่ยวของ 

 q =  ผลิตภัณฑ (products) 

 g =  ของเหลือใช (garbage) 

r = กิจกรรมเก็บของเหลือใช (recycling activity) 

re = สัดสวนของของเสียที่สามารถนําไปรีไซเคิลได (recyclability) 

s = บรรจุภัณฑ  ซึ่งเปนส่ิงที่มาพรอมหรือ “ควบคูกับผลิตภัณฑ” (packaging rate) 
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อรรถประโยชนของผูบริโภค 

 (1)-----  u = u (q, h, G) 

h = การผลิตและบริโภคในครอบครัวโดยไมผานตลาด (household production) 

G = ผลกระทบภายนอก (externality) ซึ่งมีทั้งบวก (+) หรือ ลบ  (-)  

 

การผลิต (production technology)  เกิดจากทุน แรงงาน และเทคโนโลยี  

(2)------  q1 =  (k, l) =  (kq, kg, l)  

   q2 =  (l, s, r, re)  

l = แรงงาน  

k = ทุน (capital) ซึ่งในที่น้ีนับรวมวัตถุดิบเปนสวนของทุน 

 

ในระบบผลิตนี้ยังรวมถึงการบริการ (การจัดเก็บขยะ) ซึ่งสันนิษฐานวาเปนอุตสาหกรรมที่
ใชแรงงานมาก และมีปจจัยเชิงสถาบันที่เกี่ยวของ เชน ระบบจัดการขยะ (r) ของภาครัฐ    

 

ขอจํากัดของทรัพยากร (resource constratints) 

(3)-----   k = kq +  kg  + kh  

kq = วัสดุที่นํามาใชในการผลิต เปนของใหม (new materials)  

kg = วัสดุที่นํามาใชในการผลิต ไดจากการรีไซเคิล (recycled materials)  

kh = วัสดุที่นํามาใชในการผลิตในครัวเรือน (household used materials) 

 

ขยะ (waste generation, waste collection) 

(3)-----  g =  g (q, re, k)     ปริมาณขยะเกิดจากผลิตภัณฑ  
(4)-----  r  =  r (q, re, l)      กิจกรรมรีไซเคิล 
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กลาวจําเพาะเจาะจง ภาครัฐในฐานะหนวยวางแผน (social planner) พยายามที่จะ 
maximize สมการเปาหมาย (สมการที่ 1) โดยคํานึงถึงขอจํากัดของทรัพยากร ขอจํากัดเทคโนโลยี
การผลิต และขอจํากัดเทคโนโลยีการจัดการขยะ (สมการที่ 3, 2, และ 4 ตามลําดับ) 

ในแบบจําลองนี้ สามารถสะทอนความบกพรองของตลาด (market failure) ไดหลาย
ทาง กลาวคือ ก) มลพิษหรือผลกระทบภายนอก เชน กลิ่น ฝุน/ควัน เสียง และสภาพสิ่งแวดลอมที่
ไมนารื่นรมย เน่ืองจากภาคเอกชนไมตองคํานึงถึงตนทุนภายนอก จึงเกิดปญหาวาปริมาณการผลิต
จะสูงเกินกวาจุดที่เหมาะสม อีกนัยหนึ่งปญหา over-production และ over-pollution ข) การทิ้งขยะ
ฟรี หรือการกําหนดคาธรรมเนียมตนทุนต่ํากวาความเปนจริง ผลลัพธคือการทิ้งขยะและการสะสม
ของขยะ อนึ่ง การทิ้งขยะอันตรายลงในถังขยะเทศบาล – จะเกิดผลเสียหายตอระบบนิเวศเปนอยาง
มากในระยะยาว ทั้งเปนเรื่องที่ยากจะควบคุม – สะทอนสภาพ “ตลาดที่หายไป” (missing market) 
อยางชัดเจน เน่ืองจากไมมีหนวยงานธุรกิจจะไมเขาไปดําเนินการ  และเปนบทบาทของภาครัฐ/
สังคมที่จะคัดแยกขยะอันตรายออกตางหากจากขยะทั่วไป ค) การไมมีตลาดรีไซเคิล หรือวามีแตวา
ขนาดเล็กเกินไป หรือวาดําเนินการเฉพาะในบางพื้นที่ ตัวอยางเชน ในเขตชนบทหางไกล 
ภาคเอกชนจะไมเขาไปดําเนินการจัดเก็บเชนกัน เพราะวาปริมาณธุรกรรมนอยเกินไป ทําแลว
ขาดทุน ปรากฎการณเชนนี้มีคําศัพทเรียกวา “การเลือกตักครีม” (cream skimming) ของหนวย
ธุรกิจ เชน การเลือกจัดการเฉพาะขยะที่จําหนายได แตวาละเลยการจัดการขยะอันตราย ง)  ความ
บกพรองเชิงสถาบันอื่นๆ อาทิเชน ความหยอนยานของพนักงานเก็บขยะ การขาดระบบจัดการ หรือ
ความไมชัดเจนวาเปนความรับผิดชอบของหนวยงานใด จ) การลักลอบทิ้งขยะหรือกากอันตรายใน
เขตพ้ืนที่หวงหาม สะทอนถึง ความออนแอของ  Property right 

Fullerton and Wu (1998, 2002) อธิบายความบกพรองของตลาด โดยจําแนกกรณีตางๆ
ไดแก 

o ผลกระทบภายนอกที่เกิดจากขยะ โดยที่มิไดสะทอนตนทุนหรืออันตรายของขยะ แตเปนการ
จัดเก็บคาธรรมเนียมแบบ “เหมารวม” (Negative externality with unit-pricing of 
garbage) 

o การเก็บขยะใหฟรี โดยไมตองเสียคาธรรมเนียม (Free garbage collection) 
o การไมจายหรือไมใหคาตอบแทนสําหรับกิจกรรมเก็บขยะและรีไซเคิล (No payment for 

recycling) 
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พรอมกันนั้นทั้งสองทานยังไดเสนอมาตรการวา ความบกพรองของตลาดสามารถจะลดลง
ไดโดยภาครัฐเขามาแทรกแซงในทางใดทางหนึ่ง พรอมกันนี้ไดวิเคราะหกรณีศึกษา A. การกําหนด
เงื่อนไขใหผูผลิตเก็บของเหลือใชคืน (take-back requirement)  ซึ่งเหมือนกับการสรางเงื่อนไข 
“ความรับผิดชอบของผูผลิตอยางครบถวน” (EPR = Extended Producers’ Responsibility ซึ่งหลาย
ประเทศในยุโรปไดประกาศเปนนโยบาย) โดยมีเน้ือหาสรุปไดวา ผูผลิตจะตองรับผิดชอบมากกวา
การผลิตหรือจําหนายผลิตภัณฑของตน  จะตองรับผิดชอบรับของเหลือ-ซาก-บรรจุภัณฑที่เกี่ยวของ
ดวย  B. มาตรการมัดจํา-คืนเงิน (deposit-refund scheme) หมายถึงการสรางแรงจูงใจใหผูซื้อ
จายคามัดจําสําหรับผลิตภัณฑหรือบรรจุภัณฑและจะตองนําซากหรือของเหลือใชมาคืน (เชน ขวด 
กระปอง ฯลฯ) พรอมกับรับเงินคามัดจําคืนภายหลังการใชโดยนําซาก/ของเหลือมาคืน 

ทั้งสองมาตรการนี้มีเน้ือหาประการสําคัญคือ การทําใหการเกิดขยะหรือทิ้งขยะ “มีราคา” 
เพ่ือสงสัญญาณใหผูบริโภคหรือผูผลิตทราบวา มีตนทุนและคาบริหารจัดการที่จะตองคํานึง  โดยนัย
น้ีผูผลิตและผูบริโภคจะคนหาทางเลือกเพื่อจะลดคาใชจาย เชน ลดการใชบรรจุภัณฑที่ไมจําเปน 
หรือใชบรรจุภัณฑที่รีไซเคิลได   ซึ่งหากมีระบบและกติกาที่ชัดเจนจะมีผลทําใหตลาดรีไซเคิลและ
การจัดเก็บของเหลือ(garbage collection industry) มีขนาดใหญขึ้น อีกนัยหนึ่ง “สรางตลาดรี
ไซเคิล” และถาหากภาครัฐจะสรางระบบ cross-subsidization เชน เก็บภาษีส่ิงแวดลอมแลวนํา
รายไดบางสวนมาเปนการอุดหนุนใหนําขยะอันตราย โดยจายเงินใหหนวยรับจัดการขยะอันตราย 
(hazardous waste management) ใหรับบริการจากประชาชนฟรี (แตไดรับเงินอุดหนุนตอหนวย
จากภาครัฐ)  

การแทรกแซงของรัฐครั้งน้ี มิไดหมายความวา ภาครัฐจะตองเขาไปดําเนินการเอง แต
ภาครัฐควรจะทําบทบาทความริเริ่ม สงสัญญาณที่ถูกตอง กําหนดกติกาและระบบองคกร/หนวยงาน
ขึ้นมาบริหารจัดการ (setting rule of the game และ institutionalization) ซึ่งรวมหนวยงานธุรกิจ 
ประชาคม โดยภาครัฐใหการอุดหนุนดานงบประมาณ กําหนดแรงจูงใจที่เหมาะสม กําหนดกลไก 
เชน คาธรรมเนียม ภาษีส่ิงแวดลอม คาปรับเมื่อเกิดกรณีละเมิดตอสภาพสิ่งแวดลอม  ความจริง
ภาครัฐยังสามารถจะแทรกแซงในรูปแบบอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การใหขอมูลสนเทศแกผูบริโภค 
(information disclosure) หมายถึง การใหขาวสารขอมูลระหวางวาผลิตภัณฑชนิดนี้มีคุณภาพดี ไม
ทําลายสิ่งแวดลอม เพ่ือจูงใจใหผูบริโภครวมมือกับภาครัฐ  

 ประเด็นสําคัญที่ภาครัฐควรจะใหความสําคัญ คือ การปรับปรุงระบบสถาบันขึ้นมาดูแลและ
จัดการของเหลือใชจากผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หมายถึง กําหนดความรับผิดชอบใหแกหนวยงาน
และองคกรมาทําหนาที่ นํากลับมาใชใหม ทั้งน้ีองคกรนี้จะตองมีแขนขาทุกระดับ กลาวคือ 
ระดับชาติ-ระดับภูมิภาค-และระดับทองถ่ิน พรอมกับลดชองวาง “ตลาดที่หายไป” และใหการ
สนับสนุนดวยมาตรการการคลังเ พ่ือส่ิงแวดลอม (ภาษี ส่ิงแวดลอม) พรอมกับทําหนาที่
ประชาสัมพันธและสงสัญญาณถึงผูผลิตและผูบริโภค   
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3. ขอเสนอมาตรการเชิงรุกดานสิ่งแวดลอม เครื่องมือเศรษฐศาสตรเพื่อ
ส่ิงแวดลอม 

P1:  การปฏิรูปการคลังแนวใหม โดยใชภาษีส่ิงแวดลอม เพื่อสรางแรงจูงใจให
ผูบริโภคและผูผลิตรวมกับภาครัฐในการรีไซเคิล และจัดระบบองคกรดานรีไซเคิล 

ในบทความนี้ผูเขียนขอใชคําวา “การคลังเพื่อส่ิงแวดลอม” หมายความถึง ความพยายาม
ที่จะปรับปรุงนโยบายและมาตรการทางการคลัง (ภาษี รายจายงบประมาณและการอุดหนุน) เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยสรางแรงจูงใจในทางบวกใหกับกิจกรรมที่ “เปนมิตร”ตอส่ิงแวดลอม 
ในทางตรงกันขามแรงจูงใจทางลบตอกิจกรรมที่สรางปญหาตอสภาพสิ่งแวดลอม  ควบคูกันคือการ
สรางระบบสถาบัน/องคกรเพื่อทําหนาที่รีไซเคิล โดยยกตัวอยางประกอบดังตอไปนี้ 

o ขยะชุมชน (community waste) เกิดจากของเหลือใชของครัวเรือน เชน หลอดไฟฟา 
กระปองยาฆาแมลง แบตเตอรีมือถือ แบตเตอรีรถยนต/มอเตอรไซด ยางรถยนต ฯลฯ 
ซึ่งเกิดจากระบบการผลิตอุตสาหกรรม  ความจริงตองยอมรับวามีตัวอยางการรีไซเคิล
อยูแลวโดยภาคเอกชน (ซาเลงและรานคารีไซเคิล) เน่ืองจากชิ้นสวนบางประเภท
สามารถจะนํามาคัดแยกและนํากลับมาใชใหม ดังประจักษจากตัวอยางรานคายอย ซา
เลงกระจายอยูในแทบทุกจังหวัด และตัวอยางระบบการจัดการขนาดใหญ กรณีบริษัท
วงศพานิช (ซึ่งเริ่มตนที่จังหวัดพิษณุโลก ปจจุบันไดขยายกิจการออกไปทั่วทุกภูมิภาค
ของประเทศ) -  แตการเติบโตของการคัดแยกขยะโดยธุรกิจภาคเอกชน ไมใชคําตอบ
สุดทายที่จะชวยแกปญหาสิ่งแวดลอม  ขอเสนอในที่น้ีคือภาครัฐควรจะมีบทบาทปด
ชองวางท่ีหายไป (filling the missing gap) ดังจะขยายความตอไปนี้    

บทความนี้สันนิษฐานวา การนําของเหลือกลับมาใชใหมโดยภาคเอกชนนั้น ไมสามารถ
ทําไดอยางสมบูรณ หรือไมท่ัวถึง มีแนวโนมจะ “เลือกตักครีม” (cream skimming) เน่ืองจาก
หนวยรีไซเคิลภาคเอกชนจะคัดเลือกเฉพาะชิ้นสวนที่ “มีมูลคาเงิน”มาใช  เชน คัดภาชนะบรรจุ
ภัณฑกระปอง นํามาหลอมใหม  วัสดุภัณฑที่เปนพลาสติกนํามาหลอมใชใหม ฯลฯ  แตความจริงใน
ขยะหรือของเหลือใชเหลานี้มีสวนที่เปนกากอันตราย (hazardous waste) และไมคุมคาทีจะนํามาใช 
เชน หลอดภาพจอโทรทัศนหรือคอมพิวเตอร แบตเตอรีมือถือ ซากตูเย็น ซากเครื่องปรับอากาศ 
ฯลฯ ซากเหลานี้ความจริงควรจะถูกนําไปบําบัดอยางถูกวิธี (สงใหบริษัทกําจัดขยะอันตราย เชน 
บริษัท GENCO ซึ่งมีคาธรรมเนียมกําจัดสารพิษ) ดวยเหตุน้ีเองซากที่เปนสารอันตรายจะถูกละเลย 
หรือทิ้งรวมในขยะเทศบาล ซึ่งเปนอันตรายตอการปนเปอนของสารเคมีในดินและในน้ํา  
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ธุรกิจรีไซเคิลของภาคเอกชนมีแนวโนมที่จะกระจุกตัว (หรืออีกนัยหนึ่งทํางานไดดี) เฉพาะ
ในเขตเมืองหรือในเขตชุมชนหนาแนน แตจะไมขยายไปถึงพ้ืนที่นอกเมืองหรืออยูหางไกล เพราะวา
ไมคุมกับตนทุนและคาใชจาย  ซึ่งตรงกับคําอธิบายของนักเศรษฐศาสตรวา “ตลาดบางเกินไป” 
(too thin a market)   

เพ่ือจะทําใหระบบรีไซเคิลของสังคมทํางานอยางทั่วถึงทุกพ้ืนที่ (spatially completed) และ
ครบถวนในแงผลิตภัณฑ (รวมทั้งนําขยะอันตรายมากําจัดอยางถูกวิธี) บทบาทของภาครัฐจําเปน
เพ่ือจะ “เติมเต็ม” หรือ “ปดชองวาง” ซึ่งความจริงทําไดเน่ืองจากภาครัฐมีอํานาจที่ภาคเอกชนไมมี 
น่ันคืออํานาจการจัดเก็บภาษี (power to tax) แตทั้งน้ีระบบภาษีส่ิงแวดลอมมีลักษณะพิเศษ 
กลาวคือ หนึ่ง ภาษีส่ิงแวดลอมไมไดเนนการสรางรายได สอง  การีไซเคิลรายไดและคาธรรมเนียม
จากภาษีส่ิงแวดลอมนํามาสนับสนุนกิจกรรมที่เปนคุณตอส่ิงแวดลอม และเพื่อใหการจัดเก็บมีครบ
ทุกพ้ืนที่ ในเมือง ในเขตชนบท จึงตองสรางมีหนวยรับซื้อ (buy-back guarantee scheme) ทุก
ระดับ – ทั้งน้ีแตละหนวยอาจจะมีกําไรหรือขาดทุน ไมเทากัน แตภายใตการจัดการของภาครัฐและ
โดย cross-subsidization ระบบเชนนี้ก็สามารถดํารงอยูได สาม สรางระบบจัดการและรับผิดชอบที่
มีทั้งหนวยงานกลาง (สํานักรีไซเคิลระดับชาติ) หนวยงานภูมิภาค (อบจ.) และหนวยงานพื้นที่ 
ไดแก  ธุรกิจซาเลง ประชาคม และองคการบริหารสวนตําบล  โดยแบงรายไดใหทุกฝายที่รวมมือ 
เพราะตระหนักถึงการทํางานเปนทีม (team performance) ส่ี การนํารายไดภาษี/คาธรรมเนียม
ดังกลาว มาแบงสรรอยางเหมาะสม ตามบทบาทหนาที่ของแตละสวน ความหมายลึกซึ้งคือการสราง
การทํางานเปนทีมและจัดแรงจูงใจใหเปนประโยชนกับทุกฝาย หา ผูบริโภค (ครัวเรือน) ไดรับ
ประโยชนจากการรวมมือกับรัฐในการนํากลับมาใชใหม (การรับซื้อคืน อีกนัยหนึ่งทําให การทิ้งขยะ
น้ันมี “ราคา” ใหประชาชนมีทางเลือก อยางแรกคือการนําของเหลือมาใชมาแลกคืน ซึ่งไดเงินตอบ
แทน กับ การทิ้งของเหลือใชซึ่งมีตนทุน ในรูปคาธรรมเนียมหรือคามัดจําที่จัดเก็บตั้งแตแรกอยูแลว  
หก ในสวนของขยะอันตราย (ซึ่งเปนชิ้นสวนหนึ่งในตัวขยะ) – ซึ่งจะตองเสียคาใชจายการบําบัด
อยางถูกวิธี จะตองเตรียมกันเงินไวตามหลัก cross-subsidization ซึ่งสํานักรีไซเคิลระดับชาติจะตอง
จาย (ยกตัวอยางคือบริษัทเจนโก – ซึ่งในปจจุบันยังมีเพียงหนึ่งเดียว ในอนาคตอาจจะขยายทั่วทุก
ภูมิภาค) ธุรกิจซาเลงที่ทําแยกขยะสวนที่เปนอันตราย สามารถจะสงชิ้นสวนดังกลาวใหกับ อบจ. ซึ่ง
จะสงตอใหบริษัทกําจัดกากอันตราย ภายใตระบบจัดการเชนนี้ hazardous waste จะไดรับการ
บําบัดอยางถูกวิธี 

 โดยเหตุผลดังกลาวขางตนจึงเปนการสมควรที่จะปรับองคกรภาครัฐใหม เพ่ือบริหารภาษี
ส่ิงแวดลอมหรือคาธรรมเนียมส่ิงแวดลอมในรูปแบบใหม  แทนที่จะใหหนวยราชการตางคนตางทํา 
กลาวคือ  
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คาธรรมเนียมผลิตภัณฑ (product charges) โดยจัดเก็บจากสินคาอุตสาหกรรมที่เปน
ตนเหตุใหเกิดซาก/ขยะ/และขยะอันตราย  โดยเก็บในขั้นตอนการผลิตหรือนําเขา เชนเดียวกับภาษี
สรรพสามิต (excise tax  ซึ่งมีลักษณะเฉพาะอยาง specific tax  ไมใช “ภาษีการขายทั่วไป”)  
รายไดใหนําเขากองทุนเฉพาะหรือที่เรียกวา earmarked fund   ทั้งน้ีกองทุนฯนี้จะมีเงินหมุนเวียน
ตลอดเวลา คาธรรมเนียมผลิตภัณฑน้ีทําหนาที่เหมือนกับ “เงินมัดจํา” (deposit)   สวนมาตรการ
รับซื้อคืน (buy-back scheme) ทําหนาที่ “คืนเงิน” (refund) ใหกับประชาชนที่รวมมือกับภาครัฐ 
จะเห็นวา ความตั้งใจของภาษีน้ีคือการจัดเก็บ “ภาษีการทิ้ง” ไมใชการหามปรามประชาชนมิใหใช
หรือบริโภคสินคานั้นๆ จึงแตกตางจากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตโดยทั่วไป (ภาษีสุราและภาษี
ยาสูบ)  

ขยายความ คาธรรมเนียมผลิตภัณฑ กําหนดในอัตราหนึ่ง เชน 100 บาทตอยางรถยนต
หน่ึงเสน  สวนการรับซื้อคืนยางเกา (scrap tire) กําหนดใหเทากับ 50 บาทตอเสน  สวนตาง 
(margin = 50 บาทตอเสน) เพ่ือเปนรายไดซึ่งจะตองนํามาทํากิจกรรมที่เปนคุณตอสภาพ
ส่ิงแวดลอม กลาวคือ ใหเปนรางวัลแกหนวยงานที่รวมเปน “ทีม” ประกอบดวย สํานักรีไซเคิล
ระดับชาติที่จะทําหนาที่รณรงคและประชาสัมพันธ และตองจายใหกับบริษัทกําจัดกากอันตราย ใน
สวนของ hazardous contents ที่รวมอยูในตัวขยะนั้นๆ และชวยลดปญหาขยะของเทศบาล ลดความ
เส่ียงการปนเปอนของสารเคมีในดินและน้ํา ระดับภูมิภาคคือ อบจ. ที่จะทําหนาที่ “รวบรวม” 
(recycled waste collection) และ “ประสาน” ในระดับจังหวัด  ระดับที่สามคือหนวยจัดเก็บขยะจาก
บานเรือน คัดแยกขยะ โดยการรับซื้อคืนในราคาที่กําหนด (เชน รับซื้อยางเกาในราคา 50 บาทตอ
เสน) 

วิเคราะหกลไก/มาตรการ แบบจําลองและตัวอยาง 
ขอเสนอใหจัดเก็บคาธรรมเนียมผลิตภัณฑ (ซึ่งจะทําหนาที่เหมือน “มัดจํา” จัดเก็บจาก

แหลงผลิตหรือแหลงนําเขา) เพ่ือเหตุผลความสะดวกและการประหยัด เน่ืองจาก“จุดจัดเก็บ” จะมี
จํานวนนอย (เปรียบเทียบกับเก็บจากแหลงจําหนาย) ดังน้ัน การรั่วไหลต่ํา ฐานภาษีในกรณีน้ีคือ 
ผลิตภัณฑจากโรงงานซึ่งมีซากหรือของเหลือ (บางสวนอาจจะมี hazardous contents ในขยะดวย 
เชน แบตเตอรีรถยนต แบตเตอรีมือถือ คอมพิวเตอร ตูเย็น เครื่องปรับอากาศ หลอดไฟ เปนตน)  

สมมติวา อัตราคาธรรมเนียมผลิตภัณฑเทากับ m บาทตอหนวย  

การรับซื้อซากผลิตภัณฑคืนจากประชาชน กําหนดเทากับ n บาทตอหนวย   

ดังน้ันภายใตระบบจัดการนี้ จะมีรายไดสุทธิเขา  (m – n ) k. Q  บาท 

m = คาธรรมเนียมผลิตภัณฑ 

n = การรับซื้อคืน 

Q = ปริมาณผลิตภัณฑ  
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k =  สัดสวนของ “ซาก” หรือ “ขยะ” จากปริมาณผลิตภัณฑที่ผูบริโภคใช 

ตัวอยางประกอบ กรณีแบตเตอรีรถยนต หรือ ยางรถยนต  ในหน่ึงปยอมจะมีการเปลี่ยน
ยางรถยนต สมมติตัวเลข 2 เสนตอป (การเปลี่ยนยาง 4 เสนภายในเวลาสองป) หรือการเปลี่ยนแบ
ตเตอรี 0.5 ลูกตอป (สมมติวาอายุการใชงานของแบตเตอรีเทากับ 2 ป)  จํานวนยานพาหนะจาก
สถิติการจดทะเบียนทั่วประเทศประมาณ 25 ลานคัน ดังน้ัน ประมาณการวาจะมีการเปลี่ยนยาง
รถยนต 50 ลานเสนตอป หากกําหนดคาธรรมเนียมผลิตภัณฑยางรถยนตในอัตรา 100 บาทตอ
เสน และกําหนดอัตรารับซื้อคืน 60 บาทตอเสน โดยนัยนี้เงิน 3,000 (50 x 60) ลานบาทเตรียม
ไวสําหรับการรับซื้อคืน สวนที่เหลือ 2,000 ลานบาทตอปซึ่งเปนรายไดสุทธิเขากองทุนรีไซเคิลที่จะ
ถูกนําไปทํากิจกรรมตางๆ ที่เปนผลดีตอส่ิงแวดลอม เชน การประชาสัมพันธ การวิจัยเพื่อสงเสริมรี
ไซเคิลและอนุรักษส่ิงแวดลอม โดยแบงใหระหวางสวนกลาง (สํานักรีไซเคิล) องคกรบริหารสวน
จังหวัด (อบจ.) และหนวยงานภาคเอกชน/ชุมชนที่ทําหนาที่เปน “รานคายอย” รับซื้อซากยาง
รถยนตกลับคืน 

ตัวอยางของขอเสนอมาตรการเชิงรุกดังกลาว เปนการนําเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรมาใช
เพ่ืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งในแงการวิเคราะหมีลักษณะดังน้ี  

หน่ึง เปนการสรางทางเลือกใหมใหประชาชน โดยไมใชวิธีการบังคับ แตเปนการจูงใจ
ทางออม หรือกึ่งบังคับ เน่ืองจากภาษีผลิตภัณฑน้ีจะถูกบรรจุไวในยางรถยนตทุกเสน  ทางเลือกของ
ผูบริโภคคือ ก) รวมมือกับรัฐในการนําซากยางรถยนต มาขายคืน ณ จุดที่รับซื้อ โดยจะไดรับเงิน  n 
บาทตอหนวยคืน ข) ไมรวมมือกับรัฐ หมายถึง เสียเงินคามัดจํา m บาทตอหนวย โดยนัยนี้
คาธรรมเนียมผลิตภัณฑจึงเปรียบเสมือนเปน contingent tax  

สอง ควบคูกับการจัดเก็บคาธรรมเนียมผลิตภัณฑ และสรางจุดรับซื้อคืน (buy-back 
scheme) ที่กระจายทั่วประเทศ  โดยสรางระบบจัดการ ประกอบดวย สํานักรีไซเคิล (ระดับชาติ) 
องคการบริหารสวนจังหวัด ทําหนาที่ในภูมิภาค และหนวยรับซื้อคืน  

สาม ภายใตระบบนี้เปดโอกาสใหมี cross-subsidization ได เน่ืองจากขยะบางสวนที่เปน
อันตราย (hazardous waste / contents เชน ซากโทรทัศนมีหลอดภาพที่มีสารปรอทเจือปน 
เชนเดียวกับจอคอมพิวเตอร ตูเย็น แบตเตอรีมือถือ ฯลฯ) ซึ่งจําเปนตองกําจัดอยางถูกวิธี และมี
บริการ  

ส่ี ระบบการจัดการเชนนี้สราง “พันธมิตร” กลาวคือใหมีหนวยงานหลายระดับทํางาน
รวมกัน ตั้งแตสวนกลาง สวนภูมิภาค และหนวยรับซื้อคืนในพื้นที่ ซึ่งอาจจะรวมภาคประชาคม 
ธุรกิจซาเลง และองคการบริหารสวนตําบล โดยใหผลประโยชนซึ่งสอดคลองกับหลัก incentive-
compatability 
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หา ภายใตระบบนี้ หมายถึง การจัดทําธุรกิจรวบรวมขยะเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญ ( 
waste collection industry)  ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ เก็บขยะทุกประเภท รวมถึงขยะอันตราย 

หก การทํางานภายใตระบบนี้อาจจะมิไดคํานึงถึงขอจํากัด “กําไร” (profit constraint) ซึ่ง
ตางจากธุรกิจเอกชน ระบบจัดการนี้อาจจะดํารงอยูไดแมวากําไรเทากับศูนย – หรือแมแตจะ
ขาดทุน—โดยใชงบประมาณของรัฐบาลเพิ่มเติม  แตโดยเหตุผลความคลองตัวของการบรหิาร—เสนอ
วา ควรจะทําใหรายรับและรายจายสมดุลหรือเกินดุลเล็กนอย และขอเสนอทําใหบริหารแบบกองทุน
นอกงบประมาณ (earmarked fund) ก็เพ่ือความสะดวกและคลองตัวของการบริหารจัดการ  

หมายเหตุ กรณีการรวบรวมซากยางรถยนตน้ัน  ความจริงยังมี “ผลลนออกในทางบวก” 
(positive spillover effects) ตอการผลิตปูนซีเมนต กลาวคือ การแปลงยางรถยนตเกา (scrap tire) 
มาเปนพลังงานความรอน (heat energy) โดยจําหนายตอหรือใหฟรีแกโรงงานปูนซีเมนต   ซึ่งจะ
นําไปใชเปนเชื้อเพลิงในโรงงาน ทั้งน้ีระบบเชนนี้ยังไมเกิดขึ้นจริงในปจจุบัน เน่ืองจากโรงงาน
ปูนซีเมนตไมมีความแนใจในปริมาณยางเกาที่จะปอนเขาโรงงาน (โรงงานปูนซีเมนตจะตองดัดแปลง
โรงงานใหรับยางเกา ซึ่งมีคาใชจาย fixed cost ของการดัดแปลงโรงงาน หากปริมาณยางที่จะ
ปอนเขานอยเกินไปหรือไมแนนอน – “ตลาด” ก็จะไมเกิดขึ้น)4 

P2  การกําหนดคาธรรมเนียมที่สอดคลองกับหลักการ Full-cost resource pricing 

คาธรรมเนียมการใช (user fee) ในกรณีน้ีหมายถึง คาภาคหลวง (แร ปโตรเลียม) การ
จัดเก็บขยะและคาใชพ้ืนที่ทิ้งขยะ การใช (นํ้า และคาบําบัดน้ําเสีย) เปนตน ซึ่งภาครัฐมีอํานาจ
หนาที่กํากับดูแล และมีอํานาจตามกฎหมาย  ในอดีตการกําหนดคาธรรมเนียมการใชทรัพยากร
มิไดคํานึงถึงมิติของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมากนัก เน่ืองจากมีอุปทานมาก – แตเม่ือ
สถานการณเปลี่ยนไป ทรัพยากรธรรมชาติรอยหรอลง เปรียบเทียบกับปริมาณความตองการ จงึควร
จะปรับคาธรรมเนียมการใชใหสอดคลองกับความหายากของทรัพยากร (resource scarcity)5  

                                                        
4  ฝายผูประกอบการ (โรงงานปูนซีเมนต) มีความตองการ แตจะตองปรับระบบเตาเผาเพื่อรองรับการนํายางเกามาใช ทั้งน้ีมี
ตนทุนหลายรอยลานบาท ภายใตระบบปจจุบัน “ตลาด” ยังไมเกิดขึ้น เน่ืองจากปริมาณยางเกาที่จะเขาระบบมีนอยเกินไป  
ดังน้ัน การปรับระบบการจัดการใหทั่วถึงโดยที่ภาครัฐเปนฝายริเร่ิม จะทําใหปริมาณรีไซเคิลยางรถยนตมีจํานวนมาก และ
พอเพียงตอการลงทุนของโรงงานปูนซีเมนต (หรือโรงงานอื่นๆที่ตองการยางเกาไปเปนพลังงานความรอน)  หมายถึง การ 
ปรับเปลี่ยนสภาพ จาก missing market ใหกลายเปนตลาด  หมายเหตุ  มีตัวอยางการนํายางรถยนตเกาไปใชเปนพลังงานความ
รอนในหลายประเทศ เชน ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา 

5  ในเอกสารวิชาการของ Bimonte and Ulgiani (2002) อธิบายวา “New scarcity” พรอมกับขยายความวา The decreasing life 
supporting capacity of out planet will be the major concern of the third millennium.  We refer to it as the “new 
scarcity”. …. The new scarcity concept is therefore: ‘general’ as it involves all kinds of environmental resources.  
“organic” as it affects the vital processes of the biosphere.  “global” as it concerns the planet as a whole.  
“irreversible”, because environmental processes are governed by thermodynamic law, “uncertain”, because our 
knowledge is intrinsically imperfect.  (p.179) 
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พรอมกันนี้ตองการชี้วา สภาพสังคมปจจุบันมี“ความหายากแบบใหม” (new scarcity) ที่
เกี่ยวกับ “มิติพ้ืนที่” (scarcity of space) ประจักษไดอยางชัดเจนในเขตชุมชนหรือเมืองใหญ ไดแก 
พ้ืนที่ทิ้งขยะ พ้ืนที่จอดรถ คาเชาที่ดิน .. มีราคาแพงและ “หาไดยาก” ทํานองเดียวกันปริมาณน้ําเสีย
ที่เคยบําบัดไดเองตามธรรมชาติ ในแหลงนํ้าลําธารหรือพื้นที่วางเปลาที่เคยมีอยูมากมาย  แตใน
ปจจุบันพื้นที่วางเปลาในเมือง ลดนอยลงตามลําดับ  และปริมาณของน้ําเสียที่ปลอยออกมาแตละวัน 
เกินกวา carrying capacity ของธรรมชาติ 

ขอขยายความเพิ่มเติมวา การนําหลัก full-cost resource pricing มาประยุกตกับกรณีการ
ใชนํ้า6 ราคาของการใชน้ําประกอบดวยสามสวน กลาวคือ สวนแรก คาเสียโอกาสของน้ํา (ดิบ) 
หมายถึง การนําน้ําจากแหลงธรรมชาติเชนแมนํ้าลําคลอง ไมใชของฟรี เน่ืองจากมีคาเสียโอกาส
สําหรับสาขาอื่นๆ เชน หากภาคการเกษตรและแหลงตนน้ําใชนํ้ามากเกินไป ปริมาณน้ําที่จะเหลือ
มาใช ณ ปลายน้ํา ยอมจะลดลง สวนที่สอง คาการผลิตน้ําประปา สวนที่สาม การบําบัดน้ําเสีย 
เน่ืองจากน้ําดีจะตองกลายเปนน้ําเสียในที่สุด ซึ่งเปนภาระของหนวยงานรัฐ (อปท.)7 

ปญหาสําคัญเกี่ยวกับชองวางการกําหนดคาธรรมเนียมตาม full-cost resource pricing ที่
ทายที่สุดเกี่ยวของกับ ปจจัยเชิงสถาบัน (institutional factors) กลาวคือ ประการแรก กฎระเบียบ
และความเคยชินของประชาชน  เชน เทศบาล และ กระทรวงมหาดไทย (กรมโยธาธิการ ซึ่งมีหนาที่
กํากับคาธรรมเนียมน้ําประปาของ อปท.) ที่ใชแนวคิดแบบเกา วาเปนบริการที่ภาครัฐจะตองดูแล 
ใหฟรีหรือเก็บในราคาถูก ซึ่งขัดแยงกับหลักการ “ผูสรางมลพิษตองจาย ประการที่สอง อคติของ
นักการเมืองทองถ่ิน ซึ่งถึงแมเห็นดวยและเขาใจการจัดการสิ่งแวดลอม แตเกรงวาจะเสียคะแนนนิยม 
ไมอยากจะเก็บคาธรรมเนียมหรือภาษี  ประการที่สาม การจัดการแบบแยกสวน (too narrowly 
separation of organization) เชน นํ้าประปาดําเนินการโดยรัฐวิสาหกิจ (การประปานครหลวง การ
ประปาภูมิภาค) แตหนาที่บําบัดน้ําเสียเปนภาระของ อปท. – การจัดเก็บคาธรรมเนียมน้ําเสียควร
จะรวมอยูในคาน้ําประปา เพราะเปนเรื่องเดียวกัน แตวาการแยกหนาที่ใหเปนสองหนวยงาน ทําให
การรวมมือยาก (ทั้งๆที่หนวยงานรัฐวิสาหกิจและรัฐบาลทองถ่ิน ความจริงเปนสวนหน่ึงของภาครัฐ 
– ซึ่งเปนเรื่องนาแปลกที่ภาคราชการเหมือนกันแตไมสามารถรวมมือกันทํางานได  อยางไรก็ตาม 
อุปสรรคเชนนี้มีทางออกและแกไขไดไมยาก มาตรการที่จะไดผลคือการ“ส่ังการ” จากรัฐบาลให
หนวยงานของรัฐปฏิบัติตาม) 

                                                        
6  ดุบทความของ Jeremy Warford เอกสารการวิจัยสาขาเศรษฐศาสตรส่ิงแวดลอม เผยแพรโดยธนาคารโลก 
7  รายงานการวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไดเสนอบทวิเคราะหวาดวยการตั้งราคาน้ําที่สอดคลองกับหลัก full-

cost resource pricing โดยใชกรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต ซ่ึงเปนกรณีศึกษาที่นาสนใจ ประการหนึ่ง ภูเก็ตเปนพื้นที่เกาะที่มีลักษณะ
เฉพาะตัว แยกออกจากจังหวัดอื่นๆ ไมมีปญหา upstream – downstream water pollution  ประการที่สอง อุปทานของน้ําฝน
ของเกาะภูเก็ต มากมาย ถึงกระนั้นก็ตาม ปญหาขาดแคลนน้ําก็ยังเกิดขึ้น เน่ืองจากนักทองเที่ยวจํานวนหลายลานคนตอป 
ประการที่สาม ภาครัฐไดใหการสนับสนุนลงทุนในแหลงบําบัดขยะ และน้ําเสีย จํานวนนับพันลานบาท  



สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม 18

เพ่ือจูงใจใหหลัก full-cost resource pricing ถูกนํามาปฏิบัติ อาจจะตองสรางแรงจูงใจ เชน 
ในการใหรางวัลการปกครองทองถ่ินแบบมีธรรมาภิบาล จึงเสนอใหเพ่ิมตัวชี้วัดดานสิ่งแวดลอม การ
จัดเก็บคาธรรมเนียมคาบริการ และ cost-recovery  ในระดับเทศบาล (หมายเหตุ คณะกรรมการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดจัดสรรวงเงิน 1,000 ลานในแตละปเพ่ือเปน
รางวัลให อปท. ที่มีการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล ตั้งแตป 2546 เปนตนมา นอกจากนี้ยังมี
การใหรางวัลโดยสถาบันอื่นๆ เชน สถาบันพระปกเกลา สถาบันส่ิงแวดลอมไทย เปนตน)   

โครงการอบรมความรูดานบริหารจัดการสิ่งแวดลอมให อปท. เปนอีกวิธีการหนึ่ง ที่หนวย
ราชการสวนกลางที่มีหนาที่กํากับดูแลสิ่งแวดลอม ควรเรงดําเนินการ ควบคูกับการถายโอนภารกิจ  

P3: การนําพันธบัตรส่ิงแวดลอมมาใชกับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงเกิด“มหันตภัยขนาด
ใหญ” 

มาตรการนี้เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง เน่ืองจากการผลิตบางประเภทมีศักยภาพทําให
เกิด “มหันตภัยขนาดใหญ” (catastrophic damage) ตอสภาพสิ่งแวดลอม เชน โรงงานระเบิด การ
รั่วของทอกาซ อุบัติภัยน้ํามันหกในทะเล ฯลฯ ถึงแมวาความนาจะเปนต่ํา แตก็มีโอกาสที่จะเกดิขึน้ได
และมีตัวอยางมากมายในตางประเทศ  จุดออนที่ผานมาของระบบจัดการของประเทศไทย คือ การ
รอแกปญหาหลังเกิดเหตุการณ  หนวยราชการไมรูเทาทันขอมูลฝายผูประกอบการ หรือความหยอน
ยานของเจาหนาที่ภาครัฐ  ทางออกของเรื่องนี้คือการปรับระบบการบริหารจัดการแนวใหม ใน
แนวทางปองกันมากกวารอแกปญหา กลาวคือ เพ่ิมแรงจูงใจใหฝายประกอบการระมัดระวัง ใชหลัก
ปลอดภัยไวกอน (safety-first และการลดทอนความเสี่ยงภัย--คลายคลึงกับหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง) ขอเสนอที่ชัดเจนคือ การกําหนดเงื่อนไขใหโรงงานถือพันธบัตรสิ่งแวดลอม โดยมีเงื่อนไข
หักเงินจากดอกเบี้ยหรือเงินตนหากพบวา ทําใหเกิดอุบัติภัยตอส่ิงแวดลอม เชน การปลอยน้ํามันหก 
การรั่วไหลของกาซหรือสารเคมีที่โรงงานใชในดินหรือน้ํา ฯลฯ – การปรับระบบนี้ความจริงเปนเรื่อง
ที่เขาใจไดไมยาก นิสิตนักศึกษาที่ตองเชาหอพัก จะตองจายคามัดจําความเสียหายจํานวนหนึ่ง เพ่ือ
ปรามและทําใหมีการชดเชยความเสียหายฉันใด โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญที่มีศักยภาพทําให
เกิด catastrophic damage ยิ่งควรจะตองดําเนินการเชนเดียวกัน   

ขอเสนอที่เปนรูปธรรม เปนดังนี้ 

A: กําหนดเงื่อนไขใหโรงงาน/สถานประกอบการ/โครงการที่มีศักยภาพเกิดปญหา 
“มหันตภัยส่ิงแวดลอม” ถือพันธบัตรของรัฐบาลเพื่อส่ิงแวดลอม (เปนชุดพันธบัตรที่
จะออกใหม) โดยผูถือพันธบัตรจะไดรับดอกเบี้ยและเงินคืนตามกําหนด (พันธบัตร
อาจจะมีอายุ 3-5 ป) โดยเพิ่มเติมเงื่อนไข environmental performance กลาวคือ หาก
กิจกรรมของฝายผลิตทําใหเกิดผลเสียหายตอสภาพสิ่งแวดลอมอยางใดอยางหนึ่ง  เชน 
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การปนเปอนของสารเคมีในน้ําและดิน ก็จะถูกหักคืนตามความเสียหาย ถาหาก
คาเสียหายนั้นเกินกวา—ภาครัฐจะฟองรองเรียกความเสียหายเพิ่มเติม 

B:  เงินทุนที่ไดจากจากการจําหนายพันธบัตร ซึ่งเปนเงินทุนของภาครัฐ ขอสมมติเปน
ตัวเลขวา 10,000 ลานบาท (ตัวเลขรวม) รัฐบาลควรจะแบงสรรเงินทุนนี้ใหแกหนวย
ยอย (พ้ืนที่) ใหถือเงินทุนและบริหารจัดการแทนรัฐ (วิธีมอบอํานาจ) โดยอนุญาตให
หนวยยอยใชรายไดจากดอกเบี้ยไปทํากิจกรรมดานสิ่งแวดลอม เชนมาตรการตรวจตรา 
ปองกันการรั่วไหลและอุบัติภัย รายงานขอมูลเมื่อเกิดเหตุ เชน อุบัติภัยยอยๆ  หมาย
เหตุ หนวยพื้นที่ที่เปนสมาชิกของเครือขายสิ่งแวดลอม อาจจะกระจายไปทุกพ้ืนที่ของ
ประเทศไทย  โดยจัดสรรใหตามสัดสวนของ potential impacts ตัวอยางเชน ในพื้นที่ 3 
จังหวัดในภาคตะวันตกที่ทอกาซพาดผาน ซึ่งตองเผชิญความเสี่ยงภัยจากโครงการทอ
กาซหากเกิดอุบัติเหตุ ควรไดรับเงินทุนมากตามสัดสวน  ขอเสนอเชนนี้มีหลักคิด
เบ้ืองหลัง กลาวคือ เปนความเสี่ยงที่กระจุกตัวในบางพื้นที่ –แตวาผลประโยชนกระจาย 
(diversified benefits but concentrated risks)  ถึงแมฝายผูประกอบการและหนวย
ราชการจะอธิบายวา โครงการนี้มีความปลอดภัยสูง และเปนผลดีตอชาติบานเมือง  แต
ตองยอมรับวามีผูไดและผูเสีย (winners – losers) หากดําเนินเพิ่มอีกขั้นตอนหนึ่ง 
“การชดเชย” ใหประโยชนใหกับพื้นที่เส่ียงและกลุมเส่ียง  การมอบหมายอํานาจใหพ้ืนที่
สามจังหวัดดูแลเงินกองทุน (เชน 20% ของ 10,000 ลานบาทตามตัวเลขสมมติ
ขางตน) เพ่ือชวยตรวจตราเหตุผิดปกติ เชน การรั่วไหลของทอกาซ เปนทางหนึ่งที่จะ
ชวยสรางความไววางใจใหกับพื้นที่ หนวยยอยอาจจะไมมีผูเชี่ยวชาญดานวิชาการ 
(ปโตรเคมี) โดยตรง แตสามารถจะนํารายไดจากดอกเบี้ยมาจางผูเชี่ยวชาญมาให
คําปรึกษา หรือจางคนมาทํางานวิจัย  อีกนัยหนึ่งเปนการเพิ่มความรูใหกับหนวยงาน
พ้ืนที่และภาคประชาชน ใหเทาทันกับฝายโรงงานผูประกอบการ 

P4: โครงการลดปริมาณของเสียและรีไซเคิลโดยสมัครใจโดยภาคธุรกิจ  

 มาตรการการลดมลพิษโดยสมัครใจของภาคธุรกิจ ถูกนํามาประยุกตใชในหลายประเทศ 
โดยใชวิธีการเจรจาตอรองและจูงใจโดยหนวยราชการที่ทําหนาที่กํากับส่ิงแวดลอม โดยประสาน
ความรวมมือกับสมาคม/ชมรมผูผลิตอุตสาหกรรม โดยกําหนดเปาหมายการลดการปลอยของเสีย  
ยกตัวอยางการกํากับมลพิษทางอากาศ เชน ตั้งเปาหมายลดการปลอย greenhouse gas ใน
บรรยากาศ – เปนเรื่องยากที่ภาครัฐจะติดตามวัดการปลอยกาซ (มลพิษ) ณ ปลายทอ ซึ่งจะ
กลายเปน non-point source pollution ในทายที่สุดถึงแมตรวจวัดความเขมขนได แตก็ยากที่จะ “จบั
มือใครดม”   
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ลักษณะของมาตรการจูงใจใหภาคธุรกิจ “ลดของเสีย”โดยสมัครใจ มีขั้นตอนเหมือนกับการ
สราง “สถานการณเกม” หน่ึง หนวยงานกํากับส่ิงแวดลอม (เชน EPA ของสหรัฐ) มีความประสงค
จะลดปริมาณมลพิษทางอากาศ เชน การปลอย greenhouse gas  ไดติดตามคนควาวาในแตละปมี
การปลอยกาซ สมมติวา x ตันตอป  และตองการจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (อยางคอยเปนคอยไป) 
โดยอาจจะเริ่มลดสมมติวารอยละ 15 ในหาปแรก คือ ตองการลดปริมาณเหลือ 0.85 x  น้ีคือ
เปาหมายของนโยบาย ปริมาณมลพิษทางอากาศนี้เรียกกันวา bubble เปรียบเสมือนกับ “ลูกโปง”
หรือ “บัลลูน”   

 สอง หนวยงานกํากับใชวิธีการเจรจา (bargaining) กับสมาคมโรงงาน/กลุมโรงงานซึ่งเปน
ตนตอหรือเกี่ยวของกับการปลอยกาซชนิดนั้นๆ เชน รอยละ 80 เกิดจากผูผลิต 10 รายที่เปนขนาด
ใหญและขนาดกลาง สวนที่เหลือเกิดจากแหลงอื่นๆ  

สาม การยื่นขอเสนอแบบเกม ใหสมาคมหรือกลุมผูผลิตนี้วา รัฐบาลประสงคจะทําใหการ
ปลอยกาซนี้ลดลงรอยละ 10 ในหาปแรก และขอความรวมมือจากกลุม/ชมรมผูประกอบการและ
พรอมจะใหคําแนะนําทางวิชาการตามสมควร พรอมกับยื่นขอเสนอ A. หากเปาหมายนี้ดําเนินการ
ไดผลจริง จะใหรางวัลเชนการลดอัตราภาษีหรือเงินอุดหนุนดานเทคโนโลยี  B. หากเปาหมาย
ดังกลาวไมบรรลุผล – ภาครัฐจะเพิ่มมาตรการควบคุมหรือเพิ่มอัตราภาษี (ส่ิงแวดลอม)  
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สถานการณแบบเกม 

        หนวยงานภาครัฐเสนอทางเลือกใหฝายผูประกอบการ 
                  A.       B. 
         “เหมือนปจจุบัน”                     “ลดปริมาณ greenhouse gas 10%”     

 
                                การตอบสนองของฝายผูประกอบการ 

           

 
                          ไมรวมมือ                          รวมมือ 

 
 

ภาครัฐตอบสนอง  ปรับนโยบาย (ภาษี หรือ ใหเงินอดุหนุน) 

 
                        ไมรวมมือ –                                 รวมมือ 

                              เพ่ิมอัตราภาษีส่ิงแวดลอม              ใหเงินอุดหนุน 
                                                                            

ทางฝายธุรกิจ มีทางเลือกจะ “ตอบรับ” (Y) หรือ “ไมสนองตอบ” (N)  ถาหากขอเสนอ A 
ไดรับการสนองตอบ (ซึ่งเปนผลดีตอสวนรวม) ภาครัฐจะปรับปรุงมาตรการซึ่งเปนผลบวก (เชนลด
ภาษีหรือเพิ่มเงินอุดหนุน) แตถาหากขอเสนอ A ไมไดรับการสนองตอบ – ภาครัฐจะปรับปรุง
มาตรการที่เปนผลลบ (เพ่ิมตนทุนหรือเพิ่มอัตราภาษี)  

ภายใตเง่ือนไขเชนนี้ กลุมผูประกอบการจะประชุมรวมกันวา จะตอบสนองตอขอเสนอ
อยางไร? ซึ่งมีแนวโนมวาจะใหความรวมมือมากกวา เพราะวาไดประโยชนและไดชื่อวา “หนวยธรุกจิ
ตองการจะทําดีเพ่ือส่ิงแวดลอม” ซึ่งหนวยธุรกิจจะทําขอตกลงกันเองตอไป – แตเน่ืองจาก
ความสามารถจะลดมลพิษของแตละโรงงานอาจจะตางกัน บางหนวยสามารถจะลดได 20-25% 
ในขณะที่บางโรงงานลดไดเพียง 5-10%  เม่ือคํานวณความเปนไปได กลุมผูผลิตอาจจะตอรองกับ
ฝายรัฐวาจะลดลงได (สมมติตัวเลขวา 10%) แตผลสุดทายอาจจะทําขอตกลงรวมกันวา รอยละ 
12%  
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มาตรการเชนนี้ตองการทําใหเกิดความรับผิดชอบรวมกัน (group commitment) และอาศัย
หลักการที่วา ภาคเอกชนสามารถจะควบคุมกันเองไดดีกวาภาครัฐ (เพราะตางรูขอมูลกันเองวา ราย
ใดผลิตสินคาเทาใด? และมีการปลอยกาซปริมาณเทาใด?)  และดีกวาการที่ภาครัฐไปสราง
กฎเกณฑที่ใชบังคับทุกราย แบบตายตัว (เชนบังคับใหทุกรายลดปริมาณการปลอยกาซลด 12% - 
ซึ่งบางหนวยปฏิบัติตามได บางหนวยจะปฏิบัติตามทําไมได)   

ในขั้นตอนของการติดตาม (monitoring) ภาครัฐอาจจะยื่นขอเสนอวา ใหมีคณะกรรมการ
คอยทํางานติดตามและวัดการปลอยของเสีย โดยมีตัวแทนของหลายฝาย และวาจางหนวยงานไป
ติดตามวัดขอมูลมลพิษเปนประจํา โดยที่ภาครัฐอาจจะชวยแบกรับภาระคาใชจายสวนหนึง่ (การแชร
ตนทุน เชน 50-50% ระหวางภาครัฐกับกลุมผูผลิต) 

การทําขอตกลงโดยสมัครใจเชนนี้ เกิดจากความคิดริเริ่มที่นาสนใจ แตไมใชส่ิงที่จะเกิดขึ้น
เองโดยอัตโนมัติโดยภาคเอกชน  ความริเริ่มมักจะตองเกิดจากภาครัฐ เพราะวามีอํานาจและหนาที่ 
โดยใชจินตนาการและสรางสถานการณแบบ “เกม”  สําหรับในประเทศไทย—ผูเขียนเสนอวา 
อาจจะตองรวมมือกันโดยหนวยราชการหลายฝาย คือ กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงาน 
กระทรวงการคลัง เน่ืองจากหนวยราชการของไทยมีลักษณะแยกอํานาจ (separation of power) 
คอนขางสูง การทํางานเชิงบูรณาการและเปนผลบวกจะตองอาศัยมาตรการทั้ง “ไมแข็ง”และ “ไม
นวม”ควบคูกัน กลาวคือ ตองแสดงใหเห็นวาภาครัฐพรอมที่จะปรับปรุงมาตรการภาษีใหเขมงวดขึ้น
หรือผอนมาตรการลง   

ซึ่งความจริงผูประกอบการเอกชนก็อาจจะเห็นดวยอยูแลว เพราะอยากจะไดชื่อวา “ทําดีตอ
ส่ิงแวดลอม” – ทั้งน้ีผูประกอบการรายอื่นก็จะตองทําเชนเดียวกัน ไมมีใครถูกเอาเปรียบโดย free-
rider  

หมายเหตุ โครงการนี้เหมาะสมกับบริบทของปญหาสิ่งแวดลอมจากโรงงาน ที่มีจํานวนไม
มากนัก หรือมีลักษณะกระจุกตัว (เชน รอยละ 80 ของการผลิต/มลพิษเกิดจากผูผลิตจํานวน 5 
ราย ไมเหมาะกับกรณีส่ิงแวดลอมการเกษตรซึ่งมีเกษตรกรผูเกี่ยวของจํานวนมาก)  

มีเอกสารวิชาการของตางประเทศที่ไดทบทวนความสําเร็จของมาตรการลดของเสียโดย
สมัครใจในบางประเทศ8 พรอมกับขอยกขอความบางตอนมาประกอบดังน้ี “The REPA scheme is 

                                                        
8 Lyon and Maxwell 2002 ไดจําแนกประเภทของ voluntary programs เปนสามกลุม กลาวคือ 

o Unilateral commitments by industrial firms: business-led corporate environmental programs 
come under this heading 

o Public voluntary schemes, in which participating firms agree to standards that have been 
developed by public bodies such as environmental agencies. 
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actually a voluntary agreement regarding the implementation of compliance with the existing 
Ordinance.  Enforcement is essentially set by the Ordinance.  The Ordinance requires 
companies to meet its targets, collect and provide data to the Swedish EPA.  The Ordinance 
is enforced by the municipalities and the EPA.....”  (Lyon and Maxwell 2002, p.110) 

“….The REPa was successful in registering companies which accounted for 85% (by weight) 
of all packaging used in Sweden.  Progress towards targets was mixed: while some targets were 
exceeded (reusable, glass bottles both for beer and spirits, and corrugated paper),  progress toward 
many of the targets was negilible (including aluminum and plastics).  In the latter cases, a well 
developed collection system was not in place prior to the Ordinance, and thus the time line may be 
viewed as ambitions…” (Lyon and Maxwell 2002, p.111) 

P5:  การเพิ่มอํานาจกํากับดูแลส่ิงแวดลอมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น   

การถายโอนภารกิจจากราชการสวนกลางใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรจะเพิ่มหัว
เรื่องการกํากับดูแลสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งการติดตามตรวจสอบมลพิษ ณ แหลงกําเนิด 
(monitoring at polluting sources) – ที่ผานมาไดมีการถายโอนงานดานกํากับ แตจํากัดขอบเขตให
ดูแลสภาพสิ่งแวดลอมทั่วๆไป (ambient monitoring) ซึ่งอาจจะไมเหมาะสมกับ อปท. เน่ืองจาก
องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมสนใจที่จะทําหนาที่วัดคุณภาพสิ่งแวดลอมในลักษณะ ambient 
monitoring เพราะวาการวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมจากบรรยากาศทั่วไป--ไมสามารถจะดําเนินการ
อะไรได ถึงแมพบวาพบวา “เปนปญหา” แตก็เปน nonpoint pollution  ไมสามารถระบุวาหนวยงาน
ใดปลอยน้ําเสียหรืออากาศเสียมาในบรรยากาศ? อนึ่ง เขาใจวา อปท. โดยทั่วไปประสงคจะทํางาน
ในลักษณะ “การใหบริการ” (service provision) ประชาชน  

การมอบอํานาจให อปท. ดูแลสภาพสิ่งแวดลอม ณ แหลงกําเนิด หมายถึง ความสามารถที่
จะเขาไปตรวจสอบมาตรฐานสิ่งแวดลอมในสถานประกอบการ – ก็จะสะทอนการทํางาน/บริการที่
ชัดเจน สามารถระบุวาไดมาตรฐานหรือหยอนมาตรฐาน สามารถตักเตือนหรือลงโทษปรับ  
ลักษณะของการทํางานเชนนี้จะสอดคลองกับแนวทางของ อปท. 

 

                                                                                                                                                                      
o Negotiated agreements created out of a dialogue between government authorities and industry, typically 

containing a target and a timetable for reaching that target.  Such agreements may take on the status of legally 
binding contracts if legislation empowers executive branches of government to sign them. 
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ทั้งน้ีควรตระหนักวา ปญหามลพิษ เชน นํ้าเสีย อากาศเสีย เกี่ยวกับมิติพ้ืนที่ (area 
specific) เปนอยางมาก และมีผลกระทบที่เกิดกับในทองถ่ิน (local impacts) นอกจากนี้ความ
รุนแรงของปญหามลพิษยังเกี่ยวกับสภาพบรรยากาศซึ่งแปรผัน “วันตอวัน” ตัวอยางเชน ฝนตกหรือ
ฝนไมตกมีผลตอการวัดปริมาณความสกปรกในน้ํา (บีโอดี) กระแสลมมีผลทําใหความรุนแรงของ
มลพิษอากาศลดลง .. ฯลฯ ในแงน้ี องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงมีความเหมาะสมที่จะกํากับดูแล  
มากกวาหนวยราชการสวนกลางที่อยูไกลหรือ “ระดับสูงเกินไป” 

 หมายเหตุ เน่ืองจากสภาพเงื่อนไขของ อปท. แตกตางกัน บางพื้นที่ไมมีปญหาสิ่งแวดลอม
มากนัก แตในบางพื้นที่ประสบปญหาความเครียดดานสิ่งแวดลอมสูง ดังน้ัน การขับเคล่ือนบทบาท
การกํากับดูแลมลพิษของ อปท. อาจจะดําเนินการในลักษณะนํารอง โดยในขั้นแรกดําเนินการใน
พ้ืนที่ที่มีความเครียดสิ่งแวดลอมสูง มีโรงงาน/สถานประกอบการจํานวนมาก เชน จังหวัดปริมณฑล
ใกลกรุงเทพฯ ระยอง ชลบุรี ลําพูน สระบุรี ฯลฯ อนึ่งตองยอมรับหนวยงานทองถ่ินในปจจุบันยังมี
บุคลากรที่มีความรูและความชํานาญการดานสิ่งแวดลอมนอย  ภาครัฐควรจะเลือกทํางาน“นํารอง” 
ใน อปท. ที่สมัครใจ เต็มใจ มีปญหาความเครียดสิ่งแวดลอม และพรอมที่จะใหความรวมมือ พรอม
กับจัดโปรแกรมอบรมความรู สนับสนุนการเงินใหหนวยงานเนื่องจากการตรวจสอบและกํากับดูแลมี
คาใชจายสวนหนึ่ง  การทํางานในลักษณะนี้เขาขาย “การเรียนรูควบคูการทํางาน” (learning by 
doing) และเปนการพัฒนาความสามารถขององคกรไปในตัว คือ เนนใหบุคลากรมีความรูจัดการ
สภาพสิ่งแวดลอมแบบคอยเปนคอยไป   

ขอเสนอนี้เปนการพัฒนาเชิงสถาบันที่อิงกับหลักวิวัฒนาการ (evolutionary change) 
ภายใตกรอบคิดเชนนี้ หนวยงานทองถ่ิน (เชนเดียวกับหนวยธุรกิจอื่นๆ) มีระดับความเขมแข็ง/
ความสามารถแตกตางกัน ความกลาทดลองและกลาเส่ียง ก็แตกตางกัน  หมายถึง มีหนวยนํา 
(จํานวนหนึ่ง) และหนวยตาม (ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงก็ตอเมื่อเห็นวา มีตัวอยางความสําเร็จ และไม
เส่ียงเกินไป)  การสาธิตดวยตัวอยางนํารองของ อปท. ที่ทํางานอาสาสมัครกํากับตรวจสอบสภาพ
ส่ิงแวดลอม ณ แหลงกําเนิด  ในภูมิภาคตางๆ 3-5 ตัวอยางในแตละพื้นที่  ตอเมื่อหนวยงานอื่นเหน็
วาการทําเชนนี้เปนผลดี จะทําตาม หมายเหตุ ทั้งน้ีตองยอมรับการริเริ่มควรจะมาจากหนวยราชการ
สวนกลาง มอบอํานาจ (delegation of power) ใหกับหนวยงานทองถ่ินในพื้นที่นํารอง 

มาตรการดานขาวสารขอมูลใหผูบริโภค (Information Disclosure)  

การใหขาวสารขอมูลแกผูบริโภคและประชาชน เปนอีกชองทางหนึ่งที่มีอิทธิพลตอการเลือก
ซื้อสินคา สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนได เชน การใหขอมูลสนเทศวา
สินคาบริโภคนั้นๆ (เชน ผัก เน้ือสัตว ฯลฯ) มีมาตรฐานสูง ปลอดภัย คุณภาพดี  ยอมจะมีผลจูงใจ
ตอผูตัดสินใจ  การใหฉลากเขียว (Green labeling) หรือการออกประกาศนียบัตร (certification) วา
เปนสินคาหาดาว เปนส่ิงที่ปฏิบัติและพบเห็นโดยทั่วไป  ในบางกรณีจะพบวาภาคเอกชนเปนฝาย
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ริเริ่ม เชน ติดฉลากสินคานั้นๆวาเปน “ผักปลอดสารพิษ”  การตีความหมายในทางเศรษฐศาสตร
คือ ผูบริโภคมีความตองการคุณภาพหรือคุณลักษณะ (attributes) ในตัวสินคา/บริการ และยินดี
จายเพิ่มขึ้นหากคุณภาพ/มาตรฐานนั้นๆสูง  (Demand for characteristics  นักเศรษฐศาสตรผู
บุกเบิกการคนควาเรื่องนี้คือ Kevin Lancaster 1965)   

อยางไรก็ตาม การติดฉลากเขียวหรือออกประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพสินคา ไมควรจะ
ปลอยใหดําเนินการโดยระบบตลาดหรือธุรกิจเอกชน  แตควรจะเปนบทบาทสําคัญของภาครัฐ 
(อาจจะดําเนินการโดยภาครัฐ หรืออยางนอยภาครัฐรวมกับภาคสวนอื่นๆโดยที่ภาครัฐเปน
หนวยงานหลักรวมทั้งการกํากับและตรวจสอบมาตรฐาน)  ในปจจุบันมีหลายหนวยงานของรัฐที่ทํา
บทบาทการใหขาวสารขอมูลตอผูบริโภค หรือกําหนดมาตรฐาน (แตไมไดเนนเรื่องส่ิงแวดลอม) เชน 
องคการอาหารและยา (อย.) และการออกตรามาตรฐานรับรองคุณภาพสินคาของกระทรวง
อุตสาหกรรม (มอก.) มาตรฐาน OTOP กําหนดประเภทสินคาหาดาว ส่ีดาว เปนตน  ทั้งน้ีแตละ
หนวยงานมีเปาประสงคแตกตางกัน เชน มาตรฐานของน้ําดื่มและยารักษาโรค และการเลือกซื้อ
สินคาอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งไมเกี่ยวกับปญหาสิ่งแวดลอม    

ในสวนที่เกี่ยวกับคุณภาพและมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม ก็ควรจะมีการออกประกาศนียบัตร
หรือฉลากเขียว  เทาที่สังเกตยังไมมีการทํางานในเรื่องนี้อยางจริงจัง มีหนวยงานเอกชนใหตรา 
“ใบไมเขียว” สําหรับสถานประกอบการที่มีวิธีปฏิบัติดานสิ่งแวดลอมที่ดี  ดําเนินการโดยชมรมหรือ
องคกรภาคเอกชน และครอบคลุมสถานประกอบการ เชน โรงแรม เพ่ือสงสัญญาณใหผูบริโภคทราบ
วาโรงแรม/สถานประกอบการเหลานี้มีมาตรฐานสิ่งแวดลอมที่ดี มีระบบจัดการขยะและน้ําเสียที่ได
มาตรฐาน เปนตน  ขอสังเกตคือ การออกฉลากเขียวหรือประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานดาน
ส่ิงแวดลอมอาจจะซับซอนกวามาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) หรือมาตรฐานอาหารและยา  
เปรียบเทียบกับการผลิตระบบโรงงาน โอกาสของความผิดพลาดของผลิตภัณฑ คอนขางต่ํา (low 
probability of defect) นอกจากนี้ผลกระทบตอสังคม (low social impacts) ไมสูง  เพราะเปนสินคา
เอกชน (private goods)  บุคคลผูเสียหายสามารถนําผลิตภัณฑมาแลกคืนหรือฟองรองเรียก
คาเสียหายจาก ในกรณีอาหารและยารักษาโรค หนวยงานตรวจสอบสามารถจะสุมตัวอยางอาหาร
และยา มาทดสอบดวยวิธีการทางเคมีในหองปฏิบัติการ ก็สามารถระบุไดชัดวา “อาหารไม
ปลอดภัย” “ยาปลอมหรือดอยคุณภาพ” หรือระบุ “เปอรเซ็นตความดอยคุณภาพ/บกพรอง” ฯลฯ  
แตกรณีการตรวจสอบมาตรฐานสิ่งแวดลอมนั้นจะซับซอนกวา กลาวคือ การตรวจโรงงาน (factory 
inspection) อาจจะไมใชคําตอบ ตัวอยางเชน เขาไปตรวจสอบแลวพบวาโรงงานนั้นๆมีความสะอาด
ปลอดภัย กระบวนการผลิตไดมาตรฐาน  แตไดมีการนําเอาขยะซึ่งมีกากอันตรายไปทิ้งในพื้นที่วาง
เปลาและหางไกลจากโรงงานหรือวาจางใหหนวยงานอื่นไปจัดการ 
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4. สรุป 

รายงานการวิจัยนี้เสนอการวิเคราะหเชิงสถาบันและบทบาทของภาครัฐแนวใหม “เชิงรุก” 
เพ่ือนํามากํากับดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหเขมแข็ง เน่ืองจากตระหนักวา มาตรการของภาครัฐดาน
ส่ิงแวดลอมที่เคยใชในอดีต เชน มาตรการรณรงคและประชาสัมพันธ ในระยะแรกอาจจะไดรับการ
ตอบสนองดี  แตเม่ือใชตอไปนานๆ ก็อาจจะไมไดผล  ขอเสนอและมาตรการสําคัญ คือ หน่ึง การนํา
เครื่องมือเศรษฐศาสตรมาประยุกตใช กลาวจําเพาะเจาะจงคือ ภาษีส่ิงแวดลอมเพื่อสรางแรงจูงใจให
ผูผลิต/ผูบริโภครวมมือกับภาครัฐในการ ควบคูกันคือจัดใหมีองคกร/สถาบัน ที่หนาที่รวบรวมซาก
หรือของเหลือใชหลังการบริโภค (consumer wastes) นํากลับมาใชใหมอยางเปนระบบ (รีไซเคิล) 
อยางเปนระบบเครือขาย ประกอบดวยหนวยงานสวนกลาง หนวยงานภูมิภาค และหนวยงานระดับ
ลางที่ชวยจัดเก็บขยะและรีไซเคิล  สอง เสนอแนะการถายโอนภารกิจดานกํากับและตรวจสอบมลพิษ 
ณ แหลงกําเนิด (regulation at polluting sources) ซึ่งปจจุบันดําเนินการโดยหนวยราชการ
สวนกลาง ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เน่ืองจากปญหาการกํากับดูแลมลพิษ (นํ้าเสียและ
อากาศเสีย) ตองรวดเร็ว ทันการณ และมีความหลากหลายในแตละพื้นที่  อปท. อยูในสถานะที่จะ
ตอบสนองไดรวดเร็ว (highly responsive to locally specific environmental problems) ในขณะที่
หนวยราชการสวนกลาง มีขอไดเปรียบกวาในเชิงกําหนดยุทธศาสตร-ความรูและเทคนิควิชาการ 
หมายถึง การปรับระบบองคกรในลักษณะเสริมซึ่งกันและกันระหวางหนวยงานสวนกลาง-กับ
หนวยงานพื้นที่ ทั้งน้ีตองยอมรับวา อปท. อาจจะไมมีความพรอมในขณะที่ในดานกํากับดูแล
ส่ิงแวดลอม ดังน้ัน ควรทําโปรแกรมอบรมความรูกํากับส่ิงแวดลอมใหกับหนวยงานทองถ่ิน โดย
อาจจะทํางานแบบ “นํารอง” เลือกพื้นที่ที่มีความเครียดดานสิ่งแวดลอมสูง และ อปท. ที่มีความ
พรอมและสมัครใจ   สาม ภาครัฐควรจะทําบทบาทเชิงรุกทางดานขาวสารขอมูล เพ่ือใหทางเลือกแก
ผูบริโภค สินคาบริโภคชนิดนั้นเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ไมทําลายสิ่งแวดลอม เชน โครงการฉลาก
เขียว (green labeling)  ซึ่งปจจุบันแมวามีความริเริ่มโดยภาคเอกชน—แตยังมิไดดําเนินการอยาง
เปนระบบ เชน ฉลากที่ระบุวาเปนผักปลอดสารพิษ ขาวปลอดภัย ฯลฯ ควบคูกันไปภาครัฐควรจะทํา
บทบาทใหคําปรึกษาและการชวยเหลือทางวิชาการ เพ่ือปรับปรุงกระบวนการผลิตสินคาอาหาร ให
ปลอดภัย (safety products) เพ่ือเปน“ทางเลือกใหม” (new options) ใหแกผูบริโภค  ส่ี มาตรการ
ใหภาคธุรกิจลดการปลอยของเสียโดยความสมัครใจ (voluntary pollution reduction) โดยใชวิธีการ
เจรจาตอรองเปนกลุม แตทั้งน้ีความริเริ่มจะตองเกิดจากภาครัฐ  โดยตั้งเปาหมายลดการปลอยของ
เสียเปนภาพรวม (sector total emission หรือที่เรียกวา bubble policy regulation)  พรอมกับ
กําหนดกรอบเวลาดําเนินการ หากชมรมผูผลิตภาคเอกชนใหความรวมมือ และดําเนินการไดผล
ตามเปาหมาย ภาครัฐจะใหรางวัลเชนการลดหยอนภาษี เครดิตภาษี หรือเงินอุดหนุนในรูปใดรูป
หน่ึง แตถาหากเปาหมาย bubble น้ันไมไดผล ภาครัฐจะใชมาตรการลบ เชน เพ่ิมอัตราภาษีหรือ
คาธรรมเนียม 
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