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เสนอตอ
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
จัดทําโดย

ศาสตราจาย ดร.ดิเรก ปทมสิริวัฒน2
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

1. คํานํา
ภายหลังป พ.ศ. 2535 ไดมีความกาวหนาระดับหนึ่งในประเทศไทยเกี่ยวของกับการกํากับ
ดูแลสภาพสิ่งแวดลอม โดยมีแนวทางดําเนินการสําคัญสี่แนวทาง กลาวคือ หนึ่ง มาตรการรณรงคให
ประชาชนตระหนักถึงความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และความจําเปนตองอนุรักษและ
ฟนฟูสภาพสิ่งแวดลอม สอง การเพิ่มวงเงินลงทุนของภาครัฐ เพื่อสรางระบบบําบัดน้ําเสียและการ
จัดการขยะอยางถูกหลักสุขาภิบาลในเขตเมืองตางๆ สาม การยกมาตรฐานสิ่งแวดลอมในระบบการ
ผลิตและสถานประกอบการ สี่ การกําหนดเงื่อนไขใหโครงการพัฒนาขนาดใหญจะตองผานการ
ประเมินสิ่งแวดลอมเสียกอน พรอมกับใหภาคประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการประชาพิจารณ
ฯลฯ

1

2

รายงานการศึกษานี้เป นส วนหนึ่งของโครงการ “การมี สว นร ว มของประชาชนในการจั ด ทํารางแผนทรัพยากร ธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดลอม” ซึ่งไดรับการสนับสนุนโดยมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
ศาสตราจารย คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร direk@econ.tu.ac.th
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ในสวนของภาคประชาชนเองก็มีความตื่นตัวของชุมชนในทองถิ่นเพื่อดูแลสภาพสิ่งแวดลอม
ชุมชน การเรียกรองสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญฯ เชน สิทธิการดูแลปาชุมชนและการจัดการ “ทรัพยากร
สวนรวม” (common pool resources) แตทวาปญหาคุกคามตอสภาพสิ่งแวดลอมในประเทศไทย
ยังรุนแรงโดยทั่วไป และรุนแรงมากเปนพิเศษในบางพื้นที่ ปญหาสิ่งแวดลอมที่รุนแรงในเขตเมือง
และชานเมืองเกิดจากหลายสาเหตุ อาทิเชน ก) การขยายตัวของที่อยูอาศัย บานจัดสรร สถาน
ประกอบการ และโรงงานออกไปยั ง พื้ น ที่ ช านเมื อ งหรื อ ชนบทอย า งไร ร ะเบี ย บ โดยที่ ผั ง เมื อ ง
ครอบคลุมไมถึงหรือลาชาไมทันตอเหตุการณ ข) การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและโรงงาน
รวมทั้งการอพยพของโรงงานสกปรกจากตางประเทศที่อาศัย ขอไดเปรียบคา จ างแรงงาน ที่ดิน
ทรัพยากรน้ํา และที่ทิ้ง (ขยะ) ราคาถูก บวกกับความหยอนยานของการบังคับใชกฎหมาย ค) การ
บุกรุกพื้นที่สาธารณะ เชน พื้นที่ชายหาดและพื้นที่ปา ปาชายเลน และปาเสื่อมโทรม เพื่อกอสราง
โรงแรม รีสอรตและบานจัดสรร ฯลฯ
รายงานวิจัยนี้เกิดขึ้นจากความตระหนักวา มีความจําเปนตองปรับนโยบายและมาตรการ
ดานสิ่งแวดล อมของประเทศไทยใหรวดเร็ว ทันตอสถานการณ โดยคนหามาตรการเชิงรุกใหม
เนื่องจากมาตรการแบบเดิมๆอาจจะใชไมไดผลเมื่อเวลาผานไป ตัวอยางเชน มาตรการรณรงคดาน
สิ่งแวดลอมเพื่อใหประชาชนเกิดความตระหนัก ใชวิธีการประชาสัมพันธ แตเมื่อใชไปถึงระยะหนึ่งจะ
ถึง “จุดอิ่มตัว” ประสิทธิภาพของการโฆษณาประชาสัมพันธลดนอยถอยลงตามลําดับ ดวยเหตุนี้เอง
ประเทศไทยจึงตองพยายามแสวงหานโยบายใหมๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งที่มีผลตอแรงจูงใจของผูผลิต
ผูบริโภค
ขอเสนอทางเลือกของนโยบาย (policy menu) ที่นํามาวิเคราะหในรายงานวิจัยนี้
ประกอบดวยสี่แนวทาง แนวทางแรก การนําแนวคิดเศรษฐศาสตรมาใช โดยสรางแรงจูงใจใหผูผลิต
และผูบริโภคเปลี่ย นแปลงพฤติกรรม เช น การเสนอทางเลือกให“ร วมมื อ”กั บภาครั ฐในการนํา
กลั บ มาใช ใ หม ห รื อ ลดความสิ้ น เปลื อ งของวั ส ดุ บ รรจุ ภั ณ ฑ พร อ มกั น นี้ ไ ด เ สนอให นํ า “ภาษี
สิ่งแวดลอม” มาใช ควบคูกับการพัฒนาเชิงสถาบันและบุคลากรเพื่อมาทําบทบาทบริหารรีไซเคิล
และบริหารกองทุนสิ่งแวดลอมแนวใหมในลักษณะ earmarked fund แนวทางที่สอง คือมาตรการ
เพิ่มพลังใหกับหนวยงานกํากับดูแลสิ่งแวดลอม (environmental regulation) ซึ่งในอดีตถึงปจจุบัน
ดํา เนิ น การแบบรวมศู น ย โดยหน วยราชการส ว นกลาง แต เ มื่ อ หลัก ปรั ช ญาของการปกครอง
เปลี่ยนไปเปนแนวทางการกระจายอํานาจใหทองถิ่นฯ จึงเปนการสมควรที่จะปรับปรุงเชิงสถาบัน
และเพิ่มพลังใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมรับผิดชอบกํากับดูแลสภาพสิ่งแวดลอม พัฒนา
ความรูและสามารถของเจาหนาที่ อปท. และประชาคม พรอมกับมอบอํานาจการกํากับดูแลมลพิษ
ปองกันการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ ฯลฯ แนวทางที่สาม มาตรการเชิงรุกทางดานขาวสารขอมูลเพื่อ
ผูบริโภคตัดสินใจ เชน โครงการ green labeling โครงการผักปลอดสารพิษ โครงการขาวปลอดภัย
การลดขยะจากบรรจุภัณฑ ทั้งนี้จําเปนตองพัฒนา “ทางเลือกใหม” (new options ตัวอยางเชน ผัก
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ปลอดภัย ขาวปลอดภัย ฯลฯ) ควบคูกับการให “ขาวสารขอมูล” แกผลิตภัณฑใหมนั้นมีคุณคาตอ
สุขภาพอยางไร แนวทางที่สี่ ขอเสนอมาตรการใหภาคธุรกิจลดการปลอยของเสียโดยความสมัคร
ใจ (voluntary pollution reduction) โดยใชวิธีการเจรจาตอรองเปนกลุม (group bargaining) โดย
ความริเริ่มเกิดจากหนวยงานของภาครัฐ - ทั้งนี้อาศัยหลักการที่วา ฝายผูประกอบการเองก็มี
ประสงคจะรักษาสภาพสิ่งแวดลอม หากเปลี่ยนแปลงเทคนิคที่สะอาด (clean technology) แตวา
ธุรกิจคูแขงขันไมทําเชนเดียวกัน ก็จะเกิดการไดปรียบเสียเปรียบ และมีผลลัพธตอตนทุน-กําไรและความอยูรอดของธุรกิจ ประเทศไทยสามารถเรียนรูจากหนวยงาน EPA ของสหรัฐ และ
หน ว ยงานกํ า กั บ ในประเทศแถบยุ โ รป ได ใ ช วิ ธี ก ารเจรจาและโน ม น า วให ร ว มมื อ กั บ ภาครั ฐ
(bargaining, persuasion) โดยตั้งเปาหมายลดการปลอยของเสียภาพรวม (sector total emission
หรือที่เรียกวา bubble policy regulation3) พรอมกรอบเวลาที่กําหนด – หากดําเนินการไดผล
ภาครัฐจะใหรางวัล เชน เงินอุดหนุน แตถาหากเปาหมาย bubble ไมไดผล ภาครัฐจะเพิ่มมาตรการ
เชิงลบ เชน เพิ่มอัตราภาษี

3

เปรียบไดกับ “ลูกโปง” ที่บรรจุกาซชนิดหนึ่ง (มลพิษประเภทหนึ่ง) สิ่งที่ภาครัฐตองการคือทําใหลูกโปงใบนี้มีขนาดลดลง
สมมติวาตั้งเปาหมายลดขนาดลงรอยละ 10 - วิธีการทํางาน คือ การเจรจาตอรองกับภาคธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวของและใช
แนวคิดทฤษฎีเกม โดย ก) ชี้ใหเห็นความจําเปนของประเทศที่จะตองลดปริมาณมลพิษ ข) กําหนดขอตกลงวาดวยเปาหมายลด
การปลอยของเสีย “เปนกลุม” โดยไมเจาะจงเปาหมายของหนวยผลิตแตละแหง ให “สมาคม”ของผูประกอบการตกลงกันเอง ค)
หากเปาหมาย bubble สําเร็จ ภาครัฐจะใหการสนับสนุนทางใดทางหนึ่ง เชน การใหเครดิตภาษี เนื่องจากถือวาไดชวยลดมลพิษ
ง) หากเปาหมาย bubble ไมสําเร็จ ภาครัฐจะใชมาตรการทางลบ เชน เพิ่มอัตราภาษี หรือเพิ่มอัตราภาษีสิ่งแวดลอม ภายใน
sector นี้ประกอบดวยโรงงาน/สถานประกอบการจํานวนหนึ่งซึ่งมีขนาดแตกตางกัน (ใหญ-กลาง-เล็ก) การทําขอตกลงเชนนี้
เปนความสมัครใจของฝายผลิตโดยภาครัฐเปนสักขีพยาน (และเปนผูริเริ่มการเจรจา) เนื่องจากมาตรการนี้มีผลตอการตัดสินใจ
รวม (collective decision making) การที่รัฐเขามาริเริ่มเปนสิ่งจําเปนและใชอํานาจกํากับดูแล (regulatory power) เปนเครื่องมือ
เนื่ อ งจากการตกลงกั น เองในกลุ ม ผู ผ ลิ ต เกิ ด ขึ้ น ไม ไ ด เป น เรื่ อ งยาก แนวความคิ ด เบื้ อ งหลั ง คื อ การแปลงสภาพจาก noncooperative game ใหกลายเปน cooperative game
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2. กรอบความคิด ทบทวนแรงจูงใจและปจจัยสถาบันและบทบาทของหนวยงาน
กํากับดูแล
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสภาพสิ่งแวดลอม กอใหเกิดปญหาตอผูค นและ
สังคมที่ลักษณะที่ละเอียดออนลึกซึ้ง คอยเปนคอยไป หากไมสังเกตจะไมทันตระหนัก ตัวอยางเชน
ความเสี่ยงตอการเจ็บปวย สภาพบานเมืองที่ขาดความรื่นรมย มลพิษทางสายตา หู จมูก กอใหเกิด
ปญหาความเครียดตอผูคน และเกิดผลเสียตอสังคมในแงการเพิ่มตนทุนและคาใชจายในทางใดทาง
หนึ่ง (preventive & defensive expenditure) ตอครัวเรือน เพิ่มคาใชจายของภาครัฐในการติดตาม
หรือการแกไขปญหาหลังเหตุการณ เชน การปนเปอนของสารเคมีในน้ําและดิน บําบัดน้ําเสียใน
แมน้ําลําธาร ฯลฯ
โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ในเขตพื้ น ที่ เ มื อ งหรื อ กึ่ ง เมื อ งที่ มี โ รงงาน/สถานประกอบการตั้ ง อยู
หนาแนน สภาพความเครียดจากสภาพสิ่งแวดลอมมักจะสูงตามไปดวย (environmental stress)
สําหรับในประเทศไทยพอจะประมวลตนตอหรือสาเหตุสําคัญ และจําแนกประเภท คือ
ก) การใชเทคโนโลยีการผลิตโดยที่ไมไดคํานึงถึงสภาพสิ่งแวดลอม เชน โรงงานทําใหเกิดน้าํ
เสีย แตไมเห็นวาเปนปญหา ปลอยน้ําเสียลงในแมน้ําลําคลอง ซึ่งกลายเปนภาระหรือปญหาน้ําเนา
เสีย ทําความเดื อดรอนใหผู อาศัยใกลเคีย ง และเปนปญ หาตอ “ตนทุน” ของภาครัฐ เนื่องจาก
ทายที่สุดภาครัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเขามารับผิดชอบ ปญหาเชนนี้ตรงกับคําศัพท
ในวิชาเศรษฐศาสตรที่เรียกวาปญหาผลกระทบแวดภายนอก (externality problems)
ข) อคติที่สัมพันธกับวัฒนธรรมการบริโภค (consumerism) สืบเนื่องจากสภาพสังคม
เปลี่ยนแปลงจากเดิมสังคมชนบทเปนสภาพสังคมเมือง การที่มีประชากรหนาแนน การมีสิ่งปลูก
สร า งสถานประกอบการและโรงงานแออั ด ในเขตเมื อ งใหญ และการขยายตั ว ของเมือ งอย า งไร
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”เมื่อปญหาวิกฤตอุบัติขึ้น เนื่องจาก
ความทับซอนของหนาที่ (overlapping of functions) ของหลายหนวยงาน ความหยอนยานของ
เจาหนาที่ (บางคน) รวมทั้งความหยอนยานโดยความตั้งใจของหนวยราชการเพื่อชวยเหลือหนวย
ธุรกิจ/สถานประกอบการ บนตนทุนของสังคมสวนรวม เชน แสรงไมรับรูวามีการปลอยของเสีย ละ
เวนไมทําหนาที่กํากับควบคุม ซึ่งความจริงเปนคอรัปชันรูปแบบหนึ่ง รวมไปถึงความออนแอของ
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หนวยงาน--เนื่องจากกําลังเจาหนาที่ไมพอเพียง งบประมาณจํากัด และขาดขอมูลสนเทศในการ
กํากับตรวจสอบที่ดีพอ และขาดการลงทุนดานขาวสารขอมูล
ง) อคติใ นเชิ งนโยบายของหนวยงานที่เกี่ ยวของ ซึ่งมักจะใหความสํา คัญ ดานเศรษฐกิจ
(GDP, GPP) มากกวาปญหาสิ่งแวดลอม ตัวอยางเชน ผูวาราชการจังหวัดเผชิญปญหาที่จะตอง
ตัดสินใจวา จะเลือกระหวางสถานการณ A (GPP ตอหัวของประชากรเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการตั้ง
โรงงานหรือนิคมอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่) กับสถานการณ B (คุณภาพของสภาพสิ่งแวดลอม
ลดลง) ผูบริหารฯมักจะมีอคติเลือก A มากกวา B เนื่องจากผลประโยชนเศรษฐกิจ (GPP) เปนสิ่งที่
มองเห็นไดชัดเจน นับเปนผลงานได รวมทั้งไดรับการสนับสนุนของฝายพอคานักธุรกิจและสถาน
ประกอบการ แต ด า นผลเสี ย หายต อ สภาพสิ่ ง แวดล อ มนั้ น มองไม เ ห็ น ไม ชั ด เจนในระยะสั้ น
ตัวอยางเชน การเจ็บปวยของคนงาน ไมสามารถพิสูจนอยางแนชัดวาเกิดจากสภาพสิ่งแวดลอมเสื่อม
โทรม เพราะว า มี ปจ จั ย อื่ น ๆเกี่ ย วข อ งกั บ สุ ข ภาพของคน ด ว ยเหตุนี้ จึ ง มี อคติ ที่ จ ะปล อ ยให เ ป น
“ปญหาของวันขางหนา”
สภาพป ญ หาสิ่ ง แวดล อ มดั ง ได ก ล า วมานี้ เกี่ ย วข อ งกั บ ระบบแรงจู ง ใจทางเศรษฐกิ จ
(economic incentive) และ “พฤติกรรม” (behaviors) ของฝายผลิต (โรงงาน ผูขาย) และฝาย
ผู บ ริ โ ภค ซึ่ ง ความจริ ง แรงจู ง ใจและพฤติ ก รรมไม ใ ช สิ่ ง ตายตั ว สามารถจะปรั บ เปลี่ ย นได
(endogenously determined)
ไมใชสิ่งที่ตายตัว ความจริงพฤติกรรมของทั้งฝายผูผลิตและ
ผูบริโภค—สามารถจะปรับเปลี่ยนไดพอสมควรโดยสรางแรงจูงใจและกําหนดกติกาใหเหมาะสม
(ตัวอยางมาตรการที่จะสามารถนําใชได เชน ภาษีสิ่งแวดลอม การกําหนดคามัดจําและคืนเงิน
ฯลฯ)
ภาครัฐสามารถจะปรับปรุงระบบการจัดการ (management
organization)
เพื่อ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชน เชน การใหความสะดวกแกประชาชน จัดใหมีหนวยรับรี
ไซเคิลของเหลือใชอยางทั่วถึงและกระจายในทุกภูมิภาค มาตรการประชาสัมพันธและรณรงค ทําให
ประชาชนได รั บ ความสะดวกที่ จ ะร ว มมื อ กั บ รั ฐ นี้ คื อ บทบาทของภาครั ฐ ในการป ด ช อ งว า ง
เนื่องจาก “ตลาดที่หายไป” (missing market) อาจจะมีขอแยงวา กิจกรรมรีไซเคิลสามารถจะ
ดําเนินการไดโดยหนวยธุรกิจเอกชนหรือโดยระบบตลาด แตธุรกิจเอกชนจะเลือกทําเพียงบางสวน
ตรงกับคําศัพทเรียกวา “การเลือกตักครีม” (cream skimming หมายถึง เลือกที่จะรีไซเคิลวัสดุที่
จําหนายได—แตวาขยะอันตรายจะไมดําเนินการเพราะวาเปนตนทุนและคาใชจาย อีกอยางหนึ่งคือ
จะเลือกดําเนินการในพื้นที่ประชากรหนาแนแนหรือมีความเจริญ แตในเขตชทบทหางไกลจะไมเขา
ไปทํา)
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ภาครัฐและหนวยราชการที่กํากับดูแลสิ่งแวดลอม สามารถจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ดานสิ่งแวดลอมได โดยออกแบบมาตรการใหมเพื่อเปลี่ยนระบบแรงจูงใจ ชักจูงใจใหทุกฝาย
รวมมือกับภาครัฐ ในการรีไซเคิล ลดการใชวัสดุบรรจุภัณฑ การนําเทคโนโลยีสะอาดมาใช จูงใจให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมมือกับหนวยราชการสวนกลาง 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” เพิ่มความสามารถเชิงวิเคราะหใหกับเจาหนาที่ของรัฐ ใหสามารถ “เขาใจเกม”
และปรับปรุงแรงจูงใจใหเหมาะสม สรางบรรยากาศใหผูผลิตหรือผูบริโภคใหความรวมมือ เชน
ขอเสนอใหสมาคมผูผลิตรวมมือกันลดการปลอยของเสีย เรียกวาเปนมาตรการโดยสมัครใจ โดย
สรางสถานการณแบบเกม (game-like situations เชน bubble reduction policy ที่ยกตัวอยางไป
ข า งต น ) และให ร างวั ล หากร ว มมื อ กั บ ภาครั ฐ แต จ ะเพิ่ ม บทลงโทษ (เช น การเพิ่ ม อั ต ราภาษี
สิ่งแวดลอม) หากเปาหมายที่ตั้งเอาไวประสบ “ความลมเหลว”
สาม การขั บ เคลื่ อ นนโยบายโดยยึ ด ถื อ หลั ก วิ วั ฒ นาการและการปรั บ ตั ว ที ล ะน อ ย
(evolutionary และ marginal change) กลาวคือ การสรางตัวอยาง (ที่ดี) เพื่อเปนการสาธิตใหผูผลิต
และผูบริโภครายอื่นๆ เห็นคลอยตาม ทําใหเห็นวา “ผลไดมากกวาผลเสีย” “ผลประโยชนสุทธิจาก
การเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นคุมคา” ฯลฯ ทั้งนี้ควรจะตระหนักวาพฤติกรรรมการบริโภคของคนเรานั้น
เกี่ยวของกับปจจัยเชิงจิตวิทยา และการประพฤติหมู (herd behavior) ตัวอยางเชน การทําตามผูนํา
เป น ต น ภายใต ก รอบคิ ด เช น นี้ หน ว ยกํ า กั บ ดู แ ลสิ่ ง แวดล อ มควรจะทํ า งานเชิ ง รุ ก โดยสร า ง
“จิ น ตนาการใหม ” กล า วคื อ ค น คิ ด มาตรการ/ตั ว อยา งนํา รอ งที่เ ปน ผลดี ตอ สภาพสิ่ ง แวดล อ ม
ถึงแมวาผลลัพธในเบื้องตนอาจจะนอย (marginal change) แตวามาตรการกระตุนอาจจะชักนําให
เกิด “โมเมนตัม”ขนาดใหญในภายหนา เมื่อคนสวนใหญ (ผูผลิตและผูบริโภค) เห็นจากตัวอยาง
สาธิตนั้นๆวาดีทั้งสวนตนและดีตอสวนรวม จะเกิด social norms ใหม เชน การลดการใชวัสดุบรรจุ
ภัณฑ ฯลฯ
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สี่ การปรับปรุงหนวยงานภาครัฐที่ทําหนากํากับดูแลสิ่งแวดลอม โดยใชแนวทางการเพิ่ม
พลังใหกับรัฐบาลทองถิ่น ซึ่งมีสถานะเปน “เจาพนักงานสิ่งแวดลอมทองถิ่น” ใหมีความรูเทาทัน
สถานการณ ควบคูกันคือปรับระบบแรงจูงใจ กลาวคือใหมีสวนรวมในภาษีสิ่งแวดลอม โดยออกแบบ
ใหเปน “ภาษีแบง” (shared tax) อีกนัยหนึ่งการนําแนวคิดของการทํางานเปนทีม และ จัดระบบ
แรงจูงใจใหทุกฝายที่เกี่ยวของ (team performance, incentive-compatible mechanisms)
2.1. บทบาทของภาครัฐในการปดชองวาง “ตลาดที่หายไป”
ตําราเศรษฐศาสตรดั้งเดิมมักจะสมมติวา สินคาและบริการ (หรือผลิตภัณฑ) เปนสิ่งที่
ประชาชน โดยสันนิษฐานวา ผลิตภัณฑ (products) เกิดจากระบบการผลิตที่ใชทุนและแรงงาน
ผลิตภัณฑใหอรรถประโยชนตอผูบริโภคหรืออีกนัยหนึ่งมีคุณคาตอสังคม การผลิตกอใหเกิดการจาง
งาน และการสรางมูลคาเพิ่มในขั้นตอนตางๆ เชน การผลิตขั้นปฐมภูมิ การผลิตขั้นทุติยภูมิ และการ
ผลิตตติย ภูมิ โดยละเลยวา ความจริงยังมี “ของเหลือใช ” หรือ “ขยะ” หรือ “ซาก” (consumer
waste) ภายหลังจากการบริโภค ซึ่งเปนปญหาของสังคมที่ตองการการจัดการและมีตนทุนคาใชจาย
ตอหนวยงานภาครัฐ อีกนัยหนึ่งกิจกรรมนั้นไดทําใหเกิดผลกระทบภายนอก (externality) ของ
เหลือใช (ซึ่งในที่นี้จะขอเรียกงายๆวา 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) เพื่อความสวยงามหรือความสะดวกแกผูบริโภคในทางใดทางหนึ่ง เชน กระปอง ขวด
ถุง กลอง ฯลฯ ซึ่งควบคูกับตัวผลิตภัณฑ (ขายควบคูกัน bundling) ซึ่งจะกลายเปนขยะในทายที่สุด
แบบจําลองนี้ตัวละครหรือองคกรสําคัญ 3 สวน
หนึ่ง ผูบริโภค
สอง ผูผลิต สินคาและบริการ รวมทั้งการใหบริการจัดเก็บขยะและรีไซเคิล
สาม ภาครัฐบาล ซึ่งมีบทบาทในฐานะผูวางแผน (social
ตรวจสอบ(regulator)

planner)

และหนวยกํากับ
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ผูบริโภค (consumer) เปนหนวยที่ตัดสินใจซื้อและบริโภคสินคาและบริการ โดยคํานึงถึง
อรรถประโยชนของสินคาและบริการเปนสําคัญ เราสามารถจําแนกสินคาออกเปน 3 กลุม คือ ก)
สินคาและบริการสวนที่ซื้อหาจากทองตลาด ข) การผลิตของตนเองภายในครัวเรือน (household
production) เชน การปรุงอาหารเพื่อรับประทานในบาน การซักรีดเสื้อผาของตนเอง การปลูกผัก
สวนครัวในบานเพื่อใชเอง ฯลฯ ค) ผูบริโภคไดรับผลกระทบภายนอกจากสภาวะแวดลอม ซึ่งอาจจะ
เปนทั้งทางบวก (เชน สภาพภูมิทัศนเมืองที่รมรื่น) หรือผลในทางทางลบ (จากมลพิษรูปแบบตางๆ
อาทิ เสียง-กลิ่นและควัน-และมลพิษทางสายตา)
ผูผลิต (producer) ซึ่งประกอบดวยสองกลุม กลุมแรกการผลิตสินคา โดยใชแรงงานและ
ทุน ขอขยายความวาคําวา “ทุน”ในที่นี้รวมวัตถุดิบ ซึ่งประกอบดวยวัสดุใหม (kq) และวัสดุรีไซเคิล
(kg) ิ นอกจากนี้ยังมีธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทําบริการจัดเก็บรวบรวมขยะ และรีไซเคิล (garbage
collection industry) ตัวอยางเชน รานรับซื้อของเกา คัดแยกขยะ นํากลับมาใชใหม
ภาครัฐ (government) ซึ่งมีบทบาทสองสถานะ หนึ่งในฐานะของผูวางแผนและกําหนด
กติกาหรือสามารถปรับเปลี่ยนแรงจูงใจ ผานคาธรรมเนียมและภาษีสิ่งแวดลอม สอง ภาครัฐใน
ฐานะผู กํ า กั บ และตรวจสอบ ทํ า หน า ที่ต รวจตราให เ ป น ตามระเบีย บ ลงโทษหน ว ยที่ก ระทํ า ผิ ด
กฎหมายสิ่งแวดลอม คําวาภาครัฐรวมถึงระบบราชการสวนกลาง และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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 ซึ่งเปนสิ่งที่มาพรอมหรือ “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) ซึ่งในที่นี้นับรวมวัตถุดิบเปนสวนของทุน

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 เนื่องจากภาคเอกชนไมตองคํานึงถึงตนทุนภายนอก จึงเกิดปญหาวาปริมาณการผลิต
จะสูงเกินกวาจุดที่เหมาะสม อีกนัยหนึ่งปญหา over-production และ over-pollution ข) การทิ้งขยะ
ฟรี หรือการกําหนดคาธรรมเนียมตนทุนต่ํากวาความเปนจริง ผลลัพธคือการทิ้งขยะและการสะสม
ของขยะ อนึ่ง การทิ้งขยะอันตรายลงในถังขยะเทศบาล – จะเกิดผลเสียหายตอระบบนิเวศเปนอยาง
มากในระยะยาว ทั้งเปนเรื่องที่ยากจะควบคุม – สะทอนสภาพ “ตลาดที่หายไป” (missing market)
อยางชัดเจน เนื่องจากไมมีหนวยงานธุรกิจจะไมเขาไปดําเนินการ และเปนบทบาทของภาครัฐ/
สังคมที่จะคัดแยกขยะอันตรายออกตางหากจากขยะทั่วไป ค) การไมมีตลาดรีไซเคิล หรือวามีแตวา
ขนาดเล็ ก เกิ น ไป หรื อ ว า ดํ า เนิ น การเฉพาะในบางพื้ น ที่ ตั ว อย า งเช น ในเขตชนบทห า งไกล
ภาคเอกชนจะไมเขาไปดําเนินการจัดเก็บเชนกัน เพราะวาปริมาณธุรกรรมนอยเกินไป ทําแลว
ขาดทุน ปรากฎการณเชนนี้มีคําศัพทเรียกวา “การเลือกตักครีม” (cream skimming) ของหนวย
ธุรกิจ เชน การเลือกจัดการเฉพาะขยะที่จําหนายได แตวาละเลยการจัดการขยะอันตราย ง) ความ
บกพรองเชิงสถาบันอื่นๆ อาทิเชน ความหยอนยานของพนักงานเก็บขยะ การขาดระบบจัดการ หรือ
ความไมชัดเจนวาเปนความรับผิดชอบของหนวยงานใด จ) การลักลอบทิ้งขยะหรือกากอันตรายใน
เขตพื้นที่หวงหาม 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) โดยมีเนื้อหาสรุปไดวา ผูผลิตจะตองรับผิดชอบมากกวา
การผลิตหรือจําหนายผลิตภัณฑของตน จะตองรับผิดชอบรับของเหลือ-ซาก-บรรจุภัณฑที่เกี่ยวของ
ดวย B. มาตรการมัดจํา-คืนเงิน (deposit-refund scheme) หมายถึงการสรางแรงจูงใจใหผูซื้อ
จายคามัดจําสําหรับผลิตภัณฑหรือบรรจุภัณฑและจะตองนําซากหรือของเหลือใชมาคืน (เชน ขวด
กระปอง ฯลฯ) พรอมกับรับเงินคามัดจําคืนภายหลังการใชโดยนําซาก/ของเหลือมาคืน
ทั้งสองมาตรการนี้มีเนื้อหาประการสําคัญคือ การทําใหการเกิดขยะหรือทิ้งขยะ “มีราคา”
เพื่อสงสัญญาณใหผูบริโภคหรือผูผลิตทราบวา มีตนทุนและคาบริหารจัดการที่จะตองคํานึง โดยนัย
นี้ผูผลิตและผูบริโภคจะคนหาทางเลือกเพื่อจะลดคาใชจาย เชน ลดการใชบรรจุภัณฑที่ไมจําเปน
หรือใชบรรจุภัณฑที่รีไซเคิลได ซึ่งหากมีระบบและกติกาที่ชัดเจนจะมีผลทําใหตลาดรีไซเคิลและ
การจัดเก็บของเหลือ(garbage collection industry) มีขนาดใหญขึ้น อีกนัยหนึ่ง “สรางตลาดรี
ไซเคิล” และถาหากภาครัฐจะสรางระบบ cross-subsidization เชน เก็บภาษีสิ่งแวดลอมแลวนํา
รายไดบางสวนมาเปนการอุดหนุนใหนําขยะอันตราย โดยจายเงินใหหนวยรับจัดการขยะอันตราย
(hazardous waste management) ใหรับบริการจากประชาชนฟรี (แตไดรับเงินอุดหนุนตอหนวย
จากภาครัฐ)
การแทรกแซงของรัฐ ครั้งนี้ มิไดหมายความวา ภาครัฐจะตองเขา ไปดํา เนินการเอง แต
ภาครัฐควรจะทําบทบาทความริเริ่ม สงสัญญาณที่ถูกตอง กําหนดกติกาและระบบองคกร/หนวยงาน
ขึ้นมาบริหารจัดการ (setting rule of the game และ institutionalization) ซึ่งรวมหนวยงานธุรกิจ
ประชาคม โดยภาครัฐใหการอุดหนุนดานงบประมาณ กําหนดแรงจูงใจที่เหมาะสม กําหนดกลไก
เชน คาธรรมเนียม ภาษีสิ่งแวดลอม คาปรับเมื่อเกิดกรณีละเมิดตอสภาพสิ่งแวดลอม ความจริง
ภาครัฐยังสามารถจะแทรกแซงในรูปแบบอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การใหขอมูลสนเทศแกผูบริโภค
(information disclosure) หมายถึง การใหขาวสารขอมูลระหวางวาผลิตภัณฑชนิดนี้มีคุณภาพดี ไม
ทําลายสิ่งแวดลอม เพื่อจูงใจใหผูบริโภครวมมือกับภาครัฐ
ประเด็นสําคัญที่ภาครัฐควรจะใหความสําคัญ คือ การปรับปรุงระบบสถาบันขึ้นมาดูแลและ
จัดการของเหลือใชจากผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หมายถึง กําหนดความรับผิดชอบใหแกหนวยงาน
และองค ก รมาทํ า หน า ที่ นํ า กลั บ มาใช ใ หม ทั้ ง นี้ อ งค ก รนี้ จ ะต อ งมี แ ขนขาทุ ก ระดั บ กล า วคื อ
ระดับชาติ-ระดับภูมิภาค-และระดับทองถิ่น พรอมกับลดชองวาง “ตลาดที่หายไป” และใหการ
สนั บ สนุ น ด ว ยมาตรการการคลั ง เพื่ อ สิ่ ง แวดล อ ม (ภาษี สิ่ ง แวดล อ ม) พร อ มกั บ ทํ า หน า ที่
ประชาสัมพันธและสงสัญญาณถึงผูผลิตและผูบริโภค
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3. ข อ เสนอมาตรการเชิ ง รุ ก ด า นสิ่ ง แวดล อ ม เครื่ อ งมื อ เศรษฐศาสตร เ พื่ อ
สิ่งแวดลอม
P1:
การปฏิรูปการคลังแนวใหม โดยใชภาษีสิ่งแวดลอม เพื่อสรางแรงจูงใจให
ผูบริโภคและผูผลิตรวมกับภาครัฐในการรีไซเคิล และจัดระบบองคกรดานรีไซเคิล
ในบทความนี้ผูเขียนขอใชคําวา “การคลังเพื่อสิ่งแวดลอม” หมายความถึง ความพยายาม
ที่จะปรับปรุงนโยบายและมาตรการทางการคลัง (ภาษี รายจายงบประมาณและการอุดหนุน) เพื่อ
พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยสรางแรงจูงใจในทางบวกใหกับกิจกรรมที่ “เปนมิตร”ตอสิ่งแวดลอม
ในทางตรงกันขามแรงจูงใจทางลบตอกิจกรรมที่สรางปญหาตอสภาพสิ่งแวดลอม ควบคูกันคือการ
สรางระบบสถาบัน/องคกรเพื่อทําหนาที่รีไซเคิล โดยยกตัวอยางประกอบดังตอไปนี้
o ขยะชุมชน (community waste) เกิดจากของเหลือใชของครัวเรือน เชน หลอดไฟฟา
กระปองยาฆาแมลง แบตเตอรีมือถือ แบตเตอรีรถยนต/มอเตอรไซด ยางรถยนต ฯลฯ
ซึ่งเกิดจากระบบการผลิตอุตสาหกรรม ความจริงตองยอมรับวามีตัวอยางการรีไซเคิล
อยู แ ล ว โดยภาคเอกชน (ซาเลงและร า นคา รี ไซเคิ ล ) เนื่อ งจากชิ้น สวนบางประเภท
สามารถจะนํามาคัดแยกและนํากลับมาใชใหม ดังประจักษจากตัวอยางรานคายอย ซา
เลงกระจายอยูในแทบทุกจังหวัด และตัวอยางระบบการจัดการขนาดใหญ กรณีบริษัท
วงศพานิช (ซึ่งเริ่มตนที่จังหวัดพิษณุโลก ปจจุบันไดขยายกิจการออกไปทั่วทุกภูมิภาค
ของประเทศ) - แตการเติบโตของการคัดแยกขยะโดยธุรกิจภาคเอกชน ไมใชคําตอบ
สุดทายที่จะชวยแกปญหาสิ่งแวดลอม ขอเสนอในที่นี้คือภาครัฐควรจะมีบทบาทปด
ชองวางที่หายไป (filling the missing gap) ดังจะขยายความตอไปนี้
บทความนี้สันนิษฐานวา การนําของเหลือกลับมาใชใหมโดยภาคเอกชนนั้น ไมสามารถ
ทําไดอยางสมบูรณ หรือไมทั่วถึง มีแนวโนมจะ “เลือกตักครีม” (cream skimming) เนื่องจาก
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) ดวยเหตุนี้เองซากที่เปนสารอันตรายจะถูกละเลย
หรือทิ้งรวมในขยะเทศบาล ซึ่งเปนอันตรายตอการปนเปอนของสารเคมีในดินและในน้ํา
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ธุรกิจรีไซเคิลของภาคเอกชนมีแนวโนมที่จะกระจุกตัว (หรืออีกนัยหนึ่งทํางานไดดี) เฉพาะ
ในเขตเมืองหรือในเขตชุมชนหนาแนน แตจะไมขยายไปถึงพื้นที่นอกเมืองหรืออยูหางไกล เพราะวา
ไมคุมกับตนทุนและคาใชจาย ซึ่งตรงกับคําอธิบายของนักเศรษฐศาสตรวา “ตลาดบางเกินไป”
(too thin a market)
เพื่อจะทําใหระบบรีไซเคิลของสังคมทํางานอยางทั่วถึงทุกพื้นที่ (spatially completed) และ
ครบถวนในแงผลิตภัณฑ (รวมทั้งนําขยะอันตรายมากําจัดอยางถูกวิธี) บทบาทของภาครัฐจําเปน
เพื่อจะ “เติมเต็ม” หรือ “ปดชองวาง” ซึ่งความจริงทําไดเนื่องจากภาครัฐมีอํานาจที่ภาคเอกชนไมมี
นั่นคืออํานาจการจัดเก็บภาษี (power to tax) แตทั้งนี้ระบบภาษีสิ่งแวดลอมมีลักษณะพิเศษ
กลาวคือ หนึ่ง ภาษีสิ่งแวดลอมไมไดเนนการสรางรายได สอง การีไซเคิลรายไดและคาธรรมเนียม
จากภาษีสิ่งแวดลอมนํามาสนับสนุนกิจกรรมที่เปนคุณตอสิ่งแวดลอม และเพื่อใหการจัดเก็บมีครบ
ทุกพื้นที่ ในเมือง ในเขตชนบท จึงตองสรางมีหนวยรับซื้อ (buy-back guarantee scheme) ทุก
ระดับ – ทั้งนี้แตละหนวยอาจจะมีกําไรหรือขาดทุน ไมเทากัน แตภายใตการจัดการของภาครัฐและ
โดย cross-subsidization ระบบเชนนี้ก็สามารถดํารงอยูได สาม สรางระบบจัดการและรับผิดชอบที่
มีทั้งหนวยงานกลาง (สํานักรีไซเคิลระดับชาติ) หนวยงานภูมิภาค (อบจ.) และหนวยงานพื้นที่
ไดแก ธุรกิจซาเลง ประชาคม และองคการบริหารสวนตําบล โดยแบงรายไดใหทุกฝายที่รวมมือ
เพราะตระหนักถึงการทํางานเปนทีม (team performance) สี่ การนํารายไดภาษี/คาธรรมเนียม
ดังกลาว มาแบงสรรอยางเหมาะสม ตามบทบาทหนาที่ของแตละสวน ความหมายลึกซึ้งคือการสราง
การทํางานเปนทีมและจัดแรงจูงใจใหเปนประโยชนกับทุกฝาย หา ผูบริโภค (ครัวเรือน) ไดรับ
ประโยชนจากการรวมมือกับรัฐในการนํากลับมาใชใหม (การรับซื้อคืน อีกนัยหนึ่งทําให การทิ้งขยะ
นั้นมี “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 เพื่อบริหารภาษี
สิ่งแวดลอมหรือคาธรรมเนียมสิ่งแวดลอมในรูปแบบใหม 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 ทั้งนี้กองทุนฯนี้จะมีเงินหมุนเวียน
ตลอดเวลา คาธรรมเนียมผลิตภัณฑนี้ทําหนาที่เหมือนกับ “เงินมัดจํา” (deposit) สวนมาตรการ
รับซื้อคืน (buy-back scheme) ทําหนาที่ “คืนเงิน” (refund) ใหกับประชาชนที่รวมมือกับภาครัฐ
จะเห็นวา ความตั้งใจของภาษีนี้คือการจัดเก็บ “ภาษีการทิ้ง” ไมใชการหามปรามประชาชนมิใหใช
หรือบริโภคสินคานั้นๆ จึงแตกตางจากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตโดยทั่วไป (ภาษีสุราและภาษี
ยาสูบ)
ขยายความ คาธรรมเนียมผลิตภัณฑ กําหนดในอัตราหนึ่ง เชน 100 บาทตอยางรถยนต
หนึ่งเสน สวนการรับซื้อคืนยางเกา (scrap tire) กําหนดใหเทากับ 50 บาทตอเสน สวนตาง
(margin = 50 บาทตอเสน) เพื่อเปนรายไดซึ่งจะตองนํามาทํากิจกรรมที่เปนคุณตอสภาพ
สิ่งแวดลอม กลาวคือ ให เป นรางวัลแกห นวยงานที่รวมเปน “ที ม” ประกอบดวย สํานั กรีไซเคิล
ระดับชาติที่จะทําหนาที่รณรงคและประชาสัมพันธ และตองจายใหกับบริษัทกําจัดกากอันตราย ใน
สวนของ hazardous contents ที่รวมอยูในตัวขยะนั้นๆ และชวยลดปญหาขยะของเทศบาล ลดความ
เสี่ ย งการปนเปอ นของสารเคมี ใ นดิน และน้ํา ระดั บภูมิ ภ าคคื อ อบจ. ที่จ ะทํา หน า ที่ “รวบรวม”
(recycled waste collection) และ “ประสาน” ในระดับจังหวัด ระดับที่สามคือหนวยจัดเก็บขยะจาก
บานเรือน คัดแยกขยะ โดยการรับซื้อคืนในราคาที่กําหนด (เชน รับซื้อยางเกาในราคา 50 บาทตอ
เสน)
วิเคราะหกลไก/มาตรการ แบบจําลองและตัวอยาง
ขอเสนอใหจัดเก็บคาธรรมเนียมผลิตภัณฑ (ซึ่งจะทําหนาที่เหมือน “มัดจํา” จัดเก็บจาก
แหลงผลิตหรือแหลงนําเขา) เพื่อเหตุผลความสะดวกและการประหยัด เนื่องจาก“จุดจัดเก็บ” จะมี
จํานวนนอย (เปรียบเทียบกับเก็บจากแหลงจําหนาย) ดังนั้น การรั่วไหลต่ํา ฐานภาษีในกรณีนี้คือ
ผลิตภัณฑจากโรงงานซึ่งมีซากหรือของเหลือ (บางสวนอาจจะมี hazardous contents ในขยะดวย
เชน แบตเตอรีรถยนต แบตเตอรีมือถือ คอมพิวเตอร ตูเย็น เครื่องปรับอากาศ หลอดไฟ เปนตน)
สมมติวา อัตราคาธรรมเนียมผลิตภัณฑเทากับ m บาทตอหนวย
การรับซื้อซากผลิตภัณฑคืนจากประชาชน กําหนดเทากับ n บาทตอหนวย
ดังนั้นภายใตระบบจัดการนี้ 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 ในหนึ่งปยอมจะมีการเปลี่ยน
ยางรถยนต สมมติตัวเลข 2 เสนตอป (การเปลี่ยนยาง 4 เสนภายในเวลาสองป) หรือการเปลี่ยนแบ
ตเตอรี 0.5 ลูกตอป (สมมติวาอายุการใชงานของแบตเตอรีเทากับ 2 ป) จํานวนยานพาหนะจาก
สถิติการจดทะเบียนทั่วประเทศประมาณ 25 ลานคัน ดังนั้น ประมาณการวาจะมีการเปลี่ยนยาง
รถยนต 50 ลานเสนตอป หากกําหนดคาธรรมเนียมผลิตภัณฑยางรถยนตในอัตรา 100 บาทตอ
เสน และกําหนดอัตรารับซื้อคืน 60 บาทตอเสน โดยนัยนี้เงิน 3,000 (50 x 60) ลานบาทเตรียม
ไวสําหรับการรับซื้อคืน สวนที่เหลือ 2,000 ลานบาทตอปซึ่งเปนรายไดสุทธิเขากองทุนรีไซเคิลที่จะ
ถูกนําไปทํากิจกรรมตางๆ ที่เปนผลดีตอสิ่งแวดลอม เชน การประชาสัมพันธ การวิจัยเพื่อสงเสริมรี
ไซเคิลและอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยแบงใหระหวางสวนกลาง (สํานักรีไซเคิล) องคกรบริหารสวน
จังหวัด (อบจ.) และหนวยงานภาคเอกชน/ชุมชนที่ทําหนาที่เปน “รานคายอย” รับซื้อซากยาง
รถยนตกลับคืน
ตัวอยางของขอเสนอมาตรการเชิงรุกดังกลาว เปนการนําเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรมาใช
เพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งในแงการวิเคราะหมีลักษณะดังนี้
หนึ่ง เปน การสร า งทางเลือ กใหมใ หป ระชาชน โดยไมใ ช วิธีก ารบังคับ แต เป น การจูง ใจ
ทางออม หรือกึ่งบังคับ เนื่องจากภาษีผลิตภัณฑนี้จะถูกบรรจุไวในยางรถยนตทุกเสน ทางเลือกของ
ผูบริโภคคือ ก) รวมมือกับรัฐในการนําซากยางรถยนต มาขายคืน ณ จุดที่รับซื้อ โดยจะไดรับเงิน n
บาทตอหนวยคืน ข) ไมรวมมือกับรัฐ หมายถึง เสียเงินคามัดจํา m บาทตอหนวย โดยนัยนี้
คาธรรมเนียมผลิตภัณฑจึงเปรียบเสมือนเปน contingent tax
สอง ควบคู กั บ การจั ด เก็ บ ค า ธรรมเนี ย มผลิ ต ภั ณ ฑ และสร า งจุ ด รั บ ซื้ อ คื น (buy-back
scheme) ที่กระจายทั่วประเทศ โดยสรางระบบจัดการ ประกอบดวย สํานักรีไซเคิล (ระดับชาติ)
องคการบริหารสวนจังหวัด ทําหนาที่ในภูมิภาค และหนวยรับซื้อคืน
สาม ภายใตระบบนี้เปดโอกาสใหมี cross-subsidization ได เนื่องจากขยะบางสวนที่เปน
อันตราย (hazardous waste / contents เชน ซากโทรทัศนมีหลอดภาพที่มีสารปรอทเจือปน
เชนเดียวกับจอคอมพิวเตอร ตูเย็น แบตเตอรีมือถือ ฯลฯ) ซึ่งจําเปนตองกําจัดอยางถูกวิธี และมี
บริการ
สี่ ระบบการจัดการเช นนี้ สรา ง “พันธมิต ร” กลาวคือใหมีห น วยงานหลายระดั บทํา งาน
รวมกัน ตั้งแตสวนกลาง สวนภูมิภาค และหนวยรับซื้อคืนในพื้นที่ ซึ่งอาจจะรวมภาคประชาคม
ธุรกิจซาเลง และองคการบริหารสวนตําบล โดยใหผลประโยชนซึ่งสอดคลองกับหลัก incentivecompatability
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หา ภายใตระบบนี้ หมายถึง การจัดทําธุรกิจรวบรวมขยะเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญ (
waste collection industry) ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เก็บขยะทุกประเภท รวมถึงขยะอันตราย
หก การทํางานภายใตระบบนี้อาจจะมิไดคํานึงถึงขอจํากัด “กําไร” (profit constraint) ซึ่ง
ตา งจากธุ ร กิ จ เอกชน ระบบจั ด การนี้อ าจจะดํ า รงอยู ได แ ม วา กํา ไรเท า กับ ศู น ย – หรื อแมแ ต จ ะ
ขาดทุน—โดยใชงบประมาณของรัฐบาลเพิ่มเติม แตโดยเหตุผลความคลองตัวของการบริหาร—เสนอ
วา ควรจะทําใหรายรับและรายจายสมดุลหรือเกินดุลเล็กนอย และขอเสนอทําใหบริหารแบบกองทุน
นอกงบประมาณ (earmarked fund) ก็เพื่อความสะดวกและคลองตัวของการบริหารจัดการ
หมายเหตุ กรณีการรวบรวมซากยางรถยนตนั้น ความจริงยังมี “ผลลนออกในทางบวก”
(positive spillover effects) ตอการผลิตปูนซีเมนต กลาวคือ การแปลงยางรถยนตเกา (scrap tire)
มาเปนพลังงานความรอน (heat energy) โดยจําหนายตอหรือใหฟรีแกโรงงานปูนซีเมนต ซึ่งจะ
นํ า ไปใช เป น เชื้ อ เพลิ งในโรงงาน ทั้ งนี้ร ะบบเช นนี้ยั งไม เกิด ขึ้ นจริงในป จ จุบั น เนื่ อ งจากโรงงาน
ปูนซีเมนตไมมีความแนใจในปริมาณยางเกาที่จะปอนเขาโรงงาน (โรงงานปูนซีเมนตจะตองดัดแปลง
โรงงานใหรับยางเกา ซึ่งมีคาใชจาย fixed cost ของการดัดแปลงโรงงาน หากปริมาณยางที่จะ
ปอนเขานอยเกินไปหรือไมแนนอน – “ตลาด” ก็จะไมเกิดขึ้น)4
P2 การกําหนดคาธรรมเนียมที่สอดคลองกับหลักการ Full-cost resource pricing
คาธรรมเนียมการใช (user fee) ในกรณีนี้หมายถึง คาภาคหลวง (แร ปโตรเลียม) การ
จัดเก็บขยะและคาใชพื้นที่ทิ้งขยะ การใช (น้ํา และคาบําบัดน้ําเสีย) เปนตน ซึ่งภาครัฐมีอํานาจ
หนาที่กํากับดูแล และมีอํานาจตามกฎหมาย ในอดีตการกําหนดคาธรรมเนียมการใชทรัพยากร
มิไดคํานึงถึงมิติของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมากนัก เนื่องจากมีอุปทานมาก – แตเมื่อ
สถานการณเปลี่ยนไป ทรัพยากรธรรมชาติรอยหรอลง เปรียบเทียบกับปริมาณความตองการ จึงควร
จะปรับคาธรรมเนียมการใชใหสอดคลองกับความหายากของทรัพยากร (resource scarcity)5

4

5

ฝายผูประกอบการ (โรงงานปูนซีเมนต) มีความตองการ แตจะตองปรับระบบเตาเผาเพื่อรองรับการนํายางเกามาใช ทั้งนี้มี
ตนทุนหลายรอยลานบาท ภายใตระบบปจจุบัน “ตลาด” ยังไมเกิดขึ้น เนื่องจากปริมาณยางเกาที่จะเขาระบบมีนอยเกินไป
ดังนั้น การปรับระบบการจัดการใหทั่วถึงโดยที่ภาครัฐเปนฝายริเริ่ม จะทําใหปริมาณรีไซเคิลยางรถยนตมีจํานวนมาก และ
พอเพียงตอการลงทุนของโรงงานปูนซีเมนต (หรือโรงงานอื่นๆที่ตองการยางเกาไปเปนพลังงานความรอน) หมายถึง การ
ปรับเปลี่ยนสภาพ จาก missing market ใหกลายเปนตลาด หมายเหตุ มีตัวอยางการนํายางรถยนตเกาไปใชเปนพลังงานความ
รอนในหลายประเทศ เชน ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา
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 “มิติพื้นที่” (scarcity of space) ประจักษไดอยางชัดเจนในเขตชุมชนหรือเมืองใหญ ไดแก
พื้นที่ทิ้งขยะ พื้นที่จอดรถ คาเชาที่ดิน .. มีราคาแพงและ “หาไดยาก” ทํานองเดียวกันปริมาณน้ําเสีย
ที่เคยบําบัดไดเองตามธรรมชาติ ในแหลงน้ําลําธารหรือพื้นที่วางเปลาที่เคยมีอยูมากมาย แตใน
ปจจุบันพื้นที่วางเปลาในเมือง ลดนอยลงตามลําดับ และปริมาณของน้ําเสียที่ปลอยออกมาแตละวัน
เกินกวา carrying capacity ของธรรมชาติ
ขอขยายความเพิ่มเติมวา การนําหลัก full-cost resource pricing มาประยุกตกับกรณีการ
ใชน้ํา ราคาของการใชน้ําประกอบดวยสามสวน กลาวคือ สวนแรก คาเสียโอกาสของน้ํา (ดิบ)
หมายถึง การนําน้ําจากแหลงธรรมชาติเชนแมน้ําลําคลอง ไมใชของฟรี เนื่องจากมีคาเสียโอกาส
สําหรับสาขาอื่นๆ เชน หากภาคการเกษตรและแหลงตนน้ําใชน้ํามากเกินไป ปริมาณน้ําที่จะเหลือ
มาใช ณ ปลายน้ํา ยอมจะลดลง สวนที่สอง คาการผลิตน้ําประปา สวนที่สาม การบําบัดน้ําเสีย
เนื่องจากน้ําดีจะตองกลายเปนน้ําเสียในที่สุด ซึ่งเปนภาระของหนวยงานรัฐ (อปท.)7
6

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
นักการเมืองทองถิ่น ซึ่งถึงแมเห็นดวยและเขาใจการจัดการสิ่งแวดลอม แตเกรงวาจะเสียคะแนนนิยม
ไมอยากจะเก็บคาธรรมเนียมหรือภาษี ประการที่สาม การจัดการแบบแยกสวน (too narrowly
separation of organization) เชน น้ําประปาดําเนินการโดยรัฐวิสาหกิจ (การประปานครหลวง การ
ประปาภูมิภาค) แตหนาที่บําบัดน้ําเสียเปนภาระของ อปท. – การจัดเก็บคาธรรมเนียมน้ําเสียควร
จะรวมอยูในคาน้ําประปา เพราะเปนเรื่องเดียวกัน แตวาการแยกหนาที่ใหเปนสองหนวยงาน ทําให
การรวมมือยาก (ทั้งๆที่หนวยงานรัฐวิสาหกิจและรัฐบาลทองถิ่น ความจริงเปนสวนหนึ่งของภาครัฐ
– ซึ่งเปนเรื่องนาแปลกที่ภาคราชการเหมือนกันแตไมสามารถรวมมือกันทํางานได อยางไรก็ตาม
อุปสรรคเชนนี้มีทางออกและแกไขไดไมยาก มาตรการที่จะไดผลคือการ“สั่งการ” จากรัฐบาลให
หนวยงานของรัฐปฏิบัติตาม)

6
7

ดุบทความของ Jeremy Warford เอกสารการวิจัยสาขาเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม เผยแพรโดยธนาคารโลก
รายงานการวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไดเสนอบทวิเคราะหวาดวยการตั้งราคาน้ําที่สอดคลองกับหลัก fullcost resource pricing โดยใชกรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเปนกรณีศึกษาที่นาสนใจ ประการหนึ่ง ภูเก็ตเปนพื้นที่เกาะที่มีลักษณะ
เฉพาะตัว แยกออกจากจังหวัดอื่นๆ ไมมีปญหา upstream – downstream water pollution ประการที่สอง อุปทานของน้ําฝน
ของเกาะภูเก็ต มากมาย ถึงกระนั้นก็ตาม ปญหาขาดแคลนน้ําก็ยังเกิดขึ้น เนื่องจากนักทองเที่ยวจํานวนหลายลานคนตอป
ประการที่สาม ภาครัฐไดใหการสนับสนุนลงทุนในแหลงบําบัดขยะ และน้ําเสีย จํานวนนับพันลานบาท

สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม

18

เพื่อจูงใจใหหลัก full-cost resource pricing ถูกนํามาปฏิบัติ อาจจะตองสรางแรงจูงใจ เชน
ในการใหรางวัลการปกครองทองถิ่นแบบมีธรรมาภิบาล จึงเสนอใหเพิ่มตัวชี้วัดดานสิ่งแวดลอม การ
จัดเก็บคาธรรมเนียมคาบริการ และ cost-recovery ในระดับเทศบาล (หมายเหตุ คณะกรรมการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดจัดสรรวงเงิน 1,000 ลานในแตละปเพื่อเปน
รางวัลให อปท. ที่มีการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล ตั้งแตป 2546 เปนตนมา นอกจากนี้ยังมี
การใหรางวัลโดยสถาบันอื่นๆ เชน สถาบันพระปกเกลา สถาบันสิ่งแวดลอมไทย เปนตน)
โครงการอบรมความรูดานบริหารจัดการสิ่งแวดลอมให อปท. เปนอีกวิธีการหนึ่ง ที่หนวย
ราชการสวนกลางที่มีหนาที่กํากับดูแลสิ่งแวดลอม ควรเรงดําเนินการ ควบคูกับการถายโอนภารกิจ
P3: การนําพันธบัตรสิ่งแวดลอมมาใชกับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงเกิด“มหันตภัยขนาด
ใหญ”
มาตรการนี้เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากการผลิตบางประเภทมีศักยภาพทําให
เกิด “มหันตภัยขนาดใหญ” (catastrophic damage) ตอสภาพสิ่งแวดลอม เชน โรงงานระเบิด การ
รั่วของทอกาซ อุบัติภัยน้ํามันหกในทะเล ฯลฯ ถึงแมวาความนาจะเปนต่ํา แตก็มีโอกาสที่จะเกิดขึน้ ได
และมีตัวอยางมากมายในตางประเทศ จุดออนที่ผานมาของระบบจัดการของประเทศไทย คือ การ
รอแกปญหาหลังเกิดเหตุการณ หนวยราชการไมรูเทาทันขอมูลฝายผูประกอบการ หรือความหยอน
ยานของเจาหนาที่ภาครัฐ ทางออกของเรื่องนี้คือการปรับระบบการบริหารจัดการแนวใหม ใน
แนวทางปองกันมากกวารอแกปญหา กลาวคือ เพิ่มแรงจูงใจใหฝายประกอบการระมัดระวัง ใชหลัก
ปลอดภั ย ไว ก อ น (safety-first และการลดทอนความเสี่ ย งภั ย --คล า ยคลึ ง กั บ หลั ก เศรษฐกิ จ
พอเพียง) ขอเสนอที่ชัดเจนคือ การกําหนดเงื่อนไขใหโรงงานถือพันธบัตรสิ่งแวดลอม โดยมีเงื่อนไข
หักเงินจากดอกเบี้ยหรือเงินตนหากพบวา ทําใหเกิดอุบัติภัยตอสิ่งแวดลอม เชน การปลอยน้ํามันหก
การรั่วไหลของกาซหรือสารเคมีที่โรงงานใชในดินหรือน้ํา ฯลฯ – การปรับระบบนี้ความจริงเปนเรื่อง
ที่เขาใจไดไมยาก นิสิตนักศึกษาที่ตองเชาหอพัก จะตองจายคามัดจําความเสียหายจํานวนหนึ่ง เพื่อ
ปรามและทําใหมีการชดเชยความเสียหายฉันใด โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญที่มีศักยภาพทําให
เกิด catastrophic damage ยิ่งควรจะตองดําเนินการเชนเดียวกัน
ขอเสนอที่เปนรูปธรรม เปนดังนี้
A:

กําหนดเงื่อนไขใหโรงงาน/สถานประกอบการ/โครงการที่มีศักยภาพเกิดปญหา
“มหันตภัยสิ่งแวดลอม” ถือพันธบัตรของรัฐบาลเพื่อสิ่งแวดลอม (เปนชุดพันธบัตรที่
จะออกใหม) โดยผูถือพันธบัตรจะไดรับดอกเบี้ยและเงินคืนตามกําหนด (พันธบัตร
อาจจะมีอายุ 3-5 ป) โดยเพิ่มเติมเงื่อนไข environmental performance กลาวคือ หาก
กิจกรรมของฝายผลิตทําใหเกิดผลเสียหายตอสภาพสิ่งแวดลอมอยางใดอยางหนึ่ง เชน
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การปนเป อ นของสารเคมี ใ นน้ํ า และดิ น ก็ จ ะถู ก หั ก คื น ตามความเสี ย หาย ถ า หาก
คาเสียหายนั้นเกินกวา—ภาครัฐจะฟองรองเรียกความเสียหายเพิ่มเติม
B:

เงินทุนที่ไดจากจากการจําหนายพันธบัตร ซึ่งเปนเงินทุนของภาครัฐ ขอสมมติเปน
ตัวเลขวา 10,000 ลานบาท (ตัวเลขรวม) รัฐบาลควรจะแบงสรรเงินทุนนี้ใหแกหนวย
ยอย (พื้นที่) ใหถือเงินทุนและบริหารจัดการแทนรัฐ (วิธีมอบอํานาจ) โดยอนุญาตให
หนวยยอยใชรายไดจากดอกเบี้ยไปทํากิจกรรมดานสิ่งแวดลอม เชนมาตรการตรวจตรา
ปองกันการรั่วไหลและอุบัติภัย รายงานขอมูลเมื่อเกิดเหตุ เชน อุบัติภัยยอยๆ หมาย
เหตุ หนวยพื้นที่ที่เปนสมาชิกของเครือขายสิ่งแวดลอม อาจจะกระจายไปทุกพื้นที่ของ
ประเทศไทย โดยจัดสรรใหตามสัดสวนของ potential impacts ตัวอยางเชน ในพื้นที่ 3
จังหวัดในภาคตะวันตกที่ทอกาซพาดผาน ซึ่งตองเผชิญความเสี่ยงภัยจากโครงการทอ
ก า ซหากเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ควรได รั บ เงิ น ทุ น มากตามสั ด ส ว น ข อ เสนอเช น นี้ มี ห ลั ก คิ ด
เบื้องหลัง กลาวคือ เปนความเสี่ยงที่กระจุกตัวในบางพื้นที่ –แตวาผลประโยชนกระจาย
(diversified benefits but concentrated risks) ถึงแมฝายผูประกอบการและหนวย
ราชการจะอธิบายวา โครงการนี้มีความปลอดภัยสูง และเปนผลดีตอชาติบานเมือง แต
ตองยอมรับวามีผูไดและผูเสีย (winners – losers) หากดําเนินเพิ่มอีกขั้นตอนหนึ่ง
“การชดเชย” ใหประโยชนใหกับพื้นที่เสี่ยงและกลุมเสี่ยง การมอบหมายอํานาจใหพนื้ ที่
สามจังหวัดดูแลเงินกองทุน (เชน 20% ของ 10,000 ลานบาทตามตัวเลขสมมติ
ขางตน) เพื่อชวยตรวจตราเหตุผิดปกติ เชน การรั่วไหลของทอกาซ เปนทางหนึ่งที่จะ
ช ว ยสร า งความไว ว างใจให กั บ พื้ น ที่ หน ว ยย อ ยอาจจะไม มี ผู เ ชี่ ย วชาญด า นวิ ช าการ
(ปโ ตรเคมี) โดยตรง แตสามารถจะนํ า รายไดจากดอกเบี้ยมาจา งผูเชี่ยวชาญมาให
คําปรึกษา หรือจางคนมาทํางานวิจัย อีกนัยหนึ่งเปนการเพิ่มความรูใหกับหนวยงาน
พื้นที่และภาคประชาชน ใหเทาทันกับฝายโรงงานผูประกอบการ

P4: โครงการลดปริมาณของเสียและรีไซเคิลโดยสมัครใจโดยภาคธุรกิจ
มาตรการการลดมลพิษโดยสมัครใจของภาคธุรกิจ ถูกนํามาประยุกตใชในหลายประเทศ
โดยใชวิธีการเจรจาตอรองและจูงใจโดยหนวยราชการที่ทําหนาที่กํากับสิ่งแวดลอม โดยประสาน
ความรวมมือกับสมาคม/ชมรมผูผลิตอุตสาหกรรม โดยกําหนดเปาหมายการลดการปลอยของเสีย
ยกตัวอยางการกํากับมลพิษทางอากาศ เชน ตั้งเปาหมายลดการปลอย greenhouse gas ใน
บรรยากาศ – เปนเรื่ อ งยากที่ภ าครั ฐ จะติ ด ตามวัด การปลอ ยก า ซ (มลพิษ ) ณ ปลายทอ ซึ่ง จะ
กลายเปน non-point source pollution ในทายที่สุดถึงแมตรวจวัดความเขมขนได แตก็ยากที่จะ “จับ
มือใครดม”
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ลักษณะของมาตรการจูงใจใหภาคธุรกิจ “ลดของเสีย”โดยสมัครใจ มีขั้นตอนเหมือนกับการ
สราง “สถานการณเกม” หนึ่ง หนวยงานกํากับสิ่งแวดลอม (เชน EPA ของสหรัฐ) มีความประสงค
จะลดปริมาณมลพิษทางอากาศ เชน การปลอย greenhouse gas ไดติดตามคนควาวาในแตละปมี
การปลอยกาซ สมมติวา x ตันตอป และตองการจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (อยางคอยเปนคอยไป)
โดยอาจจะเริ่มลดสมมติวารอยละ 15 ในหาปแรก คือ ตองการลดปริมาณเหลือ 0.85 x นี้คือ
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 (สิ่งแวดลอม)
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สถานการณแบบเกม
หนวยงานภาครัฐเสนอทางเลือกใหฝายผูประกอบการ
A.
B.
“เหมือนปจจุบัน”

“ลดปริมาณ greenhouse gas 10%”

การตอบสนองของฝายผูป ระกอบการ

ไมรวมมือ

รวมมือ

ภาครัฐตอบสนอง ปรับนโยบาย (ภาษี หรือ ใหเงินอุดหนุน)

ไมรวมมือ –
เพิ่มอัตราภาษีสงิ่ แวดลอม

รวมมือ
ใหเงินอุดหนุน

ทางฝายธุรกิจ มีทางเลือกจะ “ตอบรับ” (Y) หรือ “ไมสนองตอบ” (N) ถาหากขอเสนอ A
ไดรับการสนองตอบ (ซึ่งเปนผลดีตอสวนรวม) ภาครัฐจะปรับปรุงมาตรการซึ่งเปนผลบวก (เชนลด
ภาษีหรือเพิ่มเงินอุดหนุน) แตถาหากขอเสนอ A ไมไดรับการสนองตอบ – ภาครัฐจะปรับปรุง
มาตรการที่เปนผลลบ (เพิ่มตนทุนหรือเพิ่มอัตราภาษี)
ภายใต เงื่อ นไขเช นนี้ กลุ มผูป ระกอบการจะประชุ มรวมกันวา จะตอบสนองต อข อเสนอ
อยางไร? ซึ่งมีแนวโนมวาจะใหความรวมมือมากกวา เพราะวาไดประโยชนและไดชื่อวา “หนวยธุรกิจ
ต อ งการจะทํ า ดี เ พื่ อ สิ่ ง แวดล อ ม” ซึ่ ง หน ว ยธุ ร กิ จ จะทํ า ข อ ตกลงกั น เองต อ ไป – แต เ นื่ อ งจาก
ความสามารถจะลดมลพิษของแตละโรงงานอาจจะตางกัน บางหนวยสามารถจะลดได 20-25%
ในขณะที่บางโรงงานลดไดเพียง 5-10% เมื่อคํานวณความเปนไปได กลุมผูผลิตอาจจะตอรองกับ
ฝายรัฐวาจะลดลงได (สมมติตัวเลขวา 10%) แตผลสุดทายอาจจะทําขอตกลงรวมกันวา รอยละ
12%
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มาตรการเชนนี้ตองการทําใหเกิดความรับผิดชอบรวมกัน (group commitment) และอาศัย
หลักการที่วา ภาคเอกชนสามารถจะควบคุมกันเองไดดีกวาภาครัฐ (เพราะตางรูขอมูลกันเองวา ราย
ใดผลิ ต สิ น ค า เท า ใด? และมี ก ารปล อ ยก า ซปริ ม าณเท า ใด?) และดี ก ว า การที่ ภ าครั ฐ ไปสร า ง
กฎเกณฑที่ใชบังคับทุกราย แบบตายตัว (เชนบังคับใหทุกรายลดปริมาณการปลอยกาซลด 12% ซึ่งบางหนวยปฏิบัติตามได บางหนวยจะปฏิบัติตามทําไมได)
ในขั้นตอนของการติดตาม (monitoring) ภาครัฐอาจจะยื่นขอเสนอวา ใหมีคณะกรรมการ
คอยทํางานติดตามและวัดการปลอยของเสีย โดยมีตัวแทนของหลายฝาย และวาจางหนวยงานไป
ติดตามวัดขอมูลมลพิษเปนประจํา โดยที่ภาครัฐอาจจะชวยแบกรับภาระคาใชจายสวนหนึง่ (การแชร
ตนทุน เชน 50-50% ระหวางภาครัฐกับกลุมผูผลิต)
การทําขอตกลงโดยสมัครใจเชนนี้ เกิดจากความคิดริเริ่มที่นาสนใจ แตไมใชสิ่งที่จะเกิดขึ้น
เองโดยอัตโนมัติโดยภาคเอกชน ความริเริ่มมักจะตองเกิดจากภาครัฐ เพราะวามีอํานาจและหนาที่
โดยใช จิ น ตนาการและสร า งสถานการณแ บบ “เกม” สํา หรับ ในประเทศไทย—ผู เขีย นเสนอว า
อาจจะต อ งร ว มมื อ กั น โดยหน ว ยราชการหลายฝ า ย คื อ กรมควบคุ ม มลพิ ษ กรมโรงงาน
กระทรวงการคลัง เนื่องจากหนวยราชการของไทยมีลักษณะแยกอํานาจ (separation of power)
คอนขางสูง การทํางานเชิงบูรณาการและเปนผลบวกจะตองอาศัยมาตรการทั้ง “ไมแข็ง”และ “ไม
นวม”ควบคูกัน กลาวคือ ตองแสดงใหเห็นวาภาครัฐพรอมที่จะปรับปรุงมาตรการภาษีใหเขมงวดขึ้น
หรือผอนมาตรการลง
ซึ่งความจริงผูประกอบการเอกชนก็อาจจะเห็นดวยอยูแลว เพราะอยากจะไดชื่อวา “ทําดีตอ
สิ่งแวดลอม” – ทั้งนี้ผูประกอบการรายอื่นก็จะตองทําเชนเดียวกัน ไมมีใครถูกเอาเปรียบโดย freerider
หมายเหตุ โครงการนี้เหมาะสมกับบริบทของปญหาสิ่งแวดลอมจากโรงงาน ที่มีจํานวนไม
มากนัก หรือมีลักษณะกระจุกตัว (เชน รอยละ 80 ของการผลิต/มลพิษเกิดจากผูผลิตจํานวน 5
ราย ไมเหมาะกับกรณีสิ่งแวดลอมการเกษตรซึ่งมีเกษตรกรผูเกี่ยวของจํานวนมาก)
มีเอกสารวิชาการของตางประเทศที่ไดทบทวนความสําเร็จของมาตรการลดของเสียโดย
สมัครใจในบางประเทศ8 พรอมกับขอยกขอความบางตอนมาประกอบดังนี้ “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: การเพิ่มอํานาจกํากับดูแลสิ่งแวดลอมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การถายโอนภารกิจจากราชการสวนกลางใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรจะเพิ่มหัว
เรื่องการกํากับดูแลสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งการติดตามตรวจสอบมลพิษ ณ แหลงกําเนิด
(monitoring at polluting sources) – ที่ผานมาไดมีการถายโอนงานดานกํากับ แตจํากัดขอบเขตให
ดูแลสภาพสิ่งแวดลอมทั่วๆไป (ambient monitoring) ซึ่งอาจจะไมเหมาะสมกับ อปท. เนื่องจาก
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ไม ส นใจที่ จ ะทํ า หน า ที่ วั ด คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มในลั ก ษณะ 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
ชั ด เจน สามารถระบุ ว า ได ม าตรฐานหรื อ หย อ นมาตรฐาน สามารถตั ก เตื อ นหรื อ ลงโทษปรั บ
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.

สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม

24

ทั้งนี้ควรตระหนักวา ปญหามลพิษ
เชน น้ําเสีย อากาศเสีย เกี่ยวกับมิติพื้นที่ (area
specific) เปนอยางมาก และมีผลกระทบที่เกิดกับในทองถิ่น (local impacts) นอกจากนี้ความ
รุนแรงของปญหามลพิษยังเกี่ยวกับสภาพบรรยากาศซึ่งแปรผัน “วันตอวัน” ตัวอยางเชน ฝนตกหรือ
ฝนไมตกมีผลตอการวัดปริมาณความสกปรกในน้ํา (บีโอดี) กระแสลมมีผลทําใหความรุนแรงของ
มลพิษอากาศลดลง .. ฯลฯ ในแงนี้ องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงมีความเหมาะสมที่จะกํากับดูแล
มากกวาหนวยราชการสวนกลางที่อยูไกลหรือ “ระดับสูงเกินไป”
หมายเหตุ เนื่องจากสภาพเงื่อนไขของ อปท. แตกตางกัน บางพื้นที่ไมมีปญหาสิ่งแวดลอม
มากนัก แตในบางพื้นที่ประสบปญหาความเครียดดานสิ่งแวดลอมสูง ดังนั้น การขับเคลื่อนบทบาท
การกํากับดูแลมลพิษของ อปท. อาจจะดําเนินการในลักษณะนํารอง โดยในขั้นแรกดําเนินการใน
พื้นที่ที่มคี วามเครียดสิ่งแวดลอมสูง มีโรงงาน/สถานประกอบการจํานวนมาก เชน จังหวัดปริมณฑล
ใกลกรุงเทพฯ ระยอง ชลบุรี ลําพูน สระบุรี ฯลฯ อนึ่งตองยอมรับหนวยงานทองถิ่นในปจจุบันยังมี
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 หนวยงานทองถิ่น (เชนเดียวกับหนวยธุรกิจอื่นๆ) มีระดับความเขมแข็ง/
ความสามารถแตกตา งกัน ความกลาทดลองและกลา เสี่ยง ก็แตกตางกัน หมายถึง มีหนวยนํา
(จํานวนหนึ่ง) และหนวยตาม (ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงก็ตอเมื่อเห็นวา มีตัวอยางความสําเร็จ และไม
เสี่ยงเกินไป) การสาธิตดวยตัวอยางนํารองของ อปท. ที่ทํางานอาสาสมัครกํากับตรวจสอบสภาพ
สิ่งแวดลอม ณ แหลงกําเนิด ในภูมิภาคตางๆ 3-5 ตัวอยางในแตละพื้นที่ ตอเมื่อหนวยงานอื่นเห็น
วาการทําเชนนี้เปนผลดี จะทําตาม หมายเหตุ ทั้งนี้ตองยอมรับการริเริ่มควรจะมาจากหนวยราชการ
สวนกลาง มอบอํานาจ (delegation of power) ใหกับหนวยงานทองถิ่นในพื้นที่นํารอง
มาตรการดานขาวสารขอมูลใหผูบริโภค (Information Disclosure)
การใหขาวสารขอมูลแกผูบริโภคและประชาชน เปนอีกชองทางหนึ่งที่มีอิทธิพลตอการเลือก
ซื้อสินคา สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนได เชน การใหขอมูลสนเทศวา
สินคาบริโภคนั้นๆ (เชน ผัก เนื้อสัตว ฯลฯ) มีมาตรฐานสูง ปลอดภัย คุณภาพดี ยอมจะมีผลจูงใจ
ตอผูตัดสินใจ การใหฉลากเขียว (Green labeling) หรือการออกประกาศนียบัตร (certification) วา
เปนสินคาหาดาว เปนสิ่งที่ปฏิบัติและพบเห็นโดยทั่วไป 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
(อาจจะดํ า เนิ น การโดยภาครั ฐ หรื อ อย า งน อ ยภาครั ฐ ร ว มกั บ ภาคส ว นอื่ น ๆโดยที่ ภ าครั ฐ เป น
หนวยงานหลักรวมทั้งการกํากับและตรวจสอบมาตรฐาน) ในปจจุบันมีหลายหนวยงานของรัฐที่ทํา
บทบาทการใหขาวสารขอมูลตอผูบริโภค หรือกําหนดมาตรฐาน (แตไมไดเนนเรื่องสิ่งแวดลอม) เชน
องค ก ารอาหารและยา (อย.) และการออกตรามาตรฐานรั บ รองคุ ณ ภาพสิ น ค า ของกระทรวง
อุตสาหกรรม (มอก.) มาตรฐาน OTOP กําหนดประเภทสินคาหาดาว สี่ดาว เปนตน ทั้งนี้แตละ
หนวยงานมีเปาประสงคแตกตางกัน เชน มาตรฐานของน้ําดื่มและยารักษาโรค และการเลือกซื้อ
สินคาอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งไมเกี่ยวกับปญหาสิ่งแวดลอม
ในสวนที่เกี่ยวกับคุณภาพและมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม ก็ควรจะมีการออกประกาศนียบัตร
หรือฉลากเขียว เทาที่สังเกตยังไมมีการทํางานในเรื่องนี้อยางจริงจัง มีหนวยงานเอกชนใหตรา
“ใบไมเขียว” สําหรับสถานประกอบการที่มีวิธีปฏิบัติดานสิ่งแวดลอมที่ดี ดําเนินการโดยชมรมหรือ
องคกรภาคเอกชน และครอบคลุมสถานประกอบการ เชน โรงแรม เพื่อสงสัญญาณใหผูบริโภคทราบ
วาโรงแรม/สถานประกอบการเหลานี้มีมาตรฐานสิ่งแวดลอมที่ดี มีระบบจัดการขยะและน้ําเสียที่ได
มาตรฐาน เปนตน ขอสังเกตคือ การออกฉลากเขียวหรือประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานดาน
สิ่ ง แวดล อ มอาจจะซั บ ซ อ นกว า มาตรฐานอุ ต สาหกรรม (มอก.) หรื อ มาตรฐานอาหารและยา
เปรียบเทียบกับการผลิตระบบโรงงาน โอกาสของความผิดพลาดของผลิตภัณฑ คอนขางต่ํา (low
probability of defect) นอกจากนี้ผลกระทบตอสังคม (low social impacts) ไมสูง เพราะเปนสินคา
เอกชน (private goods)
บุคคลผูเสียหายสามารถนําผลิตภัณฑมาแลกคืนหรือฟองรองเรียก
คาเสียหายจาก ในกรณีอาหารและยารักษาโรค หนวยงานตรวจสอบสามารถจะสุมตัวอยางอาหาร
และยา มาทดสอบด ว ยวิ ธี ก ารทางเคมี ใ นห อ งปฏิ บั ติ ก าร ก็ ส ามารถระบุ ไ ด ชั ด ว า “อาหารไม
ปลอดภัย” “ยาปลอมหรือดอยคุณภาพ” หรือระบุ “เปอรเซ็นตความดอยคุณภาพ/บกพรอง” ฯลฯ
แตกรณีการตรวจสอบมาตรฐานสิ่งแวดลอมนั้นจะซับซอนกวา กลาวคือ การตรวจโรงงาน (factory
inspection) อาจจะไมใชคําตอบ ตัวอยางเชน เขาไปตรวจสอบแลวพบวาโรงงานนั้นๆมีความสะอาด
ปลอดภัย กระบวนการผลิตไดมาตรฐาน แตไดมีการนําเอาขยะซึ่งมีกากอันตรายไปทิ้งในพื้นที่วาง
เปลาและหางไกลจากโรงงานหรือวาจางใหหนวยงานอื่นไปจัดการ

สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม

26

4. สรุป
รายงานการวิจัยนี้เสนอการวิเคราะหเชิงสถาบันและบทบาทของภาครัฐแนวใหม “เชิงรุก”
เพื่อนํามากํากับดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหเขมแข็ง เนื่องจากตระหนักวา มาตรการของภาครัฐดาน
สิ่งแวดลอมที่เคยใชในอดีต เชน มาตรการรณรงคและประชาสัมพันธ ในระยะแรกอาจจะไดรับการ
ตอบสนองดี แตเมื่อใชตอไปนานๆ ก็อาจจะไมไดผล ขอเสนอและมาตรการสําคัญ คือ หนึ่ง การนํา
เครื่องมือเศรษฐศาสตรมาประยุกตใช กลาวจําเพาะเจาะจงคือ ภาษีสิ่งแวดลอมเพื่อสรางแรงจูงใจให
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 ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เนื่องจากปญหาการกํากับดูแลมลพิษ (น้ําเสียและ
อากาศเสีย) ตองรวดเร็ว ทันการณ และมีความหลากหลายในแตละพื้นที่ อปท. อยูในสถานะที่จะ
ตอบสนองไดรวดเร็ว (highly responsive to locally specific environmental problems) ในขณะที่
หนวยราชการสวนกลาง มีขอไดเปรียบกวาในเชิงกําหนดยุทธศาสตร-ความรูและเทคนิควิชาการ
หมายถึ ง การปรั บ ระบบองค ก รในลั ก ษณะเสริมซึ่ งกันและกัน ระหวา งหนว ยงานสว นกลาง-กั บ
หน ว ยงานพื้ น ที่ ทั้ ง นี้ ต อ งยอมรั บ ว า อปท. อาจจะไม มี ค วามพร อ มในขณะที่ ใ นด า นกํ า กั บ ดู แ ล
สิ่งแวดลอม ดังนั้น ควรทําโปรแกรมอบรมความรูกํากับสิ่งแวดลอมใหกับหนวยงานทองถิ่น โดย
อาจจะทํางานแบบ “นํารอง” เลือกพื้นที่ที่มีความเครียดดานสิ่งแวดลอมสูง และ อปท. ที่มีความ
พรอมและสมัครใจ สาม ภาครัฐควรจะทําบทบาทเชิงรุกทางดานขาวสารขอมูล เพื่อใหทางเลือกแก
ผูบริโภค สินคาบริโภคชนิดนั้นเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไมทําลายสิ่งแวดลอม เชน โครงการฉลาก
เขียว (green labeling) ซึ่งปจจุบันแมวามีความริเริ่มโดยภาคเอกชน—แตยังมิไดดําเนินการอยาง
เปนระบบ เชน ฉลากที่ระบุวาเปนผักปลอดสารพิษ ขาวปลอดภัย ฯลฯ ควบคูกันไปภาครัฐควรจะทํา
บทบาทใหคําปรึกษาและการชวยเหลือทางวิชาการ เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตสินคาอาหาร ให
ปลอดภัย (safety products) เพื่อเปน“ทางเลือกใหม” (new options) ใหแกผูบริโภค สี่ มาตรการ
ใหภาคธุรกิจลดการปลอยของเสียโดยความสมัครใจ (voluntary pollution reduction) โดยใชวิธีการ
เจรจาตอรองเปนกลุม แตทั้งนี้ความริเริ่มจะตองเกิดจากภาครัฐ โดยตั้งเปาหมายลดการปลอยของ
เสียเปนภาพรวม (sector total emission หรือที่เรียกวา bubble policy regulation) พรอมกับ
กําหนดกรอบเวลาดําเนินการ หากชมรมผูผลิตภาคเอกชนใหความรวมมือ และดําเนินการไดผล
ตามเปาหมาย ภาครัฐจะใหรางวัลเชนการลดหยอนภาษี เครดิตภาษี หรือเงินอุดหนุนในรูปใดรูป
หนึ่ง แตถาหากเปาหมาย bubble นั้นไมไดผล ภาครัฐจะใชมาตรการลบ เชน เพิ่มอัตราภาษีหรือ
คาธรรมเนียม
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