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เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ประเทศไทยที่ผ่านมาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกว่าสามทศวรรษที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ มีการประเมินว่าต้นทุนความเสียหายด้านสิ่งแวด
ล้อมได้เพิ่มขึ้นจากประมาณ 8,000 ล้านบาทต่อปี ในช่วง พ .ศ. 2520 เป็น 18,000 ล้านบาทใน พ.ศ. 2546
เท่าที่ผ่านมารัฐมักใช้มาตรการกากับและควบคุม (command and control) ในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม
เป็นหลัก ที่สาคัญได้แก่ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และพระราชบัญญัติ
โรงงาน ซึ่งกาหนดค่ามาตรฐานมลพิษจากแหล่งกาเนิด และกาหนดวิธีการที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่ง
กาเนิดมลพิษต้องปฏิบัติเพื่อบาบัดมลพิษก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก อย่างไรก็ตาม การใช้มาตรการ
กากับและควบคุมแต่เพียงอย่างเดียวมีข้อจากัด เนื่องจากความไม่เข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย บทลงโทษ
และค่าปรับตามกฎหมายขั้นต่า และหน่วยงานรัฐขาดการติดตามตรวจสอบแหล่งกาเนิดมลพิษอันเนื่องมาจาก
ข้อจากัดด้านบุคลากรและงบประมาณ ในปัจจุบัน นานาประเทศได้นาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์
(Economic instrument) มาเสริมมาตรการกากับและควบคุมในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เป็นกลไกสาคัญอันหนึ่งในการทาให้สินค้าและบริการสะท้อนต้นทุนทางด้าน
สิ่งแวดล้อม ตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter Pays Principle)เป็นมาตรการที่สร้างแรงจูงใจให้ผู้
ก่อมลพิษ และผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและดาเนินกิจกรรมที่ลดการสร้างมลพิษ เช่น การใช้
เทคโนโลยีที่สะอาดกว่าในการผลิตลดการใช้พลังงาน และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
สิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด เป็นต้น หรือกล่าวได้ว่ามาตรการทางเศรษฐศาสตร์เป็นการกาหนดมาตรการเกี่ยวกับ
ราคา ภาษี ค่าธรรมเนียม อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อ ค่าปรับ เงื่อนไขการมัดจาสินค้า การสร้างระบบตลาดของ
สิ่งแวดล้อม เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของภาคธุรกิจการผลิตและประชาชนในลักษณะที่เป็นคุณต่อสภาพ
สิ่งแวดล้อม เพื่อจูงใจให้ลดการบริโภค ลดการปล่อยมลพิษ ลดการทิ้งขยะ/ของเหลือใช้ และร่วมมือกับ
ภาครัฐในการนากลับมาใช้ใหม่ ตัวอย่างของมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ ภาษีมลพิษเพื่อจูงใจให้มีการ
ปล่อยมลพิษลดลง การให้เงินช่วยเหลือในกิจกรรมบางประเภทเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนหันมาทา
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เป็นต้น อย่างไรก็ตาม มิได้หมายความว่าในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะต้องเลือกใช้มาตรการใดมาตรการหนึ่งแต่ทั้งนี้สามารถใช้ร่วมกัน
ได้หากมีการเลือกใช้ที่เหมาะสม
ประเภทของเครื่องมือเศรษฐศาสตร์ที่ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม สามารถแบ่งออกได้เป็น
ประเภท ดังนี้
1. เครื่องมือทางการเงินการคลัง (Fiscal and Financial Tools)
โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานความสามารถในการบาบัด ให้เป็นไปตามมาตรฐานเรียกเก็บค่าตอบแทนจาก
กิจกรรมที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม เช่น
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1.1 ระบบการจัดเก็บใช้บริการ/ค่าปล่อยมลพิษ ( Charge System) คือ ระบบที่ผู้ก่อมลพิษจะต้อง
จ่ายหรือค่าใช้บริการจากสิ่งแวดล้อม โดยแหล่งกาเนิดมลพิษใดไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานที่กาหนด
จะต้องจ่ายค่าปล่อยมลพิษ
(
1) ค่าใช้บริการ ( User Charge) คือ เงินที่จ่ายสาหรับต้นทุนการบาบัดหรือกาจัดของเสีย
(
2) ค่าปล่อยมลพิษ (Effluent Charge หรือ Emission Charge) คือ เงินที่เรียกเก็บจากการ
ปล่อยมลพิษ ออกสู่สิ่งแวดล้อม โดยค่าปล่อยมลพิษนี้เกี่ยวข้องกับปริมาณและลักษณะของสารมลพิษ
รวมทั้งค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น
(3) ค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ ( Product Charge) โดยเก็บจากผลิตภัณฑ์ที่ทาให้เกิดมลพิษใน
ขั้นตอนการผลิต การบริโภค หรือในการกาจัด
1.2 การจัดเก็บภาษี (Tax) โดยเก็บจากมลพิษที่ผู้ประกอบการทาให้เกิดมลพิษที่ผู้ประกอบการทาให้
เกิดมลพิษ ซึ่งมีผลทาให้ผู้ประกอบการต้องลดการก่อมลพิษ และมีผลทางอ้อมคือทาให้ผู้บริโภคลดการ
บริโภคลง สามารถเรียก เก็บจากปัจจัยการผลิตที่เป็นปัจจัยที่สาคัญ หรือเก็บจากการนาเข้า -ส่งออกสินค้าที่
นามาใช้ในกระบวนการผลิตหรือกิจกรรมอื่น รวมทั้งการบริโภคที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดเก็บโดย
โครงสร้างภาษีที่แตกต่างกัน (Differential Tax Structure)
1.3 การเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ ( Administration Fee) จะเรียกเก็บจากผู้ประกอบการหรือ ผู้
ก่อมลพิษที่แสวงหากาไร โดยเรียกเก็บทันทีที่ยื่นขอใบอนุญาตดาเนินการ ซึ่งอาจจ่ายเป็นก้อนเพียงครั้งเดียว
หรือเป็นรายปี หรือสิ้นงวดระยะเวลาที่กาหนด
2. เครื่องมือทางการตลาด (Marketable Tools)
เพื่อกาหนดมาตรการให้กับผู้ประกอบการโดยอาศัยกลไกทางการตลาดเข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริม
ให้ เกิดระบบการตรวจสอบและบันทึกปริมาณมลพิษ ระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยมลพิษ และระบบ
ประกันความเสี่ยงเสียหายที่เกิดขึ้นจากมลพิษ เช่น
2.1 ระบบมัดจา-คืนเงิน (Deposit-refund System) โดยจะต้องมีการประเมินของเสียไว้ล่วงหน้า
และต้องมีการชาระเป็นรายปี หรือทุกระยะเวลาสิ้นงวดที่กาหนดจาเป็นจะต้องมีระบบการตรวจสอบและ
บันทึกปริมาณมลพิษด้วย หรืออาจเป็นระบบการคืนเงินมัดจาหรือคืนเงินค่าประกันให้กับผู้บริโภคในกรณีที่ซื้อ
สินค้าไปแล้วนาภาชนะบรรจุภัณฑ์กลับมาคืน
2.2 การสร้างตลาดซื้อ -ขายใบอนุญาตปล่อยมลพิษ ( Tradable Market System) โดยยอมให้มีการ
ซื้อ ขาย สิทธิความเป็นเจ้าของใบอนุญาตปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อมได้ และสร้างตลาดที่ผู้ก่อมลพิษ
สามารถปล่อยมลพิษที่บาบัดได้มาตรฐานแล้วออกสู่สาธารณะได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ แหล่งกาเนิด
มลพิษทุกประเภทต้องขอใบอนุญาตก่อน และต้องระบุปริมาณมลพิษที่สามารถปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมไว้ด้วย
2.3 การประกันความเสี่ยงเสียหาย ( Liability Insurance) บริษัทประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อ
ความเสี่ยงเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น โดยเก็บค่าประกันความเสี่ยงจากผู้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม
โดยค่าธรรมเนียมในการประกันจะสะท้อนให้เห็นถึงขนาดและโอกาสของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้
ระบบนี้จะมีแรงจูงใจในรูปแบบของเบี้ยประกันที่ลดลงเมื่อผู้ประกันไม่ได้เกิดความเสียหายตามกาหนด

3. การใช้เครื่องมือเสริมสร้างแรงจูงใจ (Subsidy Tools)
เพื่อเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการในการเปลี่ยนเทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนการผลิต
หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคให้ไปใช้ในสินค้าที่ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสนับสนุนการวิจัย
สิ่งแวดล้อม เช่น
3.1 การให้เงินทุนช่วยเหลือหรือเงินให้เปล่า (Grant) คือ การให้เงินช่วยเหลือแก่ผู้รับการอุดหนุนโดย
ไม่ต้องจ่ายคืน ซึ่งผู้ก่อมลพิษจะต้องมีการนามาตรการที่ช่วยลดมลพิษในอนาคตมาใช้
3.2 การให้กู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่า ( Soft Loan) คือ การให้เงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ากว่าอัตรา
ดอกเบี้ย เงินกู้ในตลาด เป็นมาตรการที่สามารถชักจูงให้ผู้ก่อมลพิษปฏิบัติตามมาตรการลดมลพิษที่กาหนด
โดย หันมาใช้วิธีการผลิตที่สะอาด
3.3 การลดหย่อนภาษี (Tax Allowance) คือการให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีกับผู้ก่อมลพิษเมื่อมี
การ นามาตรการลดมลพิษมาใช้ หรือใช้วิธีการผลิตที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการยกเว้นภาษี
จากการบริโภคสินค้าบางประเภทที่จะทาให้มลพิษลดปริมาณลง
3.4 แรงจูงใจโดยการบังคับทางกฎหมาย ( Financial Enforcement Incentive) คือการสร้าง
แรงจูงใจโดย การบังคับทางกฎหมาย เมื่อผู้ก่อมลพิษเลือกที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เมื่อผู้ก่อมลพิษเลือกที่
จะไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ก็จะมีต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
(
1) ค่าปรับ ( Non-compliance Fee) คือ เงินที่ผู้ก่อมลพิษต้องจ่ายเมื่อไม่ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบที่มีอยู่ จานวนจะปรับเท่าใดนั้น ขึ้นอยู่กับผลกาไรที่ได้จากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและความ
รุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้น
(
2) พันธบัตรการปฏิบัติงาน ( Performance Bond) เป็นเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่ช่วย
ลดภาระการกาจัดมลพิษโดยภาครัฐ ทั้งนี้ ภาครัฐต้องเรียกเก็บเงินล่วงหน้าจากผู้ประกอบการที่อาจก่อมลพิษ
และเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ประกอบการจะได้รับเงินคืนหลังจากพิสูจน์ได้ว่ากิจการนั้นๆ ไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายขึ้น
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