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เคร่ืองมือการเงิน
เพ่ือการฟ้ืนฟูเมือง

1.  บทนำ

นอกเหนือจากมาตรการด้านกฎหมายและการจัดตั ้งองค์กรแล้ว มาตรการทาง
การเงินถือเป็นอีกองค์ประกอบสำคัญของโครงการฟื้นฟูเมือง โดยมีทั้งที่เป็นเครื่องมือ
ที่ใช้ในการสนับสนุน ชี้นำและควบคุมพฤติกรรมการลงทุนของภาคเอกชนให้เกิดขึ้น
หรือไม่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ต้องการ และเครื่องมือที่เกี่ยวกับการลงทุนเพื่อจัดเตรียม
โครงสร้างพื ้นฐานในการฟื ้นฟูเมือง ตั ้งแต่การยกระดับคุณภาพการให้บริการ
การขยายโครงข่ายของระบบเดิมที่มีอยู่ รวมไปถึงการสร้างขึ้นใหม่

การลงทุนด้านโครงสรา้งพ้ืนฐานถือเป็นการใช้จ่ายท่ีสำคัญของภาครัฐ  เพราะนอกจาก
จะมีผลประโยชน์สูงในเชิงเศรษฐกิจแล้ว ยังมีมูลค่าการลงทุนที่สูงมากทั้งในการ
ก่อสร้างขั ้นต้นและการดำเนินการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ ่งโครงการลงทุน
ขนาดใหญ่ภาครัฐ หรือที่เรียกว่า เมกะโปรเจกต์ ซึ่งมีวงเงินลงทุนแต่ละโครงการ
มากกว่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป การลงทุนมูลค่ามหาศาลนี้นอกจากจะมีผลกระทบ
ต่อรูปแบบการพัฒนาเมืองแล้ว ยังอาจมีผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ
ท้องถิ ่นและของประเทศ ดังนั ้น การวางแผนด้านการลงทุนจะต้องเป็นไปอย่าง
รอบคอบและครอบคลุมในทุกขั้นตอนของโครงการ เพื่อให้การลงทุนเป็นไปอย่าง
เหมาะสม ทั้งด้านขนาดของการลงทุน วิธีการระดมทุนและวิธีการดำเนินโครงการ
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วัตถุประสงค์หลักของบทความนี้คือ เพื่อนำเสนอตัวอย่างเครื่องมือทางการเงินที่
อาจสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการฟื้นฟูเมือง
โดยเฉพาะเครื่องมือการเงินที่ยึดหลักการผู้ที่ได้รับประโยชน์เป็นผู้จ่าย (Beneficiary-
pays principle) โดยหวังว่าหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจะเริ่มสร้างกลไกการเงิน
การคลังที่มีความหลากหลายและเป็นธรรมมากขึ้น ในการดำเนินโครงการฟื้นฟู
และพัฒนาเมืองที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

2.  ภาพรวมของมาตรการทางการเงนิเพ่ือการฟ้ืนฟูเมือง

มาตรการทางการเงินเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ภาครัฐควรใช้ร่วมกับมาตรการด้านกฎหมาย
และการจัดตั้งองค์กรฟื้นฟูและพัฒนาเมือง มาตรการทางการเงินที่เกี ่ยวข้องกับ
การพัฒนาเมืองแบ่งได้สองกลุ่มใหญ่คือ มาตรการการเงินที่ใช้ในการสนับสนุน
ชี้นำและควบคุมพฤติกรรมการลงทุนของภาคเอกชนให้เกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นในพื้นที่
ที่ต้องการ  และเครื่องมือที่เกี่ยวกับการลงทุนเพื่อจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานเมือง

มาตรการทางการเงินกลุ่มแรกสามารถใช้ได้ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ คือทั้งส่งเสริม
และควบคมุรปูแบบการพฒันา ตวัอยา่งการใชม้าตรการดา้นการเงนิในเชงิบวก ไดแ้ก่
การลดหย่อนภาษีทรัพย์สินให้แก่เจ้าของที่ดินหรือนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใน
พื้นที่ฟื้นฟูเมือง การลดภาษีรายได้หรือภาษีธุรกิจเฉพาะประเภทต่างๆ ให้กับบริษัท
ที่ลงทุนในพื้นที่เสื่อมโทรม การโอนถ่ายสิทธิในการพัฒนาภายในพื้นที่ที่กำหนดไว้
(Transfer of development rights) ซ่ึงสามารถใช้ได้ในการอนุรักษ์อาคารประวัติศาสตร์
หรือการเพิ่มพื้นที่โล่งว่างที่จำเป็นในเมือง รวมไปถึงการให้เงินช่วยเหลือแบบให้เปล่า
หรือการให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ โดยเฉพาะสำหรับโครงการที่มีความจำเป็นในเชิงสังคม
เช่น การสร้างที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่เมืองที่มีราคาที่ดินสูง การดำเนิน
โครงการยกระดับฝีมือแรงงานของประชาชนในชุมชนแออัด เป็นต้น ในทางกลับกัน
ท้องถิ่นอาจใช้มาตรการทางการเงินในเชิงลบ เพื่อควบคุมและชี้นำให้การฟื้นฟูเมือง
เป็นไปในทิศทางและรูปแบบที่ต้องการ เช่น การเพิ่มภาษีทรัพย์สินกับที่ดินว่างเปล่า
หรืออาคารที่ไม่ได้มีการใช้ประโยชน์

อย่างไรก็ตาม การใช้มาตรการด้านการเงินเหล่านี้เน้นไปที่พฤติกรรมการลงทุน
ของเจ้าของที่ดินและนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั่วไป แต่ไม่สามารถประกันได้ว่า
จะทำใหเ้กิดโครงการโครงสรา้งพืน้ฐานทีมี่ตน้ทนุสงูแตจ่ำเปน็ในการฟืน้ฟเูมือง  ดงันัน้
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นักวางแผนจึงต้องคำนึงถึงเครื่องมือการเงินที่ใช้ในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้วยเช่นกัน

3.  ปัญหาการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานกับการพัฒนาเมือง

เป็นที่ทราบกันดีว่า การจัดเตรียมและให้บริการพื้นฐานในประเทศไทยยังไม่พอเพียง
กับความจำเปน็และความตอ้งการของประชากรเมอืงท่ีได้เพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเรว็ ประกอบ
การวางแผนพัฒนาเมืองแบบแยกส่วนแยกสาขา จึงทำให้การลงทุนเพื่อการจัดเตรียม
โครงสร้างพื ้นฐานเมืองเป็นไปในลักษณะการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ ้นจากการเพิ ่ม
ประชากรเมืองและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มากกว่าในลักษณะการใช้โครงสร้าง
พื้นฐานเป็นตัวชี้นำการพัฒนาเมืองในรูปแบบและทิศทางที่ถูกต้อง  อีกทั้งหน่วยงาน
ที่มีอำนาจและบทบาทหลักในการตัดสินใจด้านการลงทุนโครงสร้างพื ้นฐานมัก
ไม่ให้ความสนใจกับรูปแบบการพัฒนาเมืองในภาพรวม ในขณะที่หน่วยงานที่ทำ
หน้าที่ด้านการผังเมืองก็ไม่ได้มีอำนาจตัดสินใจในด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานกับการพัฒนาเมืองจึงขาดความสอดคล้องซึ่งกันและกัน

ในอดีต หน่วยงานภาครัฐทำหน้าที่หลักในแทบทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดเตรียม
โครงสรา้งพืน้ฐานใหแ้กป่ระชาชน นบัตัง้แตก่ารวางแผนโครงการ การลงทนุ ไปจนถงึ
การดำเนินการให้บริการ รูปแบบการลงทุนก็มักมาจากงบประมาณแผ่นดินหรือ
การกู้ยืมจากแหล่งทุนทั้งในและต่างประเทศ แหล่งรายได้ที่มาสนับสนุนการลงทุน
ด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยมากก็มาจากภาษีที่จัดเก็บโดยทั่วไป โดยไม่มีการระบุไว้
เฉพาะว่าจะใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใดในพื้นที่ใด แม้ว่าในช่วงสิบกว่าปี
ที ่ผ ่านมา ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ ้นในการลงทุนด้านโครงสร้าง
พื้นฐานเมือง แต่รูปแบบการลงทุนและแหล่งรายได้ยังไม่มีความหลากหลายมากนัก
และหน่วยงานส่วนกลางยังถือบทบาทหลักในการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน

การพิจารณาเรื่องการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ผ่านมาโดยมากให้ความสนใจกับ
เครื่องมือการเงินแบบดั้งเดิม คือการใช้รายได้จากภาษีทั่วไปและการกู้ยืม และมักมุ่ง
ไปที่ประเด็นการระดมทุนให้ได้มากที่สุดเพื่อจ่ายค่าก่อสร้างและการให้บริการใน
ขั้นต้น รวมทั้งผลประโยชน์สูงสุดที่ภาครัฐพึงได้ ในกรณีที่ให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการสร้างและดำเนินการ แต่ปัญหาที่สำคัญที่เกิดขึ ้นในการให้บริการพื้นฐาน
ที่มักถูกมองข้ามคือ การกำหนดราคาการบริการที่ไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงในการ
สร้างและดำเนินโครงการ ซึ่งโดยมากมักคิดราคาที่ต่ำกว่าราคาที่แท้จริง โดยภาครัฐ
ส่วนกลางมักเป็นให้เงินช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงได้มาจากการเก็บภาษีท่ีมีอยู่ท่ัวไป
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เมื่อราคาที่เก็บจากผู้ใช้ต่ำกว่าความเป็นจริง ปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาคือผู้ใช้บริการ
จึงไม่มีความจำเป็นที่จะจำกัดการบริโภค ซึ่งทำให้อุปสงค์และต้นทุนรวมสูงขึ้นไปอีก
และทำให้เกิดการขาดประสิทธิภาพในการให้บริการ เป็นผลให้การเลือกที่ตั้งในการ
พัฒนาเมืองไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงทั้งต้นทุนการให้บริการสาธารณะและต้นทุน
สังคมทีเ่กิดขึน้ตามมา ดว้ยเหตนุี ้การเลอืกมาตรการทางการเงนิทีจ่ะมาใชใ้นโครงการ
ฟื้นฟูและพัฒนาเมืองจึงต้องคำนึงถึงผลกระทบที่จะมีต่อรูปแบบการพัฒนาเมืองด้วย

อีกประเด็นที่สำคัญซึ่งได้มีการกล่าวถึงกันบ้าง แต่ยังไม่มีการดำเนินการอย่างจริงจัง
คือการสรา้งความเปน็ธรรมในการจดัเตรยีมโครงสรา้งพืน้ฐานในโครงการพฒันาเมอืง
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเป็นธรรมระหว่างผู้ที ่รับภาระด้านการเงินในการลงทุน
กับผู้ที่รับประโยชน์จากการบริการ ซึ่งรวมถึงประเด็นด้านผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับ
เจ้าของที่ดินที่ไม่ได้ลงทุนลงแรงในการพัฒนาที่ดินของตนเอง แต่ได้รับประโยชน์
จากโครงการโครงสร้างพื ้นฐานภาครัฐ ปัญหานี ้เกี ่ยวข้องโดยตรงกับเครื ่องมือ
การเงินที่ใช้ในการระดมทุนและแหล่งรายได้ของเงินทุนในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

4.  รูปแบบท่ัวไปในการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

การที่จำนวนประชากรเมืองได้เพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็วประกอบกับการเปลี่ยนแปลง
ของขนาดครัวเรือนและด้านโครงสร้างเศรษฐกิจ ได้ทำให้เกิดความจำเป็นและ
ความต้องการในด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว
แต่การจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานมักใช้เวลานาน จึงทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลน
โครงสร้างพื้นฐานในระยะสั้น ปัจจัยเหล่านี้ยังทำให้เกิดภาระหนักด้านการเงินใน
ระยะกลางและระยะยาว เพราะต้องมีการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการดงักลา่ว นอกจากนี ้การขาดมาตรการควบคมุการพฒันาเมอืงท่ีเข้มงวด
และระบบภาษีที่เอื้อต่อการถือครองที่ดินว่างเปล่าในพื้นที่ในเมือง จึงได้ส่งผลให้
มีการพัฒนาที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรมและการใช้ประโยชน์ที่ดินต่างๆ ในบริเวณ
ชานเมืองในลักษณะกระจัดกระจาย ซึ่งพึ่งการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว เป็นผลให้
ต้นทุนในการสร้างและให้บริการพื้นฐานเพิ่มสูงกว่าในกรณีที่รูปแบบการพัฒนาเมือง
เป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง เนื่องจากรูปแบบการลงทุนด้านบริการพื้นฐาน
มีผลต่อการรูปแบบการพัฒนาเมือง นักวางแผนจึงต้องพิจารณาเลือกแนวทางและ
วิธีการที่เหมาะในการจัดเตรียมบริการพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นโครงการเพื่อการฟื้นฟู
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เมืองในพื้นที่เสื่อมโทรมภายในเนื้อเมืองเดิมหรือการพัฒนาเมืองขึ้นใหม่ในบริเวณ
ชานเมือง

โดยทั่วไป แนวทางพื้นฐานในการลงทุนและจัดเตรียมบริการพื้นฐาน ทั้งในการสร้าง
และขยายระบบ ปรับสภาพหรือยกระดับการให้บริการ สามารถแบ่งได้ตามสาม
เกณฑ์หลักด้วยกัน คือ

1. แหล่งรายได้ ว่าเงินทุนท่ีจะนำมาใชจ่้ายในการลงทนุในโครงการโครงสรา้ง
พื้นฐาน จะมาจากการเก็บภาษีทั่วไป ซึ่งผู้รับภาระคือประชาชนที่เสียภาษี
ไม่ว่าจะใช้บริการพื้นฐานนั้นหรือไม่ก็ตาม หรือจะมาจากค่าธรรมเนียม
ในการใช้บริการ (user fee) ที่เป็นรายได้มาจ่ายหนี ้สินและต้นทุน
ในการสร้าง โดยจัดเก็บโดยตรงจากผู้ใช้บริการ

2. รูปแบบการระดมทุน ว่าจะมาจากการกู้ยืม หรือจากงบประมาณตาม
รายได้และเงินออมที่ภาครัฐมีอยู่ในช่วงเวลานั้น

3. หน่วยงานที่จัดสร้างและให้บริการ  ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน

แม้ว่าดูเหมือนว่าแนวทางพื้นฐานในการลงทุนและจัดเตรียมบริการพื้นฐานมีอยู่เพียง
ไม่ก่ีแนวทาง แตใ่นความเปน็จรงิแลว้ เครือ่งมือดา้นการเงนิมีอยูม่ากมาย โดยเปน็การ
ผสมผสานวิธีการต่างๆ เข้าด้วยกัน  เช่น ในด้านองค์กรที่รับผิดชอบ หน่วยงานที่
จัดสร้างและให้บริการอาจเป็นบรรษัทร่วมทุนระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนหรือให้
เอกชนดำเนินการส่วนหนึ่งและที่เหลือรัฐเป็นผู้จัดการ  หรือแม้แต่ให้องค์กรเอกชน
ที่ไม่แสวงหากำไรมีบทบาทมากขึ้นในการจัดการด้านบริการพื้นฐาน ในขณะที่การ
ระดมทุนและแหล่งรายได้ก็มีทางเลือกอยู่มากมายที่ควรนำมาพิจารณานำมาใช้ใน
โครงการฟื้นฟูและพัฒนาเมืองในอนาคต

จริงอยู่ว่าในการลงทุนบริการพื้นฐานในประเทศไทยเท่าที่ผ่านมา ภาครัฐทำหน้าที่
หลักในการดำเนินการในแทบทุกขั้นตอนของโครงการ  โดยที่รูปแบบการระดมทุน
และแหล่งรายได้ยังจำกัดอยู่เพียงการใช้งบประมาณจากรายได้ในการเก็บภาษีทั่วไป
แต่การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการจัดเตรียมบริการพื้นฐานเมืองไม่ได้เป็นเรื่อง
ใหม่ โครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่หลายโครงการได้เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน
เข้ามามีส่วนร่วมสำคัญ เช่น โครงการรถไฟฟ้าบีทีเอส โครงการดอนเมืองโทลเวย์
เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีตัวอย่างอีกมากในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั่วไป
ซึ่งเจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดสร้างและจัดสรรบริการพื้นฐานภายใน
พืน้ทีโ่ครงการ เชน่ ถนน ทางเดนิ การบำบดันำ้เสีย สวนหยอ่ม ฯลฯ  โดยทีผู้่ซือ้หรอื
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ผู้เช่ารับภาระส่วนใหญ่ของต้นทุนในการลงทุนนั้น  แนวทางปฏิบัติในลักษณะนี้
เป็นไปตามหลักการผู้รับประโยชน์เป็นผู้จ่าย

อย่างไรก็ตาม การจัดเตรียมด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการของภาคเอกชน
ยังมีข้อจำกัดอยู่เพียงแค่ภายในพื้นที่โครงการ ในขณะที่การจัดเตรียมบริการพื้นฐาน
ในพื้นที่นอกโครงการเพื่อรองรับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นนั้น มักตกเป็นหน้าที่
ของภาครัฐ  ประชากรในพื้นที่พัฒนาใหม่จึงไม่ได้รับภาระด้านการเงินที่เพิ่มขึ้น
แนวทางปฏิบัติเช่นนี้อาจแสดงถึงบทบาทหน้าที่สำคัญของภาครัฐในการจัดสร้าง
และจัดสรรการบริการสาธารณะให้กับประชาชนที่มีมาเป็นเวลานาน  ตามแนวทาง
ดังกล่าว ผู้เสียภาษีทั้งหมดจะรับภาระในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในส่วนที่
เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นประชาชนเมืองที่อยู่มาแต่เดิมหรือประชาชนที่ย้ายเข้ามาใหม่
ในพื้นที่โครงการ ในบางกรณีที่เป็นการลงทุนโดยใช้งบประมาณส่วนกลาง ประชาชน
ในเมืองหรือจังหวัดอื่นอาจต้องรับภาระในการลงทุนด้วยเช่นกัน

แนวทางปฏิบัตินี้สะท้อนถึงแนวคิดที่ว่าประชาชนทุกคนจะได้รับประโยชน์จากบริการ
พื้นฐานที่สร้างขึ้นมาไม่มากก็น้อย และประโยชน์ที่ได้จากพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
จะทำให้เมืองมีการเติบโตด้านเศรษฐกิจ จึงเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนในเมือง
อีกทั้งประชาชนที่อยู่มาก่อนในพื้นที่เมืองก็ได้รับประโยชน์จากการลงทุนด้านบริการ
พื้นฐานของคนรุ่นก่อนๆ  จึงถือเป็นเรื่องธรรมดาและเป็นธรรมที่จะให้ประชาชนที่
อยู่มาแต่เดิมร่วมรับภาระในการขยายระบบและการบริการพื้นฐาน อย่างไรก็ตาม
แนวคิดนี้ไม่ได้คำนึงถึงประสิทธิภาพในการให้บริการพื้นฐาน ซึ่งสามารถเพิ่มได้
หากรูปแบบการพัฒนาเมืองไม่ได้กระจัดกระจายไปทั่ว และมีการฟื้นฟูเนื้อเมืองเดิม
ให้สามารถรองรับการเติบโตของเมืองได้มากกว่าที่เป็นอยู่

5.  แหล่งรายได้ กับหลักการผู้รับประโยชน์เป็นผู้จ่าย

รายได้ของการลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานโดยทั่วไปมาจากสองแหล่งสำคัญ
คือ จากการเก็บภาษีทั่วไปซึ่งผู้รับภาระคือประชาชนที่เสียภาษี ไม่ว่าจะได้ใช้บริการ
พื้นฐานนั้นหรือไม่ก็ตาม และจากการเก็บค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ ซึ่งจัดเก็บ
โดยตรงจากผู้ใช้บริการ ภาครัฐสามารถใช้เครื่องมือประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือ
ทั้งสองแนวทางไปพร้อมกันในการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการฟื้นฟูเมือง
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แนวทางทั้งสองยังสามารถแบ่งออกเป็นเครื่องมือการเงินหลายรูปแบบ ซึ่งล้วนแล้วแต่
มีข้อดข้ีอดว้ยดว้ยกนัทัง้ส้ิน ท้ังนี ้ข้ึนอยูกั่บวตัถุประสงคแ์ละประเภทของบรกิารพืน้ฐาน
ในที่นี ้ ผู้เขียนจะกล่าวถึงเครื่องมือการเงินที่ท้องถิ่นหลายแห่งในต่างประเทศได้
ประยุกต์ใช้ในการลงทุนด้านโครงสร้างพื ้นฐานเพื ่อการฟื ้นฟูเมือง  โดยเฉพาะ
เครื่องมือที่ตั้งอยู่บนหลักการผู้รับประโยชน์เป็นผู้รับภาระด้านการเงิน

เป็นที่ทราบกันดีว่า อุปสรรคสำคัญของการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในการฟื้นฟู
และพัฒนาเมือง คือการที่ภาครัฐไม่สามารถระดมทุนได้มากพอที่จะดำเนินโครงการ
ทั้งเหตุผลข้อจำกัดด้านงบประมาณที่มาจากการเก็บภาษีและความไม่แน่นอนของ
รายได้ที่มาจากการให้บริการพื้นฐาน แต่ประเด็นสำคัญที่ยังไม่มีการกล่าวถึงมากนัก
คือ ความเป็นธรรมในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน คำถามคือ ทำไมประชาชน
ที่ไม่ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ดังกล่าว
จึงต้องรับภาระในการสร้างและจัดสรรการบริการให้กับพื้นที่ใหม่ ในขณะที่เจ้าของ
ที่ดินในพื้นที่โครงการมักได้รับประโยชน์จากการพัฒนา เนื่องจากมูลค่าที่ดินได้เพิ่ม
สูงขึ้น

คำถามดังกล่าวได้นำไปสู่แนวคิดที่ยึดหลักการผู้รับประโยชน์เป็นผู้จ่าย (Beneficiary-
pays principle) ที่ว่า ผู้ที่ทำให้เกิดความจำเป็นในการขยายการบริการสาธารณะ
คือผู ้ที ่ควรรับภาระในการลงทุนเพิ่มเติม หลักการผู้ได้รับประโยชน์เป็นผู ้จ่ายนี้
แบ่งออกได้เป็นสองหลักการย่อยคือ หลักการผู้ใช้เป็นผู้จ่าย (User-pays principle)
ซึ่งถือว่าผู ้ที ่ได้ประโยชน์โดยตรงจากการบริการพื้นฐานควรเป็นผู้จ่าย ในขณะที่
หลกัการผูไ้ดป้ระโยชนเ์ปน็ผูช้ดเชย (Beneficiary-compensates principle) รวมไปถงึ
ผู้ที่ได้รับประโยชน์ทางอ้อมจากโครงการควรร่วมจ่ายด้วยเช่นกัน ซึ่งเหมาะสำหรับ
โครงการทีส่ร้างประโยชนท่ี์ไม่สามารถวดัไดแ้นชั่ดและมรีะยะเวลานาน เช่น ประโยชน์
ด้านความยั่งยืนจากการอนุรักษ์พื้นที่ธรรมชาต ิ เป็นต้น 1

หลักการผู้รับประโยชน์เป็นผู้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับปัญหาที่เรียกว่าการเพิ่มราคาที่ดิน
หรือทรัพย์สินที่เกิดขึ้นมาจากการกระทำของผู้อื่นที่ไม่ใช่เจ้าของที่ดิน (betterment)
ไม่ว่าจะเป็นผู้เช่าหรือสังคมโดยรวม จึงถือเป็นการเพิ่มมูลค่าที่ดินที่ไม่ได้มีการลงทุน

1 นอกเหนือจากนี้ หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter pays principle) ซึ่งเป็นหลักการสำคัญในด้านการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม  ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน  ตรงที่ว่า โครงสร้างพื้นฐานบางประเภทอาจ
เอื้อต่อการพัฒนาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้อื่นในเมือง เช่นการสร้างทางด่วนหรืออาคาร
จอดรถยนต์เพื่อรถยนต์ส่วนตัว ที่ทำให้การจราจรติดขัดมากขึ้น มีมลพิษเพิ่มขึ้น จึงสมควรให้ผู้ก่อผลกระทบต้องรับ
ภาระบางส่วนในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานนั้น
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ลงแรง (unearned increment) การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานในประเทศไทยทีผ่่านมา
ได้ทำให้เจ้าของที่ดินเป็นจำนวนมากได้รับประโยชน์ โดยไม่ต้องลงทุนลงแรงใดๆ
ท้ังส้ิน ไม่ว่าจะเปน็โครงการขนาดใหญท้ั่งการสรา้งถนน ทางดว่น รถไฟฟา้ หรอืแมแ้ต่
โครงการขนาดเล็ก เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์ในเมือง เป็นต้น

หากยึดหลักการว่าเจ้าของที่ดินไม่ควรได้รับผลประโยชน์จากโครงการที่สังคมเป็นผู้
ลงทุนโดยไม่ได้มีการชดเชยคืนให้กับสังคม  เครื่องมือการเงินที่ใช้ในโครงการฟื้นฟู
เมืองที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต้องคำนึงประเด็นด้านความเป็นธรรมในสังคม โดยต้อง
ประยุกต์ใช้หลักการผู้รับประโยชน์เป็นผู้จ่ายเป็นที่ตั้ง

6.  เคร่ืองมือการเงินท่ีประยุกต์ใช้หลักการผู้รับประโยชน์เป็นผู้จ่าย

เครื ่องมือการเงินหลายประเภทได้ประยุกต์ใช้หลักการผู ้รับประโยชน์เป็นผู ้จ่าย
และสามารถนำมาใช้ได้ในการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการฟื้นฟูเมือง ในที่นี้
ผู้เขียนขอเสนอตัวอย่างของเครื่องมือการเงินที่ถือเป็นการเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษ
จากการเพิ่มราคาที่ดิน (Betterment charge) ซึ่งเป็นการเก็บค่าธรรมเนียมจาก
ที่ดินที่มูลค่าสูงขึ้น เนื่องจากภาครัฐได้ลงทุนปรับปรุงสภาพแวดล้อมในเขตที่ได้รับ
การฟื้นฟูหรือยกระดับการบริการพื้นฐาน ทั้งนี้ อาจนำค่าธรรมเนียมที่เก็บได้มา
ตั้งเป็นกองทุนเพื่อใช้จ่ายในการจัดสร้างและให้บริการพื้นฐานในพื้นที่  การเก็บค่า
ธรรมเนียมพิเศษจากการเพิ่มราคาที่ดินมีอยู่หลายรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งแต่ละ
ท้องถิ่นอาจปรับใช้ได้ตามบริบทและความพร้อมของแต่ละแห่ง ดังต่อไปนี้

การระดมทุนจากส่วนเพิ่มภาษี (Tax Increment Financing)

เป็นเครื่องมือการเงินที่ใช้รายได้ส่วนเพิ่มจากภาษีในอนาคต ในการลงทุนเพื่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานขึ้นมาใหม่ หรือปรับปรุงและยกระดับการบริการพื้นฐานที่มีอยู่เดิม
การระดมทุนจากส่วนเพิ่มภาษีนี้โดยมากมักมาจากภาษีทรัพย์สิน แต่อาจรวมถึง
ภาษีประเภทอื่นที่มีการจัดเก็บในท้องถิ่น โดยมีการออกกฎหมายที่กำหนดให้มีการ
จัดสรรรายได้จากส่วนเพิ่มของภาษีมาจ่ายหนี้สินที่เกิดขึ้นจากโครงการ เครื่องมือ
ทางการเงินประเภทนี้เป็นที่นิยมใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะในโครงการ
ฟื้นฟูเมืองในเขตพื้นที่เสื่อมโทรมและบริเวณที่มีการพัฒนาต่ำกว่าศักยภาพ
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ในการใช้เครื่องมือเงินทุนจากส่วนเพิ่มภาษีเพื่อการฟื้นฟูเมือง องค์กรท้องถิ่นจะ
กำหนดพื้นที่เขตที่ต้องการฟื้นฟู แล้วประเมินมูลค่าทรัพย์สินในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อ
กำหนดระดับมูลค่าทรัพย์สินขั ้นพื้นฐาน หลังจากที่ได้ดำเนินโครงการพัฒนาใน
พื้นที่ดังกล่าวแล้ว มูลค่าที่ดินและทรัพย์สินจะเพิ่มขึ้นตามกลไกตลาด ซึ่งมูลค่าส่วน
ที่เพิ่มขึ้นมานี้จะถูกเก็บเป็นค่าธรรมเนียมเพื่อใช้ชำระหนี้สินที่ได้กู้ยืมมาโดยการ
ออกพันธบัตร เพื่อใช้ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในโครงการฟื้นฟูเมือง โดยจัดเก็บ
ในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งอาจนานถึง 20-30 ปี  ในช่วงเวลานี้ ท้องถิ่นจะนำ
ภาษีส่วนเพิ่มนี้ไปใช้ในการลงทุนด้านอื่นไม่ได้ จึงเป็นการจำกัดระดับการใช้จ่าย
ของเมืองไปโดยปริยาย

รูปแบบหนึ่งของการระดมทุนในโครงการฟื้นฟูเมืองที ่ใช้เครื ่องมือระดมทุนจาก
ส่วนเพิม่ภาษคืีอการออกพนัธบตัรในชว่งระยะเวลาโครงการ ซึง่จะกลา่วถงึในสว่นหลงั
ของบทความนี้ ข้อดีหนึ่งของเครื่องมือการเงินแบบนี้คือสามารถสร้างความเป็นธรรม
ในการพัฒนา เพราะผู้ได้รับประโยชน์เป็นผู้รับภาระด้านการเงิน  อย่างไรก็ตาม
ความสำเร็จของวิธีการนี้ขึ ้นอยู่กับการเติบโตด้านเศรษฐกิจภายในพื้นที่ที่จะทำให้
มูลค่าที ่ดินและทรัพย์สินเพิ ่มขึ ้น แผนการฟื้นฟูเมืองจึงต้องครอบคลุมด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่แน่ชัดและสามารถทำได้จริง เพราะมิเช่นนั้น พื้นที่ที่ได้รับ
การฟื้นฟูจะไม่สามารถสร้างรายได้มากพอที่จะมาจ่ายค่าบริการพื้นฐานที่ลงทุน
ไปแล้วได้

การประเมินพิเศษ (Special Assessment Levy)

เป็นการเก็บค่าธรรมเนียมจากเจ้าของที่ดินที่ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากการสร้าง
หรือขยายบริการพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างหรือขยายถนน การต่อท่อน้ำประปา
การบำบัดน้ำเสีย หรือสาธารณูปโภคสาธารณูปการประเภทอื่น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
รายละเอียดที่ได้ทำกำหนดไว้ในกฎหมายของแต่ละเมือง  การเก็บค่าธรรมเนียม
จะทำได้เฉพาะพ้ืนท่ีภายในพ้ืนท่ีท่ีกำหนดไว้ คือเขตประเมินพิเศษ (Special Assessment
District) หรือเขตบริการ (Service District)  เขตพิเศษประเภทแรกครอบคลุ่มที่ดิน
เฉพาะผืนที ่ได้ถูกกำหนดไว้โดยกฎหมายว่าจะได้รับผลประโยชน์เฉพาะจากการ
ปรับปรุงและยกระดับการบริการพื้นฐาน ในขณะที่ประเภทที่สอง รวมที่ดินทุกผืน
ที่อยู ่ในเขตบริเวณที่มีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานนั้น จึงมักครอบคลุมพื้นที่
กว้างกว่าประเภทแรก การกำหนดว่าการประเมินพิเศษจะครอบคลุมพื้นที่ในลักษณะ
ใดนั้น ขึ้นอยู่กับประเภทของโครงสร้างพื้นฐาน และขอบเขตของผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
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โดยทั่วไป องค์การปกครองท้องถิ่นจะดำเนินการประเมินพิเศษนี้หลังจากที่ได้มีการ
ฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่แล้ว ซึ่งแตกต่างจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผลกระทบจาก
การพัฒนา (Development impact fees) หรือข้อเรียกร้องให้จัดเตรียมบริการ
สาธารณะบางสว่นในการพฒันา (Development exactions) ซึง่เกิดขึน้ในชว่งระหวา่ง
กระบวนการขออนุญาตจัดสรรที่ดินหรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

เกณฑ์การประเมินพิเศษจะเน้นที่ความจำเป็นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้ง
ภาระด้านการเงินที่เจ้าของที่ดินต้องจ่ายเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมตามระดับประโยชน์
ท่ีได ้โดยเจา้ของทีดิ่นแตล่ะคนจะรว่มกนัแบง่รบัภาระ ซึง่ทำใหร้ะดบัภาระของแตล่ะคน
แตกต่างกันออกไป  ดังนั้น ตามหลักการนี้ ที่ดินว่างเปล่าอาจถูกประเมินให้จ่าย
ค่าธรรมเนียมพิเศษเท่ากับที่ดินผืนที่อยู่ติดกันที่มีการใช้ประโยชน์อยู่ เครื่องมือ
การเงินประเภทนี้ต่างจากภาษีทั่วไปตรงที่ว่า ไม่ได้ประเมินที่ดินทุกผืนด้วยอัตรา
เดียวกันเหมือนกันหมด แม้ว่าจะมีคุณลักษณะคล้ายกันก็ตาม โดยประเมินตาม
ส่วนเพ่ิมของมูลค่าท่ีดินและ/หรือทรัพย์สิน  แต่เคร่ืองมือการเงินน้ีก็ไม่ใช้ค่าธรรมเนียม
การใช้ เพราะไม่ได้เก็บตามระดับการใช้บริการพื้นฐาน

ข้อดีหนึ่งของเครื่องมือการเงินในรูปแบบนี้ คือสามารถระดมทุนได้ในทันที และ
เป็นการสร้างความเป็นธรรมในการพัฒนา เพราะผู ้รับประโยชน์เป็นผู ้รับภาระ
ด้านการเงิน  ดังนั้น ภาระในต้นทุนการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานจึงเป็นไปตาม
ระดับผลประโยชน์ที่ได้รับ ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการ

ในประเทศไทยเอง ได้มีการระบุถึงแนวความคิดการประเมินพิเศษไว้แล้ว ในแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) ในบทที่ว่าด้วย
การพัฒนาภาคมหานครและเขตเศรษฐกิจใหม่ ซึ่งได้กล่าวถึงมาตรการทางการเงิน
ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและวิธีการระดมทุนของท้องถิ่นในการจัดบริการพื้นฐาน
ของเมือง ดังน้ี

 ... ใชม้าตรการเกบ็คา่บรกิารใหคุ้ม้ทุน จากผูใ้ชบ้รกิารโดยตรง
หรือผู้ได้รับประโยชน์จากการลงทุนจัดบริการพื้นฐานของรัฐ
ตลอดจนริเริ่มใช้กลไกใหม่ๆ เช่น การจัดเก็บค่าธรรมเนียม
การพัฒนาจากโครงการของภาคเอกชนที่ทำให้ต้นทุนการจัด
บริการพื ้นฐานของรัฐสูงขึ ้น การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการ
ประเมินพิเศษจากเจ้าของที่ดินซึ่งได้รับประโยชน์จากบริการ
พื้นฐาน และการใช้แนวคิดการจัดรูปที่ดินเป็นเครื่องมือใน
การเตรียมที่ดินเพื่อการจัดบริการพื้นฐาน เป็นต้น...
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จะเหน็ไดว้า่แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่7 ไดเ้สนอเครือ่งมอืทางการเงนิทีส่ะทอ้นถงึหลกัการ
ผู้รับประโยชน์เป็นผู้จ่ายไว้สามประเภทด้วยกัน  โดยที่การจัดเก็บค่าธรรมเนียม
การพัฒนาจากโครงการภาคเอกชนเป็นเครื่องมือการเงินที่มักใช้ครอบคลุมพื้นที่
เมืองทั้งหมดโดยไม่เจาะจงลงไปในพื้นที่หนึ่งใด และจัดเก็บตามระดับของต้นทุน
ส่วนเพิ ่ม ในกรณีที ่ภาครัฐต้องขยายการบริการพื ้นฐานให้กับโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ของภาคเอกชนที ่เกิดขึ ้นใหม่ ในขณะที ่เครื ่องมือการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมพิเศษและการจัดรูปที่ดินเหมาะสำหรับการพัฒนาเฉพาะพื้นที่

อย่างไรก็ตาม ในการพัฒนาและฟื้นฟูเมืองในประเทศไทยช่วงที่ผ่านมา ได้มีการ
ทดลองประยุกต์ใช้เพียงเครื่องมือเดียวคือแนวคิดการจัดรูปที่ดิน ซึ่งเหมาะสมสำหรับ
การจัดเตรียมพื้นที่การขยายเมืองในแนวราบ เช่น พื้นที่ชานเมืองที่มีการเติบโตสูง
มากกว่าพื้นที่เมืองชั้นในที่เหมาะสำหรับการขยายพื้นที่เมืองในแนวตั้ง  แต่ยังไม่มี
การทดลองใช้เครื่องมืออีกสองประเภทที่ได้ระบุไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7  ผู้เขียน
จึงเห็นว่าภาครัฐควรผลักดันให้มีการทดลองใช้เครื ่องมือทั้งสอง โดยเฉพาะการ
ประเมินพิเศษ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนด้านบริการพื้นฐาน
เพื่อการฟื้นฟูพื้นที่เมืองชั้นใน

การเวนคืนส่วนเพิ่ม (Excess condemnation) 2

อีกรูปแบบหนึ่งของการเก็บค่าพัฒนาในพื้นที่ที่ได้รับการฟื้นฟูคือการเวนคืนที่ดิน
ส่วนเพิ่ม หรือมีอีกชื่อเรียกหนึ่งคือการเวนคืนเสริม (supplemental condemnation)
3  เครื่องมือนี้เป็นการเวนคืนที่ดินไว้มากกว่าที่จำเป็นในการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
หรือปรับปรุงพื้นที่ โดยอาจเป็นที่ดินผืนที่อยู่ติดกันหรือใกล้เคียง หลังจากที่ได้ดำเนิน
โครงการโครงสร้างพื้นฐานหรือฟื้นฟูเมืองไปแล้ว ราคาที่ดินในพื้นที่ฟื้นฟูจะสูงกว่า
เดิม ภาครัฐก็จะนำพื้นที่ที่ได้เวนคืนเพิ่มไว้มาขายต่อ และนำรายได้ที่จะได้ในส่วนนั้น
มานำลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในโครงการฟื้นฟูเมือง  วิธีการนี้เป็นไปตามหลักการ
ของการเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษจากการเพิ่มราคาที่ดิน เพราะการลงทุนภาครัฐ
ในการฟื้นฟูเมืองได้ทำให้ที่ดินในบริเวณดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้น

2 ผู้เขียนเลี่ยงใช้คำว่า การเวนคืนทรัพย์เกินจำเป็น ตามที่ใช้อยู่ในวงการกฎหมาย เพราะต้องการสื่อถึงความหมาย
เชิงบวกของมาตรการนี้
3 Robert J. Borhart. Corridor Reservation: Implications for Recouping a Portion of the “Unearned Increment”
Arising  From Construction of Transportation Facilities. Charlottesville, Virginia: Virginia Transportation Research
Council. 1994.
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8.  แนวทางการระดมทนุ

การระดมทุนเพื่อโครงการโครงสร้างพื้นฐานโดยทั่วไปสามารถทำได้สองแนวทางหลัก
คือ การใช้งบประมาณจากรายได้เท่าที่มีอยู่ ซึ่งโดยมากมาจากภาษีเก็บได้ในแต่ละปี
กับการกู้ยืมเงินจากแหล่งทุนต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ การลงทุนด้านโครงสร้าง
พื้นฐานในประเทศไทยที่ผ่านมายังไม่มีความหลากหลายมากนัก โดยเฉพาะเครื่องมือ
ในการลงทุนของท้องถิ ่น แต่หลายเมืองในต่างประเทศได้ใช้วิธีการระดมทุนที่มี
ความหลากหลาย ตั้งแต่การกู ้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ทั ่วไปหรือองค์การให้
ความช่วยเหลือระหว่างประเทศหรือของประเทศพัฒนาแล้ว การออกพันธบัตร
ประเภทต่างๆ รวมไปถึงการจัดตั้งกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาเมือง และการ
จัดตั้งธนาคารโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure banks)  ในที่นี้ ผู้เขียนขอเสนอ
วิธีการระดมทุนด้วยการออกพันธบัตรเทศบาล ซึ่งอาจนำมาใช้ได้ในการลงทุนด้าน
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาเมืองที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

การระดมทุนด้วยออกพันธบัตรเทศบาล

     การออกพนัธบตัรเทศบาลเปน็รปูแบบหนึง่ของการระดมทนุจากรายไดท่ี้ประเมนิ
ว่าจะเก็บได้จากภาษีและค่าธรรมเนียมการใช้ในช่วงเวลาการให้บริการพื้นฐาน
การออกพันธบัตรเทศบาลเป็นเครื่องมือการระดมทุนที่สำคัญที่ใช้มากในการลงทุน
โครงสรา้งพืน้ฐานเมอืงในตา่งประเทศ โดยเฉพาะในสหรฐัอเมรกิา  พนัธบตัรเทศบาล
มักมีการยกเว้นภาษีรายได้บางส่วนให้กับผู้ซื ้อพันธบัตร จึงทำให้ท้องถิ่นสามารถ
ออกพันธบัตรที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าอัตราทั่วไปในตลาด เป็นผลให้สามารถลด
ต้นทุนโดยรวมในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน อีกทั้งยังเป็นที่นิยมในกลุ่มนักลงทุน
ที่เห็นว่าพันธบัตรเทศบาลให้ผลตอบแทนที่ดี อีกทั้งยังมีความมั่นคงและมีสภาพ
คล่องสูง

อย่างไรก็ตาม การระดมทุนด้วยการออกพันธบัตรเทศบาลเพื่อลงทุนด้านบริการ
พื้นฐานนี้มีข้อด้อยบางประการ เช่น ประชาชนที่จ่ายภาษีทุกคนต้องรับภาระในการ
จ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นในช่วงอายุพันธบัตร ไม่ว่าระดับผลประโยชน์ที่ได้จะมากน้อย
ต่างกันก็ตาม  ประชาชนในบางพื้นที่อาจไม่ได้รับประโยชน์ใดๆ จากการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐาน แต่ต้องรับภาระด้านการเงิน  ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้การบริการ
พื้นฐานไม่มีประสิทธิภาพ เพราะต้นทุนกับผลประโยชน์ไม่สอดคล้องกัน  ทั้งนี้ทั้งนั้น
ก็ขึ้นอยู่กับประเภท เงื่อนไขและวัตถุประสงค์ในการออกพันธบัตรเทศบาล
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ข้อด้อยอีกประการหนึ่งคือ การออกพันธบัตรเทศบาลที่ยกเว้นภาษีเป็นการเอื ้อ
ประโยชน์ให้กับกลุ่มคนมีฐานะที่สามารถซื้อพันธบัตรดังกล่าวได้ จึงเหมือนเป็น
การถ่ายโอนรายได้จากประชาชนผู้จ่ายภาษีทุกคนไปยังกลุ่มคนรวย เพราะเป็นการ
สูญเสียภาษีรายได้ที่ควรเก็บได้ถ้าไม่มีพันธบัตรเทศบาลรูปแบบดังกล่าว พันธบัตร
เทศบาลที่ยกเว้นภาษีรายได้จึงมีผลคล้ายกับภาษีแบบถดถอย  นอกจากนี้ ท้องถิ่น
ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการออกพันธบัตรเทศบาลที่ต้องจ่ายให้กับบริษัทหลักทรัพย์
ที่ดำเนินการซื้อขายพันธบัตร ซึ่งทำให้เงินทุนที่สามารถระดมได้ลดน้อยลง 4

พันธบัตรเทศบาลสามารถแบ่งได้สองประเภทใหญ่คือพันธบัตรภาษี (General
Obligation bonds) และพันธบัตรรายได้ (Revenue bonds)  พันธบัตรภาษีเป็น
ตราสารที่ออกโดยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนําเงินที่ระดมได้ไปใช้ในโครงการ
ฟืน้ฟแูละพฒันาเมอืง พนัธบตัรประเภทนีมี้ลกัษณะเฉพาะคอื ท้องถิน่ที่ออกพนัธบตัร
มีอํานาจในการจัดเก็บภาษีและสามารถนํารายได้จากภาษีนั ้นมาทําการไถ่ถอน
พันธบัตรและชําระดอกเบี้ย ความสามารถในการออกพันธบัตรจึงขึ้นอยู่กับความ
หลากหลายของประเภทภาษี ฐานภาษีและความสามารถในการจัดเก็บในแต่ละเมือง
ดังนั้น เมืองที่ใหญ่กว่าอาจมีช่องทางในการออกพันธบัตรมากกว่าเมืองขนาดเล็ก
ลักษณะสำคัญของพันธบัตรภาษีนี ้คือเจ้าของหนี้มีสิทธิไล่เบี ้ยอย่างเต็มที ่ (full
recourse) ในภาษีที่ทางท้องถิ่นจะเก็บได้ จึงเป็นพันธบัตรที่มีความมั่นคงและเป็น
วิธีการระดมทุนที่มีต้นทุนต่ำที่สุด  สำหรับอัตราดอกเบี้ยนั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพทาง
การเงินของแต่ละท้องถิ่น

พันธบัตรภาษีรูปแบบนี ้เหมาะสำหรับการลงทุนในโครงสร้างพื ้นฐานที ่มีอายุ
การใช้งานนานและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในเมืองโดยรวม ในกรณีของพันธบัตร
ประเภทนี้ ผู้ที่รับภาระด้านการเงินในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานคือประชาชน
ที่เสียภาษีทุกคนในเมืองนั้น จึงอาจไม่เหมาะสมสำหรับโครงการฟื้นฟูเมืองที่เกิดขึ้น
พื้นที่บางส่วนของเมือง

พันธบัตรเทศบาลอีกประเภทหนึ่งคือพันธบัตรรายได้ (Revenue bonds) ที่ออกเพื่อ
เป็นเงินทุนสำหรับโครงการใดโครงการหนึ่งโดยเฉพาะ โดยมีการจัดสรรรายได้
จากการเก็บค่าใช้บริการพื้นฐานนั้นหรือจากการเก็บภาษีเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับการ

4 Burleton, D. A choice between investing in Canada’s cities or Disinvesting in Canada’s future. TD Economics
and the TD Bank Financial Group. Toronto, Ontario. 2002.
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พัฒนา เพื ่อชำระดอกเบี ้ยและเงินต้น ข้อแตกต่างหนึ่งของพันธบัตรรายได้จาก
พันธบัตรภาษีคือ เจ้าของหนี้ไม่มีสิทธิหรือมีสิทธิจำกัดในการไล่เบี้ย (non or limited
recourse) ความเป็นไปได้ในด้านการเงินของโครงการจึงขึ้นอยู่กับรายได้ที่จะเกิดขึ้น
ในช่วงอายุการให้บริการพื ้นฐานนั้น พันธบัตรรายได้นี ้เหมาะสำหรับโครงการ
โครงสร้างพื้นฐานที่แยกเดี่ยวและไม่ขึ้นอยู่ส่วนอื่นในระบบมาก และสามารถสร้าง
รายได้ด้วยตนเองจากการให้บริการ ไม่ว ่าจะเป็นรูปแบบของค่าผ่านทางหรือ
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ การออกพันธบัตรรายได้มักเป็นส่วนหนึ่งของการ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชน (Public-private partnerships) และการระดมทุน
แบบสินเชื่อโครงการ (project finance) การออกพันธบัตรรายได้นี้เป็นเครื่องมือ
ระดมทุนที่สำคัญของโครงการฟื้นฟูเมืองหลายโครงการในสหรัฐอเมริกา

ข้อดีหนึ่งของการระดมทุนด้วยพันธบัตรประเภทนี้คือ ผู้ให้บริการต้องสร้างรายได้
มากพอที่จะจ่ายต้นทุนในการสร้างและดำเนินการ จึงต้องคิดราคาให้บริการที ่
สะท้อนต้นทุนท่ีแท้จริง จึงทำให้การบรกิารพ้ืนฐานท่ีลงทุนด้วยวิธีการน้ีมีประสิทธิภาพ
กว่าที่ลงทุนด้วยพันธบัตรภาษี  ในทางกลับกัน ข้อด้อยของเครื่องมือการเงินนี้คือ
ความเสี ่ยงในการสร้างรายได้ที ่มั ่นคงในช่วงอายุพันธบัตรเพื่อจ่ายหนี้สินที่มีอยู ่
ซึ่งอาจทำให้อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าเครื่องมือการเงินอื่น
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ดัดแปลงจาก: Robinson, S.G. et al. Building Together: Investing in Community Infrastructure. Washington, D.C.:
Government Finance Officers Association. 1990.

9.  สรุป

เครื่องมือการเงินเพื่อการฟื้นฟูเมืองมีอยู่มากมาย ซึ่งแต่ละเครื่องมือล้วนแล้วแต่มี
ข้อดีข้อด้อยด้วยกันทั้งสิ้น  ในการวางแผนและดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองในอนาคต
นักวางแผนควรคำนึงถึงทางเลือกในเครื่องมือการเงินให้หลากหลายมากกว่าที่เป็นอยู่
โดยต้องเริ่มจากการศึกษาโดยละเอียดว่า เครื่องมือใดสามารถนำมาใช้ได้ในการ
ฟื้นฟูเมืองในพื้นที่ใด เครื่องมือใดใช้ในการสนับสนุน ชี้นำหรือควบคุมพฤติกรรม
การลงทุนและพัฒนาของภาคเอกชน และเครื่องมือใดสามารถใช้ได้ในการระดมทุน
เพื่อการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ทั้งนี้ รูปแบบการระดมทุนและแหล่งรายได้ที่ใช้ในการจ่ายค่าก่อสร้างและดำเนิน
โครงการบริการพื้นฐานในประเทศไทยที่ผ่านมายังจำกัดอยู่เพียงแค่ไม่กี ่รูปแบบ
จึงทำให้ภาครัฐไม่สามารถลงทุนในโครงการที่จำเป็นได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งยังเป็น
รูปแบบการระดมทุนที่ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม เนื่องจากไม่ได้ยึดหลักการผู้รับ
ประโยชน์เป็นผู้จ่าย  ดังนั้น โครงการฟื้นฟูเมืองในอนาคตจึงควรพิจารณาเครื่องมือ
การเงินในรูปแบบต่างๆ ที่สะท้อนหลักการดังกล่าว ผู้เขียนมีความเห็นว่า ภาครัฐ
ควรเริ่มพิจารณาทางเลือกที่ได้มีการเสนอไว้แล้วในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 แต่ยัง
ไม่ได้มีการทดลองดำเนินการ คือการเก็บค่าธรรมเนียมจากการประเมินพิเศษ
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นอกจากนี้ การดำเนินมาตรการด้านการเงินต้องให้สอดคล้องกับขั้นตอนการพัฒนา
พื้นที่เมืองทั้งหมด มิใช่เฉพาะในพื้นที่ที่มีการฟื้นฟูเมือง จึงควรมีการกำหนดแผนงาน
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Capital improvement program) ไปพร้อมกัน แผนงาน
โครงการพัฒนาน้ีจะระบุถึงกำหนดการดำเนนิโครงการพฒันาโครงสรา้งพ้ืนฐานในเมือง
ทั้งหมด โดยมีรายละเอียดเกี ่ยวกับประเภทโครงการ ที่ตั ้ง ขนาด กำหนดเวลา
ดำเนินการ รวมทั้งต้นทุนโครงการและวิธีการระดมทุน แผนงานโครงการพัฒนา
ท่ีว่านี ้อาจมรีะยะเวลาประมาณ 3-5 ปีแลว้แตค่วามเหมาะสม


