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ภาษีสิ่งแวดลอม ศึกษากรณีการเก็บภาษีมลพิษทางน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม 
ENVIRONMENT TAX: CASE STUDY OF TAXATION OF WATER POLLUTION 

FROM INDUSTRAIL PLANTS   
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บทคัดยอ 

ปจจุบันปญหาส่ิงแวดลอมนับวันจะทวีความรุนแรงมากข้ึนเร่ือยๆ ทั้งในระดับโลกและระดับ
ภูมิภาคตางๆ รวมถึงประเทศไทย โดยเฉพาะอยางย่ิงปญหามลพิษทั้งทางอากาศและทางน้ำจาก
โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสะทอนใหเห็นวามาตรการท่ีใชบังคับอยูนั้นยังไมสามารถแกไขปญหาท่ีเกิด
ขึน้ได และเม่ือมคีวามเสียหายเกิดข้ึนรัฐตองเปนผูแบกรับภาระคาใชจายในการเยียวยารักษาผลกระทบ
ทั้งตอสิ่งแวดลอมและชุมชน โดยผูประกอบการที่กอใหเกิดปญหามิไดเขามามีสวนรับผิดชอบอันมิได
เปนไปตามหลักการผูกอมลพิษเปนผูจายแตอยางใด     

จากการศึกษาพบวาประเทศไทยมีกฎหมายส่ิงแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมที่เก่ียวของโดยตรงอยู 2 ฉบับ ไดแก พระราชบัญญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ไดกำหนดมาตรการ
ตางๆ ใหผูประกอบการปฏบิตัติามอนัเปนไปตามหลกักำกับและควบคมุ โดยมกีารนำหลักผูกอมลพษิ
เปนผูจายอยูในระดับนอยมาก จากการดำเนินการดังกลาวไมสามารถแกไขปญหามลพิษที่เกิดจาก
โรงงานอุตสาหกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพประกอบกับเมื่อเกิดปญหาข้ึน รัฐจะเปนผูมีหนาท่ีในการ
เยียวยาความเสียหายท่ีเกิดขึ้นโดยใชงบประมาณแผนดิน ผูที่ปลอยมลพิษที่แทจริงไมไดมี 
สวนรับผิดชอบแตอยางใด ทั้งนี้ในตางประเทศทั้งในสหภาพยุโรปและอาเซียนไดมีการนำมาตรการ
ดานภาษีและคาธรรมเนียมมาใชบริหารจัดการส่ิงแวดลอม เชน ประเทศเยอรมันมีการเก็บภาษีและ
คาธรรมเนียมจากมลพิษทางน้ำโดยเงินท่ีไดนั้นจะนำไปใชลงทุนเก่ียวกับการบำบัดน้ำเสีย ประเทศ
เวียดนามมีการเก็บภาษีมลพิษทางน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยเงินท่ีไดจะนำเขากองทุนส่ิงแวดลอม
เพ่ือนำมาแกไขปญหาส่ิงแวดลอมตอไป ซึง่สงผลใหโรงงานปลอยมลพิษลดลงและสภาพแวดลอมดขีึน้    

ดวยเหตุดังกลาวจึงควรมีการนำภาษีสิ่งแวดลอมประเภทภาษีมลพิษทางน้ำโดยเก็บจาก
โรงงานอุตสาหกรรมเพื่อชวยในการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมอีกทางหน่ึง โดยออกกฎหมายภาษี
สิ่งแวดลอมเพื่อใชควบคูกับมาตรการเดิมที่มีอยูเพ่ือใหผูที่กอมลพิษเปนผูมีหนาท่ีจายภาษีอันเปนไป
ตามหลักผูกอมลพิษเปนผูจายและเพ่ือใหการแกไขปญหาส่ิงแวดลอมมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนอันจะ
นำไปสูการพัฒนาส่ิงแวดลอมที่ย่ังยืนตอไป  

คำสำคัญ:  ภาษีสิ่งแวดลอม โรงงานอุตสาหกรรม  
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ABSTRACT 
Nowadays, environmental problem has been playing significant role in relation to 

national level and global level. Concerning the problem in Thailand, air and water pollution 
launched from industrial plants have been recognized as a serious environmental problem. 
This reflects that the current measures cannot resolved such a problem; moreover, only 
governmental institution plays the role to be responsible for the cost of damage in the 
environmental harm and has the duty to remedy the impact on the environment and 
community. In contrast, the operators, who cause the serious action, neglect to pay attention to 
the problem solving. It is seen that this action is not consistent with the polluter paying 
principle.   

The studying from the past has been shown that Thailand has two sets of law 
relating to managing of pollution from industrial plants. The first is The Environment Quality 
Promotion Act B.E. 2535, and the second is The Factories Act B.E. 2535. By virtue of the 
law, the provisions set out the measures for the operators to follow under the principle of 
command and control; however, just a few provisions refer to the responsibility of polluters. 
Thus, the law addressed above cannot effectively be solved regarding the current 
environmental problem. In addition, the problem arising is the government has to be 
responsible for the damage by using their own budget while the polluters have to be 
responsible for their action so that both of European Country and Asian Country have the 
tax and charge for manage their environment such as wastewater charge in German; the 
income used for wastewater treatment system, water pollution in Vietnam; the income 
expressed to environment fund and used for solve the environment problem onward. As a 
result, the plant better reduced emissions and improved environment.  

Thus, it is suggested to impose an environmental tax in terms of water pollution tax 
from the industrial plants to manage an environment by implement the current law together 
with the new provision, the polluters should be responsible for the damage which they 
performed under the polluter pay principle in order to solve the problem more efficiently 
and achieve sustainable development onward.   
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บทนำ 
ปญหาส่ิงแวดลอมของโลกในปจจุบันน้ีนับวันจะทวีความรุนแรงมากข้ึนไมวาจะเปนปญหา 

มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ มลพิษจากกากของเสียและมลพิษจากของอันตรายปญหาดังกลาว

ลวนแตทำใหสิ่งแวดลอมยิ่งเส่ือมโทรมซึ่งเปนผลอันเน่ืองมาจากหลายปจจัย ทั้งการเพ่ิมขึ้นของ

ประชากร กระบวนการพัฒนาประเทศ การเจริญเติบโตอยางรวดเร็วของภาคอุตสาหกรรมในประเทศ

กำลังพัฒนา ที่สำคัญท่ีสุดคือการดำเนินธุรกิจโดยปราศจากความตระหนักถึงสิ่งแวดลอมและผูคนท่ี

อาจไดรับผลกระทบจากการดำเนินกิจการดังกลาว แตมุงเนนไปที่การลดตนทุนและเพ่ิมกำไรของ 

ผูประกอบการแตเพียงอยางเดียวผลกระทบเชนวาน้ีนอกกจากจะสงผลภายในประเทศแลวยังลุกลาม

ไปยังประเทศอ่ืนๆ ในสภาวการณของปญหามลพิษขามพรมแดน และในท่ีสุดก็จะกระจายไปท่ัวโลก 

ดวยเหตุนี้จึงไดมีการดำเนินการระหวางประเทศเพ่ือใหเกิดกลไกความรวมมือของประเทศตางๆ 

ในการพิทกัษสิง่แวดลอมและคุมครองทรพัยากรของโลก ภายใตหลักการพัฒนาอยางย่ังยืน เพ่ิมมากขึน้ 

หลักการดังกลาวไดมีมาเปนเวลานานแลวแตเปนท่ีประจักษเม่ือเกิดปญหาส่ิงแวดลอมอยางรุนแรง
ขึ้น เชน เหตุการณ The Torrey Canyon Oil Spill Incident ที่น้ำมันดิบกวา 9,500 ตันร่ัวไหลลงทะเล

บริเวณนอกชายฝงของทะเลอังกฤษทำใหนกทะเลตายกวา 10,000 ตัว (Florencio J. Yuzon,1997;

61) เปนตน องคการสหประชาชาติ (United Nation) ไดใหความสนใจปญหาส่ิงแวดลอมมากขึ้น 

โดยในป ค.ศ. 1972 ไดจัดใหมีการประชุมสหประชาชาติท่ีกรุงสตอกโฮม ประเทศสวีเดน เร่ืองส่ิงแวดลอม

มนุษย (Human Environment) และนำมาสูการประกาศ Stockholme Declaration ซึ่งเปนท่ีมาแหง

หลักการพัฒนาอยางย่ังยืน (sustainable development) ตอมาไดมีการจัดใหมีการประชุมสหประชาชาติ

วาดวยส่ิงแวดลอมและการพัฒนา (The United Nations Conference on Environment and 

Development: UNCED) หรือที่เรียกวา Earth Summit ที่กรุงรีโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล ในป  

ค.ศ. 1992 การประชุมครั้งน้ีมีผูนำจากประเทศตางๆ ทั่วโลกเขารวมมากท่ีสุดเปนประวัติการณกวา 

179 ประเทศ และไดลงนามรับรองเอกสารสำคัญหลายฉบับ (กรองยุโรปเพ่ือไทย, 2554) เชน ปฏิญญา 

ริโอวาดวยส่ิงแวดลอมและการพัฒนาซ่ึงไดมีการกำหนดหลักการดานส่ิงแวดลอมหลายประการซ่ึง
เปนองคประกอบสำคัญเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน ไดแก หลักผูกอมลพิษเปนผูจาย (Polluter Pays 

Principle) หลักระวังไวกอน (Precautionary Principle) และหลักการมีสวนรวมของสาธารณชน 

(public participation) หลักการดังกลาวตองนำมาบูรณาการกับส่ิงแวดลอมใหสอดคลองกับกระบวนการ

พัฒนาเศรษฐกิจ จากวาระการประชุมดังกลาวทำใหประเทศตางๆ ใหความสนใจนโยบายดานส่ิงแวดลอม

มากข้ึน อยางไรก็ตามแมวาประเทศตางๆ จะพยามแกไขปญหาส่ิงแวดลอมที่เกิดข้ึนแตปญหาการใช
ทรัพยากรอยางฟุมเฟอยและไรขีดจำกัดของมนุษยก็ยังไมสามารถแกไขได (สุนีย มัลลิกะมาลย, 

2542: 6-7) เชน กรณีของคารบอนเครดิตซึ่งเปนผลมาจากพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ก็ยังมี

ชองวางเกิดข้ึน กลาวคือ ประเทศมหาอำนาจสามารถซ้ือเครดิตในการปลอยกาซคารบอนจากประเทศ
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กำลังพัฒนาและดอยพัฒนาไดทำใหการปลอยกาซไดปริมาณมากตราบเทาท่ีตนยังมีโควตา จึงไม

สามารถแกปญหาส่ิงแวดลอมไดอยางแทจริง เพราะไมใชมาตรการใหลดการปลอยมลพิษแตเปน

เพียงการจำกัดเทาน้ัน  

เม่ือมาตรการในการควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอมที่เกิดข้ึนยังไมเพียงพอท่ีจะแกไขปญหา

สิ่งแวดลอมได  นักส่ิงแวดลอมจึงไดมีการนำเสนอแนวทางในการจัดการส่ิงแวดลอมโดยการประยุกต

ใชเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรที่เรียกวา เศรษฐศาสตรเขียว (Green Economy) ซึ่งเปนแนวทาง 

ในการจัดการส่ิงแวดลอมโดยใชเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร หรือ เคร่ืองมือทางการตลาดควบคูไปกับ

หลักกำกับและควบคุมที่มีมาอยางชานานในการจัดการกับปญหาส่ิงแวดลอมทั้งทางอากาศ ทางน้ำ

และกากของเสียตางๆ เชน การเก็บภาษีสิ่งแวดลอม อยางภาษีคารบอน (Carbon Tax) ภาษีมลพิษ

ทางน้ำ (Waste Water Tax) การออกใบอนุญาตปลอยมลพิษ (Tradable Permit) เปนตน หน่ึง 

ในเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรที่ไดรับความนิยมจากประเทศตางๆ คือ การเก็บภาษีสิ่งแวดลอม 

จะเห็นไดจากการท่ีกลุมประเทศที่พัฒนาแลวอยางสหภาพยุโรป (European Union: EU) ไดมีการ

ออกเอกสารท่ีชื่อวา Green Paper on market-based instruments for environment and related 

policy purpose สาระสำคัญคือการสนับสนุนใหประเทศสมาชิกนำเคร่ืองมือทางการตลาดมาใช 

ปจจุบันประเทศสมาชิกไดมีการนำภาษีสิ่งแวดลอมมาใชแลวทุกประเทศแตจะมีความแตกตางกันไป

ในเรื่องของวิธีการและวัตถุประสงค เชน ใชในการชดเชยตนทุนจากการใหบริการบางอยาง หรือเพ่ือ

ลดการใชผลิตภัณฑที่เปนอันตรายบางประเภท ตัวอยางของประเทศท่ีมีการเก็บภาษีมลพิษ คือ 

ประเทศเยอรมันมีการเก็บภาษีมลพิษทางน้ำ ประเทศเดนมารคมีการเก็บภาษีการปลอย CO
2
 และ 

SO
2
 กรณีของประเทศกำลังพัฒนาอยางประเทศเวียดนามและฟลิปปนส ไดมีการเก็บภาษีมลพิษ

ทางน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยเก็บจาก คา BOD (Biochemical Oxygen Demand, BOD), 

COD (Chemical Oxygen Demand) และ TSS (Total Suspended Solids) (มิ่งสรรพ ขาวสะอาด
และกอบกุล รายะนาคร, 2552: 15) กอนที่แตละประเทศจะนำมาตรการดานภาษีสิ่งแวดลอมมา

ใชไดมีการทบทวนและวิจัยถึงผลท่ีจะไดรับจากการเก็บภาษีส่ิงแวดลอม ในระยะแรกของแตละประเทศ

จะไดรับการคัดคานจากผูที่ตองเสียภาษีดังกลาวท้ังสิ้น อยางไรก็ตามเมื่อมีการบังคับใชแลวผลที่ได
คือประเทศน้ันมี GDP (Gross Domestic Product) มากข้ึนและการปลอยมลพิษสูสิ่งแวดลอมลดลง   

สำหรับประเทศไทยเปนประเทศกำลังพัฒนามีการสงเสริมใหมีการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม

อันเปนฐานการผลิตเพ่ือสงออกสินคาไปยังประเทศตางๆนับวันย่ิงมีความเจริญกาวหนาเพราะ

สามารถสรางรายไดและภาพลักษณที่ดีของประเทศ ผลท่ีตามมาคือปญหาส่ิงแวดลอมที่ย่ิงทวีความ

รุนแรงข้ึนทุกวัน ปญหาสวนใหญเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมท้ังกรณีของการปลอยมลพิษ 
จากโรงงานโดยตรงในรูปของ น้ำเสีย อากาศเสีย และเกิดจากผลผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม เชน 

กากของเสีย ซากผลิตภัณฑ ประกอบกับเทคโนโลยีที่ใชในอุตสาหกรรมในประเทศไทยสวนใหญมิใช
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เทคโนโลยีที่สะอาดเน่ืองจากเครื่องจักรสวนมากจะเปนเคร่ืองจักรท่ีผานการใชมานาน น้ำเสียท่ีเกิด

จากกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม จึงมีทั้งโลหะหนักและสารประกอบอันตรายท่ีปนเปอนมากับ

น้ำเสียดวย อีกท้ังระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมบางแหงก็ไมไดมาตรฐานรวมถึงมีการ

ลักลอบปลอยน้ำเสียโดยจงใจของผูประกอบการ สงผลใหเกิดการปนเปอนของสารพิษในแหลงน้ำ

ตางๆ รวมถึงชุมชนที่อยูโดยรอบ เชน กรณีโรงงานน้ำตาลครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ที่ทางโรงงานได

ปลอยน้ำเสียลงสูแมน้ำไหลสูอางเก็บน้ำลำมูลบน ตนกำเนิดแมน้ำมูลของอำเภอครบุรี ทำใหน้ำมีสี

ขุนเหลอืงมกีลิน่ ประชาชนไมสามารถนำมาใชเพ่ือการอปุโภคและบรโิภคได นำมาอาบกจ็ะเกิดผืน่คนั

ตามตัว (มติชน ออนไลน: 2554) และกรณีการปนเปอนของสารตะก่ัวในหวยคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี  

ที่เกิดจากการพังทลายของคันทำนบบอกักเก็บน้ำลางแรและตะกอนขุนขนจากโรงงาน เพราะไม

สามารถรองรับน้ำฝนทำใหน้ำไหลเขาสูหวยคลิตี้ตั้งแตจุดกำเนิดจนไปถึงทายน้ำ (กรมควบคุมมลพิษ,

2554:1) เปนตน รัฐตองเปนผูมีหนาท่ีแกปญหาท่ีเกิดข้ึนโดยท่ีผูกอใหเกิดปญหามิไดเขามามีสวน

รับผิดชอบแตอยางใด ทั้งน้ี แมจะมีกฎหมายหลักไดแกพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ที่กำหนดใหผูเสียหาย

สามารถดำเนินคดีแกผูกอใหเกิดมลพิษได แตการดำเนินกระบวนการตางๆ ตองใชระยะเวลาท่ีนาน

ไมทันตอการแกปญหาท่ีเกิดข้ึน นอกจากน้ัน ปญหาในการบังคับใชกฎหมายดานอ่ืนๆ เชน การขาด

การตรวจสอบท่ีมปีระสิทธิภาพของหนวยงานซ่ึงกำลังของเจาหนาท่ีกับจำนวนโรงงานท่ีตองตรวจสอบน้ัน

ไมเอ้ืออำนวยตอการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางท่ัวถึง การกำหนดโทษท่ีต่ำเกินไปหากมีการฝาฝนไมปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑที่เก่ียวของไมสรางแรงจูงใจใหปฏิบัติตาม การกำหนดคามาตรฐานตางๆ ในการ

ควบคุมการปลอยมลพิษ แตไมไดมีการคำนึงถึงจำนวนโรงงานท่ีตั้งอยูดวย เพราะแมวาแตละโรงงาน

จะปลอยมลพิษตามมาตรฐานแตเมื่อมีการปลอยจากโรงงานจำนวนมากก็เปนผลใหมลพิษตางๆ อยู

ในระดับที่อันตรายเชนกัน ซึ่งตามหลักทางเศรษฐศาสตรนั้นการปลอยมลพิษในปริมาณเทาไรน้ัน
เปรียบเสมือนเปนคาเชาท่ีรัฐบาลจะตองเก็บจากผูปลอยมลพิษ (ยุทธศักด์ิ คณาสวัสดิ์, 2553) 

แตรัฐบาลไมไดมีการเก็บเงินดังกลาวแตอยางใด  

งานวิจัยฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงการนำมาตรการทางภาษีและคาธรรมเนียม 
อันไดแก การเก็บภาษีมลพิษทางน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรมควบคูกับการใชมาตรการกำกับและ

ควบคุม (command and control) ศึกษาเปรียบเทียบกับการจัดเก็บภาษีมลพิษทางน้ำและ 

คาปลอยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศตางๆ ทั้งกลุมประเทศในสหภาพยุโรปและ
อาเซียน เปนแนวทางในการท่ีจะออกกฎหมายเพ่ือเก็บภาษีสิ่งแวดลอมตอไปในอนาคต อันจะนำไปสู

การพัฒนาระบบในการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดลอมที่เปนธรรมและเหมาะสมเพื่อแกปญหาส่ิงแวดลอม
กับประเทศไทยซ่ึงเปนไปตามหลักของผูกอมลพิษเปนผูจาย (Polluter Pay Principle) เสนอใหเก็บ

จากปริมาณมลพิษที่ปลอย ซึ่งใชอัตราคงที่และอัตราแปรผัน กรณีโรงงานอุตสาหกรรมประเภท 1  
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จะเก็บภาษีในอัตราคงที่และโรงงานประเภท 2 และ 3 จะเก็บในอัตราแปรผัน ใชพารามิเตอรตางๆ 

เปนฐานภาษี โดยใหกรมสรรพสามิตและองคกรปกครองสวนทองถ่ินทำหนาท่ีจัดเก็บ เงินท่ีได 

จากภาษีดังกลาวจะนำเขากองทุนสิ่งแวดลอมตอไป วิเคราะหถึงผลดีและผลเสียอาจท่ีเกิดขึ้นจาก

การจัดเก็บภาษีสิ่งแวดลอม เชน การเก็บภาษีจะทำใหผูประกอบการใหความสำคัญตอการใชระบบ

บำบัดน้ำเสีย และเทคโนโลยีที่สะอาดมากกวาเดิมเพราะเม่ือโรงงานอุตสาหกรรมมีระบบบำบัด 

น้ำเสียท่ีดีและไดมาตรฐานแลวก็จะทำใหเสียภาษีนอยลง เปนตน วิเคราะหการออกกฎหมายภาษี

สิ่งแวดลอมเพ่ือบังคับใชกับภาษีสิ่งแวดลอมทุกประเภทตองมีความชัดเจนมากเพียงพอท่ีจะนำไป

บังคับใช ท้ังน้ี มาตรการตางๆ จะชวยสงเสริมใหผูประกอบการใหความสำคัญกับการจัดการส่ิงแวดลอม

มากย่ิงขึ้นรวมถึงสรางความเชื่อมั่นใหกับประเทศตางๆ ที่นำเขาสินคาจากประเทศไทยดวย เพราะ

สินคาผานกระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม จะทำใหสินคาของไทยน้ันไมถูกกีดกัน 

การคาโดยมาตรการท่ีไมใชภาษีดวย นอกจากน้ัน การท่ีประเทศไทยเปนหน่ึงในสมาชิกอาเซียน 

กำลังจะกาวสูการรวมตัวกันเปนประชาคมอาเซียนอยางสมบูรณในป พ.ศ. 2558 จึงจำเปนตองยก
ระดับการใหความคุมครองส่ิงแวดลอมใหอยูในระดับเดียวกับประเทศสมาชิก ท่ีไดมีการนำเอาหลักการ 

ทางเศรษฐศาสตรมาใชในการจดัการส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนตอไป     

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 
1. เพ่ือศึกษาสภาพปญหามลพิษทางน้ำท่ีเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมของไทยในปจจุบัน 

2. เพ่ือศึกษามาตรการทางกฎหมาย แนวคิด ทฤษฎี ที่ใชในการจัดการปญหามลพิษทางน้ำ

จากโรงงานอุตสาหกรรมของไทย  

3. เพ่ือศึกษาแนวทางในการจัดเก็บภาษีมลพิษทางน้ำและมาตรการอ่ืนท่ีเก่ียวของในการ

จัดการปญหามลพิษทางน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรมของไทย  

4. เพ่ือศกึษาผลทีค่าดวาจะเกิดข้ึนจากการจดัเก็บภาษมีลพษิทางนำ้จากโรงงานอตุสาหกรรม
ของไทย 

 

สมมติฐาน 
ปจจุบันประเทศไทยยังไมมีการนำภาษีสิ่งแวดลอมมาใชในการจัดการกับปญหาส่ิงแวดลอม

ที่เกิดข้ึนในประเทศมีเพียงมาตรการทางกฎหมายท่ีใชในการกำกับและควบคุม (command and 

control) ซึ่งยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ อีกท้ังเมื่อเกิดปญหาส่ิงแวดลอมขึ้นรัฐตองใชงบประมาณ

สวนกลางมาใชในการเยียวยารักษาปญหา โดยผูที่กอใหเกิดปญหาดังกลาวไมมีสวนในการแกไข

ปญหาแตอยางใด ดังน้ัน หากมีการเก็บภาษีสิ่งแวดลอมจากมลพิษทางน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม 

แลวน้ันก็จะทำใหผูที่กอมลพิษมีสวนรวมรับผิดชอบในสิ่งท่ีตนไดกอขึ้นซึ่งเปนไปตามหลักผูกอมลพิษ
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เปนผูจาย (Polluter pay Principle) เพ่ือจะชวยสงเสริมใหผูประกอบการลดการปลอยมลพิษและ

ชวยใหสภาพแวดลอมของประเทศโดยรวมดีมากย่ิงขึ้น   

 
ขอบเขตการวิจัย 

ศึกษาปญหาส่ิงแวดลอมของโลกท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันอันเปนผลใหนานาประเทศนำมาตรการ

ทางภาษีและคาธรรมเนียมมาใชรวมถึงปญหาส่ิงแวดลอมของประเทศไทยโดยศึกษาเฉพาะกรณีของ

ภาษีสิ่งแวดลอมที่เก็บจากมลพิษทางน้ำจากโรงานอุตสาหกรรม โดยวิเคราะหถึงปญหาท่ีเกิดขึ้นจาก

การใชมาตรการกำกับและควบคุม (command and control) ตามพระราชบัญญัติสงเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 รวมถึงมาตรการเก่ียวกับภาษีและ

คาธรรมเนียมของสหภาพยุโรปและอาเซียนในการจัดการกับปญหามลพิษทางน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม  

 

วิธีดำเนินการวิจัย  
ดำเนินการศึกษาโดยวิเคราะหจากเอกสาร อันไดแก กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ บทความ 

หนังสือ เอกสารประกอบการสัมมนาและวิทยานิพนธที่เก่ียวของ เพ่ือหามาตรการที่เหมาะสม 

ชองวางของกฎหมาย ในการแกปญหามลพิษทางน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเกิดขึ้นในปจจุบัน 

 

ผลการวิจัย  
ผลการวิจัย มีดังน้ี 

1. เน่ืองจากประเทศไทยเปนประเทศกำลังพัฒนาซึ่งมีการสงเสริมใหมีการลงทุนในภาค

อุตสาหกรรมอันเปนฐานการผลิตเพ่ือสงออกสินคาไปยังประเทศตางๆ ผลท่ีตามมาคือปญหาส่ิงแวดลอม
ที่ย่ิงทวีความรุนแรงข้ึนทุกวัน ซึ่งสวนใหญเปนผลมาจากโรงงานอุตสาหกรรมท้ังกรณีของการปลอย

มลพิษจากโรงงานโดยตรงในรูปของน้ำเสีย อากาศเสีย และเกิดจากผลผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม 
เชน กากของเสีย ซากผลิตภัณฑ เปนตน นอกจากนั้น น้ำเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต 

ของอุตสาหกรรมจึงมีทั้งโลหะหนักและสารประกอบอันตรายท่ีปนเปอนมากับน้ำเสียดวย  

2. กฎหมายหลักท่ีใชในการบริหารจัดการปญหาส่ิงแวดลอมจากโรงงานอุตสาหกรรม 
อันไดแก พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาต ิพ.ศ. 2535 และพระราช

บญัญัตโิรงงาน   พ.ศ. 2535 ไมสามารถเยียวยารักษาความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากส่ิงแวดลอมไดอยาง
ทันทวงทีโดยรัฐตองใชงบประมาณแผนดินในการเยียวยาเบ้ืองตนโดยผูที่กอใหเกิดมลพิษไมมีสวน

รับผิดชอบแตอยางใด   

3. กลุมประเทศท้ังในสหภาพยุโรปและอาเซียนไดมีการนำเอามาตรการดานภาษีและ

คาธรรมเนียมมาใชในการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมควบคูกับการใชมาตรการกำกับและควบคุม 
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โดยกฎหมายแตเพียงอยางเดียว เชน ประเทศเยอรมันมีการเก็บภาษีมลพิษทางน้ำ ประเทศเดนมารค 

มีการเก็บภาษีการปลอย CO
2
 และ SO

2
 สวนในประเทศกำลังพัฒนาอยางประเทศเวียดนามและ

ฟลิปปนส ไดมีการเก็บภาษีมลพิษทางน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม จาก คา BOD (Biochemical 

Oxygen Demand, BOD), COD (Chemical Oxygen Demand) และ TSS (Total Suspended 

Solids)  

4. การท่ีกลุมประเทศตางๆ ทั้งในสหภาพยุโรปและอาเซียนไดนำมาตรการทางดานภาษีและ

คาธรรมเนียมมาใชจัดการมลพิษทางน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยออกกฎหมายภาษีสิ่งแวดลอม

ควบคูกับการใชกฎหมายส่ิงแวดลอมที่มีอยูเดิมในการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมทำใหผูประกอบการ

ลดการปลอยมลพิษลงสูแหลงน้ำสงผลใหสิ่งแวดลอมมีคุณภาพท่ีดีมากย่ิงขึ้นและรัฐมีงบประมาณ 

ในการแกปญหาส่ิงแวดลอมมากขึ้น 

 

อภิปรายผลการวิจัย   
1. วิเคราะหปญหาสิ่งแวดลอมกรณีปญหามลพิษทางน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม  

     การท่ีประเทศไทยเปนประเทศกำลังพัฒนาจึงมีการสนับสนุนใหมีการลงทุนในประเทศ

เพ่ิมมากขึ้นทำใหมีการกอตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ิมมากขึ้นผลท่ีตามมาคือความเสียหายดาน

สิ่งแวดลอมในแตละปนับวันย่ิงมีความเสียหายมากข้ึนเม่ือคำนวณเปนมูลคาน้ันก็นับวามีมูลคาท่ี

มหาศาลมากซ่ึงทำใหรัฐตองสูญเสียรายจายไปกับการเยียวยารักษาปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึนประกอบ

กับการท่ีผูประกอบการเล่ียงท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมาย ยังคงมีการลักลอบปลอยน้ำเสียซึ่งปนเปอน

สารเคมีและโลหะหนักตางๆ อันสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชนโดยรอบอยางมากมาย เชน

กรณีของน้ำปนเปอนสารตะก่ัวจากการปลอยมลพิษของเหมืองแรที่หวยคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี 

ที่ศาลไดมีคำพิพากษาใหผูประกอบการชดใชคาเสียหายฐานละเมิดเปนจำนวน 36,050,000 บาท 
ซึ่งใชระยะเวลาในการดำเนินคดีกวา 10 ปกวา จะไดมาซึ่งคาเสียหายดังกลาว   

2. วิเคราะหการบังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอมในปจจุบัน 

 มาตรการทางกฎหมายที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการส่ิงแวดลอม อันไดแก พระราช-

บัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
ยังไมเพียงพอท่ีจะแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นได ซึ่งมีประเด็นตางๆ ดังน้ี 

 ก.  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2535 

  รัฐตองใชงบประมาณสวนกลางในการเยียวยาแกไขปญหาส่ิงแวดลอมที่เกิดข้ึน 

โดยผูประกอบการไมมีสวนในการรับผิดชอบ โดยในมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติไดกำหนดไววา 

เมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือภยันตรายตอสาธารณชนอันเน่ืองมาจากภัยธรรมชาติหรือภาวะเปนพิษ 
ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือบุคคลใดกระทำการหรือรวมกระทำการใดๆ เพ่ือเปนการควบคุม 
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ระงับหรอืบรรเทาผลรายจากอันตรายและความเสียหายดังกลาว ซึง่ผลคอืรฐัตองแบกรบัภาระคาใชจาย

ตางๆ ที่เกิดข้ึนผานหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ ดังจะเห็นไดจากปญหาส่ิงแวดลอม เกิดข้ึน เชน 

กรณีที่เรือบรรทุกน้ำตาลของบริษัทไทยมารีนซัพพลายลม ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซ่ึงกอใหเกิด

ความเสียมูลคาราวกวา 200 ลานบาท ซึ่งรัฐบาลตองจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ตางๆ อนัไดแก กรมควบคุมมลพษิ กรมประมง องคกรปกครองสวนทองถิน่ จงัหวัดพระนครศรีอยธุยา

เพ่ือแกไขปญหาดังกลาวโดยเจาของเรือดังกลาวมิไดมีสวนในการรับผิดชอบเชนกัน  

  การดำเนินคดีทางแพงตามพระราชบัญญัติใชระยะเวลาท่ียาวนาน ไมทันตอการ

เยียวยาปญหาท่ีเกิดขึ้น  

      การดำเนินคดีเพ่ือที่จะไดมาซึ่งคาทดแทนและคาเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากผูประกอบการ

ซึ่งเปนผูกอมลพิษนั้นจะตองมีการดำเนินคดีทางแพงตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 โดยมาตรา 96 ไดกำหนดใหผูเปนเจาของหรือครอบครองแหลงกำเนิดมลพิษ

ทีก่อใหเกิดความเสียหายตองรบัผดิชอบในคาทดแทนหรือคาเสียหายท่ีเกิดขึน้จากการกระทำน้ัน ไมวา

จะเกิดขึน้โดยจงใจหรอืประมาทเลินเลอก็ตามและมาตรา 97 กำหนดใหผูทีก่ระทำหรือละเวนการกระทำ

ซึ่งเปนการทำลายหรือกอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยากรธรรมชาติของรัฐหรือสาธารณะสมบัติของ

แผนดินตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายแกรัฐในความสูญหายหรือเสียหายน้ัน จะเห็นไดวา กฎหมาย

ไดกำหนดใหผูที่เปนตนเหตุซึ่งกอใหเกิดความเสียหายซ่ึงหมายถึงผูที่กอใหเกิดมลพิษในดานตางๆ 

ตองเปนผูรับผิดชอบในการกระทำของตนซ่ึงเปนไปตามหลักผูกอมลพิษเปนผูจาย แตปญหาท่ีเกิดขึ้น

คือ ผูท่ีไดรับความเสียหายน้ัน สวนมากเปนชาวบานผูท่ีไมมีความรูวาตนมีสิทธิท่ีจะเรียกรองคาเสียหาย 

ดังกลาวได และถึงแมจะมีการใชสิทธิเพ่ือที่เรียกรองคาเสียหายกระบวนการดำเนินการพิจารณา 

ในชั้นศาลตองใชระยะเวลานานและไมเปนท่ีแนนอนวาผูที่ไดรับความเสียหายจะเปนผูชนะคดี 

และไดมาซึ่งคาทดแทนดังกลาว ประกอบกับผูเสียหายเปนผูที่รับภาระการพิสูจนถึงความเสียหาย 
ที่เกิดขึ้น ซึ่งยากตอการพิสูจนใหเห็นถึงความเสียหายท่ีเกิดขึ้น ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นดังกลาว 
จึงไมไดรับการเยียวยาอยางทันทวงที ท้ังตอผูเสียหายและตอส่ิงแวดลอม นอกจากน้ันกองทุนส่ิงแวดลอม

ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ก็ไมสามารถนำมาเยียวยารักษาความเสียหายในเบ้ืองตนได  
เน่ืองจากมิไดกำหนดไวในวัตถุประสงคของกองทุน ผูไดรับความเสียหายจึงมีทางเลือกเดียวคือ 

การฟองคดีเพ่ือใหไดมาซึ่งคาชดเชยเทาน้ัน ดังจะเห็นไดจากกรณีของหวยคลิตี้ ซึ่งไดมีการดำเนินคดี 

ทางแพงตอบริษัทเหมืองแรท่ีกอใหเกิดความเสียหายข้ึน โดยใชระยะเวลาดำเนินคดีกวา 10 ป ถึงจะ

มาซึ่งคาทดแทนและคาเสียหายดังกลาว    
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  การนำหลักของผูกอมลพิษเปนผูจายมาใชยังมีนอยเกินไป  

  พระราชบัญญัติดังกลาวไดมีการนำหลักผูกอมลพิษเปนผูจายมาใชเพียงประการ

เดียว คือ การกำหนดคาบริการจากการบำบัดน้ำเสียรวม โดยในเขตควบคุมมลพิษหรือทองท่ีที่ไดจัด

ใหมีการกอสรางและดำเนินการการระบบบำบัดน้ำเสียรวมหรือระบบกำจัดของเสียรวมของทาง

ราชการโดยเงินงบประมาณแผนดินหรือเงินรายไดของราชการสวนทองถ่ินหรือเงินกองทุนซึ่งจัดสรร

ตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งจากการศึกษาพบวา มีเพียงบางพ้ืนท่ีเทาน้ันท่ีมีการเก็บคาบริการจากการ

บำบัดน้ำเสียรวมถึงกรณีที่โรงบำบัดรวมไมไดเปดใช จากปญหาดังกลาว จึงควรที่จะนำมาตรการ

ดานภาษีและคาธรรมเนียมมาใชในการบริหารจัดการเพ่ิมมากขึ้น เชน การเก็บภาษีมลพิษ การออก

ใบอนุญาตการปลอยมลพิษ คาธรรมเนียมการใชน้ำ และพัฒนาใหระบบท่ีไดเคยใชอยูเดิมมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน   

 ข. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  

  พระราชบัญญัติโรงงาน เปนกฎหมายท่ีกำหนดหลักเกณฑตางๆ เก่ียวกับโรงงาน 

ในดานตางๆ เชน ประเภทของโรงงานซ่ึงแบงตามกำลังการผลิต หลักเกณฑของการต้ังโรงงาน 

สภาพแวดลอมโรงงาน และส่ิงแวดลอมของโรงงานซึ่งมิไดมุงเนนถึงการแกปญหาหรือเยียวยาความ

เสียหายท่ีเกิดจากการประกอบการของโรงงานท่ีเกิดข้ึนตอทรัพยากรธรรมชาติหรือแหลงชุมชน

โดยตรง บทบัญญัติที่เปนไปตามหลักผูกอมลพิษเปนผูจายมีเพียงบทบัญญัติที่กำหนดใหโรงงานท่ีมี

สภาพท่ีอาจกอใหเกิดอันตราย ความเสียหายหรือความเดือดรอนแกบุคคลหรือทรัพยสินท่ีอยูใกลเคียง

โรงงานใหเจาหนาที่มีอำนาจในการส่ังใหปรับปรุงแกไขและหากไมปฏิบัติตาม ก็สามารถส่ังหยุด

ประกอบกิจการและปดโรงงานตามลำดับ ซึ่งมีผลเทากับการเพิกถอนใบอนุญาต ทั้งน้ีหากมีเหตุ

ที่ทางราชการสมควรเขาไปดำเนินการแทนเพ่ือใหเปนไปตามคำส่ัง ผูประกอบการตองเสียคาใชจาย

ทั้งหมดตามจริงรวมเบ้ียปรับอีก 30 ตอป ซึ่งเปนไปตามหลักผูกอมลพิษเปนผูจายเพียงมาตรการ

เดียวท่ีอยูในพระราชบัญญัติฉบับนี้ จึงควรมีการเพ่ิมมาตรการอ่ืนๆ ที่เปนไปตามหลักดังกลาว 
เพ่ือใหผูประกอบการเปนผูรับผิดชอบในสิ่งท่ีตนกอขึ้น เชน นอกจากการท่ีโรงงานประเภทท่ีสาม 

ตองขอใบอนุญาตแลว ควรมีการออกใบอนุญาตการปลอยมลพิษตามมาตรฐานน้ำท้ิงท่ีไดกำหนดไว 
เพ่ือใหผูประกอบการชำระคามลพิษท่ีตนมีสิทธิในการปลอยได หากมีการปลอยเกินก็ใหมีการกำหนด

อัตราโทษตามความเหมาะสม นอกจากน้ันแมวาพระราชบัญญัติดังกลาวจะไดกำหนดมาตรฐาน 

ตางๆ อันไดแก มาตรฐานการระบายน้ำท้ิง มาตรการควบคุมความสกปรก การกำหนดใหโรงงานท่ีมี

ระบบบำบัดน้ำเสียตองติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณพิเศษ  การกำหนดมาตรฐานการควบคุมความ

สกปรก และการรายงานปริมาณการระบายสารพิษแลวน้ัน แตเมื่อผูมีอำนาจหนาท่ีในการบังคับและ
ควบคุมใหผูประกอบการดำเนินการตามมาตรฐานดังกลาวน้ันมีจำนวนท่ีไมเพียงพอกับโรงงาน 
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การตรวจสอบก็มิไดเปนไปอยางสม่ำเสมอ ทำใหผูประกอบการจะทำการปรับปรุงกระบวนการผลิต

หรือดำเนินกิจกรรมตางๆ ใหเปนไปตามมาตรฐานก็ตอเมื่อเจาหนาท่ีจะเขามาตรวจเทาน้ัน รวมถึง 

การกำหนดอัตราโทษทั้งทางแพงและทางอาญาท่ีต่ำเกินไป เชน หากไมปฏิบัติตามกฎกระทรวง 

วาดวยหลักเกณฑตางๆ ตองระวางโทษปรับ 200,000 บาท หรือผูประกอบการท่ีไมปฏิบัติตามคำส่ัง

เจาพนักงานในการปรับปรุงโรงงาน ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 200,000 บาท 

หรือทั้งจำทั้งปรับและใหปรับอีกวันละ 5,000 บาท จนกวาจะหยุดประกอบกิจการ เปนตน ผูศึกษา 

เห็นวา อัตราโทษดังกลาวน้ันยังต่ำเกินไปที่จะกอใหเกิดแรงจูงใจที่ผูประกอบการจะเกรงกลัวและ

ปฏิบัติตาม    

3. วิเคราะหขอดีและขอเสียของการเก็บภาษีมลพิษทางน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม 

 ขอดีของการเก็บภาษีมลพิษทางน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม 

 (1)  ดานเศรษฐกิจ 

   การเก็บภาษีจะชวยใหประเทศมีรายไดมากข้ึน ซึ่งนอกจากรัฐจะสามารถนำรายได

เพ่ือพัฒนาดานส่ิงแวดลอมแลว ยังสามารถนำเงินในสวนน้ีพัฒนาประเทศดานอ่ืนตอไป ตามวัตถุประสงค

ของการเก็บภาษีอากร คือ เพ่ือรายได กลาวคือ รัฐบาลตองทำหนาท่ีในการพัฒนาประเทศในดาน

ตางๆ และภาษีอากรก็เปนรายไดหลักของประเทศ ดังน้ัน เมื่อมีการเก็บภาษีเพ่ิมขึ้นจึงทำใหรายได

ของประเทศเพ่ิมขึ้น 

   การใชมาตรการภาษีมีตนทุนในการบริหารจัดการนอยกวาการใชมาตรการบังคับ

และควบคุม ทำใหหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถลดงบประมาณไดในระยะยาว     

 (2)  ดานสังคม 

   เพ่ิมรายไดของประเทศใหมากข้ึน รัฐบาลสามารถนำรายไดที่เพ่ิมขึ้นน้ันมาจัดสรร

เพ่ือพัฒนาประเทศในดานตางๆ เชน ดานการศึกษา ดานการคมนาคม ดานสาธารณสุข อันเปนผล

ใหคุณภาพของความเปนอยูของคนในสังคมดีขึ้นตามลำดับ  
 (3)  ดานส่ิงแวดลอม  

      การเก็บภาษีสิ่งแวดลอมสามารถสรางแรงจูงใจใหผูผลิตลดการปลอยมลพิษนอยลง 

เน่ืองจากย่ิงปลอยมลพิษนอยเทาไร ผูประกอบการจะเสียภาษีนอยลงเทาน้ัน รวมถึงการเปล่ียนมาใช

กระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากย่ิงข้ึน ทำใหผลที่ตามมาคือ คุณภาพของส่ิงแวดลอม 

ก็จะดีมากข้ึน แหลงน้ำท่ีเคยมีมลพิษเจือปนเปนจำนวนมากก็จะมีจำนวนมลพิษลดลง 
 (4)  ดานสาธารณสุข 

   การท่ีมลพิษจากแหลงตางๆ ลดลง ยอมทำใหผลกระทบตอสุขภาพของผูคน 

ในชมุชนลดลงตามไปดวย และจากท่ีตองเสยีเงินในการรักษาพยาบาลก็เสียเงินจำนวนดังกลาวลดลง  
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 (5)  ดานการคาระหวางประเทศ 

   ประเทศท่ีมีการเก็บภาษีมลพิษหรือคาปลอยมลพิษ จะไมสามารถอางขอกีดกัน

ทางการคา (Non-Tariff) เพ่ือที่จะไมนำเขาสินคาจากไทยไดรวมถึงไมสามารถบังคับใหผูสงออก

สินคาไทยเสียภาษีมลพิษใหแกประเทศของตน ซึ่งแทนท่ีเราจะไดเงินเขาสูประเทศแตกลับตองเสีย 

ใหกับตางประเทศรวมท้ังสะทอนใหเห็นวาประเทศไทยน้ันไดใหความสำคัญกับสิ่งแวดลอมควบคู 

ไปกับการเจริญเติบโตกาวหนาของเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งในประเทศท่ีพัฒนาแลวไดใหความสำคัญ

กับเร่ืองนี้ในการเลือกท่ีจะทำการคาดวย อยางเชน สหภาพยุโรปท่ีใหความสำคัญตอมาตรฐาน

สิ่งแวดลอมอยางมากและมักใชขอกีดกันทางการคา เปนตน 

 ขอเสียของการเก็บภาษีมลพิษทางน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม  

 (1)  ดานเศรษฐกิจ  

   การเก็บภาษีสิ่งแวดลอมที่เปนการสะทอนตนทุนความเสียหายตอสิ่งแวดลอมแตผล

ทีต่ามมา คอื ราคาสินคาท่ีเพ่ิมขึน้ ซึง่สรางภาระใหแกผูบรโิภคซ่ึงจะเปนผูรบัภาระคาใชจายท่ีแทจรงิ 

   การท่ีผูประกอบการตองเสยีคาใชจายในการปรับปรงุกระบวนการผลิตใหมปีระสทิธิภาพ

มากย่ิงขึ้น ซึ่งจะตองใชเงินจำนวนมากเพ่ือใหไดเทคโนโลยีที่สะอาดนั้นตองใชตนทุนในการปรับปรุง

อยางมาก ซึ่งผลที่ตามมาคือราคาสินคาก็จะเพ่ิมขึ้นและผูที่เปนผูจายจริงๆ ก็คือผูบริโภคน่ันเอง  

 (2)  ดานส่ิงแวดลอม 

   เมื่อไดนำมาตรการทางดานภาษีเพียงอยางเดียวอาจไมสามารถชวยแกปญหา

สิ่งแวดลอมไดอยางครบถวน ยังตองอาศัยมาตรการอ่ืนๆ ควบคูไปดวย  

 (3)  ดานการคาระหวางประเทศ  

   เมื่อตนทุนของผูประกอบการมากข้ึน ซึ่งโดยสวนใหญผูประกอบการในประเทศไทย

จะเปนผูลงทุนจากตางประเทศ อาจมีการตัดสินใจที่จะยายฐานการผลิตไปยังประเทศท่ีเครงครัด

ดานภาษีนอยกวา 
4. วิเคราะหวิธีการเก็บภาษีมลพิษทางน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย 

 จากการศึกษาถึงโครงสรางการเก็บภาษีของประเทศในภูมิภาคยุโรปและอาเซียนแลวน้ัน

พบวาในแตละประเทศไดมีการเก็บคาปลอยมลพิษ ซึ่งมีทั้งท่ีอยูในรูปแบบของคาธรรมเนียมและภาษี 

ซึ่งความแตกตางจะอยูที่การจัดสรรรายได กลาวคือ หากเก็บในรูปแบบของภาษีนั้นเงินไดจะถูกนำสง

ไปยังงบประมาณสวนกลางมิใชมีวัตถุประสงคเพ่ือสิ่งแวดลอมเพียงอยางเดียว สวนคาธรรมเนียม 

นั้น การจัดสรรเงินไดจะถูกนำมาใชเพ่ือวัตถุประสงคเพ่ือสิ่งแวดลอมเปนการเฉพาะ เชน ประเทศใน

สหภาพยุโรปสวนมากท่ีนำรายไดที่จัดสรรนั้นเพ่ือการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย (ซึ่งยังมีการใชคำวา

ภาษีและคาธรรมเนียมปะปนกัน)  
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รางพระราชบัญญัติการจัดการมลพิษโรงงาน
และมลพิษจากผลิตภัณฑอุ ตสาหกรรม 
พ.ศ....ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม 
 
 

1. รูปแบบของการจัดเก็บ 
 คาปลอยมลพิษ  

2.  ผูมีหนาท่ีชำระคาปลอยมลพิษ/ภาษีมลพิษ  
  โรงงานอุตสาหกรรม 

3.  ฐานการเก็บ/ อัตราการเก็บ 
  ฐานการเก็บใชคา BOD เทาน้ัน 
  - อัตราคงท่ี สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม 
ที่มีปริมาณบีโอดีในน้ำเสียกอนการบำบัดนอย
กวา 100 กิโลกรัมตอวัน 
  - อตัราแปรผนัสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม 
ที่มีปริมาณบีโอดีในน้ำเสียกอนการบำบัด
มากกวาหรือเทากับ 100 กิโลกรัมตอวัน 
 
 

4.  หนวยงานท่ีจัดเก็บ 
  กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
 

5.  การจัดสรรรายได  
  กองทุนจัดการมลพิษโรงงาน 
ในกระทรวงอุตสาหกรรม 

รางพระราชบัญญัติมาตรการการคลังเพ่ือ
สิ่งแวดลอม พ.ศ...... โดยพระราชกฤษฎีกา
กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข และอัตรา
การจัดเก็บภาษีการปลอยมลพิษทางน้ำ 
จากคาบีโอดี และปริมาณสารแขวนลอย 
พ.ศ. ….  
 

ภาษีมลพิษ 
 

โรงงานอุตสาหกรรม 

 
 ฐานการเก็บใชคา BOD และ TSS  
 - อัตราคงท่ี โดยโรงงานประเภท 1 
ปริมาณน้ำท้ิง 1-50 ม3/ วัน อัตราอยูที่ 1,000-
3,000 บาท ตอรายตอป และโรงงานประเภท 2 
ปริมาณท้ิง 50-500 ม3/ วัน อัตราอยูที่ 3,000-
10,000 บาท ตอรายตอป  
 - อัตราแปรผัน โรงงานประเภท 3 
 ปริมาณน้ำท้ิง เกินกวา 500 ม3/วัน อัตราแปรผัน
ตามมลพิษที่ปลอย  
   

 - สรรพสามิต 
 - องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
กองทุนภาษีและคาธรรมเนียมสิ่งแวดลอม 
 

 ทั้งน้ีที่ผานมา ไดมีรางกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการเก็บคาปลอยมลพิษออกมาสองฉบับ 

ไดแก รางพระราชบัญญัติการจัดการมลพิษโรงงานและมลพิษจากผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ....

ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  และรางพระราชบัญญัติมาตรการการคลังเพ่ือ

สิง่แวดลอม พ.ศ......ของสำนักเศรษฐกิจการคลงั กระทรวงการคลัง ซึง่จากการศึกษารางท้ังสองฉบบัน้ัน

พบวามีรายละเอียดท่ีมีความใกลเคียงกันซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี  
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อนึ่ง จากการศึกษารางกฎหมายท่ีเก่ียวของท้ังสองฉบับและการเก็บภาษีหรือคาธรรมเนียม

จากมลพิษของตางประเทศแลวน้ัน เห็นวา ในกรณีของประเทศไทยซึ่งเปนประเทศกำลังพัฒนาและ

ยังตองอาศัยเงินไดจากภาษีอากรเปนหลักในการพัฒนาประเทศ จึงเห็นควรใหเก็บคาปลอยมลพิษใน

รูปแบบของภาษีเชนเดียวกับประเทศในกลุมอาเซียน อยางประเทศเวียดนาม ซึ่งเงินไดจะถูกนำสง

เขางบประมาณกลางและจัดสรรใหกองทุนสิ่งแวดลอมตอไป ผูศึกษามีความเห็นวาในการท่ีประเทศ

มีการเก็บภาษีมลพิษทางน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม ควรมีโครงสรางดังน้ี  

ผูมีหนาที่เสียภาษี  

จากการศึกษาผูมีหนาท่ีเสียภาษีตามกฎหมายในแตละประเทศน้ัน ไดกำหนดใหโรงงาน

อุตสาหกรรม (industrial sector) ทุกประเภทเปนผูมีหนาท่ีเสียภาษีมลพิษทางน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม 

โดยไมไดมีการแบงประเภทโรงงานตามกำลังการผลิตเชนเดียวกับประเทศไทย แตทุกโรงงานอุตสาหกรรม

ตองเสียคาปลอยมลพิษตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับประเทศไทยน้ันมีการแบงประเภทโรงงาน

อุตสาหกรรมตามกำลังการผลิตโดยคำนึงถึงความจำเปน การควบคุมดูแล การปองกันเหตุเดือดรอน

รำคาญ การปองกันความเสียหายและการปองกันอันตรายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

ที่จะมีตอประชาชนหรือสิ่งแวดลอม ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ดังน้ัน เพ่ือใหมีความ

เชื่อมโยงกับกฎหมายโรงงาน จึงเห็นควรใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีคือโรงงานท้ังสามจำพวกท่ีไดมี 

การกำหนดไวในพระราชบัญญัติดังกลาวซึ่งเปนผูกอมลพิษอันเปนไปตามหลักผูกอมลพิษเปนผูจาย 

โดยไมวาผูกอมลพิษจะปลอยมลพิษในระดับใดก็ตามตองจายคาเสียหายท้ังหมดต้ังแตเร่ิมกอ

มลภาวะ แมวาระดับจะยังไมเกินมาตรฐานท่ีกำหนด (มาตรฐานการปลอยน้ำท้ิงตามกฎหมาย

โรงงาน) ก็ตาม แนวทางน้ีจะผลักดันใหผูประกอบการนำเทคโนโลยีไรมลพษิมาใชมากข้ึนดวย  

อัตราภาษี  

อัตราภาษีซึ่งมูลเหตุในการเสียภาษีนั้น ผูศึกษาเห็นวา จาการท่ีไดศึกษาอัตราท่ีใชใน 

ตางประเทศน้ัน แบงออกเปน 2 อัตรา กลาวคือ อัตราคงท่ี และอัตราแปรผันซึ่งมีลักษณะเชนเดียวกับ
อตัรากาวหนาท่ีผูมรีายไดมากย่ิงตองเสยีภาษีมาก แตในกรณีของภาษสีิง่แวดลอมนัน้ ย่ิงผูประกอบการ

ปลอยมลพิษมากยิ่งตองเสียภาษีมาก ดังน้ัน ในการจัดเก็บสำหรับประเทศไทยน้ันควรเปน 

อัตราแปรผันและคงท่ีเชนเดียวกับตางประเทศ กลาวคือ จากการท่ีไดมีการแบงประเภทโรงงาน 
ออกเปนสามประเภทตามกำลังการผลิตน้ัน เห็นวา ควรใหโรงงานประเภทท่ี 2, 3 ซึ่งเปนโรงงาน

ขนาดกลางและขนาดใหญเก็บในอัตราแปรผัน คือ เสียภาษีตามมลพิษที่ปลอยแมวาจะต่ำกวา
มาตรฐานก็ตาม และโรงงานประเภทท่ี 1 ควรเก็บในอตัราคงโดยอัตราคงท่ีนัน้ตองครอบคลมุคาใชจาย

ในการปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน การจัดเก็บ การบริหารจัดการและการตรวจสอบ 

เพื่อใหระบบยังคงอยูได  
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อยางไรก็ดี ในระยะแรกอาจเก็บโดยอัตราคงที่ทั้งสามประเภทโรงงานอุตสาหกรรมไปกอน

และเม่ือระบบการจัดเก็บเริ่มมีประสิทธิภาพมากข้ึนแลว จึงเก็บแบบแปรผันและคงท่ีตอไป    

ฐานภาษี 

ฐานภาษีที่ใชเปนเกณฑในการจัดเก็บภาษีนั้นจะพิจารณาจากส่ิงท่ีแสดงใหเห็นถึงความ

สามารถของผูเสียภาษี ซึ่งจากตารางท่ีไดอางอิงมาแลวจะเห็นวา มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมน้ัน
จะพิจารณาจากวัตถุดิบที่ใชในกระบวนการผลิตเปนสำคัญและจากการศึกษากฎหมายของประเทศ

ตางๆ ดัชนีหลักท่ีนำมาใชในการวัด ไดแก BOD (Biochemical Oxygen Demand), COD (Chemical 

Oxygen Demand), TSS (Total Suspended Solids) รวมถึงโลหะหนัก อันไดแก สารหนู แคดเมียม 

และตะก่ัว เน่ืองจากดัชนทีีใ่ชวัดดงักลาว เปนดัชนพ้ืีนฐานท่ีสามารถตรวจสอบไดโดยงายและมีขัน้ตอน

ที่ไมสลับซับซอนรวมถึงตนทุนในการดำเนินการก็ไมตองใชตนทุนท่ีสูงมากนัก ผูศึกษาเห็นวา หากมี

การจัดเก็บภาษี ควรใชฐานภาษีเชนเดียวกับกับประเทศเวียดนามกลาวคือ BOD (Biochemical 

Oxygen Demand), COD (Chemical Oxygen Demand), TSS (Total Suspended Solids) 

รวมถึงโลหะหนัก อันไดแก สารหนู แคดเมียม และตะก่ัว ทั้งน้ีในระยะเร่ิมแรกน้ัน อาจมีการจัดเก็บ 

จากดัชนีบางตัวกอน เชน BOD (Biochemical Oxygen Demand), COD (Chemical Oxygen 

Demand), TSS (Total Suspended Solids) โดยยังไมตองมีการจัดเก็บจากโลหะหนักเน่ืองจาก 

การวัดและการตรวจสอบจะมีความยาก สลับซับซอนและใชตนทุนมากข้ึน    

วิธีการจัดเก็บ 

การจัดเก็บภาษีสิ่งแวดลอมนั้น ผูวิจัยเห็นวา ควรใชวิธีการประเมินโดยเจาพนักงาน 

(authoritative assessment) โดย ผูประกอบการมีหนาท่ีย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือแสดงรายละเอียด

ตางๆ ที่จำเปนสำหรับการคำนวณภาษีตอเจาพนักงานแตยังไมตองชำระภาษี ณ เวลาน้ัน 

เมื่อเจาพนักงานตรวจสอบรายละเอียดเสร็จจะทำการประเมินภาษีและแจงใหผูเสียภาษีทราบเพื่อมา
ชำระภาษีภายในวันเวลาและสถานท่ีที่กำหนดไว ซึ่งมีลักษณะเชนเดียวกับภาษีบำรุงทองที่ ภาษี
โรงเรือนและภาษีที่ดิน เปนตน นอกจากนี้ หากวาผูประกอบการประเมินตนเองไมถูกตอง 

หรือไมสมบูรณ เจาพนักงานก็มีอำนาจประเมินใหผูประกอบการน้ันตองรับผิดชำระเงินเพ่ิมและหรือ

เบ้ียปรับเพ่ิมขึ้น นอกเหนือจากภาษีที่ตองเสีย  
ทั้งนี้ การท่ีภาษีสิ่งแวดลอมประเภทภาษีมลพิษนั้นยังเปนภาษีใหม ฐานขอมูลของ 

แตละโรงงานที่หนวยงานซ่ึงรับผิดชอบมีอยูนั้นอาจยังไมครบถวนและเปนปจจุบัน จึงเห็นวา ควรให
โรงงานประเภทตางๆ ตองจดทะเบียนตอหนวยงานท่ีรับผิดชอบ กลาวคือ โรงงานประเภทท่ี 2, 3 นั้น 

ใหจดทะเบียนตอสำนักงานสรรพสามิตในสวนกลางและสวนภูมิภาคตามท่ีต้ังของโรงงานอุตสาหกรรม 

และโรงงานประเภทที่ 1 นั้น ใหจดทะเบียนตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น นอกจากน้ันระยะเวลา 

ของการประเมินควรแบงออกเปน 2 ครั้งตอป  
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หนวยงานท่ีมีหนาที่จัดเก็บ 

เน่ืองจากผูศกึษาเห็นวา การจัดเก็บคาปลอยมลพิษ ควรอยูในรปูแบบของภาษ ีดงัน้ัน หนวยงาน

ที่จัดเก็บจึงควรเปนหนวยงานสังกัดกระทรวงการคลังท้ังน้ีเห็นวา กรมสรรพสามิตเปนหนวยงาน 

ที่ เหมาะสมท่ีจะจัดเก็บรายไดในสวนกลางและเพ่ือใหเปนไปตามหลักการกระจายอำนาจ 

สูทองถ่ินและการมีสวนรวมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ จึงเห็นควรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เขามามีสวนรวมในการจัดเก็บภาษีดังกลาวดวย ทั้งน้ี จากการศึกษาหนวยงานท่ีมีหนาท่ีจัดเก็บของ

ตางประเทศน้ันจะเปนหนวยงานสวนกลาง โดยจะมีการจัดสรรรายไดใหกับทองถ่ินในภายหลัง มิได

ใหทองถิ่นมีการจัดเก็บกันเอง ผูศึกษาเห็นวา เพ่ือใหเปนไปตามหลักการกระจายอำนาจสูทองถิ่น 

และเพ่ิมบทบาทการมีสวนรวมของประชาชน ประเทศไทยจึงควรใหการปกครองสวนทองถ่ินเขามามี

บทบาทในการจัดเก็บดวย    

อนึ่ง กรมสรรพสามิตโดยหลักแลวมีหนาที่เก็บภาษีจากสินคาและบริการเฉพาะอยางจาก 

ผูผลิตสินคาหลายประเภท เรียกวา ภาษีสรรพสามิต เพ่ือเปนรายไดใหรัฐในการนำไปบริหารประเทศ

และบำรุงทองถ่ินตางๆ โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย ทั้งน้ี ภาษีสรรพสามิต เปนภาษีที่เรียกเก็บ

จากสินคาท่ีบริโภคแลวอาจกอใหเกิดผลเสียตอสุขภาพและศีลธรรมอันดีและบริการท่ีมีลักษณะ

เปนการฟุมเฟอยหรือสินคาท่ีไดรับผลประโยชนพิเศษจากรัฐหรือสินคาท่ีกอใหเกิดภาระตอรัฐบาล 

ในการท่ีจะตองสรางส่ิงอำนวยความสะดวกตางๆ เพ่ือใหบริการผูบริโภครวมถึงสินคาท่ีกอใหเกิด

มลภาวะตอส่ิงแวดลอมดวย จึงเหมาะสมเปนหนวยงานท่ีมีความเหมาะสมในการจัดเก็บภาษีส่ิงแวดลอม 

โดยมีหนาท่ีเก็บจากโรงงานอุตสาหกรรมประเภทท่ี 2, 3 ซึ่งเปนโรงงานขนาดกลางและขนาดใหญ  

ในสวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ันมีหนาท่ีหลักท่ีเก่ียวของกับการจัดเก็บภาษีบำรุงทองท่ี 

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน รวมถึงคาบริการบำบัดน้ำเสีย ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอน

การกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยูแลว จึงเห็นควรใหเพ่ิมหนาท่ีในการจัดเก็บ
ภาษีสิ่งแวดลอม ประเภทภาษีมลพิษทางน้ำดวย โดยมีหนาท่ีเก็บจากโรงงานประเภท 1 ซึ่งเปน

โรงงานขนาดเล็ก ทั้งน้ี เน่ืองจากหนวยงานปกครองสวนทองถ่ินยังเปนหนวยงานใหมและยังไมมี

ความพรอมในสวนของอัตรากำลังและความพรอมของเจาหนาท่ีในการปฏิบัติหนาท่ีและบังคับ 
ใชกฎหมาย การเก็บภาษีโรงงานประเภท 1 ซึ่งสวนมากจะต้ังอยูในชุมชนตางๆ และเปนการเก็บ 

ในอัตราที่คงท่ีไมตองมีการตรวจสอบที่ยุงยากเหมือนกับโรงงานประเภท 1, 2 จึงเห็นควรใหองคกร-

ปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีจัดเก็บนั้นมีความเหมาะสมแลว ทั้งยังเปนไปตามหลักการกระจาย
อำนาจและเพ่ิมการมีสวนรวมของประชาชนท้ังยังเปนการเพ่ิมรายไดใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

อีกทางหน่ึงดวย    
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การจัดสรรรายได 
จากการศึกษาการจัดสรรรายไดของตางประเทศพบวา หากมีการจัดเก็บในรปูแบบภาษีเงินได

จะนำสงสูงบประมาณสวนกลางและจัดสรรใหแกหนวยงานตางๆ ตอไป แตหากเปนกรณีการเก็บ 

ในรูปแบบของคาธรรมเนียมแลว เงินไดจะถูกนำไปใชเพ่ือวัตถุประสงคอยางใดอยางหน่ึงโดยเฉพาะ 

เชน นำเงินไปสนับสนุนโครงการเก่ียวกับระบบบำบัดน้ำเสียอยางกลุมประเทศสหภาพยุโรป เปนตน 

สวนกลุมประเทศอาเซียน อยางเวียดนาม ไดมีการจัดเก็บในรูปแบบภาษีเงินไดท่ีไดถูกนำเขางบประมาณ

แผนดินและจัดสรรใหสวนตางๆ ตอไป  

สำหรับประเทศไทยน้ัน เห็นวา เมื่อมีการจัดเก็บในรูปแบบภาษีจึงควรนำการจัดสรรรายได

ของประเทศเวียดนามเปนแนวทางในการดำเนินการ ดังน้ี  

การจัดสรรรายไดจากการเก็บภาษีแบงออกเปน 2 สวน คือ  

(1)  จัดสรรใหองคกรท่ีมีหนาท่ีจัดเก็บ กลาวคือ กรมสรรพสามิตและองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินซึ่งจะนำไปใชสำหรับการบริหารจัดการ 

(2) ในสวนกลางจัดสรรเขางบประมาณแผนดินและจัดสรรใหกองทุนส่ิงแวดลอม ซึ่งเปน 

กองทุนระดับชาติโดยไมตองมีการต้ังกองทุนข้ึนใหมแตเพ่ิมเงินไดจากภาษีมลพิษทางน้ำเปนอีกแหลง

ที่มาของกองทุนตามพระราชบัญญัติรักษาและสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2535 เพ่ือใชในการ

สงเสริมและพัฒนาดานส่ิงแวดลอมตอไปและไมตองมีปญหาในเร่ืองของความซ้ำซอนของกองทุน   

ในสวนทองถ่ินน้ันเห็นวาควรใหรายไดที่จัดเก็บมานั้นใหเปนรายไดของทองถิ่นท้ังหมด โดย

ไมตองนำสงเขาคลัง ทั้งน้ี อาจมีการจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดลอมในระดับทองถ่ินข้ึนเพ่ือใหเงินท่ีไดนั้น

สามารถนำมาใชแกไขปญหาส่ิงแวดลอมไดโดยตรงและรวดเร็วมากย่ิงขึ้น  

5. วิเคราะหการออกกฎหมายในการเก็บภาษีมลพิษและคาธรรมเนียมทางน้ำจาก

โรงงานอุตสาหกรรม  
 ที่ผานมาประเทศไทยพยายามท่ีจะผลักดันใหมีการออกกฎหมายภาษีสิ่งแวดลอม 

โดยเฉพาะ โดยมีการมอบหมายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ อันไดแก กระทรวงการคลัง ไดมีการศึกษา

แนวทางการนำภาษีสิ่งแวดลอมมาใชในระยะตางๆ จนเกิดรางพระราชบัญญัติมาตรการการคลัง 
เพ่ือสิ่งแวดลอม พ.ศ.....ซึ่งเดิมชื่อรางพระราชบัญญัติการใชเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรในการบริหาร

จัดการส่ิงแวดลอม พ.ศ.... สวนกระทรวงอุตสาหกรรมน้ันไดศึกษาแนวทางการประยุกตใชหลักการ
เศรษฐศาสตรจัดการมลพิษโรงงานและไดมีการรางพระราชบัญญัติการจัดการมลพิษโรงงานและ

มลพิษจากผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ....แตมิไดมีการนำเขาสูการพิจารณาในช้ันนิติบัญญัติแต

อยางใด ทั้งน้ี ในสวนของรางพระราชบัญญัติมาตรการการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม พ.ศ.....และราง 

พระราชกฤษฎีกา กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และอัตรา การจัดเก็บภาษีการปลอยมลพิษทางน้ำ 

จากคาบีโอดีและปริมาณสารแขวนลอย พ.ศ......ซึ่งไดออกตามความของรางพระราชบัญญัติ 
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ดังกลาวน้ัน ไดผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี แตไดถูกตีกลับเพ่ือพิจารณาอีกคร้ังจากสำนัก

คณะกรรมการกฤษฎีกา ในหลายประเด็น  

ผูศึกษามีความเห็นวา หากมีการบัญญัติกฎหมายข้ึนใหมโดยใหภาษีและคาธรรมเนียมเปน

สวนหน่ึงของมาตรการการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอมนั้น ผูศึกษาไมเห็นดวย เน่ืองจากมาตรการการคลัง

แตละประเภทมีรายละเอียดท่ีแตกตางกัน และหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบมีหลายหนวยงาน เชน 

สรรพสามิตมีอำนาจหนาท่ีเก็บภาษีมลพิษทางน้ำ หรือ กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร กรมศุลกากร 

มีอำนาจจัดเก็บภาษีผลิตภัณฑและคาธรรมเนียมผลิตภัณฑ ซึ่งทำใหขาดเอกภาพและการบูรณาการ

ในการทำงานรวมกันและเปนการไมสอดคลองกับภารกิจของหนวยงานท่ีไดกำหนดไวในกฎกระทรวง

แบงสวนราชการอีกดวย จึงเห็นวา หากจะมีการบัญญัติกฎหมายภาษีสิ่งแวดลอมขึ้นใหม ควรเปน

พระราชบัญญัติภาษีสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะโดยกำหนดประเภทภาษีมลพิษทางน้ำ เปนหน่ึง 

ในประเภทของภาษีสิ่งแวดลอม รวมถึง การกำหนดโครงสรางทางภาษี เชน ผูมีหนาท่ีเสียภาษี อัตรา

ภาษี ฐานภาษี การจัดสรรเงินได หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ควรมีความชัดเจนและเปนธรรม เน่ืองจาก

กฎหมายภาษีเปนกฎหมายท่ีมีผลกระทบตอสิทธิและหนาท่ีของประชาชน หากตองมีการบังคับใช 

จึงตองคำนึงถึงหลักภาษีอากรที่ดี กลาวคือ มีความเปนธรรม มีความแนนอนชัดเจน มีความสะดวก

และประหยัด   

นอกจากนั้น การกำหนดใหสรรพสามิตและองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูมีหนาท่ีในการ

จัดเก็บภาษีสิ่งแวดลอม จำเปนตองมีการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายท่ีเก่ียวของ อันไดแก พระราชบัญญัติ

ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัตภิาษสีิง่แวดลอมทีบ่ญัญัตขิึน้     

 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรออกกฎหมายภาษีสิ่งแวดลอมในรูปแบบของพระราชบัญญัติภาษีสิ่งแวดลอม โดย

กำหนดใหมีภาษีสิ่งแวดลอมประเภทตางๆ เชน ภาษีมลพิษทางน้ำ ภาษีมลพิษทางอากาศ มิใช
กำหนดใหภาษีส่ิงแวดลอมเปนสวนหน่ึงของมาตรการการคลังดังเชนท่ีมีรางพระราชบัญญัติมาตรการ 

การคลังเพ่ือสิ่งแวดลอมเนื่องจากการออกกฎหมายเพ่ือจัดเก็บภาษีนั้นถือเปนกฎหมายท่ีมี 
ความสำคัญและเปนการจำกัดสิทธิของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ การตรากฎหมายดังกลาวจึงตอง 

มีความชัดเจนประกอบกับตองมีความเปนธรรมมากเพียงพอ  

2. การกำหนดฐานภาษีโดยใชพารามิเตอรหรือดัชนีวิเคราะหคาตางๆ ที่ไดกำหนดไว 
แตแรกน้ัน อาจไมครอบคลุมมลพิษทั้งหมด หากตอไประบบการจัดเก็บภาษีเปนระบบมากขึ้นแลว 

ควรพัฒนาเปนการเก็บภาษีทกุประเภทท่ีปลอยโดยมีการแปรคาในการจัดเก็บเชนเดียวกับประเทศจีน  
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3. อตัราภาษีทีใ่ชในการจดัเก็บนัน้ไมควรมากเกินไปในชวงแรกเพราะผูคนจะตระหนก ตองรอ

ใหมีประสบการณกอนแลวคอยประเมินพัฒนา ปรับปรุง กลาวคือ ในชวงแรกท่ีกำหนดใหมีการเก็บ

ภาษีมลพิษทางน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรมน้ันอาจเก็บในอัตราท่ีคงที่ทั้งหมดกอนแลวเม่ือระบบของ

การจัดเก็บเริ่มเขาท่ีและมีความพรอมมากเพียงพอ จึงใหโรงงานประเภท 2, 3 เก็บในอัตราแปรผัน 

ตอไป นอกจากน้ัน การกำหนดอัตราภาษีในแตละประเภทอุตสาหกรรมน้ัน ตองคำนึงตนทุนดวย

เพราะแตละอุตสาหกรรมมีตนทุนในการควบคุมมลพิษแตกตางกันจึงควรกำหนดใหเปนธรรม 

ตามหลักภาษีอากรท่ีดี   

4. นอกจากการใชมาตรการภาษีและคาธรรมเนียมแลว การใหการสนับสนุนทางการเงิน

อาจเปนอีกวิธีการหน่ึงท่ีควรนำมาใช เชน รัฐบาลควรลดภาษีในสวนของภาษีนิติบุคคล หรืออาจออก

เปนนโยบายภาษีใหสามารถนำตนทุนตางๆ ที่ไดใชในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและระบบบำบัด

น้ำเสียตางๆ มาหักเปนคาใชจายได เปนตน 

5. ใหมีการจัดต้ังกองทุนเพ่ือเยียวยารักษาผูที่ไดรับผลกระทบจากปญหาส่ิงแวดลอม โดย

นำเงินไดจากภาษีสิ่งแวดลอมเปนสวนหน่ึงของแหลงท่ีมาของเงินทุน ซึ่งกองทุนดังกลาวจะใชในการ

ชวยเหลือโดยท่ียังไมตองมีการนำคดีขึ้นสูศาล 

 

สรุป  
จากปญหาส่ิงแวดลอมที่เกิดขึ้นกลายเปนปญหาระดับชาติที่นับวันย่ิงจะทวีความรุนแรงมาก

ขึ้นเร่ือยๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงประเทศกำลังพัฒนาอยางประเทศไทยซ่ึงตองอาศัยรายไดจาก 

การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเปนหลัก กอใหเกิดตนทุนหรือคาใชจายในการจัดการกับปญหา 

ความเสียหายจากส่ิงแวดลอมมากเพ่ิมขึ้นและรัฐเปนผูแบกรับคาใชจายตางๆ โดยใชงบประมาณ 

ของแผนดินซึ่งสวนมากมาจากรายไดของประชาชนในสังคมในการแกปญหา อันจะเห็นไดวาไมมี
ความเปนธรรมและมิไดเปนไปตามหลักผูกอมลพิษเปนผูจาย (Polluter Pays Principle) แตอยางใด 

การบังคับใชกฎหมายท้ังสองฉบับ กลาวคือ พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 

 พ.ศ. 2535 และ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ยังไมเพียงพอท่ีจะแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได 

จึงเห็นควรใหมีการตราพระราชบัญญัติภาษีสิ่งแวดลอมขึ้นโดยเฉพาะและกำหนดใหภาษีมลพิษ 
ทางน้ำเปนประเภทหน่ึงของภาษีดังกลาว โดยมีโครงสรางของการเก็บภาษีมลพิษทางน้ำจากโรงงาน

อุตสาหกรรม ดังน้ี  

1. ผูมีหนาท่ีเสียภาษี คือ โรงงานอุตสาหกรรม ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน พ.ศ. 2535  
2. ฐานภาษีที่ใชในการจัดเก็บ คือ  BOD (Biochemical Oxygen Demand), COD 

(Chemical Oxygen Demand) และ TSS (Total Suspended Solids) โลหะหนักประเภทตางๆ 

3. อัตราภาษีที่จัดเก็บ คือ อัตราคงท่ี ใชกับโรงงานประเภทท่ี 1 และอัตราแปรผันใชกับ

โรงงานประเภทท่ี 2,3   
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4. หนวยงานท่ีมีหนาท่ีจัดเก็บ คือ กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลังและองคกรปกครอง-

สวนทองถ่ินเปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีจัดเก็บโดยใหกรมสรรพสามิตเปนผูจัดเก็บภาษีมลพิษจาก

โรงงานประเภท 2, 3 สวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ันใหเปนผูจัดเก็บภาษีมลพิษจากโรงงาน

ประเภทท่ี 1 

5. การจัดสรรเงินได คือ กรมสรรพสามิตจะนำเขางบประมาณแผนดินและกองทุน

สิ่งแวดลอมตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม สวนขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินน้ันจะเปนรายไดของทองถ่ินท้ังหมดเพ่ือนำไปใชพัฒนางานดานตางๆ ของทองถ่ินตอไป

ซึ่งรวมถึงการสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอมดวยท้ังน้ีตองมีการตรากฎหมายเพ่ือใหองคกรปกครอง-

สวนทองถิ่นใหมีอำนาจหนาท่ีในการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดลอม โดยอาจมีการจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดลอม

ในระดับทองถ่ินตอไป   
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