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บทคดัย่อ 

ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรป่าไม้ ที่ดิน น า้ 

และทรัพยากรทางทะเล  รวมทั้งปัญหามลพิษที่ทวีความรุนแรงมากข้ึน ทั้งด้านมลพิษทางน ้า 

มลพิษทางอากาศ ขยะ และของเสียอันตราย ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิตความ

เป็นอยู่ของประชาชน ปัจจุบันประเทศไทยมีปริมาณขยะพลาสติกและโฟมมากถึง 2.7 ล้านตัน 

หรือเฉล่ีย 7,000 ตันต่อวัน แบ่งเป็นถุงพลาสติกร้อยละ 80 หรือ 5,300 ตันต่อวัน หรือประมาณ 

2 ล้านตัน ส่วนที่เหลือเป็นขยะโฟมประมาณ 700,000 ตัน 

จากการศึกษา ผู้วิจัยพบว่า ตั้ งแต่ปี พ.ศ.2535 ประเทศไทยได้มีการออก

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและเหน็ความจ าเป็นที่จะต้องหัน

มาให้ความส าคัญต่อการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูสภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีการก าหนดให้มีการก ากับ

ดูแล และบทลงโทษ เพ่ือควบคุมให้กจิกรรมทางเศรษฐกิจไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อย่างไร

กต็าม พระราชบัญญัติฉบับน้ี ไม่ได้เน้นที่การสร้างจิตส านึก และแรงจูงใจให้ผู้ผลิตและผู้บริโภค

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมให้หันมาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

ดังน้ัน ผู้เขียนจึงใคร่ขอเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษี

สรรพสามิต พ.ศ. 2527 โดยก าหนดให้สนิค้าที่ท  าจากโฟมและพลาสติกอันได้แก่ กล่องโฟม ถ้วย

โฟม ถุงพลาสติก แก้วพลาสติก จานพลาสติกถูกจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิต และให้ประกาศใช้ร่าง

พระราชบัญญัติมาตรการการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ... ซ่ึงเป็นมาตรการทางภาษีสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือเป็นการลดแรงจูงใจ (Disincentive) ผู้ผลิตและผู้บริโภคในการผลิตและการบริโภค

ผลิตภัณฑ์ที่ท  าจากโฟมและพลาสติก โดยการใช้มาตรการทางภาษีสรรพสามิตและภาษี

สิ่งแวดล้อมควบคู่กนัไปจะท าให้เกดิประสทิธภิาพในการสร้างจิตส านึก เปล่ียนแปลงพฤติกรรมใน

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสงัคม รวมไปถึงให้ภาครัฐออกมาตรการในการก าหนดราคาผลิตภัณฑ์ที่

ท  าจากวัสดุทดแทนโฟมและพลาสติก และให้เงินสนับสนุนแก่ผู้ผลิตที่ผลิตสินค้าที่ท  าจากวัสดุ

ทดแทนเพ่ือลดต้นทุนในการผลิตสนิค้าจากวัสดุทดแทนอนัเป็นการสร้างแรงจูงใจ (Incentive) ให้

                                                 
*
นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร์ ปรีด ีพนมยงค ์มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

**
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ผู้ผลิตหันมาผลิตสินค้าจากวัสดุทดแทนมากย่ิงขึ้ น เป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค เพ่ือช่วยให้

มาตรการทางกฎหมายภาษีสรรพสามิตและภาษีสิ่งแวดล้อมไม่เป็นการเพ่ิมภาระให้กับต้นทุนใน

การบริโภคของประชาชน  

  

1. บทน า 

จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วของประเทศไทยที่ ผ่านมา ได้

ก่อให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงมลพิษต่าง ๆ   

ไม่ว่าจะเป็นทั้งมลพิษทางน า้ ทางอากาศ เสียง ขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายต่างๆ ซ่ึงผลที่

เกิดข้ึนน้ันมีทั้งความเสียหายที่เกิดข้ึนแก่สังคมโดยส่วนรวม และแก่บุคคลที่ได้รับความเสียหาย

จากการร่ัวไหลหรือการแพร่กระจายของมลพิษ รวมทั้งได้ส่งผลเสยีต่อสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและ

ก่อให้ เกิด ปัญหาการใช้ทรัพยากรอย่างไม่ ย่ัง ยืน ไ ด้แก่  ปัญหาความเสื่ อมโทรมของ

ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรป่าไม้ ที่ดิน น า้  รวมทั้งปัญหามลพิษที่ทวีความรุนแรง

มากขึ้น ทั้งด้านมลพิษทางน า้ มลพิษทางอากาศ ขยะ และของเสยีอนัตราย ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบ

ต่อสขุภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 

ปัจจุบันประเทศไทยมีปริมาณขยะพลาสติกและโฟมมากถึง 2.7 ล้านตัน หรือเฉล่ีย 

7,000 ตันต่อวัน แบ่งเป็นถุงพลาสติกร้อยละ 80 หรือ 5,300 ตันต่อวัน หรือประมาณ 2 ล้านตัน 

ส่วนที่เหลือเป็นขยะโฟมประมาณ 700,000 ตัน ใช้เวลาย่อยสลายยาวนานถึง 450 ปี ทั้งน้ี พบว่า

ขยะพลาสติกร้อยละ 50 ก าจัดไม่ถูกวิธี ที่ส าคัญขยะพลาสติกและโฟมหากใช้วิธีฝังกลบจะใช้พ้ืนที่

มากกว่าขยะปกติถึง 3 เท่า หรือหากน าไปเผาท าลายจะท าลายสิ่งแวดล้อมอย่างมาก รวมทั้งมีสาร

ตกค้างในสิ่งแวดล้อมจ านวนมาก  

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 ประเทศไทย ได้เร่ิมหันมาให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อมมาก

ย่ิงขึ้ น โดยได้มีการออกพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 

2535 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและเหน็

ความจ าเป็นที่จะต้องหันมาให้ความส าคัญต่อการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูสภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงมี

การก าหนดให้มีการก ากับดูแล และบทลงโทษ เพ่ือควบคุมให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่ส่งผล

กระทบต่อสิ่งแวดล้อม อย่างไรกต็าม พระราชบัญญัติฉบับน้ี ไม่ได้เน้นที่การสร้างจิตส านึก และ

แรงจูงใจให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคเปล่ียนแปลงพฤติกรรมให้หันมาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

จากการศึกษาพบว่า ปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยมีแนวโน้มจะเพ่ิมสูงขึ้นเร่ือย ๆ ท า

ให้ประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทยให้ความสนใจในการน าเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้

เป็นมาตรการเสริม ในการจัดการปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอย  เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ผู้ก่อมลพิษ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการผลิตและลดการก่อมลพิษ นอกจากน้ีการใช้เคร่ืองมือทาง

เศรษฐศาสตร์ดังกล่าว ยังช่วยให้มีการน าผลกระทบภายนอก (Externalities)  น าเข้ามาเป็นส่วน

หน่ึงของต้นทุนภายใน (Internal Cost) ท าให้ผู้ก่อมลพิษต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดการ
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สิ่งแวดล้อมตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter Pays Principle : PPP) ดังน้ันแนวคิด

เกี่ยวกบัภาษีสิ่งแวดล้อมจึงเป็นแนวคิดที่จะเข้ามาเสริมหลักการของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 

กรมสรรพสามิตเป็นอีกหน่วยงานหน่ึงในกระทรวงการคลัง ถูกจัดตั้งขึ้ นเพ่ือจัดเกบ็

ภาษีจากสินค้าหรือบริการเฉพาะอย่าง ซ่ึงมีเหตุผลอันสมควรที่จะต้องรับภาระภาษีสูงกว่าปกติ 

เช่นสนิค้าและบริการที่บริโภคแล้วอาจก่อให้เกดิผลเสยีต่อสขุภาพร่างกายและศีลธรรมอันดี สินค้า

และบริการที่มีลักษณะเป็นการฟุ่มเฟือย สนิค้าและบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือสินค้า

และบริการที่ได้รับผลประโยชน์เป็นพิเศษจากกิจการของรัฐบางประการ จะเห็นได้ว่ามีความ

เหมาะสมเป็นอย่างย่ิงที่จะน าภาษีสรรพสามิตมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้

อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถน ามาบังคับใช้ได้ในเวลาอันรวดเร็ว เพราะหลักเกณฑ์และ

โครงสร้างของภาษีสรรพสามิตสอดคล้องกับการน ามาใช้กับการจัดเกบ็ภาษีในผลิตภัณฑ์ที่ท  าลาย

สิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว  

 

2. หลกัการและแนวความคิดในการแกปั้ญหามลภาวะสิง่แวดลอ้ม 

การป้องกนัปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในปัจจุบันส่วนใหญ่ยังคงเน้นการ

ใช้นโยบายการบังคับและควบคุม (Command and Control) เป็นหลัก ตัวอย่างเช่น 

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ได้ก าหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย  

มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซ่ึงเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานและ

วิธีการเพ่ือความปลอดภัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือคุ้มครองความปลอดภัยในการด าเนินการเพ่ือ

ป้องกันหรือระงับบรรเทาอันตราย หรือความเสียหายที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  และ

ยังไม่มีการน าเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้เทา่ที่ควร ท าให้กฎหมายขาดประสทิธภิาพ  

การควบคุมและก า จัดปัญหามลภาวะสิ่ งแวดล้อมโดยอาศัยมาตรการทาง

เศรษฐศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม มีดังต่อไปนี้  

1) ค่าธรรมเนียมการอนุญาต (Administrative fees) เป็นค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้แก่

หน่วยงานที่อนุญาตให้ประกอบกิจการหรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึง (กรมควบคุมมลพิษ, 

2553, น.4) 

2) ค่าธรรมเนียมการใช้ (User fees หรือ User charges) เป็นค่าธรรมเนียมที่

ผู้ใช้บริการจ่ายให้เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการมลพิษ (กรมควบคุมมลพิษ, 2553, น.4) 

3) ค่าปรับ (Fines) การเกบ็ค่าปรับในการไม่ปฏิบัติตาม เป็นมาตรการป้องปรามมิ

ให้ละเมิดกฎหมาย (โสมสกาว เพชรานนท,์ 2553, น.177) 

4) ค่าภาษีมลพิษ (Pollution tax หรือบ่อยคร้ังเรียกว่า Pollution fees ) การจัดเกบ็

ภาษีมลพิษน้ีเพ่ือลดปริมาณมลพิษหรือปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น โดยผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย

ค่าใช้จ่ายการใช้บริการสิ่งแวดล้อม (โสมสกาว เพชรานนท,์ 2553, น.162) 
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5) ใบอนุญาตปล่อยมลพิษ (Pollution permits) เป็นใบอนุญาตที่ก  าหนดปริมาณ

มลพิษที่ผู้ก่อมลพิษแต่ละรายสามารถปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม (กอบกุล รายะนาคร และ มิ่งสรรพ์ 

ขาวสะอาด, 2552, น.4) 

6) ค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ (Product surcharge) เป็นค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จาก

ผลิตภัณฑท์ี่ก่อให้เกดิมลพิษ 

7) อัตราภาษีที่แตกต่างกัน (Tax differentiation) เป็นภาษีที่น าไปหักลดส าหรับ

ผลิตภัณฑท์ี่ไม่เป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม (โสมสกาว เพชรานนท,์ 2553, น.170) 

8)  ระบบมัดจ าคืนเงิน (Deposit-refund system) ระบบน้ีมักใช้ควบคู่กับการเกบ็

ค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ (โสมสกาว เพชรานนท,์ 2553, น.177) 

9) การวางเงินประกันความเสียหาย (Performance bonds) ก าหนดให้ผู้ประกอบ

กจิการที่อาจมีผลกระทบรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมต้องวางเงินจ านวนหน่ึงไว้กบัรัฐเพ่ือเป็นการประกัน

ความเสยีหาย (กอบกุล รายะนาคร และ มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด, 2552, น.5) 

10) การให้เงินอุดหนุน (Subsidy) ใช้ในกรณีที่ต้องการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ

ลงทุนในกจิกรรมที่ช่วยมลพิษ (กอบกุล รายะนาคร และ มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด, 2552, น.6) 

 

2.1 แนวความคิดและหลกัการในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพื่อก าจัดปัญหามลภาวะ

สิง่แวดลอ้ม 

 มาตรการทางกฎหมายภาษีสรรพสามิตในปัจจุบันมีการจัดเกบ็โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ควบคุมการบริโภคสินค้าหรือบริการที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

การจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อมลพิษ จึงเป็นมาตรการการจัดเกบ็ภาษีที่

ต้นทาง เพ่ือเป็นการควบคุมการผลิตสินค้าที่ก่อให้เกิดมลพิษให้มีปริมาณลดน้อยลง ซ่ึงมาตรการ

ดังกล่าว เป็นการลงโทษผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษต้องรับภาระภาษีที่

สูงว่าการผลิตสินค้าประเภทอื่นๆ ที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ เมื่อผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตได้เสียภาษี

ไปแล้วกไ็ด้ผลักภาระภาษีน้ีไปยังประชาชนโดยออกมาในลักษณะของราคาสินค้าที่สูงข้ึน เพราะได้

บวกจ านวนเงินที่ต้องเสยีภาษีสรรพสามิตไว้ด้วยแล้ว 

ภาษีสรรพสามิตจึงเป็นมาตรการทางกฎหมายที่ส าคัญในการแก้ไขปัญหามลภาวะ 

เป็นภาษีที่จัดเกบ็เพ่ือควบคุมการผลิตสินค้าที่ก่อให้เกิดมลภาวะ รวมถึงเป็นภาษีที่สร้างแรงจูงใจ 

(Incentive) แก่ผู้ประกอบการในการผลิตสินค้าที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะหรือลดมลภาวะเพ่ือ

ประโยชน์ต่อสงัคม 
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2.2 แนวคิดและหลกัการเกีย่วกบัการใชแ้รงจูงใจทางภาษีสิ่งแวดลอ้มเพือ่ควบคุมมลภาวะ

ทางสิง่แวดลอ้ม 

มาตรการทางภาษีสิ่งแวดล้อม (รวมถึงค่าธรรมเนียม) เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้

ประชาชน ผู้บริโภค และผู้ผลิต ตระหนักถึงคุณค่าสิ่งแวดล้อม การปรับราคาสินค้าให้สะท้อนกับ

ต้นทุนที่แท้จริงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เน่ืองจากทรัพยากรธรรมชาติอาจจะดูว่า

ไม่มีราคา แต่อันที่จริงแล้วมีคุณค่ามหาศาล การไม่มีราคาท าให้ดูเหมือนว่าต้นทุนด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นศูนย์ท าให้ใช้อย่างสิ้ นเปลืองเกินเหตุ ค าว่า “ภาษี

สิ่งแวดล้อม” เป็นค าใหม่ที่เร่ิมมีคนพูดถึงตามกระแสลดภาวะโลกร้อนและการหันมาอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมมากขึ้น ภาษีสิ่งแวดล้อมน้ีเป็นค าใหม่ ยังไม่ถูกบัญญัติค านิยามไว้ในกฎหมายไทย ซ่ึง

อันที่จริงแล้วควรจะได้มีการจัดเกบ็ภาษีและมีการบัญญัติศัพท์ค าว่าภาษีสิ่งแวดล้อมเอาไว้ใน

กฎหมายสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกดิความคุ้นเคยและตื่นตัวในประเทศไทยเพ่ือให้คุ้นเคยเช่นเดียวกับ

ในระยะแรกที่น าระบบภาษีมูลค่าเพ่ิมเข้ามาใช้ในปี พ.ศ.2535 (ดิเรก ปัทมศิริวัฒน์, 2550, 

น.147) 

หลักการและแนวทางของการก าหนดภาษีสิ่งแวดล้อม คือการท าให้ราคาสินค้าและ

บริการสะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริงของทรัพยากรธรรมชาติ ขยะมลพิษเป็นสิ่งที่สังคมจะต้องร่วมมือ

กันก าจัด และจะต้องเข้าใจว่าเป็นต้นทุนที่มีอยู่แล้ว มักจะมีความคลาดเคล่ือนว่าภาษีสิ่งแวดล้อม

น้ันจะท าให้ต้นทุนของสินค้าเพ่ิมขึ้ น ความจริงคือถึงไม่จัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมกม็ีต้นทุน และ 

ความเสียหายทางสังคม (Social Damage) อยู่แล้ว โดยมาตรการทางกฎหมายภาษีสิ่งแวดล้อม

ของประเทศไทยปรากฏอยู่ในร่างพระราชบัญญัติมาตรการการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม พ.ศ. … ซ่ึงร่าง

พระราชบัญญัติดังกล่าวยังไม่ถูกบังคับใช้ 

 

2.3 แนวความคิดเกีย่วกบัการใชว้สัดุทดแทนโฟมและพลาสติก 

แนวคิดในการใช้วัสดุทดแทนมีอยู่แล้วในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา เช่น การใช้ถุงผ้าใน

การใส่สินค้าแทนการใช้ถุงพลาสติก แต่การใช้ถุงผ้าดังกล่าวเป็นเพียงมาตรการในการรณรงค์ขอ

ความร่วมมืออกีทั้งถุงผ้ากไ็ม่สามารถน ามาใช้ทดแทนการใช้โฟมและพลาสติกได้ในทุกกรณี จึงไม่

ค่อยได้รับความนิยม แต่ในปัจจุบันมีวัสดุทดแทนโฟมและพลาสติกคือ ไบโอโฟม หรือไบโอ

พลาสติก ซ่ึงมีลักษณะและคุณสมบัติในการใช้งานที่คล้ายกับการใช้โฟมและพลาสติก เพียงแต่

วัสดุทดแทนดังกล่าวผลิตจากวัสดุธรรมชาติ  จึงสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ และไม่

ส่งผลกระทบกบัสขุภาพของผู้บริโภคเน่ืองจากไม่มีสารเคมีเป็นส่วนประกอบในกระบวนการผลิต 
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3. มาตรการทางกฎหมายภาษีสรรพสามิตและภาษีสิ่งแวดลอ้มตามกฎหมาย

ต่างประเทศ 

3.1 มาตรการทางกฎหมายภาษีสรรพสามิตของต่างประเทศกบัการควบคุมสินคา้หรือ

ผลิตภณัฑที์ก่่อใหเ้กิดมลภาวะ 

1. มาตรการทางกฎหมายภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายประเทศเอสโตเนีย 

ประเทศเอสโตเนียมีการจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตโดยก าหนดให้บรรจุภัณฑ์ที่ท  าจาก

พลาสติกถูกจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิต ผู้ที่มีหน้าที่ต้องช าระภาษีสรรพสามิตบรรจุภัณฑ์ในประเทศ

เอสโตเนีย คือ ผู้ซ่ึงน าบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุสินค้าเข้าสู่ตลาดประเทศเอสโตเนียเป็นคร้ังแรกและท า

การกระจายสนิค้าและการใช้งาน กรณีบรรจุภัณฑท์ี่ได้มาจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป คือผู้ซ่ึง

ได้มาและน าเอาบรรจุภัณฑ์เข้ามาในประเทศเอสโตเนีย (Packaging excise Duty Act 1996 

section 5) 

ตารางก าหนดอตัราการจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตในบรรจุภัณฑป์ระเทศเอสโตเนีย 

บรรจุภณัฑที์ต่อ้งเสียภาษี อตัราภาษีสรรพสามิตต่อยูโรต่อกิโลกรมั 

1. แก้วและเซรามิค 0.6 ยูโร 

2. พลาสติก 2.5 ยูโร 

3. โลหะ 2.5 ยูโร 

4. กระดาษและกระดาษแขง็ รวมกระดาษที่มี

กระดาษแขง็เป็นส่วนประกอบ 

1.2 ยูโร 

5. อื่นๆ 1.2 ยูโร 

ที่มา Packaging excise Duty Act 1996. Annex to the Packaging Excise Duty Act  

  

 วัตถุประสงค์ของการจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตในบรรจุภัณฑน้ี์คือ 

(1) เพ่ือส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑซ์ า้และรีไซเคิลขยะบรรจุภัณฑ ์

(2) การเกบ็ภาษีสรรพสามิตในบรรจุภัณฑน้ี์ไม่ได้เป็นไปเพ่ือสร้างรายได้ให้กับรัฐบาล 

แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เกิดการเกบ็รวบรวมและการกู้คืนขยะบรรจุภัณฑ์ให้มากที่สุด

เทา่ที่จะเป็นไปได้ 

(3) เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดของสมาชิกสหภาพยุโรป (Packaging excise duty 

tax 1996 section 1) 

 

2. มาตรการทางกฎหมายภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา 

ภาษีสรรพสามิตของสหรัฐอเมริกาได้ก าหนดไว้เป็นส่วนหน่ึงของประมวลบทบัญญัติ

ว่าด้วยการจัดเกบ็ภาษีอากร (Internal Revenue Code) จัดเกบ็โดยรัฐบาลกลาง ซ่ึงมีรูปแบบการ

จัดเกบ็ที่หลากหลายต้ังแต่การผลิต การน าเข้าและการขายปลีกสินค้า การให้บริการ และภาษี
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สรรพสามิตที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งประเภทของภาษีสรรพสามิตที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไว้

โดยเฉพาะ (ประภาศ คงเอยีด, 2541, น.429)  

3.2 มาตรการทางกฎหมายภาษีสิ่งแวดลอ้มของต่างประเทศกบัการควบคุมสินคา้หรือ

ผลิตภณัฑที์ก่่อใหเ้กิดมลภาวะ 

1. มาตรการทางกฎหมายภาษีสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายสาธารณรัฐไอร์แลนด์ 

สาธารณรัฐไอร์แลนด์เป็นประเทศแรกที่มีการจัดเกบ็ภาษีถุงพลาสติกโดยมีผลบังคับ

ใช้ทั่วประเทศ ซ่ึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมและรัฐบาลท้องถิ่นได้ท าการประชุมร่วมกัน

โดยความยินยอมของรัฐบาล จึงได้ประกาศบังคับใช้ระเบียบการจัดการของเสียที่เกี่ยวกับ

ถุงพลาสติกขึ้นในปี 2001 และจัดเกบ็ภาษีคร้ังแรกเมื่อ 4 มีนาคม 2002 ในราคา 15 เซน็ต์ต่อ 1 

ใบ จุดประสงค์หลักของการจัดเกบ็ภาษีชนิดน้ีคือ เพ่ือลดการใช้ถุงพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้งที่มีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยการเกบ็ภาษีถุงพลาสติกน้ีมีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคทันท ี

โดยมีการใช้ถุงพลาสติกลดลงเป็นจ านวน 21 ถึง 328 ใบ ต่อคน ในช่ัวข้ามคืน  

เงินภาษีถุงพลาสติกที่จัดเกบ็ได้ทั้งหมดจะน าเข้าสู่กองทุนสิ่งแวดล้อมของประเทศ 

โดยกองทุนสิ่งแวดล้อมน้ีก่อตั้งขึ้นโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติจัดการของเสยี ปี2001 ซ่ึง

มีการจัดการและควบคุมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมและรัฐบาลท้องถิ่น กองทุนนี้มี

ผลเม่ือวันที่ 17 กรกฎาคม 2001 เงินภาษีจากถุงพลาสติกที่เกบ็รวบรวมโดยหน่วยงานท้องถิ่น จะ

ถูกเกบ็รวบรวมเพ่ือเข้ามาสู่กองทุนโดยจะน าเงินได้ดังกล่าวไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการดูแลและ

รักษาสิ่งแวดล้อมโดยตรง 

2. มาตรการทางกฎหมายภาษีสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายสหพันธส์าธารณรัฐเยอรมนี 

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมีการบัญญัติให้จัดเกบ็ค่าธรรมเนียมบรรจุภัณฑ์โดยการ

ตราเป็นกฎหมายล าดับรอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือหลีกเล่ียงหรือลดการเกิดขยะบรรจุภัณฑ์ที่

ก่อให้เกดิผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การน าบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่ การรีไซเคิล หรือการกระท า

อื่นๆที่เป็นการกู้คืนบรรจุภัณฑน้ั์น กฎหมายล าดับรองฉบับน้ีมีเป้าหมายเพ่ือที่จะเพ่ิมส่วนแบ่งทาง

การตลาดให้ได้ร้อยละ 80 ของบรรจุภัณฑ์ส าหรับเคร่ืองด่ืมที่เป็นบรรจุภัณฑ์ที่น ากลับมาใช้ใหม่

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้สามารถได้เปรียบบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ได้คร้ังเดียวทิ้ ง โดยต้ังเป้าหมาย

ในการเพ่ิมกระบวนการกู้คืนขยะบรรจุภัณฑ์ให้ได้ อย่างน้อยร้อยละ 65 ของน ้าหนักและเพ่ิม

กระบวนการรีไซเคิลไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 ของน ้าหนัก เป้าหมายของการรีไซเคิลขยะที่ มี

ส่วนประกอบที่แตกต่างกันที่รวมอยู่ในบรรจุภัณฑ์ ถ้าเป็นไม้จะมีเป้าหมายที่ร้อยละ 15 ของ

น า้หนัก พลาสติก ร้อยละ 22.5 ร้อยละ50 ส าหรับโลหะและอีกร้อยละ 60 ส าหรับแก้ว กระดาษ 

และกระดาษแขง็ (Ordinance on Avoidance and Recovery of Packaging Wastes as last 

amended by the Fifth Amending Ordinance of 2 April 2008 Section 1 Article 1) 
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4. วิเคราะหม์าตรการการจดัเก็บภาษีสรรพสามิตและภาษีสิง่แวดลอ้มในการลด

การปล่อยมลภาวะจากผลิตภณัฑที์ท่ าจากโฟมและพลาสติก 

(1) ความเหมาะสมในการจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตและภาษีสิ่งแวดล้อมในผลิตภัณฑ์

ที่ท  าจากโฟมและพลาสติก เน่ืองจากโฟมและพลาสติกมีลักษณะที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ

ของผู้บริโภคและเมื่อกลายเป็นของเสียยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงสมควรให้จัดเกบ็ภาษี

สรรพสามิตและภาษีสิ่งแวดล้อมในผลิตภัณฑ์ที่ท  าจากโฟมและพลาสติก 

(2) การก าหนดอัตราภาษีสรรพสามิต เน่ืองจากวัตถุประสงค์ของการจัดเกบ็ภาษี

สรรพสามิตเพ่ือควบคุมการบริโภคและเป็นรายได้ของรัฐดังน้ันมาตรการที่น ามาใช้จึงเป็น

มาตรการในเชิงลงโทษโดยจัดเกบ็ภาษีในอัตราที่สูงเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคลดการใช้

ผลิตภัณฑท์ี่ท  าจากโฟมและพลาสติก  

ส าหรับภาษีสิ่งแวดล้อมน้ัน วัตถุประสงค์หลักคือการจัดเก็บภาษีเพ่ือน ามาดูแล

สิ่งแวดล้อมโดยตรง ซ่ึงภาษีสิ่งแวดล้อมมีลักษณะเป็นภาษีเพ่ือการเฉพาะ (Earmarked tax) คือ

การจัดเกบ็โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพ่ิมรายรับเพ่ือน าไปใช้ในการฟ้ืนฟูสิ่ งแวดล้อมมากกว่าที่จะ

เป็นการเกบ็ภาษีเพ่ือให้กระทบต่อราคาหรือเป็นรายได้ของรัฐ จึงเหมาะสมที่ก  าหนดให้น าเงินที่ได้

จากการจัดเกบ็ภาษีสิ่งแวดล้อมเข้ากองทุนภาษีและค่าธรรมเนียมสิ่งแวดล้อมโดยตรงไม่น าส่งเข้า

เป็นรายได้ของรัฐ เพ่ือสะดวกต่อการน าเงินจากกองทุนไปใช้ในการดูแลสิ่งแวดล้อม อัตราภาษีจึง

ไม่ควรสงูมากแต่ให้ค านึงถึงต้นทุนในการจัดเกบ็ขยะที่เกิดจากโฟมและพลาสติก การคัดแยกขยะ 

รวมไปถึงกระบวนการในการน ากลับมาใช้ใหม่ (Reuse) หรือ การรีไซเคิล (Recycle) 

(3) การใช้มาตรการทางภาษีสรรพสามิตในการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ผลิตและผู้บริโภค

ลดการผลิตและบริโภคผลิตภัณฑท์ี่ท  าจากโฟมและพลาสติก โดยอาศัยมาตรการเชิงลงโทษในการ

จัดเก็บภาษีสรรพสามิตในผลิตภัณฑ์ที่ท  าจากโฟมและพลาสติก และมาตรการการให้สิทธิ

ประโยชน์ทางภาษี โดยยกเว้นไม่จัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตและภาษีสิ่งแวดล้อมในผลิตภัณฑ์ที่ท  าจาก

วัสดุทดแทน เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคหันมาผลิตและบริโภคในผลิตภัณฑ์ที่ท  าจาก

วัสดุทดแทนมากย่ิงขึ้น 

 

5. ขอ้เสนอแนะ 

แรงจูงใจในการบริโภคสนิค้าของประชาชนโดยปกติทั่วไปแล้วย่อมขึ้นอยู่กับราคาของ

สินค้าที่บริโภค ดังน้ันการจะลดมลภาวะจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ท  าจากโฟมและพลาสติกจึงต้อง

ค านึงถึงราคาของผลิตภัณฑ์ที่ท  าจากโฟมและพลาสติกเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ท  าจากวัสดุ

ทดแทนเม่ือผลิตภัณฑท์ี่ท  าจากโฟมและพลาสติกมีราคาสูงกว่าผลิตภัณฑ์ที่ท  าจากวัสดุทดแทนกจ็ะ

ท าให้ผู้บริโภคเกิดแรงจูงใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ท  าจากวัสดุทดแทนและลดแรงจูงใจในการ

บริโภคผลิตภัณฑท์ี่ท  าจากโฟมและพลาสติก ช่วยให้ปัญหามลภาวะที่เกิดจากขยะประเภทโฟมและ

พลาสติกลดลง  
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  ผู้เขียนขอเปรียบเทียบราคาโดยยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ท  าจากโฟมและพลาสติกกับ

ผลิตภัณฑท์ี่ท  าจากวัสดุทดแทนดังต่อไปน้ี 

ตารางแสดงราคาผลิตภณัฑที์ท่ าจากโฟมและพลาสติกกบัผลิตภณัฑที์ท่ าจากวสัดุทดแทน 

สินคา้ทีท่ าจากโฟม

และพลาสติก 
ราคาขาย 

สินคา้ทีท่ าจากวสัดุ

ทดแทน 
ราคาขาย 

ถุงพลาสติก 59บาท (100ใบ) ถุงไบโอพลาสติก 79บาท(100 ใบ) 

จานพลาสติก  39 บาท (10ใบ) จานไบโอชานอ้อย  49 บาท (10ใบ) 

แก้วพลาสติก 54 บาท (50ใบ) แก้วไบโอชานอ้อย 185บาท (50ใบ) 

กล่องโฟม 0.45 บาท (1ใบ) กล่องข้าวไบโอชานอ้อย  6 บาท (1ใบ) 

ถ้วยโฟม 0.45 บาท (1ใบ) ชามไบโอชานอ้อย 4.9 บาท (1ใบ) 

*ราคาซ้ือขายอ้างองิจาก ห้างเทสโก้โลตัส สาขาวังหิน กรุงเทพมหานคร 

จะเหน็ได้ว่าจากสถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันท าให้เกิดแรงจูงใจให้ผู้บริโภค

เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ท  าจากโฟมและพลาสติกมากกว่าผลิตภัณฑ์จากวัสดุทดแทนเน่ืองมาจากราคา

ที่ถูกกว่า ซ่ึงสวนทางกบัแนวคิดในการลดการใช้ผลิตภัณฑท์ี่ท  าจากโฟมและพลาสติก โดยเม่ือวันที่ 

11 มีนาคม 2559 ทางคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกไ็ด้มีมติเหน็ชอบให้มีการรณรงค์เกี่ยวกับ

อันตรายที่อาจจะเกิดข้ึนจากการใช้โฟม และให้มีการเลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร (มติคณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภค, 2559,คร้ังที่ 2) 

ดังน้ันผู้เขียนเห็นว่าควรมีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตและภาษีสิ่งแวดล้อมใน

ผลิตภัณฑ์ที่ท  าจากโฟมและพลาสติกเพ่ือให้ราคาของสินค้าที่ท  าจากโฟมและพลาสติกมีราคาสูง

มากกว่าสินค้าที่ท  าจากวัสดุทดแทนเพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจ (Incentive) ให้ผู้บริโภคหันมา

บริโภคผลิตภัณฑ์ที่ท  าจากวัสดุทดแทนมากย่ิงขึ้ น และลดแรงจูงใจ (Disincentive) ในการผลิต

และบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ท  าจากโฟมและพลาสติก ยกตัวอย่างเช่น ราคาของกล่องโฟมในปัจจุบัน

ราคา 0.45 บาทต่อ 1 กล่อง แต่กล่องไบโอชานอ้อยราคาอยู่ที่ 6 บาท ต่อ 1 กล่อง เมื่อมีการ

จัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตในกล่องโฟมให้ราคากล่องโฟมมีราคาสูงขึ้นเป็น 10 บาท ต่อ 1 กล่องซ่ึง

สูงกว่าราคาของกล่องชานอ้อยอยู่ 4บาท  กจ็ะเกิดแรงจูงใจให้ผู้บริโภคหันมาใช้กล่องไบโอชาน

อ้อยที่มีราคาถูกกว่า ในขณะเดียวกนักจ็ะลดแรงจูงใจในการบริโภคกล่องโฟมที่มีราคาแพง  

 ผู้เขียนขอเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายดังต่อไปนี้  

1) แก้ไขพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 โดยก าหนดให้

สนิค้าที่ท  าจากโฟมและพลาสติกถูกจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตเพ่ือให้สนิค้าที่ท  าจากโฟมและพลาสติก

มีราคาสงูข้ึน ลดแรงจูงใจของผู้บริโภคในการใช้สนิค้าที่ท  าจากโฟมและพลาสติก 

2) ประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติมาตรการการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ... 

โดยเร็ว และให้ผลิตภัณฑ์ที่ท  าจากวัสดุทดแทนถูกยกเว้นไม่ให้ถูกจัดเกบ็ภาษีสิ่งแวดล้อม เพ่ือ

สร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคหันมาบริโภคผลิตภัณฑท์ี่ท  าจากวัสดุทดแทนมากย่ิงข้ึน 
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3) ให้ภาครัฐออกมาตรการในการก าหนดราคาผลิตภัณฑ์ที่ท  าจากวัสดุทดแทน และ

ให้เงินสนับสนุนแก่ผู้ผลิตที่ผลิตสินค้าที่ท  าจากวัสดุทดแทนโดยการน ารายได้จากการจัดเกบ็ภาษี

มาใช้เป็นเงินทุนแก่ผู้ผลิต เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ผู้ผลิตหันมาผลิตสินค้าจากวัสดุทดแทนมากย่ิงขึ้น 

อีกทั้งเพ่ือท าให้ราคาของผลิตภัณฑ์ที่ท  าจากวัสดุทดแทนโฟมและพลาสติกมีราคาลดลงน้อยกว่า

ผลิตภัณฑ์จากโฟมและพลาสติกในปัจจุบัน ทั้งน้ีเพ่ือให้มาตรการทางภาษีไม่เป็นการกระทบกับ

ต้นทุนในการบริโภคของประชาชน 
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