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บทคดัย่อ 

 การศึกษาวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์และศึกษาถึงมาตรการทางด้านกฎหมาย

ภาษีสรรพสามิตเพ่ือควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศ ว่ามีความเหมาะสมในการจัดเกบ็ภาษี มี

ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมมลพิษที่เกิดข้ึน โดยเฉพาะมลพิษที่เกิดจากโรงงาน

อุตสาหกรรมและจากรถยนต์หรือไม่ เพียงใด สอดคล้องกับแนวคิดมาตรการแรงจูงใจทางภาษีใน

การแก้ไขปัญหามลพิษหรือไม่ เพียงใด 

 จากการศึกษาพบว่าการก าหนดประเภทสนิค้าและบริการ เพ่ือจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิต

อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ 4 ประการ คือ 1. ควบคุมหรือจากัดการบริโภคเน่ืองจากเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ 2. มีลักษณะฟุ่มเฟือย 3. เป็นสินค้าที่ได้รับประโยชน์พิเศษจากกิจการของรัฐ 4. หลัก

เบ็ดเตล็ด เช่น เมื่อรัฐต้องการรายได้เพ่ิมหรือเพ่ือควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อม ซ่ึงส่วนใหญ่การ

จัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากสินค้าและบริการของไทย มีความสอดคล้องกับหลักการข้างต้น 

ส าหรับการใช้มาตรการแรงจูงใจทางภาษีมาใช้ในการควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศ เช่น การ

ยกเว้น หรือการลดหย่อนภาษี ย่อมส่งผลโดยอ้อมก่อให้เกิดแรงจูงใจกับผู้ประกอบการโรงงาน

อุตสาหกรรมและผู้บริโภคในการมีส่วนร่วมในการลดปัญหามลพิษที่เกิดข้ึน ซ่ึงแม้การให้สิทธิ

ประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวจะทาให้รัฐต้องสูญเสียรายได้ในการจัดเกบ็ แต่รัฐกไ็ด้ประโยชน์ตอบ

แทนคืนมา คือ ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ลดลงในการแก้ไขปัญหา และเยียวยาปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่

เกิดข้ึน อีกทั้งในการปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์แบบใหม่ ที่หันมาใช้ภาษีสรรพสามิตในการ

ควบคุมมลพิษทางอากาศ โดยค านวณจากอตัราการปล่อยกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์สู่อากาศน้ัน ได้

มีปัญหามากมายหลายประการอนัควรด าเนินการแก้ไข 

 ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงขอเสนอว่าควรมีการพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมในส่วนของมาตรการใน

การจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตจากรถยนต์เพ่ือควบคุมมลพิษทางอากาศ โดยควรมีการก าหนดอัตรา

การปล่อยก๊าซฯที่แน่นอนและชัดเจนเพ่ือความเป็นธรรมในการจัดเกบ็ภาษี อีกทั้งในส่วนของ

โรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยมลพิษทางอากาศควรมีการก าหนดมาตรการในการจัดเกบ็ภาษี

สรรพสามิตจากการปล่อยกา๊ซฯออกสู่อากาศ โดยขยายฐานภาษีในการจัดเกบ็ เพ่ิมประเภทของ

                                                   
*
 นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร์ ปรีด ีพนมยงค ์มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

**
 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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สินค้าหรือบริการให้มากย่ิงข้ึนโดยเฉพาะสินค้าหรือบริการที่อาจก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 

เช่น ปูนซีเมนต์ ยางรถยนต์ เป็นต้น อีกทั้งควรสร้างแรงจูงใจทางภาษีให้เป็นรูปธรรม ชัดเจนมาก

ย่ิงขึ้น เช่น การยกเว้นภาษีหรือลดหย่อนภาษีในอัตราสูงให้กับผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม

ที่น าผลิตภัณฑ์เก่านากลับมาใช้ผลิตใหม่ (Recycle)  หรือ ผู้ประกอบการที่มีการน าเทคโนโลยี

ใหม่ๆมาใช้ในการผลิต เป็นต้น เพ่ือให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมเกิดแรงจูงใจ และ

ต้องการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหามลพิษที่เกดิข้ึน และควรพิจารณาให้สทิธปิระโยชน์ทางภาษีที่

มากกว่าเดิม หรือให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในอัตราสูง เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการและ

ผู้บริโภคหันมาสนใจและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหามลพิษ อีกทั้ง ผู้วิจัยยังเหน็ว่าควรพิจารณา

ปฏิรูประบบภาษีโดยบัญญัติกฎหมายภาษีสิ่งแวดล้อมขึ้ นโดยเฉพาะเพ่ือให้การจัดเกบ็ภาษีทั้ง

ระบบรวมอยู่ในภาษีสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นในการ

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหามลพิษที่ เกิดข้ึนจากโรงงาน

อุตสาหกรรมต่างๆ 

 

1.  บทน า 

 จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วของประเทศไทยที่ผ่านมา ได้ก่อให้เกิด

ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงมลพิษต่าง ๆ   ไม่ว่าจะเป็น

ทั้งมลพิษทางน า้ ทางอากาศ เสียง ขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายต่างๆ ซ่ึงผลที่เกิดข้ึนน้ันมีทั้ง

ความเสียหายที่เกิดข้ึนแก่สังคมโดยส่วนรวม และแก่บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการร่ัวไหลหรือ

การแพร่กระจายของมลพิษ รวมทั้งได้ส่งผลเสียต่อสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและก่อให้เกิดปัญหาการ

ใช้ทรัพยากรอย่างไม่ย่ังยืน ได้แก่ ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น

ทรัพยากรป่าไม้ ที่ดิน น ้า  รวมทั้งปัญหามลพิษที่ทวีความรุนแรงมากข้ึน ทั้งด้านมลพิษทางน ้า 

มลพิษทางอากาศ ขยะ และของเสียอันตราย ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่

ของประชาชน 

 การป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในปัจจุบันส่วนใหญ่ยังคงเน้น                     

การใช้นโยบายการบังคับและควบคุม (Command and Control) เป็นหลัก ตัวอย่างเช่น 

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ได้ก าหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย 

มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซ่ึงเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานและวิธีการ

เพ่ือความปลอดภัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือคุ้มครองความปลอดภัยในการด าเนินการเพ่ือป้องกันหรือ

ระงับบรรเทาอนัตราย หรือความเสยีหายที่เกิดจากการประกอบกจิการโรงงาน 

 จากการศึกษา จะเห็นว่ามาตรการข้างต้นยังเป็นมาตรการที่ใช้ไม่ได้ผล หรือยังขาด

ประสทิธภิาพ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้หมดไปได้และไม่ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ ซ่ึงมลพิษทางอากาศ

ที่ไม่ผ่านการควบคุมยังคงถูกปล่อยสู่ธรรมชาติท าให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตกเป็นภาระของ

สังคม เน่ืองจากปัญหาสิ่งแวดล้อมน้ันเป็นเหตุให้รัฐมีภาระต้องจัดสรรงบประมาณเพ่ือรักษาและ
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แก้ไขปัญหาในการควบคุมมลพิษด้านต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของ

ประชาชนและสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดีให้เพ่ิมข้ึนทุกปีในทุกท้องที่ของประเทศไทย 

 แม้จะมีการควบคุมมลพิษในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาคอุตสาหกรรม เช่น 

การควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535  แต่การใช้มาตรการก ากับและควบคุมตามกฎหมายดังกล่าวแต่

เพียงอย่างเดียวท าให้โรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษสามารถปล่อยมลพิษได้มาก

ตามต้องการตราบเทา่ที่น า้ทิ้งหรืออากาศเสยีเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด จึงท าให้โรงงาน

อุตสาหกรรมขาดแรงจูงใจที่จะปรับปรุงกระบวนการผลิตและใช้เทคโนโลยีที่สะอาด โดยเฉพาะอย่าง

ย่ิงโรงงานอุตสาหกรรมเองก็ไม่ได้ตระหนักถึงผลกระทบอันเกิดจากกระบวนการผลิตและ

กระบวนการควบคุมมลพิษของตนเท่าที่ควร รัฐจึงต้องน าเงินงบประมาณเป็นจ านวนมากไปแก้ไข

ปัญหามลพิษทางอากาศอันเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม หรือในส่วนของภาคการขนส่งทางบก  การ

ใช้รถยนต์เป็นสาเหตุที่ส าคัญของมลภาวะในด้านต่างๆ เช่น เสียงดัง ควันด า ฝุ่ นควัน กล่ินเหมน็ 

เป็นต้น ซ่ึงย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และสภาพสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราโดยมิ

อาจหลีกเล่ียงได้  ดังน้ัน จึงเป็นเหตุให้มีการคิดค้นเหตุผลด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม จึงกลายเป็น

ที่มาของแนวคิดในการให้เจ้าของหรือผู้ใช้รถยนต์เข้ามาร่วมรับผิดชอบ หรือร่วมรับภาระในการแก้ไข

ปัญหามลภาวะจากรถยนต์ดังกล่าว 

 จากปัญหาข้างต้นไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมหรือเจ้าของหรือผู้ใช้

รถยนต์ จึงควรที่จะเข้ามารับผิดชอบในภาระค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศด้วย ทั้งน้ี 

การก าหนดให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมหรือเจ้าของหรือผู้ใช้รถยนต์เข้ามารับผิดชอบใน

การแก้ปัญหามลพิษ อาจก าหนดเป็นการเกบ็ค่าบริการปล่อยมลพิษ (Emission Charge) หรือค่า

ภาษีส าหรับผู้ก่อมลพิษ อันเป็นหลักการทางเศรษฐศาสตร์ ที่น ามาใช้กับการพัฒนาประเทศทางด้าน

เศรษฐกจิ พร้อมกบัการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

 

2.  หลกัการและแนวความคิดในการควบคุมมลพิษทางอากาศ 

 ในปัจจุบันเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ที่มีอยู่มักเกี่ยวข้องกับการเกบ็ค่าธรรมเนียมการ

ใช้ทรัพยากรมากกว่าการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ก่อมลพิษลดการก่อมลพิษ และยอมที่จะเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมของตนเพ่ือรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงสมควรที่จะน าเคร่ืองมือหรือมาตรการทาง

เศรษฐศาสตร์มาใช้ให้มากขึ้นเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแขง็ในการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 

 2.1  การควบคุมมลพิษทางอากาศ 

  การก าหนดมาตรฐาน โดยทั่วไปจะท าได้สองลักษณะ คือ การก าหนดมาตรฐานจาก

แหล่งก าเนิด หรือมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด (Emission Standard) และการ

ก าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Ambient Standard)  
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  - มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด (Emission Standard)  เป็นมาตรฐาน

มลพิษในสิ่งแวดล้อม โดยทั่วไปมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ได้มีการประกาศใช้แล้ว อาทเิช่น 

มาตรฐานคุณภาพน า้ ในแหล่งน า้ผิวดิน ที่ไม่ใช่ทะเล มาตรฐานคุณภาพน า้ทะเลชายฝั่ง มาตรฐาน

คุณภาพน า้ทิ้ง มาตรฐานคุณภาพน า้บาดาลที่จะใช้บริโภค มาตรฐานคุณภาพน า้ด่ืม และมาตรฐาน

คุณภาพอากาศในบรรยากาศ เป็นต้น 

  - มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Ambient Standard)  เป็นมาตรฐานมลพิษจาก

แหล่งก าเนิด หรือกิจกรรมต่างๆ มาตรฐานที่ได้มีการประกาศใช้แล้ว อาทเิช่น มาตรฐานคุณภาพ

อากาศเสยี ที่ระบายออกจากทอ่ไอเสยีของรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือกล มาตรฐานคุณภาพ

อากาศเสยีที่ระบายออกจากโรงงาน มาตรฐานระดับเสียงของรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือกล 

และมาตรฐานควบคุมการระบายน า้ทิ้ง จากอาคารบางประเภท และบางขนาด เป็นต้น 

 2.2  แนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

  แนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมจะแบ่งออกเป็น 2 เร่ือง คือ หลักการผู้ก่อมลพิษ

เป็นผู้จ่ายและการใช้เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ 

  1)  หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter Pays Principle : PPP) 

   แนวความคิดเร่ืองผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter Pays Principle : PPP) น้ี       

เป็นแนวความคิดในเชิงเศรษฐศาสตร์ ซ่ึงมาจากความเช่ือที่ว่า ปัจจุบันผู้ประกอบการผลิตสินค้า 

หรือให้บริการได้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติหรือสินค้าสาธารณะ (Public goods) โดยไม่ได้จ่าย

ค่าตอบแทนท าให้สินค้าราคาถูกกว่าที่เป็นจริง และผลจากการที่ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนน้ีเองท าให้

ไม่มีการรักษาคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม นอกจากการตักตวงผลประโยชน์ตาม

ความสามารถของตน ซ่ึงนอกจากเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างไม่เหมาะสมตามหลักการทาง

เศรษฐศาสตร์ กล่าวคือ ไม่สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือก่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดแล้วยังเป็นการท าลายทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ ากัดอีกด้วย ซ่ึงไม่ก่อให้เกิดผลดีแต่

ประการใด โดยเฉพาะอย่างย่ิงการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติในลักษณะของการขาดการบ าบัด

มลพิษโดยถือเสมือนหน่ึงว่าธรรมชาติเป็นเคร่ืองบ าบัดน า้เสียขนาดใหญ่ที่มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดเป็น

การประหยัดมากที่สุดที่ปล่อยให้ธรรมชาติบ าบัดของเสียเกินขีดจ ากัดของธรรมชาติและก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อสังคมโดยส่วนรวมแล้ว ผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการบ าบัดของเสียกค็ือสังคมน้ันเอง 

ดังน้ัน จึงจ าเป็นต้องกระตุ้นให้ผู้ปล่อยของเสียดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของตน โดยการ

ก าหนดค่าธรรมเนียมที่ผู้ก่อให้เกิดมลพิษต้องเสยีค่าใช้จ่ายเพ่ือการบ าบัดมลพิษหรือเพ่ือการอื่นๆ 

  2)  การใช้เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ 

   เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Instruments) หรือแรงจูงใจทาง

เศรษฐศาสตร์ในการด าเนินการ  ซ่ึงโดยทั่วไปที่ปฏิบัติกันในหลายประเทศและสามารถน ามาใช้ได้ 

โดยแบ่งออกได้ดังน้ี 
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   (1)  การเกบ็ค่าปล่อยมลพิษ (Charge System) 

   (2)  การเกบ็ภาษี (Tax) 

   (3)  การเกบ็ค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งแวดล้อม (Administration Fee) 

 2.3  หลักการจัดเกบ็ภาษีอากรที่ดี 

  2.3.1  หลักความเสมอภาคหรือหลักความเป็นธรรม (Equity) 

    ระบบภาษีอากรที่ดีต้องเป็นระบบที่มีความเป็นธรรมทั้งในระหว่างผู้เสียภาษี

ด้วยกันเองและระหว่างรัฐผู้จัดเกบ็ภาษีกับประชาชนผู้เสียภาษีอากรทั้งหลาย หลักความเป็นธรรมน้ี

นับเป็นหัวใจของระบบภาษีอากรที่ดี ถ้าหากระบบภาษีอากรใดปราศจากความเป็นธรรมแล้ว ความ

ยินยอมเสยีภาษีโดยสมัครใจ (Voluntary Compliance) กค็งจะเกดิขึ้นได้ยาก 

  2.3.2  หลักความแน่นอนชัดเจน (Certainty) 

    ภาษีที่ปัจเจกชนแต่ละคนมีหน้าที่ต้องรับภาระในการจ่ายควรที่จะต้องมีความ

แน่นอนชัดเจน ไม่มีการใช้อ านาจตามอ าเภอใจ เวลาในการจ่ายภาษี วิธีการจ่าย จ านวนภาษีที่จะต้อง

จ่าย ทั้งหลายเหล่าน้ีจะต้องมีความชัดเจนและง่ายแก่ผู้จ่ายภาษีและต่อผู้อื่นทุก ๆ คน หากระบบภาษี

การจัดเกบ็ภาษีอากรใดมีความแน่นอนและชัดแจ้งดังกล่าวแล้ว ย่อมสร้างความสมัครใจในการ                  

เสยีภาษีอากรได้ดีขึ้น 

  2.3.3  หลักความสะดวกในการจ่ายภาษี (Convenience of Payment) 

    ภาษีทุกๆ ชนิดควรที่จะถูกจัดเกบ็ตามเวลาหรือตามวิธีการที่น่าจะสะดวกมาก

ที่สุดส าหรับผู้จ่ายภาษี  โดยหลักการน้ีมีจุดมุ่งหมายว่า เม่ือประชาชนมีภาระหน้าที่เสียภาษีอากรให้

รัฐ รัฐกค็วรที่จะเป็นฝ่ายอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษีในทุก ๆ ด้าน โดยหลักความสะดวกน้ี

หากวางไว้อย่างเหมาะสมแล้วย่อมเป็นการจูงใจประชาชนในการให้ความร่วมมือเสียภาษีอากร ท าให้

รัฐสามารถเกบ็ภาษีอากรได้ครบถ้วนย่ิงขึ้น 

  2.3.4  หลักความประหยัดในการจัดเกบ็ภาษี (Economy in Collection) 

    ภาษีทุกๆ ชนิดควรที่จะถูกออกแบบทั้งในแง่วิธีการดึงเงินออกจากกระเป๋าของ

ประชาชนจะต้องท าอย่างประหยัดที่สุดและเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกระเป๋าเงินของประชาชนให้น้อยที่สุด

เทา่ที่จะเป็นไปได้ นอกเหนือจากเงินที่ภาษีน าเข้าไปสู่คลังสาธารณะ 

 

3.  มาตรการทางกฎหมายภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายต่างประเทศ 

 3.1  มาตรการทางกฎหมายภาษีสรรพสามิตของต่างประเทศกับการควบคุมโรงงาน

อุตสาหกรรมที่ปล่อยมลพิษทางอากาศ 

  1.  มาตรการทางกฎหมายภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา 

   การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกาน้ัน คือ การจัดเกบ็ภาษีอากร ซ่ึงไม่

ว่าจะเป็นภาษีทางตรงหรือภาษีทางอ้อมก็จะมีการจัดเก็บทั้งในระดับรัฐบาลกลาง (Federal 

Government) จนถึงระดับรัฐบาลท้องถิ่น (Local Government) กฎหมายภาษีสรรพสามิตของ
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ประเทศสหรัฐอเมริกา มีบัญญัติไว้ในกฎหมายฉบับเดียว คือ ประมวลบทบัญญัติว่าด้วยภาษีอากร 

(Internal Revenue Code) ใช้จัดเกบ็ภาษีสรรพสามิต 4 ประเภท คือภาษีสรรพสามิตส าหรับการ

ผลิตสนิค้า ภาษีสรรพสามิตสาหรับการขายปลีกสินค้า ภาษีสรรพสามิตสาหรับการให้บริการ และ

ภาษีสรรพสามิตสาหรับสิ่งแวดล้อม ส าหรับภาษีสรรพสามิตน้ันได้ถูกก าหนดไว้เป็นส่วนหน่ึงของ

ประมวลบทบัญญัติว่าด้วยการจัดเกบ็ภาษีอากร (Internal Revenue Code) ที่ถูกจัดเกบ็โดย

รัฐบาลกลาง ซ่ึงมีรูปแบบการจัดเกบ็ภาษีที่หลากหลายตั้งแต่การผลิต การน าเข้า การให้บริการ 

และภาษีสรรพสามิตที่เกี่ยวกบัสิ่งแวดล้อม 

   สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศหน่ึงซ่ึงประสบความส าเรจ็ในการจัดการสิ่งแวดล้อม จึง 

เหมาะที่จะเป็นกรณีศึกษาด้านการแก้ไขปัญหาเพ่ือน ามาเป็นต้นแบบประยุกต์ใช้ในการแก้ไข

ปัญหามลพิษทางอากาศในประเทศไทย  แม้ว่าจะมีความแตกต่างกันทางด้านบริบทโครงสร้างจาก

ประเทศไทยอยู่บ้าง แต่ยังสามารถน าแนวคิดต่างๆ มาปรับใช้โดยการผสมผสานกบับริบททางด้าน

สงัคม วัฒนธรรม รวมถึงสภาพเศรษฐกจิของประเทศไทยได้ 

  2.  มาตรการทางกฎหมายภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายสาธารณรัฐเกาหลี 

   ภาษีสรรพสามิตของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เป็นภาษีที่จัดเกบ็โดยรัฐบาลกลาง 

แบ่งลักษณะการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ออกเป็น 4 ประเภท คือ ภาษีสรรพสามิตพิเศษ        

ภาษีสรรพสามิตสุรา ภาษีสรรพสามิตสาหรับโทรศัพท ์และภาษีสรรพสามิตสาหรับการขนส่ง ซ่ึง

แต่ละประเภทจะมีกฎหมายก าหนดไว้โดยเฉพาะเป็นหมวดหมู่ หากแต่อยู่ในฉบับเดียวกนั 

 3.2  มาตรการทางกฎหมายภาษีสรรพสามิตของต่างประเทศกับการควบคุมรถยนต์ที่ปล่อย

กา๊ซคาร์บอน 

  1.  มาตรการทางกฎหมายภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่

และไอร์แลนด์เหนือ 

   การจัดเกบ็ภาษีมลพิษจากรถยนต์ของสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์

เหนือ พยายามที่จะท าให้อตัราการจัดเกบ็ภาษีน้ันมีความแปรผันใกล้เคียงกับอัตราการปล่อยกา๊ซ

คาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ช้ันบรรยากาศให้มากที่สุด ในการก าหนดอัตราการจัดเกบ็ภาษีน้ัน จะ

ค านึงถึงทั้งการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และประเภทพลังงานที่ใช้ของเคร่ืองยนต์ร่วมกัน 

ตลอดจนมีการปรับปรุงอัตราการจัดเกบ็ภาษีไม่ให้ล้าสมัยจนเกินไป รวมทั้งมีการสนับสนุนให้

ประชาชนเกิดแรงจูงใจในการเสียภาษี อย่างเช่น การค านวณภาษีได้ล่วงหน้าในเวบ็ไซต์ เพียงแค่

ให้ประชาชนท าการระบุข้อมูลย่ีห้อและรุ่นของรถยนต์ พร้อมกับปีที่ ซ้ือ และท าให้ผู้เสียภาษี

ตัดสนิใจได้ล่วงหน้าว่าควรจะซ้ือรถย่ีห้อใด รุ่นใด จึงจะท าให้มีภาระภาษีรถยนต์ประจ าปีน้อยกว่า 

รวมทั้งเป็นแรงผลักดันให้ผู้ผลิตรถยนต์และผู้ประกอบการที่จ าหน่ายรถยนต์อยู่ในประเทศได้เป็น

อย่างดี เพ่ือให้พัฒนารถยนต์ของตนให้มีมาตรฐานสงูขึ้น และมีการปล่อยกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์

ออกจากเคร่ืองยนต์น้อยลง เพ่ือจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกซ้ือรถยนต์ของตนด้วย 
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  2.  มาตรการทางกฎหมายภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา 

   ในส่วนขอรถยนต์น้ัน สหรัฐอเมริกาได้มีการก าหนดกฎระเบียบในการผลิตรถยนต์  

ซ่ึงกฎระเบียบพ้ืนฐานในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้ารถยนต์น้ัน กคื็อเร่ือง การประหยัดน ้ามัน ความ

ปลอดภัย การควบคุมสิ่งแวดล้อม ซ่ึงในที่น้ีหมายถึง การปล่อยควันเสีย การปิดป้าย และภาษีการ

ประหยัดน า้มันตามกฎหมาย Energy Policy and Conservation Act of 1975 (EPAC) ซ่ึงมีการ

มอบอ านาจให้หน่วยงาน Environmental Protection Agency (EPA) เป็นผู้ก าหนดมาตรฐานหา

ค่าเฉล่ียการกินน า้มันของรถยนต์ (Average Motor Vehicle Fuel Economy-CAFE) ที่ใช้ใน

สหรัฐอเมริกา 

 

4.  วิเคราะหปั์ญหาการจดัเก็บภาษีสรรพสามิตจากการก่อใหเ้กิดมลพิษทางอากาศ 

 (1)  การหาระดับภาษีที่เหมาะสมในการจัดเกบ็ กล่าวคือ การหาระดับภาษีที่สะท้อนถึง

ต้นทุนที่สังคมต้องรับภาระจากมลพิษที่เกิดข้ึน โดยต้นทุนของสังคมน้ีต้องรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ 

ที่รัฐต้องใช้ในการจัดการให้สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปราศจากมลพิษจนถึงระดับที่

สังคมพอใจ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารภาษี และการก ากับดูแลให้มีการก าจัดหรือลดปัญหา

มลพิษที่เกดิข้ึน  

 (2)  การก าหนดอัตราภาษีตามผลกระทบจากเงินเฟ้อ (Inflation) เพราะเมื่อมีเงินเฟ้อ

เกิดข้ึน ค่าภาษีผลผลิตที่แท้จริงจะลดลง ท าให้ระดับภาษีที่ เรียกเก็บไม่สะท้อนระดับของ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่แท้จริง ดังน้ัน จึงเป็นการยากที่จะก าหนดอัตราภาษีผลผลิตให้

เหมาะสมโดยค านึงถึงต้นทุนการผลิต (Product Cost) และต้นทุนทางสังคมหรือต้นทุนต่อ

สิ่งแวดล้อม (Social Cost) หรืออีกด้านหน่ึงภาษีสรรพสามิตอาจก่อให้เกิดการบิดเบือนของราคา

จากการแข่งขันในตลาดแข่งขันเสรี และอาจก่อให้เกดิปัญหาด้านเงินเฟ้อได้ (Inflation)  

 (3)  การขยายฐานภาษีสรรพสามิต การตัดสินใจของรัฐส่วนใหญ่มีการตัดสินใจแบบ

การเมือง (Political) กล่าวคือ เมื่อรัฐต้องการเพ่ิมรายได้ กจ็ะท าการขยายฐานภาษีสรรพสามิต

ก าหนดสนิค้าหรือบริการเพ่ิมข้ึน โดยมิได้ค านึงถึงอัตราภาษีที่สะท้อนต้นทุนทางสังคมหรือต้นทุน

ทางสิ่งแวดล้อม แม้สนิค้าชนิดน้ันจะเป็นสินค้าเพ่ือป้องกันมลพิษกต็าม จึงท าให้เกิดปัญหาในการ

เกบ็ภาษีผลผลิตด้วยภาษีสรรพสามิต 

 

5.  บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

 5.1  บทสรุป 

  จากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นอาจสรุปหลักการและแนวความคิดในการควบคุมมลพิษ

ทางอากาศได้ดังน้ี 

  1.  หลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเกบ็ภาษีและหลักความมีประสิทธิภาพในทาง

เศรษฐกจิ 
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   อัตราที่ใช้ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากการปล่อยมลพิษทางอากาศ  ที่

สอดคล้องกับหลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเกบ็ภาษีและหลักความมีประสิทธิภาพในทาง

เศรษฐกจิควรมีลักษณะเป็นอตัราภาษีแบบอตัราคงที่ซ่ึงง่ายต่อการค านวณภาระภาษีและก่อให้เกิด

การบิดเบือนการตัดสินในในทางเศรษฐกิจของผู้เสียภาษีน้อยที่สุด เพราะการจัดเกบ็ภาษีแบบ

อตัราคงที่จะท าให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมและเจ้าของรถยนต์เสียภาษีในอัตราที่เท่ากัน 

ตราบใดที่มีการปล่อยอากาศเสียในปริมาณที่ก  าหนด อัตราภาษีจึงควรมีลักษณะการจัดเกบ็ที่ง่าย  

ไม่ยุ่งยากซับซ้อน รวมถึงเจ้าพนักงานผู้จัดเกบ็ภาษีควรที่จะเข้าใจและค านวณภาระภาษีได้โดยง่าย 

ในขณะเดียวกันอัตราภาษีควรอยู่ในระดับที่ต ่า เน่ืองจากอัตราภาษีที่ต ่าจะมีผลท าให้โรงงาน

อุตสาหกรรมและเจ้าของรถยนต์ผู้มีหน้ามีหน้าที่เสยีภาษีมีภาระภาษีที่ต ่า ท าให้รายจ่ายที่ใช้ได้ของ

โรงงานอุตสาหกรรมลดลงไม่มากนักโรงงานอุตสาหกรรมจึงมีความเตม็ใจที่จะเสียภาษีให้แก่

รัฐบาล และไม่ต้องการที่จะหลบหลีกและหนีภาษี เน่ืองจากการหลบหลีกและหนีภาษีก่อให้เกิด                   

ความยุ่งยากมากกว่าและไม่คุ้มค่ากบัประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากการหลบหลีกและหนีภาษี 

  2.  หลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย 

   การน าค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อมมาบวกเข้าเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนการผลิตสินค้า

และบริการ เพ่ือให้ผู้ผลิตสินค้าและบริการ ผู้บริโภค ผู้ใช้ทรัพยากร ตระหนักถึงต้นทุนที่แท้จริง

ของทรัพยากรและค านึงถึงผลกระทบภายนอก หรือผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และเป็นการเปิด

โอกาสให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคตัดสินใจว่าจะด าเนินมาตรการหรือเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิด

มลพิษหรือบริโภคทรัพยากรน้อยลงหรือไม่ ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ผู้ก่อมลพิษ

หรือผู้ก่อความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม (ผู้ผลิตสินค้าและบริการ ผู้บริโภค ผู้ใช้ทรัพยากร) 

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมโดยลดการก่อมลพิษหรือก่อความเสยีหายต่อสิ่งแวดล้อม 

  3.  หลักการจัดเกบ็ภาษีที่ดี 

   ควรน าหลักการจัดเกบ็ภาษีที่ดีมาใช้ในการจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตเพ่ือควบคุมการ

ปล่อยมลพิษทางอากาศ กล่าวคือ ภาษีสรรพสามิตเป็นภาษีที่จัดเกบ็เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทาง

เศรษฐกิจ โดยการควบคุมการบริโภคของบางสินค้า ยกตัวอย่างเช่น กรณีสินค้าฟุ่มเฟือย เช่น 

รถยนต์ เป็นต้น ซ่ึงการจัดเก็บภาษีการปล่อยมลพิษทางอากาศน้ันเป็นการจัดเกบ็ภาษีแบบ

ก้าวหน้า ดังน้ัน เพ่ือไม่ให้เป็นการสร้างความเหล่ือมล า้ทางสังคมให้มากขึ้นกว่าเดิม ควรปรับภาษี

สรรพสามิตจากการปล่อยมลพิษทางอากาศให้มากขึ้ นกว่าเดิม เพ่ือเป็นแหล่งรายได้รัฐและลด

ความเหล่ือมล ้าของรายได้ อีกทั้งยังเป็นการลดการปล่อยมลพิษทางอากาศอันเป็นผลดีต่อ

สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย เน่ืองจากภาษีสรรพสามิตเป็นเคร่ืองมือทางภาษีเคร่ืองมือหน่ึง เพ่ือให้

ผู้บริโภคได้รับรู้ถึงผลกระทบต่อการปล่อยกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์หรือกา๊ซเรือนกระจก (Green 

House Gas) ซ่ึงเป็นสาเหตุส าคัญที่ท  าให้เกดิสภาวะโลกร้อน (Global Warming) 
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 5.2  ข้อเสนอแนะ 

  เหน็ควรที่จะมีการปฏรูิประบบภาษีใหม่ โดยการตรากฎหมายภาษีสรรพสามิตมาบังคับ

ใช้กบัผู้ที่ก่อให้เกดิมลพิษโดยตรง ซ่ึงการจัดเกบ็ภาษีดังกล่าว ควรมีการสร้างแรงจูงใจยกเว้นหรือ

ปรับลดอัตราภาษีเพ่ือสะท้อนต้นทุนสิ่งแวดล้อมจากการปล่อยมลพิษ ในส่วนของโรงงาน

อุตสาหกรรม ควรมีการออกกฎหมายเพ่ือใช้ในการควบคุมมลพิษโดยเฉพาะ ซ่ึงในกฎหมาย

ดังกล่าวน้ันควรมีการก าหนดอัตราภาษี แรงจูงใจทางภาษี เช่น การยกเว้นหรือลดหย่อนภาษี

ให้กบัสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานสะอาด อกีทั้งควรมีการก าหนดค านิยาม

ของสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตให้ชัดเจน เพ่ือให้การจัดเกบ็ภาษีจากผู้ก่อมลพิษหรือโรงงาน

อุตสาหกรรมที่ก่อมลพิษน้ันมีความเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมาก

ย่ิงขึ้น 

  ในส่วนของรถยนต์น้ัน การน ามาตรการการจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตจากรถยนต์ที่ปล่อย

กา๊ซคาร์บอนฯ มาใช้บังคับ ควรพิจารณาให้ครอบคลุมผลกระทบในด้านต่างๆ เช่น การก าหนด

อัตราภาษีที่เหมาะสม , การค านวณอัตราการปล่อยมลพิษ , การก าหนดระยะเวลาในการ

ประกาศใช้ และการปรับปรุงด้านนโยบาย ทั้งน้ีเ พ่ือให้มาตรการดังกล่าวเป็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพ 
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