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สารพันปัญหากฎหมาย

ภาษีมลพิษ : มาตรการควบคุม
															สิ่งแวดล้อมแนวใหม่

ในภาวการณป์จัจบุนั “มลพษิจากสิง่แวดลอ้ม” นัน้ถอืไดว้า่เปน็ปญัหาสำคญั 
หนึ่งที่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจและมีผลกระทบต่อสภาพสังคม 
ความเป็นอยู่ของมนุษย์ในทุกภูมิภาคทั่วโลก โดยเฉพาะสภาพปัญหาอันเนื่องมาจาก 
ความเสือ่มโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีเ่ปน็พษิ สำหรบัในสว่นของ 
ประเทศไทยนั้นในช่วง ๓ ทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยของเราก็ได้ประสบกับ 
ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเป็นลำดับ 
และนบัวนัดจูะทวคีวามรนุแรงมากยิง่ขึน้ ทัง้นีไ้มว่า่จะเปน็ปญัหาพืน้ทีป่า่ไมถ้กูทำลาย 
ปญัหามลพษิทางนำ้ มลพษิทางเสยีง มลพษิทางอากาศ และปญัหาทรพัยากรชายฝัง่ทะเล 
ที่ถูกทำลาย ฯลฯ ดังนั้น เพื่อให้ผู้อ่านได้มีความรู้ความเข้าใจถึงสาเหตุอันก่อให้เกิด
ปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นตลอดจนนโยบายด้าน 
กฎหมายและมาตรการในการแก้ไขปัญหาของภาครัฐ “สารพันปัญหากฎหมาย” 
ฉบับนี้  จึงใคร่ขอเสนอเรื่อง “ภาษีมลพิษ : มาตรการควบคุมสิ่งแวดล้อมแนวใหม่” 
เพื่อเป็นกรณีศึกษาโดยเฉพาะ

 ๑. สาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม
   ๑)  การเพิ่มจำนวนของประชากร
      จำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหา 

สิง่แวดลอ้ม เพราะเมือ่จำนวนประชากรเพิม่มากขึน้เทา่ใด ความตอ้งการปจัจยัในเรือ่ง
ของการอุปโภค บริโภค โดยเฉพาะในด้านของปัจจัย ๔ อันได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม 
ทีอ่ยูอ่าศยั และยารกัษาโรค ยอ่มมอีตัราสว่นเพิม่สงูขึน้เชน่กนั และความตอ้งการปจัจยั 
ในการอุปโภค บริโภค ที่เพิ่มมากขึ้นนี้ย่อมก่อให้เกิดการผลิตที่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย  
สง่ผลใหเ้กดิของเสยีจากการผลติในโรงงานอตุสาหกรรมมากขึน้อนันำไปสูป่ญัหามลพษิ 
ในด้านต่าง ๆ ได้เช่นกัน
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   ๒)  การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
      การขยายตวัทางเศรษฐกจิและความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีทำใหม้นษุย ์

ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือย เพราะการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
ใหด้ขีึน้นัน้จำเปน็ตอ้งมกีารพฒันาอตุสาหกรรมใหม้กีระบวนการผลติทีท่นัสมยั โดยการ 
นำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรม  
มีขีดความสามารถในการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้มีการนำเอาวัตถุดิบและทรัพยากร 
ธรรมชาติมาใช้เป็นจำนวนมากอันเป็นสาเหตุที่ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม  
และก่อให้เกิดปัญหามลพิษอันเนื่องมาจากของเสียที่เกิดจาก 
กระบวนการผลิต

   ๓)  ความยากจนและการขาดจิตสำนึกในการ 
ศึกษาอบรม

      ความยากจนและการขาดจิตสำนึกในการศึกษา 
อบรมเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ  
การที่ประชาชนบางกลุ่มซึ่งมีฐานะยากจนไม่มีที่ดินทำกิน 
เป็นของตนเอง ได้บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนสำหรับใช้ในการเพาะปลูก 
เพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิต และการที่ประชาชนขาดจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

   ๔)  การไม่รวมต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมในการผลิตหรือการทำกิจกรรม
     การที่สังคมใดปล่อยให้มีการทำกิจกรรมหรือการผลิตอย่างเสรี 

โดยมไิดน้ำ“ตน้ทนุดา้นสิง่แวดลอ้ม”๑  มารวมเปน็สว่นหนึง่ของตน้ทนุในการผลติทำให ้
สังคมนั้นเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมขึ้นในที่สุด หากสังคมใดมีการปล่อยให้ใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาตหิรอืการระบายมลพษิตา่ง ๆ  ลงสูแ่หลง่ธรรมชาตอิยา่งเสรแีลว้กจ็ะทำใหเ้กดิ 
ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อสังคมนั้น ๆ เพราะผู้ผลิตหรือสมาชิกในสังคมโดยทั่วไปจะไม่นำ 
ต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมมารวมเป็นต้นทุนในการผลิตก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ 

๒. มาตรการที่รัฐใช้ในการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
   นอกจากนโยบายในการสง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มของประเทศ 

จะได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เป็นต้นมา  
จนถึงการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แล้ว 
ยงัไดก้ำหนดไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตอิกีดว้ย โดยคณะรฐัมนตรไีด ้

  ๑ต้นทุนทางสิ่งแวดล้อม หมายถึง ต้นทุนทางสังคมที่เกิดขึ้นจริง แต่ผู้ประกอบการไม่ได้นำเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุน 

ในการผลติ เชน่ การปลอ่ยนำ้เสยีของโรงงานลงสูแ่มน่ำ้ทำใหน้ำ้เกดิความเนา่เสยี ซึง่การบำบดันำ้เสยีดงักลา่ว ถอืเปน็ตน้ทนุในการผลติ 

แต่ผู้ประกอบการมิได้คำนึงถึง เพราะคิดว่าเป็นต้นทุนภายนอก
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กำหนดให้มีนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๕๙ ซึง่เปน็นโยบายดา้นสิง่แวดลอ้มโดยตรง จากนโยบายและแผน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังกล่าวนี้ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินการ 
ส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยกำหนดเป็นกรอบแผนการดำเนินงานของ 
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งในแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด

   ปัจจุบันรัฐบาลได้มีการจัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่ง 
จะมีผลใช้บังคับในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ โดยมีกรอบแนวคิดเพื่อ 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของ  
“หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง” ซึง่เนน้เรือ่งการสรา้งสงัคมทีม่คีวามสขุอยา่งยัง่ยนื 
บนรากฐานของการพัฒนาของความสมดุลในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ทัง้ใหค้วามสำคญัในการมสีว่นรว่มของประชาชน มกีารจดัการ 
แบบบูรณาการและสอดคล้องกับระบบนิเวศของพื้นที่ พร้อมทั้งผสมผสานการใช้ 
ภมูปิญัญาทอ้งถิน่เพือ่นำไปสูก่ารพฒันาทีย่ัง่ยนื โดยมวีตัถปุระสงคท์ีส่รา้งความสมดลุ 
ระหวา่งการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มกบัการสงวน อนรุกัษ์
และฟืน้ฟทูรพัยากรธรรมชาต ิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม 
สอดคล้องกับความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ เพื่อการพัฒนาและเพิ่มขีด 
ความสามารถในการแขง่ขนัระหวา่งประเทศ และยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชน 
รวมทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ท้องถิ่น 
องค์กรพัฒนาเอกชน ในทุกภาคส่วนให้มีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกัน 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

   ในแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดหลักการที่สำคัญที่ควร
นำมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ

   ๑)  หลักการจัดการโดย  “ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย” กล่าวคือ ผู้ก่อมลพิษ 
เปน็ผูร้บัผดิชอบในการกำจดัมลพษิทีต่นไดก้อ่ใหเ้กดิขึน้นัน้ แตป่ญัหาอยูท่ีก่ารบงัคบัใช้
กฎหมายซึง่บางครัง้ไมส่ามารถระบตุวัผูก้อ่มลพษิได ้ในทางปฏบิตัจิงึควรเพิม่การบงัคบั 
ใช้กฎหมายอย่างจริงจังและควรมีการใช้เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์สนับสนุนการจัดการ  
เช่น การจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม และค่าธรรมเนียมในการจัดการมลพิษ เป็นต้น

   ๒)  หลักการจัดการโดย “ผู้ได้รับประโยชน์เป็นผู้จ่าย” เน่ืองจากทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีอย่างจำกัดจึงควรนำเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ใน 
การสร้างความเป็นธรรมจากผู้ต้องเสียประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ เช่น มีการ 
ชดเชยให้แก่ประชาชนหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการต่าง ๆ  
ของภาครัฐโดยผู้ได้รับประโยชน์เป็นผู้จ่าย
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     นอกจากนี้แล้วตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 
สิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ ยงัไดก้ำหนดบทลงโทษสำหรบัผูท้ีก่ระทำความผดิ 
ที่เป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดทางอาญาซึ่งเป็น
มาตรการลงโทษผูท้ีฝ่า่ฝนืกฎหมาย ความรบัผดิทางแพง่กรณคีวามเสยีหายอนัเกดิจาก 
มลพิษ และกรณีที่ความเสียหายเกิดต่อทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้แล้วยังได้ 
กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการลงโทษทางปกครองไว้ด้วย ดังนี้

     ๑) มาตรการรับผิดทางอาญา
          กฎหมายอาญา ถอืเปน็มาตรการทีแ่สดงออก 

ถงึอำนาจทางสงัคม ทีม่ตีอ่การกระทำอนัเปน็การละเมดิกฎเกณฑ ์
ของสังคมถือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันภัยของสังคมที่มี 
ประสิทธิภาพมากกว่ามาตรการอื่น ๆ ทั้งนี้เพราะในกฎหมาย 
อาญานั้นจะกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ที่มีพฤติกรรมอันเป็น 
การทำร้ายสังคมในลักษณะของการป้องกันและปราบปรามเพื่อ 
สง่เสรมิใหค้นในสงัคมและผูก้ระทำความผดิรูส้ำนกึถงึการกระทำ
อันฝ่าฝืนกฎหมายนั้น ๆ  

         ตามพระราชบญัญตัสิง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้กำหนดโทษทางอาญาสำหรับผู้กระทำความผิดที่กระทำการฝ่าฝืน 
บทบัญญัติของกฎหมายหรือการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานตาม 
กฎหมายซึ่งได้กำหนดโทษจำคุกและโทษปรับไว้สำหรับการกระทำความผิดนั้น เช่น  
“ผูใ้ดฝา่ฝนืหรอืไมป่ฏบิตัติามคำสัง่ของเจา้พนกังาน หรอืขดัขวางคำสัง่ของเจา้พนกังาน
ตอ้งระวางโทษจำคกุไมเ่กนิ ๑ ป ีหรอืปรบัไมเ่กนิ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรอืทัง้จำทัง้ปรบั” 
หรือ กรณีการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติได้กำหนดว่า  
“ผู้ใดบุกรุกหรือครอบครองที่ดินของรัฐโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเข้าไปทำด้วย 
ประการใด ๆ อันเป็นการทำลาย ทำให้สูญหาย หรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ  
หรอืกอ่ใหเ้กดิมลพษิอนัมผีลกระทบตอ่คณุภาพสิง่แวดลอ้ม ตอ้งระวางโทษจำคกุไมเ่กนิ 
๕ ปี หรือปรับไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”๒ เป็นต้น 

     ๒) มาตรการรับผิดทางแพ่ง 
         ความรับผิดทางแพ่งถือเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่มีความสำคัญต่อ 

การลงโทษผู้ฝ่าฝืนหรือละเมิดต่อกฎหมายและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น 
เป็นมาตรการที่มีสภาพบังคับเกิดขึ้นหลังจากที่มีการใช้บังคับมาตรการทางอาญาแล้ว  
ทั้งนี้เพราะมาตรการทางอาญาเพียงประเภทเดียวไม่อาจนำไปใช้ในการเยียวยาและ 
แก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้โดยเฉพาะความเสียหายของ 

  ๒พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๙๘ และ มาตรา ๙๙.
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ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษในสิ่งแวดล้อมหรือที่เรียกว่า “เหยื่อ” จากมลพิษ จึงมี 
ความจำเป็นที่จะต้องใช้มาตรการทางแพ่งเข้ามารองรับสิทธิของผู้เสียหายที่จะได้รับ 
การชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น ตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้ 

         ๒.๑) ความรับผิดต่อความเสียหายจากมลพิษ กฎหมายได้ 
กำหนดความรับผิดดังนี้ “แหล่งกำเนิดมลพิษใดก่อให้เกิดหรือเป็นแหล่งกำเนิดของ 
การรั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษอันเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ชีวิต 
รา่งกายหรอืสขุภาพอนามยั หรอืเปน็เหตใุหท้รพัยส์นิของผูอ้ืน่หรอืของรฐัเสยีหายดว้ย 
ประการใด ๆ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษนั้น มีหน้าที่ต้องรับผิด 
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายเพื่อการนั้น ไม่ว่าการรั่วไหลหรือแพร่กระจาย 
ของมลพิษนั้นจะเกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของเจ้าของหรือ 
ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่ในกรณีท่ีพิสูจน์ได้ว่ามลพิษเช่นว่าน้ัน 
เกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือการสงคราม การกระทำตามคำสั่งของรัฐบาลหรือ 
เจ้าพนักงานของรัฐ  หรือการกระทำหรือละเว้นการกระทำของผู้ที่ได้รับอันตราย 
หรือความเสียหายเองหรือของบุคคลอื่น ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยอ้อม  
ในการรั่วไหลหรือการแพร่กระจายของมลพิษนั้น

         ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหาย ซึ่งเจ้าของหรือผู้ครอบครอง 
แหล่งกำเนิดมลพิษมีหน้าที่ต้องรับผิดนั้น หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
ที่ทางราชการต้องรับภาระจ่ายจริงในการขจัดมลพิษที่เกิดขึ้นนั้นด้วย”๓ 

         ๒.๒)  ความรับผิดในกรณีความเสียหายเกิดต่อทรัพยากร 
ธรรมชาติ นอกจากค่าสินไหมทดแทนและค่าทดแทนความเสียหายที่ผู้ได้รับความ 
เสียหายสามารถเรียกได้ตามปกติแล้ว ทางราชการอาจเรียกค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปใน 
การขจดัมลพษินัน้ไดต้ามทีก่ฎหมายกำหนดคอื “ผูใ้ดกระทำหรอืละเวน้การกระทำดว้ย 
ประการใดโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการทำลายหรือทำให้สูญหายหรือเสียหาย 
แกท่รัพยากรธรรมชาติซึง่เปน็ของรฐัหรอืเปน็สาธารณสมบัตขิองแผ่นดนิ มีหนา้ทีต่อ้ง 
รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รัฐตามมูลค่าทั้งหมดของทรัพยากรธรรมชาติที่ 
ถูกทำลาย สูญหาย หรือเสียหายไปนั้น”๔ 

          ดังนั้น ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้เสียหายหากหน่วยงาน 
ของรัฐที่เกี่ยวข้องสามารถพิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อระบบสิ่งแวดล้อม โดย 
ต้นเหตุแห่งความเสียหายนั้นเกิดจากบุคคลหรือหน่วยงานใดก็ตามหน่วยงานของรัฐ 
ที่ได้รับความเสียหายหรือต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพื่อการฟื้นฟูระบบสิ่งแวดล้อม 
ให้กลับคืนดี สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่าย จากผู้ที่เป็นต้นเหตุแห่ง 
ความเสียหายนั้นได้ 

    ๓พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๙๖.

     ๔พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๙๗.
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     ๓) มาตรการบังคับทางปกครอง
         สภาพบังคับทางปกครองเป็นมาตรการหนึ่งที่นำมาใช้เพื่อ 

การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นมาตรการที่ไม่กระทบต่ออิสรภาพของผู้กระทำความผิด
แต่ส่งผลกระทบถึงภาวะทางเศรษฐกิจของผู้กระทำความผิด เนื่องจากสภาพบังคับ
ทางปกครองนั้น จะใช้วิธีการลงโทษโดยการปรับ ซึ่งจะต่างจากโทษปรับทางอาญา 
กล่าวคือ โทษปรับทางปกครองนั้นจะเกิดจากการฝ่าฝืนคำสั่งทางปกครอง การปรับ 
ทางปกครองจึงไม่มีเจตนารมณ์ที่จะให้โทษปรับเป็นการลงโทษทางอาญา ซึ่งสภาพ 
บังคับทางปกครองที่นำมาใช้ ก็คือระบบการอนุญาต เช่น 
โดยการระงับหรือยกเลิกเพิกถอน หรือการไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
ให้แก่ผู้ประกอบการ หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในใบอนุญาต 
หรอืการเตอืน การเรยีกใหช้ดใชค้า่เสยีหาย รวมถงึการสัง่ใหฟ้ืน้ฟู 
สิ่งแวดล้อมที่เสียไป สภาพบังคับทางปกครองนี้จึงมีทั้งมาตรการ 
ทั่วไปในการป้องกัน การควบคุม และการใช้กำลังบังคับ 

     นอกจากมาตรการบังคับในด้านต่าง ๆ ตามที่ได้ 
กำหนดไวใ้นพระราชบญัญตัสิง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้ม
แหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ แลว้ รฐัควรนำมาตรการดา้นภาษ ีหรอืมาตรการทางเศรษฐศาสตร ์
มาใชบ้งัคบัดว้ย ทัง้นี ้เพราะถอืเปน็มาตรการทีท่ำใหผู้ใ้ชป้ระโยชนห์รอืผูป้ระกอบการ 
ตระหนักถึงต้นทุนทางสังคมที่ เกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ หรือ 
การปลอ่ยมลพษิ โดยการรวมตน้ทนุทางดา้นสิง่แวดลอ้ม เขา้ไปเปน็สว่นหนึง่ของตน้ทนุ 
ในการผลิตสินค้า การใช้มาตรการด้านภาษีอากรจึงเป็นสิ่งจูงใจให้เจ้าของหรือ 
ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษร่วมมือกันในการลดและขจัดมลพิษนั้น

      นอกจากนี้แล้วในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งแวดล้อม  
ซึง่เปน็การเรยีกเกบ็เงนิจากการใหบ้รกิารตา่ง ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกอ่ปญัหาสิง่แวดลอ้ม 
จากผู้ประกอบการ โดยอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจะแตกต่างกันตามปริมาณและ 
ชนิดของมลพิษ เช่น ค่าธรรมเนียมในการบำบัดน้ำเสีย การจัดเก็บและกำจัดขยะ 
การกำจดัของเสยีอนัตราย เปน็ตน้ ซึง่การกำหนดคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วนีส้ามารถสรา้ง 
แรงจูงใจให้ผู้ก่อมลพิษคำนึงถึงต้นทุนการบำบัดหรือการกำจัดมลพิษที่เกิดขึ้น ซึ่งจะ 
ทำใหผู้ก้อ่มลพษิมแีรงจงูใจลดการกอ่มลพษิเพือ่ใหเ้สยีคา่ธรรมเนยีมลดลงและในขณะ 
เดียวกันรัฐบาลหรือองค์กรส่วนท้องถิ่นสามารถนำรายได้จากค่าธรรมเนียมไปใช้ 
ในการลงทุนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่งด้วย

     ในขณะทีค่า่ปรบันัน้เปรยีบเสมอืนเปน็มาตรการตกัเตอืนผูป้ระกอบการ 
ที่จะต้องจ่ายค่าปรับเมื่อมีการละเมิดกฎหมายหรือกฎข้อบังคับต่าง ๆ ตามที่ภาครัฐ 
ได้กำหนดไว้ซึ่งจัดได้ว่าเป็นการสร้างแรงจูงใจอย่างหนึ่งเช่นเดียวกัน โดยควรกำหนด 
ค่าปรับให้สูงกว่าค่าใช้จ่ายในการบำบัดของผู้ประกอบการ เพราะมิฉะนั้นแล้ว  
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ผู้ประกอบการก็พร้อมที่จะจ่ายค่าปรับและปล่อยมลพิษลงสู่สิ่งแวดล้อมมากกว่าที่จะ
จ่ายค่าบำบัดมลพิษที่โรงงานได้ก่อให้เกิดขึ้นนั้น 

๓. สภาพปัญหาและข้อพิจารณาเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ของประเทศไทย

   ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อมหลายฉบับและมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
หลากหลายหน่วยงานด้วยกันแต่กฎหมายต่าง ๆ เหล่านี้ยังไม่สามารถจัดการปัญหา 
ส่ิงแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนหน่ึงมีสาเหตุมาจากการท่ีกฎหมายขาดการบังคับใช้ 
เนื่องจากปัญหาช่องว่างในตัวบทกฎหมายเอง เช่น กฎหมายที่มีอยู่ไม่สามารถเยียวยา 
ความเสียหายด้านส่ิงแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะข้อจำกัดจากการเรียกร้อง 
คา่สนิไหมทดแทนความเสยีหายทีเ่กดิจากการแพรก่ระจาย  หรอืการรัว่ไหลของมลพษิ 
หรือกรณีความซ้ำซ้อนของกฎหมายที่มีหน่วยงานรับผิดชอบหลายหน่วยงานภายใต้ 
กฎหมายหลายฉบับทำให้ขาดการประสานงานและขาดเอกภาพในการบังคับใช้กฎหมาย 
เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้แล้วยังมีกฎหมายอีกหลายฉบับไม่เอื้อต่อการให้ 
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ ไม่ว่าจะเป็นการร่วมคิด ร่วมทำ อาทิเช่น 
ไม่มีกฎหมายรองรับการจัดการร่วมกันระหว่างภาคประชาชนและภาครัฐในเขตป่าอนุรักษ์  
ป่าชุมชน และการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเล เป็นต้น ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการ 
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ เป็นแบบบูรณาการ และเป็นเอกภาพ

   แม้ว่าพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ   
พ.ศ. ๒๕๓๕ มีบทบัญญัติเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง ทำให้ผู้ได้รับความเสียหาย 
ในคดมีทีางเลอืกในการเรยีกคา่เสยีหายเพิม่มากขึน้นอกจากอาศยัการฟอ้งตามประมวล 
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว ยังเป็นการลดภาระในการพิสูจน์ของผู้เสียหายในเรื่อง 
การจงใจหรือประมาทเลินเล่อของจำเลยอีกด้วย เพราะกฎหมายให้นำหลักการเรื่อง 
ความรับผิดโดยเคร่งครัดมาใช้บังคับ อย่างไรก็ตาม การใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวยังม ี
ข้อจำกัดบางประการ กล่าวคือ ผู้เสียหายหรือโจทก์ยังมีหน้าที่ในการพิสูจน์ถึง 
ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลของการกระทำอยู่นั่นเอง ซึ่งเป็นการยาก 
ที่โจทก์จะพิสูจน์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลของการกระทำได้
อย่างชัดเจน

   อย่างไรก็ดีพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวนี้ยังขาด “มาตรการทาง 
เศรษฐศาสตร์” ซึ่งเป็นมาตรการที่จะสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หรือผู้ประกอบการ 
ลดการปล่อยมลพิษลงสู่สิ่งแวดล้อมซึ่งมีความเหมาะสม ในกรณีที่สภาพแวดล้อม 
ไมอ่ยูใ่นสภาพวกิฤต หรอืระดบัมลพษิยงัอยูใ่นเกณฑท์ีร่ะบบนเิวศยงัสามารถรองรบัได ้ 
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กล่าวคือ มาตรการทางเศรษฐศาสตร์นั้น ถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการกำหนด 
มาตรการเก่ียวกับภาษีอากร ค่าธรรมเนียม อัตราดอกเบ้ีย ค่าปรับ เง่ือนไขการมัดจำสินค้า 
และการสร้างระบบตลาดของสิง่แวดลอ้ม เพือ่เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของภาคธรุกจิ 
การผลิตและประชาชน  ในลักษณะที่เป็นคุณต่อสภาพแวดล้อมหรือเพื่อจูงใจให้ 
ลดการบริโภค ลดการปล่อยมลพิษ ลดการทิ้งขยะ และร่วมกันนำทรัพยากรนั้น 
กลบัมาใชใ้หม่ เชน่ การจดัเกบ็ภาษมีลพษิเพือ่จงูใจใหม้กีารปลอ่ยมลพษิลดลง การใหเ้งนิ 
ช่วยเหลือในกิจกรรมบางประเภทเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนหันมาทำกิจกรรม 
ที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

   ทั้งนี้ ในการนำเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ 
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควรคำนึงถึงความ 
เหมาะสมของเครื่องมือนั้น ๆ  และปัจจัยอื่น ๆ  มาประกอบ เช่น 
การยอมรับของสังคม ผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและโอกาส 
การแข่งขันในตลาดโลก ภาระทางการคลัง เป้าหมายด้าน 
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการใช้หลักการกระจายอำนาจและการ 
มีส่วนร่วมของประชาชน

๔. สรุป 
   การจดัการสิง่แวดลอ้มในประเทศไทยไดก้ลายเปน็ภาระตน้ทนุของประเทศ 

อย่างมากมายและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการ 
สิ่งแวดล้อมที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันได้เน้นมาตรการควบคุมและบังคับ เป็นหลัก และ 
ไม่ได้นำเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้เท่าที่ควร ทำให้กฎหมายขาดประสิทธิภาพ  
เครือ่งมอืทางเศรษฐศาสตรท์ีม่อียูใ่นปจัจบุนัถกูนำมาใชเ้กีย่วกบัการเกบ็คา่ธรรมเนยีม 
การใช้ทรัพยากรมากกว่าสร้างแรงจูงใจให้ผู้ก่อมลพิษลดการก่อ และเปลี่ยน 
แปลงพฤติกรรมของตนเพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงสมควรที่รัฐควรนำเครื่องมือ 
หรือมาตรการทางเศรษฐศาสตร์มาใช้มากขึ้นเพื่อเสริมความเข้มแข็งในการจัดการ 
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย นอกเหนือจากหลักการคืนต้นทุนสิ่งแวดล้อมกลับมาให้
ผู้สร้างปัญหา 

   นอกจากนี้แล้ว การจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมหรือภาษีมลพิษนั้น ต่างมี 
เปา้หมายสำคญัเพือ่กอ่ใหเ้กดิการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการใชท้รพัยากรและการรกัษา 
สิง่แวดลอ้ม ดงันัน้ การจดัเกบ็ภาษสีิง่แวดลอ้มหรอืภาษมีลพษิ จงึไมไ่ดม้เีปา้หมายเพือ่ 
หารายได้เข้ารัฐ แต่มีเป้าหมายเพื่อการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
โดยนำเอารายได้จากภาษีมาเป็นตัวควบคุมพฤติกรรมด้านลบ และส่งเสริมพฤติกรรม 
ด้านบวกของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้มาตรการภาษี 
สิง่แวดลอ้มหรอืภาษมีลพษินัน้ผา่นพน้ปญัหาเชงิการเมอืงไปได ้กค็อื การใหป้ระชาชน 
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ในทอ้งถิน่มสีว่นรว่มทัง้ในการกำหนดประเภทกจิกรรมทีต่อ้งเสยีภาษกีจิกรรมทีจ่ะตอ้ง 
ได้รับการสนับสนุนจากเงินภาษี อีกทั้งควรจะร่วมประเมินผลการใช้มาตรการภาษีว่า 
ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการผลิต การบริโภค และการใช้ทรัพยากร 
และสิ่งแวดล้อมเป็นไปในทิศทางที่ยั่งยืนหรือไม่

 ดังนั้น มาตรการในการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมจะประสบผลสำเร็จได้หรือ 
ไม่เพียงใดนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐให้เป็นนโยบาย 
สาธารณะสำคัญและเร่งด่วน โดยการออกเป็นกฎหมาย และสร้างระบบการบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับทุกฝ่าย พร้อมกับเผยแพร่แนวคิด รูปแบบ และตัวอย่าง 
สำคญัของการไมผ่ลกัภาระตน้ทนุสิง่แวดลอ้มไปใหป้ระชาชนเปน็ผูร้บักรรม ซึง่ผูท้ีต่อ้ง 
ดำเนินการให้เห็นเป็นแบบอย่างก็คือรัฐนั่นเอง
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