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บทคัดย่อ 

 
ในปัจจุบันจํานวนประชากรของโลกได้เพ่ิมมากกว่าเดิมข้ึนหลายเท่าตัวเมื่อมีจํานวน

ประชากรมากก็ย่อมต้องการที่จะใช้ทรัพยากรมาก ทําให้เกิดการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ 
และเกิดปัญหาขยะตามมา ขยะท่ีสําคัญเป็นตัวการของปัญหาคือ พลาสติก เป็นสิ่งที่ย่อยสลายได้
ยาก และทําให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยในชีวิตประจําวันของเรานั้นเก่ียวข้องกับพลาสติก
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะอย่างย่ิง ชีวิตประจําวันของเราน้ันมี
ความจําเป็นต้องบริโภคนํ้า เพราะนํ้าเป็นองค์ประกอบหลักของร่างกายกว่า 80 % เป็นสาเหตุของ
การเกิดการใช้ขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมจํานวนมาก 

จากการศึกษาพบว่า มาตรการในการจัดการลดการใช้และการผลิตขวดพลาสติก 
ในการบรรจุนํ้าด่ืม แบ่งได้ 5 มาตรการ คือ มาตรการควบคุมการจัดเก็บภาษีหรือธรรมเนียมภาษี 
มาตรการห้ามการผลิตขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืม, มาตรการควบคุมหรือกําหนดหน้าที่ ผู้นําเข้าหรือ
ผู้จําหน่ายในการรับซื้อคืน มาตรการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน และมาตรการ
ด้านกิจกรรมรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม 
 จากการศึกษาถึงกฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง พบว่า ปัจจุบันในประเทศไทยยังไม่มี
กฎหมายในการจัดการลดการใช้และการผลิตขวดพลาสติกในการบรรจุนํ้าด่ืม จะเห็นเพียงแต่
กฎหมายบางฉบับที่จะเกี่ยวข้องกับการจัดการลดการใช้ขวดพลาสติกในการบรรจุนํ้าด่ืม ซึ่งทําให้ยัง
ไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการควบคุมและส่งเสริมเพ่ือลดการใช้และการผลิตขวดพลาสติกในการ
บรรจุนํ้าด่ืม ต่างกับในต่างประเทศที่มีการจัดทํากฎหมายเพ่ือลดการใช้และการผลิตขวดพลาสติก
บรรจุนํ้าด่ืม  เช่น  เมืองคองคอร์ด มลรัฐแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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มลรัฐมิชิแกน (Michigan) ประเทศสหรัฐอเมริกา มลรัฐนิวยอร์ก (New York) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งหากประเทศไทยจัดให้มีมาตรการทางกฎหมายในการ
จัดการลดการใช้และการผลิตขวดพลาสติกในการบรรจุนํ้าด่ืมก็ย่อมสามารถลดปริมาณการใช้ 
ขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมได้ 
 ซึ่งผู้ เขียนจะขอเสนอแนะมาตรการทางกฎหมายในการจัดการลดการใช้และ          
การผลิตขวดพลาสติกในการบรรจุนํ้าด่ืม ดังน้ี 

  1. มาตรการควบคุมห้ามการผลิตขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืม  
2. มาตรการควบคุมการจัดเก็บภาษีหรือธรรมเนียมภาษี 
3. มาตรการควบคุมหรือกําหนดหน้าที่ผู้นําเข้าหรือผู้จําหน่ายในการ            

รับซื้อคืน          
4. มาตรการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน                                      
5. มาตรการด้านกิจกรรมรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม 

ซึ่งในมาตรการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในด้านภาคอุตสาหกรรม และผู้ประกอบ
กิจการเน่ืองจากจะถูกจํากัดในด้านวัตถุดิบ  รวมถึงส่งผลกระทบในด้านการลงทุนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  ซึ่งในกรณีที่จะเกิดผลในทางบวกเนื่องจากส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรม และ
ผู้ประกอบการหันมาให้ความสนใจในการคิด วิเคราะห์ ที่จะนําเสนอผลิตภัณฑ์อ่ืนที่ใช้ในการบรรจุ
นํ้าด่ืมเพ่ือที่จะทดแทนขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืม 

แต่จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมผู้บริโภคน้ันไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยง่ายซึ่งการบริโภค
ขวดพลาสติกเพ่ือบรรจุนํ้าด่ืมของผู้บริโภคยังคงคุ้นชิน เน่ืองจากสะดวก และหาซื้อได้โดยง่ายทําให้
ผู้บริโภคยังคงตัดสินใจซื้อขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมอย่างต่อเน่ือง ซึ่งอาจจะยังส่งผลให้เกิดผล
กระทบ และปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมาอย่างเน่ือง ซึ่งหากมีการส่งเสริมและรณรงค์เพ่ือให้ประชาชน
เกิดความเข้าใจในปัญหา หรือผลกระทบ รวมถึงมลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จากการการใช้และการผลิตขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืม ก็อาจส่งผลให้ประชาชนให้ความสนใจที่จะใช้
ขวดทางเลือกอ่ืนเพ่ือทดแทนขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมในรูปแบบเดิม 

ในกรณีให้ผู้บริโภคนําขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมกลับสู่คืนผู้จําหน่ายก็เป็นแนวทางหนึ่ง
ที่จะทําให้เกิดแรงจูงใจต่อผู้บริโภค ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบในการเพ่ิมราคาสินค้าแต่หากมีการนํา
ขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมมาคืนยังผู้จําหน่ายผู้บริโภคจะได้รับผลประโยชน์กลับไปก็จะเป็นการ 
ลดปริมาณมลพิษ ปริมาณขยะ รวมถึงสามารถลดปริมาณวัสดุที่จะต้องนําเข้ามาจากต่างประเทศให้
ลดน้อยลง ภาคอุตสาหกรรมอาจจะนําขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมที่ได้รับคืน นํามารีไซเคิล  
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ดัง น้ัน  จึ งควรมีการดําเ นินมาตรการดังกล่าวควบคู่กันไปซึ่ งอาจส่ งผลให้
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ผู้ประกอบการ รวมถึงผู้บริโภค เล็งเห็นและให้ความสําคัญใน                
การรณรงค์และรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการลดการใช้และการผลิตขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืม              
ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป 
 
คําสําคญั: ขวดพลาสติก ; นํ้าด่ืม 
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ABSTRACT 

 
As the world population increased exponentially, needs for natural 

resources also increase. This caused deterioration and problems in waste 
management. The most troublesome waste is plastic, because of its long 
degradation time and pollution to the environment. In our daily life, we are 
unavoidably involved with the use of plastic, especially consumption of drinking 
water, which is about 80 percent of body composition. 

The research found that there are 5 measures for reduction of use and 
management of plastic bottles for drinking water, i.e. 1) taxing or fee collection 2) 
manufacturing prohibition 3) restriction or requirement for importers or 
manufacturers for refunding the return of bottles 4) awareness rising among public 
and 5) environmental saving campaign. 

At present, Thailand has no law requiring the reduction of use and 
manufacturing of plastic bottles for drinking water. However, there are some laws 
that may involve in management of plastic bottle for drinking water thus does not 
create clear measure to control and promote the reduction of use and 
manufacturing of plastic bottles for drinking water. On the contrary, some 
jurisdictions enacted the laws for the purpose of reduction of use and 
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manufacturing of plastic bottles for drinking water such as Massachusetts (Concord 
Town), Michigan and New York of the USA as well as Japan. If Thailand would have 
similar measures it may be able to reduce the use of plastic bottles. 

This (thesis) will suggest legal measures for the reduction of use and 
manufacturing of plastic bottles for drinking water as follows; 

1. Prohibition of manufacturing of plastic bottles for drinking water. 
2. Collection of tax or fee 
3. Restriction or requirement for importers or manufacturers for 

refunding the return of bottles  
4. Awareness raising and knowledge dissemination to the public 
5. Environmental saving campaign 
The above measures might affect industrial sector and business 

entrepreneur due to restriction of raw material. It may have positive effects              
in investment due to the promotion of research and development of other type of 
container in substitution of plastic bottle for drinking water. 

Consumers may not change their behavior easily, due to convenience. 
If the promotion or campaign can create understanding of problems or effects 
such as pollution, people may have more interest in substitute container. 

Refunding may be a good way to persuade consumers. Although it 
increases initial prices but consumers can refund the difference when returning the 
bottles. Benefits are in the reduction of pollution and waste as well as import of 
raw materials because these bottles can be reused or recycled. 

In conclusion, these measures shall be enforced in parallel for 
effectiveness and efficiency in reduction of plastic waste 
 
Keywords: Plastic Bottle ; Water 
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ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยได้สละเวลาอันมีค่าในการให้ความรู้ให้ข้อคิดเห็น คําแนะนํา และ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์รวมถึงข้อบกพร่อง  ซึ่งถือเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อการจัดทําและเรียบ
เรียงวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี ผู้เขียนต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้  
ณ โอกาสน้ี 

ผู้เขียนขอขอบคุณเพ่ือน ๆ นักศึกษาปริญญาโท โดยเฉพาะน้องปาย ที่ได้ให้กําลังใจ
และคอยให้ความช่วยเหลือในการจัดทําด้วยความเต็มใจเป็นอย่างดีเสมอมา  อีกทั้งขอขอบคุณ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักด์ิ และเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ ทุกท่านที่ได้ให้
ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกให้แก่ผู้เขียน 

และท้ายที่สุด ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณต่อคุณพ่ออารมย์ คุณแม่อุไรวรรณ             
พันธุมชัย คุณน้า และพ่ี ๆ โดยเฉพาะคุณพรศักด์ิ แซ่ลิ้ม และ ด.ญ.นพภัสสร แซ่ลิ้ม ผู้เป็นเสมือน
กําลังสําคัญทั้งด้านแรงกายและแรงใจของผู้ เขียนที่ได้ส่งเสริมการศึกษาและเป็นกําลังใจ                    
คอยสนับสนุนอย่างดีย่ิงแก่ผู้เขียนเสมอมา รวมถึง ครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธ์ิประสาทวิชา
ให้แก่ผู้เขียน หากวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมีประโยชน์ในด้านใดด้านหน่ึง ผู้เขียนขอมอบเพ่ือตอบแทน
พระคุณบิดา มารดา คณาจารย์ บุคคลทั้ง หลายที่ผู้เขียนกล่าวไว้แล้วข้างต้นตลอดจนผู้แต่งตํารา 
บทความ งานวิจัยต่างๆ ที่ผู้เขียนได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า แต่หากวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมี
ข้อบกพร่องหรือผิดพลาดประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับไว้เพียงผู้เดียว และขออภัยมา ณ โอกาสน้ี 

 
 

 นางสาวมนพร  พันธุมชัย 
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1 
 

บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 

  
ในปัจจุบันชีวิตมนุษย์เรานั้น มีการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป  โดยจะกล่าวได้ว่าใน

ชีวิตประจําวันของมนุษย์เริ่มที่จะมีพลาสติกเข้ามามีบทบาทสําคัญเป็นอย่างมากอาจเนื่องมาจาก
พลาสติกเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติพิเศษท่ีโดดเด่นกว่าวัสดุอ่ืนและสามารถนําไปทดแทนวัสดุอ่ืน ๆ  เช่น 
แก้ว ไม้ เป็นต้น ได้มากมาย นอกจากพลาสติกจะมีคุณสมบัติในด้านความแข็งแรง ความยืดหยุ่นทน
ต่อกรดด่าง และสารเคมีแล้ว พลาสติกยังมีนํ้าหนักเบาไม่แตกหักง่าย ด้วยคุณสมบัติดังกล่าวทําให้
สินค้าที่ผลิตจากพลาสติกนําไปใช้งานอย่างแพร่หลาย 1 และจากปริมาณการบริโภคพลาสติกของคน
ไทยในปัจจุบันเพ่ิมมากข้ึน ทั้งในรูปของภาชนะพลาสติก บรรจุภัณฑ์พลาสติก เครื่องครัว 
เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยผู้บริโภคพลาสติกน้ันมีทั้งกลุ่ม
ครัวเรือน สํานักงาน ธุรกิจ ร้านอาหาร และแหล่งอ่ืน ๆ โดยมีปริมาณการใช้ปีหน่ึง ๆ ประมาณ  
1.36 ล้านตัน พลาสติกเหล่าน้ีเมื่อผู้บริโภคใช้แล้วก็ทิ้งในถังขยะหรือขายให้แก่รถเร่รับซื้อ ของเก่า 2  
ในจํานวนนี้มีขยะบรรจุภัณฑ์ และวัสดุเหลือใช้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพลาสติกและโฟม ที่มีศักยภาพในการ 
รีไซเคิล เกิดขึ้นประมาณ 6 ล้านตัน (ร้อยละ 43) และมีการนํากลับมาใช้ประโยชน์เพียง           
 
 
 

                                           
1 พัชรี คําธิตา, “การรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์พลาสติกพีอีที  (recycling of PET food  

packaging) ,” คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, น.51 (2540).  
2 กรมควบคุมมลพิษ , “รายงานฉบับสมบูรณ์ : แผนการศึกษาแนวทางในการ          

ลดมลพิษโดยการพัฒนาของเสียหรือวัสดุเหลือใช้นํากลับมาใช้ใหม่โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
มลพิษจากสารพิษและกากของเสีย,” (2552) น.10. 
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2 ล้านตัน (ร้อยละ 14.4) ของขยะท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด3 และโดยแท้จริงแล้วน้ัน วัสดุที่มีสภาพเป็นขยะมี
อายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าน้ัน4 

พลาสติกที่ถูกทิ้งอยู่เกลื่อนกลาดอยู่ตามท้องถนนน้ันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทําจาก
พลาสติกชนิดต่าง ๆ  ประกอบอยู่หลายชนิด ได้แก่  โพลิเอทิลีนทั้งชนิดความหนาแน่นสูง (เอชดีพีอี : 
high density polyethylene , HDPE )  และชนิดความหนาแน่นตํ่า (แอลดีพีอี : low density 
polyethylene , LDPE) , โพลิเอทิลีนเทเรพทาเลต (พีอีที : polyethylene terephthalate , PET), 
โพลิไวนิลคลอไรด์  (พีวีซี : polyethylene vinyl chloride , PVC) ,  โพลิสไตรีน (พีเอส : 
polystyrene , PS) , และโพลิโพรพิลีน (พีพี : polypropyrene , PP) เป็นต้น 5 

 รอบตัวเราในชีวิตประจําวันพลาสติกเป็นวัสดุที่ถูกนํามาใช้มากขึ้นทุกทีเพราะ
คุณสมบัติเด่นต่าง ๆ ของพลาสติก เช่น นํ้าหนักเบา ความแข็งแรงทนทานสูง ความทนต่อสภาวะ
แวดล้อมต่าง ๆ ได้ดี และต้นทุนที่ ตํ่ากว่า ทําให้สิ่งของหลาย ๆ อย่างที่ทํามาจากวัสดุอ่ืน ๆ  
ในอดีตถูกเปลี่ยนมาใช้พลาสติกแทน  

 ดัง น้ัน  เ พ่ือ เ ป็นแนวทางในการแก้ ไขปัญหาดังกล่ าว  ประกอบกับการที่               
ขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืม สามารถใช้สิ่งอ่ืนทดแทนได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิต               
ของประชาชนมากนัก ดังน้ัน จึงเห็นควรศึกษาเก่ียวกับมาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องของประเทศ
ไทยว่ามีความครอบคลุมมากหรือไม่ เพียงใด อีกทั้งควรศึกษาหลักการและมาตรการทางกฎหมายใน
การจัดการลดใช้และการผลิตขวดพลาสติกในการบรรจุนํ้าด่ืมของต่างประเทศเพ่ือเป็นข้อมูลในการ
เปรียบเทียบและหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายของไทยให้สามารถลดปริมาณการ
ใช้และการผลิตขวดพลาสติกในการบรรจุนํ้าด่ืมโดยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

 

                                           
3 กัลยา  ตันติยาสวัสดิกุล,  “รายงานฉบับสมบูรณ์  โครงการการแปรรูปวัสดุขยะขวด

นํ้า ด่ืมพลาสติกเ พ่ือใ ช้ในงานออกแบบสถาปัตยกรรมประเภทที่กรองแสงลานจอดรถ ,”                    
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, น.1. 

4 เพ่ิงอ้าง, น.1. 
5
  โอวาท  นิติทัณฑ์ประภาศ , รีไซคลิง – การนําขยะพลาสติกมาหลอมใช้ใหม่ ,ทรรศนะ

ผู้บริหาร , ม.ป.ป., น.93. 
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1.2 วัตถุประสงค์ 
  

การศึกษาในวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี มุ่งศึกษาเร่ืองมาตรการในการลดการใช้และการผลิต
ขวดพลาสติกในการบรรจุนํ้าด่ืม โดยศึกษาจากหลักเกณฑ์แห่งกฎหมายของประเทศไทยและกฎหมาย
ต่างประเทศที่สําคัญ  จึงกําหนดแนวทางในการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 

1)  ศึกษาแนวทางในการลดการใช้และการผลิตขวดพลาสติกในการบรรจุนํ้าด่ืม 
2) ศึกษามาตรการทางกฎหมายในการลดการใช้และการผลิตขวดพลาสติกในการ

บรรจุนํ้าด่ืม ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายของประเทศไทยและกฎหมายต่างประเทศ และหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

3) ศึกษาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมที่มีอยู่เกี่ยวกับการลดการใช้และ                    
การผลิตขวดพลาสติกในการบรรจุนํ้าด่ืม โดยศึกษาจากกฎหมายของประเทศที่มีการลดการใช้และ
การผลิตขวดพลาสติกในการบรรจุนํ้าด่ืม เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับกับกฎหมายของประเทศไทย  
ให้มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนในประเทศไทยในปัจจุบันและแนวโน้มของปัญหาที่
เกิดขึ้นในอนาคต 

 
1.3 สมมุติฐานการศึกษา 

 
  ในการทําวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี มีสมมุติฐานเบ้ืองต้นว่าประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่
เกี่ยวข้องโดยตรงที่จะใช้ในการลดการใช้และลดการผลิตขวดพลาสติกในการบรรจุนํ้าด่ืมอย่างเช่นใน
ต่างประเทศ จะมีก็แต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องในทางอ้อม กล่าวคือ มีกฎหมายหลายฉบับเปิดช่องให้
สามารถกําหนดรายละเอียดในกฎหมายลําดับรองได้6  เพียงแต่ยังไม่ครอบคลุมมาตรการที่สําคัญ
สําหรับแนวทางในการลดการใช้และการผลิตขวดพลาสติกในการบรรจุนํ้าด่ืมได้อย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ ดังน้ัน  แนวทางในการลดการใช้และลดการผลิตขวดพลาสติกในการบรรจุนํ้าด่ืมของ
ประเทศไทยในปัจจุบันจึงอาจดําเนินการได้ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เป็นอยู่ในลักษณะกระจัด
กระจาย7 และยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอจึงควรที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือประโยชน์ใน
การคุ้มครองและรักษาสภาพแวดล้อมให้คงอยู่ต่อไป 

                                           
6 กรมควบคุมมลพิษ, “รายงานฉบับสมบูรณ ์โครงการศึกษาแนวทางการจัดการ

ผลิตภัณฑ์พลาสติกและโฟม,” น.8-9 (ธันวาคม 2548). 
7 เพ่ิงอ้าง, น.9. 
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1.4 ขอบเขตของการศึกษา 
 
 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมุ่งศึกษาเก่ียวกับแนวความคิดในการลดการใช้และการผลิตขวด

พลาสติกในการบรรจุนํ้าด่ืม มาตรการทางกฎหมายในการลดการใช้และการผลิตขวดพลาสติกในการ
บรรจุนํ้าด่ืมของต่างประเทศ กฎหมายของประเทศไทยที่รองรับมาตรการในการจัดการลดการใช้และ
การผลิตขวดพลาสติกในการบรรจุนํ้าด่ืม และวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายในการจัดการลดการใช้
และการผลิตขวดพลาสติกในการบรรจุนํ้าด่ืมที่เหมาะสมกับประเทศไทย เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในทาง
วิชาการ ในทางกฎหมายรวมถึงเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายของประเทศ
ไทยให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และเกิดความสอดคล้องกับปัญหาในอนาคตที่จะ
เกิดขึ้นต่อไป 

 
1.5 วิธีการดําเนนิการ        

 
วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีศึกษาโดยการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลแบบวิจัยเอกสาร 

(Documentary research) โดยเมื่อรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ แล้วก็จะทําการวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์
พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ โดยศึกษาข้อมูลจากตําราหนังสือของไทยและต่างประเทศ ข้อมูลจากเครือข่าย
สารสนเทศ บทความ ตัวบทกฎหมาย ตลอดจนเอกสารข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
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1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา 
  

1) ทราบแนวความคิดในลดการใช้และการผลิตขวดพลาสติกในการบรรจุนํ้าด่ืม 
2) ทราบมาตรการทางกฎหมายในการลดการใช้และการผลิตขวดพลาสติกในการ

บรรจุนํ้าด่ืม ภายใต้หลักเกณฑ์กฎหมายของกฎหมายภายในและกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง 
3) ได้แนวทางการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายที่เก่ียวกับการลดการใช้และการผลิต

ขวดพลาสติกในการบรรจุนํ้าด่ืม ให้มีความสอดคล้องกับปัญหาที่เกิดข้ึนในประเทศไทยในปัจจุบันและ
แนวโน้มของปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
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บทท่ี 2 
สภาพปัญหาและผลกระทบท่ีเก่ียวข้องกับขวดพลาสติก 

 
2.1 ปัญหาในการจัดการขยะพลาสติกของประเทศไทย 

 
ปัญหาในการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยที่ผ่านมาเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้ 

 1. ใช้มาตรการทางกฎหมายท่ีเน้นการบังคับและควบคุม (command and 
control approach) เป็นหลัก ซึ่งมีต้นทุนในการกํากับสูง 

 2. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบขาดขีดความสามารถและทรัพยากรในการติดตาม
ตรวจสอบให้ผู้ก่อมลพิษปฏิบัติตามกฎหมาย 

 3. ผู้ก่อมลพิษสามารถปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อมได้เต็มที่ ตราบใดที่ได้ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานควบคุมมลพิษแล้ว จึงขาดแรงจูงใจที่จะปรับเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่สะอาด
กว่า 

 4. ผู้บริโภคขาดความต่ืนตัวว่าผลิตภัณฑ์บางอย่างที่ตนใช้ก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อสิ่งแวดล้อม หากไม่ได้รับการบําบัด หรือจัดการอย่างถูกต้อง 

 5. ไม่ได้ใช้หลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายมาใช้อย่างเต็มที่ 
 6. มีการนําเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้แต่ยังน้อยมาก เช่น ค่าบําบัด           

นํ้าเสียค่าจัดการขยะ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และอัตราภาษีสรรพสามิตที่แตกต่างกัน 
7. ผู้ที่ ไ ด้รับผลกระทบมักเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย หรือขาดอํานาจต่อรอง

1 
จะเห็นได้ว่าจากสาเหตุดังกล่าวจึงมีความจําเป็นต้องใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ซึ่ง

เน้นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ก่อมลพิษเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือลดการก่อมลพิษ  มาเสริมมาตรการ
บังคับและควบคุม ซึ่งเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ที่นํามาใช้โดยอาศัยหลักการดังกล่าวน้ีคือ ภาษี
สิ่งแวดล้อม (Environmental Tax, Green Tax, ECO TAX) มาใช้ในการปรับโครงสร้างการเก็บภาษี
หรือแนวคิดที่เรียกว่า Environmental Tax Refor (ETR)โดยเพ่ิมภาษีสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการลด
การปล่อยมลพิษ การลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นผลดีกับฐานทรัพยากรธรรมชาติและ

                                           
1 ยุวดี คาดการณ์ไกล, Q&A ภาษีสิ่งแวดล้อม : แนวคิด หลักการและกฎหมาย, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2553), น.10. 
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คุณภาพสิ่งแวดล้อมแต่ในขณะเดียวกันจะมีผลทางบวกต่อการจ้างงานต่อผลผลิตและต่อการส่งเสริม
การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจและต่อสวัสดิการของประชาชนองค์การ
สหประชาชาติได้อ้างอิงว่ามีงานศึกษาจํานวน 61 ฉบับ แสดงให้เห็นว่าการเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมไม่ได้มี
ผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสําคัญแต่กลับส่งผลต่อการลดลงของปริมาณ
การปล่อยมลพิษอย่างเห็นได้ชัดเจน 

 
2.2 ความหมาย ประวัติความเป็นมา วิธกีารผลิต สถิติและผลกระทบท่ีเปน็อันตรายของ                        
ขวดพลาสติก 
 

2.2.1 ความหมาย ประวัติความเป็นมา วิธีการผลิตของขวดน้ําพลาสติก 
ปัจจุบันพลาสติกมีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจําวันของเรา สิ่งของเครื่องใช้

ต่างๆ ส่วนมาก ทําจากพลาสติก หรือมีพลาสติกเป็นส่วนประกอบ เช่น ภาชนะต่างๆ บรรจุภัณฑ์ 
เครื่องใช้ไฟฟ้า วัสดุก่อสร้าง รถยนต์ ขวดนํ้าด่ืม ฯลฯ จนกล่าวได้ว่าพลาสติกเป็นส่วนหน่ึงของการ
ดําเนินชีวิตด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ก้าวหน้า และทันสมัยในปัจจุบันทําให้เรามีผลิตภัณฑ์พลาสติก
หลากหลายรูปแบบ และสีสันให้เลือกใช้ได้อย่างมากมายด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นหลายด้านทําให้
พลาสติกได้รับการยอมรับและมีปริมาณการใช้เพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว2 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้คําจํากัดความของ                 
คําว่า“พลาสติก “ ว่าหมายถึง สารประกอบอินทรีย์ที่สังเคราะห์ขึ้น ใช้แทนวัสดุธรรมชาติบางชนิด
เมื่อเย็นก็แข็งตัว เมื่อถูกความร้อนก็อ่อนตัว บางชนิดแข็งตัวถาวร มีหลายชนิดเช่น ไนลอน ยางเทียม
ใช้ทําสิ่งต่าง ๆ เช่น เสื้อ ผ้า ฟิล์ม ภาชนะ ส่วนประกอบเรือหรือรถยนต์3 แต่ไม่ได้ให้คําจํากัดความ
ของคําว่า “ขวดพลาสติก”ไว้แต่ได้ให้คําจํากัดความของคําว่า “ขวด” ว่าหมายถึง ภาชนะกลวงใน  
โดยมากทําด้วยแก้ว รูปสูง มักมีคอหรือปากแคบ  สภาพรับบรรจุของเหลว เป็นต้น 4 

                                           
2  “การออกแบบเครื่องย่อยขวดพลาสติก,”  สืบค้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556,จาก 

http://www.phayaotc.ac.th/files/10092910102346_10093013130128.doc 
3 ราชบัณฑิตยสถาน , พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ .ศ .2542, 

(กรุงเทพมหานคร: นานมีบุ๊คพับลิเคช่ัน, 2546), น.772. 
4 เพ่ิงอ้าง, น.169. 
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 หากพิจารณาจะเห็นได้ว่า คําว่า “ขวด “ และคําว่า “พลาสติก” ตาม
ความหมายข้างต้นแล้วน้ัน  ได้กล่าวถึงความหมายของคําว่า “ขวดพลาสติก” คือ ภาชนะกลวงใน  
รูปสูงมีคอหรือปากแคบสําหรับบรรจุของเหลว  ที่ทําข้ึนโดยสารประกอบอินทรีย์ที่สังเคราะห์ขึ้น  
ใช้แทนวัสดุธรรมชาติ 

2.2.2 ประวัติความเป็นมาของขวดพลาสติก 
 "พลาสติก" ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษ "plastics" น้ัน มาจากภาษากรีก"plastikos" 
แปลว่า "ซึ่งสามารถหล่อหลอมให้เป็นรูปร่างต่างๆได้" พลาสติกเป็นวัสดุซึ่งมีเสถียรภาพ(stable) เมื่อ
อยู่ในขั้นเป็นผลิตภัณฑ์ นําไปใช้ ในงานต่างๆ แต่เมื่ออยู่ในขั้นตอนการผลิตน้ัน วัสดุพลาสติกจะมี
ลักษณะอ่อนตัว สามารถทําให้มีรูปร่าง หรืออัดแบบได้ตามท่ีต้องการ โดยใช้ความร้อนและความ
กดดัน 5 มนุษย์รู้จักใช้ประโยชน์จากปฏิกิริยาเคมีและทําพลาสติกข้ึนมาใช้เป็นคร้ังแรกเมื่อ ค.ศ. 1868 
โดย จอห์น เวสลีย์ ไฮแอท  (John wesley Hyatt)  นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันได้ทําการทดลอง
ผลิตวัสดุชนิดหนึ่งจากปฏิกิริยาของเซลลูโลสไนเทรตกับการบูร ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถทําเป็น
แผ่นแบนบาง มีความใสคล้ายกระจกแต่ม้วนหรืองอได้ และได้เรียกช่ือตามวัตถุดิบที่ใช้ว่า “เซลลูโล 
ไ น เ ท ร ต ”ต่ อ ม า พ ล า ส ติ ก ชนิ ด น้ี ไ ด้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก แ พ ร่ ห ล า ย แ ล ะ เ ป็ น ที่ นิ ย ม  เ รี ย ก ว่ า
“เซลลูลอยด์” (Celluloid) การพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกเชิงอุตสาหกรรมได้ดําเนินไปอย่างรวดเร็ว
ทําให้มีพลาสติกชนิดอ่ืน ๆ เกิดขึ้นตามมาอีกมากมาย6  รวมถึงขวดพลาสติกด้วย 
 อุตสาหกรรมพลาสติกโนประเทศไทยเริ่มมีมาต้ังแต่ประมาณ  พ.ศ.2500             
ในระยะแรกมีการนําเข้าพลาสติกเรซินจากต่างประเทศ มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกกันประปราย 
ต่อมาใน พ.ศ. 2506 จึงได้มีการก่อต้ังโรงงานอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดใหญ่ขึ้นแต่
ยังคงต้องนําเข้าเรซินจากต่างประเทศเช่นกันจนกระทั่งใน พ.ศ. 2514 ประเทศไทยจึงสามารถผลิต
พลาสติกเรซิน คือ พีวีซี ได้เองเป็นชนิดแรก ปัจจุบันประเทศไทยสามารถผลิตพลาสติกได้อีกหลาย
ชนิด เช่น พอลิเอทิลีน พอลิโพรไพลีน พอลิสไตรีน และพอลิเอสเทอร์7 

                                           
5 นิ ทั ศ น์  จิ ร ะ อ รุ ณ ,  “ ป ร ะ วั ติ ค ว า ม เ ป็ น ม า ข อ ง พ ล า ส ติ ก  , ”                     

สืบค้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 จาก http:// vic.co.th /page_knowledge.01.php 
6 ไพศาล นาคพิพัฒน์, พลาสติกกับชีวิตในปัจจุบัน สารานุกรมไทยสําหรับ 

เยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, เล่มที่ 28 
(กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์ พริ้นต้ิง แอนด์พับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน), 2547), น.239. 

7 เพ่ิงอ้าง, น 240. 
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ในขั้นที่หน่ึง อุตสาหกรรมพลาสติกรับช่วงต่อจากขั้นปลายของอุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมี นํามาผลิตเป็นเม็ดพลาสติกประเภทต่างๆ การผลิตจะใช้เทคโนโลยีที่สลับซับซ้อนใช้เงิน
ลงทุนที่สูงจึงมีผู้ผลิตในขั้นน้ีไม่มากนัก 

 ขั้นที่สอง ของอุตสาหกรรมพลาสติกเป็นการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกนําเม็ด
พลาสติกจากขั้นแรกมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในข้ันน้ีจะใช้เทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อน เงินลงทุนไม่
สูงมากนักจึงมีผู้ผลิตในขั้นน้ีจํานวนมาก ร้อยละ90 เป็นโรงงานขนาดเล็กและร้อยละ 10 เท่าน้ันที่เป็น
โรงงานขนาดใหญ่ จํานวนโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก8 

 ขั้นที่สาม เป็นอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ที่ใช้ช้ินส่วนพลาสติกเป็นส่วนประกอบ เช่น 
อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เป็นต้น 

2.2.3 วิธีการผลิตขวดพลาสติก 
 วัตถุ ดิบหลักที่ ใ ช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก ได้แก่ เม็ดพลาสติก              

มีสดัส่วนประมาณร้อยละ 50-70 ส่วนที่เหลือเป็นแรงงาน พลังงาน และเคร่ืองจักร9 โดยเม็ดพลาสติก
มีด้วยกันหลายชนิดโดยแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติและการใช้งานแตกต่างกันไป 

พลาสติกสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังน้ี 
(1) เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastics) ได้แก่พลาสติกที่สามารถนํากลับมา

หลอม ใหม่ หลั ง จ ากแปรรู ปแล้ ว ไ ด้  โ ดยคุณสม บั ติ ไ ม่ เ ปลี่ ย นแปลงมาก นัก  ตั วอ ย่ า ง 
เทอร์โมพลาสติกที่ใช้กันมาก10  ได้แก่ พอลิเอทิลีนเทราฟทาเลต (PET) ,พอลิเอทิลีนชนิดความ
หนาแน่นสูง (PE-HD)  พอลิไวนิลคลอไรด์ (PVC)  พอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นตํ่า (PE-LD) พอลิ
โพรไพลิน (PP)  พอลิสไตรีน (PS) 11เป็นต้น ตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของพลาสติกเหล่าน้ี ได้แก่  

                                           
8 กรมโรงงานอุตสาหกรรม, “คู่มือการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมประเภท

ผลิตภัณฑ์พลาสติก,” น.20. 
9
  เอกรัตน์  เอกศาสตร์, “วารสารบรรจุภัณฑ์พลาสติกกับการกีดกันทางการค้า,” 

ธนาคารกรุงเทพ, น.8. 
10 กรมโรงงานอุตสาหกรรม, “ โครงการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่

นอกเหนือจากโรงงานควบคุมตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 คู่มือ
การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทผลิตภัณฑ์พลาสติก,” (2554), น.2. 

11 กรมโรงงานอุตสาหกรรม, คู่มือการกํากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมทําเม็ดพลาสติก
จากเศษพลาสติกเก่าที่ใช้งานแล้ว, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทดีเอ็ม พริ้นต้ิง จํากัด, 2552), น.5. 
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ป้ายโฆษณา เชือกไนล่อน ถุง ภาชนะ ของเล่น สายไฟ กล่องโฟม หมวกกันน็อค ขวดพลาสติก ฯลฯ  
ซึ่งแต่ละชนิดก็จะมีการใช้ในการผลิตพลาสติกที่มีการใช้งานแตกต่างกันไป 

 (2) เทอร์โมเซตต้ิง (Thermosettings) ได้แก่พลาสติกที่เมื่อผ่านการแปรรูป
แล้วจะคงรูปถาวรไม่สามารถนํามาหลอมใช้ใหม่ได้ ทั้งน้ีเน่ืองจากเกิดพันธะเช่ือมโยงระหว่างสายของ
โมเลกุล การให้ความร้อนหลังแปรรูปจะทําให้เกิดการเสื่อมสภาพ และหากให้ความร้อนต่อไปจะ
กลายเป็นถ่านดํา พลาสติกประเภทเทอร์โมเซตต้ิงที่เรานํามาใช้กันมาก ได้แก่ เมลามีน อีพอกซ่ี   
นิโนลิค โพลีเอสเตอร์ ซิลิโคน ยูรีเทน เป็นต้น ตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากพลาสติกเทอร์โมเซตติ้ง
ได้แก่ ภาชนะ  เมลามีน  ไฟเบอร์กลาส อุปกรณ์ไฟฟ้า เส้นใยสังเคราะห์ กาว ฯลฯ 

  สําหรับการผลิตขวดนํ้าพลาสติก คือ เทอร์โมพลาสติก ซึ่งส่วนใหญ่ที่นิยมใช้ใน
การผลิตขวดพลาสติกคือ พอลิเอทิลีนเทราฟทาเลต (PET)  ขวดใส และ พอลิเอทิลีนชนิดความ
หนาแน่นสูง (PE-HD) ขวดขาวขุ่น 

  โดยกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทขวดนํ้าด่ืมที่ปฏิบัติอยู่ใน
ปัจจุบันสามารถแบ่งกระบวนการผลิตออกเป็น 2 แบบด้วยกัน ได้แก่ 1.แบบ Single state เป็นการ
ผลิตด้วยกรรมวิธีการฉีดและเป่าภายในขั้นตอนเดียวด้วยเคร่ืองจักรตัวเดียว 2.แบบ Two state เป็น
การผลิตด้วยกรรมวิธีการฉีดพลาสติกออกมาอยู่ในรูปของพรีฟอร์มก่อนด้วยเคร่ืองจักรประเภทฉีด
แล้วจึงนําพรีฟอร์มที่ได้ไปเป่าเป็นขวดด้วยเคร่ืองจักรประเภทเป่า ซึ่งกระบวนการผลิตของแต่ละแบบ
มีขั้นตอนการผลิต ดังน้ี 

  (1) แบบ Single State 
 1.1 นําวัตถุ ดิบ คือ เม็ดพลาสติก ผงกัด สี และเศษพลาสติกที่ผ่าน                    

การบดละเอียดโดยใช้เคร่ืองบดมาใส่เครื่องผสมตามอัตราส่วน แล้วการทําผสมวัตถุดิบให้เข้ากันเสร็จ
แล้วนําวัตถุดิบที่ผสมแล้วใส่ไว้ในถังพัก 

          1.2 เคร่ืองจักรทําการเป่าขวดพลาสติกออกมาเป็นแบบต่าง ๆ  ตามโมเดลที่
ได้ติดต้ังด้วยการฉีด และเป่าพลาสติกในขั้นตอนเดียวกัน 

  (2)  แบบ Two  State 
 2.1 นําวัตถุ ดิบ คือ เม็ดพลาสติก ผงกัดสี และเศษพลาสติกที่ผ่าน                    

การบดละเอียดโดยใช้เครื่องบดมาใส่ผสมตามอัตราส่วน แล้วทําการผสมวัตถุดิบให้เข้ากัน             
เสร็จแล้วนําวัตถุดิบที่ผสมแล้วใส่ไว้ในถังพัก 

 2.2 จากถังพักใช้ท่อดูดวัตถุดิบมาที่เคร่ืองเป่าพรีฟอร์ม 
 2.3 เคร่ืองเป่าทําการข้ึนรูปพลาสติกออกมาอยู่ในรูปของพรีฟอร์ม 
 2.4 พรีฟอร์มที่ ไ ด้จะถูกลําเลียงไปยังถุงบรรจุพรีฟอร์มเ พ่ือทําการ            

ส่งขายหรือสําหรับการผลิตในขั้นถัดไป 
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 2.5 นําถุงบรรจุพรีฟอร์มมาที่เคร่ืองเป่าขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์พลาสติก 
 2.6 เคร่ืองเป่าทําการเป่าขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์พลาสติกออกมาเป็นแบบต่าง ๆ 

ตามโมเดลที่ได้ติดต้ังไว้12 
  และยังคงมีอีกวิธีการผลิตหน่ึงในการผลิตที่เรียกว่าการ  Blow Molding 
 วิธีกระบวนการผลิต Blow Molding 

  การ Blow Molding คือ เป็นการเป่าขึ้นรูปขวดพลาสติกโดยเริ่มจากวัตถุดิบคือ  
เม็ดพลาสติกชนิด HDPE (ส่วนใหญ่) PP, PE เป็นต้น นําเม็ดพลาสติกมาหลอมใน Extruder  โดยใช้
ความร้อนจาก Heater ไฟฟ้า จากน้ันสกรูจะอัดพลาสติกเหลว โดยใช้หลักการขับเคลื่อนสกรู และ
การปิด-เปิด Mold ด้วยระบบ Hydraulics ส่งผ่าน หัว Die Head ออกมาเป็นลักษณะทรงกระบอก 
(Paris on) จากน้ัน Mold จะเคลื่อนตัวมาประกบแล้วเป่าลม โดยใช้อากาศอัด เพ่ือให้เน้ือพลาสติก
ขยายเต็มตาม Mold เมื่อเต็ม Mold แล้วจะมีนํ้าเย็นจากเครื่อง Chiller ไหลมาหล่อเย็นเพ่ือให้
ช้ินงานแข็งตัวคงรูปตามแม่พิมพ์ที่ต้องการ 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
12 วิริยะ โตสมบุญ และ ปธน แสงวณิช, “การวางแผนการผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การบริหารสินค้าคงคลัง โครงงานวางแผนการผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารสินค้าคงคลัง
กรณีศึกษาโรงงานผลิตขวดน้ําพลาสติกแบบใส”, (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2541), น.15. 

13
 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน, “โครงการศึกษา

เกณฑ์การใช้พลังงานในอุตสาหกรรมพลาสติก,” น.5. 
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ภาพท่ี 2.1 การแสดงขึ้นรูป Blow Molding14 จากโครงการศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานใน
อุตสาหกรรมพลาสติก. (น.5), กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
  
 
 
 

                                           
14  เพ่ิงอ้าง, น.7. 
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ภาพที่ 2.2 แผนผังกระบวนการผลิต Blow Molding15 จากโครงการศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานใน
อุตสาหกรรมพลาสติก. (น.5), กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

 
  ด้วยกระบวนผลิตที่ทันสมัยและมีความก้าวหน้า  ทําให้ปัจจุบันมีการผลิตขวด

พลาสติกบรรจุน้ําด่ืมในหลากหลายรูปแบบ  และจะเห็นได้ว่ากระบวนการผลิตขวดนํ้าพลาสติกต้องใช้
เม็ดพลาสติก หรือเศษพลาสติกที่นํามาทําเป็นเม็ดพลาสติก เพ่ือนําเม็ดพลาสติกมาบดรวมกันและผ่าน
กระบวนการ ต่าง ๆ เพ่ือขึ้นรูปเป็นขวดพลาสติกซึ่งกระบวนการดังกล่าวก็จะก่อให้เกิดกากที่เป็นของ
เสียขึ้น เช่น  ผงพลาสติกที่ไม่สามารถใช้งานได้ กากตะตอนจากการบําบัดนํ้าเสียของโรงงานซึ่ง
นอกจากขวดพลาสติกจะเป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ก่อให้เกิดขยะมลพิษแล้วกระบวนการผลิต
ขวดพลาสติกก็ยังก่อให้เกิดมลพิษและของเสียต่าง ๆ ตามมาด้วยอีกเช่นกัน   

 อีกทั้งด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นหลายด้านทําให้พลาสติกเกิดความยอมรับอย่าง
รวดเร็วทําให้มีปริมาณการใช้งานเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีทีท่าว่าจะเพ่ิมจํานวนขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลให้
เกิดขยะพลาสติกในปริมาณที่เพ่ิมมากขึ้น 

 
 

                                           
15 เพ่ิงอ้าง, น.8. 

วัตถุดิบเม็ด

Extruder

Die Head

Blowing in Mold

Cooling

Finishing

Product (Bottom, Gallon)

         Chiller 

Ari compressor 

Electric Heater 
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2.2.4 สถิติจํานวนและข้อมูลต่าง ๆ ทีเ่ก่ียวข้องกับขวดพลาสติก 
2.2.4.1 สถิติมูลฝอยพลาสติกที่พบในสิ่งแวดล้อม 

 จากการสอบถามข้อมูลไปยังกรมควบคุมมลพิษ เกี่ยวกับสถิติที่เกี่ยวข้อง
กับขวดพลาสติก  ได้ความว่า  ไม่ได้มีการเก็บจํานวนสถิติที่เกี่ยวข้องกับขวดพลาสติกโดยเป็นปริมาณ
โดยตรงแต่ให้คิดปริมาณวัสดุที่ผลิตจากพลาสติก  โดยให้นําปริมาณข้อมูลของขยะมูลฝอยหารด้วย
ร้อยละ 17 เพ่ือคําณวนปริมาณของวัสดุที่ผลิตจากพลาสติก ดังนั้น จากข้อมูลเบ้ืองต้น ขยะมูลฝอยใน
ปี 2553 คาดว่าทั่วประเทศมีขยะมูลฝอยเกิดข้ึนประมาณ 15.16 ล้านตันต่อปีหรือ ประมาณวันละ 
41,532 ตัน 16 คิดเป็นร้อยละ 17 ของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากพลาสติก ได้เป็นจํานวน 7,060.44 ตัน  
ที่เป็นวัสดุที่ผลิตจากพลาสติก 

  จะเห็นได้ว่าจํานวนสถิติที่เกิดขึ้นจากวัสดุที่ผลิตจากพลาสติกมีปริมาณ
เป็นจํานวนมาก และเน่ืองจากพลาสติกเป็นวัสดุที่มีสภาพเป็นขยะซึ่งมีอายุที่ยาวนานกว่าที่จะย่อย
สลายก่อให้เกิดปัญหาขยะพลาสติกที่ใช้แล้วตามมา อีกทั้งการกําจัดขยะพลาสติกในปัจจุบันยังมี
อุปสรรคอีกมาก ซึ่งทําให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม 

2.2.4.2 สถิติการผลิตพลาสติกในประเทศไทย 
 จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

จะมีโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต ที่ดําเนินการผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากพลาสติก ซึ่งอุตสาหกรรม
พลาสติกเป็นการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก นําเม็ดพลาสติกจากมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งจะใช้
เทคโนโลยีที่ ไม่ซับซ้อน เ งินลงทุนไม่สูงมากนัก จึงมีผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกจํานวนมาก  
ร้อยละ 90 เป็นโรงงานขนาดเล็ก และร้อยละ 10 ที่เป็นโรงงานขนาดใหญ่17 

 
 
 
 
 
 

                                           
16 กรมควบคุมมลพิษ , “รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2553,”          

น.22 (2553). 
17 อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 12, น.3. 
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ตารางที่ 2.1  
 

จํานวนโรงงานผลิตภัณฑ์พลาสติกในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จําแนกตามประเภทผลิตภัณฑ์ 

ประเภทผลิตภัณฑ์ จํานวนโรงงาน 

เคร่ืองใช้ เคร่ืองเรือน และช้ินส่วนพลาสติก 1,843 

เสื่อ พรม 17 

ภาชนะบรรจุ เช่น ถุง กระสอบ 1,288 

ทําเม็ดพลาสติก แท่ง ท่อ หลอด แผ่น 719 

รองเท้า ช้ินส่วนรองเท้า 185 

การบดย่อย โม่ พลาสติก 155 

รวม 4,207 

ที่มา: กระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2546 
 

2.2.4.3 สถิติการนําเขา้และส่งออก พลาสติกในประเทศไทย 
  สถิติการนําเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทย ถูกจัดเก็บตาม

รหัสพิกัดอัตราศุลกากรตามข้อตกลงขององค์การศุลกากรโลก(World Custom Organization)18 
 ผลิตภัณฑ์ที่มีการนําเข้ามากที่สุดในปี 2552 ได้แก่ สินค้าพลาสติกอ่ืน ๆ 

ที่ไม่สามารถระบุได้ มีสูงถึงร้อยละ 40.9 รองลงมาได้แก่ สินค้าพวกบรรจุภัณฑ์ กล่อง ถุง ร้อยละ 
15.6 และแผ่นฟิล์มฟอยล์ที่ไม่เป็นเซลลูลาร์ ร้อยละ 12.3 ส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีการส่งออกมากที่สุดในปี 
2551 ได้สินค้าพวกบรรจุภัณฑ์ กล่อง ถุง มีสูงถึงร้อยละ 29 สินค้าพลาสติกอ่ืน ๆ ที่ไม่สามารถระบุได้
ร้อยละ 24.9 และแผ่นฟิล์ม ฟอยล์ ที่ไม่เป็นเซลลูลาร์  ร้อยละ 24.1 19 

 
 

                                           
18 “การนําเข้าสง่ออกผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทย ปี 2552” วารสาร Plastic 

Intelligence Update, ปีที่ 2, ฉบับที ่5, น.2 (พฤษภาคม 2553). 
19 เพ่ิงอ้าง, น.4. 
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2.2.4.4 สถิติการเติบโตของปริมาณผลิตภัณฑ์พลาสตกิ 
 จากข้อมูลทางสถิติในปี พ.ศ.2543 ถึง พ.ศ.2548อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์

พลาสติกมีอัตราการเจริญเติบโตของปริมาณผลิตภัณฑ์พลาสติก (ประเมินได้จาก ข้อมูลปริมาณการใช้
วัตถุดิบ) เฉลี่ยร้อยละ 7.5 ต่อปี เฉพาะปี พ.ศ.2548 มีการป้อนเม็ดพลาสติกเข้าสู่กระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์พลาสติกจํานวน 3,625,349 ตัน คิดเป็นมูลค่ารวม 190,687 ล้านบาท  20 

2.2.4.5 การใช้พลงังานไฟฟ้าในการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก 
 การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก จะมีการบริโภคพลังงานไฟฟ้าของ

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกทั้งหมด 4,598 ล้านกิโลวัตต์ช่ัวโมง หรือคิดเป็นร้อยละ 8 ของการ
บริโภคพลังงานไฟฟ้ารวมของทั้งภาคอุตสาหกรรม จากการตรวจวัดการบริโภคพลังงานในโรงงาน
ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ เข้าร่วมโครงการ พบว่าพลังงานที่นํามาใช้ในกระบวนการผลิตมากกว่า  
ร้อยละ 95 คือพลังงานไฟฟ้าส่วนพลังงานจากเช้ือเพลิงอ่ืนๆ น้ันจะใช้ในกระบวนการย่อยของการ
ผลิต โดยจากการวิเคราะห์เพ่ิมเติมพบว่าประสิทธิภาพการใช้พลังงานหรือค่าความเข้มพลังงาน 
(Energy Intensity) ของกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทยต้ังแต่ ปี 2543  ถึง 2548 มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.2610 กิโลวัตต์ช่ัวโมงต่อกิโลกรัม และมีต้นทุนพลังงานโดยเฉลี่ยคิดเป็นมูลค่า 11, 
822 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.5 ของมูลค่าวัตถุดิบ (คํานวณโดยอ้างอิงจากอัตราค่าไฟฟ้า 
3 บาทต่อหน่วย)21 

 และมีการศึกษาการข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าในการข้ึนรูปผลิตภัณฑ์พอ
ลิโอเลฟินส์ ที่ขึ้นรูปด้วยการฉีด (Blow) และการเป่า (Injection) โดยรวบรวมเก็บข้อมูลในระยะเวลา 
3 เดือน22 

 
 

 

                                           
20 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน, “โครงการ

ศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก,” น.4. 
21 เพ่ิงอ้าง, น.4. 
22 Noppawan Soonthonchot, “Greenhouse Gas Emission from Production 

of Polyolefin’s Products มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,”  ในการประชุม Climate 
Thailand Conference 2010, จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร, 2553 : น.12. 
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ตารางที่ 2.2  
 

ข้อมูลของการผลิตผลิตภัณฑ์พอลิโอเลฟินส์ปริมาณวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และ พลังงานไฟฟ้า            
โดยเฉล่ียตลอดระยะเวลา 3 เดือน  

ลักษณะ
การข้ึนรูป 

ชนิดพลาสติก ปริมาณ
วัตถุดิบ 

kg/month 

ผลผลิต
สุทธิ 

kg/month 
 

ผลผลิตเสีย 
ร้อยละ 

พลังงานไฟฟ้า 
(kWh) 

Blow 
 

PP 15,030 13,993 7.43 131,700 
PE(HDPE) 21,775 20,766 4.86 147,425 

Injection 
 

PP 36,388 35,982 1.13 17,184 
PE(HDPE) 52,736 52,418 0.61 24,995 

ที่มา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2010 
 

 ปริมาณของพลังงานท่ีใช้ในการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์ นอกจากจะแปรผัน
ตามวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีของกระบวนการผลิตวัสดุแต่ละประเภทแล้ว ยังแปรผันตามประเภท
ของพลังงานที่ใช้ในกระบวนการผลิตที่ออกแบบด้วย จากตารางที่ 2.3 จะพบว่า พิจารณาจาก
ประเภทของพลังงานที่ใช้แหล่งพลังงานหลักที่ใช้ คือ กระแสไฟฟ้า สําหรับพลาสติกน้ันจะใช้พลังงาน
จากนํ้ามันมากกว่าจากกระแสไฟฟ้าประมาณ 6 เท่าตัว รายละเอียดของประเภทพลังงานท่ีใช้ทั้งหมด
เร่ิมจากแหล่งแร่รวมท้ังการขนส่งของบรรจุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ แสดงไว้ในตารางที่ 2.423 

 
 
 
 
 
 

                                           
23 “บรรจุภัณฑ์รกัษาสิ่งแวดล้อม,” สืบค้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2557, จาก 

http://www.foodnetworksolution.com/news_and_articles/article/0145/ 
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ตารางที่ 2.3  
 

ปริมาณพลังงานที่ใช้ในการผลิต 

วัสดุ ปริมาณพลังงาน 
(MJ/กิโลกรัม)  

ปริมาณอากาศ 
(1,000 ลูกบาศก์
เมตรต่อกิโลกรัม)  

ปริมาณนํ้า 
(ลูกบาศก์เมตรต่อ

กิโลกรัม)  

พลาสติก LDPE 

PP 

PET 

PVC 

PS 

47.4 

50.0 

69.5 

42.5 

56.2 

231.2 

331.5 

692.4 

669.0 

675.9 

107.3 

122.2 

119.7 

307.2 

60.2 

ที่มา : BUWAL, Switzerland  

 
ตารางที่ 2.4   

 
ประเภทของพลังงานท่ีใช้ในการผลิต 1 ตัน (หน่วย 106 Joules, หรือ MJ) 

วัสดุบรรจุภัณฑ์ ไฟฟ้า นํ้ามัน พลังงานอ่ืนๆ 

ขวด LDPE (50,000 ขวด)  6,720 36,820 - 

ขวด HDPE (50,000 ขวด)  6,890 37,910 - 

ขวด PP (50,000 ขวด)  3,340 40,390 - 

ขวด PET (50,000 ขวด)  18,660 - - 

ที่มา : Boustead, Hancock "Energy and Packaging 
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2.2.5 ผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสิง่แวดล้อมและต่อมนุษย์ 
 ปัจจุบันผลิตภัณฑ์พลาสติกกลายเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจําวัน ไม่ว่าจะใน

รูปแบบของใช้ในบ้านเคร่ืองนุ่งห่ม วัสดุทางการแพทย์ วัสดุอาคาร รวมไปถึงการใช้เพ่ือบรรจุอาหาร
เน่ืองด้วยความสะดวกสบายในการใช้งาน  ดังน้ัน จะเห็นได้ว่าขวดนํ้าพลาสติกก่อให้เกิดปัญหาทั้งต่อ
สิ่งแวดล้อม และต่อมนุษย์โดย ดังน้ี 

2.2.5.1 ผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศน์ 
 จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมเป็นที่นิยมของคนทั่วไป

เน่ืองด้วยการพกพาที่ง่ายสะดวก และหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป แต่เมื่อใช้แล้วก็ก่อให้เกิดเป็นขยะซึ่ง
แม้ว่าจะมีการเก็บขวดพลาสติกไปรีไซเคิลเพ่ือนํากลับมาทําเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืนใหม่ แต่จะเห็นได้ว่าเป็น
กระบวนการท่ีซับซ้อนกว่าการนําเม็ดพลาสติกมาขึ้นรูปเป็นขวดพลาสติก ดังน้ัน ขวดพลาสติกที่มี
กระบวนการย่อยสลายที่ใช้เวลานานก็ยังคงเป็นเป็นปัญหาต่อระบบนิเวศน์ ผลกระทบของพลาสติกที่
มีต่อสิ่งแวดล้อมนั้นมีความรุนแรง จากการตรวจวัดในมหาสมุทรบริเวณท่ีมีการปนเป้ือนมากที่สุด
พบว่ามีปริมาณของพลาสติกสูงกว่าปริมาณของแพลงตอนถึง 6 เท่า ปริมาณขยะในทะเลมีจํานวน
มากและส่วนใหญ่เป็นพลาสติกที่ไม่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้จึงทําให้มีทั้ง นกนํ้า และปลาตก
เป็นเหย่ือมากขึ้นเพราะกระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพไม่สามารถกําจัดขยะเหล่าน้ีได้24  และเป็น
ความจริงที่ในแต่ละวันจะมีขวดนํ้าพลาสติกจํานวน 67 ล้านขวดนํ้าที่ถูกโยนทิ้งและมีแค่เพียงร้อยละ 
10 ของขวดน้ําพลาสติกที่จะมีการนํากลับมาใช้ใหม่ และแม้จะมีการนําขวดนํ้าพลาสติกลับมารีไซเคิล 
แต่น่ันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับระบบนิเวศน์ เพราะการกระทําดังกล่าวจําเป็นต้องใช้แรงงานและ
ค่าใช้จ่ายจํานวนมากน่ันก็หมายถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมมากขึ้น25 

 

 
 
 

                                           
24 “ASU researcher explores perils of plastics,”                                   

accessed March 24, 2010, https://asunews.asu.edu/20100324_plastics  
25 Dr. Mercola, “This Everyday "Healthy" Beverage Poisons Your Body One 

Swallow at a Time,” accessed January 13, 2014, 
https://articles.mercola.com/.../dangers-of-drinking-water-from-a-plastic-bottle.axps 
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2.2.5.2 ผลกระทบทีเ่ปน็อันตรายต่อสขุภาพ 
 ทุกวันน้ีมีขยะประเภทพลาสติกสะสมตามที่ทิ้งขยะและปนเป้ือน            

สู่มหาสมุทรในปริมาณมาก ทั้งพลาสติกและสารเติมแต่งมิได้วนเวียนอยู่รอบกายเราเท่าน้ัน 
แต่ทว่ามันสามารถที่จะเข้าสู่ร่างกายของเราได้ด้วยโดยการกินอาการ ด่ืมนํ้า หรือทางอ่ืน ๆ ซึ่ง
สามารถตรวจวัดสารเหล่าน้ีได้จากการตรวจเลือดและปัสสาวะ26 โดยสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก
แบ่งได้ 2 กลุ่มใหญ่คือ บิสฟีนอลเอ (BPA) และสารเติมแต่งที่ใช้ในการสังเคราะห์พลาสติกหรือที่รู้จัก
กันคือทาลเลต (phthalates) บิสฟีนอลเอใช้ในพลาสติกจําพวก โพลิคาร์บอเนตที่ใช้ทําขวดนํ้าด่ืม 
ภาชนะบรรจุอาหาร และอ่ืนๆ แต่เมื่อเราล้างพลาสติกน้ีบ่อยครั้ง โดนความร้อนหรือได้รับความเค้น
สารบิสฟีนอลเอก็จะหลุดออกจากพลาสติกและเป็นพิษต่อมนุษย์ได้27  สารน้ีส่งผลต่อระบบต่อมไร้ท่อ
โดยจะไปรบกวนการทํางานของฮอร์โมน28 และกรณีที่สารเคมีที่อยู่ในขวดพลาสติกขนาดเล็กยังมี
ปริมาณท่ีไม่เพียงพอท่ีจะทําให้เกิดอาการมึนเวียนแต่หากสะสมจนถึงปริมาณที่เกินกําหนดก็จะ
สามารถทําให้เกิดการคลื่นไส้อาเจียนและทําให้ถึงแก่ความตายได้29 หากเรานํากลับมาใช้ซ้ําเพ่ือใส่นํ้า
ด่ืม หรือทิ้งขวดตากแดดไว้นานๆ สาร DEHA(diethyl hydroxylamine) ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งที่ผสม
อยู่ในเน้ือขวดพลาสติกน้ัน สามารถออกมาปนเป้ือนกับนํ้าในขวดได้ 30  จะเห็นได้ว่าขวดพลาสติกหาก
มีการใช้อย่างต่อเน่ืองและยาวนานก็อาจก่อให้เกิดผลต่อสุขภาพ หากเราสามารถหาหนทางหรือ
วิธีการที่จะลดการใช้ขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมก็จะถือเป็นวิธีการดูแลสุขภาพของตัวเองเพ่ิมขึ้น
เบ้ืองต้นอีกวิธีหน่ึง 
  อีกทั้ ง  สารเ ติมแต่ง ในพลาสติกประเภทพธาเลต  (Phthalates)                   
ถูกรายงานว่ามีอันตรายต่อการทํางานของหัวใจในเด็ก ดังน้ันการนําพธาเลตไปใช้งานจึงมีกฎระเบียบ
และมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวด มีหลักฐานรายงานหลายช้ินระบุว่าการปนเป้ือนของพธาเลตใน

                                           
26 Ibid, ASU researcher explores perils of plastics,”  supra note 20.  
27 ASU researcher explores perils of plastic , lbid. 
28 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน , อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 18, น.4. 
29  “ Bottled water facts,” accessed January 14, 2014, 

http://www.banthebottle.net 
30 พิสิษฐ ์ ศรีกัลยานิวาท, ”พลาสติกใสอันตรายจริงหรือ,” สืบค้นเมื่อวันที ่              

1 มกราคม 2557,                                                                                                 
จาก http://www.reo3.go.th/newversion/images/stories/artcle54/3023.pdf 
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อาหารส่งผลให้การเผาผลาญและระบบฮอร์โมนผิดปกติอย่างมากโดยเฉพาะอย่างย่ิงในวัยที่กําลัง
เจริญเติบโต  

           นักวิจัยจาก NYU Langone Medical Center ร่วมกับนักวิจัยจาก 
University of Washington และ Penn State University School of Medicine ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับ DEHP (di-2-ethyhexylphthalate) ซึ่งเป็นสารเติมแต่ประเภทพธา
เลตที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหารกับความดันช่วงหัวใจบีบ (systolic blood 
pressure) เน่ืองจากพธาเลตสามารถยับย้ังการทํางานของเซลล์เน้ือเย่ือหัวใจและเกิดภาวะ 
Oxidative Stress ซึ่งทําให้หลอดเลือดแดงทํางานผิดปกติหัวหน้าทีมวิจัย รองศาสตราจารย์ 
Leonardo Trasande นายแพทย์ด้านกุมารเวชศาสตร์ยาและสาธารณสุข แห่ง NYU Langone 
Medical Center เปิดเผยว่าทีมวิจัยต้องการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างพธาเลตกับความดัน
เลือดในเด็กว่าทําให้ความดันเลือดเพ่ิมข้ึนหรือไม่ซึ่งสามารถบ่งบอกถึงความผิดปกติในเด็กได้โดย
วิเคราะห์จากข้อมูลการสํารวจจากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศท่ีเก็บโดย National Centers for Health 
Statistics of the Centers for Disease Control and Prevention ในช่วงเวลา 6 ปี  พธาเลตถูก
วิเคราะห์ในตัวอย่างปัสสาวะโดยใช้เทคนิควิเคราะห์ที่ได้มาตรฐาน มีการควบคุมตัวแปรต่างๆ เช่น  
เช้ือชาติ สถานะทางสถานะเศรษฐกิจ-สังคม ดัชนีนํ้าหนักร่างกาย (body mass index) ปริมาณ
แคลอร่ีที่ได้รับและระดับของกิจกรรมที่มีของแต่ละบุคคล ทีมวิจัยพบว่าปริมาณ DEHP ทุก ๆ 3 เท่า 
ที่ตรวจพบในปัสสาวะสัมพันธ์กับความดันเลือดที่เพ่ิมขึ้นในเด็กทุก ๆ 1 มิลลิเมตรปรอท แสดงให้เห็น
ว่าการที่ร่างกายได้รับการปนเป้ือนจากพธาเลตส่งผลให้เกิดภาวะความดันสูงข้ึนในเด็กได้จริง   31 

2.2.5.3 ผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
 ปัจจุ บันเมื่อโลกผจญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

อุตสาหกรรมในการผลิตนํ้าด่ืมบรรจุขวดต้องมีการใช้เช้ือเพลิงในการผลิตและใช้เช้ือเพลิงในการขนส่ง
สินค้าอีกเป็นจํานวนมาก และการใช้เช้ือเพลิงรวมถึงการขนส่งสินค้าดังกล่าวทําให้เกิดก๊าซเรือน
กระจกขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืม (ไม่รวมปริมาณนํ้า) ที่มีนํ้าหนักรวมกันหน่ึงกิโลกรัม จะมีนํ้าที่
ผู้บริโภคเข้าไปจํานวนประมาณ 26.88 กิโลกรัม (หรือ 7.1 แกลลอน ) และในการผลิตนํ้า  
0.849 กิโลกรัม ต้องใช้เช้ือเพลิงประมาณ 1 ลิตร หรือ 0.26 แกลลอน ซึ่งจะมีการปล่อยก๊าซเรือน

                                           
31  “ข่าวสารเคมีในพลาสติกเป็นสาเหตุโรคความดันสูงในเด็ก,”  สืบค้นเมื่อวันที่  

1 กุมภาพันธ์  2558,                                                                          
จาก http://www.thai-plastic.com/pt/news.php?g=1&p=21&func=detail&id=3111 
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กระจกออกมาจํานวน 562 กรัม32 จะเห็นได้ว่าปัจจุบันมนุษย์ให้ความสําคัญกับเรื่องภาวะโลกร้อนแต่
ยังไม่ได้ให้ความสําคัญกับเร่ืองหรือเหตุที่จะก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนขึ้น ดังน้ัน จะเห็นได้ว่าหากเรา
สามารถลดการผลิตหรือลดการใช้ขวดพลาสติกในการบรรจุนํ้าด่ืม ก็ส่งผลให้เกิดการลดการใช้
เช้ือเพลิงที่จะต้องใช้ในการผลิตและการขนส่งซึ่งการกระทําดังกล่าวก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกที่จะ
ส่งผลต่อสภาพภูมิอากาศ รวมถึงภาวะโลกร้อนที่ประเทศไทยหรือแม้กระทั่งทั่วโลกให้ความสําคัญ 

2.2.5.4 ผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต 
  ในปัจจุบันพลาสติกเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจําวันของมนุษย์เรามาก

ทั้งของเล่น อุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เคร่ืองประดับ รวมถึงภาชนะบรรจุสินค้าต่าง ๆ มากมาย พลาสติก
ที่นํามาใช้เหล่าน้ีมีหลายชนิด ซึ่งมีคุณสมบัติแตกต่างกันไป33  ซึ่งหากภาชนะจากพลาสติก เช่น ขวด
พลาสติกเข้าไปสู่สิ่งแวดล้อมเป็นจํานวนมาก อาจทําให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตได้ 

 2.2.5.5 ผลกระทบที่ เป็นปัญหาต่อการตกค้างของมูลฝอยพลาสติกใน
สิ่งแวดล้อม 

 จากการใช้ขวดพลาสติกในการบรรจุนํ้าด่ืมหลังจากการบริโภคแล้ว  
ขวดนํ้าพลาสติกอาจก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ  ได้ เช่น ภาวะมลพิษทางสายตา  การเกิดสิ่ง
กีดขวางและเกิดอุดตันในบริเวณท่อระบายน้ํา เกิดสารตกค้างในบริเวณพ้ืนผิวนํ้าและทางเดินนํ้า เช่น 
ตามแม่นํ้า ลําคลอง เป็นต้น ก่อให้เกิดการติดขัดต่อการจราจรทางนํ้า  พลาสติกที่ฝังทับถมในดินทํา
ให้เกิดปัญหาต่อการทําการเกษตร  พลาสติกที่ตกค้างในทะเลซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบใน
วงกว้างในทะเลต่อสิ่งมีชีวิต และพืชนํ้า รวมถึงอาจส่งผลและก่อให้เกิดความรําคาญต่อผู้ประกอบ
อาชีพการประมงที่มีการใช้อวน ทําให้ได้มูลฝอยพลาสติกมากกว่าการได้ปลาและสัตว์ทะเล 

 
 
 
 
 

                                           
32“Five Reasons to Ban Bottled water,” accessed December 1, 2013, 

http://www.canadians.org/sites/default/files/publications/5%20reasons%20to%20ban
%20bottled%20water.pdf 

33 เบญญาภา  เมธาวราพร, “บทความเชิงลึกกรณีศึกษา : อันตรายจากการบริโภค
เคร่ืองด่ืมที่บรรจุในขวดพลาสติกแบบขุ่น,” น.2. 
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  2.2.5.6 ผลกระทบที่เป็นปัญหาต่อระบบการจัดการ 
 เน่ืองจากพลาสติกเป็นสารที่ย่อยสลายได้ยากไม่สามารถกําจัดได้โดย

วิธีการหมักปุ๋ย จึงต้องกําจัดโดยการฝังกลบหรือการเผา การฝังกลบก่อให้เกิดปัญหาเน่ืองจาก
พลาสติกย่อยสลายได้ช้า ทําให้พ้ืนที่ในการฝังกลบมูลฝอยลดปริมาณลงอย่างรวดเร็วทําให้
ประสิทธิภาพของระบบกําจัดลดลง นอกจากน้ี  อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมีจากพลาสติก
เข้าสู่ดินและนํ้าใต้ดินได้ส่วนการเผาสามารถกําจัดพลาสติกได้แต่อาจก่อให้เกิดเถ้า และมวลสารที่
ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศจากการเผาพลาสติกข้ึนได้ เช่น โลหะหนักจําพวก แคดเมียม ตะก่ัว ดีบุก 
จากสารคงสภาพที่ใส่เติมแต่งคุณสมบัติเพ่ือป้องกันหรือลดการสลายตัวของพลาสติกก๊าซจําพวกก๊าซ
ไวนิลคลอไรด์ที่ก่อให้เกิดมะเร็ง ก๊าซไฮโดรเจน ฟลูออไรด์ ซึ่งเป็นก๊าซพิษอันตรายและก่อให้เกิด 
ฝนกรดจากการเผาพลาสติก34 

 
2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม 

 
ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงที่จะใช้ในการจัดการลดการใช้                    

หรือการผลิตขวดพลาสติกในการบรรจุนํ้าด่ืมอย่างในต่างประเทศ จะมีก็แต่กฎหมายที่เก่ียวข้องใน
ทางอ้อมกล่าวคือ มีกฎหมายหลายฉบับเปิดช่องให้สามารถกําหนดรายละเอียดในกฎหมายลําดับรอง
ได้แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมมาตรการที่สําคัญเพ่ือใช้ในการลดการใช้และการผลิตขวดพลาสติกในการ
บรรจุนํ้าด่ืมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน แนวทางและมาตรการในจัดการลดการใช้ขวดพลาสติกใน
การบรรจุนํ้าด่ืมของประเทศไทยในปัจจุบันจึงอาจดําเนินการได้ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เป็นอยู่ใน
ลักษณะกระจัดกระจาย  และไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ  ดังน้ัน จึงควรศึกษาถึงเคร่ืองมือที่ใช้ในการ
จัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีอยู่ 2 ชนิด35 ได้แก่ 

 
 

 
                                           

34 มยุรี  ภาคลําเจียก, “บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้แล้ว ปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข,” วารสาร
พลาสติก,  น.27 (พฤศจิกายน – ธันวาคม 2534). 

35 ปัญจ์พัชรภร บุญพร้อม, “เครื่องมือการจัดการสิ่งแวดล้อม,” สืบค้นเมือ่วันที่               
1 ตุลาคม 2557, จาก http://www.stou.ac.th/study/sumrit/9-53(500)/page3-9-
53(500).html 
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2.3.1 การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment : LCA)                    
เป็นกระบวนการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของ

ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ในเชิงปริมาณ(Quantitative) โดยพิจารณาตลอดวัฏ
จักรชีวิต ครอบคลุมต้ังแต่การสกัดหรือการได้มาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิตการขนส่งและการ
กระจายการใช้งานผลิตภัณฑ์  การบํารุงรักษา การใช้ซ้ํา (Reuse) การหมุนเวียนนํากลับมาใช้ใหม่ 
(Recycle) รวมถึงการกําจัดเศษซากของผลิตภัณฑ์หลังจากหมดอายุการใช้งานซึ่งอาจกล่าวได้ว่า
พิจารณาผลิตภัณฑ์ต้ังแต่เกิดจนตาย (Cradle to Grave) โดยมีการระบุถึงปริมาณพลังงานและ
วัตถุดิบที่ใช้ รวมถึงของเสียที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม เพ่ือที่จะหาวิธีในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการผลิตที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ปัจจุบัน LCA เป็นเคร่ืองมือหน่ึงที่ถูก
นํามาใช้อย่างกว้างขวางในหลายประเทศและหลากหลายอุตสาหกรรม และเป็นส่วนหน่ึงของอนุกรม
มาตรฐาน ISO 14000 (14040) การประเมินวัฏจักรชีวิตไม่เพียงแต่พิจารณาผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมของกระบวนการผลิตเท่าน้ันแต่ยังพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้องกับการได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมสําหรับกรอบการดําเนินงานการ
ประเมินวัฏจักรชีวิตมี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 

1) การกําหนดเป้าหมายและขอบเขต (Goal and Scope Definition) 
2) การวิเคราะห์บัญชีรายการ (Inventory Analysis) 
3) การประเมนิผลกระทบ (Impact Assessment) 
4) การแปลผลการศึกษา (Life Cycle Interpretation) 
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  ภาพที่ 2.3 การประเมินวัฏจักรชีวิต  (Life  Cycle  Assessment : LCA) 

 
2.3.2 การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco Design)  

มาจากคําสองคําคือ Economic (เศรษฐศาสตร์) และ Ecology (นิเวศวิทยา) 
กับ Design (การออกแบบ) รวมกันเรียกว่า  Eco Design เป็นกระบวนการที่ผนวกแนวคิดด้าน
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม เข้าไปในขั้นตอนหรือกระบวนการการออกแบบผลิตภัณฑ์มีเป้าหมาย
เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์บริโภคทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตํ่าที่สุดการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม(Design for Environment : DFE) จึงเป็นส่วนหนึ่งของการ
ออกแบบเพ่ือให้มีความสามารถที่ดีขึ้น (Design + X ability) มุ่งเน้นประเด็นการพิจารณาด้าน
สิ่งแวดล้อมเป็นหลักเช่น การออกแบบเพ่ือลดการใช้วัสดุ(Design for Minimize Material Usage) 
การออกแบบเพ่ือการถอดประกอบ (Design for Disassemble) การออกแบบเพ่ือนํากลับมาใช้ใหม่ 
(Design for Recycling) การออกแบบเพ่ือการซ่อมบํารุง (Design for Maintenance) เป็นต้น เป็น
เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนเน่ืองจากเป็นการพัฒนาที่บูรณาการหลักการทั้ง 
3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน 
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ภาพที่ 2.4   การพัฒนาอย่างย่ังยืน (Sustainable Development)36จากไขความหมายการพัฒนา
อย่างย่ังยืน. (น.14), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,2557, กรุงเทพมหานคร:  
หจก.วนิดาการพิมพ์ (สาขาที1่). 

ปัจจุบันมีแนวคิดในการใช้เครื่องมือใหม่แก้วิกฤตสิ่งแวดล้อม  มาตรการท่ีรัฐใช้
จัดการสิ่งแวดล้อมต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ยึดหลักการกํากับและควบคุมเป็นหลัก เช่นการกําหนดค่า
มาตรฐานมลพิษจากแหล่งกําเนิด และกําหนดวิธีการให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดต้อง
ปฏิบัติเพ่ือบําบัดมลพิษ 37 แต่การกําหนดเช่นน้ีก่อให้เกิดช่องว่างในการปฏิบัติทําให้แหล่งกําเนิด
มลพิษสามารถปล่อยมลพิษได้มากตามต้องการ  ตราบใดที่นํ้าทิ้งหรืออากาศเสียเป็นไปตามมาตรฐาน
ที่กฎหมายกําหนด ผู้ผลิตจึงขาดแรงจูงใจที่จะปรับปรุงกระบวนการผลิตและใช้เทคโนโลยีที่สะอาด  
จึงมีการนําเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์หรือเคร่ืองมือทางการตลาด (Market – based Instruments) 
มาใช้เป็นกลไกสําคัญที่ทําให้สินค้าและบริหารสะท้อนต้นทุนทางด้านสิ่งแวดล้อมตามหลักผู้ก่อมลพิษ
เป็นผู้จ่าย (Polluter Pays Principle: PPP)38 ซึ่งองค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการ

                                           
36 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ,  ไขความหมายการพัฒนาอย่าง ย่ังยืน ,  

พิมพ์ครั้งที่ 1, (กรุงเทพมหานคร : หจก.วนิดาการพิมพ์ (สาขาที่ 1), ธันวาคม 2557), น.14. 
37 มิ่งสรรพ์  ขาวสอาด และ กอบกุล  รายะนคร, เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือการ

จัดการสิ่งแวดล้อม, ชุดความรู้นโยบายสาธารณะ, (เชียงใหม่ : ล็อคอินดีไซน์เวิร์ค, 2552), น.8. 
38 หลักการเก็บภาษีจากผู้ก่อมลพิษ  คือ แนวคิดที่ว่าผู้ก่อมลพิษจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

ต้นทุนทางสังคม ( Social cost) ที่เกิดจากการก่อให้เกิดมลพิษ  หลักการดังกล่าวเป็นหลักที่รัฐบาล

 

Sustainable 
Development 

SD Social 
(People) 

Economic 
(Profit) 
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(Planet) 
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พัฒนา(Organization for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) เริ่มเสนอ
มาต้ังแต่ทศวรรษ 1970 โดยนําต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมหรือการให้มูลค่า/ราคาต่อทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมผนวกเข้าไปเป็นต้นทุนของการผลิตสินค้าและบริการ (หลักการ PPP สามารถแปรเป็น
หลักการท่ีผู้ใช้เป็นผู้จ่าย หรือ User Pays Principle (UPP)) มีฐานคิดอย่างเดียวกันกับหลักการ PPP 
ได้) ทําให้ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเอง ในทางทฤษฎีมาตรการทาง
เศรษฐศาสตร์จะแสดงบทบาทได้สมบูรณ์เมื่อระบบตลาดเป็นตลาดที่มีการแข่งขันกันอย่างสมบูรณ์
หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย หรือหลักการ PPP ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางดังปรากฏใน
หลักการข้อที่ 16 ของประกาศว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ได้รับการรับรองจากที่ประชุม
สิ่งแวดล้อมโลก ณ กรุงริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิลเมื่อ ค.ศ.199239  สําหรับประเทศไทยยังมีการ
นําหลักการ PPP มาใช้น้อยมากในกฎหมายไทย ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของค่าธรรมเนียมการใช้ทรัพยากร 
ค่าบริการ และค่าบริหาร เช่น ค่าภาคหลวงจากการใช้ทรัพยากรตามกฎหมายป่าไม้ค่าบริการบําบัด
นํ้าเสียตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และค่าธรรมเนียมการ
เก็บ ขน และกําจัดขยะมูลฝอยตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เป็นต้น 40 นอกจาก
หลักการ PPP แล้วหลักการจัดการสิ่งแวดล้อมอีกอันหน่ึงซึ่งเป็นที่รู้จักน้อยกว่าหลักการ PPP แม้จะ
เป็นหลักการสําคัญในนโยบายสิ่งแวดล้อมของประเทศพัฒนาแล้วโดยเฉพาะของประเทศในกลุ่ม
สหภาพยุโรปมาต้ังแต่ทศวรรษ 1970 ก็คือ “หลักการระวังไว้ก่อน” (Precautionary Principle) ซึ่งมี
ความหมายว่า ในกรณีที่มีความเสี่ยงว่าการประกอบกิจกรรมใดจะก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อ
สิ่งแวดล้อม จะต้องมีมาตรการระมัดระวังไว้ก่อน หลักการระวังไว้ก่อนเป็นแนวคิดที่อยู่เบ้ืองหลัง
มาตรการกําหนดให้ผู้ประกอบกิจการที่มีความเสี่ยงว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม
ต้องวางเงินประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนจากการประกอบกิจการของตนเอง ซึ่งเป็นเคร่ืองมือ
ทางเศรษฐศาสตร์ประเภทหน่ึงที่เรียกกันว่า Performance Bonds ในต่างประเทศมีการนํามาตรการ
ทางเศรษฐศาสตร์มาใช้จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐเอสโตรเนีย 

                                                                                                                        
นํามากําหนดนโยบายในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเก็บภาษีจากผู้ที่ก่อให้เกิดมลพิษตามมูลค่าความ
เสียหายหรือต้นทุนทางสังคมที่ได้ก่อให้เกิดขึ้น   

39 อมรศักด์ิ  พงศ์พศุตม์, “ภาษีสิ่งแวดล้อม เมื่อโลกป่วยด้วยมลพิษ ตอนที่ 1,”สืบค้น
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556, จาก 
http://www.sentangsedtee.com/news_detail.php?rich_id=199&section=2 

40
 มิ่งสรรพ์  ขาวสอาด และ กอบกุล  รายะนคร, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 35, น.9. 
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ประเทศชิลี สาธารณรัฐโปแลนด์ สหรัฐอเมริกา ประเทศสวีเดน สาธารณรัฐสังคมนิคมเวียดนาม 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ บางประเทศประสบความสําเร็จแต่บางประเทศประสบความล้มเหลว 

2.3.3 วัตถุประสงค์ของการใช้ เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

 มีวัตถุประสงค์สําคัญ 2 ประการ คือ 
(1) เพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ผลิตและผู้บริโภคในการลดการก่อมลพิษ 

เช่น ลดการก่อให้เกิดขยะหรือของเสีย ลดการใช้พลังงาน และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อสิ่งแวดล้อมเป็นต้น 

(2) สร้างแรงจูงใจให้ลดการก่อมลพิษ เช่น การเก็บภาษีมลพิษตามปริมาณนํ้า
เสีย หรืออากาศเสียที่ระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม ทําให้ผู้ก่อมลพิษพยายามดําเนินมาตรการ หรือ
ปรับปรุงกระบวนการผลิต เพ่ือทําให้เกิดนํ้าเสียน้อยลง เป็นต้น 41 

ต้นแบบของการนํามาตรการทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการจัดการปัญหา
สิ่งแวดล้อมอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะปัญหาคุณภาพทางอากาศ คือ สหรัฐอเมริกาและที่ถือว่า
ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมาก คือ การซื้อขายมลพิษ (Emissions trading)เน่ืองจากเช่ือระบบ
กลไกตลาดเป็นแรงผลักดันสําคัญที่จะทําให้มีการลดมลพิษที่มีประสิทธิภาพมากตามหลักการ 
Maximum Reductions at Minimum Costs โดยท้ายสุดระดับคุณภาพอากาศจะอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานและประหยัดค่าใช้จ่ายในการลดมลพิษประเทศไทยได้มีความพยายามมาหลายสิบปีที่จะนํา
มาตรการด้านเคร่ืองมือเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการป้องกันและควบคุมปัญหามลพิษทางอากาศ และ
จัดการสิ่งแวดล้อมอ่ืนมากขึ้น ปัญหาสิ่งแวดล้อมมีต้นทุนสูงข้ึนเรื่อย ๆ อย่างต่อเน่ือง 

 
2.4 การกําหนดมาตรฐานสิ่งแวดล้อม 

 
มาตรการเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมน้ันจะใช้เป็นเกณฑ์กําหนดเพ่ือ

ตรวจสอบว่าการจัดการสิ่งแวดล้อมของแหล่งกําเนิดมลพิษน้ัน  สามารถจะลดปัญหาหรือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาได้จริงเพียงใด และเพียงพอที่จะไม่ทําให้มลพิษที่ปล่อยออกมาน้ันส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและมนุษย์ได้  ดังน้ัน จึงมีความจําเป็นที่จะต้องกําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ขึ้นมาเป็นเกณฑ์ที่ผู้ครอบครองหรือเจ้าของแหล่งกําเนิดมลพิษจะได้ดําเนินการจัดการมิให้มลพิษ
ปล่อยออกมาน้ันเกินมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่กําหนดไว้ 

                                           
41

 เพ่ิงอ้าง, น.11. 
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 การกําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นมาตรการหน่ึงที่ใช้เพ่ือป้องกันภัยล่วงหน้า
และป้องกันความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดผลกระทบต่อสุขอนามัย และความเสียหายของมนุษย์ รวมท้ัง
สิ่งแวดล้อมจากการดําเนินกิจการที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลร้ายต่อสิ่งแวดล้อม ความสําคัญของมาตรการ
น้ี คือ การกําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมจําเป็นที่จะต้องคํานึงถึงเทคโนโลยีที่จะนํามาใช้ และ
เศรษฐกิจ เน่ืองจากการจัดการสิ่งแวดล้อมต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ  น้ันจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ดังน้ัน 
การนําเทคโนโลยีน้ัน ๆ มาใช้ได้เพียงใดจึงข้ึนอยู่กับเศรษฐกิจด้วย 

มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงเป็นหลักเกณฑ์ที่กําหนดขึ้นเพ่ือให้ผู้เก่ียวข้องจะต้อง
ระวัง ป้องกันไม่ให้สิ่งที่เป็นของเสียต่าง ๆ  ที่เกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตของกิจกรรมหรือโครงการ
น้ัน ๆ  มีมาตรฐานเกินไปกว่าที่กฎหมายกําหนดไว้ 42 
 
2.5 แนวคิดด้านความรับผดิชอบของผู้ประกอบการ 

 
เป็นหลักการท่ีพิจารณาว่าต้นทุนทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและต้นทุนจากการเสื่อม

โทรมของสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาให้ถือว่าเป็นต้นทุนของสิ้นค้าหน่ึง ๆ  ด้วย จึงเป็นที่มาของ
แนวทางที่จะให้ผู้ประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบ (Producer Responsibility) ในการออกแบบและ
ผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดของเสียในกระบวนการผลิต จากการปรับเปลี่ยนการออกแบบ
และผลิตสินค้า ใหม่ ๆ รวมท้ังการปรับเปลี่ยนไปใช้วัสดุต่าง ๆ ที่สามารถนํากลับคืนไปใช้ใหม่ได้อย่าง
ปลอดภัย เพ่ือเป็นการลดปริมาณของเสีย 

 หลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต (Extended Producer Responsibility : 
EPR) 43 เป็นแนวคิดเชิงกลยุทธ์ในการป้องกันปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความนิยมมากในกลุ่ม
สหภาพยุโรป โดยแนวคิด EPR น้ีได้ถูกนํามาใช้คร้ังแรกเมื่อปี ค.ศ.1990 ในรายงาน Swedish 
Ministry of Environment and Natural Resource  ( Lindquist and Lindgren, 1990) แนวคิด  
EPR  น้ีมุ่งเน้นการป้องกันมากกว่าการตรวจจับสั่งการควบคุมจากรัฐ (shift from Command and 
Control)  ด้วยรูปแบบของการใช้แนวคิดที่ครอบคลุมทั้งวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Thinking) 

                                           
42 สุนีย์  มัลลิกะมาลย์, การบังคับใช้กฎหมายส่ิงแวดล้อม, พิมพ์ครั้งที่ 2,  

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์นิติธรรม, 2542), น.54. 
43 Toxic TECHP : pulling the Plug on dirty Electronics, www.

greenpeace.org May 2005,  “และแนวการพัฒนากลไกการเรียกคืนซากผลิตภัณฑ์,”  สืบค้นเมื่อ
วันที่ 1 มีนาคม 2557, จาก http://teenet.tel.or.th/Knowledge/Paper/3 Rs_Mechanism.pdf   
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(Rosemont all, 2006)  Lindquist (2000)  ได้นิยามแนวคิด  EPR  ไว้ ดังน้ี “ หลักนโยบายในการ
ส่งเสริมปรับปรุงระบบผลิตภัณฑ์ทั้งวงจรชีวิตเพ่ือสิ่งแวดล้อม  โดยการขยายความรับผิดชอบของ
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ไปจนถึงผู้ผลิตช้ินส่วนต่าง ๆ ในการช่วยกันให้ความสนใจต่อการนํากลับคืนนํากลับมา
ใช้ใหม่ และการทิ้งทําลายผลิตภัณฑ์” Lindquist (1992) ได้ทําการสรุปรูปแบบโมเดลในการแสดง
ความรับผิดชอบที่ควรมีของอุตสาหกรรมไว้ดังรูปที่ 2.5 และมีรายละเอียด ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 2.5 โมเดลในการแสดงความรับผิดชอบ (Types of Responsibility)44 จาก Toxic TECHP : 
pulling the Plug on dirty Electronics, www.greenpeace.org May 2005,  “และแนวการ
พัฒนากลไกการเรียกคืนซากผลิตภัณฑ์,” 

(1)  ผู้ผลิตต้องแสดงความรับผิดชอบต่อผลจากความเสียหายที่เกิดจากสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ของตน (Liability) 

(2)  ผู้ผลิตต้องแสดงความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ของตนเองตลอดท้ังช่วงชีวิต
ผลิตภัณฑ์รวมถึงผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ (Physical Responsibility) 

                                           
44 เพ่ิงอ้าง, น.30. 
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(3) ผู้ผลิตต้องแสดงความรับผิดชอบในการจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการผลิตภัณฑ์ เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการการผลิต  ค่าใช้จ่ายในการนํากลับมาใช้ใหม่  รวมถึงการทิ้ง ทําลาย (Financial  
Responsibility)   

(4) ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อข้อมูลที่จะให้ผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์ที่ตนเองผลิต 
(Information Responsibility) 
 วัตถุประสงค์ EPR คือ การส่งเสริมให้ผู้ผลิตลดมลภาวะและทรัพยากรที่ต้องใช้ตลอด
อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ เร่ิมต้ังแต่การผลิต การใช้งาน ไปจนถึงการเสื่อมสภาพด้วยการปรับปรุง
การออกแบบผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีในข้ันตอนการผลิต  หรือกล่าวอย่างกว้าง ๆ ได้ว่าผู้ผลิตต้องมี
ความรับผิดชอบต่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ของตนซึ่งความรับผิดชอบ
น้ีรวมถึงผลกระทบต้นทางที่เกิดจากการเลือกวัสดุและขั้นตอนการผลิต และผลกระทบปลายทางที่
เกิดจากการใช้งานและการกําจัดเมื่อหมดอายุการใช้งาน EPR คือ การเช่ือถือความรับผิดชอบทั้งใน
ขั้นตอนต้นทางและปลายทางเข้าด้วยกันเพ่ือให้ผู้ผลิตสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมหมดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์นั้นเมื่อผู้ผลิตยอมรับความรับผิดจะต้องยอมรับความ
รับผิดชอบทั้งทางกฎหมายทางวัตถุ และ/หรือทางการเงินเมื่อไม่สามารถกําจัดผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมได้ด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์45 

 
2.6 มาตรการจัดการของเสยีภาคอุตสาหกรรม 

 
เน่ืองจากภาคอุตสาหกรรมจะมีการปล่อยของเสียที่ทําให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

ดังน้ัน จึงมีการดําเนินการจัดการของเสียภายในโรงงาน เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้าน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยก่อให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม อันจะทําให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน เพ่ือให้ประชาชนและภาคอุตสาหกรรมสามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
 ดังน้ัน การจัดการของเสียภายในโรงงาน  เป็นการส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมลดของ
เสียจากกระบวนการผลิตและสนับสนุนให้สามารถนําประโยชน์จากกากอุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์

                                           
45 กรมควบคุมมลพิษ,  โครงการยกร่างกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลด 

คัดแยก และนาํขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม,่ (กรุงเทพมหานคร: บริษัทเอ็นแอนด์เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ 
จํากัด, 2552),  น.55-57. 
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ตามหลัก 3R คือ Reduce (ลดการใช้หรือใช้น้อยเท่าที่จําเป็น) Reuse (การใช้ซ้ํา) และ Recycle 
(การแปรรูปมาใช้ใหม่) เพ่ือให้มีการหมุนเวียนและใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

การจัดการของเสียตามหลัก 3R46 
(1) การคัดแยก (Sorting) 

การคัดแยกเพื่อจําหน่ายต่อ  ใช้เฉพาะกับของเสียที่ ไม่ เป็นอันตราย เ ช่น 
เศษไม้ เศษกระดาษ เศษพลาสติกหรือยางสังเคราะห์ เศษผ้า เศษโลหะต่างๆ ที่ไม่อยู่ในรูปของเกลือ
โลหะ 

(2) การนํากลับมาใช้ซ้ํา (Reuse) 
 - การใช้เป็นวัตถุดิบทดแทน (Use as raw material substitution) โดยส่วนใหญ่

เป็นการนํากลับเข้ากระบวนการผลิตใหม่ (Re-process) ภายในโรงงาน เช่น การนําพลาสติกมาบด
และหลอมซ้ําภายในโรงงาน 

  - การส่งกลับผู้ขายเพ่ือนํากลับไปบรรจุใหม่หรือใช้ซ้ํา (Reuse container; to be 
refilled) เพ่ือนํากลับไปบรรจุใหม่หรือใช้ เช่น การส่งถังบรรจุกรด ด่าง คืนโรงงานผู้ผลิตหรือผู้แบ่ง
บรรจุ การส่งถังบรรจุนํ้ามันหล่อลื่นคืนโรงงานผู้ผลิต เป็นต้น 

(3) การนํากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีก (Recycle) 
  - การใช้เป็นเช้ือเพลิงทดแทน (Use as fuel substitution or burn for energy 

recovery) เป็นการนําของเสียที่มีค่าความร้อนและมีสภาพเหมาะสมไปเป็นเช้ือเพลิงทดแทนใน
เตาเผาปูนซีเมนต์ เช่น นํ้ามันเคร่ือง หรือนํ้ามันหล่อลื่นใช้แล้ว, เศษผ้าปนเป้ือนนํ้ามัน 

- การใช้เป็นเช้ือเพลิงผสม (Fuel blending) เป็นการนําของเสียมาผ่าน
กระบวนการปรับคุณภาพ หรือผสมกันเพ่ือให้เป็นเช้ือเพลิงผสม เช่น กระดาษหรือผ้าปนเป้ือนสีหรือ
นํ้ามัน หรือตัวทําละลาย, สี หรือตัวทําละลายหมดอายุใช้งาน กากตะกอนนํ้ามัน นํ้ายาหล่อเย็นและ
นํ้าปนเป้ือนนํ้ามัน 

  - เผาเพ่ือเอาพลังงาน (Burn for energy recovery) เป็นการนําของเสียที่มีสภาพ
เหมาะสมไปเป็นเช้ือเพลิง เช่น กะลาและเส้นใยปาล์ม นํามาเป็นเช้ือเพลิงใน หม้อไอนํ้า ขี้เลื่อย  
เศษไม้ เศษไม้พาเลท เศษไม้หรือขี้เลื่อยที่ไม่ปนเป้ือนของเสียอันตรายใช้เป็นเช้ือเพลิงทดแทนในการ
ปรุงอาหารหรือเผาข้าวหลาม 

                                           
46 กรมโรงงานอุตสาหกรรม , “คู่มือการจัดการของเสียภายในโรงงาน ,”                 

น.16 - 20 (2554),   
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 - เป็นการนําของเสียที่มีสภาพเหมาะสมไปเป็นเช้ือเพลิง เช่น กะลาและเส้นใย
ปาล์ม นํามาเป็นเช้ือเพลิงในหม้อไอนํ้า  ขี้เลื่อย เศษไม้ เศษไม้พาเลท เศษไม้หรือขี้เลื่อยที่ไม่ปนเป้ือน
ของเสียอันตรายใช้เป็นเช้ือเพลิงทดแทนในการปรุงอาหารหรือเผาข้าวหลาม 

 - การนํากลับไปใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอ่ืนๆ (Other recycle methods)  เป็นการ
นําของเสียไปใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่กล่าวแล้ว เช่น การส่งนํ้ามันเคร่ืองหรือ
นํ้ามันหล่อลื่นใช้แล้วให้โรงงานผลิตสีทาบ้านหรือสีนํ้ามัน การส่งยางรถยนต์หมดสภาพให้โรงงานสกัด
นํ้ามันดีเซล, การนําเศษผ้าหรือเศษด้ายหรือเศษฟองน้ําไปใช้ทําพรมเช็ดเท้า ยัดตุ๊กตาหรือที่นอนหรือ
เพาะเห็ด 
 (4) การนํากลับคืนมาใหม่ (Recovery) 

  - การ นํา เข้ ากระบวนการนํ าสาร ตัวทํ าละลายกลับมาให ม่  ( Solvent 
reclamation/regeneration) เป็นการนําของเสียประเภทสารตัวทําละลายส่งให้โรงงานเพ่ือกลั่น
และนํากลับมาใช้ใหม่ เช่น โทลูอีนไซลีน, เมธิลีนคลอไรด์, ไตรคลอโรเอทธิลีน, อะซิโตน ฯลฯ 

 - การนําเข้ากระบวนการนําโลหะกลับมาใหม่(Reclamation /Regeneration of 
metal and metal compounds) เป็นการนําของเสียที่มีองค์ประกอบของโลหะส่งให้โรงงานเพ่ือนํา 
ไปผ่านกระบวนการสกัดหรือนําโลหะกลับมาใหม่ เช่น การสกัดเงินจากนํ้ายาล้างฟิล์ม, การสกัดแยก
ดีบุกจากนํ้ายา Tin Stripper, การสกัดแยกโลหะชนิดต่างๆ จากเศษโลหะบัดกรีหรือกาวเงิน (Silver 
plate) หรือ Lead frame 

  - การนําเข้ากระบวนการคืนสภาพกรดด่าง (Acid/Base regeneration)           
เป็นการนําของเสียประเภทกรดหรือด่าง เช่น กรดซัลฟูริกส่งให้โรงงาน เพ่ือนําไปผ่านกระบวนการ
ปรับคุณภาพเพ่ือนํากลับมาใช้ใหม่ 
 (5) การจัดการด้วยวิธีอ่ืนๆ 

  - การนําไปถมที่ (Land reclamation) ใช้เฉพาะกับของเสียที่ไม่เป็นอันตราย  
ซึ่งมีองค์ประกอบของดิน หิน ปูน ทราย เช่น เศษอิฐ หิน ปูน ทราย เศษกระเบื้องที่ผ่านการอบด้วย
ความร้อนแล้ว กากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําดี หรือจากการผลิตนํ้าประปา 

 - การหมักทําปุ๋ยหรือสารปรับปรุงดิน(Composting or soil conditioner)  
ใช้เฉพาะกับของเสียที่ไม่เป็นอันตราย เช่น เศษช้ินส่วนพืช จําพวกทะลายปาล์ม เปลือกมันสําปะหลัง 
เศษช้ินส่วนสัตว์ กากตะกอนจากระบบบําบัดนํ้าเสียของโรงงานแปรรูปอาหาร เถ้าที่เหลือจากการเผา
ไหม้เช้ือเพลิงชีวมวล 

  - การทําอาหารสัตว์ (Animal feed) ใช้เฉพาะกับของเสียที่ไม่เป็นอันตรายมี  
2 ลักษณะ 
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  1) การนําไปใช้เป็นอาหารเล้ียงสัตว์ ได้แก่ เศษแป้ง หรือเส้นหมี่จากข้าว เปลือก
และแกนข้าวโพด เปลือกสับปะรด 

  2) การนําไปผลิตหรือผสมอาหารสัตว์ ได้แก่ ก้างปลา เศษปลา 
หัวกุ้ง เปลือกกุ้ง ฯลฯ 

 
2.7 มาตรการการใช้แรงจูงใจทางภาษี (Tax Incentive) 

 
คําว่าแรงจูงใจ หรือ “Incentive” ตามแนวคิดน้ี คือ “สิ่งที่กระตุ้นให้ใครคนใดคนหน่ึง

กระทําการหรือทํางานหนักขึ้น”47 จากคํานิยามน้ี พอจะพิจารณาได้ว่า เป็นแรงจูงใจท่ีเกิดจากสิ่ง
ภายนอกท่ีเข้ามาสร้างแรงแห่งความรู้สึกอยากระทําให้ย่ิงกว่าสิ่งที่เป็นอยู่ตามปกติของบุคคลผู้น้ันแต่
ในทางบริหารคําว่า “Incentive” คือ “ผลตอบแทนที่องค์กรต้ังไว้เป็นแรงจูงใจให้บุคลากรสร้าง
ผลงานที่เป็นไปตามเป้าหมายที่องค์กรต้ังไว้หรือสูงกว่า” ซึ่งคําว่า “Incentive” น้ีพอที่จะให้คํานิยม
อย่างสรุปได้ว่า “แรงจูงใจที่เกิดจากภายนอกจิตสํานึกที่คิดได้เองของบุคคลโดยมีผลประโยชน์ตอบ
แทนเป็นเครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจให้บุคคลน้ัน ๆ สร้างผลงานหรือกระทําการที่หนักขึ้นกว่า
ความรู้สึกทั่วไปเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายสูงกว่าเป้าหมายที่ต้ังไว้48 
 มาตรการจูงใจ หรือ “Incentive”  เป็นผลตอบแทนที่เป็นแรงจูงใจให้บุคคลสร้าง
ผลงานให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กรหรือทําให้ได้งานที่ดีกว่า  ซึ่งในทางเศรษฐกิจแล้วถือว่ามาตรการ  
จูงใจเป็นเคร่ืองมือที่มีอํานาจสูงและมีการใช้กันอย่างกว้างขวาง เน่ืองจากมาตรการจูงใจนี้จะ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทุกด้านในการตัดสินใจของบุคคล ต้ังแต่การตัดสินใจว่าจะซื้อสินค้าชนิดใดไป
จนถึงว่าควรจะเลือกใครเป็นผู้แทนของตนในทางการเมือง ในประเทศที่พัฒนาแล้วมีการสร้าง
เทคโนโลยีใหม่ ๆ  เพราะมีการให้ “Incentive”  หรือมาตรการจูงใจอันส่งผลให้เป็นเคร่ืองมือในทาง
เทคโนโลยีที่ช่วยในการเพ่ิมผลผลิตมีการสร้างขึ้นอย่างมากมาย เพ่ือผลประโยชน์ที่ผู้สร้างได้รับและ
สังคมได้รับ ในส่วนของผู้สร้างได้รับ คือ รูปแบบที่เป็นผลตอบแทนจากองค์กรและการเป็นเจ้าของ

                                           
47 พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน. (ม.ป.ป.), แรงจูงใจ,” สืบค้นเมื่อวันท่ี           

9 กุมภาพันธ์ 2558, จาก http:// www.yourdictionary.com/incentive=something that 
stimulates one to take action, work hard. 

48 เกียรติสกุล  ชลครดา, “มาตรการจูงใจในกฎหมายเพ่ือการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมไทยภายใต้ข้อตกลงแกตต์,” น.47 (2542). 
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สิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ์น้ัน ๆ สําหรับในส่วนของสังคม คือ ได้ใช้สินค้าที่ดีมีมาตรฐาน และถ้าเป็นเร่ือง
ของสิ่งแวดล้อมสังคมจะได้จากอุปกรณ์ช้ินน้ันในด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 การใช้แรงจูงใจทางภาษี ถือเป็นแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์อย่างหน่ึง โดยอาศัยกลไก
ของตลาดเข้ามาจัดการแทนรัฐ ใช้ “ราคา” เข้ามาเป็นเคร่ืองมือในการจัดการ กล่าวคือ เพ่ือทําให้เกิด
ภาวะมลพิษ การใช้แรงจูงใจหรือมาตรการทางภาษีก็เป็นสิ่งจูงใจให้เจ้าของหรือ ผู้ครอบครอง
แหล่งกําเนิดมลพิษร่วมมือในการลดและขจัดมลพิษ กล่าวคือ  เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิด
มลพิษสมัครใจที่จะดําเนินมาตรการต่าง ๆ  เองเพ่ือลดและขจัดมลพิษ หากเขาเห็นว่าจะได้รับ
ประโยชน์ทางด้านภาษีอากร ผลที่ได้รับคือ รัฐก็ไม่ต้องเสียงบประมาณในการตรวจสอบติดตามว่าจะมี
ผู้กระทําการฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ อย่างเช่นการกําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกําเนิด
เพ่ือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดปฏิบัติตาม ซึ่งรูปแบบการสร้างแรงจูงใจทางภาษีในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีมีหลายรูปแบบต่าง ๆ กันไป ดังน้ี 

1) การให้เงินทุนที่ไม่ต้องจ่ายคืน  (Grant)  เพ่ือช่วยให้ผู้ผลิตสินค้าหันมาช่วยลด
มลพิษที่ปล่อยออกจากโรงงานโดยส่วนใหญ่จะเป็นในรูปการให้เงินช่วยเหลือ เมื่อผู้ผลิตสามารถลด
มลพิษลงหรือการให้เงินช่วยเหลือ (Cash Subsidies) แก่ผู้บริโภคเพ่ือหันมาใช้ผลผลิตที่ช่วยลดมลพิษ 
เช่น ใช้ขวดน้ําด่ืมที่สามารถนํากลับมาใช้ได้ใหม่ แทนการใช้ขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมที่ใช้แล้วทิ้งเพียง
ครั้งเดียว 

2) การให้เงินกู้ในอัตราดอกเบ้ียตํ่ากว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในตลาด (Soft Loan)  
เพ่ือช่วยให้ผู้ผลิตหันมาใช้วิธีผลิตสินค้าที่ไม่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม เช่น การลงทุนใน
เทคโนโลยีที่  ไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม หรือให้ลงทุนปรับปรุงกระทบวนการผลิตใหม่เพ่ือลดมลพิษ 
เป็นต้น49 

3) การลดหย่อนภาษี (Tax Allowances) เป็นการลดหย่อยภาษีที่เรียกเก็บจาก
ผู้ผลิตหรือการจ่ายภาษีคืนให้ผู้ผลิต เมื่อใช้วิธีการผลิตที่ไมเป็นอันตรายกับสภาพแวดล้อม50 

4) การยกเว้นภาษี (Tax Exemptions) จากการบริโภคสินค้าบางชนิดของผู้บริโภค
ที่จะทําให้มลพิษลดปริมาณลง เช่น ยกเว้น ไม่เก็บภาษีรถยนต์เป็นการช่ัวคราว  สําหรับรถยนต์ใหม่ที่
นําเข้าเคร่ืองยนต์ก๊าซเอ็นจีวี (NGV) เป็นต้น51 

                                           
49 เพ่ิงอ้าง, น.50. 
50 เพ่ิงอ้าง, น.50. 
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5) การเก็บภาษีผลิตภัณฑ์ (Product Charges) เป็นการเรียกเก็บภาษีจาก
ผลิตภัณฑ์ที่มีมลพิษหรือสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เช่น แบตเตอรี่ ปุ๋ย ภาชนะใส่เคร่ืองด่ืม 
เป็นต้น เมื่อนํามาใช้ในกระบวนการผลิตหรือบริโภค การเก็บภาษีผลิตภัณฑ์ดังกล่าวก็เพ่ือเป็นการจูง
ใจให้ลดการใช้ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีการนําผลิตภัณฑ์อ่ืนมา
ทดแทน52 

6) การเ ก็บค่าธรรมเนียมการปล่อยมลพิษ  (Pollution Charges)  โดยเก็บ
ค่าธรรมเนียมจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการผลิตปล่อยสารมลพิษไปในอากาศและแหล่งนํ้า 
ซึ่งแบ่งได้ 2 ประเภท คือ 

(1) ค่าธรรมเนียมการปล่อยมลพิษ เป็นค่าธรรมเนียมที่รัฐเรียกเก็บจากเจ้าของ
แหล่งกําเนิดมลพิษ หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยมลพิษออกสู่ภายนอก ทั้งที่เกินหรือไม่เกิน
มาตรฐาน 

(2) ค่าธรรมเนียมเพ่ือการจัดการมลพิษ เป็นการเรียกเก็บโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ผู้ประกอบการปรับปรุงกระบวนการผลิต ทําให้เกิดการลดมลพิษลงโดยโรงงานอุตสาหกรรม
เลือกใช้วิธีการต่าง ๆ เพ่ือลดมลพิษได้ เช่น การเปลี่ยนวัตถุดิบการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมการ
จัดการบริหารภายในโรงงาน เป็นต้น 

 

                                                                                                                        
51

 ฐานเศรษฐกิจ (2551, 25 ธันวาคม 2551), “จักรยานยนต์ภาษีมลพิษ,”          
สืบค้นเมื่อวันที ่9  เมษายน2557 จาก
http://www.thannews.th.com.detailNews.phd?id=T012110m$issue=2223  

52 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, “การประยุกต์ใช้หลักการทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการ
มลพิษโรงงาน,” น.1-3 (2539). 
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บทท่ี 3 
มาตรการทางกฎหมายในการจัดการขวดพลาสตกิและของเสียของต่างประเทศ 

 
ในบทน้ีผู้เขียนขอนําเสนอมาตรการทางกฎหมายในการจัดการลดการใช้และการผลิต

ขวดพลาสติกในการบรรจุนํ้าด่ืม  โดยขอนําเสนอกฎหมายของต่างประเทศ ซึ่งมีความแตกต่างกันไป
ในแต่ละพ้ืนที่การปกครอง 

 
3.1 มาตรการจัดเก็บคา่ปรบัสําหรบัรา้นค้าท่ีขายน้ําด่ืมบรรจุขวดพลาสติก 

 
หากจะกล่าวถึงกฎหมายที่เก่ียวกับการจัดการการลดการใช้และการผลิตขวดพลาสติก

ในการบรรจุนํ้าด่ืมในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายบังคับที่เกี่ยวข้องโดยตรง โดยเท่าที่ศึกษาพบว่า 
สหรัฐอเมริกาเมืองคองคอร์ด มลรัฐแมสซาชูเซตส์  (MASSACHUSETTS) ได้มีการตรากฎหมายการ
ขายนํ้าด่ืมบรรจุขวดพลาสติก ขึ้นมาต้ังแต่เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2013 เพ่ือเป็นมาตรการในการแก้ไข
ปัญหาขวดนํ้าด่ืมที่จะส่งผลกระทบ หรือก่อให้เกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อม ดังจะกล่าวต่อไป 

            เมืองคองคอร์ด มลรัฐแมสซาชูเซตส์ (MASSACHUSETTS) สหรัฐอเมริกา 

 กฎหมายการขายน้าํด่ืมบรรจุขวดพลาสติก (PET) ( SALE OF DRINKING WATER 
IN SINGLE-SERVE PET BOTTLES  BY LAW) 

มาตรการทางกฎหมายในการขายนํ้าด่ืมบรรจุขวดพลาสติกการขายนํ้าด่ืมประเภทไม่อัด
ก๊าซและน้ําด่ืมที่ไม่มีรสชาติในขวดพลาสติก PET ชนิดใช้คร้ังเดียวที่มีขนาด 1 ลิตร หรือ 34 (ออนซ์) 
หรือที่มีขนาดเล็กกว่าน้ัน ในเมืองคองคอร์ด นับต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2013 เป็นความผิด1  
การบังคับใช้กฎหมายท้องถิ่น (รัฐบัญญัติหรือเทศบัญญัติ) เป็นความรับผิดชอบของผู้ดูแลเมือง หรือผู้
ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ดูแลเมือง นายอําเภอจะเป็นผู้กําหนดขั้นตอนการตรวจสอบโดยรวมเข้าไว้ใน
หน้าที่ของชาวเมืองตามความเหมาะสม            

                                           
1  SALE OF DRINKING WATER IN SINGLE-SERVE PET BOTTLES BY LAW 

Section 1.  It shall be unlawful to sell non-sparkling, unflavored 
drinking water in single-serving polyethylene terephthalate (PET) bottles of  1 liter 
(34 ounces) or less in the Town of Concord on or after January 1,2013. 
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สถานประกอบการใดๆ ที่ทําการขายที่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายท้องถิ่นน้ีจะอยู่ภายใต้
บังคับของมาตรการการปรับที่ไม่เป็นความผิดทางอาญา (Non-criminal disposition fine) ตามที่
บัญญัติไว้ในภาคผนวก A ของระเบียบในการบังคับใช้กฎหมายท้องถิ่นภายใต้ M.G.L. มาตรา 40, 
§21D และกฎหมายท้องถิ่น เรื่องการฝ่าฝืนมาตรการที่ ไม่เป็นความผิดทางอาญา (Non-Criminal 
Disposition of Violations) ที่ออกโดยมาตรา 47 ของการประชุมเมือง 1984 ที่แก้ไขใหม่ ค่าปรับ
จะถูกชําระให้กับเมืองคองคอร์ด มลรัฐแมสซาชูเซตส์  (Massachusetts) 2 

โดยจะมีการเสียค่าปรับดังตาราง  ดังตารางที่ 3.1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                           
2 Section 3. Enforcement Process  

Enforcement of this Bylaw shall be the responsibility of the Town 
Manager or his/her designee. The Town Manager shall determine the inspection 
process to be followed, incorporating the process into other town duties as 
appropriate. Any establishment conducting sales in violation of this Bylaw shall be 
subject to a non-criminal disposition fine as specified in Appendix A of the 
Regulations for the Enforcement of Town Bylaws under M.G.L. Chapter 40, 21D and 
the Bylaw for Non-Criminal Disposition of Violations adopted under Article 47 of the 
1984 Town Meeting, as amended. Any such fines shall be paid to the Town of 
Concord. 
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ตารางที่ 3.1  
 

ค่าปรับในการขายนํ้าด่ืมบรรจุขวดพลาสติก ชนิดใช้ครั้งเดียวที่มีขนาด 1 ลิตร หรือ 34 (ออนซ์) หรือที่
มีขนาดเล็กกว่าน้ัน ในเมืองคองคอร์ด 

กฎหมายท้องถ่ิน 
 

ตารางค่าปรับ 
 

ค่าปรับที่อนุญาต 
 

หน่วยงานท่ีบงัคับใช ้
 

กฎหมายท้องถิ่น
เก่ียวกับนํ้าด่ืมในขวด
พลาสติก PET ชนิดใช้
ครั้งเดียว 
 
 

กระทําความผิดครั้ง
แรก 

กระทําความผิดครั้ง      
ที่สอง 

 

กระทําความผิดครั้งที่
สามและการกระทํา
ความผิดครั้งต่อไป 

เตือน 
 
25 ดอลลาร์สหรัฐ 
เท่ากับ 881 บาท 
(อัตราแลกเปลีย่น 
35.24 บาท) 
50 ดอลลาร์สหรัฐ  
เท่ากับ 1,762 บาท
(อัตราแลกเปลีย่น        
35.24 บาท) 

ผู้ดูแลเมืองที่ได้รับการ
แต่งต้ัง 

ที่มา : SALE OF DRINKING WATER IN SINGLE-SERVE PET BOTTLES BY LAW 

 
3.2 มาตรการการจัดเก็บภาษีสําหรับรา้นค้าและผูบ้ริโภค 

 
หากจะกล่ า ว ถึ ง กฎหมายที่ เ ก่ี ย วกั บ ก า ร จั ดก า รลดกา ร ใ ช้ แ ละก า รผ ลิ ต 

ขวดพลาสติกในการบรรจุ นํ้า ด่ืมในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายบังคับที่ เ ก่ียวข้องโดยตรง  
โดยเท่าที่ศึกษาพบว่า สหรัฐอเมริกา เมืองคองคอร์ด มลรัฐมิชิแกน( Michigan)  มลรัฐนิวยอร์ก  
(New York) มลรัฐไอโอวา (Iowa) กวม (Guam) ได้มีการตรากฎหมายเกี่ยวกับการลดการใช้หรือการ
ผลิตขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมเพ่ือเป็นมาตรการในการแก้ไขปัญหาขวดนํ้าด่ืมที่จะส่งผลกระทบ หรือ
ก่อให้เกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมดังจะกล่าวต่อไป 
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3.2.1 มลรัฐมิชิแกน ( Michigan ) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 กฎหมายเก่ียวกับเครื่องด่ืม (Michigan Beverage Container Deposit 

Law) 
 ให้คํานิยาม3ภาชนะเคร่ืองด่ืม" หมายความถึง โลหะ แก้ว กระดาษหรือภาชนะ

พลาสติกหรือภาชนะประกอบด้วยการรวมกันของวัสดุเหล่าน้ี ซึ่งมีปริมาณการบรรจุเครื่องด่ืมภายใน
ภาชนะเคร่ืองด่ืมที่มีปริมาตร 1 แกลลอนหรือน้อยกว่า4 

 ได้มีการบัญญัติมาตรการทางกฎหมายของเครื่องด่ืมบรรจุภาชนะทุกภาชนะ
ของเคร่ืองด่ืมที่มีการขายหรือเสนอขายโดยตัวแทนจําหน่ายที่อยู่ในรัฐน้ีโดยต้องระบุอย่างชัดเจน โดย
ลายนูนหรือแสตมป์ฉลากหรือวิธีการอ่ืน ๆ ที่ติดไว้อย่างแน่นหนาที่ภาชนะเคร่ืองด่ืมถึงการคืนเงิน 
มูลค่าของภาชนะและช่ือรัฐ  ตัวแทนจําหน่ายหรือผู้จัดจําหน่าย อาจจะปฏิเสธที่จะยอมรับภาชนะ
บรรจุเคร่ืองด่ืมที่ว่างเปล่าที่ไม่ได้ระบุช่ือรัฐ และราคาซื้อคืน แต่การคืนเงินค่าของภาชนะบรรจุ
เครื่องด่ืมที่ว่างเปล่าน้ี จะต้องไม่นําไปใช้กับภาชนะบรรจุเครื่องด่ืมที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ที่มี
มูลค่าซื้อคืนไม่น้อยกว่า 10 เซนต์ ที่มีตราประทับถาวรบนภาชนะซึ่งจะต้องระบุอย่างชัดเจนว่าส่งคืน
เพ่ือรับเงินมัดจําได้5 

                                           
   3 Michigan Beverage Container Deposit Law  445.571 Definitions 

4 Beverage container" means an airtight metal, glass, paper, or plastic 
container, or a container composed of a combination of these materials, which, at 
the time of sale, contains 1 gallon or less of a beverage 
  5 Michigan Beverage Container Deposit Law 

 (7) Every beverage container sold or offered for sale by a dealer 
within this state shall clearly indicate by embossing or by a stamp, a label, or other 
method securely affixed to the beverage container, the refund value of the 
container and the name of this state. A dealer or distributor may, but is not required 
to, refuse to accept from a person an empty returnable container which does not 
state on the container the refund value of the container and the name of this state. 
This subsection shall  not apply to a refillable container having a refund value of not 
less than 10 cents which has a brand name permanently marked on it. Each 
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ซึ่งการที่ผู้บริโภคเคร่ืองด่ืมที่บรรจุอยู่ในภาชนะ ผู้บริโภคจะต้องจ่ายเงินค่าภาชนะบรรจุ
เคร่ืองด่ืมต่อจํานวนหน่ึงหน่วย ประมาณ 10 เซนต์ และหากผู้บริโภคได้มีการส่งคืนภาชนะบรรจุ
เครื่องด่ืมที่ว่างเปล่าคืนให้กับผู้จําหน่ายหรือตัวแทนจัดจําหน่ายแล้วเงินที่ผู้บริโภคได้เสียไปนั้นจะ
นํามาพัฒนาโครงการในที่เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมในเมืองน้ันต่อไป 

3.2.2. มลรัฐนวิยอร์ก (New York) ประเทศสหรัฐอเมรกิา 
  กฎหมายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งรัฐนิวยอร์ก (NEW YORK STATE 
ENVIRONMENTAL CONSERVATION LAW) 

 เมืองนิวยอร์ก ได้มีการตราพระราชบัญญัติภาชนะที่สามารถส่งคืนและบังคับใช้
โดยฝ่ายรัฐของเมืองนิวยอร์ก กระทรวงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กระทรวงการเกษตรและการตลาด 
กระทรวงภาษีและการเงิน สํานักงานอัยการสูงสุด และโดยรัฐบาลท้องถิ่น6 

 มูลค่าการคืนเงิน 
 ได้มีการบัญญั ติมาตรการทางกฎหมายในการเค ร่ือง ด่ืมบรรจุภาชนะ              

ที่กําหนดห้ามผู้ขายหรือผู้เสนอขายเครื่องด่ืมในรัฐเว้นแต่ได้มีการเรียกเก็บมัดจําโดยผู้ได้รับอนุญาต 
และภาชนะดังกล่าวต้องมีการคืนเงินมูลค่าไม่น้อยกว่า 5 เซนต์ เมื่อมีการนํามาคืน ที่ได้ระบุไว้ใน 
NEW YORK STATE ENVIRONMENTAL CONSERVATION LAW Section 27-10117 

                                                                                                                        
container of this type shall clearly indicate, by a method securely affixed to the 
container, that the container is returnable for deposit. 

6 The New York state returnable container act can be enforced by the 
New York state department of environmental conservation, the New York state 
department of agriculture and markets, the New York state department of taxation 
and finance, the New York state attorney general and/or by your local government. 

7 § 27-1005. Refund value. 

No person shall sell or offer for sale a beverage container in this state 
unless the deposit on such beverage container is or has been collected by a 
registered deposit initiator and unless such container has a refund value of not less 
than five cents which is clearly indicated thereon as provided in 
section 27-1011 of this title. 
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3.2.3 มลรัฐไอโอวา  (Iowa) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 การควบคุมภาชนะบรรจุเครื่องด่ืม (BEVERAGE CONTAINERS 

CONTROL) 
 ได้กําหนดนิยาม8 คําว่า ภาชนะสําหรับบรรจุเครื่องด่ืม หมายถึงแก้วพลาสติก 

เหล็ก กระป๋อง โหล หรือกระดาษท่ีปิดสนิทใด ๆ ที่ใช้บรรจุเคร่ืองด่ืม9 
 มูลค่าการคนืเงิน 
 ได้มีการบัญญั ติมาตรการทางกฎหมายของเครื่อง ด่ืมบรรจุภาชนะการ 

คืนเงิน 10ผู้บริโภคจะต้องจ่ายเงินไม่น้อยกว่า 5 เซนต์ ให้กับตัวแทนจําหน่ายสําหรับเครื่องด่ืมที่บรรจุ
ในภาชนะเพ่ือการบริโภคนอกสถานที่ ที่ขายภายในเมืองน้ี และเมื่อมีการคืนภาชนะบรรจุเครื่องด่ืมที่
ว่างเปล่า ให้กับตัวแทนจําหน่าย ผู้บริโภคก็จะได้รับผลตอบแทนคืน11 

 นอกจากน้ีค่าเงินคืนที่ให้ไว้ในหมวด 1 ของส่วนน้ี ตัวแทนจําหน่าย หรือศูนย์การ
ไถ่ถอนที่รับภาชนะบรรจุเครื่องด่ืมที่ว่างเปล่า จะได้รับการชดเชยจากผู้จัดจําหน่ายที่ยอมรับภาชนะ
บรรจุเคร่ืองด่ืมที่ว่างเปล่า จํานวนหน่ึงเซนต์ ต่อหน่ึงภาชนะ12 
                                           

8 455C.1 Definitions 
9NEW YORK STATE ENVIRONMENTAL CONSERVATION LAW  2. “Beverage 

container” means any sealed glass, plastic, or metal bottle, can, jar or carton 
containing a beverage 

10 455C.2 Refund values 
  11 BEVERAGE CONTAINERS CONTROL 

1. A refund value of not less than five cents shall be paid by the 
consumer on each beverage container sold in this state by a dealer for consumption 
off the premises. Upon return of the empty beverage container upon which a refund 
value has been paid to the dealer or person operating a redemption center and 
acceptance of the empty beverage container by the dealer or person operating a 
redemption center, the dealer or person operating a redemption centers hall return 
the amount of the refund value to the consumer. 

12 2. In addition to the refund value provided in subsection 1 of this 
section, a dealer, or person operating a redemption center who redeems empty 
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3.2.4 กวม (Guam) สหรัฐอเมริกา    
สุขภาพและความปลอดภัย   
Guam การรีไซเคิลภาชนะบรรจุเครื่องด่ืมปี 2010 (ENVIRONMENTAL 

PROTECTION AGENCY) 
ได้กําหนดความหมายของคําว่า การคืนเงิน หมายถึง จํานวนเงินที่จะได้รับคืน เมื่อมี

การนํามา หรือคืนภาชนะบรรจุเคร่ืองด่ืมที่ว่าง13 
เป้าหมายเพื่อลดของเสีย 
ได้กําหนดค่าธรรมเนียมของเคร่ืองด่ืม14  และได้มีการได้มีการบัญญัติมาตรการทาง

กฎหมายของเครื่องด่ืมบรรจุภาชนะให้ผู้จัดจําหน่ายเคร่ืองด่ืมทุกชนิด จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม
เคร่ืองด่ืมที่บรรจุภาชนะที่ผลิตหรือนําเข้ามาในเมือง Guam โดยรายช่ือของภาชนะที่บรรจุเครื่องด่ืมที่
จะได้รับการอนุมัติจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมตามท่ีกําหนดไว้ โดยจะเริ่มในอัตราที่ 5 เซนต์ ต่อภาชนะ
บรรจุเคร่ืองด่ืม เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ตามมาตรา 44.15 

                                                                                                                        
beverage containers or a dealer agent shall be reimbursed by the distributor 
required to accept the empty beverage containers an amount which is one cent per 
container. A dealer, dealer agent, or person operating a redemption center may 
compact empty metal beverage containers with the approval of the distributor 
required to accept the containers. 

13 ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY  (y) Refund value refers to the 
amount of the deposit fee refunded to a redeemer in exchange for an empty 
deposit beverage container 

14  ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 44105. Deposit Beverage 
Container Fee. 

15 ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (a) every deposit beverage 
distributor shall pay to the Department a deposit beverage container fee on each 
individual beverage container manufactured in or imported into Guam that has been 
identified by the Department on the list of approved containers. The fee shall be 
imposed only once on the same deposit beverage container. The fee shall begin at a 
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โดยกําหนดไว้ใน 10 GCA สุขภาพและความปลอดภัย. 44 GUAM BEVERAGE 
CONTAINER RECYCLING ACT OF 2010 

 
3.3 มาตรการการบริหารจัดการขยะและของเสีย 

 
จากการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น หากจะมีวิธีที่เก่ียวข้องกับการกําจัดขวดพลาสติกบรรจุ

นํ้าด่ืม คือ วิธีการการจัดการและบริการเก่ียวกับขยะและของเสียตามแต่ละประเภท โดยจัดให้มี
องค์กรที่มีบทบาท อํานาจหน้าที่ เข้ามาเก่ียวข้อง รวมถึงกฎหมายที่นํามาใช้ในการจัดการที่มี
มาตรการ ขั้นตอนการบริหาร เก่ียวกับขยะและของเสีย 

3.3.1 กฎหมายการจัดการขยะและการทําความสะอาด ฉบับที่ 137 ปี 1970 
(WASTE MANAGEMENT AND PUBLIC CLEANSING LAW No. 137 of 1970) 

 ในกฎหมายน้ี ของเสีย  หมายถึง ขยะ ขยะขนาดใหญ่  ขี้เถ้า ตะกอน ถ่าน โคลน  
สิ่งปฏิกูล ของเสียประเภทนํ้ามัน ประเภทที่เป็นกรด ประเภทที่เป็นด่าง ซากสัตว์ และสิ่งสกปรก 
สิ่งของที่ไม่มีความจําเป็น ประเภทอ่ืน ๆ ซึ่งอยู่ในสถานะที่เป็นของแข็งหรือของเหลว 16 โดยได้มีการ
แบ่งของเสียไว้ทั้งหมด 4 ประเภท ดังน้ี  

1. ของเสียทั่วไป  หมายถึง ของเสียอ่ืนที่ไม่ใช่ของเสียจากอุตสาหกรรม17 
2. ของเสียทั่วไปท่ีต้องควบคุมพิเศษ หมายถึง ของเสียทั่วไปซึ่งอาจก่อให้เกิด

ระเบิด สารพิษ  แพร่เช้ือ หรือมีลักษณะอ่ืน ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ หรือเกิด
อันตรายต่อสุขภาพหรือสภาพแวดล้อมในการดํารงชีวิต18 

                                                                                                                        
rate of five cents (5 C) per deposit beverage container, unless and until the 
Department determines otherwise as in accordance with 44105(d) of this Chapter 44. 

16 Article 2 
In this Law, "waste" refers to refuse, bulky refuse, ashes, sludge, 

excreta, waste oil, waste acid and alkali, carcasses and other filthy and unnecessary 
matter, which are in solid or liquid state (excluding radioactive waste and waste 
polluted by radioactivity). 

17 In this Law, "municipal solid waste" refers to waste other than 
industrial waste 
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3. ของเสียจากกากอุตสาหกรรม19 หมายถึง  ของเสียที่เกิดจากการประกอบ
กิจการ เช่น เถ้า ถ่าน ตะกอนนํ้ามัน โคลน ของเสียประเภทกรด ประเภทด่างของเสียพลาสติก และ
อ่ืน ๆ20  ตลอดจนของเสียที่มีการนําเข้าหรือผู้ที่เข้าประเทศนําติดตัวมา21 

4. ของเสียจากกากอุตสาหกรรมที่ต้องควบคุมพิเศษ หมายถึง กากอุตสาหกรรม
ที่ก่อให้เกิดของเสีย อันตราย ระเบิด  มีพิษ ติดเช้ือ หรือที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ รวมถึง
สภาพแวดล้อมในการดํารงชีพ22 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        
18 In this Law, "specially controlled municipal solid waste" refer to those 

municipal solid waste specified by a Cabinet Order as wastes which are explosive, 
toxic, infectious or of a nature otherwise harmful to human health or the living 
environment 

19 In this Law, "industrial waste" refer to the waste categories defined 
below: 

20
 Ashes, sludge, waste oil, waste acid, waste alkali, waste plastics and 

others specified by a Cabinet Order among all the wastes left as a result of business 
activity 

21 Imported waste (excluding the kinds of waste defined in the preceding 
Item, those wastes attributable to navigation of a ship or aircraft  

22 In this Law, "specially controlled industrial waste" refer to those 
industrial wastes specified by a Cabinet Order as wastes which are explosive, toxic, 
infectious or of a nature otherwise harmful to human health and the living 
environment 
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3.3.2 หลักการบริหารจัดการของเสีย23 (Principle of Management within 
Japan and Restriction of Imports) 

 (1) ความรับผิดชอบของประชาชน24 
 มีหน้าที่ในการให้ความร่วมมือกับรัฐบาล  ในการจํากัด ลดการปล่อย                   

ของเสีย นําของเสียกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงการคัดแยกของเสียและการกําจัดของเสียที่ตนเองได้กระทํา
ให้เกิดขึ้น25 

 (2) ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ26 
 ผู้ประกอบการธุรกิจมีหน้าที่จัดการของเสียอันเกิดจากการประกอบกิจการ

อย่างเหมาะสม27  โดยผู้ประกอบการจะต้องลดปริมาณการของเสียให้น้อยลง โดยการนําของเสียนํา
กลับมาใช้ซ้ําหรือนํากลับมาใช้ใหม่  จัดให้มีกระบวนการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากการประกอบ
ธุรกิจต้องจัดให้มีกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภาชนะบรรจุภัณฑ์ รวมถึงพัฒนากระบวนการผลิต  
อีกทั้ง จัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการที่เหมาะสมสําหรับของเสียที่เกิดขึ้น หรือจัดการกับบรรจุภัณฑ์
ที่ใช้แล้วให้อยู่ในสภาพที่สามารถจัดการได้โดยไม่ยาก28             

                                           
23 Principle of Management within Japan and Restriction of Imports 
24 Responsibilities of Citizens 
25 Article 2-3  

The citizens shall cooperate with the central government and local 
governments in their activities for waste reduction by restricting their waste 
discharge, using recycled Articles or otherwise contributing toward the recycling and 
re-use of waste, sorting waste prior to discharge, managing of waste by themselves as 
far as possible and so on. 

26 Responsibilities of Businesses 
27 Article 3  
The businesses shall appropriately manage of, the waste left as a 

result of their business activities 
28 The businesses must endeavor to reduce the amount of waste by 

recycling or re-use of waste. The businesses shall assess the handling or processing 
difficulty of the waste generated when the products, their containers or whatever 
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ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลกลางและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือปฏิบัติ
ตามนโยบายเพ่ือลดการปล่อยของเสียและการจัดการของเสียที่เหมาะสม29  เช่น มีการพัฒนา หรือ
คิดค้นวิธีการผลิตบรรจุภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถนํากลับมาใช้ได้ใหม่บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพ่ือลดปริมาณของเสียอันเกิดจากสถาน
ประกอบการลดการผลิตหรือการใช้ที่มากเกินความจําเป็นการจัดเก็บของเสียและนําของเสียกลับมา
ใช้ใหม่  เป็นต้น 

  (3) ความรับผิดชอบของรัฐบาลกลางและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน30  
 มีหน้าที่จัดให้มีมาตรการการส่งเสริม การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการของ

เสีย มีระบบการจัดการของเสียที่เหมาะสม  โดยรัฐบาลกลางต้องเข้ามามีส่วนสนับสนุนทางด้าน
เทคนิคและการเงินแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการของเสีย และมีการวางแผนการพัฒนา
ระบบจัดการของเสียภายในประเทศอยู่เสมอ31 (มาตรา 4) 

                                                                                                                        
they manufacture, process and seller the like are discarded. They shall develop such 
products, containers or the like which are unlikely to present handling or processing 
difficulty, provide information on appropriate management of the waste generated 
when the products, their containers or the like are discarded, or take some other 
actions to ensure appropriate management of the said products, containers or the 
like without difficulty 

29 In addition to the preceding duties in this Article, the businesses shall 
cooperate with the central government and local governments in their activities to 
reduce waste, ensure appropriate management and so on. 

30 Responsibilities of the Central government and Local Governments 
31 Article 4  

The central government shall collect information about waste, keep it 
in orderly arrangement and use it, take measures for promotion of waste 
management technology development and also take suitable action for proper and 
smooth waste management throughout Japan. The central government shall 
endeavor to give the necessary technical and financial assistance to the 
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3.3.3 กฎหมายพื้นฐานสําหรับการสร้างสังคมที่ใช้ทรัพยากรระบบหมุนเวียน32 
  การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน33  

(1) การนําทรัพยากรมาใช้หมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้ความสําคัญ
กับสิ่งแวดล้อม และควรลดปริมาณการจําหน่าย 

(2) จัดให้มีระบบการการจัดการ และกระบวนการกําจัด ที่ ชัดเจนเพ่ือ             
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม และในการนําทรัพยากรมาใช้หมุนเวียนให้เกิดประโยชน์  

 หลักการในการจัดการและการนําทรัพยากรมาใช้หมุนเวียน34 

                                                                                                                        
municipalities and to the prefectural governments for adequate performance of their 
duties mentioned in the preceding two Paragraphs. 

32 The Basic Act for Establishing a Sound Material-Cycle Society                   
(Act No.110 of 2000) 

33 Article 6 (Cyclical use and Disposal of Circulative Resources)                           

(1) Circulative resources must be put into cyclical use to the greatest extent 
possible, in light of the need to reduce environmental load by decreasing the 
quantity disposed of. (2) The cyclical use and disposal of circulative resources must 
be undertaken properly so as not to pose impediments to environmental 
conservation. 

34 Article 7 (Basic Principles of the Cyclical use and Disposal of Circulative 
Resources) 

The cyclical use and disposal of circulative resources must be 
undertaken to the extent technologically and economically possible, taking it into 
full consideration that, for the reduction of environmental load, it is necessary to 
proceed under the provisions of the following items. However, consideration must 
be given to not proceeding under the provisions of the following items if it is 
deemed effective in reducing environmental load not to proceed under those 
provisions 
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 ระบบการจัดการและการนําทรัพยากรมาใช้หมุนเวียน จะต้องมีการ
ดําเนินการอย่างเป็นระบบและนําเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการ ลดการใช้ทรัพยากร  รวมถึงการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม 

(1) การนําช้ินส่วนของทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ 
(2) การลดการใช้ทรัพยากรท่ีใช้ได้เพียงคร้ังเดียว 
(3) ความสมบูรณ์ของทรัพยากรท่ีนํากลับมาใช้ใหม่ 
(4) กระบวนการกําจัดของเสียและการนําทรัพยากรมาใช้หมุนเวียนได้

อย่างเหมาะสม  35 

 

 

 

 

                                           
35 The cyclical use and disposal of circulative resources must be 

undertaken to the extent technologically and economically possible, taking it into 
full consideration that, for the reduction of environmental load, it is necessary to 
proceed under the provisions of the following items. However, consideration must 
be given to not proceeding under the provisions of the following items if it is 
deemed effective in reducing environmental load not to proceed under those 
provisions. (i) Regarding the entirety of, or one part of, circulative resources, that 
what can be reused must be reused. (ii) Regarding the entirety of, or one part of, 
circulative resources, that what are not reused under the preceding item (i) and can 
be reclaimed must be reclaimed. (iii) Regarding the entirety of, or one part of, 
circulative resources, that what is not reused under the above item (i) nor reclaimed 
under the preceding item (ii), and from which heat recovery is possible, heat 
recovery must be undertaken. (iv) Regarding the entirety of, or one part of, 
circulative resources, that what does not undergo cyclical use under the foregoing 
three items must be disposed of 
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3.4 มาตรการการจัดการบรรจุภัณฑ์และของเสีย  
 

จากการศึกษาในสหภาพยุโรป  หากจะมีวิธีที่เกี่ยวข้องกับการกําจัดขวดพลาสติกบรรจุ
นํ้าด่ืม คือ วิธีการการจัดการบรรจุภัณฑ์และของเสีย โดยจัดให้มีองค์ที่มีบทบาท อํานาจหน้าที่ เข้ามา
เก่ียวข้อง  รวมถึงกฎหมายท่ีนํามาใช้ในการจัดการที่มีมาตรการ ขั้นตอนการบริหาร เก่ียวกับบรรจุ
ภัณฑ์และของเสีย ดังน้ี 

 
รัฐสภายุโรปและ Council Directive 94/62 / EC ของ 20 ธันวาคม 1994 

บนบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของเสีย 
(EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL DIRECTIVE 94/62/EC of 20 December 

1994on packaging and packaging waste) 
คําจํากัดความ 
ระเบียบบรรจุภัณฑ์ ฉบับใหม่ ได้ขยายความในความหมายของสิ่งที่ถือว่าเป็น “บรรจุ

ภัณฑ์” มากขึ้น ดังน้ี คําว่า “บรรจุภัณฑ์” หมายถึง สินค้าทุกชนิดที่ทําจากวัสดุใดๆ ที่นํามาใช้สําหรับ
ห่อหุ้ม ป้องกัน ลําเลียง จัดส่ง และนําเสนอสินค้าต้ังแต่วัตถุดิบถึงสินค้าที่ผ่านการผลิต ต้ังแต่ผู้ผลิตถึง
ผู้ใช้หรือผู้บริโภคบรรจุภัณฑ์” ประกอบด้วย: 

 บรรจุภัณฑ์สําหรับการขาย (Sales packaging) หรือบรรจุภัณฑ์ลําดับที่หน่ึง ได้แก่
บรรจุภัณฑ์ที่ใช้เป็นส่วนหน่ึงของการขายของให้กับผู้ใช้รายสุดท้ายหรือผู้บริโภค ณ จุดซื้อบรรจุภัณฑ์
กลุ่ม (Group packaging) หรือบรรจุภัณฑ์ลําดับที่สอง ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ที่จุดซื้อ 

กลุ่มสินค้าที่มีจํ านวนขายมากกว่าหน่ึง  ไม่ ว่าสินค้า น้ันจะถูกขายให้กับผู้ ใ ช้              
รายสุดท้ายหรือผู้บริโภคหรือไม่ก็ตาม และไม่ว่าบรรจุภัณฑ์น้ีจะถูกใช้เพ่ือการดึงสินค้าจาก                 
ช้ันวางของ ณ  จุดขายก็ตาม บรรจุภัณฑ์น้ีสามารถถูกดึงออกจากสินค้าโดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
ลักษณะเฉพาะตัวของสินค้า 

บรรจุภัณฑ์สําหรับการขนส่ง หรือบรรจุภัณฑ์ลําดับที่สาม ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ที่ใช้สําหรับ
ช่วยในการลําเลียงและขนส่งสินค้า ที่ขายจํานวนมากหรือกลุ่มบรรจุภัณฑ์ เพ่ือป้องกันความเสียหาย
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ทางกายภาพระหว่างการขนส่งบรรจุภัณฑ์สําหรับการขนส่งไม่รวมตู้คอนเทนเนอร์สําหรับการขนส่ง
ทางถนนรางเลื่อน เรือ หรือ ทางอากาศ 36 
 ความหมายของ “บรรจุภัณฑ์” จะได้รับการเพ่ิมเติมตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้   

                                           
36 EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL DIRECTIVE 94/62/EC of 20 

December 1994on packaging and packaging waste 
Article 3 
Definitions 
For the purposes of this Directive: 
1. ‘packaging’ shall mean all products made of any materials of any 

nature to be used for the containment, protection, handling, delivery and 
presentation of goods, from raw materials to processed goods, from the producer to 
the user or the consumer. 

‘Non-returnable’ items used for the same purposes shall also be 
Considered to constitute packaging. ‘Packaging’ consists only of: 
(a) sales packaging or primary packaging, I. e. packaging conceived so as 

to constitute a sales unit to the final user or consumer at the point of purchase; 
(b) grouped packaging or secondary packaging, I. e. packaging conceived 

so as to constitute at the point of purchase a grouping of a certain number of sales 
units whether the latter 
is sold as such to the final user or consumer or whether it serves only as a means to 
replenish the shelves at the point of sale; it can be removed from the product 
without affecting its characteristics; 

(c) transport packaging or tertiary packaging, I. e. packaging conceived so 
as to facilitate handling and transport of a number of sales units or grouped 
packaging’s in order to 

Prevent physical handling and transport damage. Transport packaging 
does not include road, rail, ship and air containers 
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(1) รายการที่จะได้รับการพิจารณาจะได้รับการบรรจุภัณฑ์หากพวกเขาสามารถ
ดําเนินการตามคํานิยามดังกล่าวข้างต้น  ซึ่งบรรจุภัณฑ์นอกจากนี้ยังอาจดําเนินเว้นแต่รายการเป็น
ส่วนหน่ึงของผลิตภัณฑ์และเป็นสิ่งที่จําเป็นเพ่ือประกอบด้วยสนับสนุนหรือรักษาผลิตภัณฑ์ตลอดอายุ
การใช้งานและทั้งหมดมีจุดมุ่งหมายที่จะใช้บริโภคหรือจําหน่าย  

(2) รายการที่ได้รับการออกแบบ ณ จุดขายและขายสิ่งที่ทิ้งได้ หรือสินค้าที่ขายหรือ
ได้รับการออกแบบ ณ จุดขาย จะได้รับการพิจารณาให้เป็นบรรจุภัณฑ์ โดยให้ปฏิบัติตามหน้าที่ของ
บรรจุภัณฑ์   

(3) ส่วนประกอบบรรจุภัณฑ์และองค์ประกอบเสริมที่รวมเข้าบรรจุภัณฑ์จะต้องได้รับ
การพิจารณาให้เป็นส่วนหนึ่งของบรรจุภัณฑ์  ซึ่งพวกเขามีการบูรณาการ องค์ประกอบเสริมมากับ
ผลิตภัณฑ์และการดําเนินการบรรจุภัณฑ์ จะได้รับการพิจารณาเพ่ือเป็นบรรจุภัณฑ์จนกว่าพวกเขาจะ
เป็นส่วนหน่ึงของผลิตภัณฑ์น้ีและองค์ประกอบทั้งหมดมีวัตถุประสงค์ที่จะบริโภคหรือจําหน่ายด้วยกัน 
เช่น ช้อนตวงผงซักฟอกที่มาพร้อมกับผงซักฟอก37 

                                           
37 The definition of ‘packaging’ shall be further based on the criteria set 

out below.The items listed in Annex I are illustrative examples of the application of 
these criteria. 

(i) Items shall be considered to be packaging if they fulfill the 
abovementioned definition without prejudice to other functions which the packaging 
might also perform, unless the 

item is an integral part of a product and it is necessary to contain, 
support or preserve that product throughout its lifetime and all elements are 
intended to be used, consumed 

Or disposed of together. 
(ii) Items designed and intended to be filled at the point of sale and 

‘disposable’ items sold, filled or designed and intended to be filled at the point of 
sale shall be considered to be 

Packaging provided they fulfill a packaging function. 
(iii) Packaging components and ancillary elements integrated into 

packaging shall be considered to be part of the packaging into which they are 
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4. 'ป้องกัน' จะหมายความถึงการลดปริมาณและอันตรายต่อสภาพแวดล้อมของ 
 - บรรจุภัณฑ์ของวัสดุหรือมวลสารและบรรจุภัณฑ์ของเสีย 

                 - บรรจุภัณฑ์และของเสียบรรจุภัณฑ์ใน ขัน้ตอน กระบวนการผลิตและการจัด
จําหน่าย การใช้ประโยชน์และการกําจัด โดยเฉพาะอย่างย่ิงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสะอาด 38 

5. “นํามาใช้ใหม่” หมายความว่าการดําเนินการใด ๆ โดยท่ีบรรจุภัณฑ์ซึ่งออกแบบมา
เพ่ือให้บรรลุภายในวงจรชีวิตข้ันตํ่าของการเดินทางหรือหมุนเติม หรือใช้สําหรับวัตถุประสงค์เดียวกัน
ที่ถูกกําเนิดขึ้นมีหรือไม่มีการสนับสนุนของผลิตภัณฑ์ที่สามารถนํามาหมุนเวียน บรรจุภัณฑ์ที่นํา
กลับมาใช้ดังกล่าวจะกลายเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ไม่มีคุณค่าเมื่อไม่มีการนํามาใช้ 39 

                                                                                                                        
integrated. Ancillary elements hung directly on, or attached to, a product and which 
perform a packaging function shall be considered to be packaging unless they are an 
integral part of this product and all elements are intended to be consumed or 
disposed of together. 

38 4. ‘prevention’ shall mean the reduction of the quantity and of the 
harmfulness for the environment of: 

— materials and substances contained in packaging and packaging 
waste, 

— packaging and packaging waste at production process level and at 
the marketing, distribution, utilization and elimination stages, in particular by 
developing ‘clean’ products and technology; 

39 5 ‘reuse’ shall mean any operation by which packaging, which has 
been conceived and designed to accomplish within its life cycle a minimum number 
of trips or rotations, is refilled or used for the same purpose for which it was 
conceived, with or without the support of auxiliary products present on the market 
enabling the packaging to be refilled; such reused packaging will become packaging 
waste when no longer subject to reuse; 
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7 “รีไซเคิล” หมายความว่าการปรับกระบวนการในขั้นตอนการผลิตของวัสดุของเสีย
เพ่ือวัตถุประสงค์เดิมหรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ รวมทั้งการรีไซเคิลอินทรีย์ แต่ไม่รวมถึงการนํา
ทรัพยากรพลังงานกลับคืน40 

ข้อ 6 
การนํากลับคืนทรัพยากรและการรีไซเคิล 
เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสมาชิกรัฐจะต้องใช้มาตรการท่ีจําเป็นเพ่ือให้บรรลุ

เป้าหมายดังต่อไปน้ี ครอบคลุมทั้งในดินแดนของพวกเขา 
(A) ภายใน 30 มิถุนายน 2001 ต้ังแต่ร้อยละ 50  ถึงร้อยละ 65  โดยน้ําหนักของเสีย

จากบรรจุภัณฑ์จะได้รับการนําทรัพยากรกลับคืนหรือเผาที่โรงงานเผาขยะกับการนําทรัพยากร
กลับคืนมา 

(B) ภายใน 31 ธันวาคม 2008  ร้อยละ 60 เป็นอย่างน้อยโดยนํ้าหนักของของเสียบรรจุ
ภัณฑ์ที่จะได้รับการนําทรัพยากรกลับมาหรือเผาในเตาเผาขยะพืชที่มีการนําทรัพยากรพลังงาน
กลับมา 

(C) ภายใน 30 มิถุนายน 2001 ต้ังแต่ร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 45 เป็นสูงสุดโดยนํ้าหนัก
ของจํานวนทั้งสิ้นของวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่ในบรรจุภัณฑ์ของเสียจะถูกนํากลับมาใช้อย่างน้อยร้อยละ 
15 ของน้ําหนักวัสดุบรรจุภัณฑ์  

(D) ภายใน 31 ธันวาคม 2008 ต้ังแต่ร้อยละ 55  ถึงร้อยละ 80  เป็นสูงสุดโดยนํ้าหนัก
ของเสียจากบรรจุภัณฑ์จะถูกนํากลับมาใช้ใหม่ 

(E) ภายใน 31 ธันวาคม 2008 การรีไซเคิลน้อยที่สุดต่อไป สําหรับวัสดุที่มีอยู่ในขยะ
บรรจุภัณฑ์จะเป็นไปตามเป้าหมาย 

(1) ร้อยละ 60 ของน้ําหนักกระจก 
(2) ร้อยละ 60 ของน้ําหนักกระดาษและคณะกรรมการ 
(3) ร้อยละ 50 ของน้ําหนักโลหะ 
( 4)  ร้ อยละ  22 .5  ของน้ํ าห นักพลาส ติก นับ เฉพาะ วัส ดุที่ ถู ก นํ ากลับมา  
(5) ร้อยละ 15 ของน้ําหนักงานไม้41 

                                           
40 7 ‘recycling’ shall mean the reprocessing in a production process of 

the waste materials for the original purpose or for other purposes 
including organic recycling but excluding energy recovery; 
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41 Article 6 

Recovery and recycling 
1. In order to comply with the objectives of this Directive, Member 

States shall take the necessary measures to attain the following targets covering the 
whole of their territory: 

(a) no later than 30 June 2001 between 50 % as a minimum and 65 % 
as a maximum by weight of packaging waste will be recovered or incinerated at 
waste incineration plants with energy recovery; 

(b) no later than 31 December 2008 60 % as a minimum by weight of 
packaging waste will be recovered or incinerated at waste incineration plants with 
energy recovery; 

(c) no later than 30 June 2001 between 25 % as a minimum and 45 % 
as a maximum by weight of the totality of packaging materials 

contained in packaging waste will be recycled with a minimum of 15 % by weight for 
each packaging material; 

(d) no later than 31 December 2008 between 55 % as a minimum and 
80 % as a maximum by weight of packaging waste will be recycled; 

(e) no later than 31 December 2008 the following minimum recycling 
targets for materials contained in packaging waste will be attained: 

(i) 60 % by weight for glass; 
(ii) 60 % by weight for paper and board; 
(iii) 50 % by weight for metals; 
(iv) 22.5 % by weight for plastics, counting exclusively material 

that is recycled back into plastics; 
(v) 15 % by weight for wood. 
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3.5 มาตรการการกําจัดของเสีย  
 

ในประเทศไต้หวันได้มีการตรากฎหมายเก่ียวข้องกับการกําจัดของเสียขึ้นเพ่ือดูแลและ
รักษาสิ่งแวดล้อม และลดการก่อให้เกิดมลพิษร้ายแรงต่อสภาพแวดล้อมในประเทศ ดังจะกล่าว
ต่อไปนี้ 

พระราชบญัญติัการกําจัดของเสีย  (Waste Disposal Act) 
บทที่ 2 การกําจัดขยะทั่วไป 
ข้อ 15 สําหรับบรรจุภัณฑ์และภาชนะดังกล่าว  หลังจากการบริโภคหรือการใช้งาน   

มีเพียงพอที่จะผลิตขยะที่มีลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังต่อไปน้ีและก่อให้เกิดความกังวลของมลพิษ
ร้ายแรงต่อสภาพแวดล้อมของผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าของบรรจุภัณฑ์และภาชนะบรรจุที่มีปัญหาดังกล่าว 
หรือผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าวัตถุดิบจะต้องรับผิดชอบสําหรับการรีไซเคิลการจัดการและการกําจัด โดย
ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบสําหรับการรีไซเคิล  การจัดการบรรจุภัณฑ์ ที่มีลักษณะ 

1. ยากที่จัดการ 
2. มีส่วนประกอบที่ต้องใช้ระยะเวลาในการย่อยสลาย 
3. มีส่วนประกอบที่เป็นสารอันตราย 
4. มีคุณค่าหากนํามารีไซเคิลและนํามาใช้ใหม่ 
เจ้าหน้าที่จะประกาศขอบเขตสําหรับบรรจุภัณฑ์และภาชนะดังกล่าว และรัฐวิสาหกิจที่

รับผิดชอบในการรีไซเคิลและกระบวนการกําจัด42 

                                           
42 Waste Disposal Act 

Chapter 2 The Disposal of General Waste 
Article 15 
For articles and the packaging and containers thereof that, after 

consumption or use, are sufficient to produce general waste possessing one of the 
following characteristics and cause concern of serious pollution to the environment, 
the manufacturer or importer of the articles and the packaging and containers 
thereof at issue or the manufacturer or importer of the raw materials shall bear 
responsibility for recycling, clearance and disposal and the vendor shall bear 
responsibility for recycling, clearance work. 
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ข้อ 16  ผู้ประกอบการมีหน้าที่รับผิดชอบในการรีไซเคิลและการจัดการ ประกาศอย่าง
เป็นทางการตามวรรค 2 ของข้อที่กล่าวมาแล้ว (ในที่น้ีเรียกว่าผู้ประกอบการมีความรับผิดชอบ) 
จะต้องลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจ  ผู้ผลิตตามปริมาณการผลิตในไตรมาสปัจจุบันและผู้นําเข้า
ตามปริมาณการนําเข้าการรายงานไปยังศุลกากรจะต้องภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รายงาน และจะมี
การชําระภาษีธุรกิจทุกไตรมาส  ในการรีไซเคิลจ่ายค่าธรรมเนียม การจัดการ และการกําจัดให้
สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายอัตราการได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจส่วนกลาง ค่าธรรมเนียมกองทุนเหล่านี้จะ
ถูกนํามาใช้สําหรับรีไซเคิล หลักทรัพย์จัดการกองทุนและสถาบันการเงินจะได้รับการว่าจ้างในการเก็บ
รวบรวมและเก็บรักษาของค่าธรรมเนียม เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจก็จะมีการตรวจสอบการเก็บรวบรวม
การเก็บรักษาและการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมเมื่อผู้นําเข้าในวรรคก่อนรายงานปริมาณ การนําเข้า
ไปยังศุลกากรแต่ก็ยังต้องมีหน้าที่รายงานวัสดุของภาชนะบรรจุและข้อกําหนดอ่ืน ๆ ที่กําหนดโดย 
ผู้มีอํานาจ 

 เมื่อมีการผลิตหรือการนําเข้าบรรจุภัณฑ์ ผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบซึ่งในการ
ผลิตจะไม่ทิ้งของเสียภายในประเทศรวมถึงส่งเอกสารปริมาณการผลิต ปริมาณการนําเข้าของ 
บรรจุภัณฑ์ รวมถึงเงินค่าธรรมเนียมที่จะต้องเสียค่าใช้จ่าย 

เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจกลางในการปรึกษาหารือกับผู้มีอํานาจในอุตสาหกรรมกลางก็จะมี
การตรวจสอบข้อบังคับ การจัดการสําหรับการลงทะเบียนการรายงานวิธีการชําระเงินค่าธรรมเนียม
ขั้นตอนการกําหนดเวลาการหักเงินคืนเงินและเรื่องอ่ืน ๆ ที่มีผลผูกพันสําหรับผู้ประกอบการมีความ
รับผิดชอบในวรรค 1 

 

                                                                                                                        
1. Difficult to clear or dispose of 
2. Contains a component that does not readily decompose over a long 

period 
3. Contains a component that is a hazardous substance 
4. Is valuable for recycling and reuse 
The central competent authority shall officially announce the scopes for 

the articles and the packaging and containers thereof and the enterprises responsible 
for recycling, clearance and disposal in the foregoing paragraph. 
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คณะกรรมการการตรวจสอบที่จัดต้ังขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ที่มีอํานาจกลางจะต้องพิจารณา
อัตราค่าธรรมเนียมในการรีไซเคิล โดยพิจารณาจากวัสดุ ปริมาณ นํ้าหนัก ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยพิจารณาจากวัสดุปริมาณ นํ้าหนัก ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม การนํากลับมาใช้ใหม่  
การรีไซเคิล การกวาดล้าง รวมถึงการค่าใช้จ่ายในการรีไซเคิลและการกําจัดและการจัดการส่วนการ
ตรวจสอบและการเก็บค่าใช้จ่ายกองทุนเง่ือนไขทางการเงินเป็นการสร้างแรงจูงใจในการนํามารีไซเคิล 
รวมถึงปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องโดยส่งความเห็นไปยังผู้มีอํานาจ เพ่ือขออนุมัติและประกาศอย่างเป็น
ทางการโดยเจ้าหน้าที่ ผู้มีอํานาจต้องกําหนดกฎระเบียบของสถานประกอบการสําหรับทรัพยากรการ
รีไซเคิลอัตราค่าธรรมเนียม  

                                           
43 Article 16 

The enterprises responsible for recycling, clearance and disposal 
officially announced pursuant to Paragraph 2 of the foregoing article (herein referred 
to as the responsible enterprises) shall register with the competent authority; a 
manufacturer, based on the manufacturing volume for the current quarter, and an 
importer, based on the import volume reported to customs, shall, within fifteen days 
after the reporting and payment of business taxes every quarter, pay recycling, 
clearance and disposal fees in accordance with the fee rates approved by the 
central competent authority; these fees shall be use for the Resource Recycling 
Management Fund and a financial institution shall be commissioned for the 
collection and safekeeping of the fees; the central competent authority shall 
determine the collection, safekeeping and utilization regulations thereof. 

When an importer in the foregoing paragraph reports its import 
volume to customs, it shall also report container materials and the other 
specifications of articles and containers designated by the central competent 
authority. 

Those responsible enterprises for which manufactured or imported 
articles and the packaging and containers thereof are not discarded domestically or 
do not produce waste after use may submit relevant verification documents for a 
deduction  of manufacturing volumes or import volumes or a refund of fees. 
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3.6 มาตรการส่งเสริมให้ใชภ้าชนะบรรจุขวดที่สามารถนํากลับมาใชไ้ด้ซ้ํา 
 

เท่าที่ผู้เขียนได้ทําการศึกษาค้นคว้า ยังไม่พบว่ามีประเทศ หรือ รัฐ หรือ เมืองใดที่ออก
กฎหมายบังคับใช้มาตรการน้ีเป็นมาตรการหลักในการลดปริมาณการลดการใช้ขวดพลาสติกเพ่ือบรรจุ  
นํ้าด่ืม จะมีก็แต่เพียงใช้มาตรการน้ีเป็นมาตรการเสริมเท่าน้ัน หรือเป็นการณรงค์ให้ลดการใช้  
ยกตัวอย่าง เช่น  เมืองบันดานูน รัฐนิวเซาท์เวลส์  เครือรัฐ 
 ออสเตรเลีย ประกาศเป็นโครงการ “Bundy on Tap” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการ
รณรงค์ห้ามขายน้ําด่ืมบรรจุขวดแบบด่ืมแล้วทิ้งภายในเมือง โดยให้แทนที่สินค้าเหล่าน้ันด้วยขวดนํ้า
ด่ืมแบบใช้แล้วสามารถเติมด่ืมใหม่ได้อีกจากก๊อกนํ้าประปาภายในเมือง เน่ืองจากกระบวนการผลิตนํ้า
ด่ืมลักษณะดังกล่าวไม่ได้มีความพิเศษอะไร ผู้ประกอบการใช้นํ้าประปามาบรรจุขวดขายชาวบ้านและ
อาศัยตราสินค้าหรือลักษณะบรรจุภัณฑ์ดึงดูดผู้บริโภค ทั้ง ๆ ที่วัตถุดิบแหล่งนํ้ามาจากนํ้าประปาของ
เมือง แต่สร้างผลกําไรให้แก่ผู้ประกอบการอย่างมากมาย44 

                                                                                                                        
The central competent authority in consultation with the central 

industry competent authority shall determine management regulations for the 
registration, reporting, fee payment methods, procedures, deadlines, deductions, 
refunds and other binding matters for the responsible enterprises in Paragraph 1. 

For the fee rates in Paragraph 1, the Resource Recycling Fee Rate Review 
Committee established by the central competent authority shall perform reviews 
based on materials, volumes, weights, impacts on the environment, reuse values, 
recycling, clearance and disposal costs, recycling, clearance and disposal ratios, 
auditing and collection costs, fund financial conditions, monetary amounts of 
recycling incentives, and other relevant factors and submit its review to the central 
competent authority for approval and official announcement; the central competent 
authority shall determine establishment regulations for the Resource Recycling Fee 
Rate Review Committee. 

44 “ออสเตรเ ลียประเ ดิมห้ามขายน้ํ าดื่มบรรจุขวด ,”  สืบค้นเมื่อวัน ท่ี  
20 กุมภาพันธ์ 2558, จาก http://www.patrolnews.net/foreign   
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 ซึ่งอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า เมืองบันดานูน รัฐนิวเซาท์เวลส์ เครือรัฐออสเตรเลีย            
ยังคงจัดโครงการรณรงค์ห้ามขายนํ้าด่ืมบรรจุขวดแบบด่ืมแล้วทิ้งภายในเมือง  โดยให้ประชาชนหันมา
ใช้ขวดนํ้าด่ืมที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ เพ่ือลดการผลิตขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมในประเทศซึ่งยัง
ไม่ได้ประกาศกฎหมายออกมาบังคับใช้อย่างเป็นทางการ 
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บทท่ี 4 
กฎหมายของประเทศไทยท่ีรองรับมาตรการในการจัดการลดการใช ้

และการผลติขวดพลาสตกิในการบรรจุน้ําดื่ม และมาตรการท่ีเหมาะสม 
กับประเทศไทย 

 
4.1 มาตรการทางภาษีสิ่งแวดล้อม 

 
การใช้มาตรการทางภาษีสิ่ งแวดล้อมและเครื่องมือทางตลาดอ่ืนๆ  เ ป็นการ         

บูรณาการโดยการนํามาตรการทางการคลังมาใช้เสริมกับการรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นมาตรการที่ดีต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
4.1.1 ประเภทของภาษีสิ่งแวดล้อม 

 ภาษีที่เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมมีอยู่หลากหลายประเภท ภาษีที่อาจส่งผลกระทบไม่
ว่าทางตรงหรือทางอ้อมต่อสิ่งแวดล้อมมี 4 ประเภท คือ 

4.1.1.1 ภาษีแบบปีกู 1(Pigouvian tax)  
  เป็นการจัดเก็บภาษีประเภทที่มีการกําหนดอัตราภาษีตายตัวและแน่นอน 

ไม่ขึ้นอยู่กับมูลค่าของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อัตราภาษีจะคิดต่อปริมาณของการปล่อยของเสียหรือ
ต่อปริมาณของความเสียหายที่เกิดจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจน้ัน อัตราภาษีแบบปีกูจะถูกกําหนดให้
เท่ากับต้นทุนส่วนเพ่ิมทางสังคมของกิจกรรมทางเศรษฐกิจซึ่งหากพิจารณาในทางเศรษฐศาสตร์พบว่า
การกําหนดอัตราภาษีแบบปีกูที่เหมาะสมจะต้องทําให้ต้นทุนส่วนเพ่ิม (Marginal Cost) เท่ากับ
ประโยชน์ส่วนเพ่ิม (Marginal Benefit) ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจน้ัน โดยไม่ได้ถูกกําหนดโดยราคา
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจดังกล่าว 

                                           
1 ภาษีแบบปีกูคือ ภาษีประเภทที่เรียกเก็บจากกิจกรรมการผลิตหรือการบริโภคท่ี

ก่อให้เกิดผลกระทบภายนอก ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายตอผู้อ่ืน เพ่ือให้ภาษีน้ันมีผลต่อการเพ่ิมต้นทุน
ในการผลิตหรือค่าใช้จ่ายในการบริโภค จนทําให้ผู้เสียภาษีต้องลดระดับการใช้จ่ายหรือการบริโภคลง
ถึงระดับที่เหมาะสม การเก็บภาษีดังกล่าวเสนอขนครั้งแรกโดย อาร์เทอร์ เซซิล ปกี (Arthur Cecil 
Pigou ค.ศ.1877-1959) 
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ภาษีแบบปีกู เ ป็นภาษีที่มีประสิท ธิภาพที่สุดในการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม เน่ืองจากภาษีจะกระทบต่อต้นทุนของการปล่อยมลพิษหรือของเสียโดยตรง นอกจากน้ี
การจัดเก็บภาษีในลักษณะนี้ ยังส่งผลให้ผู้ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อมสามารถลดจํานวนการปล่อยมลพิษให้สอดคล้องหรือเป็นไปตามขนาดของการผลิต  
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิต และการทดแทนปัจจัยการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 
แต่ภาษีแบบปีกูมีข้อจํากัดบางประการ เช่น เรื่องของการกําหนดต้นทุนส่วนเพ่ิมทางสังคม และอัตรา
ภาษีที่เหมาะสม รวมท้ัง  ยังมีประเด็นปัญหาในเร่ืองของการวัดผลการจัดเก็บภาษีการติดตามการ
จัดเก็บภาษีและปัญหาความสมัครใจในการเสียภาษีซึ่งอาจส่งผลให้หลาย ๆ ประเทศไม่ได้นําภาษี
ประเภทน้ีมาใช้เพ่ือดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมแต่จะเลือกนําภาษีประเภทอ่ืนที่มีประสิทธิภาพ ตํ่ากว่าแต่มี
ต้นทุนในการบริหารจัดเก็บที่ตํ่ากว่ามาใช้แทน2 

4.1.1.2 ภาษีสิ่งแวดล้อมทางอ้อม (Indirect Environmental Tax) จัดเก็บ
จากการใช้3 

ปัจจัยการผลิตหรือหรือเก็บจากปริมาณการบริโภคสินค้า ภายใต้
เง่ือนไขว่าการผลิตหรือการบริโภคดังกล่าวมีผลต่อการปลดปล่อยมลพิษที่ทําลายสิ่งแวดล้อม ภาษี
สิ่งแวดล้อมทางอ้อมจะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณการปล่อยมลพิษและจํานวนความเสียหาย
ต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนเช่นกรณีของภาษีแบบปีกูแต่จะส่งผลต่อราคาโดยเปรียบเทียบของสินค้าที่
ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม คือ จะทําให้ราคาโดยเปรียบเทียบของสินค้าที่ถูกเก็บภาษีมีราคาแพง
ขึ้น จึงจะมีผลกระทบทางอ้อมต่อปริมาณมลพิษและความเสียหายที่จะถูกปลดปล่อยจากการผลิตหรือ
การบริโภคสินค้าน้ัน ๆ การนําภาษีสิ่งแวดล้อมทางอ้อมมาใช้เน่ืองมาจากเหตุผลสําคัญ 2 เหตุผล 
ได้แก่ 

(1)  สัดส่วนของการใช้ปัจจัยการผลิตหรือสัดส่วนของการบริโภคคิดเป็น
สัดส่วนที่คงที่ต่อจํานวนการปล่อยมลพิษ ซึ่งจะทําให้การจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมทางอ้อมที่จัดเก็บบน
ฐานของการใช้ปัจจัยการผลิตหรือการบริโภคสามารถที่จะส่งผลต่อปริมาณการปล่อยมลพิษได้ในที่สุด 

 (2) การจัดเก็บภาษีบนปัจจัยการผลิตน้ันในบางกรณีอาจเป็นทางเลือก
ทางนโยบายที่ประหยัดต้นทุนในการบริหารจัดเก็บมากที่สุดเมื่อเทียบกับภาษีประเภทอ่ืนซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นกัน 
                                           

2 พรวิทู  โค้วคชาภรณ์,  “บทความวิชาการภาษีสิ่งแวดล้อม , ”  ฉบับที่ 22, น. 8 
(พฤศจิกายน 2556).   

3 เพ่ิงอ้าง, น. 9.   
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การวัดประสิทธิภาพของภาษีสิ่ งแวดล้อมทางอ้อมพบว่า ภาษี
สิ่งแวดล้อมทางอ้อมจะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างฐานภาษีกับ
จํานวนความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม โดยภาษีสิ่งแวดล้อมทางอ้อมจะมีประสิทธิภาพเท่า
เทียมกับภาษีแบบปีกูในการลดจํานวนการปลดปล่อยมลพิษก็ต่อเมื่อฐานภาษี (ซึ่งในที่น้ีได้แก่ปริมาณ
การใช้ปัจจัยการผลิตและจํานวนการบริโภคสินค้า) มีความสัมพันธ์ในลักษณะของการมีสัดส่วนที่คงที่ 
(Fixed proportion) กับปริมาณมลพิษหรือปริมาณความเสียหายที่จะถูกปลดปล่อย และหากฐาน
ภาษีสิ่งแวดล้อมทางอ้อมไม่มีความสัมพันธ์หรือมีความสัมพันธ์กับปริมาณความเสียหายน้อยเท่าไร 
ประสิทธิภาพของภาษีประเภทน้ีก็จะลดลงมากเท่าน้ัน ตัวอย่างของภาษีสิ่งแวดล้อมทางอ้อมที่
ประเทศต่าง ๆ ได้มีการนํามาใช้กัน ได้แก่ ภาษีคาร์บอน (Carbon tax) และภาษีนํ้ามัน 

 กรณีภาษีคาร์บอนน้ัน พบว่ามีประสิทธิภาพเท่าเทียมกับภาษีแบบปีกู 
เน่ืองจากฐานภาษีของภาษีคาร์บอนซึ่งได้แก่ จํานวนเช้ือเพลิงฟอสซิล (Fossil Fuels) มีความสัมพันธ์
ในสัดส่วนที่คงที่ต่อจํานวนความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม ภาษีคาร์บอนมีการนํามาใช้เพ่ือบรรเทา
ปัญหาโลกร้อนที่เกิดจากการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นผลมาจากการเผาไหม้ของ
เช้ือเพลิงฟอสซิล (combustion of fossil fuels) หากเปรียบเทียบการใช้ภาษีคาร์บอนกับภาษีแบบ
ปีกูจะพบว่าในกรณีของการใช้ภาษีแบบปีกูจะต้องเป็นการจัดเก็บภาษีจากปริมาณการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์โดยตรง แต่ไม่เก็บผ่านจํานวนเช้ือเพลิงฟอสซิลเหมือนกรณีของภาษีคาร์บอน 
อย่างไรก็ตามเน่ืองจากสัดส่วนของเช้ือเพลิงฟอสซิลกับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีสัดส่วนที่
คงที่ ดังน้ันภาษีคาร์บอน และภาษีแบบปีกูจึงมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกันในการแก้ไขปัญหาการ
ปลดปล่อยมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 

 กรณีของภาษีนํ้ามันซึ่งมีการนํามาใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแก้ไข
ปัญหามลพิษทางอากาศน้ัน พบว่ามีประสิทธิภาพไม่เท่าเทียมกับภาษีแบบปีกูเน่ืองจาก ไม่ปรากฏ
ความสัมพันธ์ในลักษณะสัดส่วนที่คงที่ระหว่างการใช้ปิโตรเลียมกับจํานวนความเสียหายหรือจํานวน
มลพิษที่มีการปลดปล่อยออกมา การที่ภาษีนํ้ามันไม่ได้เก่ียวข้องอย่างเป็นสัดส่วนคงที่กับการปล่อย
มลพิษหรือของเสียต่อสิ่งแวดล้อม เน่ืองจากจํานวนมลพิษที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากยานพาหนะ
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเผาไม้ของเช้ือเพลิงฟอสซิลเพียงอย่างเดียว แต่ยังขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของ
ยานพาหนะ ความเร็วในการขับเคลื่อน คุณภาพของถนนและปัจจัยอ่ืน ๆ อีกมากมายดังน้ันแม้การใช้
ภาษีนํ้ามันจะมีส่วนช่วยลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมแต่ประสิทธิภาพของภาษีประเภทน้ีในการลดปริมาณ
มลพิษต่อสิ่งแวดล้อมก็ยังน้อยเมื่อเทียบกับการใช้ภาษีแบบปีกูนอกจากน้ี จํานวนมลพิษที่ปลดปล่อย
ออกมาจากยานพาหนะ  ยังสามารถลดลงได้จากปัจจัยอ่ืน ๆ เช่นการลดความเร็วในการขับเคลื่อน
ของยานพาหนะการดูแลรักษายานพาหนะ ตลอดจนการปรับปรุงเทคโนโลยีของยานพาหนะ อีกด้วย
ภาษีนํ้ามันซึ่งเป็นภาษีสิ่งแวดล้อมทางอ้อมจึงไม่มีอิทธิพลใด ๆ ต่อปัจจัยเหล่าน้ีเลย 
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4.1.1.3 ภาษีอ่ืน ๆ4 
  ที่อาจมีผลต่อสิ่งแวดล้อมโดยไม่เฉพาะเจาะจง เช่น ภาษีสรรพสามิต 

หรือภาษีเงินได้ สําหรับภาษีสรรพสามิตน้ันพบว่า การเก็บภาษีสรรพสามิตจากผลิตภัณฑ์นํ้ามันจะ
ส่งผลกระทบโดยไม่ เฉพาะเจาะจงต่อการลดปริมาณความเสียหายที่จะเกิดจากมลพิษต่อ
สภาพแวดล้อมได้ สําหรับภาษีเงินได้ก็เช่นกันสามารถมีผลโดยไม่เฉพาะเจาะจงต่อสิ่งแวดล้อม เช่น 
ในกรณีที่มีการส่งเสริมให้มีการลงทุนในเทคโนโลยีหรือกิจกรรมทางการเกษตรที่เน้นทุนเป็นหลัก 
(Capital intensive) ซึ่งอาจจะไม่เหมาะสมต่อรูปแบบในการทําการเกษตรและส่งผลให้มีการ
ปลดปล่อยมลพิษมากข้ึนก็ได้ในกรณีดังกล่าวภาษีเงินได้ก็จะส่งผลทางลบต่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

4.1.2 ปัจจัยสําคัญในการนําภาษีสิ่งแวดล้อมมาใช้บังคับ5 
การพิจารณาทางเลือกนโยบายในการปฏิรูประบบภาษีเ พ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ในการรักษาสิ่งแวดล้อมน้ันมีปัจจัยสําคัญที่ต้องนํามาพิจารณา 2 ประการ คือ 
(1) มาตรการจูงใจพิเศษหรืออัตราภาษีพิเศษที่อาจมีผลกระทบโดยไม่จงใจต่อ

สิ่งแวดล้อมในกระบวนการที่ต้องมีการทบทวนระบบภาษีทั้งหมดน้ัน ผู้ตัดสินนโยบายจะต้องพิจารณา
ว่ามีมาตรการจูงใจพิเศษหรืออัตราภาษีพิเศษอะไรบ้างหรือไม่ ที่อาจส่งผลทางลบโดยไม่จงใจต่อ
สิ่งแวดล้อม และควรจะต้องพิจารณาทบทวนหรือยกเลิกมาตรการดังกล่าวหรือไม่ 

(2) การตัดสินใจเลือกนโยบายภาษีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและต้นทุนตํ่า ปัจจัย
สําคัญอีกปัจจัยหน่ึงที่ผู้ตัดสินใจด้านนโยบายจะต้องพิจารณาเมื่อจะนําภาษีที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมมา
ใช้คือการตัดสินใจว่าจะเลือกใช้ภาษีลักษณะใดจึงจะเหมาะสมและมีต้นทุนการบริหารจัดเก็บที่ตํ่า 

แนวทางและประเด็นที่ผู้ตัดสินใจด้านนโยบายจะต้องพิจารณาก่อนที่จะนําภาษี
ด้านสิ่งแวดล้อมมาใช้ดังน้ี 

1.1 ต้องพิจารณาข้อดีและข้อด้อยของทางเลือกภาษีแต่ละประเภท 
ภาษีแบบปีกูมีข้อจํากัด เรื่อง การกําหนดต้นทุนส่วนเพ่ิมทางสังคม และ

อัตราภาษีที่เหมาะสมรวมถึงปัญหาในการวัดผลการจัดเก็บภาษีการติดตามการเสียภาษีและความ
สมัครใจในการเสียภาษีทําให้ภาษีประเภทน้ีมักไม่ได้ถูกนํามาใช้ แต่ได้มีการนําภาษีประเภทอ่ืนใช้แทน
แม้ภาษีอ่ืนจะมีประสิทธิภาพตํ่ากว่าก็ตาม6 

                                           
4 เพ่ิงอ้าง, น.10. 
5
 เพ่ิงอ้าง, น.11.  

6 พัชรี  บุสสกร, “การจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,” 
(วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554), น.34. 
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1.2 ประเด็นเชิงมิติของปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น สถานที่และระยะเวลาของการ
จัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจส่งผลให้การออกแบบภาษีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเป็นไปได้ยาก 
ตัวอย่างเช่น ต้นทุนของมลพิษทางอากาศจากการปล่อยของเสียจากรถยนต์จะสูงที่สุดในพื้นที่เมือง
และยังข้ึนอยู่กับช่วงเวลาในแต่ละวันด้วยว่าช่วงใด ที่ต้นทุนจากการปล่อยมลพิษจะสูงที่สุด 
 1.3 ประเด็นปัญหาที่สืบเน่ืองจากภาษีสิ่งแวดล้อม การนําภาษีสิ่งแวดล้อมบาง
ประเภทมาใช้อาจส่งผลให้เกิดความล้มเหลวในกลไกตลาด (Market Failure)7 ได้เช่นในกรณีของการ
นําภาษีสิ่งแวดล้อมทางอ้อมมาใช้ ปัญหาอาจเกิดขึ้นแม้ในกรณีที่เราสามารถทราบถึงความสัมพันธ์
ระหว่างจํานวนการใช้ปัจจัยการผลิตกับจํานวนการปล่อยมลพิษ เช่น ในกรณีของการบังคับใช้ภาษี
ปิโตรเลียมกับประเทศที่ยากจนซึ่งในบางครั้ง นํามาสู่ความล้มเหลวในกลไกตลาด นอกจากน้ี การนํา
ภาษีสิ่งแวดล้อมมาใช้อาจไม่ก่อให้เกิดผลในการปรับปรุงกระบวนการผลิตของผู้ประกอบการในอันที่
จะนําไปสู่การลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมจากการผลิตของตน ในทางตรงข้ามผู้ผลิตมักจะผลักภาระภาษี
สิ่งแวดล้อมดังกล่าวไปให้กับผู้บริโภคโดยไม่พิจารณาท่ีจะปรับปรุงกระบวนการผลิตของตน 
โดยเฉพาะผู้ผลิตที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ซึ่งไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการผลิตเพ่ือหากําไรสูงสุด 

1.4 ข้อด้อยของภาษีสิ่งแวดล้อม มักจะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพในภาวะความไม่
มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจดังน้ันการนําภาษีสิ่งแวดล้อมมาใช้ในขณะที่เกิดภาวะเงินเฟ้อข้ึนในระบบ
เศรษฐกิจเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเพราะภาษีจะไม่มีประสิทธิภาพในการช่วยลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 

1.5 ความขัดแย้งทางด้านนโยบายของการนําภาษีสิ่งแวดล้อมมาใช้อาจ
นําไปสู่ปัญหาความขัดแย้งในวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะบรรลุ เช่น วัตถุประสงค์ในด้านการรักษา
สิ่งแวดล้อมกับวัตถุประสงค์ด้านการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล ซึ่งกรณีที่เกิดข้ึนบ่อย ๆ คือ อัตราภาษีที่
กําหนดเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในการดูแลสิ่งแวดล้อมมักจะอยู่ในอัตราที่ตํ่ากว่าอัตราภาษีที่ต้อง
จัดเก็บเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ทางด้านรายได้หรือในบางกรณีการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมยังส่งผล
กระทบต่อวัตถุประสงค์ในการกระจายรายได้ของรัฐบาลเน่ืองจากภาษีสิ่งแวดล้อมอาจมีลักษณะ
ถดถอย ทําให้ผู้มีรายได้น้อยต้องแบกรับภาระภาษีที่สูงกว่าผู้มีรายได้สูง ซึ่งขัดแย้งกับหลักการในการ
ใช้ภาษีเป็นเคร่ืองมือในการช่วยกระจายรายได้ 

                                           
7 ความล้มเหลวของตลาด คือ ภาวะที่กลไกราคาไม่สามารถแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานทาง

เศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจเน่ืองมาจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น เกิดการผูกขาดทางเศรษฐกิจ
การผลิตหรือการบริโภคน้ันก่อให้เกิดผลกระทบภายนอก หรือการขาดข้อมูลข่าวสารสมบูรณ์หรือการ
ผลิตสินค้าบริการสาธารณะ 
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4.1.3 การนําภาษีสิ่งแวดล้อมมาใช้ในประเทศไทย8 
 ต้องพิจารณาใน 2 ปัจจัย คือ 
(1) การจัดเก็บภาษีเพ่ือสิ่งแวดล้อมยังไม่ได้มีการจัดเก็บภาษีเพ่ือสิ่งแวดล้อม

โดยตรง แต่การจัดเก็บภาษีในผลิตภัณฑ์บางประเภทก็อาจถือเป็นการจัดเก็บสิ่งแวดล้อมโดยอ้อม เช่น 
การจัดเก็บภาษีรถยนต์เป็นการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต (Excise Tex) เป็นภาษีทางอ้อม เก็บจากฐาน
การบริโภคสินค้าและบริการท่ีเจาะจงบางประเภท  โดยอัตราภาษีที่เก่ียวข้องกับรถยนต์จะคํานวณ
ตามราคาหรือมูลค่า และใช้ราคาหน้าโรงงานเป็นฐานภาษีในการแบ่ง อัตราภาษีจะแบ่งตามอัตรา
ประเภทยานยนต์ พิจารณาจากจํานวนที่น่ัง กําลัง เครื่องยนต์ (แรงม้า HP) และขนาดเคร่ืองยนต์  
(ลูกบาศก์เซนติเมตร  cc.) อัตราภาษีจะสูงขึ้นตามจํานวนที่น่ัง กําลังและขนาดเครื่องยนต์9  และใน
ปัจจุบันเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักและเกิดแรงจูงใจในการลดการปล่อยก๊าซมลพิษ
รวมถึงก๊าซเรือนกระจกจากภาคขนส่ง ประเทศไทยจึงนําเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ที่รู้จักกันในช่ือ
“Polluters Pay Principle” มาประยุกต์ใช้ในการเก็บภาษีคาร์บอนไดออกไซด์จากผู้ขับขี่รถยนต์ซึ่ง
เป็นผู้ก่อให้เกิดมลพิษ โดยมีนโยบายเปลี่ยนรูปแบบการจัดเก็บภาษี สรรพสามิตจากเดิมที่ใช้ขนาด
เคร่ืองยนต์และประเภทรถยนต์เป็นตัวกําหนดอัตราการจัดเก็บภาษี ไปสู่รูปแบบใหม่ที่ใช้ ปริมาณการ
ปล่อยไอเสียมาเป็นฐานการคํานวณภาษีรถยนต์ในแต่ละรุ่น โดยจะมีการบังคับใช้ในปี พ.ศ. 255910  
จึงอาจถือได้ว่าเป็นการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมโดยอ้อม หรือการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากสินค้า
ฟุ่มเฟือยชนิดต่าง ๆ ก็ถือว่าเป็นการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมในความหมายอย่างกว้างเช่นกัน เพราะ
การจัดเก็บภาษีในสินค้าที่มีแนวโน้มในการทําลายสิ่งแวดล้อมเหล่าน้ีอย่างน้อยก็มีส่วนช่วยให้การ
บริโภคลดลงไปด้วยเช่นกันจึงถือได้ว่าเป็นการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมโดยอ้อม แต่การจัดเก็บภาษี
สิ่งแวดล้อมโดยตรงหรือการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมในความหมายอย่างแคบจะต้องเป็นการจัดเก็บ
ภาษีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะน้ัน สําหรับประเทศไทยยังถือได้ว่าไม่มีกฎหมาย
ฉบับน้ีอยู่แต่กฎหมายฉบับน้ีกําลังอยู่ในระหว่างพิจารณา ของหน่วยงานที่เก่ียวข้องตามท่ีได้กล่าวไว้
แล้วข้างต้นอย่างไรก็ดีในปัจจุบันรัฐได้ใช้มาตรการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยอ้อมมาใช้ใน
กฎหมายภาษีอากรเช่นกัน 

                                           
8 พรวิทู  โค้วคชาภรณ์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1, น.9. 
9 เรวดี  ลิมาวัฒนชัย  และดาวัลย์  วิวรรธนะเดช,  “ความเห็นสาธารณะที่มีต่อการ

จัดเก็บภาษีคาร์บอนรถยนต์ของไทย”  วารสารวิจัยพลังงาน,  น.74 (มกราคม – มิถุนายน 2558).  
10 เพ่ิงอ้าง, น. 74 
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(2) มาตรการทางภาษีเพ่ือส่งเสริมสิ่งแวดล้อมน้ี ไม่ใช่เป็นการจัดเก็บภาษีแต่
เป็นมาตรการจูงใจให้ผู้ประกอบการเลือกในการประกอบกิจการของตนซึ่งปัจจุบันมีกฎหมายที่
ส่งเสริม ได้แก่ 

2.1) พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ 514) พ.ศ. 2554 

เน่ืองจากรัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในประเทศโดยกําหนดมาตรการทางภาษีเพ่ือจูงใจให้ภาคเอกชนดําเนินโครงการดังกล่าวเพ่ือ
ทําให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศดีขึ้น และภาครัฐมีฐานข้อมูลปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกแบบสมัครใจของภาคเอกชน รวมทั้งเพ่ือเป็นการสนับสนุนให้มีการจําหน่ายคาร์บอนเครดิต 
อันจะเป็นการนํารายได้เข้าประเทศเพ่ิมมากขึ้น จึงได้ออกพระราชกฤษฎีกาฉบับน้ีขึ้นมา เพ่ือยกเว้น
ภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิในการดําเนินการโครงการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแต่ละโครงการ เฉพาะส่วนที่เกิดจากการจําหน่ายคาร์บอนเครดิตไม่ว่าจะ
กระทําในหรือนอกประเทศ ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับน้ีกําหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตาม
ประมวลรัษฎากร ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สําหรับกําไรสุทธิในการดําเนินการโครงการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามที่กําหนด 2 โครงการ ดังน้ี 

1 .1 )  โครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด  (Clean Development 
Mechanism: CDM) ซึ่งจําหน่ายคาร์บอนเครดิตประเภท Certified Emission Reductions (CERs) 
ที่ได้รับการรับรองการดําเนินโครงการจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกก่อนหรือในปี  
พ.ศ. 2555 

1.2) โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจําหน่ายคาร์บอนเครดิต
ประเภท Voluntary Emission Reductions (VERs) ที่ได้ขึ้นทะเบียนการดําเนินโครงการจาก
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกก่อนหรือในปีพ.ศ. 2555 

โดยกฎหมายยกเว้นภาษีให้เฉพาะส่วนที่ เกิดจากการจําหน่าย
คาร์บอนเครดิตไม่ว่าจะกระทําในหรือนอกประเทศเป็นเวลา 3 รอบระยะเวลาบัญชีต่อเน่ืองกัน 
โดยรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่จะได้รับรับยกเว้นคือ เมื่อโครงการแต่ละโครงการได้รับการรับรองจาก
คณะกรรมการบริหารกลไกการพัฒนาที่สะอาดแห่งสหประชาชาติหรือองค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจกแล้วแต่กรณี 

2.2) พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 532) พ.ศ. 2554 

พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ีเป็นการใช้มาตรการเพ่ือส่งเสริมการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน อันเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการภาษีเพ่ือกระตุ้นและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจซึ่ง
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รัฐบาลเห็นว่ามาตรการนี้จะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐ เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้กําหนดการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ือส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ตามกฎหมายฉบับ
น้ีกําหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สําหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเพ่ือการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทวัสดุอุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัด
พลังงาน แต่ไม่รวมถึงยานพาหนะและวัสดุ อุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่ใช้กับยานพาหนะ เป็นจํานวน 
ไม่เกินร้อยละ 25 ของค่าใช้จ่ายนั้น ให้แก่ 

2.2.1) บุคคลธรรมดา ในส่วนที่เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 
(5) (6) (7) หรือ (8) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา 48 (1) แห่งประมวล
รัษฎากร 

2.2.2) บริษัท จํากัด 
2.2.3) บริษัทมหาชน จํากัด 
2.2.4) ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

ทรัพย์สินประเภทวัสดุ อุปกรณ์ หรือเคร่ืองจักรที่มีผลต่อการประหยัด
พลังงานท่ีจะใช้ในการยกเว้นภาษีในกรณีน้ีได้ต้องเป็นทรัพย์สินที่ไม่เคยผ่านการใช้งานซึ่งได้ซื้อมาและ
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตามประสงค์ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม   
พ.ศ. 2555 โดยได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานว่าเป็นวัสดุ
อุปกรณ์หรือเคร่ืองจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และต้อง
ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปน้ี 

(1) เป็นทรัพย์สินที่ได้รับสิทธิประโยชน์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาขอรับ
สิทธิประโยชน์สนับสนุนจากส่วนราชการไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมเพ่ือการส่งเสริมการลงทุน
ด้านอนุรักษ์พลังงาน 

(2) เป็นทรัพย์สินที่นําไปใช้ในกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 

(3) เป็นทรัพย์สินที่เกิดจากรายจ่ายซึ่งได้จ่ายไปเป็นค่าจ้างเพ่ือทําการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 297) พ.ศ. 2539 

(4) เป็นทรัพย์สินที่เกิดจากรายจ่ายตามมาตรา 65 ตรี (5) แห่งประมวล
รัษฎากรและได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 3 (1) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 460) พ.ศ. 2549 
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ทั้งน้ีทรัพย์สินประเภทวัสดุ อุปกรณ์ หรือเคร่ืองจักรที่มีผลต่อการประหยัด
พลังงาน ต้องหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่ทรัพย์สินน้ัน
อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ตามประสงค์มาตรการทางภาษีทั้ง 2 มาตรการน้ี เป็นมาตรการที่
ค่อนข้างชัดเจนว่าประเทศไทยได้ใช้กลไกทางการตลาด (Market Base) ในการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
โดยให้ยกเว้นเงินได้ที่เกิดจากการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน อย่างไรก็ตาม การยกเว้นอัตราภาษี
ในกรณีจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประหยัดพลังงานเพียงร้อยละ 25 ของค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปจริงอาจเป็น
มาตรการที่มิได้ช่วยกระตุ้นให้เกิดการประหยัดพลังงานงานมากนัก เน่ืองจากต้นทุนในการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ประหยัดพลังงานบางประเภทอาจมีราคาค่อนข้างสูงกว่าภาษีที่ได้รับยกเว้น11 

4.1.4 รูปแบบการจัดเก็บภาษีหรือมาตรการท่ีจัดเก็บจากผู้ก่อมลพิษ12 
ภาษีสิ่งแวดล้อมเป็นหน่ึงในเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ภาษีที่จัดเก็บจาก             

ผู้ก่อมลพิษจะต้องกําหนดมูลค่าที่เหมาะสม คือ ไม่ต่ําเกินไปจนผู้ประกอบการยอมจ่ายภาษีที่ถูกกว่า
ต้นทุนการลดมลพิษ หรือไม่สูงเกินไป จนทําให้ผู้ประกอบการไม่สามารถรับภาระได้จนต้องลักลอบ
ปล่อยมลพิษ แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม คือ 

(1) เก็บค่าธรรมเนียม/ภาษีจากของเสียปล่อยออก (Fees, Taxes or Charges 
on Emissions or Effluents) โดยคิดตามปริมาณมลพิษที่ปล่อย มีการใช้ในกลุ่มประเทศยุโรป จีน 

(2) เก็บค่าธรรมเนียม/ภาษีจากสินค้า (Fees,Taxes or Charges on 
Products) โดยมีหลักการว่าการผลิตสินค้าช้ินหน่ึง จะต้องมีการปล่อยมลพิษออกมาช่วงใดช่วงหน่ึง
ของการผลิต 

(3) ระบบมัดจํา และคืนเงิน (Deposit-Refund System) มักใช้ควบคู่ไปกับ
การเก็บค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์โดยผู้บริโภคต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่รวมอยู่ในราคาสินค้า และจะ
ได้รับเงินค่าธรรมเนียมที่เก็บคืนเมื่อนําซากผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วมาคืนให้ที่ศูนย์รับซื้อคืนที่ได้รับอนุญาต
แล้ว เพ่ือให้สามารถนําผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วน้ันไปรีไซเคิล ใช้ซ้ํา หรือกําจัดอย่างถูกต้องต่อไป ระบบน้ี
จะช่วยลดการทิ้งขยะที่เป็นผลิตภัณฑ์ใช้แล้ว และส่งเสริมให้มีการนําผลิตภัณฑ์น้ันไปใช้ซ้ําหรือรีไซเคิล
ได้ 

                                           
11 คณะนิติศาสตร์ ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการ
ส่งเสริมกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Legal Measures for Promotion of Clean Development 
Mechanism), (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555), น.38 – 42. 

12 เพ่ิงอ้าง, น.15. 
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(4) ระบบการตลาด (Market Creation) แบ่งออกเป็น 
1) การซ้ือขายมลพิษ (Emissions trading) รัฐจะเป็นผู้กําหนดกรอบของ

การซื้อขาย การติดตามตรวจสอบปริมาณมลพิษ ในภาคปฏิบัติแหล่งกําเนิดจะต้องพิจารณาว่าจะ
ดําเนินการอย่างไร เพ่ือให้สามารถลดปริมาณมลพิษให้มากที่สุด และเหมาะสมกับค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานของตนเองมีการใช้อย่างแพร่หลายในอเมริกา 

2) การซ้ือขายโควต้าทรัพยากร(Trading in resources extraction 
quotas) 

 (5) การใช้กฎหมายเป็นแรงจูงใจ (Enforcement Incentives)13 
4.1.5 การเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมสิ่งแวดล้อมในต่างประเทศ 

ทั่วโลกได้มีการเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมสิ่งแวดล้อมแล้ว โดยมีการนํามาใช้ 
ดังน้ี14 

1) ค่าธรรมเนียมการอนุญาต (Administrative fees) เป็นค่าธรรมเนียมที่เรียก
เก็บเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการอย่างใด
อย่างหน่ึงโดยปกติจะเรียกเก็บเป็นจํานวนน้อยและเก็บในอัตราเดียวกันจากผู้ขออนุญาตทุกรายจึงมี
ผลน้อยในการสร้างแรงจูงใจให้ลดการก่อมลพิษ 

2) ค่าธรรมเนียมการใช้ (User fees, User charges) เป็นค่าธรรมเนียมที่เรียก
เก็บจากผู้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติหรือผู้ใช้บริการ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการมลพิษ 
เช่นค่าธรรมเนียมการจัดการนํ้าเสีย ค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน และกําจัดขยะมูลฝอย เป็นต้น  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือคืนทุนสําหรับบริการบําบัดนํ้าเสีย และการเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอย ซึ่งเป็น
การสร้างแรงจูงใจลดการก่อมลพิษให้น้อยลงได้ 

3) ค่าปรับ (Fines) เป็นการควบคุมไม่ให้มีการละเมิด ใช้ในกรณีที่ผู้ประกอบการ
ไม่ดําเนินการบําบัดมลพิษ การกําหนดอัตราค่าปรับต้องไม่ตํ่ากว่าต้นทุนส่วนเพ่ิม (Marginal cost)  
ในการบําบัดมลพิษ ค่าปรับต้องไม่ตํ่ากว่าค่าใช้บริการ และควรจะสูงกว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายในการ

                                           
13 เสกสรร แสงดาว, “การจัดการคุณภาพอากาศด้วยเคร่ืองมือเศรษฐศาสตร์ : ทิศทาง

ของประเทศไทยจะไปทางไหน (ตอนที่ 1),” ข่าวสารอากาศและเสียง 2 4 (6), น.4-7 (ตุลาคม-
ธันวาคม 2552). 

14 มิ่งสรรพ์  ขาวสอาด และ กอบกุล  รายะนคร, เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือการ
จัดการสิ่งแวดล้อม, ชุดความรู้นโยบายสาธารณะ, (เชียงใหม่ : ล็อคอินดีไซน์เวิร์ค, 2552), น.9. 
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ควบคุมมลพิษของผู้ประกอบการ เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการยอมท่ีจะจ่ายค่าปรับมากกว่าการลด
มลพิษ 

4) ค่าภาษีมลพิษ  (Pollution tax)  เ ป็นภาษีที่ เ รียกเ ก็บจากบุคคลหรือ
ผู้ประกอบการที่ปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม โดยเรียกเก็บตามปริมาณหรือประเภทของมลพิษที่
ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม เช่น การเรียกเก็บภาษีจากการปล่อยมลพิษทางอากาศตามปริมาณซัลเฟอร์
ไดออกไซด์ (SO2) ภาษีจากการปล่อยมลพิษทางนํ้าตามปริมาณหรือค่าบีโอดี (Biological Oxygen 
Deming: BOD) 

5) ใบอนุญาตปล่อยมลพิษ(Pollution permits) เป็นใบอนุญาตที่กําหนด
ปริมาณมลพิษที่ผู้ก่อมลพิษแต่ละรายสามารถปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมได้โดยผู้ก่อมลพิษสามารถซื้อ
ขายหรือโอนใบอนุญาตการปล่อยมลพิษได้ (Marketable pollution permits system) 

6) ค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ (Product surcharge) เก็บจากผลิตภัณฑ์ที่
ก่อให้เกิดมลพิษโดยจะบวกเข้าไปในราคาสินค้าที่ผู้บริโภคซื้อ หรือในราคาของวัตถุดิบที่ผู้ผลิตใช้ เช่น 
รถยนต์สารท่ีทําลายช้ันโอโซน แบตเตอร่ี นํ้ามันหล่อลื่น บรรจุภัณฑ์ ปุ๋ยและยาฆ่าแมลง และยาง
รถยนต์โดยค่าธรรมเนียมที่เก็บได้จะถูกนําไปใช้ในการจัดการมลพิษที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ เช่น เป็น
ค่าใช้จ่ายในการรีไซเคิล หรือการกําจัดผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วอย่างปลอดภัย 

7) อัตราภาษีที่แตกต่างกัน (Tax differentiation) เป็นมาตรการในการสร้าง
แรงจูงใจให้คนหันไปบริโภคสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่น้อยกว่า เช่น 
เก็บภาษีจากนํ้ามันไร้สารตะกั่วในอัตราตํ่ากว่านํ้ามันที่มีสารตะกั่ว เป็นต้น 

8) ระบบมัดจํา - คืนเงิน(Deposit-refund system) เป็นระบบที่กําหนดให้จ่าย
ค่ามัดจําผลิตภัณฑ์หรือการผลิตที่มีศักยภาพในการก่อมลพิษ และจะได้รับเงินมัดจําคืนเมื่อนํา
ผลิตภัณฑ์มาคืนที่จุดกําหนด เช่น การมัดจําขวดนํ้าอัดลม ค่ามัดจําแบตเตอรี่ เป็นต้น 

 
4.2 กฎหมายของประเทศไทยท่ีควบคุมและส่งเสริมมาตรการในการจัดการลดการใช้ขวด
พลาสติกในการบรรจุน้าํด่ืม 

 
ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่เก่ียวข้องโดยตรงที่จะใช้ในการจัดการการใช้และการผลิต

ขวดพลาสติกในการบรรจุนํ้าด่ืมอย่างในต่างประเทศ จะมีก็แต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องในทางอ้อม
กล่าวคือ มีกฎหมายหลายฉบับเปิดช่องให้สามารถกําหนดรายละเอียดในกฎหมายลําดับรองได้แต่ก็ยัง
ไม่ครอบคลุมมาตรการที่สําคัญเพ่ือใช้ในการลดการใช้ขวดพลาสติกในการบรรจุนํ้าด่ืมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังน้ัน แนวทางและมาตรการในจัดการการใช้และการผลิตขวดพลาสติกในการบรรจุนํ้า
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ด่ืมของประเทศไทยในปัจจุบันจึงอาจดําเนินการได้ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เป็นอยู่ในลักษณะ
กระจัดกระจาย  และไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ดังต่อไปนี้ 

4.2.1 มาตรการควบคุมการผลิตและใช้ขวดพลาสติกบรรจุน้ําด่ืม 
กฎหมายที่อาจใช้เป็นมาตรการน้ีได้ มีดังน้ี 

4.2.1.1 พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 
กฎหมายฉบับน้ีมี วัตถุประสงค์ ในการกําหนดมาตรฐานสําหรับ

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมเพ่ือความปลอดภัย หรือเพ่ือป้องกัน
ความเสียหายอันอาจจะเกิดแก่ประชาชน หรือแก่กิจการอุตสาหกรรม หรือเศรษฐกิจของประเทศ15 

ในส่วนที่อาจใช้เป็นมาตรการควบคุมการผลิตและใช้ขวดพลาสติกบรรจุ
นํ้าด่ืม กฎหมายฉบับน้ีก็มีบทบัญญัติที่เก่ียวข้องดังน้ี 

มาตรา 3 บัญญัติว่า “ในพระราชบัญญัติน้ี 
“มาตรฐาน” หมายความว่า ข้อกําหนดรายการอย่างใดอย่างหน่ึงหรือ

หลายอย่างเก่ียวกับ 
………. 
(2) วิธีทํา วิธีออกแบบ วิธีเขียนรูป วิธีใช้ วัตถุที่จะนํามาทํา

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและความปลอดภัยอันเกี่ยวกับการทําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
..........” 
มาตรา 17 บัญญัติว่า “เพ่ือความปลอดภัย หรือเพ่ือป้องกันความ

เสียหายอันอาจจะเกิดแก่ประชาชน หรือแก่กิจการอุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจของประเทศจะ
กําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชนิดใดต้องเป็นไปตามมาตรฐานก็ได้ 

การกําหนดตามวรรคหน่ึงให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และระบุวันเริ่ม
ใช้บังคับไม่น้อยกว่าหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 

ดังที่กล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า ตามมาตรา 3 และมาตรา 17 เพ่ือความ
ปลอดภัย หรือเพ่ือป้องกันผลกระทบ และอันตรายต่าง ๆ อันจะเกิดแก่ประชาชนจากการใช้ขวด
พลาสติกในการบรรจุนํ้าด่ืม อาจตราเป็นพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์ขวดพลาสติกบรรจุ 
นํ้าด่ืมต้องเป็นไปตามมาตรฐานด้านวัตถุที่จะนํามาทําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เช่น อาจกําหนดให้วัตถุ
ที่จะนํามาทําผลิตภัณฑ์ขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืม ต้องเป็นวัตถุที่สามารถนํากลับมาใช้ซ้ําได้ หรือต้อง
เป็นวัตถุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเท่าน้ัน เป็นต้น ซึ่งย่อมเป็นการควบคุมการผลิตและใช้ขวดพลาสติก
                                           

15 กรมควบคุมมลพิษ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1, น.3 – 29. 
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บรรจุนํ้าด่ืมทั่วไปได้ตามที่มีการกําหนด เพราะหากมีการกําหนดให้ขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืม ต้องเป็น
ขวดบรรจุนํ้าด่ืมที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ หรือต้องผลิตจากวัตถุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมดังกล่าว
น้ัน ย่อมไม่มีการผลิตและใช้ขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมชนิดทั่วไป ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าจะถูกห้ามผลิตและ
ใช้ขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมชนิดที่มีสารตกค้างและส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนน่ันเอง 

อาจกล่าวได้โดยสรุปคือ กฎหมายฉบับน้ีอาจนํามาใช้เป็นมาตรการ
ควบคุมลดจํานวนการผลิตและการใช้ขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืม เพ่ือลดปริมาณการใช้ขวดพลาสติก
บรรจุนํ้าด่ืมได้โดยให้มีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์ขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานด้านวัตถุที่จะนํามาทําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งย่อมเป็นการควบคุมการใช้ขวด
พลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมที่มีสารตกค้างและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนไปได้ตามท่ีมีการ
กําหนดดังกล่าวไว้แล้วข้างต้น 

อย่างไรก็ตาม การควบคุมการผลิตขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมจากพลาสติก
ที่มีสารตกค้างทั่วไปก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม ในด้านปรับเปล่ียนกระบวนการผลิต 
วิธีการแข่งขันทางการตลาด กับวัสดุประเภทอ่ืน ๆ รวมถึงการวางแผนการลงทุนต่อไป 

4.2.1.2 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
กฎหมายฉบับน้ีเป็นกฎหมายที่ออกใช้เพ่ือควบคุมดูแลการประกอบ

กิจการโรงงานให้เหมาะสม โดยแบ่งโรงงานออกเป็น 3 ประเภท รัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวง
กําหนดให้โรงงานตามประเภทชนิดหรือขนาดใดเป็นโรงงานจําพวกที่ 1 โรงงานจําพวกที่ 2 หรือ
โรงงานจําพวกที่ 3 แล้วแต่กรณี คือ 

1) โรงงานที่ประกอบกิจการได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งหรือขออนุญาตจาก
ทางราชการ 

2) โรงงานที่ประกอบกิจการได้ต่อเมื่อแจ้งให้ทางราชการทราบแล้ว 
3) โรงงานที่จะประกอบกิจการได้ต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการ16 

 กฎหมายฉบับน้ีกําหนดให้โรงงานจําพวกใดจําพวกหนึ่ง หรือทุกจําพวก
ต้องปฏิบัติตามในเร่ืองที่ต้ัง สภาพแวดล้อม ลักษณะอาคารและลักษณะภายในของโรงงาน ลักษณะ
และชนิดของเคร่ืองจักร เคร่ืองอุปกรณ์ คนงานที่ต้องมีความรู้ตามประเภทชนิดหรือขนาดของโรงงาน
หลักเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติ กรรมวิธีการผลิต เคร่ืองมืออุปกรณ์เพ่ือป้องกันหรือระงับหรือบรรเทา
อันตรายความเสียหายความเดือดร้อนที่อาจเกิดแก่บุคคลหรือทรัพย์สินในโรงงานหรือที่อยู่ใกล้เคียง 
มาตรฐานและวิธีควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษที่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม การจัดให้มีเอกสาร

                                           
16 เพ่ิงอ้าง, น.3 - 40. 
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เพ่ือการควบคุมหรือตรวจสอบข้อมูลที่จําเป็นที่ผู้ประกอบกิจการจะต้องแจ้งตามระยะเวลาที่กําหนด 
และการอ่ืนใดที่คุ้มครองความปลอดภัยในการดําเนินงาน17 

ในส่วนที่อาจใช้เป็นมาตรการการจัดการลดการใช้และการผลิตขวด
พลาสติกในการบรรจุนํ้าด่ืม กฎหมายฉบับน้ีก็มีบทบัญญัติที่เก่ียวข้องดังน้ี 

   มาตรา 7 บัญญัติว่า “ให้รัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดให้
โรงงานตามประเภทชนิดหรือขนาดใดเป็นโรงงานจําพวกท่ี 1 โรงงานจําพวกท่ี 2 หรือโรงงานจําพวก
ที่ 3 แล้วแต่กรณี โดยคํานึงถึงความจําเป็นในการควบคุมดูแล การป้องกันเหตุเดือดร้อนรําคาญ  
การป้องกันความเสียหาย และการป้องกันอันตรายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบที่จะมีต่อ
ประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งออกเป็นดังน้ี 

(1) โรงงานจําพวกท่ี 1 ได้แก่ โรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่สามารถ
ประกอบกิจการโรงงานได้ทันทีตามความประสงค์ของผู้ประกอบกิจการโรงงาน 

(2) โรงงานจําพวกท่ี 2 ได้แก่ โรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่เมื่อจะ
ประกอบกิจการโรงงานต้องแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบก่อน 

(3) โรงงานจําพวกท่ี 3 ได้แก่ โรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่การต้ัง
โรงงานจะต้องได้รับใบอนุญาตก่อนจึงจะดําเนินการได้ 

……….” 
มาตรา 8 บัญญัติว่า “เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมการประกอบกิจการ

โรงงานให้รัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพ่ือให้โรงงานจําพวกใดจําพวกหน่ึงหรือทุกจําพวกตาม
มาตรา 7 ต้องปฏิบัติตามในเรื่องดังต่อไปนี้ 

………. 
(2) กําหนดลักษณะ ประเภทหรือชนิดของเคร่ืองจักร เครื่องอุปกรณ์หรือ

สิ่งที่ต้องนํามาใช้ในการประกอบกิจการโรงงาน 
……….” 
มาตรา 32 บัญญัติว่า “เพ่ือประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ การอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมความมั่นคงความปลอดภัยของประเทศหรือของสาธารณชน ให้รัฐมนตรีโดยอนุมัติ
คณะรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) ………. 

                                           
17 เพ่ิงอ้าง, น.3 – 34 , 3 – 41. 
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(2) กําหนดชนิด คุณภาพ อัตราส่วนของวัตถุดิบ แหล่งกําเนิดของ
วัตถุดิบและหรือปัจจัยหรือชนิดของพลังงานท่ีจะนํามาใช้หรือผลิตในโรงงาน 

……….” 
มาตรา 45 บัญญัติว่า “ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออก

ตามมาตรา 8 (1) (2) (3) (4) (5) หรือ (8) หรือประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว 
ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกินสองแสนบาท” 

ดังน้ี จะเห็นได้ว่าตามมาตรา 7 รัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวง
กําหนดให้โรงงานผลิตขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืม ตามประเภทชนิดหรือขนาดใดเป็นโรงงานจําพวกท่ี 1 
โรงงานจําพวกท่ี 2 หรือโรงงานจําพวกท่ี 3 แล้วแต่กรณี โดยคํานึงถึงความจําเป็นในการควบคุมดูแล 
การป้องกันเหตุเดือดร้อนรําคาญ การป้องกันความเสียหาย และการป้องกันอันตรายตามระดับความ
รุนแรงของผลกระทบท่ีจะมีต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม และตามมาตรา 8 (2) เพ่ือประโยชน์ในการ
ควบคุมการประกอบกิจการโรงงานผลิตขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมรัฐมนตรีก็มีอํานาจออกกฎกระทรวง
เพ่ือให้โรงงานดังกล่าวจําพวกใดจําพวกหน่ึงหรือทุกจําพวกตาม  มาตรา 7 ต้องปฏิบัติตามในเรื่อง
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมอันเป็นสิ่งที่ต้องนํามาใช้ในการประกอบกิจการ
โรงงานกล่าวคือ อาจออกเป็นกฎกระทรวงให้โรงงานผลิตขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืม ดังกล่าวต้องใช้
วัตถุดิบที่ไม่อาจผลิตเป็นขวดพลาสติกชนิดที่อาจใช้ส่วนผสมท่ีมีสารตกค้างและส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและประชาชน เช่น ให้ใช้ เฉพาะวัตถุดิบที่นํามาใช้ในการผลิตขวดพลาสติกที่สามารถย่อย
สลายทางชีวภาพเท่าน้ัน เป็นต้น อีกทั้งตามมาตรา 32 (2) เพ่ือประโยชน์ในทางการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาใน
เรื่องชนิด คุณภาพ อัตราส่วนของวัตถุดิบที่จะนํามาใช้หรือผลิตในโรงงานก็สามารถดําเนินการได้ดุจ
เดียวกับกรณีของมาตรา 8 (2) ข้างต้น ซึ่งย่อมทําให้ไม่อาจมีการผลิตขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมที่ให้
ส่วนผสมที่มีสารตกค้างได้ จึงย่อมเป็นการควบคุมการผลิตและใช้ขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมได้โดย
ปริยายน่ันเอง ทั้งน้ี บทกําหนดโทษผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 8 (2) ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 45  

กล่าวโดยสรุปคือ กฎหมายฉบับน้ีอาจนํามาใช้ เป็นมาตรการห้ามการใช้และ
การผลิตขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมทั่วไป เพ่ือลดปริมาณการผลิตและการใช้ขวดพลาสติกทั่วไปได้โดย
ให้รัฐมนตรีออกกฎกระทรวงกําหนดให้โรงงานผลิตขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมทั่วไป ตามประเภทชนิด
หรือขนาดใดเป็นโรงงานจําพวกใดจําพวกหน่ึงดังกล่าว แล้วแต่กรณี และให้รัฐมนตรีออกกฎกระทรวง
เพ่ือให้โรงงานผลิตขวดพลาสติกในการบรรจุนํ้าด่ืมทั่วไป ดังกล่าวต้องใช้วัตถุดิบที่ไม่อาจผลิตเป็น 
ขวดพลาสติกในการบรรจุนํ้าด่ืม หรือให้รัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาในเรื่องชนิด คุณภาพอัตราส่วนของวัตถุดิบที่จะนํามาใช้หรือผลิตในโรงงานใน
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ทํานองเดียวกันดังกล่าวไว้แล้วข้างต้นซึ่ง ย่อมทําให้ไม่อาจมีการผลิตขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมทั่วไปได้
จึงย่อมเป็นการห้ามผลิตและใช้ขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมทั่วไปโดยปริยายน่ันเอง   

แต่อย่างไรก็ตามควรที่จะคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากมีการห้ามการใช้
และการผลิตขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืม ซึ่งอาจส่งผลกระทบทั้งทางด้านการลงทุนและการแข่งขันทาง
การตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

4.2.1.3 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
พ.ศ.2535 

 กฎหมายฉบับน้ีเป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
หรือค่าบริการสําหรับการบําบัดนํ้าเสียหรือกําจัดของเสียจากแหล่งกําเนิดมลพิษ โดยการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายจากผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษหรือผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดแก่ประชาชน  

ในส่วนที่อาจใช้เป็นมาตรการลดการจัดการการใช้ขวดพลาสติกในการ
บรรจุนํ้าด่ืม กฎหมายฉบับน้ีก็มีบทบัญญัติที่เก่ียวข้องดังน้ี 

มาตรา 88 ในเขตควบคุมมลพิษหรือเขตท้องที่ใดซึ่งได้จัดให้มีการ
ก่อสร้างและดําเนินการระบบบําบัดนํ้าเสียรวมหรือ ระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการโดยเงิน
งบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่นและเงินกองทุน ซึ่งจัดสรรตาม
พระราชบัญญัติน้ีแล้วให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุม
มลพิษ พิจารณากําหนดอัตราค่าบริการท่ีจะประกาศใช้ในแต่ละเขตควบคุมมลพิษหรือเขตท้องที่ที่
เป็นที่ต้ังของระบบบําบัดนํ้าเสียรวมหรือระบบกําจัด ของเสียรวมดังกล่าวการกําหนดอัตราค่าบริการ
ตามวรรคหน่ึงให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา 89 อัตราค่าบริการที่กําหนดตาม มาตรา 88 สําหรับการบําบัด
นํ้าเสียหรือกําจัดของเสียจากแหล่งกําเนิดมลพิษตาม มาตรา 71 และมาตรา 72 อาจกําหนดให้มี
อัตราแตกต่างกันได้ตามความเหมาะสมเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษตาม มาตรา 72 
ประเภทบ้านเรือนที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นผู้ใช้รายย่อยมีสิทธิได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าบริการตาม
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษ 

จะเห็นได้ว่า มาตรา 88 ได้กําหนดค่าธรรมเนียมหรือการเสียค่าบริการ
สําหรับการบําบัดนํ้าเสียหรือการกําจัดของเสียจากแหล่งกําเนิดมลพิษ และมาตรา 89 โดยคํานึงถึง
การจัดเก็บอัตราค่าบริหารสําหรับการบําบัดนํ้าเสียหรือของเสียจากแหล่งกําเนิดมลพิษที่แตกต่างกัน
ออกไป กล่าวคือ หากการผลิตขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษเป็น
จํานวนมากก็จําต้องเสียค่าบริการในการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสียจากแหล่งกําเนิดมลพิษแต่การ
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เสียค่าบริการตามกฎหมายข้างต้น เป็นเพียงวิธีการจัดให้มีรายได้เพียงเพ่ือลดภาวะค่าใช้จ่ายของรัฐใน
การจัดการของเสียที่ถูกปล่อยทิ้ง ถือได้ว่าวิธีการดังกล่าวจึงยังไม่ครอบคลุมถึงแนวทางการจัดการที่
แท้จริงซึ่งควรเป็นการป้องกันการเกิดของเสียที่แหล่งกําเนิดมากกว่าที่จะมาเก็บค่าบริการหลังจาก
มลพิษได้เกิดขึ้นแล้ว  

อาจกล่าวได้โดยสรุป คือ กฎหมายฉบับน้ีอาจนํามาใช้เป็นมาตรการ
ควบคุมการผลิตและใช้ขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมทั่วไป เพ่ือลดปริมาณการผลิตและการใช้ขวด
พลาสติกทั่วไปโดยการปรับปรุงวิธีการผลิตที่จะก่อให้เกิดมลพิษที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่า
จะเป็นการคัดเลือกวัตถุดิบการใช้เทคโนโลยีที่สะอาด การปรับปรุงระบบบําบัดและกําจัดของเสีย  
การนําเอาของที่ ใ ช้แล้วหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ในวิธีการผลิต รวมทั้ งการบริหารจัดการ
ระบบปฏิบัติการภายในโรงงาน โดยรัฐควรนําเอาแนวความคิดหรือหลักการดังกล่าวตราเป็นกฎหมาย
บังคับ เช่น การจัดเก็บค่าธรรมเนียมซึ่งกําหนดไว้อย่างชัดเจน ว่าหากมีโรงงานอุตสาหกรรมที่
ก่อให้เกิดมลพิษจะต้องมีการเสียค่าธรรมเนียมในอัตราเท่าไรได้อย่างเพียงพอและเหมาะสมเพื่อลด
ปริมาณหรือจูงใจให้เกิดการลดการปล่อยทิ้งของเสีย หรือจํานวนโรงงานภาคอุตสาหกรรมที่ส่งผลให้
เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การผลิตขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืม เพ่ือให้หันมาใช้วัสดุที่ไม่ส่งผลให้เกิด
มลพิษ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้หันมาผลิตขวดบรรจุนํ้าด่ืมทางเลือกอ่ืนมากกว่าการผลิตขวดพลาสติก
บรรจุนํ้าด่ืม 

4.2.2 มาตรการควบคุมจัดเก็บค่าธรรมเนียมหรือภาษีขวดพลาสติกบรรจุน้ําด่ืม 
จากการศึกษากฎหมายไทยในปัจจุบันที่อาจใ ช้เ ป็นมาตรการจัดเ ก็บ

ค่าธรรมเนียมหรือภาษีขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืม หรือให้ร้านค้าจําหน่ายขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมน้ัน  
เท่าที่ผู้เขียนศึกษามายังไม่พบว่ามีกฎหมายไทยฉบับใด รับรองมาตรการน้ีโดยวิธีการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือภาษี จากผู้ซื้อสินค้าหรือให้ร้านค้าที่จําหน่ายขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมแก่ผู้ซื้อสินค้า
อย่างใดในต่างประเทศ จะมีก็แต่เพียงกฎหมายที่รองรับสําหรับกรณีจัดเก็บค่าธรรมเนียมหรือภาษี 
ขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมจากผู้ประกอบการหรือผู้นําเข้าเท่าน้ัน  ซึ่งจะเห็นได้จากกฎหมายต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้18 

 
 

                                           
18 กรมควบคุมมลพิษ, “รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาแนวทางการจัดการ

ผลิตภัณฑ์พลาสติกและโฟม," น.3-31 (ธันวาคม 2548). 



78 
 

4.2.2.1 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักร
ซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 

กฎหมายฉบับ น้ี เ ป็นกฎหมาย ท่ี ให้ อํ านาจรั ฐ ในการ เ รียก เก็บ
ค่าธรรมเนียมพิเศษสําหรับสินค้าบางประเภทที่จะส่งออกไปนอกหรือนําเข้ามาในราชอาณาจักรกับให้
มีอํานาจในการดําเนินการจัดระเบียบการค้ากับต่างประเทศให้เป็นไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อยเป็น
ผลดีต่อเศรษฐกิจและความมั่น คงของประเทศ และก่อให้เกิดความเช่ือถือแก่นานาประเทศย่ิงขึ้น19 

ในส่วนที่อาจใช้เป็นมาตรการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหรือภาษีขวด
พลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมกฎหมายฉบับน้ีก็มีบทบัญญัติต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 

มาตรา 5 บัญญัติว่า “ในกรณีที่จําเป็นหรือสมควรเพ่ือความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจสาธารณประโยชน์ การสาธารณสุข ความมั่นคงของประเทศ ความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพ่ือประโยชน์อ่ืนใดของรัฐ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  
โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาใน เร่ืองหน่ึง เร่ืองใดดังต่อไปน้ี 

.......... 
(4) กําหนดประเภทและชนิดของสินค้าที่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษ 

ในการส่งออกหรือในการนําเข้า 
……….” 
มาตรา 6 บัญญัติว่า “ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยอนุมัติ

ของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกอัตรา
ค่าธรรมเนียมพิเศษในการส่งออกหรือในการนําเข้า..........” 

หากพิจารณา ตามมาตราดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีจึงมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดให้ขวดพลาสติกบรรจุ 
นํ้าด่ืม และเม็ดพลาสติกอันเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมเป็นสินค้าที่จะต้อง 
เสียค่าธรรมเนียมพิเศษในการนําเข้า ซึ่งการกําหนดค่าธรรมเนียมพิเศษในการนําเข้าดังกล่าวน้ีย่อม 
ทําให้สามารถลดจํานวนการนําเข้าขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืม และเม็ดพลาสติกอันเป็นวัตถุดิบที่ใช้ใน
การผลิตขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืม ลงได้โดยปริยาย และย่อมทําให้มีการใช้ขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืม 
น้อยลงส่งผลให้มีการท้ิงขวดพลาสติกบรรจุ นํ้าด่ืม น้อยลงไปด้วย กล่าวได้ว่าจะทําให้ปัญหามลพิษที่
เ กิดจากขยะขวดพลาสติกบรรจุ นํ้าด่ืมลดลง จึงถือได้ว่าเป็นกรณีที่จําเป็นหรือสมควรเพื่อ

                                           
19 เพ่ิงอ้าง, น.3 – 31. 
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สาธารณประโยชน์การสาธารณสุขหรือเพ่ือประโยชน์อ่ืนใดของรัฐตามเง่ือนไขในการประกาศกําหนด
ค่าธรรมเนียมพิเศษในการนําเข้าสินค้า 

 หากจะกล่าวได้โดยสรุปคือ กฎหมายฉบับน้ีอาจนํามาใช้เป็นมาตรการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมหรือภาษีขวดพลาสติกได้โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยอนุมัติของ
คณะรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดให้ขวดพลาสติกและเม็ดพลาสติกอันเป็นวัตถุดิบที่
ใช้ในการผลิตขวดพลาสติก เป็นสินค้าที่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษในการนําเข้า 

  แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาแล้วมาตรการน้ีก็ยังมีข้อขัดข้อง คือ  
การเพ่ิมภาษีอาจจะยังไม่สอดคล้องกับนโยบายและข้อตกลงระหว่างประเทศ ทําให้ควรมีการพิจารณา
โดยรอบคอบและเหมาะสม 

4.2.2.2 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 
 ภาษีสรรพสามิตนับเป็นรายได้หลักที่สําคัญที่หลายประเทศนิยมจัดเก็บ

เพ่ือที่จะนํามาพัฒนาประเทศ  รวมถึงประเทศไทยได้มีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตตามที่ได้กําหนดไว้
ในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 พระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นกฎหมายที่กําหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ซึ่งครอบคลุมถึงการกําหนดตัวบุคคลที่มี
หน้าที่เสียภาษี ซึ่งรวมถึงความรับผิดในอันที่จะต้องเสียภาษีฐานท่ีใช้ในการคํานวนภาษี การย่ืนแบบ
รายการและชําระภาษี  การควบคุมการจัดเก็บภาษีตลอดจนบทลงโทษ กฎหมายฉบับน้ีเป็นกฎหมาย
ที่กําหนดการจัดเก็บภาษีจากสินค้าหลายประเภทที่ดําเนินการจัดเก็บจากผู้ประกอบอุตสาหกรรม 
ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ ผู้นําเข้าซึ่งสินค้า หรือผู้อ่ืนที่พระราชบัญญัติน้ีกําหนดให้เป็นผู้มีหน้าที่
เสียภาษี ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีตามมูลค่าหรือปริมาณของสินค้าหรือบริการนั้น ตามอัตราที่ระบุไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ที่ใช้อยู่ในเวลาที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดข้ึน20 
ทั้งน้ี ตามมาตรา 7 

ในส่ วนที่ อ าจ ใ ช้ เ ป็นมาตรการจั ด เก็บ ค่ าธรรม เ นียมหรื อภา ษี  
ขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืม กฎหมายฉบับน้ีก็มีบทบัญญัติที่เก่ียวข้องดังน้ี 

มาตรา 8 บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 11 วรรคหน่ึงและมาตรา 12 
วรรคหน่ึงการเสียภาษีตามมูลค่าน้ัน ให้ถือมูลค่าตาม (1) (2) และ (3) โดยให้รวมภาษีสรรพสามิตที่พึง
ต้องชําระด้วย ดังน้ี 

(1)  ในกรณีสินค้ าที่ ผลิตในราชอาณาจักร  ใ ห้ถือตามราคาขาย                    
ณ โรงอุตสาหกรรมในกรณีไม่มี การขาย ณ โรงอุตสาหกรรม หรือราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมมี

                                           
20 เพ่ิงอ้าง, น.3 – 34. 
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หลายราคา ให้ถือตามราคาที่อธิบดีกําหนดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงเพ่ือ
ประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศมูลค่าของสินค้าที่ผลิตใน
ราชอาณาจักร เพ่ือถือเป็นเกณฑ์ในการคํานวณภาษีโดยกําหนดจากราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมใน
ตลาดปกติได้ 

.......... 
(3) ในกรณีสินค้าที่นําเข้า ให้ถือราคา ซี.ไอ.เอฟ. ของสินค้าบวกด้วย

อากรขาเข้าค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน และภาษี และ
ค่าธรรมเนียมอ่ืนตามที่จะได้กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา แต่ไม่รวมถึงภาษีมูลค่าเพ่ิมตามที่กําหนดใน 
หมวด 4 ลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร 

..........” 
มาตรา 9 บัญญัติว่า “สินค้าที่ต้องเสียภาษีตามปริมาณน้ัน ให้ถือตาม

หน่วยตามนํ้าหนักสุทธิหรือตามปริมาณสุทธิของสินค้าน้ัน ..........” 
ดังน้ัน เพ่ือที่จะสามารถเรียกเก็บภาษีสรรพสามิตจากขวดพลาสติกบรรจุ

นํ้าด่ืม และเม็ดพลาสติกอันเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตขวดพลาสติก ซึ่งผลิตในราชอาณาจักร และ
นําเข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามกฎหมายฉบับน้ี จึงอาจกําหนดให้ขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมและเม็ด
พลาสติกอันเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเป็นสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตตามพิกัดอัตราท้าย
พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ทั้งน้ี ตามมาตรา 721 พร้อมทั้งกําหนดอัตรา
ภาษีตามมูลค่าหรือตามปริมาณตามความเหมาะสมซึ่งกรณีที่กําหนดอัตราภาษีตามมูลค่าก็เรียกเก็บ
ภาษีได้ตามมาตรา 8 หรือหากกําหนดอัตราภาษีตามปริมาณก็เรียกเก็บภาษีได้ตามมาตรา 9 แต่หาก
กําหนดอัตราภาษีทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณก็ต้องเรียกเก็บภาษีในอัตราที่คิดเป็นเงินได้สูงกว่า22 

 ดังน้ัน อาจถือได้ว่า กฎหมายฉบับน้ีอาจจะสามารถนํามาใช้เป็นมาตรการ
ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหรือภาษีขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมได้ โดยอาจกําหนดให้ ขวดพลาสติก

                                           
21 ซึ่งบัญญัติไว้สอดคล้องกับที่กําหนดในพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 

พ.ศ. 2527 มาตรา 3 ซึ่งบัญญัติว่า“ภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตให้เรียกเก็บตามพิกัด
อัตราท้ายพระราชบัญญัติน้ี 
 

22 ทั้งน้ี ตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 มาตรา 4 ซึ่ง
บัญญัติว่า “สินค้าใดที่ระบุอัตราภาษีทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ ให้เสียภาษีในอัตราที่คิดเป็นเงิน 
สูงกว่า” 
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บรรจุนํ้าด่ืมหรือเม็ดพลาสติกอันเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ที่ผลิตในราชอาณาจักรหรือนําเข้ามาใน
ราชอาณาจักรเป็นสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตตามท่ีกําหนดในพิกัดอัตราท้ายพระราชบัญญัติ
พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 

อย่างไรก็ตาม มาตรการน้ีก็ยังมีข้อขัดข้อง คือ การเพ่ิมภาษีดังกล่าวอาจ
ไม่สอดคล้องกับนโยบายและข้อตกลงระหว่างประเทศ จึงทําให้ต้องมีการพิจารณามาตรการเพ่ิมภาษี
อย่างเหมาะสม  เพราะมาตรการดังกล่าวอาจไม่ได้มีผลต่อการลดการใช้และการผลิตขวดพลาสติกใน
การบรรจุนํ้าด่ืมมากนัก อีกทั้ง จากการรวบรวมข้อมูล ทําให้ทราบว่าประเทศไทยน้ันจะมีอุตสาหกรรม
ผู้ผลิตเม็ดพลาสติกที่จะนํามาผลิตขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมได้เองแต่จะมีการนําเข้าก็เป็นเพียง 
ส่วนน้อย  อีกทั้ง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษน้ีอาจส่งผลกระทบต่อการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก 
อ่ืน ๆ  ที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิดเดียวกัน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบในวงกว้างสําหรับอุตสาหกรรม
พลาสติก 

4.2.3 มาตรการควบคุมและกําหนดหน้าท่ีผู้นําเข้าหรือผู้จําหน่ายในการรับซ้ือคืน 
กฎหมายที่อาจใช้เป็นมาตรการน้ีได้ มีดังน้ี 
พระราชกําหนดพิกัดอัตราศลุกากร พ.ศ. 2530 
กฎหมายฉบับน้ีเป็นกฎหมายที่นําหลักการและโครงสร้างการจําแนกประเภท

พิกัดสินค้าซึ่งเรียกว่าระบบฮาร์โมไนซ์มาใช้ เน่ืองจากการตกลงระหว่างประเทศเก่ียวกับการกําหนด
อัตราศุลกากรมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้น จึงแก้ไขเพ่ิมเติมให้รัฐบาลสามารถยกเว้น ลดหรือเพ่ิมอากร
จากอัตราท่ีกําหนดไว้ในพิกัดอัตราศุลกากร หรือประกาศเรียกเก็บอากรตามอัตราที่กําหนดไว้ในพิกัด
อัตราศุลกากรเพ่ือรองรับพันธกรณีต่าง ๆ ที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกหรือ
ที่ประเทศไทยจะร่วมลงนามหรือเข้าเป็นสมาชิกในอนาคต23 และกฎหมายฉบับน้ีเป็นเคร่ืองมือในทาง
เศรษฐกิจเพ่ือความผาสุกของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ จึงอาจพิจารณานํามาใช้ในการแก้ไข
ปัญหาขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืม โดยการเรียกเก็บอากรพิเศษเพ่ิมขึ้น สําหรับวัตถุดิบนําเข้าที่ก่อให้เกิด
ของเสียกําจัดได้ยากเพ่ือจูงใจให้ผู้ผลิตลดการนําเข้าและหันไปใช้วัสดุอ่ืนหรือใช้วัสดุหมุนเวียนที่มีใน
ประเทศ24 

 ในส่วนที่อาจใช้เป็นมาตรการควบคุมหรือกําหนดหน้าที่ผู้นําเข้า จําหน่าย
ในการรับซื้อคืนขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมกฎหมายฉบับน้ีก็มีบทบัญญัติที่เก่ียวข้องดังน้ี 

                                           
23 เพ่ิงอ้าง, น.3 – 49. 
24 เพ่ิงอ้าง, น.3 – 33. 
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 มาตรา 4 บัญญัติว่า “ของที่นําหรือพาเข้ามาในหรือส่งหรือพาออกไปนอก
ราชอาณาจักรน้ัน ให้เรียกเก็บและเสียอากรตามที่กําหนดไว้ ในพิกัดอัตราอากรท้ายพระราชกําหนด” 
   มาตรา 12 บัญญัติว่า “เพ่ือประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศหรือ
เพ่ือความผาสุกของประชาชนหรือเพ่ือความม่ันคงของประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอํานาจประกาศลดอัตราอากรสาหรับของใดๆ จากอัตราที่กําหนด
ไว้ในพิกัดอัตราศุลกากร หรือยกเว้นอากรสําหรับของใด ๆ หรือเรียกเก็บอากรพิเศษเพ่ิมข้ึน สําหรับ
ของใด ๆ ไม่เกินร้อยละห้าสิบของอัตราอากรที่กําหนดไว้ในพิกัดอัตราศุลกากรสาหรับของน้ัน ทั้งน้ี
โดยจะกําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้..........” 

จากที่กล่าวข้างต้น  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี จึงอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียกเก็บอากรพิเศษเพ่ิมขึ้นสําหรับสินค้าขวด
พลาสติกบรรจุนํ้าด่ืม และเม็ดพลาสติกซึ่งถือเป็นวัตถุดิบที่จําเป็นในการผลิตขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืม
โดยการเรียกเก็บอากรพิเศษเพ่ิมขึ้นสําหรับสินค้าดังกล่าว ผู้ผลิตอาจได้รับผลกระทบเน่ืองจากจะมี
ต้นทุนการผลิตที่สูงข้ึน และอาจพิจารณาถึงการผลิตวัสดุอ่ืนแทนการผลิตโดยใช้ เม็ดพลาสติก เช่น 
วัสดุที่สามารถนํามารีไซเคิลได้ หรือวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้โดยธรรมชาติและไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ 
กรณีดังกล่าว อาจทําให้สามารถลดปริมาณการใช้ขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมได้ไม่มากก็น้อย และอาจ
ส่งผลให้มูลฝอยที่เกิดจากขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมลดน้อยลง จึงถือได้ว่าเป็นกรณีเพ่ือความผาสุกของ
ประชาชนตามเง่ือนไขในการประกาศเรียกเก็บอากรพิเศษดังกล่าว 

กล่าวโดยสรุปคือ กฎหมายฉบับน้ีอาจนํามาใช้เป็นมาตรการควบคุมหรือ
กําหนดหน้าที่ผู้ นําเข้า หรือผู้จําหน่ายในการรับซื้อคืนขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมได้ โดยให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เรียกเก็บอากรพิเศษเพ่ิมขึ้น สําหรับสินค้าขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมและเม็ดพลาสติกอันเป็นวัตถุดิบที่
ใช้ในการผลิตขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืม 

  เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมหรือกําหนดหน้าที่ผู้นําเข้าหรือผู้จําหน่ายใน
การรับซื้อคืนสําหรับสินค้าขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืม  เพ่ือประโยชน์ในการกําหนดราคาขวดพลาสติก
บรรจุนํ้าด่ืม และกําหนดหน้าที่สําหรับผู้จําหน่าย ให้มีการจัดเก็บรวบรวมบรรจุภัณฑ์พลาสติกบรรจุ
นํ้าด่ืมที่ใช้แล้วเพ่ือนํามาพัฒนาหรือนํามาแปรรูป ซึ่งหากผู้นําเข้าหรือผู้จําหน่ายมิได้มีกระบวนจัดเก็บ
บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้แล้ว อาจจะถูกกําหนดให้มีการปรับเพ่ิมอัตราภาษีพิเศษเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากไม่มี
การส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแต่หากผู้นําเข้าหรือผู้จัดจําหน่าย มีการรวบรวมบรรจุภัณฑ์
พลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมที่ใช้แล้วนํามาพัฒนาหรือนํามาแปรรูปก็อาจะได้มีการยกเว้นอาการ เน่ืองจาก
สามารถนําบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้แล้ว นํากลับมาใช้ใหม่หรือนํามาแปรรูปเพ่ือผลิตบรรจุภัณฑ์ใหม่
ได้ต่อไปอีก ซึ่งในมาตรการน้ีอาจเป็นการลดการนําเข้าวัตถุดิบ หรือลดการนําเข้าขวดพลาสติกบรรจุ
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นํ้าด่ืมจากต่างประเทศ เน่ืองจากการนํากลับมาใช้ใหม่หรือการนํามาผลิตใหม่ภายในประเทศมีเพ่ิม
มากขึ้น และยังเป็นการส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้นําเข้าหรือผู้จัดจําหน่ายอาจจะมีการ
กําหนดไว้ข้างบรรจุภัณฑ์หากผู้บริโภคมีการส่งคืนบรรจุภัณฑ์ให้กับร้านค้า ผู้บริโภคจะได้รับ
ค่าตอบแทนในการคืนบรรจุภัณฑ์ 

โดยในการกําหนดมาตรการดังกล่าว อาจกําหนดขั้นตอนให้ผู้จําหน่ายและ
ภาคอุตสาหกรรมร่วมมือกันในการเก็บรวบรวมขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืม  นํากลับคืนมาจากผู้บริโภค
ให้ได้ตามเป้าหมายที่กําหนด 

4.2.4 มาตรการส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชน และการจัดกิจกรรมรณรงค์ 
อาจกล่าวได้ว่ามีมาตรการท่ีสามารนํามาปรับใช้ในเรื่องดังกล่าว ดังจะกล่าว

ต่อไป ได้แก่ 
4.2.4.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายแม่บทใน
การบริหารและจัดการการศึกษาอบรมให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย โดยมี ข้อกําหนดให้ รัฐต้องจัดให้มีการศึกษาอบรม รวมถึงผลักดันให้เอกชนจัดการศึกษาอบรม
ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ควบคู่ไปกับการมี คุณธรรม สนับสนุนให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา
แห่งชาติและแก้ไข ปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งด้านเศรษฐกิจและ
สังคมส่งเสริมให้เกิดความรู้ วางรากฐาน รวมถึงสร้างความเข้าใจและปลูกฝังเก่ียวกับการเมือง  
การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในรูปแบบที่ถูกต้อง  
สนับสนุนและผลักดันให้เกิดความสนใจในด้านการค้นคว้าการศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์เพ่ือให้เกิด
การทัดเทียมกับนานาประเทศ รวมถึงการวิจัยในศิลปะวิทยาการต่าง ๆ  และส่งเสริมในด้าน
การศึกษาและคงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันล้ําค่าของชาติ  ทั้งน้ี   
ให้รวมถึงการจัดการศึกษาของรัฐให้มีประสิทธิภาพที่จะสามารถผลิตบุคคลากรที่มีคุณภาพมาเพ่ือ
พัฒนาประเทศชาติ  สนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ควรคํานึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและภาคเอกชน ตามท่ีกฎหมายบัญญัติและให้ความคุ้มครองการจัดการศึกษา
อบรมขององค์กรวิชาชีพและเอกชนภายใต้การกํากับดูแลของรัฐ หากพิจารณาถึงกฎหมายฉบับน้ี  
ในส่วนที่อาจใช้เป็นมาตรการให้ความรู้แก่ประชาชน ก็มีบทบัญญัติที่เก่ียวข้องดังนี้ 

มาตรา 23 บัญญัติว่า “การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสําคัญทั้งความรู้ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเร่ือง ต่อไปนี้ 

………. 



84 
 

 (2) ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมท้ังความรู้
ความเข้าใจและประสบการณ์ เรื่องการจัดการ การบํารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
  ……….” 

ดังน้ี จะเห็นได้ว่า ตามมาตรา 23 (2) กฎหมายกําหนดให้มีการจัด
การศึกษาโดยเน้นความสําคัญในเรื่องความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เรื่องการจัดการ          
การบํารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลย่ังยืน ดังน้ัน 
อาจเห็นได้ว่ากฎหมายฉบับน้ีอาจใช้เป็นมาตรการให้ความรู้แก่ประชาชนได้ โดยมุ่งเน้น และส่งเสริม
ให้ผู้เรียน ผู้ศึกษาได้ศึกษาจนมีความรู้ ความเข้าใจและมีประสบการณ์ในเรื่องการจัดการกับขวด
พลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การลดปริมาณการใช้ขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืม 
เป็นต้น และการใช้ขวดบรรจุนํ้าด่ืมทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ขวดที่สามารถนํามาใช้ซ้ํา
ขวดที่ผลิตจากวัสดุจากธรรมชาติ ทดแทนขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืม เป็นต้น ซึ่งย่อมเข้าลักษณะเป็น
การจัดการ และบํารุงรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลย่ังยืนดังกล่าวอย่างไรก็ตาม ในมาตรานี้ เป็นกรณี
การให้ความรู้แก่ประชาชนซึ่งเป็นผู้เรียนผู้ศึกษาตามสถานบันการศึกษาเท่าน้ัน ย่อมเป็นเพียงการ
จํากัดเฉพาะกลุ่มวงแคบ ดังน้ัน สําหรับผู้คนที่ไม่ได้ศึกษาในสถาบันการศึกษา หรือจบการศึกษาไป
แล้วก็ย่อมไม่ได้รับทราบข้อมูล หรือได้รับความรู้จากมาตรการดังกล่าว 

มาตรา 24 บัญญัติว่า “การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 

………. 
(4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ ด้านต่าง ๆ อย่างได้

สัดส่วนสมดุลกัน รวมท้ังปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุก
วิชา……….” 

ดั ง น้ี  จะ เ ห็น ไ ด้ ว่ า  ตามมาตรา  24  ( 4 )  กฎหมาย กํ าหนด ใ ห้
สถาบันการศึกษารวมถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจัดกระบวนการเรียนรู้โดยปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดี
งามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา ดังน้ัน จึงอาจใช้กฎหมายฉบับน้ีเป็นมาตรการส่งเสริม
การให้ความรู้แก่ประชาชนได้ โดยให้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยปลูกฝังหรือส่งเสริมให้ผู้เรียนผู้
ศึกษาเกิดจิตสํานึกในการรณรงค์และรักษาสิ่งแวดล้อม  โดย ลด  ละ เลิกการซื้อขวดพลาสติกบรรจุ
นํ้าด่ืม และไม่ทิ้งขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมให้เป็นขยะซึ่งก่อให้เกิดมลพิษหรือปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม 
เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในวิชาทางด้าน
สังคมศึกษาได้อย่างไรก็ตามตามมาตราน้ี เป็นกรณีการให้ความรู้ แก่ประชาชนซึ่ง เป็นผู้เรียนผู้ศึกษา
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ตามสถาบันการศึกษาเท่าน้ัน ดังน้ัน สําหรับผู้คนที่ไม่ได้ศึกษาในสถานศึกษา หรือจบการศึกษาไปแล้ว 
ก็ย่อมไม่ได้รับทราบข้อมูล หรือได้รับความรู้จากมาตรการดังกล่าว 

มาตรา 25 บัญญัติว่า “รัฐต้องส่งเสริมการดําเนินงานและการจัดต้ัง
แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์หอศิลป์   สวนสัตว์ 
สวนสาธารณะสวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ 
แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อ่ืนอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ” 

เห็นได้ว่า ตามมาตรา 25 รัฐต้องส่งเสริมการดําเนินงานและการจัดต้ัง
แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ ตลอดจนแหล่งค้นคว้าข้อมูล 
และแหล่งการศึกษาเรียนรู้อ่ืน อย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ ซึ่งรัฐก็สามารถที่จะส่งเสริมให้มีการ
จัดหาแหล่งการเรียนรู้ ดังกล่าวเผยแพร่ความรู้ ในเร่ืองข้อเท็จจริง สถิติ และผลกระทบท้ังทางตรง
และทางอ้อมที่เป็นอันตราย ซึ่งเกิดจากการผลิตขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมและการกําจัดขวดพลาสติก
บรรจุนํ้าด่ืมโดยวิธีที่ไม่เหมาะสม ตลอดจนสิ่งที่ควรทําในการจัดการขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมอย่าง
เหมาะสมเพ่ือดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้ามาเรียนรู้ ศึกษาเพ่ือให้
เกิดความเข้าใจ และเกิดการตระหนักในผลกระทบที่เป็นอันตรายอันเกิดจากขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืม 
และช่วยกันลด ละ เลิกการใช้ ขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืม และหันมาให้ความสนใจต่อการรณรงค์เพ่ือ
การรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการใช้ขวดบรรจุนํ้าด่ืมทางเลือกอ่ืน หรือขวดบรรจุนํ้าด่ืมที่ผลิตโดยวัสดุ
ธรรมชาติทดแทนซึ่งย่อมเป็นมาตรการให้ความรู้แก่ประชาชนโดยอ้อมน่ันเอง 

อย่างไรก็ตาม ตามมาตราน้ี แม้จะไม่จํากัดขอบเขตของผู้ที่จะได้รับการ
ให้ความรู้อย่างใน มาตรา 23 และ 24 ซึ่งต้องเป็นผู้เรียนผู้ศึกษาตามสถาบันการศึกษาเท่าน้ัน แต่
มาตรานี้ก็เป็นเพียงมาตรการในเชิงรับ โดยให้การจัดต้ังแหล่งค้นคว้าข้อมูลการเรียนรู้ ที่มีข้อมูลใน
เรื่องขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมดังกล่าวไว้เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้ ศึกษาเท่าน้ัน 
ไม่สามารถที่จะบังคับให้ประชาชนเข้ามาเรียนรู้ศึกษาเองได้ และไม่อาจอาศัยมาตราน้ีในการรณรงค์
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้   เพ่ือปลูกจิตสํานึกแก่ประชาชนในเชิงรุกในเรื่องดังกล่าวได้ 
ดังน้ัน หากประชาชนไม่มาเรียนรู้ศึกษาข้อมูลดังกล่าวก็ไม่อาจส่งผลเป็นการให้ความรู้แก่ประชาชนได้ 

กล่าวโดยสรุปคือ กฎหมายฉบับน้ี อาจนํามาใช้เป็นมาตรการให้ความรู้
แก่ประชาชนได้ โดยจัดระบบการศึกษาโดยสนับสนุนให้มี กระบวนการเรียนรู้ ผ่านสื่อต่างๆ รวมถึง
แหล่งข้อมูลผ่านทางบุคคล ในเรื่องขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมสําหรับผู้เรียนผู้ศึกษาในสถาบันศึกษา 
รวมท้ังส่งเสริมให้มีการแหล่งการเรียนรู้ สําหรับประชาชนท่ัวไปในเรื่องขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืม
ดังกล่าว แต่ก็ไม่ได้รวมถึงกรณีการกําหนดให้มีการรณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เพ่ือ
ปลูกฝัง หรือสร้างจิตสํานึกแก่ประชาชนในเชิงรุกอย่างทั่วถึง 
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4.2.4.2 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ             
พ.ศ. 2535 

 พระราชบัญญั ติส่ ง เสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ  
พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายที่ส่งเสริมและสนับสนุนในการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคเอกชน 
เพ่ือให้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งมิได้มีวัตถุประสงค์ในทาง
การเมือง หรือมุ่งหากําไรจากการประกอบกิจกรรม ซึ่งอาจจะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ราชการในด้านใดด้านหน่ึง 

 ในส่วนที่อาจใช้เป็นมาตรการการจัดการลดการใช้และการผลิตขวด
พลาสติกในการบรรจุนํ้าด่ืม กฎหมายฉบับน้ีก็มีบทบัญญัติที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 

 มาตรา 7  เพ่ือเป็นการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้องค์กรเอกชนซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
ไทย หรือกฎหมายต่างประเทศที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องโดยตรงกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม หรืออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และมิได้มีวัตถุประสงค์ในทางการเมือง หรือมุ่งค้าหากําไรจากการประกอบ
กิจกรรมดังกล่าว มีสิทธิขอจดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชน ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติต่อกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา 8 องค์กรเอกชนที่ได้จดทะเบียนตามมาตรา 7 แล้ว อาจได้รับ
การช่วยเหลือหรือได้รับการสนับสนุนจากทางราชการในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 

(1) การจัดให้มีอาสาสมัครเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน
ตามพระราชบัญญัติน้ีหรือตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(2) การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลหรือข่าวสาร เพ่ือสร้างจิตสํานึก
ของสาธารณชนท่ีถูกต้องเก่ียวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

(3) การช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หน่ึง ริเริ่มโครงการหรือ
กิจกรรมเพ่ือคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่น้ัน 

(4) การศึกษาวิจัยเ ก่ียวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และเสนอแนะความคิดเห็นต่อรัฐบาลหรือส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

(5) การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนผู้ได้รับอันตรายหรือ
ความเสียหายจากภาวะมลพิษอันเกิดจากการร่ัวไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษ รวมท้ังเป็นผู้แทนใน
คดีที่มีการฟ้องร้องต่อศาล เพ่ือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือค่าเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับอันตราย
หรือความเสียหายน้ันด้วย 
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จะเห็นได้ว่า มาตรา 7 ได้กําหนดให้ประชาชน และภาคเอกชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้มีการจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องโดยตรง
เก่ียวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยมีสิทธิขอจดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และ
ในมาตรา 8 หากภาคเอกชนได้จดทะเบียนแล้วตาม มาตรา 7  ก็จะได้รับความสนับสนุนหรือความ
ช่วยเหลือจากภาครัฐในการจัดกิจกรรม การส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจจะส่งเสริมให้
ภาคเอกชน หรือภาคอุตสาหกรรมการผลิตหันมาสนใจในการรณรงค์รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
อาจจะนํามาใช้ในการลดการใช้และการผลิตขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมได้ ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต  
ซึ่งหากภาคอุตสาหกรรมใดให้ความสําคัญหรือให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งจะเป็นการส่งเสริมในภาคอุตสาหกรรมให้สนับสนุน รวมถึง
เชิญชวนผ่านกิจกรรมรณรงค์ของภาคอุตสาหกรรม และเชิญชวนให้ประชาชนหันมาสนใจในการ
ส่งเสริมและและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

กล่าวโดยสรุปคือ กฎหมายฉบับน้ี อาจนํามาใช้เป็นมาตรการให้ความรู้
แก่ประชาชนได้โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมหันมาใส่ใจในการผลิตขวดน้ําด่ืม
ทางเลือกอ่ืน ที่นอกเหนือจากบรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติก เพ่ือส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โดยได้รับความช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากทางภาครัฐ ซึ่งอาจเป็นหนทางหน่ึงที่จะทําให้ภาคเอกชน
รวมถึงภาคอุตสาหกรรมการผลิต เกิดความต่ืนตัวและเพ่ือเพ่ิมความตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงอาจมีการจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างจิตสํานึกและเพ่ือแสดงถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรน้ัน ๆ  จะทําให้ประชาชนชนและภาคเอกชนมองภาคเอกชนและ
ภาคอุตสาหกรรมในเชิงบวก ทําให้เกิดการสนับสนุนในภาคเอกชนน้ัน ๆ เกิดขึ้นต่อไป 
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4.2.5 มาตรการส่งเสริมการใช้และการผลิตขวดบรรจุน้ําด่ืมทางเลือกอ่ืน ๆ ทดแทน
ขวดพลาสติกในการบรรจุน้ําด่ืม 

รัฐได้มีมาตรการการเก็บภาษีออกมาเป็นจํานวนมาก  และมีวัตถุประสงค์ที่
แตกต่างกันไป ซึ่งเท่าที่ผู้เขียนได้ศึกษา พบว่า ยังไม่มีกฎหมายไทยในปัจจุบันที่มีวัตถุประสงค์หรือ
สร้างแรงจูงใจสนับสนุนโรงงานอุตสาหกรรม25 ที่ผลิตขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืม เพ่ือที่จะเข้ามามี
บทบาทในการแก้ไขหรือลดปัญหามลพิษโดยตรงสําหรับการผลิตขวดนํ้าด่ืมทางเลือกอ่ืน ๆ ที่จะใช้
เพ่ือทดแทนขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืม หรือสนับสนุนให้มีการคิดค้นการใช้วัสดุอ่ืนนอกเหนือจาก
พลาสติกที่จะสามารถใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ทดแทนการใช้พลาสติก เช่น มีตู้นํ้าด่ืมสาธารณะโดยสามารถ
นําบรรจุภัณฑ์ที่นํากลับมาใช้ใหม่นํามาบรรจุนํ้าด่ืมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ราคาค่านํ้าด่ืม หรือโดยการ
สร้างแรงจูงใจในแนวทางอื่น ๆ  สําหรับผู้ซื้อสินค้า อันเป็นวิธีการใช้เครื่องมือทางการตลาดจะมีเพียง
ก็แต่กฎหมายที่รองรับเฉพาะกรณีที่ส่งเสริมการผลิตขวดนํ้าด่ืมทางเลือกดังกล่าวทดแทนขวดพลาสติก
บรรจุนํ้าด่ืมทั่วไป  อันกล่าวได้ว่าเป็นการส่งเสริมการใช้ในทางอ้อมไปด้วยในตัว ซึ่งจะเห็นได้จาก
กฎหมายต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้ 

4.2.5.1 พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 อาจใช้ใน

ส่วนที่สามารถนํามาเป็นมาตรการส่งเสริมการผลิตและการใช้ขวดนํ้าด่ืมทางเลือกอ่ืน ๆ เพ่ือทดแทน
ขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมทั่วไป กฎหมายฉบับน้ีก็มีบทบัญญัติที่เก่ียวข้องดังน้ี 

มาตรา 3 บัญญัติว่า “ในพระราชบัญญัติน้ี 
“มาตรฐาน” หมายความว่า ข้อกําหนดรายการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ

หลายอย่างเก่ียวกับ 
(1)  จํ าพวก  แบบ  รูปร่ าง  มิ ติ  การทํา เค ร่ืองประกอบคุณภาพ 

ช้ินส่วนประกอบ ความสามารถ ความทนทาน และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
( 2)  วิ ธีทํ า  วิ ธี ออกแบบ  วิ ธี เ ขี ยนรู ป  วิ ธี ใ ช้  วั ตถุ ที่ จ ะ นํ ามาทํ า

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและความปลอดภัยอันเกี่ยวกับการทําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
.......... 

                                           
25 เอกฤทธ์ิ ลีลาเกรียงศักด์ิ, “มาตรการทางกฎหมายในการลดปริมาณการผลิตและการ

ใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555), น.
80 - 81.  
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(5) คําเฉพาะ คําย่อ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย สีเลขหมาย และหน่วยที่ใช้
ในทางวิชาการอันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

..........” 
มาตรา 17 บัญญัติว่า “เพ่ือความปลอดภัย หรือเพ่ือป้องกันความ

เสียหายอันอาจจะเกิดแก่ประชาชน หรือแก่กิจการอุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจของประเทศจะ
กําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชนิดใดต้องเป็นไปตามมาตรฐานก็ได้ 

การกําหนดตามวรรคหน่ึงให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และระบุวันเริ่ม
ใช้บังคับไม่น้อยกว่าหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา”  

หากสังเกตจะเห็นได้ว่า มาตรา 3 และมาตรา 17 เพ่ือความปลอดภัย 
หรือเพ่ือป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดแก่ประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากขวดพลาสติก
บรรจุนํ้าด่ืมทั่วไปโดยอาจตราเป็นพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์ขวดท่ีอนุญาตให้นํามาใช้
จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความทนทานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เช่น 
การกําหนดให้ใช้ทางเลือกอ่ืน ๆ ทดแทนขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมทั่วไป และต้องผลิตจากวัตถุที่
สะอาดได้มาตรฐาน ไม่มีสิ่งปนเป้ือนหรือสารเคมีตกค้างแต่อย่างใด เป็นต้น หรือกําหนดให้ผลิตภัณฑ์
ขวดทางเลือกอ่ืน ๆ ทดแทนขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมต้องเป็นไปตามมาตรฐานด้านวัตถุที่จะนํามาทํา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เช่น อาจกําหนดให้วัตถุที่จะนํามาทําผลิตภัณฑ์ขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืม ต้อง
เป็นวัตถุที่สามารถนํากลับมาใช้ซ้ําได้อีก หรือสามารถย่อยสลายได้โดยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่าง
ปลอดภัย เป็นต้น หรือหากเป็นขวดพลาสติกทางเลือกอาจมีสัญลักษณ์ในการบ่งช้ีลักษณะดังกล่าว
ด้วย เป็นต้น ซึ่งจะย่อมส่งเสริมการผลิตและการใช้ขวดทางเลือกอ่ืนทดแทนขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืม
ทั่วไป เพราะเมื่อประชาชนเข้าใจว่าสามารถใช้สิ่งอ่ืนทดแทนการใช้ขวดพลาสติกบรรจุ นํ้าด่ืมทั่วไป 
โดยการใช้ขวดทางเลือกอ่ืน ๆ  แทนได้ เช่น มั่นใจในความสะอาด และไม่มีสารตกค้าง และในด้านที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมทั่วไปก็ย่อมทําให้ประชาชนหันมาใช้
ทางเลือกอ่ืน ๆ ทดแทนขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมทั่วไปได้มากขึ้นตามลําดับ 

กล่าวได้โดยสรุป คือ กฎหมายฉบับน้ีอาจนํามาใช้เป็นมาตรการส่งเสริม
การผลิตและการใช้ทางเลือกอ่ืนทดแทนขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืม เพ่ือลดปริมาณการผลิตและการใช้
ขวดพลาสติกในการบรรจุนํ้าด่ืม  โดยกําหนดให้มีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์ขวด
พลาสติกบรรจุ นํ้าด่ืมที่อนุญาตให้นํามาใช้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือกําหนดให้ใช้ทางเลือกอ่ืน ๆ ทดแทนขวดพลาสติกในการบรรจุนํ้าด่ืม
ทั่วไป หรือกําหนดให้ต้องมีสัญลักษณ์หรือฉลากผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมซึ่งจะส่งผลทําให้เกิดการ
ส่งเสริมการผลิตและการใช้ทางเลือกอ่ืนแทนการใช้ขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมดังที่กล่าวไว้ 
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แต่อย่างไรก็ตาม  การกําหนดให้ผู้ผลิตขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมโดยการ
เลือกใช้วัสดุที่ ย่อยสลายโดยง่าย อาจไม่สามารถดําเนินการได้ เ น่ืองจากส่งผลกระทบต่อ
ภาคอุตสาหกรรม  ทั้ ง ในด้านการจัดหาตลาดสําหรับผลิตขวดพลาสติกบรรจุ นํ้า ด่ืมและ      
การเปลี่ยนแปลงกระบวนการในการผลิต  

4.2.5.2 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ที่อาจใช้เป็นมาตรการส่งเสริมการ

ผลิตและการใช้ทางเลือกอ่ืน ๆ ทดแทนขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมทั่วไป กฎหมายฉบับน้ีก็มีบทบัญญัติ
ที่เก่ียวข้องดังน้ี 

มาตรา 7 บัญญัติว่า “ให้รัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดให้
โรงงานตามประเภทชนิดหรือขนาดใดเป็นโรงงานจําพวกที่ 1 โรงงานจําพวกท่ี 2 หรือโรงงานจําพวก
ที่ 3 แล้วแต่กรณี โดยคํานึงถึงความจําเป็นในการควบคุมดูแล การป้องกันเหตุเดือดร้อนรําคาญการ
ป้องกันความเสียหาย และการป้องกันอันตรายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ีจะมีต่อ
ประชาชนหรือสิ่งแวดล้อมโดยแบ่งออกเป็นดังน้ี 

(1) โรงงานจําพวกท่ี 1 ได้แก่ โรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่สามารถ
ประกอบกิจการโรงงานได้ทันทีตามความประสงค์ของผู้ประกอบกิจการโรงงาน 

(2) โรงงานจําพวกท่ี 2 ได้แก่ โรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่เมื่อจะ
ประกอบกิจการโรงงานต้องแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบก่อน 

(3) โรงงานจําพวกท่ี 3 ได้แก่ โรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่การต้ัง 
โรงงานจะต้องได้รับใบอนุญาตก่อนจึงจะดําเนินการได้ 

……….” 
มาตรา 8 บัญญัติว่า “เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมการประกอบกิจการ

โรงงานให้รัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพ่ือให้โรงงานจําพวกใดจําพวกหน่ึงหรือทุกจําพวกตาม
มาตรา 7 ต้องปฏิบัติตามในเรื่องดังต่อไปนี้ 

………. 

( 2)  กํ า ห น ด ลั ก ษณ ะ  ป ร ะ เ ภ ท  ห รื อ ช นิ ด ข อ ง เ ค ร่ื อ ง จั ก ร                
เคร่ืองอุปกรณ์หรือสิ่งที่ต้องนํามาใช้ในการประกอบกิจการโรงงาน 

……….” 
ม า ต ร า  32 บั ญ ญั ติ ว่ า  “เ พ่ื อ ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมความมั่นคงความปลอดภัยของประเทศหรือของสาธารณชน ให้รัฐมนตรีโดย
อนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) ………. 
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(2) กําหนดชนิด คุณภาพ อัตราส่วนของวัตถุดิบ แหล่งกําเนิดของ
วัตถุดิบและหรือปัจจัยหรือชนิดของพลังงานท่ีจะนํามาใช้หรือผลิตในโรงงาน 

……….” 
มาตรา 45 บัญญัติว่า “ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออก

ตามมาตรา 8 (1) (2) (3) (4) (5) หรือ (8) หรือประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท” 

“จะเห็นได้ว่า ตามมาตรา 7 รัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวง
กําหนดให้โรงงานผลิตขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมตามประเภทชนิดหรือขนาดใดเป็นโรงงานจําพวกท่ี 1 
โรงงานจําพวกท่ี 2 หรือโรงงานจําพวกท่ี 3 แล้วแต่กรณี โดยคํานึงถึงความจําเป็นในการควบคุมดูแล
การป้องกันเหตุเดือดร้อนรําคาญการป้องกันความเสียหาย และการป้องกันอันตรายตามระดับความ
รุนแรงของผลกระทบท่ีจะมีต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อมและตามมาตรา 8 (2) เพ่ือประโยชน์ ในการ
ควบคุมการประกอบกิจการโรงงานผลิตขวดพลาสติกบรรจุ นํ้าด่ืม รัฐมนตรีก็มี อํานาจออก
กฎกระทรวงเพ่ือให้โรงงานดังกล่าวจําพวกใดจําพวกหน่ึงหรือทุกจําพวกตามมาตรา 7 ต้องปฏิบัติตาม
ในเรื่องวัตถุดิบที่ใช้”26 ในการผลิตขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมอันเป็นสิ่งที่ต้องนํามาใช้ในการประกอบ
กิจการโรงงาน กล่าวได้ว่า อาจออกกฎกระทรวงให้โรงงานผลิตขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมต้องใช้เฉพาะ
วัตถุดิบที่นํามาใช้ในการผลิตขวดทางเลือกเท่าน้ัน เช่น ขวดพลาสติกที่ผลิตโดยวัสดุที่เป็นมิตรต่อ
ธรรมชาติ หรือขวดพลาสติกที่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพ เป็นต้น อีกทั้ง ตามมาตรา 32 (2) เพ่ือ
ประโยชน์ในทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี มีอํานาจกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเรื่องชนิด คุณภาพ อัตราส่วนของวัตถุดิบที่จะนํามาใช้หรือผลิตใน
โรงงาน ก็สามารถดําเนินการได้ดุจเดียวกับกรณีของ มาตรา 8 (2) ข้างต้นซึ่งย่อมเป็นการส่งเสริมการ
ผลิตและการใช้ทางเลือกอ่ืนทดแทนขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืม โดยท่ีมีบทกําหนดโทษผู้ฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตาม มาตรา 8 (2)  ในมาตรา 45 ด้วย 

อาจกล่าวได้โดยสรุป คือ กฎหมายฉบับน้ีอาจนํามาใช้เป็นมาตรการ
ส่งเสริมการผลิตและการใช้ทางเลือกอ่ืน ๆ ทดแทนการใช้ขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมเพ่ือลดปริมาณการ
ผลิตและลดการใช้ขวดพลาสติกบรรจุ นํ้าด่ืมโดยให้รัฐมนตรีออกกฎกระทรวงเพ่ือกําหนดให้
โรงงานผลิตขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมตามประเภทชนิดหรือขนาดใดเป็นโรงงานจําพวกใดจําพวกหน่ึง
ดังกล่าว แล้วแต่กรณี และให้รัฐมนตรีออกกฎกระทรวงเพ่ือให้โรงงานผลิตขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืม
ดังกล่าวต้องใช้เฉพาะวัตถุดิบที่นํามาใช้ในการผลิตทางเลือกอ่ืนเท่าน้ัน  รวมถึงให้รัฐมนตรีโดยอนุมัติ

                                           
26 เพ่ิงอ้าง, น.80 - 81.  
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คณะรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเรื่องชนิด คุณภาพ อัตราส่วนของวัตถุดิบที่
จะนํามาใช้หรือผลิตในโรงงานในทํานองเดียวกันดังกล่าวไว้แล้วข้างต้น ซึ่งย่อมเป็นการส่งเสริมการ
ผลิตและการใช้ทางเลือกอ่ืนแทนการใช้ขวดพลาสติกในการบรรจุด่ืมไปโดยปริยายน่ันเอง 

ทั้งน้ี  การกําหนดให้ผู้ผลิตขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมโดยใช้วัสดุที่ย่อย
สลายทางชีวภาพหรือวัสดุที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติ ได้เท่าน้ันอาจไม่สามารถดําเนินการได้ เน่ืองจาก
ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการท้ังในด้าน การจัดหาตลาดสําหรับผลิตขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมและ
การเปลี่ยนแปลงกระบวนการในการผลิต  

4.2.5.3 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
พ.ศ.2535 

กฎหมายฉบับน้ีบัญญัติขึ้นเพ่ือป้องกันปัญหาความเสื่อมโทรมของ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น ดินเสีย นํ้าเน่า อากาศเป็นพิษ ป่าไม้ ต้นนํ้าลาธารถูกทําลาย โดยส่งเสริม
ประชาชน และองค์กรเอกชน ให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมกําหนด
อํานาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและราชการส่วนท้องถิ่นและกําหนดแนวทางปฏิบัติในส่วน
ที่ไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบโดยตรง กําหนดมาตรการควบคุมมลพิษด้วยการจัดให้มีระบบบําบัด
อากาศเสีย ระบบบําบัดนํ้าเสีย ระบบกําจัดของเสีย และเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับมลพิษ และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เก่ียวข้องกับการก่อให้เกิดมลพิษตลอดจนให้มี
กองทุนสิ่งแวดล้อม27การบังคับใช้กฎหมายฉบับน้ีจึงเป็นการวางกรอบนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
การกําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม การวางแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม การประกาศ
เขตอนุรักษ์และพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม การกําหนดให้โครงการขนาดใหญ่จะต้องจัดทํารายงาน 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจึงอาจนํามาใช้ในแง่ของการกําหนดนโยบายการผลิต28 การลด
การใช้และการผลิตขวดพลาสติกในการบรรจุนํ้าด่ืม การใช้จัดต้ังกองทุนเพ่ือใช้เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
สําหรับการจัดการขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืม เป็นต้น 

หากพิจารณา จะเห็นว่าในส่วนที่อาจใช้เป็นมาตรการส่งเสริมการลดการ
ใช้และการผลิตขวดพลาสติกในการบรรจุนํ้าด่ืมและการใช้ขวดทางเลือกอ่ืน ๆ ทดแทนขวดพลาสติก
บรรจุนํ้าด่ืมทั่ว ๆ ไป กฎหมายฉบับน้ีก็มีบทบัญญัติที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 

มาตรา 22 บัญญัติว่า “ให้จัดต้ังกองทุนข้ึน กองทุนหน่ึง เรียกว่า 
“กองทุนสิ่งแวดล้อม”ในกระทรวงการคลัง...” 

                                           
27 กรมควบคุมมลพิษ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1, น.3 – 39. 
28 เพ่ิงอ้าง, น.3 – 40. 
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มาตรา 23 บัญญัติว่า “เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพ่ือกิจการดังต่อไปน้ี  
………. 

(4) เป็นเงินช่วยเหลือและอุดหนุนกิจการใด ๆ ที่เก่ียวกับการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่คณะกรรมการกองทุนเห็นสมควรและโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 

……….” 
“ดังน้ีจะเห็นได้ว่า ตามมาตรา 22 กฎหมายกําหนดให้จัดต้ัง กองทุน

สิ่งแวดล้อมขึ้นเพ่ือใช้จ่ายในกิจการที่ระบุไว้ในมาตรา 23 ซึ่งมาตรา 23 (4) ก็ได้บัญญัติขอบเขตการให้
เงินช่วยเหลือและอุดหนุนกิจการใดที่เก่ียวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามท่ี
คณะกรรมการกองทุนเห็นสมควร และโดยความเห็นของคณะกรรมการของส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ”29  
ดังน้ัน อาจใช้เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม  และหากคณะกรรมการกองทุนและคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติเห็นสมควรโดยความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  อาจสามารถนําเงินกองทุน
สิ่งแวดล้อมมาใช้จ่าย สําหรับการช่วยเหลือและอุดหนุนกิจการที่ส่งเสริมการผลิตและการลดใช้ 
ขวดบรรจุนํ้าด่ืมทางเลือกอ่ืน ๆ  ทดแทนขวดพลาสติกบรรจุน้ําด่ืมทั่วไปได้ เพราะการผลิตและการใช้
ขวดบรรจุนํ้าด่ืมทางเลือกอ่ืน ๆ ทดแทนขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมทั่วไปนี้ ซึ่งอาจทําให้มีการใช้ 
ขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมทั่วไปน้อยลงอีกทั้ง ยังส่งผลให้มูลฝอยหรือขยะจากขวดพลาสติกน้อยลงไป
ด้วย  จึงอาจทําให้ปัญหามลพิษที่เกิดจากขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมทั่วไป รวมถึงการใช้พลังงานเช่น 
นํ้ามัน ไฟฟ้า  ที่จะต้องใช้ในการผลิตขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมทั่วไปลดลง จึงถือได้ว่าเป็นกิจการที่
เก่ียวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้ขวดบรรจุนํ้าด่ืมที่สามารถนํากลับมาใช้
ใหม่ได้ การใช้ขวดแก้วแทนขวดน้ําพลาสติก  การใช้ขวดที่ผลิตจากข้าวโพดหรือวัตถุดิบอ่ืนที่มิใช่ผลิต
จากเม็ดพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ 

“นอกจากน้ี ตามกฎหมายฉบับน้ียังให้คณะกรรมการควบคุมมลพิษมี
อํานาจหน้าที่ในเรื่องที่เก่ียวกับ การเสนอแผนงานปฏิบัติการเพ่ือป้องกันหรือแก้ไขอันตรายอันเกิด
จากการแพร่กระจายของมลพิษ เสนอความเห็นในการแก้ไขเพ่ิมเติม หรือปรับปรุงกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกับการควบคุมป้องกัน ลดหรือขจัดมลพิษ”30 อีกทั้งตามมาตรา 53 ซึ่งบัญญัติว่า  
“ให้คณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอํานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

                                           
29 เพ่ิงอ้าง, น.3 – 39 – น.3 – 40. 

  
30 เพ่ิงอ้าง, น.3 – 40. 
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(1) เสนอแผนปฏิบัติการเพ่ือป้องกันหรือแก้ไขอันตรายอันเกิดจากการ
แพร่กระจายของมลพิษหรือภาวะมลพิษต่อคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 

(2) เสนอความเห็นเก่ียวกับการให้มีการดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือ
ปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการควบคุม ป้องกัน ลด หรือขจัดมลพิษต่อคณะกรรมการส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ..........” 

พิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการควบคุมมลพิษสามารถเสนอ
แผนปฏิบัติการในการส่งเสริมการผลิตและการใช้ขวดบรรจุนํ้าด่ืมทางเลือกอ่ืน ทดแทนขวดพลาสติก
บรรจุนํ้าด่ืมทั่วไป เพราะการผลิตและการใช้ขวดบรรจุนํ้าด่ืมทางเลือกอ่ืนทดแทนขวดพลาสติกทั่วไป  
ซึ่งอาจทําให้พฤติการณ์การใช้งานขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมทั่วไปลดน้อยลง  และย่อมทําให้ขยะมูล
ฝอยที่เกิดจาก ขวดพลาสติกทั่วไปลดน้อยลง รวมถึงมลพิษที่เกิดจากวิธีการผลิตขวดพลาสติกบรรจุนํ้า
ด่ืมลดน้อยลง ซึ่งถือได้ว่าเป็นแผนปฏิบัติการเพ่ือป้องกันอันตรายอันเกิดจากการแพร่กระจายของ
มลพิษที่อาจจะเกิดขึ้นจากขยะมูลฝอยหรือขยะจากขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืม รวมถึงผลกระทบจาก
มลพิษที่เกิดจากการผลิตทั่วไปได้  เช่น มลพิษที่เกิดจากควันในการผลิต จะส่งผลให้เกิดก๊าซเรือน
กระจกเพ่ิมขึ้นซึ่งปัจจุบันทั่วโลกก็ให้ความสําคัญกับภาวะโลกร้อนดังน้ันจึงควรลดมลพิษที่เกิดจาก
ควันในการผลิต  รวมถึงมลพิษที่เกิดจากนํ้าเสียที่เกิดข้ึนจากกระบวนการผลิต  อีกทั้ง คณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษยังสามารถเสนอความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะหรือให้ความเห็นในการแก้ไขเพ่ิมเติม
หรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการผลิตและการใช้ขวดบรรจุนํ้าด่ืมทางเลือกอ่ืน 
ทดแทนขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมทั่วไป อาจถือได้ว่าเป็นการเสนอความเห็นในการแก้ไข ปรับปรุง
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการควบคุมการป้องกัน ลด หรือขจัดมลพิษได้   

นอกจากนี้ ในแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการผลิตที่สะอาด กรมควบคุม
มลพิษ ซึ่งได้มีการกําหนดกลยุทธ์ และมาตรการการดําเนินงาน ในการดําเนินการเพ่ิมเติมแก้ไข หรือ
ปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้อง เพ่ือบรรจุหลักการผลิตที่สะอาด ซึ่งได้กําหนดกรอบมาตรการในการ
ดําเนินการ เพ่ือปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือการผลิตที่สะอาด  ปรับปรุงหรือแก้ไขระเบียบ
คณะกรรมการเคร่ืองจักร วัสดุ และอุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม และระเบียบ
ปฏิบัติในการจัดทํา และพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการ
ดําเนินการงานด้านการผลิตที่สะอาด31 ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

                                           
31

 กรมควบคุมมลพิษ, “แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการผลิตที่สะอาด,” น.7 (มกราคม 
2545) 
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แห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งอาจจะนําแผนแม่บทดังกล่าวมาเพ่ิมเติมหลักการผลิตที่สะอาดในกฎหมาย
ฉบับน้ี 

อาจกล่าวได้ ว่า กฎหมายฉบับน้ี อาจนํามาใช้ในการลดปริมาณ 
การผลิตและลดการใช้ขวดพลาสติกในการบรรจุนํ้าด่ืม โดยนําเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมดังกล่าวสําหรับ
การให้เงินช่วยเหลือสนับสนุนกิจการส่งเสริมการผลิตและการใช้ขวดทางเลือกอ่ืน ๆ ทั้งน้ี เพ่ือเป็น
มาตรการในการจัดการ เพ่ือส่งเสริมการใช้ขวดบรรจุนํ้าด่ืมทางเลือกอ่ืน ทดแทนขวดพลาสติกบรรจุ
นํ้าด่ืมทั่วไปได้อีกทางหน่ึง   

4.2.5.4 พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 แก้ไขเพิ่มเติมถึง    
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544 

พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 
พ.ศ.2544 เป็นกฎหมายที่ส่งเสริมให้มีการลงทุนในกิจการที่สําคัญและเป็นประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และความม่ันคงของประเทศ กิจการที่ผลิตเพ่ือส่งออกไปจําหน่ายต่างประเทศ กิจการที่ใช้
แรงงาน ทุน หรือบริการในอัตราสูง รวมถึงกิจการที่ใช้ผลผลิตทางการเกษตรหรือทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นวัตถุดิบซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเห็นว่ากิจการน้ัน ยังไม่มีในราชอาณาจักร หรือมีแต่
อาจไม่เพียงพอหรือกรรมวิธีผลิตยังไม่ทันสมัย32  

หากพิจารณาจะเห็นได้ว่าในส่วนที่อาจใช้เป็นมาตรการส่งเสริมการผลิต
และการใช้ทางเลือกอ่ืน ๆ ทดแทนขวดพลาสติกในการบรรจุนํ้าด่ืม กฎหมายฉบับน้ีก็มีบทบัญญัติที่
เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 

มาตรา 16 บัญญัติว่า “กิจการที่คณะกรรมการจะพึงให้การส่งเสริมการ
ลงทุนได้ต้องเป็นกิจการที่สําคัญและเป็นประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของ
ประเทศกิจการผลิตเพ่ือส่งออกไปจําหน่ายต่างประเทศ กิจการที่ใช้ทุน แรงงานหรือบริการในอัตราสูง
หรือกิจการที่ใช้ผลิตผลการเกษตร หรือทรัพยากรธรรมชาติเป็นวัตถุดิบซึ่งคณะกรรมการเห็นว่า
กิจการน้ันยังไม่มีในราชอาณาจักร หรือมีในราชอาณาจักรไม่เพียงพอ หรือกรรมวิธีการผลิตยังไม่
ทันสมัย 

ให้คณะกรรมการประกาศกําหนดประเภทและขนาดของกิจการที่จะให้
การส่งเสริมการลงทุน โดยจะกําหนดเง่ือนไขในการให้การส่งเสริมไว้ด้วยก็ได้ และจะแก้ไขเพ่ิมเติม
หรือยกเลิกเง่ือนไขดังกล่าวในเวลาใดก็ได้..........” 

                                           
32 กรมควบคุมมลพิษ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1, น.3 – 42. 
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 จะเห็นได้ว่า  ภาคอุตสาหกรรมผลิตขวดบรรจุนํ้าด่ืมทางเลือก อ่ืน ๆ 
ทดแทนขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืม สามารถนํามาใช้เป็นมาตรการเพ่ือส่งเสริมการผลิตและการใช้ 
ขวดบรรจุนํ้าด่ืมทางเลือกอ่ืน ๆ ทดแทนขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืม ถือได้ว่าเป็นภาคอุตสาหกรรมที่
สําคัญและเป็นประโยชน์ต่อภาคสังคม เหตุเพราะปัญหาที่เกิดจากขวดพลาสติกในการบรรจุนํ้าด่ืมน้ัน
มีผลกระทบต่อภาคสังคมโดยรวม รวมถึงภาคอุตสาหกรรมดังกล่าวก็มีในประทศไทยไม่เพียงพอจึงเข้า
หลักเกณฑ์ของการเป็นกิจการที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจะพึงให้การส่งเสริมการลงทุนได้ตาม
มาตรา 16 ทั้งน้ี วรรค 2 ของมาตรา 16 ก็ได้กําหนดให้คณะกรรมการน้ัน ประกาศกําหนดประเภท
และขนาดของกิจการที่จะให้การส่งเสริมการลงทุนด้วย 

 ดังน้ัน กฎหมายฉบับน้ีโดยมาตราน้ีอาจนํามาใช้เป็นมาตรการส่งเสริม
การผลิตและการใช้ขวดทางเลือกอ่ืนทดแทนขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืม โดยให้คณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน ประกาศกําหนดประเภทและขนาดของอุตสาหกรรมต่าง ๆ  ที่ส่งเสริมการผลิตและการใช้
ทางเลือกอ่ืนทดแทนขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืม  เช่น  การผลิต ขวดพลาสติกจากข้าวโพด การใช้ขวด
บรรจุน้ําด่ืมที่สามารถนํามาใช้ซ้ําได้ หรือขวดบรรจุนํ้าด่ืมที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เป็นต้น 

 ทั้งน้ี โดยที่อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16 วรรค 2 มาตรา 31 
วรรค 2 และ มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 คณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนจึงออกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2553 เร่ือง การส่งเสริมการลงทุน
เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืนโดยกําหนดมาตรการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้   

1. มาตรการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
 1.1 กําหนดให้พ้ืนที่ทั่วประเทศ (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) เป็นเขต

ส่งเสริมการลงทุนจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 
 1.2 กําหนดประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนเป็นพิเศษ 3 

กลุ่มดังต่อไปน้ี 
………. 

1.2.2 กลุ่มกิจการผลิตวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ 

 ………. 
 ประเภท 6.4 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-

Friendly Products) 
..........” 
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   ทั้งน้ี  กิจการผลิตขวดบรรจุนํ้าด่ืมทางเลือกอ่ืน ๆ ที่เป็นผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ขวดพลาสติกที่สามารถนํามาใช้ซ้ําได้ ขวดพลาสติกที่ผลิตจากข้าวโพด
สามารถย่อยสลายได้ เป็นต้น ทดแทนขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมทั่วไป อันเป็นกิจการที่ส่งเสริมการ
ผลิตการใช้ขวดบรรจุนํ้าด่ืมทางเลือกอ่ืน ๆ  ทดแทนการใช้ขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมทั่วไป จึงเป็น
กิจการที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพึงให้การส่งเสริมการลงทุนได้แล้วในปัจจุบัน 

  สําหรับสิทธิของผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน กฎหมายฉบับน้ีก็ได้กําหนด
ไว้มากมายหลายประการดังต่อไปน้ี 

  1) สิทธิได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเคร่ืองจักร 
มาตรา 28 บัญญัติว่า “ผู้ได้รับการส่งเสริมจะได้รับยกเว้นอากรขาเข้า

สําหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ แต่เคร่ืองจักรน้ันต้องไม่เป็นเครื่องจักรที่ผลิต
หรือประกอบได้ในราชอาณาจักร ซึ่งมีคุณภาพใกล้เคียงกันกับชนิดที่ผลิตในต่างประเทศ และมี
ปริมาณเพียงพอที่จะจัดหามาใช้ได้” 

  จะเห็นได้ว่าตามมาตรา 28 หากผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนใน
ภาคอุตสาหกรรม ต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการผลิตและการใช้ขวดบรรจุนํ้าด่ืมทางเลือกอ่ืน ๆ ทดแทนขวด
พลาสติกบรรจุนํ้าด่ืม เช่น กิจการผลิตขวดบรรจุนํ้าด่ืมที่ผลิตโดยวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ตาม
ธรรมชาติ หรือผลิตจากวัสดุธรรมชาติ เป็นต้น การนําเข้าเคร่ืองจักรในการประกอบกิจการดังกล่าวที่
ไม่เป็นเคร่ืองจักรที่ผลิตหรือประกอบได้ในประเทศ ซึ่งมีคุณภาพเทียบเท่ากันกับชนิดที่ผลิตใน
ต่างประเทศ และมีปริมาณเพียงพอที่จะจัดหามาใช้ได้ 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนก็มีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติให้ผู้
ได้รับการส่งเสริมดังกล่าวได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่องจักรดังกล่าวได้ ซึ่งย่อมเป็นการ
ส่งเสริมการผลิต33 และการใช้ขวดบรรจุนํ้าด่ืมทางเลือกทดแทนขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมทั่วไปด้วยใน
ตัวน่ันเอง 

2) สิทธิได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าสําหรับวัตถุนําเข้า 
มาตรา 30 บัญญัติว่า “ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร คณะกรรมการจะให้ผู้

ได้รับการส่งเสริมได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าไม่เกินร้อยละเก้าสิบของอัตราปกติ สําหรับวัตถุดิบหรือ
วัสดุจําเป็นที่นําเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ผลิต ผสมหรือประกอบในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมี
กําหนดเวลาคราวละไม่เกินหน่ึงปีนับแต่วันที่คณะกรรมการกําหนดแต่วัตถุดิบหรือวัสดุจําเป็นน้ันต้อง

                                           
33 นายเอกฤทธ์ิ ลีลาเกรียงศักด์ิ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 11, น.83 – 84. 
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ไม่เป็นของที่ผลิตหรือมีกําเนิดในราชอาณาจักรซึ่งมีคุณภาพใกล้เคียงกันกับชนิดที่จะนําเข้ามาใน
ราชอาณาจักรและมีปริมาณเพียงพอที่จะจัดหามาใช้ได้ 

.......... 
ทั้งน้ี ตามชนิด ปริมาณ ระยะเวลา เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ

กําหนด” 
จะเห็นได้ว่า ตามมาตรา 30 ผู้ประกอบกิจการต่างๆ ที่ส่งเสริมการผลิต

และการใช้ขวดทางเลือกอ่ืน ๆ ทดแทนขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมทั่วไป เช่น กิจการผลิตขวดบรรจุนํ้า
ด่ืมทางเลือก เป็นต้น ซึ่งเป็นผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนภาคอุตสาหกรรมตามกฎหมายฉบับน้ีอาจ
ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าไม่เกินร้อยละเก้าสิบของอัตราปกติ สําหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจําเป็นที่นําเข้า
มาในประเทศเพ่ือใช้ผลิต ผสม หรือประกอบในกิจการที่ได้รับการส่งเสริม เช่น วัสดุ อุปกรณ์ อันเป็น
วัตถุดิบสําหรับใช้ผลิตขวดบรรจุนําด่ืมที่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพ หรือเคร่ืองจักรอันเป็นวัสดุที่
จําเป็นต้องนําเข้ามาในประเทศสําหรับผู้ประกอบกิจการผลิตขวดบรรจุนํ้าด่ืมทางเลือกทดแทนขวด
พลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมทั่วไป เป็นต้น โดยมีกําหนดเวลาคราวละไม่เกินหน่ึงปีนับแต่วันที่คณะกรรมการ
กําหนดได้หากคณะกรรมการเห็นว่ามีเหตุอันสมควร โดยที่วัตถุดิบหรือวัสดุที่จําเป็นน้ัน ต้องไม่เป็น
ของที่ผลิตหรือสามารถหาได้ในประเทศซึ่งมีคุณภาพใกล้เคียงกันกับประเภทหรือชนิดที่จะนําเข้ามาใน
ประเทศ และมีการสรรหาในปริมาณเพียงพอที่จะจัดหามาใช้ได้ซึ่งย่อมเป็นการจูงใจให้เกิดการลงทุน
ในกิจการดังกล่าวมากยิ่งขึ้น จึงย่อมเป็นการส่งเสริมการผลิตและการใช้ขวดบรรจุนํ้าด่ืมทางเลือก 
อ่ืน ๆ ทดแทนขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมทั่วไปน่ันเอง 

เพราะฉะน้ัน กฎหมายฉบับน้ีโดยมาตรานี้จึงอาจนํามาใช้เป็นมาตรการ
ส่งเสริมการผลิตและการใช้ขวดบรรจุนํ้าด่ืมทางเลือกอ่ืน ๆ ทดแทนขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมทั่วไปได้ 
โดยให้คณะกรรมการให้ผู้ได้รับการส่งเสริมดังกล่าวได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าไม่เกินร้อยละเก้าสิบ
ของอัตราปกติสําหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจําเป็นที่นําเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือใช้ผลิต ผสมหรือ
ประกอบในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมดังกล่าวมีกําหนดเวลาคราวละไม่เกินหน่ึงปีนับแต่วันที่
คณะกรรมการกําหนดโดยที่วัตถุดิบหรือวัสดุจาํเป็นน้ัน ต้องไม่เป็นของที่ผลิตหรือสามารถสรรหาได้ใน
ประเทศซึ่งมีคุณภาพใกล้เคียงกันกับชนิดที่จะนําเข้ามาในประเทศและมีปริมาณเพียงพอที่จะจัดหามา
ใช้ได้ 

3) สิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
มาตรา 31 บัญญัติว่า “ผู้ได้รับการส่งเสริมจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติ

บุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมตามท่ีคณะกรรมการประกาศ
กําหนด ทั้งน้ี ให้พิจารณากําหนดเป็นสัดส่วนของเงินลงทุนโดย ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนซึ่ง
ต้องมีกําหนดเวลาไม่เกินแปดปีนับแต่วันที่เร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการน้ัน 



99 
 

ในกรณีที่กิจการใดเป็นกิจการที่มีความสําคัญและเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศเป็นพิเศษตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนดให้ผู้ได้รับการส่งเสริมในกิจการดังกล่าวได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมี
กําหนดเวลาตามที่คณะกรรมการกําหนด ซึ่งต้องไม่เกินแปดปีนับแต่วันที่เร่ิมมีรายได้จากการประกอบ
กิจการน้ัน  

รายได้ที่ต้องนํามาคํานวณกําไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการตาม
วรรคหน่ึงหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี ให้รวมถึงรายได้จากการจําหน่ายผลพลอยได้และรายได้จากการ
จําหน่ายสินค้าก่ึงสําเร็จรูปตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 

ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลตามวรรคหน่ึง หรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี คณะกรรมการอาจอนุญาตให้  ผู้ได้รับการ
ส่งเสริมนําผลขาดทุนประจําปี ที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลาน้ัน ไปหักออกจากกําไรสุทธิที่เกิดข้ึน ภายหลัง
ระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกําหนดเวลาไม่เกินห้าปี นับแต่วันพ้นกําหนดเวลาน้ัน 
โดยจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปีใดปีหน่ึงหรือหลายปีก็ได้ 

การคํานวณเงินลงทุนตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด” 

จะเ ห็นไ ด้ ว่ า  ตามมาตรา  31 วรรค  1 ภาคอุตสาหกรรมหรือ
ผู้ประกอบการที่ส่งเสริมการผลิตและการใช้ขวดทางเลือกอ่ืน ๆ ทดแทนขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืม
ทั่วไป ดังกล่าว ซึ่งเป็นผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายฉบับน้ีจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมตามท่ีคณะกรรมการประกาศ
กําหนด ทั้งน้ี ให้มีการพิจารณากําหนดเป็นสัดส่วนของเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน 
ซึ่งต้องมีกําหนดเวลาไม่เกินแปดปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากภาคอุตสาหกรรมหรือการประกอบ
กิจการน้ัน  อีกทั้ง หากกิจการที่ส่งเสริมการผลิตและการใช้ขวดบรรจุนํ้าด่ืมทางเลือกอ่ืน ๆ ทดแทน
ขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมทั่วไป กิจการใดเป็นกิจการที่มีความสําคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็น
พิเศษตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด มาตรา 31 วรรค 2 ก็ส่งผลให้ผู้ได้รับการส่งเสริมใน
ภาคอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการดังกล่าวได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ได้
จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกําหนดเวลาตามท่ีคณะกรรมการกําหนด ซึ่งต้องไม่เกิน
แปดปีนับแต่วันที่เร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการน้ัน 

ทั้งน้ี โดยที่อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16 วรรค 2 มาตรา 31 
วรรค 2 และ มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 คณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนจึงออกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2553 เร่ือง  การส่งเสริมการลงทุน
เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืนโดยกําหนดมาตรการต่าง ๆ ดังกล่าวไว้แล้วข้างต้น 
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ดังน้ัน กิจการผลิตขวดทางเลือกอ่ืน ๆ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม เช่น ขวดพลาสติกที่สําหรับนํากลับมาใช้ซ้ําได้ (Reusable bottle) หรือขวดพลาสติกที่
ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ รวมท้ังขวดบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ใช่พลาสติก ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
ทดแทนขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมทั่วไป อันเป็นกิจการที่ส่งเสริมการผลิตและการใช้ขวดบรรจุนํ้าด่ืม
ทางเลือกอ่ืน ๆ ทดแทนขวดพลาสติกบรรจุนําด่ืมทั่วไปด้วยน้ันจึงเป็นกิจการที่มีความสําคัญและเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศเป็นพิเศษตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  ตามมาตรา 31 วรรค 2 
เพราะฉะน้ันผู้ได้รับการส่งเสริมในกิจการดังกล่าวจึงย่อมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไร
สุทธิที่ได้ จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกําหนดเวลาตามที่คณะกรรมการกําหนด  
ซึ่งต้องไม่เกินแปดปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการน้ัน ซึ่งตามประกาศฉบับน้ี 
ก็กําหนดสิทธิและประโยชน์ รวมทั้งเง่ือนไขการย่ืนคําขอรับการส่งเสริม สําหรับประเภทกิจการตาม
ข้อ 1.2 ดังกล่าว ดังน้ี 

1.3 สิทธิและประโยชน์สําหรับประเภทกิจการตามข้อ 1.2 มีดังน้ี 
1.3.1 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าเคร่ืองจักร 
1.3.2 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 8 ปี โดยไม่

กําหนดสัดส่วนการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
1.3.3 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่

ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ มีกําหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่กําหนด
ระยะเวลาตามมาตรา 31 วรรค 1 หรือวรรค 2 แล้วแต่กรณี สิ้นสุดลง หรือนับแต่วันเร่ิมมีรายได้จาก
การประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ในกรณีที่ผู้ได้รับการส่งเสริมไม่ได้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

1. 3. 4 ไ ด้ รั บอ นุญาต ใ ห้หั กค่ า ขนส่ ง  ค่ า ไฟ ฟ้ า  และ      
ค่าประปา 2 เท่า ของจํานวนเงินที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้เสียไปเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการที่
ได้รับการส่งเสริมเพ่ือประโยชน์ในการคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่
เร่ิมมีรายได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม 

1.3.5 ได้รับอนุญาตให้หักเงินค่าติดต้ัง หรือก่อสร้างสิ่ง
อํานวยความสะดวกจากกําไรสุทธิ ไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินลงทุนในกิจการที่ได้รับการส่งเสริม โดยผู้
ได้รับการส่งเสริมจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของ ปีใดปีหน่ึงหรือหลายปีก็ได้ภายใน 10 ปี นับแต่วันที่มี
รายได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ทั้งน้ี นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ 

1.4 จะต้องย่ืนคําขอรับการส่งเสริมภายในวันที่ 31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2555”        
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นอกจากน้ี ตามมาตรา 31 วรรค 4 ในกรณีที่ประกอบกิจการ
ส่งเสริมการผลิตและการใช้ขวดบรรจุนํ้าด่ืมทางเลือกอ่ืน ๆ ทดแทนขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมทั่วไป
ดังกล่าวขาดทุนในระหว่างเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามวรรค 1 หรือวรรค 2 ของมาตรา 
31 แล้วแต่กรณี คณะกรรมการอาจอนุญาตให้ผู้ได้รับการส่งเสริม นําผลขาดทุนประจําปีที่เกิดข้ึนใน
ระหว่างเวลาน้ัน ไปหักออกจากกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
มีกําหนดเวลาไม่เกินห้าปีนับแต่วันพ้นกําหนดเวลาน้ันโดยจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปีใดปีหน่ึงหรือ
หลายปีก็ได้ ย่อมเป็นการจูงใจให้เกิดการลงทุนในกิจการดังกล่าวมากย่ิงขึ้น จึงย่อมเป็นการส่งเสริม
การผลิตและการใช้ขวดบรรจุนํ้าด่ืมทางเลือกอ่ืน ๆ ทดแทนขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืม ทั่วไปน่ันเอง 

ดังน้ัน กฎหมายฉบับน้ีโดยมาตรานี้จึงอาจนํามาใช้เป็น
มาตรการส่งเสริมการผลิตและการใช้ขวดบรรจุนํ้าด่ืมทางเลือกอ่ืน ๆ ทดแทนขวดพลาสติกทั่วไปได้
โดยการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ผู้ประกอบกิจการที่ส่งเสริมการผลิตและการใช้ขวดทางเลือก
อ่ืน ๆ ทดแทน ขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมทั่วไปดังกล่าว 

4) สิทธิได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ หรือ
สิทธิอย่างอ่ืนในการคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้ 

มาตรา 33 บัญญัติว่า “ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ หรือ
สิทธิอย่างอ่ืนจากผู้ได้รับการส่งเสริมตามสัญญาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ให้ได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้มีกําหนดระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่ผู้ได้รับการส่งเสริม
เ ร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการที่ ไ ด้รับการส่งเสริมทั้ ง น้ีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการกําหนด” 

ดังน้ี จะเห็นได้ว่า ตามมาตรา 33 ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่ง
ลิขสิทธ์ิ หรือสิทธิอย่างอื่นจากภาคอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการท่ีส่งเสริมการผลิตและการใช้ขวด
บรรจุนํ้าด่ืมทางเลือก  อ่ืน ๆ ทดแทน  ขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมทั่วไปดังกล่าว ซึ่งเป็นผู้ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุนตามสัญญาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ย่อมได้รับยกเว้นไม่ต้องรวม
คํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้มีกําหนดระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่ผู้ได้รับการส่งเสริมเร่ิมมีรายได้จาก
ภาคอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริม ทั้งน้ี ย่อมถือเป็นการจูงใจให้เกิดการลงทุนใน
กิจการดังกล่าวมากย่ิงขึ้น จึงเป็นแนวทางในการส่งเสริมการผลิตและการใช้ขวดทางเลือกอ่ืน ๆ 
ทดแทนขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมทั่วไปน่ันเอง 
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5) สิทธิได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมเงินปันผลในการคํานวณเพ่ือเสีย
ภาษีเงินได้ 

มาตรา 34 บัญญัติว่า“เงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 31 ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคํานวณเพ่ือ
เสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น” 

ดังน้ี จะเห็นได้ว่า ตามมาตรา 34 เงินปันผลจากกิจการที่
ส่งเสริมการผลิตและการใช้ขวดทางเลือกอ่ืน ๆ ทดแทนขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมทั่วไปที่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุน ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 31 ย่อมได้รับยกเว้นไม่ต้องรวม
คํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลน้ัน 
ทั้งน้ี ย่อมเป็นการจูงใจให้เกิดการลงทุนในกิจการดังกล่าว มากย่ิงขึ้น ถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมการ
ผลิตและการใช้ขวดทางเลือกอ่ืน ๆ ทดแทนขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมทั่วไปน่ันเอง 

6) สิทธิและประโยชน์พิเศษในเขตส่งเสริมการลงทุน 
มาตรา 35 บัญญัติว่า “เพ่ือส่งเสริมการลงทุนในท้องที่หรือเขต

พ้ืนที่ใดคณะกรรมการจะกําหนดท้องที่หรือเขตพ้ืนที่น้ัน เป็นเขตส่งเสริมการลงทุนก็ได้โดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษานอกจากสิทธิและประโยชน์ตามมาตราอ่ืน คณะกรรมการมีอํานาจให้ผู้ได้รับการ
ส่งเสริมที่ประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมในท้องที่หรือเขตพ้ืนที่ที่กําหนดตามวรรคหน่ึง ได้รับสิทธิ
และประโยชน์พิเศษอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้  

(1) การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกําไรสุทธิที่ได้จาก
การลงทุนในอัตราร้อยละห้าสิบของอัตราปกติมีกําหนดเวลาไม่เกินห้าปี โดยนับจากวันที่กําหนด
ระยะเวลาตามมาตรา 31 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี สิ้นสุดลง หรือนับจากวันที่เริ่มมี
รายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมในกรณีที่ผู้ได้รับการส่งเสริมไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล 

(2) การอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่า
ของจํานวนเงินที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้เสียไปเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม 
เพ่ือประโยชน์ในการคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งน้ี ตามเง่ือนไข วิธีการ และระยะเวลาท่ี
คณะกรรมการกําหนด 

(3) การอนุญาตให้หักเงินที่ผู้ได้รับการส่งเสริมลงทุนในการ
ติดต้ัง หรือก่อสร้างสิ่งอํานวย ความสะดวกในการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการพิจารณากําหนดจากกําไรสุทธิรวมทั้งสิ้น ไม่เกินร้อยละย่ีสิบห้าของเงินที่ลงทุนแล้ว  
ในการน้ัน โดยผู้ได้รับการส่งเสริมจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปีใดปีหน่ึงหรือหลายปีก็ได้ภายในสิบปี 
นับแต่วันที่มีรายได้จากการลงทุน ทั้งน้ี นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ” 
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ดังน้ี จะเห็นได้ว่า ตามมาตรา 35 นอกจากสิทธิและประโยชน์
ตามมาตราอ่ืน คณะกรรมการมีอํานาจให้ผู้ได้รับการส่งเสริมที่ประกอบกิจการส่งเสริมการผลิตและ
การใช้ขวดบรรจุนํ้าด่ืมทางเลือกอ่ืน ๆ ทดแทนขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมทั่วไปที่ได้รับการส่งเสริมใน
ท้องที่หรือเขตพ้ืนที่ที่กําหนดตามวรรคหน่ึงได้รับสิทธิและประโยชน์พิเศษอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลาย
อย่าง กล่าวคือ 

ประการแรก ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับ
กําไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละห้าสิบของอัตราปกติมีกําหนดเวลาไม่เกินห้าปี โดยนับจาก
วันที่กําหนดระยะเวลาตามมาตรา 31 วรรคหน่ึงหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี สิ้นสุดลง หรือนับจาก
วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการที่ส่งเสริมการผลิตและการใช้ขวดบรรจุนํ้าด่ืมทางเลือกอ่ืน ๆ 
ทดแทนขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมทั่วไปที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในกรณีที่ผู้ได้รับการส่งเสริมไม่ได้
รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ประการที่สอง ได้รับการอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และ
ค่าประปาสองเท่าของจํานวนเงินที่ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการที่ส่งเสริมการผลิตและการ
ใช้ขวดบรรจุนํ้าด่ืมทางเลือกอ่ืนๆ ทดแทนขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมทั่วไป  โดยจะนําไปเสียเป็น
ค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมดังกล่าว เพ่ือประโยชน์ในการคํานวณภาษีเงินได้
นิติบุคคล ทั้งน้ี ตามเง่ือนไข วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด 

ประการที่สาม ได้รับการอนุญาตให้หักเงินที่ผู้ได้รับการส่งเสริม
ลงทุนในการติดต้ัง หรือก่อสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกในการประกอบกิจการที่ส่งเสริมการผลิตและ
การใช้ขวดบรรจุนํ้าด่ืมทางเลือกอ่ืน ๆ ทดแทนขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมทั่วไปที่ได้รับการส่งเสริมตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณากําหนดจากกําไรสุทธิรวมทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละย่ีสิบห้าของเงินที่
ลงทุนแล้ว ในการน้ัน โดยผู้ได้รับการส่งเสริมจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปีใดปีหน่ึงหรือหลายปีก็ได้
ภายในสิบปีนับแต่วันที่มีรายได้จากการลงทุน ทั้งน้ี นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ 

ย่อมเป็นการจูงใจให้เกิดความสนใจและก่อให้เกิดการลงทุน 
ในกิจการดังกล่าวมากย่ิงขึ้น จึงถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมการผลิตและการใช้ขวดบรรจุนํ้าด่ืมทางเลือก 
อ่ืน ๆ ทดแทนขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมทั่วไปน่ันเอง 

นอกจากน้ี โดยที่อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16 วรรค 2 
มาตรา 31 วรรค 2และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนจึงออกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2553 เรื่อง การส่งเสริมการ
ลงทุนเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืนโดยกําหนดมาตรการต่าง ๆ ดังกล่าวไว้แล้วข้างต้น 
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ดังน้ัน กิจการผลิตขวดบรรจุนํ้าด่ืมทางเลือกอ่ืน ๆ ที่เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ขวดบรรจุนํ้าด่ืมที่สามารถนํากลับมาใช้ซ้ําได้ (Reusable 
bottle) ขวดพลาสติกที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ ขวดบรรจุภัณฑ์ที่ไมใช่พลาสติก เป็นต้น ทดแทนขวด
พลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมทั่วไป อันเป็นกิจการที่ส่งเสริมการผลิตและการใช้ขวดบรรจุนํ้าด่ืมทางเลือกอ่ืน ๆ 
ทดแทนขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมทั่วไปด้วยน้ัน จึงเป็นกิจการที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้
กําหนดท้องที่หรือเขตพ้ืนที่ทั่วประเทศ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร ให้เป็นเขตส่งเสริมการลงทุน และ
คณะกรรมการก็มีอํานาจให้ผู้ได้รับการส่งเสริมที่ประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมในท้องที่หรือเขต
พ้ืนที่ที่กําหนดดังกล่าวได้รับสิทธิและประโยชน์พิเศษอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างซึ่งตาม
ประกาศฉบับน้ีก็กําหนดสิทธิและประโยชน์สําหรับประเภทกิจการตามข้อ 1.2 ดังกล่าวไว้แล้วข้างต้น
เช่นกัน 

7) สิทธิถือเอาการคํ้าประกันของธนาคารพาณิชย์แทนการวางเงิน
เป็นประกันการชําระอากรขาเข้า 

มาตรา 38 บัญญัติว่า “บรรดาเคร่ืองจักร วัตถุดิบหรือวัสดุ
จําเป็นซึ่งเป็นของที่สั่งหรือนําเข้ามาในราชอาณาจักร และเป็นของที่พึงได้รับยกเว้นหรือลดหย่อน
อากรขาเข้าตามพระราชบัญญัติน้ีคณะกรรมการมีอํานาจสั่งกรมศุลกากรส่งมอบของนั้น ให้แก่ผู้ขอรับ
การส่งเสริมซึ่งตอบรับการส่งเสริมตามมาตรา 21 แล้ว หรือ ผู้ได้รับการส่งเสริมแล้วแต่กรณี โดย
ถือเอาการคํ้าประกันของธนาคารพาณิชย์ในราชอาณาจักรแทนการวางเงินเป็นประกันการชําระอากร
ขาเข้าได้” 

ดังน้ี จะเห็นได้ว่า ตามมาตรา 38 คณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนมีอํานาจสั่ง ให้กรมศุลกากร ส่งมอบบรรดาเคร่ืองจักร วัตถุดิบหรือวัสดุจําเป็นซึ่งเป็นของที่สั่ง
หรือนําเข้ามาในราชอาณาจักร และเป็นของที่พึงได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าตาม
พระราชบัญญัติน้ี ให้แก่ ภาคอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิจการที่ส่งเสริมการผลิตและการใช้ขวด
บรรจุนํ้าด่ืมทางเลือกอ่ืน ๆ ทดแทนขวดพลาสติกบรรจุน้ําด่ืมทั่วไป ที่เป็นผู้ขอรับการส่งเสริมซึ่ง 
ตอบรับการส่งเสริมตาม  มาตรา 21 แล้ว หรือที่เป็นผู้ได้รับการส่งเสริมแล้วแต่กรณี โดยถือเอาการ 
ค้ําประกันของธนาคารพาณิชย์ในราชอาณาจักรแทนการวางเงินเป็นประกันการชําระอากรขาเข้าได้ 
ทั้งน้ี ย่อมเป็นการจูงใจให้เกิดการลงทุนในกิจการดังกล่าวมากย่ิงขึ้น จึงย่อมเป็นการส่งเสริมการผลิต
และการใช้ขวดบรรจุนํ้าด่ืมทางเลือกอ่ืน ๆ ทดแทนขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมทั่วไปน่ันเอง 
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8) สิทธิร้องเรียนให้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนช่วยเหลือ 
มาตรา 51 บัญญัติว่า “ในกรณีที่ผู้ได้รับการส่งเสริมประสบ

ปัญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินกิจการที่ได้รับการส่งเสริมและร้องเรียนให้คณะกรรมการช่วยเหลือ 
ให้ประธานกรรมการมีอํานาจสั่งให้ความช่วยเหลือไปตามความเหมาะสม หรือสั่งให้ส่วนราชการ 
องค์การของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง ดําเนินการช่วยเหลือต่อไปโดยมิชักช้า” 

ดังน้ี จะเห็นได้ว่า ตามมาตรา 51 หากผู้ประกอบกิจการที่
ส่งเสริมการผลิตและการใช้ขวดบรรจุนํ้าด่ืมทางเลือกอ่ืน ๆ ทดแทนขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมทั่วไป  
ซึ่งเป็นผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ประสบปัญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินกิจการที่ได้รับการ
ส่งเสริม ก็มีสิทธิร้องเรียนให้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนช่วยเหลือ ทั้งน้ี ให้ประธานกรรมการมี
อํานาจสั่งให้ความช่วยเหลือไปตามความเหมาะสม หรือสั่งให้ส่วนราชการ องค์การของรัฐบาล หรือ
รัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง ดําเนินการช่วยเหลือต่อไปโดยมิชักช้า ทั้งน้ี ย่อมถือได้ว่าเป็นการผลักดันและ
สร้างแรงจูงใจให้เกิดการลงทุนในการประกอบกิจการดังกล่าวมากย่ิงขึ้น และถือได้ว่าเป็นการส่งเสริม
การผลิตและการใช้ขวดบรรจุนํ้าด่ืมทางเลือกอ่ืน ๆ ทดแทนขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมทั่วไปน่ันเอง 

9) สิทธิได้รับการช่วยเหลือในกรณีที่โครงสร้าง อัตรา หรือวิธีการ
จัดเก็บภาษีอากรค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียม เป็นอุปสรรคต่อการลงทุน 

มาตรา 52 บัญญัติว่า “ในกรณีที่โครงสร้าง อัตรา หรือวิธีการ
จัดเก็บภาษีอากร ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียม เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนที่พึงให้การส่งเสริมหรือที่ให้
การส่งเสริมไปแล้วไม่ว่าจะมีผู้ร้องเรียนขอให้คณะกรรมการช่วยเหลือหรือไม่ก็ตาม ให้ประธาน
กรรมการมีอํานาจสั่งส่วนราชการ องค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องพิจารณาดําเนินการ
แก้ไขต่อไป” 

จะเห็นได้ว่า ตามมาตรา 52 ในกรณีที่โครงสร้าง อัตรา หรือ
วิธีการจัดเก็บภาษีอากร ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียม เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนในกิจการที่ส่งเสริม
การผลิตและการใช้ขวดบรรจุนํ้าด่ืมทางเลือกอ่ืน ๆ ทดแทนขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมทั่ว ไปที่พึงให้
การส่งเสริมหรือที่ให้การส่งเสริมไปแล้วไม่ว่าจะมีผู้ร้องเรียนขอให้คณะกรรมการช่วยเหลือหรือไม่ก็
ตาม ให้ประธานกรรมการมีอํานาจสั่งส่วนราชการ องค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาดําเนินการแก้ไขต่อไป ทั้งน้ี ย่อมเป็นการจูงใจให้เกิดการลงทุนในกิจการดังกล่าวมากย่ิงขึ้น 
และถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมการผลิตและการใช้ขวดบรรจุนํ้าด่ืมทางเลือกอ่ืน ๆ ทดแทนขวดพลาสติก
บรรจุนํ้าด่ืมทั่วไปน่ันเอง 
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มาตรา 53 บัญญัติว่า “ส่วนราชการ องค์การของรัฐบาล หรือ
รัฐวิสาหกิจใดได้รับคําสั่งจากประธานกรรมการตามมาตรา 51 หรือมาตรา 52 ต้องพิจารณา
ดําเนินการช่วยเหลือหรือแก้ไขให้เป็นไปตามคําสั่งดังกล่าว ถ้าเห็นว่าไม่อาจปฏิบัติตามได้ ให้รายงาน
ประธานกรรมการทราบพร้อมด้วยเหตุผลภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําสั่ง 

ในกรณีที่ได้รับรายงานเหตุผลตามวรรคหนึ่ง ถ้าประธาน
กรรมการพิจารณาเห็นควรดําเนินการประการใด ให้ถือเป็นที่สุด และให้ส่วนราชการ องค์การของ
รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้องปฏิบัติให้เป็นไปตามน้ัน โดยมิชักช้า”   

จะเห็นได้ว่า ตามมาตรา 53 วรรคหน่ึง ส่วนราชการ องค์การ
ของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจใดได้รับคําสั่งจากประธานกรรมการตามมาตรา 51 หรือมาตรา 52 ต้อง
พิจารณาดําเนินการช่วยเหลือหรือแก้ไขให้เป็นไปตามคําสั่งดังกล่าว ถ้าเห็นว่าไม่อาจปฏิบัติตามได้ ให้
รายงานประธานกรรมการทราบพร้อมด้วยเหตุผลภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําสั่ง 

ในกรณีที่ได้รับรายงานเหตุผลตามวรรคหน่ึงของ มาตรา 53 
แล้ว วรรคสองของ มาตรา 53 ก็กําหนดว่า ถ้าประธานกรรมการพิจารณาเห็นควรดําเนินการประการ
ใดให้ถือเป็นที่สุด และให้ส่วนราชการ องค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องปฏิบัติให้เป็นไป
ตามน้ันโดยมิชักช้า 

ทั้งน้ี ย่อมเป็นการผลักดันและสร้างจูงใจให้เกิดการลงทุนใน
กิจการดังกล่าวมากย่ิงขึ้น รวมถึงเป็นการส่งเสริมการผลิตและการใช้ขวดทางเลือกอ่ืน ๆ ทดแทนขวด
พลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมทั่วไปน่ันเองกล่าวโดยสรุปคือ กฎหมายฉบับน้ีอาจนํามาใช้เป็นมาตรการส่งเสริม
การผลิตและการใช้ขวดบรรจุนํ้าด่ืมทางเลือกอ่ืน ๆ ทดแทนขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมทั่วไป เพ่ือลด
ปริมาณการผลิตและการใช้ขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมได้โดยการส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือ  
ผู้ประกอบกิจการที่ส่งเสริมการผลิตและการใช้ขวดบรรจุนํ้าด่ืมทางเลือกอ่ืน ๆ ทดแทนขวดพลาสติก
บรรจุนํ้าด่ืมทั่วไปดังกล่าว ซึ่งเป็นผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายฉบับน้ีในด้านต่าง ๆ ดังที่
กล่าวไว้แล้วข้างต้น 

อย่างไรก็ตาม มาตรา 17 วรรค 2 ของกฎหมายฉบับน้ีซึ่ง
บัญญัติว่า “ผู้ได้รับการส่งเสริมต้องเป็นบริษัท มูลนิธิ หรือสหกรณ์ที่จัดต้ังขึ้น ตามกฎหมายว่าด้วย 
การน้ัน ” แม้จะมีการคัดกรองตัวบุคคลผู้ที่จะเป็นผู้ได้รับการส่งเสริมโดยการให้บอกถึงความประสงค์
ที่จะประกอบกิจการที่จะได้รับการส่งเสริมนั้น กล่าวคือ ต้องบอกถึงความประสงค์อย่างแท้จริง โดย
การดําเนินการจัดต้ังบริษัท มูลนิธิ หรือสหกรณ์ดังกล่าวเพ่ือประกอบกิจการน้ัน ๆ เสียก่อน แต่การ
กําหนดผู้ได้รับการส่งเสริมดังกล่าวก็ย่อมเป็นอุปสรรคต่อบุคคลธรรมดาทั่วไปในการได้รับคัดเลือก
เพ่ือที่จะได้รับส่งเสริมตามกฎหมายฉบับน้ี ซึ่งบุคคลธรรมดาท่ัวไปอาจไม่มีความรู้ความเข้าใจ หรือไม่
ต้องการให้เกิดความยุ่งยากในการจัดต้ัง บริษัท หรือมูลนิธิหรือสหกรณ์ดังกล่าว แต่บุคคลธรรมดา
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ทั่วไปก็อาจจะต้องการประกอบกิจการที่ส่งเสริมการผลิตและการใช้ขวดบรรจุนํ้าด่ืมทางเลือกอ่ืน ๆ 
ทดแทนขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมทั่วไปซึ่งย่อมทําให้กฎหมายฉบับน้ีไม่สามารถส่งเสริมการลงทุนใน
กิจการดังกล่าวแก่บุคคลเหล่าน้ีได้ จึงอาจขาดแรงจูงใจสําหรับบุคคลเหล่าน้ีในการที่จะประกอบ
กิจการที่ส่งเสริมการผลิตและการใช้ขวดทางเลือกอ่ืน ๆ ทดแทนขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมทั่วไปได้ 

 
4.3 มาตรการทางกฎหมายในการจัดการลดการใช้และการผลิตขวดพลาสติกในการบรรจุน้ําด่ืมที่
เหมาะสมกับประเทศไทย 

 
ความสําคัญและเป้าหมายที่มุ่งเน้นสําหรับรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเพ่ือให้เกิด

ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน จะเกิดข้ึนได้หากประชาชนมีความรู้ความเข้าใจถึงการลดการใช้
และการผลิตขวดพลาสติกในการบรรจุนํ้าด่ืมและหันมาใช้ขวดทางเลือกอ่ืน ๆ แทนการใช้และการ
ผลิตขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมทั่วไป  ดังน้ันหากมีการให้ความรู้กับสาธารณชนในการเลิกหรือลดการ
ใช้และการผลิตขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมทั่วไปโดยไม่จําเป็น รวมถึงการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน
อย่างต่อเน่ือง เป็นสิ่งที่จําเป็นที่จะสร้างความเข้าใจและเพื่อให้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนจึงมี
ความจําเป็นที่จะต้องสร้างจิตสํานึกให้แก่ประชาชนในการลดการใช้และการผลิตขวดพลาสติกในการ
บรรจุนํ้าด่ืม   

จึงเห็นควรที่จะมีการส่งเสริมให้มีการผลิตและการใช้ขวดบรรจุนํ้าด่ืมทางเลือกอ่ืน เช่น 
ขวดพลาสติกที่สามารถนํามาใช้ซ้ําได้ หรือ ขวดพลาสติกที่ผลิตจากวัสดุจากธรรมชาติ  ซึ่งเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมทดแทนขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมทั่วไปโดยสามารถส่งเสริมเป็นมาตรการเสริมได้ ทั้งน้ี 
การใช้มาตรการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหรือภาษีขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมเป็นมาตรการหลักก็ตาม 
เพ่ือให้ผู้ซื้อสินค้ามีทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการใช้ทดแทนขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืม
สําหรับการใช้ครั้งเดียวซึ่งในส่วนของการส่งเสริมการผลิตขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมทางเลือกดังกล่าวน้ี
ก็มีกฎหมายไทยในปัจจุบันรองรับให้ทําได้น่ันก็คือ พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2553 เรื่องการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือการ
พัฒนาที่ย่ังยืน ซึ่งตามกฎหมายและประกาศดังกล่าว กิจการผลิตขวดพลาสติกที่สามารถนํากลับมาใช้
ซ้ําได้อีก และขวดพลาสติกที่ผลิตจากวัสดุจากธรรมชาติ ถือได้ว่าเป็นกิจการผลิตผลิตภัณฑ์ ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม (eco-friendly products)  ซึ่งเป็นประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนเป็น
พิเศษ ดังน้ัน กิจการผลิตขวดบรรจุ นํ้าด่ืมทางเลือกอ่ืน ๆ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เช่น  ขวดพลาสติกที่สามารถนํากลับมาใช้ซ้ําได้อีก และขวดพลาสติกที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติอันเป็น
กิจการที่ส่งเสริมการผลิตและการใช้ขวดบรรจุนํ้าด่ืมทางเลือกอ่ืน ๆ ทดแทนขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืม
ทั่วไปด้วยน้ัน จึงเป็นกิจการที่มีความสําคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นพิเศษตามที่
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คณะกรรมการประกาศกําหนดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 มาตรา 31 วรรค 2 
เพราะฉะน้ัน ผู้ได้รับการส่งเสริมในกิจการดังกล่าวจึงย่อมได้รับสิทธิและประโยชน์จากการส่งเสริมการ
ลงทุนในด้านต่าง ๆ ตามที่กฎหมายฉบับน้ีและประกาศดังกล่าวกําหนดไว้ เช่น ได้รับยกเว้นอากรขา
เข้าเคร่ืองจักร  ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 8 ปี โดยไม่กําหนดสัดส่วนการได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตรา
ร้อยละ 50 ของอัตราปกติมีกําหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่กําหนดระยะเวลาตามมาตรา 31 
วรรค 1 หรือวรรค 2 แล้วแต่กรณี สิ้นสุดลงหรือนับแต่วันเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับ
การส่งเสริม สําหรับกรณีที่ผู้ได้รับการส่งเสริมไม่ได้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลได้รับอนุญาตให้หักค่า
ขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่า ของจํานวนเงินที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้เสียไปเป็นค่าใช้จ่ายใน
การประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเพ่ือประโยชน์ในการคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็น
ระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นต้น34 ซึ่งย่อมเป็นการ
ส่งเสริมการผลิตและอาจเป็นการส่งเสริมการใช้ขวดบรรจุนํ้าด่ืมในทางอ้อมไปด้วยในตัว อย่างไรก็ตาม 
ในส่วนของการส่งเสริมในทางตรงสําหรับการใช้ขวดบรรจุนํ้าด่ืมทางเลือกดังกล่าวทดแทน 
ขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมทั่วไป โดยการสร้างแรงจูงใจในแนวทางอ่ืน ๆ เช่น  สามารถนําขวดบรรจุนํ้า
ด่ืมทางเลือกสามารถนํามารับบริการนํ้าด่ืมได้ฟรี โดยผ่านตู้บริการ น้ําด่ืมสาธารณะ โดยเท่าที่ศึกษามา 
พบว่ายังไม่มีกฎหมายไทยในปัจจุบันฉบับใดรองรับ ดังน้ัน หากต้องการให้มีกฎหมายกําหนดแนวทาง
ส่งเสริมการใช้ขวดบรรจุนํ้าด่ืมทางเลือกดังกล่าวโดยตรงทดแทนขวดพลาสติกทั่วไปก็ต้องมีการออก
กฎหมายมารองรับสําหรับกรณีน้ีด้วย      

ซึ่งในมาตรการดังกล่าว อาจจะทําให้ผู้ผลิตขวดนํ้าด่ืมหันมาให้ความสนใจท่ีจะพัฒนา
รูปแบบการผลิตขวดบรรจุนํ้าด่ืมนอกเหนือจากขวดพลาสติก และในมาตรการดังกล่าวยังส่งผลให้
ผู้ผลิตได้รับ สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนในด้านการคิดค้น นวัตกรรมใหม่ซึ่งช่วย
สนับสนุนและส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ทั้งในด้านการผลิตและในการด้านใช้วัสดุอุปกรณ์ใน
การผลิต รวมถึงเพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงส่งเสริมให้บุคลากรในด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์
ของประเทศไทยสามารถที่จะคิดค้น และพัฒนาแนวความคิดที่จะนําผลิตภัณฑ์จากสิ่งแวดล้อม หรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สามารถนํามาใช้  ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  รวมถึงมี 
การคิด วิเคราะห์ ทดสอบ และทดลองถึงกระบวนการผลิตและการนํามาใช้ ซึ่งขวดบรรจุนํ้าด่ืม
ทางเลือกอ่ืน  

                                           
34 ดูบทที ่4 ข้อ 4.1.3.3 พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 
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นอกเหนือจากการออกมาตรการทางกฎหมายแล้วก็ควรจัดให้มีการดําเนินมาตรการ
ทางสังคมควบคู่ไปด้วยโดยให้มีการรณรงค์ส่งเสริม ให้ความรู้ และสร้างจิตสํานึกแก่ประชาชนใช้ขวด
นํ้าด่ืมที่สามารถนํามาใช้ซ้ําได้มาใช้เพ่ือลดปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วย 

 
4.4 การพัฒนาและการสรา้งความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเปน็มิตรกับสิง่แวดล้อม 

 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีการจัดทําแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 โดยมีการกําหนดถึงยุทธศาสตร์การจัดกาทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างย่ังยืนขึ้น โดยถือเป็นยุทธศาสตร์หน่ึงที่สําคัญ ซึ่งมองถึงสถานการณ์ของประเทศไทย ที่ปัจจุบัน
ได้รับผลกระทบและเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลง
ทางสภาพภูมิอากาศ การเพ่ิมขึ้นของประชากร การพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ่งการเจริญเติบโตและการ
แข่งขันทางด้านการค้าและการลงทุน ซึ่งมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินขอบเขตท่ีมีอย่างกําจัดของ
ระบบนิเวศ 

 โดยได้กําหนดถึงความต้องการใช้แร่และพลังงานมีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบันความต้องการที่จะใช้พลังงานมีเพ่ิมข้ึนเป็นจํานวนมากซึ่งในช่วง 
5 ปีที่ผ่านมา มีการใช้พลังงานเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 2.1 ต่อปี ดังน้ัน จึงต้องมีการนําเข้าพลังงานมา
จากต่างประเทศ โดยเฉพาะนํ้ามันดิบที่มีการนําเข้ามามากถึงร้อยละ 70 ของปริมาณการนําเข้าพลัง
เชิงพาณิชย์ทั้งหมดซึ่งรวมถึงการพัฒนาทางเลือกอ่ืน ๆ  เพ่ือจะสามารถลดการนําเข้าพลังงานจาก
ต่างประเทศ อีกทั้งยังมีการวิจัย และพัฒนาด้านพลังงานหมุนเวียน และส่งเสริมให้มีการพัฒนา
พลังงานทดแทนท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเนื่องจากการใช้พลังงานอาจส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งทรัพยากรทางนํ้า  ทางป่าไม้ ทางแร่ อีกทั้งยังมีการปล่อยมลพิษทางอากาศซึ่ง
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีแนวโน้มที่มลพิษจะเพ่ิมสูงข้ึน นอกจากน้ีเมื่อมีความ
ต้องการใช้พลังงานเพ่ิมมากขึ้นก็จะส่งผลให้ราคาของพลังงานเพ่ิมมากขึ้น 

ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์มลพิษและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น มลพิษทางนํ้า มลพิษทาง
อากาศและขยะมูลฝอย มีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้นเน่ืองจากความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจการ
ขยายตัวของชุมชน และรวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีฟุ่มเฟือย  ดังจะกล่าวที่เก่ียวข้องในเรื่องน้ีคือ 

สถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยในปี พ.ศ.2547 
ประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมท้ังสิ้นประมาณ 265.9 ล้านตัน ทั้งน้ีให้รวมถึงการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากการเปลี่ยนแปลงการใช้พ้ืนที่และป่าไม้ ซึ่งทําให้อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.6 จากปี 2546 โดยภาคการผลิตและการใช้พลังงานปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 63 รองลงมา คือ ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรมและภาคของเสีย คิดเป็นร้อยละ 17 
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ร้อยละ 7 และร้อยละ 4.0 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดตามลําดับ35  อีกทั้งยังเกิดความ
เสี่ยงที่ภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ไม่มีการสนับสนุนในการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิตและ
การจัดการของเสียซึ่งอาจเป็นเพราะยังขาดความเข้าใจและขาดความรู้  ทําให้ส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ และเกิดความสิ้นเปลืองในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นประโยชน์มากที่สุด
อีกทั้ง ยังส่งผลให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมมากขึ้น  ซึ่งจะทําให้ช้ันบรรยากาศ รวมถึงสภาพ
ภูมิอากาศเกิดความเปลี่ยนแปลง36 

จะเห็นได้ว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 จึงสอดคล้องกับ
มาตรการลดการใช้และการผลิตขวดพลาสติกในการบรรจุนํ้าด่ืม  ซึ่งในการผลิตขวดพลาสติกในการ
บรรจุนํ้าด่ืมจะต้องมีการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานนํ้ามัน ในปริมาณท่ีเป็นจํานวนมากข้ึน เพ่ือที่จะ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ทั่วถึง  โดยการผลิตในแต่ละคร้ังก็จะส่งผลให้มีการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกเพ่ิมมากขึ้น หากมีการนํายุทธศาสตร์ดังกล่าวมาปรับใช้ในการผลิต ในการนําเคร่ืองจักรที่
ทันสมัยมาใช้ในการผลิตและการกําจัดของเสียก็อาจส่งผลให้เกิดปริมาณก๊าซเรือนกระจกน้อยลง   
แต่ในส่วนของผู้บริโภคเองก็ยังคงต้องหันมาให้ความสนใจในเรื่อง การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพ่ิมมากขึ้น เน่ืองจากหากผู้บริโภคไม่ตระหนักถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเก่ียวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติที่กําลังจะหมดไป หรือมลภาวะท่ีเป็นพิษที่จะเกิดขึ้น ผู้ผลิตเองก็ยังคงต้อง
ประกอบกิจการเพ่ือตอบสนองผู้บริโภคเพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการอย่างต่อเน่ืองนั่นเอง 

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 ได้มีการ
กําหนดแนวทางในการพัฒนาท่ีสําคัญ โดยมีการให้ความสําคัญในเร่ือง การเติบโตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน ซึ่งมีการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะต้องมีการบูรณาการการทํางานกัน อีกทั้งควรเร่ง
แก้ไขปัญหาขยะอุตสาหกรรมที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมมากในปัจจุบัน  37 โดยมีกรอบแนวคิดเกี่ยวกับ
การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรและสิ่งแวดล้อม หรือการเติบโต 
สีเขียว ( Green Growth) เป็นแนวคิดการพัฒนาประเทศท่ีมุ่งสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน ซึ่งเป็นแนวคิดที่
สําคัญและเป็นสิ่งที่ทั่วโลกยอมรับโดยในบริบทของการเติบโตสีเขียว (Green Growth ) หมายถึง  
                                           

35 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสํานักนายกรัฐมนตรี
, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559 , น.99. 

36 เพ่ิงอ้าง , น. 103 
37 “ รายงานสรุปผลการประชุมประจําปี 2558  สศช. เรื่อง ทิศทางแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ.2560 – 2564) ,” น.11. 
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การพัฒนาที่มุ่งสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างย่ังยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  โดยกิจกรรม
ภายใต้แนวทางการพัฒนาดังกล่าวมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดของเสีย
และก๊าซเรือนกระจกในปริมาณที่ไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจนเกิดความ
เสื่อมโทรมและสูญเสียสมดุลในการค้ําจุนการดํารงชีพ 38  ซึ่งในแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการลดการใช้และการผลิตขวดพลาสติกในการบรรจุนํ้าด่ืมน้ัน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้กล่าวถึงแนวทางการส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  โดยการ
ส่งเสริมและการผลิตจําหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้มีการส่งเสริมการผลิตและ
จําหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่าง ๆ  
เช่น  การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม  การกําหนดมาตรฐานและฉลากสินค้า 
สร้างลักสูตรสิ่งแวดล้อมเพ่ือปลูกฝังในกลุ่มเยาวชน สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
มุ่งเน้นการลดการใช้ทรัพยากร ลดของเสียสู่สิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 39  
ซึ่งในการกําหนดแนวทางดังกล่าวน้ันสอดคล้องกับการลดการใช้และการผลิตขวดพลาสติกบรรจุนํ้า
ด่ืมที่สนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรม หันมาให้ความสําคัญในการใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ิมมากขึ้นในการพัฒนาหรือคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือนํามาใช้
ในการผลิตทดแทนขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมในรูปแบบเดิม ๆ  อีกทั้งแนวทางน้ียังสนับสนุนให้
ผู้บริโภคตระหนักถึงความสําคัญของการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น  รวมถึงมี
การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ห้างสรรพสินค้าในเมืองและตลาดในท้องถิ่น  อีกทั้งยังมีแนวทางการให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ นํ้าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิด
จากการผลิตและการบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน เร่งรัดการแก้ไขปัญหา
การจัดการขยะเป็นลําดับแรก 40 

 
 
 
 
 

                                           
38 เพ่ิงอ้าง , น. 96 
39 เพ่ิงอ้าง , น.96 
40 เพ่ิงอ้าง , น.97 
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ดังที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 –พ.ศ.2564) มีความสอดคล้องกับการให้ภาคอุตสาหกรรม ผู้จําหน่าย และ
ผู้บริโภคเล็งเห็นความสําคัญต่อสิ่งแวดล้อมสนับสนุนให้ใช้สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้
ภาคอุตสาหกรรมหันมาสนใจในการผลิตสินค้าที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ิมมากขึ้น รวมถึงมี
แนวทางการนําขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมนํากลับมาแปรรูปเพ่ือลดปัญหาขยะที่จะเกิดข้ึนต่อไปใน
อนาคต 
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บทท่ี 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 บทสรุป 

 
จากการศึกษา พบว่า ปริมาณการใช้ขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมในปัจจุบันมีปริมาณเพ่ิม

มากข้ึนเน่ืองจากด้วยความสะดวกสบายจึงทําให้เกิดปัญหาสําคัญตามมาอย่างมาก เน่ืองจากขวด
พลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมถือเป็นสิ่งอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมต้ังแต่กระบวนการผลิตจนถึงกระบวนการกําจัด
จึงถือได้ว่าเป็นเรื่องที่เราควรตระหนักถึงและให้ความสําคัญ 

ซึ่งหากพิจารณากฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง จะเห็นได้ว่า  ประเทศไทยปัจจุบันยังไม่มี
กฎหมายในการลดการใช้และการผลิตขวดพลาสติกในการบรรจุนํ้าด่ืมโดยตรง มีเพียงแต่กฎหมายบาง
ฉบับที่เปิดช่องให้กําหนดเป็นมาตรการทางกฎหมายเพื่อลดปริมาณการผลิตและการใช้และการผลิต
ขวดพลาสติกในการบรรจุนํ้าด่ืม หากยังไม่ครอบคลุมหลักการหรือมาตรการที่จําเป็นและสําคัญเพ่ือใช้
ในการลดการใช้ขวดพลาสติกในการบรรจุนํ้าด่ืมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้ยังไม่มีการจัดการหรือ
แนวทางในการลดปริมาณการใช้และการผลิตขวดพลาสติกในการบรรจุนํ้าด่ืมโดยตรง ซึ่งต่างจาก
กฎหมายบางประเทศที่มีกฎหมายในการลดการใช้ขวดพลาสติกโดยตรงแล้ว เช่น เมืองคองคอร์ด 
สหรัฐอเมริกา มลรัฐมิชิแกน มลรัฐนิวยอร์ก มลรัฐไอโอวา กวม สหรัฐอเมริกา, กฎหมายประเทศญี่ปุ่น  
กฎหมายสหภาพยุโรป, และกฎหมายไต้หวัน เป็นต้น 

 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

 
 ในการน้ี  จึงขอเสนอแนะแนวทางในการจัดการลดการใช้และการผลิตขวดพลาสติก

ในการบรรจุนํ้าด่ืมในประเทศไทย  ดังนี้ 
 

5.2.1 มาตรการควบคุมการผลิตขวดพลาสติกบรรจุน้ําด่ืม 
ในมาตรการควบคุมการผลิตขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมน้ัน  ปัจจุบัน จะเห็นได้ว่า

ขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมเป็นที่นิยมของประชาชนทั่วไป เน่ืองจาก หาซื้อได้ง่าย พกพาสะดวกรวมถึง 
ก่อให้เกิดความสะดวกสบายกับผู้เดินทางในการบริโภคนํ้าด่ืม  โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535  มาตรา 7 และมาตรา 8 (2) ที่ให้รัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพ่ือให้
โรงงานจําพวกใดจําพวกหน่ึงหรือทุกจําพวกตาม มาตรา 7 ต้องปฏิบัติตาม  ในการกําหนดลักษณะ 
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ประเภทหรือชนิดของเครื่องจักร เคร่ืองอุปกรณ์หรือสิ่งที่ต้องนํามาใช้ในการประกอบกิจการโรงงาน 
ดังน้ัน อาจจะมีการออกเป็นกฎกระทรวงเพ่ือให้ภาคอุตสาหกรรมหรือผู้ผลิตขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืม  
กําหนดให้ห้ามใช้วัตถุดิบที่จะก่อให้เกิดสารตกค้างและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน เช่น 
มีการกําหนดให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตหรือผู้ผลิต ใช้เฉพาะวัตถุดิบที่นํามาใช้ในการผลิตขวด
พลาสติกที่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพเท่าน้ัน หรือให้ใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือ
กําหนดให้ใช้ขวดแก้วเพ่ือเป็นภาชนะในการบรรจุนํ้าด่ืม เป็นต้น อีกทั้ง ตามมาตรา 32 (2) เพ่ือ
ประโยชน์ในทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเรื่องชนิด คุณภาพ อัตราส่วนของวัตถุดิบที่จะนํามาใช้หรือผลิตใน
โรงงานก็สามารถดําเนินการได้ดุจเดียวกับกรณีของมาตรา 8 (2) ข้างต้น ซึ่งย่อมทําให้ไม่อาจมีการ
ผลิตขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมที่ให้ส่วนผสมที่มีสารตกค้างได้ จึงย่อมเป็นการห้ามผลิตและใช้ขวด
พลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมได้โดยปริยายน่ันเอง ทั้งน้ี บทกําหนดโทษผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 8 (2) 
ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 45 

อีกทั้ง ในกรณีการใช้ขวดแก้วเพ่ือบรรจุนํ้าด่ืม อาจจะกําหนดให้ผู้ผลิตและร้านค้า 
เป็นผู้ปฏิบัติเมื่อมีการซื้อขวดแก้วบรรจุนํ้าด่ืมแล้วหากจะมาซื้อขวดต่อไปกําหนดให้มีการนําขวดแก้ว
เปล่านํามาแลกเปลี่ยนกันขวดแก้วใหม่ที่บรรจุนํ้าด่ืม เพ่ือลดปัญหาขยะ และ ลดการใช้และลดการ
ผลิตขวดพลาสติกในการบรรจุนํ้าด่ืม   

ในเรื่องดังกล่าวอาจจะมีการกําหนดขอบเขตหรือขั้นตอนให้กับภาคอุตสาหกรรม 
และ ผู้จําหน่ายขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืม  หากสามารถปฏิบัติได้ตามเง่ือนไขหรือหลักเกณฑ์ตามท่ี
กําหนดไว้จะ หรือดังน้ี 

1. กําหนดให้ผู้ นํ า เข้ า วัตถุ ดิบเม็ดพลาสติกนําเข้ า เม็ดพลาสติกที่ เ ป็น                
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สามารถย่อยสลายได้โดยธรรมชาติ  อย่างน้อย 20%  ของวัตถุดิบในการนําเข้า
เม็ดพลาสติก 

2. กําหนดให้ภาคอุตสาหกรรมผู้ผลิตขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมใช้วัตถุดิบที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย  20 % ของการผลิตขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืม 

3. หากผู้นําเข้าวัตถุดิบ และภาคอุตสาหกรรมการผลิตใด ไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ตามท่ีกําหนดจะต้องถูกกําหนดโทษปรับ 

อาจกล่าวได้ว่า  มาตรการควบคุมการผลิตขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมอาจจะ
นํามาใช้เ พ่ือตราเป็นกฎหมายได้โดยให้รัฐมนตรีออกกฎกระทรวงกําหนดให้ โรงงานผลิต 
ขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมทั่วไปตามประเภทชนิดหรือขนาดใดเป็นโรงงานจําพวกใดจําพวกหน่ึง
ดังกล่าว แล้วแต่กรณี และให้รัฐมนตรีออกกฎกระทรวงเพ่ือให้โรงงานผลิตขวดพลาสติกในการบรรจุ
นํ้าด่ืมทั่วไป ดังกล่าวต้องใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือนํามาผลิตเป็นขวดพลาสติกบรรจุ 
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นํ้าด่ืม หรือให้รัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเรื่องชนิด 
คุณภาพอัตราส่วนของวัตถุดิบที่จะนํามาใช้หรือผลิตในโรงงานในทํานองเดียวกันดังกล่าวไว้แล้ว
ข้างต้นซึ่งย่อมทําให้ไม่อาจมีการผลิตขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมทั่วไปได้ จึงเป็นการห้ามผลิตและใช้
ขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมทั่วไปโดยปริยายน่ันเอง  และอาจกําหนดให้เมื่อใช้วัตถุดิบเป็น ขวดแก้วใน
การบรรจุนํ้าด่ืม  จะต้องมีการนําขวดแก้วเปล่านํามาแลกเปลี่ยนเมื่อจะมีการซื้อขวดแก้วบรรจุนําด่ืม
ขวดใหม่ 

แต่มาตรการดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิตหรือ
ผู้ผลิตขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืม และอาจกระทบถึงด้านการลงทุนและด้านการแข่งขันทางการตลาด
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ซึ่งอาจจะทําให้ภาคอุตสาหกรรมหรือผู้จําหน่ายหันมานําเข้าขวด
พลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมจากต่างประเทศ เน่ืองจากอาจจะมีราคาที่ถูกกว่าและเพ่ือเป็นการหลบเลี่ยงให้ไม่
อยู่ภายใต้ข้อกําหนดและอาจทําให้ภาคอุตสาหกรรมและผู้จําหน่ายในประเทศหันไปสนใจการนําเข้า
มากกว่าการผลิตเองในประเทศไทย ซึ่งอาจกําหนดให้ในช่วงเริ่มต้นการควบคุมในมาตรการน้ีอาจให้
ภาคอุตสาหกรรมและผู้จําหน่าย จัดทําแผนงานและกําหนดขอบเขตในการผลิตตามข้อกําหนดว่าใน
แต่ละปีจะสามารถดําเนินการตามข้อกําหนดได้มากน้อยเพียงใดและมีปัญหา หรือนําเสนอแนวทางที่
ภาคอุตสาหกรรมหรือผู้จําหน่าย สามารถที่จะปฏิบัติได้มากน้อยเพียงใด เพ่ือเป็นทางเลือกหรือเพ่ือ
แสดงถึงการดําเนินการตามข้อกําหนด และเพ่ือเป็นการพัฒนาข้อกําหนดในอนาคตต่อไป 

5.2.2 มาตรการควบคุมการจัดเก็บภาษีหรอืธรรมเนียมภาษี 
 ในมาตรการควบคุมอีกแนวทางหน่ึง คือ เห็นควรจัดให้มีมาตรการทางด้าน

กฎหมายในการจัดเก็บค่าภาษีหรือธรรมเนียมภาษีขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมจากผู้ซื้อสินค้า โดยอาศัย
อํานาจตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527  ที่กําหนดให้อธิบดี
กําหนดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง เพ่ือประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี อธิบดี
อนุมัติโดยรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศมูลค่าของสินค้าที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อประโยชน์ในการ
กําหนดราคาขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมและเพ่ือลดปริมาณการผลิตและการใช้ รวมถึงส่งเสริมให้
ผู้บริโภคหันมาใช้ภาชนะบรรจุนํ้าด่ืมทางเลือกอ่ืน หรือภาชนะบรรจุนํ้าด่ืมที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่
ได้น้ัน อาจกําหนดให้ราคาของสินค้าประเภทขวดพลาสติกที่บรรจุนํ้าด่ืมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
มีราคาที่สูงขึ้นเพ่ือลดทอนอํานาจในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคให้ลดลงเนื่องจากราคาสินค้ามีราคา
ที่สูงข้ึน   

 นอกจากน้ี  เห็นควรดําเนินการมาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการลด
การใช้และการผลิตขวดพลาสติกในการบรรจุนํ้าด่ืม โดยพิจารณาให้มีการสนับสนุนให้หันมาใช้ขวด
บรรจุนํ้าด่ืมที่สามารถนํากลับมาใช้ซ้ําได้ ขวดบรรจุนํ้าด่ืมที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ซึ่งเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือทดแทนขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมทั่วไปโดยจัดให้เป็นมาตรการเสริม ทั้งน้ี  



116 
 

ไม่ว่าจะใช้มาตรการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหรือภาษีขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืม หรือมาตรการห้ามร้านค้า
ขายขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมให้แก่ผู้บริโภคเป็นมาตรการหลักก็ตาม เพ่ือให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการ
บริโภคทดแทนการบริโภคขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งซึ่งในส่วนของการส่งเสริมการผลิต
ขวดทางเลือกดังกล่าวน้ีก็มีกฎหมายไทยในปัจจุบันรองรับให้ทําได้น่ันก็คือ พระราชบัญญัติส่งเสริม
การลงทุน พ.ศ.2520 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2553 เรื่อง การ
ส่งเสริมการลงทุนเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืนโดยผู้ได้รับการส่งเสริมในกิจการผลิตขวดทางเลือกอ่ืน ๆ   
ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เช่น ขวดบรรจุนํ้าด่ืมที่ทําจากข้าวโพด, ขวดบรรจุนํ้าด่ืมที่
สามารถนํากลับมาใช้ซ้ําได้ เป็นต้น เพ่ือทดแทนขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมทั่วไปย่อมเป็นการส่งเสริม
การผลิต และอาจเป็นการส่งเสริมการใช้ในทางอ้อมไปด้วยในตัว อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการ
ส่งเสริมในทางตรงสําหรับการใช้ขวดทางเลือกดังกล่าวทดแทนขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมทั่วไป เช่น  
มีนํ้าด่ืมฟรีที่สะอาดและสามารถด่ืมได้ สําหรับผู้บริโภคที่ใช้ขวดบรรจุนํ้าด่ืมสําหรับการนํามาใช้ซ้ําได้            
เพ่ือสนับสนุนให้ผู้บริโภคหันมาใช้ขวดทางเลือกเพ่ิมมากขึ้น 

 ดังที่กล่าวมาข้างต้น หากมีการใช้มาตรการควบคู่กันไป ก็จะสามารถทําให้ลด
ปริมาณการใช้ขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลทั้งในปัจจุบันและใน
อนาคต  และยังส่งผลให้ผู้บริโภคส่วนมากจะหันไปสู่ทางเลือกอ่ืนเพ่ือลดการบริโภคขวดพลาสติก
บรรจุนํ้าด่ืม หรือทําให้ผู้ผลิตหันมาสนใจที่จะคิด วิเคราะห์ วิธีการหรือหาวัสดุทางเลือกอ่ืนทดแทน
ขวดพลาสติกเพ่ือทดแทนสินค้าเดิมและเพ่ือเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคสินค้า อีกทั้งยังช่วยลด
ค่าใช้จ่ายและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ รวมถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนสืบไป ซึ่งในมาตรการการจัดเก็บภาษีหรือธรรมเนียมภาษีจะเห็นได้ใน
ต่างประเทศ เช่น มลรัฐมิชิแกน มลรัฐนิวยอร์ก  มลรัฐไอโอวา กวม  สหรัฐอเมริกา  ที่มีการกําหนดให้
ผู้บริโภคต้องมีการเสียภาษีในการซื้อขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมในราคาที่สูงข้ึนเพ่ือนําเงินที่ผู้บริโภคเสีย
ภาษีน้ันมาปรับปรุง หรือนํามาพัฒนาสิ่งแวดล้อม หากมีภาวะหรือสถานการณ์ที่เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม  รวมถึง มีการนําภาษีที่ผู้บริโภคเสียเพ่ิมเติมนํามาใช้ในการจัดการที่มีมาตรการ ขั้นตอน 
การบริหารเก่ียวกับขยะและของเสีย ซึ่งในประเทศไทยปัจจุบันยังไม่มีการจัดการขยะที่เกิดจากขวด
พลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมที่เป็นขั้นตอน หรือเป็นมาตรการการจัดการของเสียที่ดี จึงอาจนํามาตรการ
ดังกล่าวน้ีมาปรับใช้เพ่ือพัฒนาหรือส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือของเสียให้ดีขึ้น  
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5.2.3 มาตรการควบคุมหรือกําหนดหน้า ท่ีผู้นํ า เข้าหรือผู้ จําหน่ายในการ              
รับซ้ือคืน 

 ในมาตรการการควบคุมหรือกําหนดหน้าที่ผู้นําเข้าหรือจําหน่ายในการรับซื้อคืน 
โดยอาศัยอํานาจตามความใน มาตรา 12 แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศลดอัตราอากร
สําหรับของใดๆ จากอัตราที่กําหนดไว้ในพิกัดอัตราศุลกากร หรือยกเว้นอากรสําหรับของใด ๆ หรือ
เรียกเก็บอากรพิเศษเพ่ิมขึ้น เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมหรือกําหนดหน้าที่ผู้นําเข้าหรือผู้จําหน่ายใน
การรับซื้อคืนสําหรับสินค้าขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืม  เพ่ือประโยชน์ในการกําหนดราคาขวดพลาสติก
บรรจุนํ้าด่ืม และกําหนดหน้าที่สําหรับผู้จําหน่าย ให้มีการจัดเก็บรวบรวมบรรจุภัณฑ์พลาสติกบรรจุ
นํ้าด่ืมที่ใช้แล้ว เพ่ือนํามาพัฒนาหรือนํามาแปรรูป ซึ่งหากผู้นําเข้าหรือผู้จําหน่ายมิได้มีกระบวนจัดเก็บ
บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้แล้ว อาจจะถูกกําหนดให้มีการปรับเพ่ิมอัตราภาษีพิเศษเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากไม่มี
การส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม แต่หากผู้นําเข้าหรือผู้จัดจําหน่าย มีการรวบรวมหรือนําบรรจุภัณฑ์
พลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมที่ใช้แล้วนํามาพัฒนาหรือนํามาแปรรูปก็อาจะได้มีการยกเว้นอาการ เน่ืองจาก
สามารถนําบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้แล้ว นํากลับมาใช้ใหม่หรือนํามาแปรรูปเพ่ือผลิตบรรจุภัณฑ์ใหม่
ได้ต่อไปอีก  ซึ่งในมาตรการน้ีอาจเป็นการลดการนําเข้าวัตถุดิบ หรือลดการนําเข้าขวดพลาสติกบรรจุ
นํ้าด่ืมจากต่างประเทศ เนื่องจากการนํากลับมาใช้ใหม่หรือการนํามาผลิตใหม่ภายในประเทศมีเพ่ิม
มากขึ้น และยังเป็นการส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้นําเข้าหรือผู้จัดจําหน่ายอาจจะมีการ
กําหนดไว้ข้างบรรจุภัณฑ์หากผู้บริโภคมีการส่งคืนบรรจุภัณฑ์ให้กับร้านค้า ผู้บริโภคจะได้รับ
ค่าตอบแทนในการคืนบรรจุภัณฑ์ 

 โดยในการกําหนดมาตรการดังกล่าว  อาจกําหนดขั้นตอนให้ผู้จําหน่ายและ
ภาคอุตสาหกรรมร่วมมือกันในการเก็บรวบรวมขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืม  นํากลับคืนมาจากผู้บริโภค
ให้ได้ตามเป้าหมายที่กําหนดหากมีการกําหนดเป้าหมายในการนําขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมกลับคืนมา 
เช่น ร้อยละ 30 ต่อจํานวนการขายให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งการกําหนดเป้าหมายนี้จะต้องให้ผู้จําหน่ายและ
ภาคอุตสาหกรรมร่วมมือกันในการกําหนดมาตรการเพ่ือให้ผู้บริโภคนําขวดพลาสติกกลับคืนมายังผู้
จําหน่าย ซึ่งหากผู้จําหน่ายและภาคอุตสาหกรรมใดท่ีสามารถปฏิบัติตามข้ันตอนที่กําหนดไว้ใน 
การรวบรวมขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมเพ่ือนํากลับมาพัฒนาหรือสามารถนํากลับมาแปรรูปได้เพ่ิมมาก
ขึ้นก็จะได้รับการ ยกเว้น หรือได้รับการลดอัตราศุลกากร เน่ืองจากได้มีการนําสิ่งที่อยู่ในประเทศนํา
กลับมาพัฒนาหรือนํากลับมาใช้ได้ใหม่ และจะส่งผลให้อัตราการนําเข้าวัตถุดิบลดน้อยลง 
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5.2.4 การส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน 
ควรเริ่มต้นด้วยการส่งเสริม หรือการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ

ประชาชน โดยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา ผลกระทบ ที่เกิดขึ้นจากขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืม  เช่น 
ปัญหาขยะล้นเมือง ปัญหาที่เกิดจากการใช้และการผลิตขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืม ปัญหาการกําจัด
ขวดพลาสติกการใช้ขวดนํ้าด่ืมทางเลือกอ่ืน หรือการใช้ภาชนะบรรจุนํ้าด่ืมที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่
ได้  เพ่ือลดปริมาณการใช้ขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมที่ปัจจุบันมีการเพ่ิมปริมาณเป็นจํานวนมาก   
โดยอาจมีการจัดต้ังข้อมูลในห้องสมุดประชาชน เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ หรือแหล่งค้นคว้าเร่ืองการผลิต
ขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมเป็นต้น   

ทั้งน้ี อาจรวมถึงการส่งเสริมให้มีการนําข้อมูลต่าง ๆ ลงไปสู่กระบวนการท่ี
เก่ียวข้องกับด้านการศึกษาซึ่งอาจนําข้อมูลที่ให้ความรู้ความเข้าใจลงสู่สถานศึกษา และจัดให้มี
แหล่งข้อมูล หรือศูนย์การเรียนรู้ หรือค้นคว้าข้อมูลในเร่ืองดังกล่าวได้ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กหรือเยาวชน ได้รับความรู้ความเข้าใจ และเข้ามาศึกษาหา
ความรู้ และเข้าใจถึงผลกระทบของการผลิตขวดพลาสติกเพ่ือบรรจุนํ้าด่ืม ซึ่งอาจจะนําไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติการใช้ขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืม และอาจจะเล็งเห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึนทํา
ให้เกิดการคิดวิธีการใช้ขวดน้ําด่ืมที่ไม่ได้ผลิตจากพลาสติกในการนํามาใช้เพ่ือทดแทนของเดิมได้ 

5.2.5 ด้านการจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาส่ิงแวดล้อม 
 หากได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน หรือภาคอุตสาหกรรม การผลิต                 

ขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืม  ซึ่งหันมาให้ความสําคัญในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดย
ภาคเอกชน หรือภาคอุตสาหกรรม อาจจะมีการจัดทํากิจกรรมเพ่ือส่งเสริม รณรงค์ ในด้านการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ซึ่งภาคเอกชนหรือภาคอุตสาหกรรมจะได้รับ
การสนับสนุนและได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ เช่น กิจกรรมรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้าง
จิตสํานึกและเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจถึง
กระบวนการผลิตขวดพลาสติก และผลกระทบจากการผลิตขวดพลาสติกรวมถึงการใช้หรือซื้อขวด
พลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมที่จะส่งผลให้เกิดปัญหาตามมา เช่น ปัญหาขยะ ปัญหาด้านมลภาวะเป็นพิษอัน
สืบเน่ืองมาจากกระบวนการผลิต ดังน้ัน ภาคเอกชน หรือภาคอุตสาหกรรม จึงเล็งเห็นความสําคัญใน
การที่จะส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีกระบวนการคิดค้นขวดบรรจุนํ้าด่ืมทดแทนเพ่ือเป็น
ทางเลือกอ่ืน ๆ ให้กับประชาชน  ซึ่งอาจจะอยู่ระหว่างการคิด วิเคราะห์กระบวนการ ขั้นตอน หรือ
วิธีการการผลิตขวดทางเลือกอ่ืน ๆ เพ่ือมาทดแทนขวดพลาสติกบรรจุนํ้าด่ืมซึ่งจะได้รับความร่วมมือ
จากภาครัฐตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 แต่ในกรณีดังกล่าว 
ควรได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐ ซึ่งอาจจะได้รับความร่วมมือจากกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมเน่ืองจากปัจจุบัน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะมีภารกิจในการส่งเสริมและเผยแพร่
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ประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการประสานงานเสนอแนะแผนและมาตรการในการในการ
ส่ ง เส ริม  เผยแพร่และประชาสัมพันธ์  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  
หากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้มีการกําหนดแผนเพ่ือเชิญชวนให้ภาคเอกชน หรือ
ภาคอุตสาหกรรมให้เข้ามามีบทบาท หรือเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม  
โดยได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ ในเรื่องข้อมูลการเผยแพร่การจัดกิจกรรมรณรงค์ก็จะทําให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจในการจัดทํากิจกรรม อีกทั้ง จะส่งผลให้กิจกรรมท่ีจะดําเนินการรณรงค์ ส่งผลให้
ประชาชนเกิดความสนใจที่จะเข้าร่วมและเมื่อมีข้อมูล ความรู้ ประชาชนก็จะให้ความร่วมมือในการ
รณรงค์ และส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่ดีต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น  
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