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ประเทศไทยจาํเป็นต้องมีภาษีสิงแวดล้อม ?
การแพร่กระจาย-การปนเปืG อนสารมลพิษกบัสิงทีคนไทยยงัไม่รู้



นํGาเสียจากโรงงานและความเสียหายต่อสิงแวดล้อมและชุมชน

http://www.dailynews.co.th/Content/regional/83729/ผงะปลา
กวา่3ตันถกูสารพษิลอยตายเป็นแพลําตะคอง

เดลนิวิสอ์อนไลน ์วันเสาร ์14 กรกฎาคม 2555 เวลา 15:20 น.



http://thainews.prd.go.th/centerweb/news/NewsDetail?NT01_NewsID=TNECO5706110010005

NNT สํานกัขา่วกรมประชาสมัพนัธ์ 11 มถินุายน 2557

เกษตรกรผู้เลี �ยงปลาในกระชังในแม่นํ �าพองได้รับความเสียหายหลายรายจากเหตุการณ์
ปลาตายจาํนวนมากตั �งแต่บริเวณบ้านห้วยโจดติดกับบงึโจด ตาํบลกุดนํ �าใส อาํเภอนํ �า

พอง จังหวัดขอนแก่น มูลค่าความเสียหายประมาณ 9 ล้านบาท



นํGาเสียจากโรงงานทั Gงทีมีการบาํบดัและลอบปล่อยทิGงสู่แหล่งนํGาสาธารณะ
มีสารมลพิษกีชนิด ชนิดละเท่าไหร่ และมีอนัตรายอะไรบ้าง

นํ>าเสยีจากโรงงานในนคิมฯ มาบตาพดุ ไหลลงคลองบางเบดิ

บอ่ดนิลกูรังทีHถกูใชเ้ป็นทีHลอบทิ>ง
นํ>าเสยีจากโรงงานในฉะเชงิเทรา

ฉะเชงิเทรา กลายเป็นแหลง่
มลพษิขนาดใหญเ่ป็นสบิไร ่- ยัง

ASTVผูจ้ัดการออนไลน ์15 ม.ีค.58

นํ>าเสยีจากโรงงานในนคิมฯ มาบตาพดุ ไหลลงคลองบางเบดิ
กอ่นออกทะเล, 16 ม.ีค.58

มลพษิขนาดใหญเ่ป็นสบิไร ่- ยัง
ไมม่หีนทางแกไ้ข

ภาพซา้ยและกลาง: ลํารางรองรับนํ>าเสยีจากโรงงาน
กระดาษและโรงไฟฟ้าถา่นหนิในตําบลทา่ตมู จังหวัด
ปราจนีบรุ,ี 2556



6บอ่นํ�าตื�นในชุมชนมาบยา เทศบาลเมอืงมาบตาพดุ วนัที� 26 พ.ย. 2544



มลพิษอากาศและผลกระทบต่อสขุภาพ 

ภาพจากหนงัสือพิมพ์บางกอกโพสต์

เดก็นักเรียน คร ูและชาวบ้านในพืGนทีมาบตาพดุไม่สามารถทนกลินเหมน็จากหลายโรงงานในนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุได้ หลายคน
เจบ็ป่วยด้วยหลายโรค ในทีสดุกระทรวงศึกษาธิการต้องมีคาํสั งให้ย้ายโรงเรียนมาบตาพดุพนัพิทยาคารออกจากพืGนทีตั Gงแต่ พ.ศ. 2540



นํGาฝนในอากาศทีปนเปืG อน
สารมลพิษ สร้างความเสียหายแก่พืชผล
ทางการเกษตร เช่น มะม่วง ขนุน และ

พืชผกัอืนๆ ทั GงในพืGนทีมาบตาพดุและอีก
หลายท้องทีของประเทศ 

แต่กย็งัไม่มีหน่วยงานใดติดตาม สืบค้น 
และพิสจูน์ข้อเทจ็จริงและป้องกนัปัญหานีG

ภาพจากเครอืขา่ยประชาชนภาคตะวันออก
ภาพ:มลูนธิบิรูณะนเิวศ

ภาพจากเครอืขา่ยประชาชนภาคตะวันออกภาพ: มลูนธิบิรูณะนเิวศ



ตวัอยา่งนํ�าฝนและตะกอนนอนกน้ 
ซึ�งชาวบา้นจากชุมชนอสิลาม 
เทศบาลเมอืงมาบตาพดุ เกบ็มาให้
ตรวจ เมื�อ สงิหาคม 2544
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ปล่องเผากา๊ซ (Flares) เป็นแหล่งกาํเนิดสารมลพิษ
หลายชนิดทีมีอนัตรายต่อสขุภาพรนุแรง

 ปัจจบุนั ยงัไม่มีกฎหมายควบคมุการเผากา๊ซทิGงใน
ประเทศไทย และไม่มีการตรวจวดัสารมลพิษทกุ

ชนิดทีเกิดจากการเผากา๊ซแบบนีG

ปลอ่งเผากา๊ซจากโรงแยกกา๊ซธรรมชาต ิและ
โรงงานปิโตรเคมใีนเขตเทศบาลเมอืงมาบตาพุด



อะไรบา้งอยู่ในมลพิษอากาศ? การรั �วไหลของสารเคมจีากคลงัก๊าซ คลงั
นํ�ามนั คลงัเกบ็สารเคม ีทอ่สง่และขอ้ต่อต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม เป็น
แหลง่กาํเนิดสารมลพษิในอากาศที�รุนแรงอกีแหลง่หนึ�ง การตรวจสอบปรมิาณ
การรั �วไหลสามารถทาํได ้แต่จะตอ้งมกีฎหมายควบคุมเชน่กนั

ภาพก๊าซรัHวในบรเิวณวนีไิทยเมืHอวันทีH 23 ม.ีค. 58 เวลา 13.30-14.00 
โดยประมาณ
เหตกุารณ์กา๊ซรัHว-สารเคมรีัHวเกดิขึ>นบอ่ยมากในจังหวดัระยองและจังหวดั
อืHนๆ ทีHมโีรงงานอตุสาหกรรม

ภาพบนและลา่งขวา: ทอ่สง่กา๊ซ/สารเคมทีีHมมีากมายภายในนคิมอตุสาหกรรมหลายแหง่ของจังหวัดระยองโดยมลูนธิบิรูณะนเิวศ



การลกัลอบทิGงขยะอนัตรายก่อความเสียหายมหาศาลต่อสิงแวดล้อม:

กองขีGเถ้าถ่านหินทีแอบทิGงบริเวณถนนเลียบสถานีสบูนํGา
พืGนทีบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ (ตลุาคม 2554)



ภาพกองขี	เถ้าถ่านหินที�นํามาถมที�วดัสร่างโศก ตําบลคลองด่าน 
อาํเภอบางบ่อ จังหวดัสมุทรปราการ (ภาพเมื�อธันวาคม 2554)



การลักลอบฝังกลบกากอุตสาหกรรมอันตราย บริเวณใกล้สถานเพาะเลี �ยงสัตว์นํ �า 
ตาํบลสองคลอง อาํเภอบางปะกง จงัหวัดฉะเชงิเทรา (ภาพเมื3อมกราคม 2555)



การลอบทิ	งขยะอนัตรายในพื	นที�ป่าหรือสวนป่า
ปราจีนบุรี (2557)



การลอบทิ	ง
กากอุตสาหกรรม
ปนกบัขยะชุมชน
ที�มาบไผ ่ชลบุรี

(2557)



การลอบทิ	งกากอุตสาหกรรม
ที�ท่าลอ้ อาํเภอท่าม่วง ที�ท่าลอ้ อาํเภอท่าม่วง 

จงัหวดักาญจนบุรี (2557)



ขยะอตุสาหกรรม เช่น เบาะมอเตอรไ์ซตจ์าํนวนมากเป็นเศษเหลือทิGง



ปัญหาใหญ่จาก
ซากผลติภณัฑ์

อเิลก็ทรอนิกส์ที�
มีปริมาณเพิ�ม
มากขึ	นทุกปี



การคัดค้านหลุมฝังกลบขยะเพราะกลัวการปนเปื�อนสารมลพษิในดนิ





การชุมนุมคดัค้านนิคมอุตสาหกรรมเหลก็
อาํเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบครีีขนัธ์

ขอบคุณภาพจากกลุ่มอนุรักษ์แม่รําพงึ



การคดัค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินที�ทบัสะแก จังหวดัประจวบครีีขันธ์



การชุมนุมคดัค้านนิคมอุตสาหกรรมเหลก็ อําเภอบางสะพาน จังหวดัประจวบครีีขนัธ์



ขอบคุณภาพจากกลุ่มอนุรักษ์แม่รําพงึ



ชาวบา้นแม่
เมาะรวมตวักนั
ฟ้องศาลเรียก

ค่าเสียหาย
จาก กฟผ เมื�อปี 

2548

Photo by CAIN



ชาวบา้นแม่เมาะรวมตวักนัฟ้องศาลเรียกค่าเสียหายจาก กฟผ เมื�อปี 2548

Photo by CAIN



ขบวนชาวบ้านเรียกร้องความเป็นธรรมแก่นายสาํเนา ศรีสงคราม อายุ 38 ปี 
ประธานชมรมอนุรักษ์สิ3งแวดล้อมลาํนํ �าพอง จังหวัดขอนแก่น ที3ถูกยงิเสียชีวติเมื3อวันที3 25 พ.ค. 2546



เขื3อนไซยาไนด์

โรงแต่งแร่

กองหินทิ �ง

ขุมเหมืองภูทับฟ้า

ภูทบัฟ้า

ภซูาํป่า
บอน

ห้วยผุก 1/1

ภาพโดย จามร ศรเพชรนรินทร ์และสนัติ ศรีมนัตะ

พืGนทีตั Gงโครงการเหมืองแร่ทองคาํ บริษทั ทุ่งคาํ จาํกดั ต. เขาหลวง อ. วงัสะพงุ จ. เลย

เขื3อนไซยาไนด์

ร่องห้วยเหล็ก
ร่องห้วยเหล็ก

ภเูหลก็

ห้วยผุก 1/1



เขื3อนไซยาไนด์

โรงแต่งแร่

“ภทูบัฟ้า” 
ประทานบตัร 26972/15559 

เปิดพื�นที�ขมุเหมือง 35 ไร่ 

กองหนิทิ �ง

ขุมเหมือง

ภาพโดย จามร ศรเพชรนรินทร ์และสนัติ ศรีมนัตะ



“ ภซูําป่าบอน “ 
เปิดพื�นที�ขมุเหมือง 32 ไร่

ขุมเหมือง

ภาพโดย จามร ศรเพชรนรินทร ์และสนัติ ศรีมนัตะ



ป่วยเพราะกระดกูทบัเส้นหรอืโรคจากสารพิษในสิงแวดล้อม ?

นายสวุดั จตุโน (พ่ออั Zน) บา้นเลขที 132 หมู่ 2 บา้นกกสะทอน ภาพเมือกนัยายน 2557
ภาพโดย ดาวลัย ์จนัทรหสัดี



นายสวุดั จตุโน (พ่ออั Zน)
บา้นเลขที 132 หมู่ 2 บา้นกกสะทอน
ถ่ายเมือ พ.ศ. 2555

ป่วยเพราะกระดกูทบัเส้นหรอืโรคจากสารพิษในสิงแวดล้อม ?

ภาพโดย จุฑามาศ ทรพัยป์ระดษิฐ์



เวที Public Scoping วนัที 23 ธนัวาคม 2555 (ภเูหลก็)

เอื-อเฟื-อภาพโดย กลุม่ฅนรกัษ์บ้านเกิด 



เวที Public Scoping วนัที 23 ธนัวาคม 2555 (ภเูหลก็)

เอื-อเฟื-อภาพโดย กลุม่ฅนรกัษ์บ้านเกิด 



เวที Public Scoping วนัที 8 กนัยายน 2556

เอื-อเฟื-อภาพโดยกลุ่มฅนรกัษ์บ้านเกิด 



การปิดล้อมและทาํร้ายชาวบ้านทีคดัค้านเหมือง
เมือวนัที  15 พฤษภาคม 2557 

เอื-อเฟื-อภาพโดย กลุม่ฅนรกัษ์บ้านเกิด 



การจดัการสิงแวดล้อมของไทย

• มกีารประเมนิวา่ตน้ทุนความเสยีหายดา้นสิ�งแวด ลอ้มไดเ้พิ�มขึ�นจาก
ประมาณ 8,000 ลา้นบาทต่อปี ในชว่ง พ.ศ. 2520 เป็น 18,000 ลา้น
บาทใน พ.ศ. 2546 (จรุพีร ดวงกลาง, เศรษฐกรปฏบิตักิาร, เครื :องมอืทางเศรษฐศาสตร์
ในการจดัการสิ :งแวดลอ้ม)

• ที�ผา่นมารฐัมกัใชม้าตรการกาํกบัและควบคุม (command and 
control) ในการจดัการปญัหาสิ�งแวดลอ้มเป็นหลกั อาทเิชน่ 
– พระราชบญัญตัสิง่เสรมิและรกัษาคุณภาพสิ�งแวดลอ้มแหง่ชาต ิพ.ศ. 2535 
– พระราชบญัญตัโิรงงาน พ.ศ. 2535
– ฯลฯ



การจดัการสิงแวดล้อมของไทย

• การจดัการสิงแวดล้อมในมิติของมลพิษ จึงเป็นการควบคมุหรอืการจดัการที
ปลายท่อ  (end of pipeline control) คือเน้นไปทีการกาํหนดค่ามาตรฐาน
มลพิษจากแหล่งกาํเนิด และกาํหนดวิธีการทีเจ้าของหรอืผูค้รอบครองแหล่ง 
กาํเนิดมลพิษต้องปฏิบตัิเพือบาํบดัมลพิษก่อนปล่อยออกสู่สิงแวดล้อม
ภายนอก และการกาํหนดค่ามาตรฐานคณุภาพสิงแวดล้อมในเชิงภาพรวม 
ไม่คาํนึงถึงกาํลงัรองรบัมลพิษของพืGนที ไม่คาํนึงถึงกาํลงัรองรบัมลพิษของพืGนที 

• การใช้มาตรการกาํกบัและควบคมุเป็นหลกัมีข้อจากดัอย่างมาก และไม่
สามารถครอบคลมุปัญหาทีเกิดขึGนได้จริง เช่น ค่าบริหารกาํจดันํGาเสียและ
ขยะ และไม่นําไปสู่การลดการปล่อยมลพิษ

• การบงัคบัใช้กฎหมายอ่อนแอมาก   บทลงโทษและค่าปรบัตํามากเกินไป 

• หน่วยงานรฐัขาดการติดตามตรวจสอบแหล่งกาเนิดมลพิษอนัเนืองมาจาก
ข้อจากดัด้านบคุลากรและงบประมาณ



การใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร ์
(Economic Instrument) 

• ให้เป็นมาตรการเสริมในการกาํกบัและควบคมุการจดัการปัญหา
สิงแวดล้อม โดยเฉพาะในส่วนทีเกียวข้องกบัการปล่อยมลพิษสู่
สิงแวดล้อม และการใช้สารอนัตรายในผลิตภณัฑ์

• เครืองมือทางเศรษฐศาสตรจ์ะเป็นกลไกสาํคญัอย่างหนึงทีจะทาํให้ราคา
สินค้าและบริการสะท้อนต้นทนุทางด้านสิงแวดล้อม ตามหลกัการผู้ก่อสินค้าและบริการสะท้อนต้นทนุทางด้านสิงแวดล้อม ตามหลกัการผู้ก่อ
มลพิษเป็นผูจ้่าย (Polluter Pays Principle) เป็นมาตรการทีสร้างแรงจงูใจให้ผู้
ก่อมลพิษ และผูบ้ริโภคเปลียนแปลงพฤติกรรมและดาํเนินกิจกรรมทีลด
การสร้างมลพิษ เช่น 
– การใช้เทคโนโลยีทีสะอาดกว่าในการผลิต เพือลดการใช้พลงังาน และมลพิษทีจะ

ปล่อยสู่สิงแวดล้อม

– เลือกใช้ผลิตภณัฑท์ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิงแวดล้อมให้น้อยทีสดุ

– ฯลฯ



รา่งพระราชบญัญตัิมาตรการการคลงัเพือสิงแวดล้อม พ.ศ...

หลกัการสาํคญั

• นําค่าความเสียหายต่อสิงแวดล้อมมาคิดเป็นต้นทุนของผูก้่อมลพิษ 
(สร้างแรงจงูให้ผูก้่อมลพิษลดการปล่อย และเป็นกลไกในการบงัคบั
ใช้หลกัการผูก้่อมลพิษต้องเป็นผูจ้่าย)

• หน่วยงานต่างๆ สามารถนํามาตรการการคลงัมาใช้ในการจดัการ• หน่วยงานต่างๆ สามารถนํามาตรการการคลงัมาใช้ในการจดัการ
สิงแวดล้อม (ภาษี ค่าธรรมเนียมเพือให้ผูก้่อมลพิษรบัผิดชอบ ฯลฯ)

• นํารายได้จากการใช้มาตรการการคลงักลบัคืนมาจดัการสิงแวดล้อม  
(จดัตั Gงกองทนุ)

อา้งจาก: ศ.ดร. มิ :งสรรพ ์ขาวสะอาด และคณะ, รา่งพระราชบญัญํตมิาตรการการคลงัเพื :อสิ :งแวดลอ้ม พ.ศ… 
http://www.fpo.go.th/FPO/index2.php?mod=Content&file=contentview&contentID=CNT0006172&categoryID=CAT00
00075



รา่งพระราชบญัญตัิมาตรการการคลงัเพือสิงแวดล้อม พ.ศ...

ลกัษณะของ พ.ร.บ.

1. เป็น Umbrella Framework ครอบคลมุประเภทของเครืองมือทาง
เศรษฐศาสตรแ์ละประเภทมลพิษ

2. Comprehensive and integrative management กาํหนดอาํนาจหน้าทีของ
หน่วยงานทีเกียวข้องและต้องบรูณาการดาํเนินการหน่วยงานทีเกียวข้องและต้องบรูณาการดาํเนินการ

3. ขนาดของกองทุนไม่เลก็เกินไป แนวทางการจดัสรรกองทุนชดัเจนและ
เหมาะสม

อา้งจาก: ศ.ดร. มิ :งสรรพ ์ขาวสะอาด และคณะ, รา่งพระราชบญัญํตมิาตรการการคลงัเพื :อสิ :งแวดลอ้ม พ.ศ… 
http://www.fpo.go.th/FPO/index2.php?mod=Content&file=contentview&contentID=CNT0006172&categoryID=CAT00
00075



รา่งพระราชบญัญตัิมาตรการการคลงัเพือสิงแวดล้อม พ.ศ...

จดุเด่นของ พ.ร.บ. 

1. ไม่รืGอกฎหมายทีมีอยู่ แต่เสริมเครืองมือใหม่ให้หน่วยงาน

2. เป็นกฎหมายแบบบรูณาการลดความซํGาซ้อนของการบงัคบัใช้และกองทุน

3. สร้างกติการว่มกนัในการจดัสรรเงินภาษีและค่าธรรมเนียมจากสิงแวดล้อม

4. สร้างรายได้และศกัยภาพให้ อปท.4. สร้างรายได้และศกัยภาพให้ อปท.

5. กองทุนจะมีขนาดใหญ่เพียงพอ

6. สถานประกอบการทีได้มาตรฐานกต็้องเสียภาษีด้วย 

7. ก่อให้เกิดแรงจงูใจในการลดปริมาณมลพิษในสิงแวดล้อม (Pollution Load) 
ในระยะยาว

อ้างจาก: ศ.ดร. มิ .งสรรพ ์ขาวสะอาด และคณะ, ร่างพระราชบญัญตํิมาตรการการคลงัเพื .อสิ .งแวดล้อม พ.ศ… 
http://www.fpo.go.th/FPO/index2.php?mod=Content&file=contentview&contentID=CNT0006172&categoryID=
CAT0000075



รา่งพระราชบญัญตัิมาตรการการคลงัเพือสิงแวดล้อม พ.ศ...

ตวัอย่างสาระสาํคญั

มาตรา 3: 

      “มาตรการการคลงัเพือสิงแวดล้อม” หมายความว่า มาตรการทางภาษี ค่าธรรมเนียม และ
มาตรการอืนๆ ซึงมีวตัถปุระสงคเ์พือสร้างแรงจงูใจให้ผูก้่อมลพิษช่วยรกัษาสิงแวดล้อม 
ดาํเนินมาตรการป้องกนัและลดมลพิษจากกิจกรรมทีอยู่ในความรบัผิดชอบของตน บาํบดั
และกาํจดัของเสีย และแก้ไขความเสียหายด้านสิงแวดล้อม และเพือเปลียนแปลง
พฤติกรรมของบคุคลให้ลดการก่อมลพิษ อนัรวมถึงเครืองมือหรือมาตรการดงัต่อไปนีG  
และกาํจดัของเสีย และแก้ไขความเสียหายด้านสิงแวดล้อม และเพือเปลียนแปลง
พฤติกรรมของบคุคลให้ลดการก่อมลพิษ อนัรวมถึงเครืองมือหรือมาตรการดงัต่อไปนีG  

(1) ภาษีสิงแวดล้อม 
(2) ค่าธรรมเนียมการจดัการมลพิษ 
(3) ภาษีผลิตภณัฑแ์ละค่าธรรมเนียมผลิตภณัฑ ์
(4) การวางประกนัความเสียงหรือความเสียหายต่อสิงแวดล้อม 
(5) การซืGอขายสิทธิการใช้ทรพัยากรธรรมชาติหรือสิทธิการปล่อยมลพิษ 
(6) มาตรการสนับสนุนและส่งเสริม 
(7) มาตรการอืนๆ ตามทีกาํหนดโดยพระราชกฤษฎีกา



รา่งพระราชบญัญตัิมาตรการการคลงัเพือสิงแวดล้อม พ.ศ...

ตวัอย่าง

1. ภาษกีารปลอ่ยสารมลพษิสูส่ ิ�งแวดลอ้ม:  Emission tax (เกบ็ภาษกีาร
ปลอ่ยสูแ่หลง่ทางนํ�า อากาศ และของเสยีอุตสาหกรรม)  

2. Performance bond (พนัธบตัรประกนัความเสี�ยง) สาํหรบัอุตสาหกรรม
หรอืกจิการที�มคีวามเสี�ยงสงู บรษิทัจะตอ้งวางเงนิประกนัไว ้ถา้ทาํไมด่กี็หรอืกจิการที�มคีวามเสี�ยงสงู บรษิทัจะตอ้งวางเงนิประกนัไว ้ถา้ทาํไมด่กี็
หกัเงนิไปเรื�อยๆ

3.    User charge (คา่ธรรมเนียบคา่บรกิาร)  เพื�อลดภาระของรฐั เชน่ คา่
บาํบดันํ�าเสยี คา่ขยะ (เกบ็แต่คา่เกบ็-ขน แต่ไมร่วมคา่กาํจดั) ปจัจบนัมี
การเกบ็คา่ธรรมเนียม แต่ไมม่ปีระโยชน์ เพราะยงัไมค่ลุมถงึหลกัการ 
PPP

อา้งจาก: ศ.ดร. มิ :งสรรพ ์ขาวสะอาด และคณะ, รา่งพระราชบญัญํตมิาตรการการคลงัเพื :อสิ :งแวดลอ้ม พ.ศ… 
http://www.fpo.go.th/FPO/index2.php?mod=Content&file=contentview&contentID=CNT0006172&categoryID=CAT00
00075





ภาพโดย กานต์ ทศันภกัดิ� 





อตุสาหกรรมทีมีความเสียงสงู

ถงับรรจสุารโทลอูนี โรงงานบเีอสท ีอลิาสโตเมอรส์ (BSTE) ระเบดิและเกดิเพลงิไหม ้มคีวันดําพุง่จากหน่วย 
polymerization ของโรงงานสว่นทีHผลติยางสงัเคราะห ์butadiene rubber (BR)) 

คนงานเสยีชวีติทนัท ี11 คน บาดเจ็บอกีจํานวนมาก



สารพษิจาํนวนมากไหลลงอ่าวไทย
ภาพถ่ายทางอากาศจากสกายรีพอร์ต ช่อง 3



การเข้าไม่ถึงข้อมลูมีผลกระทบต่อการรกัษาทางการแพทยส์งู

โรงพยาบาลมาบตาพดุตอ้งพึ�งตนเองในการศกึษาและประเมนิการแพรก่ระจายของก๊าซคลอรนีที�ร ั �วไหลจาก
ถงับรรจกุ๊าซ sodium hypochlorite ลม้ภายในรั �วโรงงานของบรษิทัอดติยา เบอรล์่าเมื�อวนัที� 7 มถิุนายน 
2553 มผีูไ้ดร้บับาดเจบ็จาํนวนมากที�ตอ้งรกัษาฉุกเฉนิ เนื�องจากก๊าซที�ร ั �วออกมาแพรก่ระจายในรศัมทีี�กวา้ง
และสง่ผลกระทบต่อชุมชน

ภาพจากโรงพยาบาลมาบตาพุด 



การดาํเนินการและความคืบหน้าของ ร่าง พ.ร.บ.

• จดัรบัฟงัความเหน็หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งแลว้
• สาํนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค) ตั �งคณะกรรมการชดุใหญ่ 

ประกอบดว้ยนกักฎหมายจากทุกหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งมาปรบัปรุงตวัรา่ง
กฎหมายฉบบันี�แลว้ จนทาํใหม้กีารกลั �นกรองมาตราต่างๆ ไวค้อ่นขา้งดี
และรดักุมและรดักุม

• สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาเหน็วา่ สมควรเสนอรา่งฯ ต่อ
คณะรฐัมนตรเีพื�อพจิารณาความเหมาะสมและทบทวนหลกัการ โดย
คาํนึงถงึปญัหาและ อุปสรรค  และไดส้ง่เรื�องคนืมาที� สศค. เพื�อพจิารณา
ดาํเนินการต่อไป ซึ�งอยูร่ะหวา่งการพจิารณาของสาํนกันโยบายภาษ ี
(ความคบืหน้า ณ วนัที� 16 ธนัวาคม 2554)



การดาํเนินการและความคืบหน้าของ ร่าง พ.ร.บ.

ความล่าช้าจากอปุสรรคบางอย่าง

• ปัญหาวิสยัทศัน์และวิธีคิดของผูอ้อกกฎหมายไทย ทียงัติดอยู่กบักรอบคิดเดิมๆ 
ในการตรากฎหมาย

• สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีความเหน็ว่า ร่างกฎหมายฉบบันีGขาด
รายละเอียดบางอย่างทียงัไม่เหมาะสมทีจะประกาศใช้  ได้แก่ ขาด
รายละเอียดของภาษี ขาดกลไกการจดัเกบ็-ใครเกบ็ (ซึงในร่าง พ.ร.บ. มีระบุรายละเอียดของภาษี ขาดกลไกการจดัเกบ็-ใครเกบ็ (ซึงในร่าง พ.ร.บ. มีระบุ
ไว้ แต่ไม่ได้ครบทกุเรืองเพือให้สะดวกในการออกกฎหมายรองในอนาคต), 
และขาดอตัราภาษีและค่าธรรมเนียมทีชดัเจน)

• หน่วยงานรฐัยงัตกลงเรืองผลประโยชน์ไม่ลงตวั:  ร่างกฎหมายนีGมี
กระทรวงการคลงัเป็นหน่วยงานรบัผิดชอบ ขณะทีกระทรวงทรพัยฯ์ ดแูลเรือง
สิงแวดล้อม และกองทนุสิงแวดล้อม ทีมีอยู่แล้ว

• การเปลียนผูร้บัผิดชอบของกระทรวงการคลงั ทาํให้มีการเปลียนความคิดในการ
เสนอร่างกฎหมาย



อตัราภาษีและค่าธรรมเนียม ในร่างกฎหมาย

(๑) ภาษีมลพิษทางนํ �า  ปีละ ๑๐,๐๐๐ บาทต่อตันของปริมาณมลพษิ 
(๒) ภาษีมลพษิทางอากาศ  ปีละ ๒,๕๐๐ บาทต่อตันของปริมาณ 
     มลพิษ 
(๓) ภาษีนักท่องเที3ยว  ร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าโดยสาร หรือ ๑,๐๐๐ บาท 
     ต่อคน      ต่อคน 
(๔) ภาษีผลิตภณัฑ์หรือค่าธรรมเนียมผลิตภณัฑ์  ร้อยละ ๑๕ ของราคา
     ผลิตภณัฑ์ หรือ ๑๐,๐๐๐ บาทต่อหน่วยผลิตภณัฑ์ 
(๕) ภาษีหรือค่าธรรมเนียมอื3นๆ ร้อยละ ๑๕ ของราคา หรือ ๑๐,๐๐๐   
     บาทต่อหน่วยของปริมาณมลพษิ 



• เพื3อช่วยลดการ
ปล่อยมลพษิ ลด
ผลกระทบต่อคนและ
สิ3งแวดล้อม 

• เพื3อภาพลักษณ์ที3ดี

“ร่างพระราชบญัญตัิการรายงานการปล่อยและการเคลือนย้าย
สารมลพิษสู่สิงแวดล้อม พ.ศ. ....” และ “สิทธิการเข้าถึงข้อมลูมลพิษ”

• เพื3อภาพลักษณ์ที3ดี
ของโรงงานและการ
ปรับปรุงระบบให้
ปลอดภยัขึ �น 

• เพื3อการวางแผน
จัดการสิ3งแวดล้อม
และการรองรับ
ปัญหาสารพษิที3
เข้มแขง็ของภาครัฐ



ปัจจบุนัม ี36 

ประเทศทัHวโลกทีHมี

กฎหมาย PRTR  ทํา

ใหส้ามารถลดการ

ปลอ่ยสารมลพษิ

แหลง่กําเนดิมลพษิ

กฎหมายส่งเสริมสิทธิการเข้าถึงข้อมูลมลพิษในประเทศต่างๆ
ว่าด้วยการรายงานข้อมูลมลพิษทีปล่อยสู่สิ งแวดล้อม

แหลง่กําเนดิมลพษิ

ได ้หรอื รวมมี

ประมาณ 50 

ประเทศทัHวโลกทีHมี

กฎหมาย หรอือยูใ่น

ระหวา่งการพัฒนา

ระบบ PRTR

ภาพ: UNITAR
http://prtr.unitar.org/en/prtr-initiatives-map



PRTR ระยอง PRTR สากล

แหลง่กําเนดิมลพษิทีHตอ้งเปิดเผยขอ้มลู

1) โรงงานอตุสาหกรรม 
• อตุสาหกรรมการผลติ 7 ประเภท หากถอืครอง

สารเคมอียา่งนอ้ย 1 ตัน/ปี
1. โรงงานผลติภัณฑเ์คม ีสารเคม ีหรอืวัสดเุคม ี(ซึHงไมใ่ช่

ปุ๋ ย) (42)
2. โรงงานปุ๋ ยและสารกําจัดศตัรพูชืและสตัว ์(43)
3. โรงงานพลาสตกิสงัเคราะห ์ยางสงัเคราะห ์พลาสตกิ 

หรอืเสน้ใยสงัเคราะห ์(ซึHงไมใ่ชเ่สน้ใยแกว้) (44)

สหรัฐอเมรกิา
“โรงงานอตุสาหกรรม รวมอตุสาหกรรมทีHกอ่
มลพษิแตไ่มใ่ชอ่ตุสาหกรรมการผลติทัHวไป 
เชน่ โรงไฟฟ้าถา่นหนิ เหมอืงแร”่

ญีHปุ่ น/ยโุรป
“โรงงาน โรงไฟฟ้า เหมอืงแร ่และ
แหลง่กําเนดิแบบแพรก่ระจาย”

โครงการนําร่อง PRTR จ.ระยอง เปรียบเทียบกบั PRTR ในต่างประเทศ

หรอืเสน้ใยสงัเคราะห ์(ซึHงไมใ่ชเ่สน้ใยแกว้) (44)
4. โรงงานผลติภัณฑส์ ีนํ>ายาเคลอืบเงา นํ>ายาครัHง นํ>ายา

ขดัเงา วสัดอุดุรอยรัHว นํ>ายาเคลอืบกนันํ>า  (45)
5. โรงงานทีHเกีHยวกบัยา (46) 
6. โรงงานทีHเกีHยวกบัสบู ่เครืHองสําอาง หรอืการเสรมิความ

งาม (47)
7. โรงงานทีHเกีHยวกบัผลติภัณฑเ์คมทีีHมลีกัษณะเฉพาะ 

(48)

•  โรงงานบําบัด/กําจัดของเสยี (101,105,106)

2) แหลง่กําเนดิทีHไมใ่ชโ่รงงาน (แพรก่ระจาย)
คลังเก็บนํ>ามันเชื>อเพลงิ โรงพยาบาล 30 เตยีง  
หอ้งปฏบิัตกิารในสถานศกึษา ภาคเกษตร  ชมุชน การ
คมนาคม  ฯลฯ

แหลง่กําเนดิแบบแพรก่ระจาย”



ญีHปุ่ น ไทย สหรัฐอเมรกิา
         กจิการ 23 ประเภท 

1. เหมอืงโลหะ  
2. การผลติปิโตรเลยีมดบิและก๊าซธรรมชาต ิ
3. อตุสาหกรรมการผลติ
4. การผลติ การสง่ถ่าย และการจา่ยไฟฟ้า
5. การผลติก๊าซ
6. แหลง่พลงัความรอ้น
7. ระบบนํ>าเสยี
8. ระบบขนสง่ราง
9. โกดงั (เฉพาะธรุกจิจัดเก็บผลติภัณฑก์ารเกษตร หรอืเก็บ

ก๊าซหรอืของเหลวในแท็งก)์
10. การคา้สง่ปิโตรเลยีม
11. การคา้สง่เศษเหล็ก (เฉพาะธรุกจิรวบรวมสิHงของใน

เครืHองปรับอากาศรถยนต ์หรอืธรุกจิแยกชิ>นสว่น
เครืHองปรับอากาศรถยนตจ์ากตัวรถ)

12. การคา้สง่เครืHองยนต ์(เฉพาะธรุกจิรวบรวมสิHงของทีHอยูใ่น

อตุสาหกรรมการผลติ 7 ชนดิ

(1) ไม ้ผลติภัณฑจ์ากไม ้และเครืHองเรอืน
(2) สารเคม ีผลติภัณฑท์างเคม ีและผลติภัณฑ์

ปิโตรเลยีม
(3) ผลติภัณฑย์าง
(4) ผลติภัณฑพ์ลาสตกิ
(5) ผลติภัณฑเ์หล็กขั >นพื>นฐาน และผลติภัณฑ์

ขึ>นรูป
(6) เครืHองจักรไฟฟ้าและอปุกรณ์
(7) อปุกรณ์การขนสง่ ไมร่วมรา้นซอ่ม

8 ประเภทอตุสาหกรรม

1. อตุสาหกรรมการผลติสารเคม ี(สถานประกอบการทีHมี
การเปลีHยนวัสดหุรอืสารเคมทีั >งทางกลและทางเคมใีห ้
เป็นผลติภัณฑช์นดิใหม)่

2. อตุสาหกรรมเหมอืงโลหะ (ยกเวน้การใหบ้รกิารเกีHยวกบั
เหมอืงโลหะ แร่ยเูรเนยีม เรเดยีม และวานาเดยีม)

3. อตุสาหกรรมเหมอืงถา่นหนิ (ยกเวน้การใหบ้รกิาร
เกีHยวกบัเหมอืงถา่นหนิ)

4. อตุสาหกรรมการผลติไฟฟ้า (เฉพาะโรงไฟฟ้าทีHมกีาร
เผาถา่นหนิและหรอืนํ>ามันเพืHอผลติไฟฟ้าจําหน่ายเชงิ
พาณชิย)์

5. อตุสาหกรรมการบําบดั เก็บ และกําจัด (เฉพาะโรงงานทีH
ควบคมุภายใต ้Resource Conservation and 
Recovery Act, Subtitle C, 42 U.S.C. Section 6921 
et seq.)

เปรยีบเทยีบประเภทกจิการที1ตอ้งรายงานขอ้มลู ญี1ปุ่ น ไทย และสหรฐัฯ

12. การคา้สง่เครืHองยนต ์(เฉพาะธรุกจิรวบรวมสิHงของทีHอยูใ่น
เครืHองปรับอากาศรถยนต)์

13. รา้นขายเชื>อเพลงิ
14. รา้นซกัรดี ซักแหง้
15. รา้นอดัถ่ายรูปภาพ
16. รา้นซอ่มบํารุงรถยนต์
17. รา้นซอ่มบํารุงเครืHองจักร
18. บรกิารตรวจสภาพสนิคา้
19. บรกิารรับรองคณุภาพการตรวจวดั (ไมร่วมการรับรอง

คณุภาพการตรวจวดัทัHวไป) 
20. ธรุกจิกําจัดของเสยีในครัวเรอืน (เฉพาะธรุกจิกําจัดของ

เสยี)
21. ธรุกจิกําจัดของเสยีอตุสาหกรรม (รวมถงึธรุกจิกําจัดของ

เสยีอตุสาหกรรมทีHอยูภ่ายใตก้ารควบคมุพเิศษ)
22. สถาบนัการศกึษาระดบัสงู (รวมถงึสถานทีHตอ่เนืHอง ไมร่วม

สถาบนัทางมนุษยศาสตร)์
23. สถาบนัวจิัยดา้นวทิยาศาสตรธ์รรมชาติ

et seq.)
6. อตุสาหกรรมบรกิารบําบดัสารทําละลาย(เฉพาะโรงงาน

ทีHใหบ้รกิารบําบดัสารทําละลายทีHมสีญัญาหรอื
คา่ธรรมเนยีม)

7. อตุสาหกรรมจําหน่ายสารเคม ี(สถานประกอบการทีHขาย
สง่สารเคมแีละผลติภัณฑท์ีHเกีHยวเนืHอง)

8. อตุสาหกรรมคลงัปิโตรเลยีมขนาดใหญ ่(สถาน
ประกอบการทีHขายสง่นํ>ามันดบิและผลติภัณฑป์ิโตรเลยีม
จากคลงัเก็บขนาดใหญ)่

*** รวมสถานประกอบการของภาครัฐตามทีHกําหนดใน 
Executive Order 13423 รวมถงึเรอืนจําของรัฐ สวนสาธารณะ 
และโรงพยาบาลของรัฐ ทีHเขา้เกณฑจ์ํากดัดา้นคนแรงและ
ปรมิาณสารเคมกี็เขา้ขา่ยควบคมุตาม TRI ดว้ย



จาํนวนผู้เสียชีวิตทั Gงหมด จ.ระยอง พ.ศ.  2547-2549

ปัญหาการแพร่กระจาย-การปนเปื� อนสารมลพิษ
กบัผลกระทบทางสุขภาพที!พสิูจนไ์ม่ได้

= 1 คน
ทีHมาทีHมา::  ชมรมผูส้ ืHอขา่วสิHงแวดลอ้ม อา้งจากสถาบันมะเร็งแหง่ชาติชมรมผูส้ ืHอขา่วสิHงแวดลอ้ม อา้งจากสถาบันมะเร็งแหง่ชาติ



ข้อถกเถียงเรืองโรคมะเรง็และมลพิษทีเกิดขึGนในจงัหวดัระยอง
และจาํนวนผูเ้สียชีวิตด้วยโรคมะเรง็ พ.ศ. 2547-2549 

= 1 คน

MAX=ตําบลทางเกวยีน 56 ราย
ทีHมา:ชมรมผูส้ ืHอขา่วสิHงแวดลอ้ม อา้งจากสถาบันมะเร็งแหง่ชาติ

ที�มา: PANTIP.COM   X8421188 จริงหรือที�มาบตาพดุมีคนป่วยมะเร็งมากที�สดุในประเทศไทย [กระทู้นอกเรื�อง]



สนับสนุนและร่วมกนัก้าวสู่ยคุของ “สิทธิการเข้าถึงข้อมลูมลพิษ” 
และการลดการปล่อยมลพิษสู่สิงแวดล้อม

เพือสงัคมทีปล่อยภยัและยั งยืนขึGน ด้วยการสนับสนุน

“ร่างพระราชบญัญตัิมาตรการการคลงัเพือสิงแวดล้อม พ.ศ...”
และ “ร่างพระราชบญัญตัิการรายงานการปล่อยและการเคลือนย้าย

มลูนิธิบรูณะนิเวศ
Ecological Alert and Recovery Thailand: EARTH

Facebook: www.facebook.com/Burananives.EARTHailand

Website: http://ThaiEcoAlert.org
61

และ “ร่างพระราชบญัญตัิการรายงานการปล่อยและการเคลือนย้าย
สารมลพิษสู่สิงแวดล้อม พ.ศ. ....”


