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การจดัเก็บภาษีมลพิษทางน ้ าในแต่ละสาขาการผลิตของภาคอุตสาหกรรมเพื่อแกไ้ขปัญหา
มลพิษทางน ้ า ท่ี เกิดข้ึนในประเทศ ถือว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคัญของภาครัฐในการช่วยให้
ผูป้ระกอบการในแต่ละสาขาการผลิตได้มีการตระหนักถึงต้นทุนท่ีแท้จริงท่ีเกิดข้ึนต่อระบบ
เศรษฐกิจ เพื่อน าไปสู่การตดัสินใจในการผลิตสินคา้และบริการท่ีมีประสิทธิภาพ แต่การจดัเก็บภาษี
มลพิษทางน ้ากบัภาคอุตสาหกรรมยอ่มส่งผลกระทบต่อราคาสินคา้และสวสัดิการสังคมในประเทศ 
ดังนั้นวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพื่อต้องการหามูลค่าของการอุดหนุนการใช้น ้ าใน
ภาคอุตสาหกรรมและเพื่อศึกษาถึงผลกระทบต่อราคาสินคา้และสวสัดิการสังคม เม่ือมีการยกเลิก
การอุดหนุนการใชน้ ้ าในภาคอุตสาหกรรมผา่นทางการจดัเก็บภาษีมลพิษทางน ้ า ซ่ึงผลการศึกษาท่ี
ไดเ้ป็นประโยชน์ต่อผูก้  าหนดนโยบาย เพื่อน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการตดัสินใจในการออกแบบและ
พฒันานโยบายในการจดัเก็บภาษีมลพิษทางน ้าในรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัประเทศ 

ส าหรับขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาไดน้ าขอ้มูลมาจากตารางเมตริกซ์บญัชีสังคมปี พ.ศ. 2550 
ซ่ึงประกอบไปดว้ย 38 สาขาการผลิต และขอ้มูลปริมาณน ้ าใชแ้ละปริมาณน ้ าเสียในภาคอุตสาหกรรม
เป็นฐานข้อมูลหลักในการวิเคราะห์ โดยวิธีการศึกษาได้มีการประยุกต์ใช้แบบจ าลอง Leontief  
Price Model ในการหาผลกระทบต่อราคาสินคา้โดยอาศยัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการค านวณค่าการปล่อย
มลพิษทางน ้ าและการค านวณอตัราภาษีท่ีจดัเก็บจากผูก่้อมลพิษโดยตรง เพี่อประมาณค่าอตัราภาษี
มลพิษทางน ้ าท่ีใช้จดัเก็บกบัภาคอุตสาหกรรม ในส่วนของการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสวสัดิการ
สังคมไดท้  าการวิเคราะห์โดยแบ่งออกเป็น 2 สถานการณ์เปรียบเทียบกนัระหว่างสถานการณ์ปกติ 
(ไม่มีการยกเลิกการอุดหนุนการใช้น ้ าในภาคอุตสาหกรรม) และสถานการณ์ท่ีมีการยกเลิกการ
อุดหนุนการใชน้ ้าในภาคอุตสาหกรรมผา่นทางการจดัเก็บภาษีมลพิษทางน ้า 



(4) 

จากการศึกษา พบว่า การจดัเก็บภาษีมลพิษทางน ้ าในภาคอุตสาหกรรมส่งผลกระทบต่อ
ราคาสินคา้ ท าให้ราคาสินคา้ในแต่ละสาขาการผลิตมีระดบัราคาสินคา้เพิ่มสูงข้ึนแตกต่างกนั ใน
ส่วนของผลกระทบต่อสวสัดิการสังคม พบว่า เม่ือระดบัราคาสินคา้สูงข้ึนส่งผลให้ครัวเรือนท่ีมี
รายไดต้  ่ามีการใชจ่้ายในการบริโภคสินคา้และบริการลดลงในอตัราท่ีมากกวา่ครัวเรือนท่ีมีรายไดสู้ง 
ท านองเดียวกันเม่ือระดับราคาสินค้าสูงข้ึนเพื่อรักษาระดับการบริโภคสินค้าและบริการของ
ครัวเรือนให้อยู่ในระดบัเดิม ครัวเรือนท่ีมีรายได้สูงมีความตอ้งการในการชดเชยรายไดม้ากกว่า
ครัวเรือนท่ีมีรายไดน้อ้ย 
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วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ผูเ้ขียนขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.อนนัต ์วฒันกุลจรัส 
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ท่ีได้สละเวลาอนัมีค่าในความเอาใจใส่และช่วยเหลือในการให้
ค  าปรึกษา ให้ความรู้ใหม่ๆ ให้ข้อคิด ความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขข้อบกพร่อง
วิทยานิพนธ์ในทุกขั้นตอนจนท าให้วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์ท่ีสุด  และขอขอบพระคุณ 
ผศ.ดร.ณดา จนัทร์สม คณบดีคณะพฒันาการเศรษฐกิจท่ีไดใ้ห้ก าลงัใจผูเ้ขียนในการท าวิทยานิพนธ์
มาโดยตลอด 

ผูเ้ขียนขอขอบพระคุณ ดร.สุรพล ศรีเฮือง จากส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติท่ีได้เสียสละเวลาในการให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัขอ้มูล แบบจ าลอง และวิธีการ
ศึกษาท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ตลอดจนให้ขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับการท า
วิทยานิพนธ์ และผูเ้ขียนยงัไดรั้บความช่วยเหลือจากบุคคลหลายท่านในการสืบคน้ขอ้มูล ให้ขอ้มูล 
และใหค้  าปรึกษา โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ดร.ชยาวีร์ หวงัเจริญรุ่ง จากส านกัจดัการคุณภาพน ้ า เจา้หนา้ท่ี
กรมควบคุมมลพิษ และเจา้หนา้ท่ีส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซ่ึงท าให้การศึกษาคร้ังน้ีมีความ
สมบูรณ์มากข้ึน 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์และเจา้หน้าท่ีทุกท่านในคณะพฒันาการเศรษฐกิจท่ีได้สร้าง
ความรู้ให้แก่ผูเ้ขียน และไดใ้ห้ความช่วยเหลืออ านวยความสะดวกในทุกเร่ือง และขอขอบพระคุณ 
เพื่อนๆ ทั้งเพื่อนร่วมรุ่น รุ่นพี่ และรุ่นนอ้ง ท่ีคอยช่วยเหลือ ใหก้ าลงัใจ และท าให้การศึกษาในระดบั
ปริญญาโทน้ี มีคุณค่าและเตม็ไปดว้ยความสุขและความทรงจ าท่ีดี  

ทา้ยสุดน้ี ผูเ้ขียนขอขอบพระคุณและขอมอบความส าเร็จทั้งหมดจากการท าวิทยานิพนธ์
ฉบับน้ีแด่คุณพ่อ คุณแม่ และครอบครัววีรปัญญากูลทวี ท่ีเป็นทั้ งผูใ้ห้ก าเนิด เล้ียงดู และให้
การศึกษาผูเ้ขียนเป็นอยา่งดีมาตลอดจนผูเ้ขียนประสบความส าเร็จในทุกวนัน้ีได ้รวมทั้งมีส่วนร่วม
ในการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนบัสนุน เตือนสติและเป็นก าลงัใจ ตลอดจนเป็นแรงผลกัดนั แรงใจท่ี
ส าคญัยิง่ของผูเ้ขียนตลอดมา จนท าใหก้ารศึกษาคร้ังน้ีประสบความส าเร็จไดต้ามท่ีตั้งใจ 
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บทที ่1 

 
บทน ำ 

 
1.1  ทีม่ำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
  

ในปัจจุบนัไดมี้การกล่าวถึงปัญหาท่ีเกิดจากผลกระทบของส่ิงแวดลอ้มกนัมากยิ่งข้ึนทั้งใน
ประเทศท่ีพฒันาแลว้และประเทศก าลงัพฒันา จึงสามารถกล่าวไดว้า่ “ปัญหาส่ิงแวดลอ้มเป็นปัญหา
ท่ีส าคัญของทุกๆประเทศทั่วโลก” การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วของ
ประเทศไทยท่ีผา่นมาไดส่้งผลเสียต่อสถานการณ์ส่ิงแวดลอ้มและก่อให้เกิดปัญหาการใชท้รัพยากร
อยา่งไม่ย ัง่ยืน เน่ืองจาก ประเทศไทยไดมี้เปล่ียนแปลงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจท่ีส าคญั โดย
สังเกตไดจ้ากมีการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง จ านวนโรงงานอุตสาหกรรม
เพิ่มข้ึนทุกๆ ปี ซ่ึงเป็นการสะทอ้นให้เห็นถึงการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศท่ีเน้นไปในทางดา้น
การพฒันาอุตสาหกรรมอยา่งเขม้ขน้ จากขอ้มูลจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยท่ีไดรั้บ
การจดทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 – 2555 ในภาพรวม (จากตารางท่ี 
1.1 และภาพท่ี 1.1)  พบว่า ประเทศไทยมีจ านวนโรงงานเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองทุกๆ ปี โดยเฉพาะ
ในช่วงปี พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป มีจ านวนโรงงานเพิ่มข้ึนในอตัราท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงเป็นการสะทอ้นให้
เห็นถึงการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศท่ีเน้นไปในทางด้านการพฒันาอุตสาหกรรมอย่างเขม้ขน้ 
เม่ือพิจารณาจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมจ าแนกตามภาค พบวา่ ในภาคกลางมีอตัราการเพิ่มข้ึนของ
โรงงานมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 23.76 ส่วนอัตราการเพิ่มข้ึนของโรงงานในภาคเหนือ ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต ้คิดเป็นร้อยละ 12.32 5.05 และ 15.20 ตามล าดบั แต่ในกรุงเทพฯ 
นั้ น พบว่า มีอัตราการเพิ่มข้ึนของโรงงานลดลง (ร้อยละ -8.48) แสดงว่า จ  านวนโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีเพิ่มข้ึนของประเทศ เร่ิมมีการขยายโรงงานและนิคมอุตสาหกรรมไปสู่ระดบัภูมิภาค
มากข้ึน แต่การท่ีมีจ  านวนโรงงานเพิ่มข้ึน มีการผลิตและการบริโภคท่ีเพิ่มข้ึน เปรียบเสมือนมีแหล่ง
ท่ีก่อใหเ้กิดมลพิษเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย  
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ตำรำงที ่1.1  จ  านวนโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยจ าแนกตามภาคตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 – 2555 
 
 

ภำค 
จ ำนวนโรงงำนอุตสำหกรรมในประเทศไทย 

2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 
กรุงเทพฯ 19,306 19,226 18,889 18,562 18,378 17,680 17,695 17,668 
ภาคกลาง 36,529 38,539 39,645 40,340 41,487 42,385 43,823 45,208 
ภาคเหนือ 15,408 15,746 15,908 15,624 15,944 16,252 16,651 17,307 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 41,220 41,617 41,920 41,705 42,024 42,406 42,848 43,301 
ภาคใต ้ 9,849 10,219 10,442 10,427 10,684 10,894 11,087 11,346 

 

 

 
 
ภำพที ่1.1  จ  านวนโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 – 2555 
แหล่งทีม่ำ:  กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2555. 
 

อย่างไรก็ตาม ถึงแมว้่าการผลิตในภาคอุตสาหกรรมจะมีบทบาทท่ีส าคญัอย่างมากต่อการ
พฒันาของประเทศแต่ผลท่ีมาจากการผลิตในภาคอุตสาหกรรมท่ีมีลกัษณะการผลิตแบบขนาดใหญ่ 
(Mass Production) เพื่อเร่งน าเอาผลผลิตป้อนเขา้สู่ภาคการคา้กลบัก่อให้เกิดการท าลายส่ิงแวดลอ้ม
ตามมาอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้รวมถึงการใช้ทรัพยากรโดยไม่ก่อให้เกิดการประหยดัต่อขนาด การ
ท าลายระบบนิเวศวทิยา อนัเน่ืองมาจากการใชท้รัพยากรท่ีผิดวิธี รวมทั้งผลจากกระบวนการในการ
ผลิต การใชสิ้นคา้ และการก าจดักากสินคา้ ซ่ึงส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีก่อให้เกิดการท าลายส่ิงแวดลอ้มและ
ก่อใหเ้กิดมลพิษเกิดข้ึนเป็นจ านวนมาก ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนดงักล่าวมนัเป็นส่ิงท่ียากล าบากมากในการท่ี
จะแก้ไขให้กลบัไปสู่สภาวะปกติได้เหมือนเดิม ดงันั้น ส่ิงท่ีดีท่ีสุด ก็คือ การป้องกันการท าลาย
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ส่ิงแวดลอ้มและการก าหนดมาตรการเพื่อการควบคุมการผลิตของภาคอุตสาหกรรม (ปริณภา จิตราภณัฑ์,  
2547) 

ปัญหามลพิษทางน ้ าท่ีเกิดข้ึนจากการปล่อยน ้ าเสียของโรงงานอุตสาหกรรมถือได้ว่าเป็น
ปัญหาท่ีก่อให้เกิดผลเสียต่อส่ิงแวดล้อมล าดบัตน้ๆ ของปัญหามลพิษทั้งหมด เน่ืองจากโรงงาน
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เกือบทุกประเภทตอ้งมีการใช้น ้ าเป็นปัจจยัขั้นกลางในการผลิตสินคา้และ
บริการ รวมถึงการท่ีมีจ  านวนโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึนในทุกๆ ปีและประเทศมีการขยายตวั
ทางดา้นเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง ย่อมส่งผลให้มีการใช้น ้ าในการผลิตสินคา้และบริการเพิ่มมากข้ึน
ตามไปดว้ย จากขอ้มูลปริมาณการใชน้ ้ าของภาคอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2543 – 2551 (จากภาพท่ี 1.1) 
พบวา่ อุตสาหกรรมในประเทศมีปริมาณการใชน้ ้ าในอตัราเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จากปี พ.ศ. 2543 มี
ปริมาณการใช้น ้ า 436 ลา้น ล.บ.ม. ถึงปี พ.ศ. 2551 มีปริมาณการใช้น ้ าถึง 665 ลา้น ล.บ.ม. ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์คุณภาพน ้า ในปี พ.ศ. 2548 – 2550 ท่ีผา่นมา โดยกรมควบคุมมลพิษ สรุป
ไวว้า่ คุณภาพของแหล่งน ้าท่ีส าคญัของประเทศทั้งหมด 49 สาย และแหล่งน ้าน่ิง 4 แหล่ง ร้อยละ 44 
อยูใ่นเกณฑคุ์ณภาพน ้าท่ีทรุดโทรม เช่น แม่น ้าเจา้พระยาตอนล่าง แม่น ้ าท่าจีน และร้อยละ 35 อยูใ่น
เกณฑ์คุณภาพน ้ าท่ีพอใช้ เช่น แม่น ้ าแม่กลอง แม่น ้ าเจา้พระยาตอนบนและตอนกลาง จากขอ้มูล
ดงักล่าว ท าให้เห็นไดว้่าความเส่ียงของมลพิษทางน ้ าไดท้วีความรุนแรงมากข้ึนและกระจายตวัอยู่
ทัว่ไป โดยเฉพาะในแหล่งท่ีเป็นศูนยก์ลางของท่ีอยูอ่าศยัครัวเรือนและแหล่งโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่  

 

 
 
ภำพที ่1.2  ปริมาณการใชน้ ้าในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 - 2551 
แหล่งทีม่ำ:  ส านกังานสถิติแห่งชาติ,  2553. 
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ในปัจจุบนัประเทศไทยได้มีการพฒันาวิธีการป้องกนัและแก้ไขปัญหามลพิษทางน ้ าจาก
โรงงานอุตสาหกรรมมาโดยตลอด ส่ิงแรกท่ีจะสามารถควบคุมโรงงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ
เกิดการตระหนกัถึงการควบคุมป้องกนัปัญหามลพิษในประเทศไทยได ้คือ พระราชบญัญติัโรงงาน 
พ.ศ. 2512 แต่ประเทศไทยก็ยงัขาดเคร่ืองมือทางกฎหมาย ข้อระเบียบ ขอ้บงัคบัอ่ืนๆ ท่ีชัดเจน 
กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการทิ้งส่ิงปฎิกลูลงในแหล่งน ้ าของประเทศไทยยงัอยูก่ระจดักระจายในกฎหมาย
หลากหลายฉบบั โดยไม่มีการก าหนดผูรั้บผิดชอบท่ีชดัเจน รวมทั้งการก าหนดค่ามาตรฐานในการ
ปล่อยมลพิษทางน ้ า ประเทศไทยยงัไม่มีการก าหนดบทลงโทษ ถ้ามีค่าเกินมาตรฐานท่ีก าหนด 
ส่งผลให้ปัญหามลพิษในประเทศท่ีมีอยู่ก็ไม่สามารถก าจัดหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ทั้ งหมด 
โดยเฉพาะปัญหาท่ีเก่ียวกบัมลพิษทางน ้ านั้นได้มีการทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึนเร่ือยๆ ถึงแมว้่า
กระทรวงอุตสาหกรรมจะได้มีการพฒันามาตรการแก้ไขด้านส่ิงแวดล้อมต่างๆควบคู่ไปกบัการ
ประสานประโยชน์ในการพฒันาอุตสาหกรรมกบัการป้องกนัปัญหาส่ิงแวดลอ้มมาโดยตลอดไม่ว่า
จะพฒันามาตรการมากเพียงใดก็ตามก็ไม่สามารถท่ีจะปฏิบติัตามเป้าหมายได้ เพราะว่า ยงัคงมี
โรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมากท่ีไม่ให้ความร่วมมือในการช่วยกนัป้องกนัปัญหามลพิษทางน ้ า 
(ยุวดี คาดการณ์ไกล,  2535) ยิ่งไปกว่านั้นทั้งกิจการอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ยงัคงมีการ
ระบายน ้าเสียออกสู่แหล่งน ้าโดยไม่มีการบ าบดัน ้าให้สะอาดหรือไดม้าตรฐานตามท่ีรัฐก าหนด และ
ยงัมีการลกัลอบระบายน ้ าเสียอีกดว้ย (กรมควบคุมมลพิษ, 2555) ในมุมมองทางดา้นเศรษฐศาสตร์ 
การท่ีภาคอุตสาหกรรมไดท้  าการผลิตสินคา้และบริการต่างๆ โดยไม่ไดค้  านึงถึงมลพิษท่ีเกิดข้ึนนั้น 
ท าใหเ้กิดผลกระทบภายนอกดา้นลบ (Negative Externalities) ส่งผลให้เกิดความลม้เหลวของกลไก
ตลาด (Market Failure) ท่ีไม่สามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ คือ มีปริมาณการผลิตสินคา้ท่ี
มากกว่าระดบัท่ีควรจะเป็น เน่ืองจากผูผ้ลิตในภาคอุตสาหกรรมยงัไม่ทราบถึงตน้ทุนท่ีแทจ้ริงท่ีมี
การรวมตน้ทุนทางสังคม หรือ ทราบแลว้แต่ไม่ค  านึงถึงตน้ทุนทางสังคม เพราะถือว่าเป็นตน้ทุน
ภายนอก การท่ีเกิดผลกระทบภายนอกดา้นลบนั้น นอกจากจะท าใหมี้การผลิตสินคา้มากเกินระดบัท่ี
เหมาะสมแลว้ ยงัส่งผลให้มีระดบัการปล่อยมลพิษท่ีมากตามไปดว้ย การใชเ้คร่ืองมือเศรษฐศาสตร์
เพื่อจดัการปัญหามลพิษดงักล่าว จะส่งผลใหผู้ผ้ลิตในภาคอุตสาหกรรมตอ้งค านึงถึงตน้ทุนท่ีแทจ้ริง
ท่ีเกิดข้ึนต่อระบบเศรษฐกิจในการตดัสินใจผลิตสินค้า เพื่อให้มีการผลิตสินคา้ให้อยู่ในระดบัท่ี
เหมาะสมได ้

ดงันั้น จากขอ้มูลขา้งตน้ดงักล่าว จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีภาครัฐควรจะตอ้งเอาใจใส่อยา่ง
จริงจงัในการป้องกนัแกไ้ขปัญหามลพิษทางน ้ าและควรมีมาตรการในการป้องกนัทั้งในระยะสั้ น
และระยะยาวท่ีมีประสิทธิภาพ มาตรการในการแก้ไขปัญหามลพิษทางน ้ าโดยอาศยัเคร่ืองมือ
ทางดา้นเศรษฐศาสตร์นั้น เป็นมาตรการทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัประการหน่ึง โดยไดมี้การน ามาใชอ้ยู่
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หลากหลายรูปแบบดว้ยกนั ซ่ึงจะใชแ้บบใดนั้นข้ึนอยูก่บั ลกัษณะส่ิงแวดลอ้มและความเหมาะสม
ของสถานการณ์ (ม่ิงสรรพ ์และ กอบกุล, 2552) โดยท่ีหลกัการท่ีส าคญั คือ การใชม้าตรการการเก็บ
ภาษีจากผูก่้อมลพิษโดยตรงหรือจากผูผ้ลิตมลพิษตอ้งจ่าย (Polluter – Pays Principle: PPP) กล่าวคือ 
ค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนท่ีเก่ียวกบัการบ าบดัมลพิษทั้งหมดนั้นควรจะมีการจดัเก็บจากผูป้ล่อยมลพิษ
ตามปริมาณ ประเภท ระยะทางในการเก็บขนสารมลพิษและอัตราค่าบ าบัดมลพิษ (Pollution 
Charge) โดยควรท่ีจะครอบคลุมตน้ทุนทุกๆ ประเภทและทุกๆ ขั้นตอน หากอตัราค่าบ าบดัมลพิษมี
ค่าท่ีสูงมากพอท่ีจะท าให้ผูป้ระกอบการมีแรงจูงใจในการปรับปรุงขบวนการผลิตและเปล่ียนแปลง
ประเภทปัจจยัการผลิตท่ีใชเ้พื่อใหเ้กิดสารมลพิษนอ้ยท่ีสุดก็จะเกิดผลดี (ณรงคช์ยั อคัรเศรณี,  2539) 
ซ่ึงถือไดว้า่เคร่ืองมือน้ีมีส่วนช่วยให้ผูป้ระกอบการไดพ้ิจารณาถึงตน้ทุนท่ีแทจ้ริงท่ีเกิดข้ึนต่อระบบ
เศรษฐกิจในการตดัสินใจผลิตสินคา้และบริการต่างๆ อยา่งมีประสิทธิภาพ ส าหรับในต่างประเทศ 
(สหรัฐอเมริกาและยุโรป) ไดมี้การน าหลกัการการจดัเก็บภาษีแบบผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้ายมาใช้เพิ่ม
มากข้ึนเร่ือยๆ แต่ส าหรับประเทศไทยนั้นถึงแมว้า่จะมีกฎหมายรองรับหลกัการจดัเก็บภาษีแบบผูก่้อ
มลพิษเป็นผูจ่้ายโดยตรงแบบกวา้งๆ ในพระราชบญัญติัส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 และ พระราชบญัญติั
โรงงาน พ.ศ. 2512 แต่ก็ถูกน ามาใชใ้นทางปฎิบติันอ้ยมากๆ ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของค่าธรรมเนียม 
ค่าบริการ และค่าบ าบัดน ้ าเสีย ซ่ึงผลท่ีได้ก็ยงัไม่สามารถลดปัญหามลพิษทางน ้ าได้เท่าท่ีควร 
ถึงแมว้า่ประเทศไทยไดมี้การน าระบบบ าบดัน ้ าเสียกระจายไปใชใ้นแหล่งชุมชนมากข้ึน แต่ก็ยงัไม่
สามารถจดัการน ้ าเสียจากแหล่งน ้ าต่างๆไดอ้ยา่งทัว่ถึง ซ่ึงสามารถบ าบดัน ้ าเสียไดเ้พียงร้อยละ 10 
ของปริมาณน ้ าเสียท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดในประเทศ ท าให้คุณภาพน ้ ายงัคงเส่ือมโทรมลงอย่างต่อเน่ือง 
(กรมควบคุมมลพิษ, 2555)  
 จากความส าคญัของปัญหาท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ในขา้งตน้ งานศึกษาต่างๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศในเร่ืองของการศึกษาผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีมลพิษ นักวิจัยส่วนใหญ่จะ
ท าการศึกษาถึงผลกระทบต่อการพฒันาอุตสาหกรรม การพฒันาเศรษฐกิจ การลงทุน และการน าเขา้
ส่งออกสินค้าของประเทศเป็นส่วนใหญ่ และเน้นการศึกษาถึงมลพิษทางอากาศ ในส่วนของ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลกระทบดา้นราคาสินคา้ โดยส่วนใหญ่จะเป็นศึกษาเก่ียวกบัราคาน ้ ามนัท่ี
เปล่ียนแปลงไป โดยมีการศึกษาในประเด็นต่างๆ ข้างต้นค่อนข้างมากแล้ว ท าให้มีข้อมูลมาก
พอสมควร แต่งานศึกษาท่ีเก่ียวกบัผลกระทบต่อราคาสินคา้และสวสัดิการสังคมจากการจดัเก็บภาษี
มลพิษทางน ้ ายงัไม่มีงานศึกษาแนวน้ี และงานศึกษาท่ีเก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์มา
แกไ้ขปัญหามลพิษทางน ้ ายงัไม่มีการศึกษาอยา่งจริงจงั ซ่ึงในปัจจุบนังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและ
ต่างประเทศยงัไม่ไดข้อ้สรุปท่ีชดัเจนวา่ ถา้มีการใชน้โยบายการจดัเก็บภาษีมลพิษทางน ้ าในประเทศ
จะส่งผลกระทบต่อระดบัราคาสินคา้และสวสัดิการสังคมอยา่งไร จึงถือไดว้า่เป็นประเด็นงานวิจยัท่ี
น่าสนใจท่ีควรน าไปศึกษาและวเิคราะห์ถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
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1.2  วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 

เพื่อตอ้งการหามูลค่าของการอุดหนุนการใช้น ้ าในภาคอุตสาหกรรมของประเทศ และเพื่อ
ศึกษาถึงผลกระทบต่อราคาสินคา้และสวสัดิการสังคม เม่ือมีการยกเลิกการอุดหนุนการใช้น ้ าใน
ภาคอุตสาหกรรมผา่นการจดัเก็บภาษีมลพิษทางน ้า 
 

1.3  ขอบเขตของกำรศึกษำ 
  
 ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงผลกระทบของการจดัเก็บภาษีมลพิษทางน ้ าต่อราคา
สินคา้และสวสัดิการสังคม โดยใชข้อ้มูลจากตารางเมตริกซ์บญัชีสังคม (Social Accounting Matrix: 
SAM) ปี พ.ศ. 2550 ท่ีจดัท าข้ึนโดยส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
เป็นฐานขอ้มูลหลกัในการค านวณอตัราภาษีมลพิษทางน ้ าและวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงใน
แบบจ าลองเมตริกซ์บญัชีสังคมมีข้อมูลท่ีครบถ้วนสามารถน าข้อมูลในตารางไปวิเคราะห์และ
ประยุกตใ์ชก้บัวิธีการศึกษาอ่ืนๆ เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบต่อราคาสินคา้และสวสัดิการสังคมได ้ท า
ให้ไดผ้ลการศึกษาในหลายๆ มุมมองมากข้ึน ส่วนมาตรการภาษีท่ีใช้ในการจดัเก็บภาษีมลพิษทาง
น ้ ากบัภาคอุตสาหกรรมนั้น ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ีได้ใช้วิธีการค านวณอตัราภาษีมลพิษทางน ้ า
ภายใตห้ลกัการจากผูก่้อมลพิษโดยตรง (Environment Tax Based on Polluter – Pays Principle:  
PPP)  และค่าการปล่อยมลพิษทางน ้ าเป็นตวัก าหนด  โดยใชข้อ้มูลปริมาณน ้ าใชแ้ละปริมาณน ้ าเสีย
ของภาคอุตสาหกรรมจากกรมควบคุมมลพิษ ท่ีครอบคลุมสาขาการผลิตท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ส่วน
ประเภทอุตสาหกรรมจะศึกษาเฉพาะอุตสาหกรรมท่ีให้ก าเนิดมลพิษทางน ้ าในรูปค่าบีโอดี 
(Biochermical Oxygen Demand : BOD) และมีการจดักลุ่มสาขาการผลิตในตารางเมตริกซ์บญัชี
สังคมใหม่จาก 79 สาขาการผลิต เป็น 38 สาขาการผลิต เน่ืองจากขอ้จ ากดัของขอ้มูล โดยใชเ้กณฑ์
การจัดกลุ่มของสาขาการผลิตท่ีสอดคล้องกับหมวดหมู่ของอุตสาหกรรมในพระราชบัญญัติ
อุตสาหกรรม (FAC. CODE) และตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิตใหม้ากท่ีสุด 
 

1.4  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 

1.4.1  ทราบถึงขนาดของการอุดหนุนในการใช้น ้ าของภาคอุตสาหกรรมท่ีรัฐบาลอุดหนุน
ภาคอุตสาหกรรมไว ้

1.4.2  ทราบถึงตน้ทุนท่ีแทจ้ริงของการใชน้ ้าและการปล่อยน ้าเสียของภาคอุตสาหกรรม 
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1.4.3  ทราบถึงขนาดและทิศทางของผลกระทบต่อราคาสินคา้และสวสัดิการสังคม เม่ือมี
การยกเลิกการอุดหนุนจากรัฐบาลในเร่ืองของการใช้น ้ าในภาคอุตสาหกรรม เพื่อใช้เป็นขอ้มูลใน
การตดัสินใจของรัฐบาลในการออกแบบและพฒันานโยบายการจดัเก็บภาษีมลพิษทางน ้าในรูปแบบ
ท่ีมีความเหมาะสมกบัประเทศได ้



 

บทที ่2 
 

ทฤษฎแีละการทบทวนวรรณกรรม 
 

บทท่ี 2 เป็นการทบทวนทฤษฎีและรวบรวมงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานศึกษาคร้ังน้ี ทั้งใน
ประเทศไทยและในต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาคน้ควา้และพฒันางานศึกษาน้ีให้ดี
ยิ่งข้ึน โดยในบทน้ีไดมี้การรวบรวมงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรการการควบคุมมลพิษ การจดัเก็บ
ภาษีมลพิษต่อระดบัราคาสินคา้และสวสัดิการสังคมในแต่ละประเทศเท่าท่ีจะสามารถรวบรวมมาได ้
 

2.1  แนวคดิทีเ่กีย่วข้องกบัมาตรการในการควบคุมมลพษิ 
 

ส าหรับแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรการต่างๆ ท่ีใช้ในการควบคุมมลพิษ ในอดีตท่ีผ่านมา
ตน้ทุนในการจดัการมลพิษต่างๆ ในประเทศส่วนใหญ่จะถูกผลกัภาระให้กบัรัฐบาลมีหนา้ท่ีในการ
จดัการมลพิษ มาตรการท่ีภาครัฐใช้ในการจดัการปัญหามลพิษในประเทศจนถึงปัจจุบนั ยงัคงยึด
หลกัของการก ากบัและการควบคุม คือ การก าหนดค่ามาตรฐานมลพิษจากแหล่งก าเนิด และการ
ก าหนดใหผู้ค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษตอ้งปฎิบติัเพื่อบ าบดัมลพิษก่อนปล่อยออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม
ภายนอก โดยใช้กฏหมายข้ึนมาควบคุมมาตรการดังกล่าว แต่เน่ืองจากกฏหมายท่ีใช้กันอยู่ใน
ปัจจุบนัยงัขาดประสิทธิภาพและขาดความเขม้งวดในการบงัคบัใช้ทางกฏหมาย จึงท าให้ไม่ได้
ประสิทธิผลเท่าท่ีควร ประเทศไทยเร่ิมใหค้วามสนใจในการใชเ้คร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์มาจดัการ
กบัปัญหามลพิษต่างๆ มากข้ึน โดยการใชห้ลกัการของ PPP (Pollution – Pays Principle) คือ การ
น าเอาตน้ทุนในการจดัการกบัมลพิษ (ตน้ทุนทางสังคม) ไปรวมอยูใ่นตน้ทุนในการผลิตสินคา้และ
บริการ เพราะถา้ไม่น าไปรวมแลว้ จะท าให้เกิดความลม้เหลวของตลาด (Market Failure) เน่ืองจาก
ตน้ทุนสินคา้และบริการไม่ไดส้ะทอ้นถึงตน้ทุนท่ีแทจ้ริง ซ่ึงในปัจจุบนัยงัมีการใช้หลกั PPP นอ้ย
มากในกฏหมายไทย ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของค่าธรรมเนียมการใช้ทรัพยากร ค่าบริการ และค่า
บริหารจดัการ 
 นอกเหนือจากน้ี ยงัมีนักเศรษฐศาสตร์ได้น าเสนอวิธีการในการจดัการกบัปัญหามลพิษ
ส่ิงแวดลอ้มในหลากหลายรูปแบบ ดงัน้ี (ม่ิงสรรพ ์ขาวสอาด และ กอบกุล รายะนาคร, 2552) 
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2.1.1  ค่าธรรมเนียมการอนุญาต (Administrative Fess)  
ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการออก

ใบอนุญาตประกอบกิจการอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
  
2.1.2  ค่าธรรมเนียมการใช้ (User Fees หรือ User Charges)  
ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูใ้ช้ประโยชน์หรือผูใ้ช้บริการจากทรัพยากรนั้น เพื่อเป็น

ค่าใชจ่้ายใหก้บัหน่วยงานของภาครัฐในการจดัการมลพิษท่ีเกิดข้ึน เช่น ค่าธรรมเนียมในการจดัการ
น ้าเสีย ค่าธรรมเนียมในการจดัการขยะมูลฝอย เป็นตน้ 

 
2.1.3  ค่าปรับ (Fines)  
มาตรการป้องปราบมิให้มีการฝ่าฝืนกฎหมาย ซ่ึงในการปรับนั้นจะเกิดข้ึนหลงัจากมีความ

เสียหายเกิดข้ึนแล้ว และส่วนใหญ่ค่าปรับตามกฎหมายจะมีการเรียกเก็บในอตัราท่ีต ่าเกินกว่าจะ
สร้างจูงใจใหผู้ก่้อมลพิษปรับเปล่ียนพฤติกรรมหรือจูงใจใหล้ดการก่อมลพิษ 

 
2.1.4  ค่าภาษีในการปล่อยมลพษิ (Pollution Tax หรือ Pollution Fees)  
ภาษีท่ีเรียกเก็บจากบุคคลหรือผูป้ระกอบการท่ีปล่อยมลพิษออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม การจดัเก็บ

ภาษีน้ี นิยมใชก้นัมากในประเทศต่างๆ เช่น การเก็บภาษีการปล่อยมลพิษทางน ้า และภาษีมลพิษทาง
อากาศ โดยจะเรียกเก็บตามปริมาณหรือประเภทของมลพิษท่ีปล่อยออกมา 

 
2.1.5  ภาษีและค่าธรรมเนียมผลติภัณฑ์ (Product Surcharge)  
ภาษีหรือค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผลิตภณัฑ์หรือวตัถุดิบท่ีก่อให้เกิดมลพิษ ซ่ึงจะท าให้

ผลิตภณัฑ์หรือวตัถุดิบท่ีถูกเก็บค่าธรรมเนียมมีราคาสูงข้ึน เน่ืองจากผูผ้ลิตสามารถผลักภาระ
บางส่วนไปใหผู้บ้ริโภค โดยบวกค่าธรรมเนียมเขา้ไปในราคาสินคา้ ซ่ึงการเก็บภาษีรูปแบบน้ีเหมาะ
ส าหรับกรณีท่ีตอ้งการสร้างแรงจูงใจใหผู้บ้ริโภคลดการใชผ้ลิตภณัฑ์เหล่านั้น 

 
2.1.6  มาตรการการอุดหนุน (Subsidy)  
มาตรการท่ีภาครัฐให้การส่งเสริมและสนบัสนุนในกิจการท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่ิงแวดลอ้ม 

แต่มีการลงทุนสูงหรือเป็นกิจการท่ีให้ผลตอบแทนไม่คุม้ทุน โดยการให้เงินอุดหนุนจากภาครัฐ
อาจจะอยู่ในรูปแบบ การให้เงินช่วยเหลือ การให้เงินกูด้อกเบ้ียต ่า และการสร้างแรงจูงใจดา้นภาษี 
เป็นตน้ 
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จากแนวคิดขา้งตน้ พบว่า ในการควบคุมมลพิษท่ีเกิดข้ึนทั้งแบบการควบคุมโดยตรง โดย
ผา่นการออกกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั รวมถึงการก าหนดมาตรฐานและวิธีการออกใบอนุญาต 
เพื่อเป็นการควบคุมโดยตรงกบัผูก่้อมลพิษ และ การควบคุมโดยวิธีการทางเศรษฐศาสตร์ ซ่ึงอยูบ่น
ขอ้สังเกตท่ีวา่ ราคาท่ีแทจ้ริง (Realistic Price) ควรมีการรวมมูลค่าของมลพิษหรือค่าธรรมเนียมใน
การปล่อยมลพิษดว้ย ต่อมาวิธีการควบคุมมลพิษโดยใช้หลกัทางเศรษฐศาสตร์น้ี เป็นท่ีมาของการ
คิดค่าภาษีมลพิษส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนั (Pollution Charge Approach) (ยวุดี คาดการณ์ไกล, 2534)  

ประเทศไทยในปัจจุบนัได้มีการใช้เคร่ืองมือภายใตม้าตรการทางเศรษฐศาสตร์ในการ
จดัการมลพิษอยูไ่ม่มากนกั เม่ือพิจารณาจากการจดัการมลพิษทางน ้าในภาคอุตสาหกรรม (ตารางท่ี 2.1)  
 
ตารางที ่2.1  เคร่ืองมือภายใตม้าตรการทางเศรษฐศาสตร์ท่ีมีการน าไปใชใ้นการจดัการมลพิษทางน ้า 
                    ของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย 
 

ปัญหาส่ิงแวดล้อม 
เคร่ืองมอืตามมาตรการการใช้แรงจูงใจ

ทางเศรษฐศาสตร์ (Economics 
Incentives) 

กฎหมาย หน่วยงานทีด่ าเนินการ 

มลพิษทางน ้ า 
 

การลดภาษีน าเขา้เคร่ืองจกัอุปกรณ์
ส าหรับการบ าบดัมลพิษ 

พ.ร.บ.ส่งเสริมการ 
ลงทุน พ.ศ. 2520 

กรมศุลกากร 
 

 

การใหสิ้ทธิพิเศษดว้ยการส่งเสริมการ
ลงทุน และการยกเวน้ภาษีรายไดใ้หก้บั
โรงงานอุตสาหกรรม ท่ีจะไปตั้งอยูใ่น
เขตท่ีรัฐบาลก าหนด 

พ.ร.บ.ส่งเสริมการ 
ลงทุน พ.ศ. 2520 
 
 

ส านกังาน
คณะกรรมการ 
ส่งเสริมการลงทุน 
 

 
ค่าบ าบดัน ้ าเสีย (User Fees) 
 

พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 
2535 

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

 

เงินกูก้องทุนส่ิงแวดลอ้มส าหรับสถาน
ประกอบการ/โรงงาน เพื่อปรับปรุงระบบ
ส่ิงแวดลอ้มโรงงาน 
 

พ.ร.บ.ส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม
แห่งชาติ พ.ศ.2535 

ส านกังานกองทุน
ส่ิงแวดลอ้ม 
 
 

ของเสียอนัตราย 
 
 
 

ค่าขนส่ง ค่าตรวจสอบตวัอยา่งจาก
อุตสาหกรรม และค่าก าจดั 
(Transportation, Testing, Treatment, and 
Disposal Fees) 

พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.
2535 
 
 

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 
 
 

 
แหล่งทีม่า:  กรมควบคุมมลพิษ, 2550. 
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2.2  แนวคดิทีเ่กีย่วข้องกบัผลกระทบของการควบคุมมลพษิ 
 

2.2.1  ผลกระทบของการควบคุมมลพษิ: การจัดเกบ็ภาษีมลพษิ 
ในการจดัเก็บภาษีมลพิษหรือค่าการปล่อยมลพิษของภาคอุตสาหกรรม มีการจัดเก็บ

เน่ืองจากต้นทุนทางสังคมของกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน ทั้งการผลิตสินคา้และบริการใน
ภาคอุตสาหกรรมจะมีค่าสูงกว่าผลประโยชน์ท่ีได้รับจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจนั้ นๆ หาก
อุตสาหกรรมมีการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีท าให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
(Negative Externality)  มาตรการในการจดัเก็บภาษีมลพิษจึงเกิดข้ึนเพื่อให้ผูป้ระกอบการใน
ภาคอุตสาหกรรมไดน้ าตน้ทุนทางสังคมมาคิดเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตดว้ย ซ่ึงจะส่งผลให้
ผูป้ระกอบการมีจิตส านึกในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน ดงันั้นรัฐบาลควรเขา้มามีบทบาทใน
การจดัเก็บภาษีมลพิษ โดยการจดัเก็บภาษีท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดส าหรับการแกไ้ขปัญหามลพิษท่ี
เกิดข้ึน คือ การจดัเก็บภาษีผา่นทางทฤษฎีของ Pigouvian Tax (การเก็บค่าธรรมเนียมมลพิษ การเก็บ
ค่าบ าบดัมลพิษ การเก็บภาษีผลผลิต และการเก็บค่าด าเนินการจดัการควบคุมมลพิษ) เน่ืองจากการ
จดัเก็บภาษีประเภทน้ีจะมีการก าหนดอตัราภาษีท่ีตายตวัและแน่นอน โดยท่ีอตัราภาษีจะคิดตาม
ปริมาณของการปล่อยมลพิษตามความเป็นจริงหรือปริมาณของความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจนั้น ซ่ึงอตัราภาษีท่ีเหมาะสม (T) จะตอ้งท าให้ตน้ทุนส่วนเพิ่มในการควบคุมมลพิษ 
(MC) เท่ากบัผลประโยชน์ส่วนเพิ่มในการควบคุมมลพิษ (MB) พอดี (ภาพท่ี 2.1) 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
ภาพที ่2.1  การจดัเก็บภาษีในระดบัท่ีเหมาะสม (Pigouvian Tax) 
แหล่งทีม่า:  โสมสกาว เพชรานนท,์  2553.    

ระดบัการควบคุมมลพิษ 

           L 

T 

MC (Marginal Cost) 
ตน้ทุนส่วนเพิ่มในการควบคุม
มลพิษ 

MB (Marginal Benefit) 
ผลประโยชน์ส่วนเพิ่มในการควบคุมมลพิษ 

บาท 
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ขอ้จ ากดัของการใชก้ารจดัเก็บภาษีแบบ Pigouvian Tax ไม่วา่จะเป็นการก าหนดตน้ทุนทาง
สังคมและการก าหนดอตัราภาษีท่ีเหมาะสม และยงัมีปัญหาในเร่ืองของการวดัผลจากการจดัเก็บ
ภาษี ซ่ึงอาจจะมีหลายๆ ประเทศไม่น าการจดัเก็บภาษีประเภทน้ีไปใช้ แต่จะเลือกประเภทการ
จดัเก็บภาษีอ่ืนๆ ท่ีมีตน้ทุนในการบริหารจดัเก็บท่ีต ่ากวา่ แต่มีประสิทธิภาพนอ้ยกวา่มาใชแ้ทน เช่น 
การจดัเก็บภาษีส่ิงแวดลอ้มทางออ้ม (Indirect Environmental Tax) เป็นตน้ 
 

2.2.2  ผลกระทบของการควบคุมมลพษิ: การให้เงินอุดหนุน 
การใหเ้งินอุดหนุน (Subsidy) นั้น ถือไดว้า่เป็นเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ประเภทหน่ึง ซ่ึง

เก่ียวกบัรายจ่ายของภาครัฐ โดยเป็นการใหเ้งินช่วยเหลือกบัผูป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่ีไม่
มีการปล่อยมลพิษ หรือในกรณีท่ีรัฐบาลตอ้งการสนบัสนุนอุตสาหกรรมท่ีลดการก่อมลพิษ หรือ
ช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้ม เพื่อเป็นกระตุน้และสร้างแรงจูงใจให้กบัผูป้ระกอบการลดการปล่อยมลพิษ
และหันมาจดัการกบัมลพิษอย่างเหมาะสม จากภาพท่ี 2.2 แสดงให้เห็นถึงการให้เงินช่วยเหลือ
ภาคอุตสาหกรรมจากรัฐบาล (S) ระดับมลพิษท่ีเหมาะสม (L) และค่าธรรมเนียม (T) ซ่ึงเงินท่ี
ผู ้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมได้รับจากการช่วยเหลือของรัฐบาล หรือเงินท่ีต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมตอ้งมีค่าเท่ากบัตน้ทุนส่วนเพิ่มของการก าจดัมลพิษ ซ่ึงเป็นจุดเดียวกนักบัระดบัมลพิษ
ท่ีเหมาะสมในการปล่อยสู่ส่ิงแวดลอ้ม ในทางเศรษฐศาสตร์การให้เงินอุดหนุนมีหลายประเภท เช่น 
การใหเ้งินอุดหนุนท่ีไม่ตอ้งจ่ายคืน การใหกู้เ้งินในอตัราดอกเบ้ียต ่ากวา่อตัราดอกเบ้ียตลาด และการ
ลดหยอ่นภาษี เป็นตน้ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
ภาพที ่2.2  ความสัมพนัธ์ของระดบัมลพิษท่ีเกิดข้ึนจากภาคอุตสาหกรรมและการให้เงินช่วยเหลือ 
แหล่งทีม่า:  โสมสกาว เพชรานนท,์  2553.   

ปริมาณมลพิษ 

L 

S , T 

MRC (Marginal Reduction Costs) 
ตน้ทุนส่วนเพิ่มของการก าจดัมลพิษ 

ตน้ทุน 
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 การใชม้าตรการในการควบคุมมลพิษทั้งในรูปแบบการจดัเก็บภาษีและการให้เงินอุดหนุน
นั้น มีผลท่ีแตกต่างกนั คือ ในกรณีของการจดัเก็บภาษี เม่ือผูป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมตอ้ง
จ่ายภาษีการเปล่อยมลพิษ ส่งผลให้ระดบัราคาสินคา้สูงข้ึน และความตอ้งการสินคา้นอ้ยลง จะเห็น
ไดว้า่ในระยะยาวการใชน้โยบายการจดัเก็บภาษี จะส่งผลให้ระดบัผลผลิตในธุรกิจรวมลดลง และมี
ผลต่อมลภาวะ ในทางกลบักนัเม่ือพิจารณาการใช้นโยบายการให้เงินอุดหนุน พบว่า ผลผลิตของ
ธุรกิจรวมมีมากข้ึนพร้อมๆ กับ มลภาวะท่ีเพิ่มข้ึน นอกจากน้ีการให้เงินอุดหนุนช่วยเหลือ
ผูป้ระกอบการยงัขดัต่อหลกัการ PPP (Polluter Pays Principle) ดว้ย 
 

2.3  ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดเกบ็ภาษมีลพษิทางน า้ทีม่ผีลต่อราคาสินค้า 
       และสวสัดิการสังคม 

 
2.3.1  ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้องกบันโยบายภาษีมลพษิ 
งานศึกษาต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัก็เร่ิมมีงานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายภาษีมลพิษมากข้ึน

อยา่งต่อเน่ืองทั้งงานศึกษาในประเทศและงานศึกษาในต่างประเทศ ดงันั้น จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่ง
ท่ีจะตอ้งมีการทบทวนงานวิจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษีมลพิษ โดยจากงานศึกษาของ Porter and 
Linde (1995) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง Toward an New Conception of the Environment Competitiveness 
Relationship พบวา่ การมีมาตรการทางส่ิงแวดลอ้มท่ีเขม้งวด อยา่งเช่น การใชภ้าษีส่ิงแวดลอ้มจะท า
ให้มีการคิดเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีช่วยชดเชยต้นทุนการผลิต โดยกระบวนการดงักล่าวจะช่วยให้
ผลผลิตสูงข้ึน ประหยดัวตัถุดิบ ใชพ้ลงังานนอ้ยลง และยงัช่วยเพิ่มคุณภาพสินคา้ ซ่ึงจะท าให้ผูผ้ลิต
ไดรั้บผลไดสุ้ทธิในระยะยาว โดยน าเอากรณีศึกษาของหลายๆบริษทัมาตอกย  ้าความเช่ือดงักล่าว 
และยงัพบว่า การศึกษาพฤติกรรมการลดตน้ทุนการผลิตด้วยการลงทุนในเทคโนโลยีท่ีช่วยลด
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มของบริษทัต่างๆ ในการผลิต 181 กิจกรรม จะมีเพียง 1 กิจกรรมเท่านั้นท่ีมีตน้ทุน
สุทธิสูงข้ึน ส่วนอีก 70 กิจกรรม พบวา่ มีผลผลิตเพิ่มมากข้ึนและอีก 68 กิจกรรม มีผลก าไรสุทธิเพิ่ม
มากข้ึน ส่วนท่ีเหลือผลท่ีได้ยงัไม่ชัดเจนทั้งน้ี เพราะว่า การลงทุนในเทคโนโลยีท่ีไม่สูงนัก มี
ระยะเวลาคืนทุนสั้น ซ่ึง Porter และ Linde กล่าววา่ การท่ีอุตสาหกรรมเปล่ียนมาใชเ้ทคโนโลยีท่ี
ช่วยลดตน้ทุนการผลิตเหล่าน้ี จะช่วยชดเชยตน้ทุนเม่ือยินยอมปฏิบติัตาม โดยการยอมรับมาตรการ
ทางส่ิงแวดลอ้มจนท าใหผู้ผ้ลิตไดผ้ลก าไรสุทธิในระยะยาวเพิ่มมากข้ึน 
 เม่ือนโยบายภาษีมลพิษไดถู้กน ามาใชเ้พื่อเป็นมาตรการอยา่งหน่ึงเพื่อดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
ตลอดจนระบบการคา้ โดยเฉพาะการคา้เสรีและระบบเศรษฐกิจในดา้นต่างๆ จึงท าให้มาตรการทาง
ส่ิงแวดลอ้มไดก้ลายเป็นเคร่ืองมืออยา่งหน่ึงเพื่อท าการปรับปรุงเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆหรือของ
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ประเทศต่างๆ ส่ิงเหล่าน้ีเองกลายเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจกบัส่ิงแวดลอ้มเกิดข้ึน 
ดงันั้น การศึกษาความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยใช ้Input – Output Model จึงไดถู้ก
น ามาศึกษาโดย Schaffer (1976) โดยจะพบวา่เคร่ืองมือพื้นฐานของการวิเคราะห์ตารางปัจจยัการ
ผลิตและผลผลิต ไดถู้กน ามาใชค้่อนขา้งแตกต่างกนั และถูกใชใ้นรูปแบบท่ีแตกต่างกนั เน่ืองมาจาก 
แต่ละอุตสาหกรรมตอ้งการผลผลิตของอุตสาหกรรมอ่ืนมาเป็นปัจจยัการผลิต เพื่อผลิตผลผลิตของ
ตน ส่วนหน่ึง ก็คือ อุตสาหกรรมยงัตอ้งใชปั้จจยัการผลิตจากสภาพแวดลอ้มภายนอกดว้ย อยา่งเช่น 
น ้าหรืออากาศ ยิง่ไปกวา่นั้น ในแต่ละอุตสาหกรรมยงัท าใหเ้กิดมลภาวะท่ีเป็นพิษ อยา่งเช่น น ้ าเสียท่ี
ถูกปล่อยจากอุตสาหกรรม แต่น ้ าเสียเหล่าน้ีอาจจะถูกน ากลบัมาใช้อีกคร้ัง โดยผา่นขบวนการผลิต
หรืออาจจะถูกปล่อยสู่ส่ิงแวดล้อม ส่วนผลผลิตของอุตสาหกรรมท่ีผลิตได้ก็อาจท าการจ าหน่าย
ให้กบัผูบ้ริโภคหรืออุตสาหกรรมอ่ืน หากมีการพิจารณาให้ส่ิงแวดลอ้มเป็นอุตสาหกรรมเพิ่มมาก
ข้ึนอีกอุตสาหกรรมหน่ึงในแบบจ าลองปัจจยัการผลิตและผลผลิต และไดมี้การประมาณค่าปัจจยั
การผลิตของส่ิงแวดลอ้มและผลผลิต ซ่ึงคิดต่อหน่วยของอุตสาหกรรม แบบจ าลองปัจจยัการผลิต
และผลผลิตจึงถูกน ามาใชเ้พื่อประมาณค่าผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจากกิจกรรมของอุตสาหกรรมท่ี
มีความจ าเป็นในการผลิต เพื่อสนองอุปสงคข์ั้นสุดทา้ย แบบจ าลองท่ีคลา้ยโครงสร้างปัจจยัการผลิต
และผลผลิต ในการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งระบบเศรษฐกิจกบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึง Schaffer ไดก้ล่าว
วา่มี 6 ลกัษณะดว้ยกนั ไดแ้ก่ แบบจ าลองของ Cumberland แบบจ าลองของ Daly แบบจ าลองของ 
Isard แบบจ าลองของ Leontief และแบบจ าลองของ Victor (มี 2 แบบ)   

การเปรียบเทียบแบบจ าลองปัจจยัการผลิตและผลผลิต พบวา่ งานศึกษาของ ยุวดี คาดการณ์
ไกล (2534) ได้มีการท าการศึกษาโดยท าการเปรียบเทียบลกัษณะของแบบจ าลองแต่ละแบบใน
รูปแบบท่ีเนน้ถึงลกัษณะส าคญัของแบบจ าลอง 4 ประการ คือ 

1) รูปแบบพื้นฐานของแบบจ าลองปัจจยัการผลิตและผลผลิต 
2) ลกัษณะและขอบเขตของการปรับเปล่ียนแบบจ าลองปัจจยัการผลิตและผลิต 
3) วตัถุประสงคเ์ฉพาะของแบบจ าลองในการน าไปใช ้
4) การประยกุตแ์บบจ าลองในการวจิยัเชิงประจกัษ ์

โดยในการศึกษาคร้ังน้ีไดมี้การใช้แบบจ าลองปัจจยัการผลิตและผลผลิต เพื่อท าการศึกษา
ถึงนโยบายภาษีในการควบคุมมลพิษท่ีเก่ียวกบัของเสียอนัตรายอนัเกิดจากอุตสาหกรรมในแต่ละ
สาขา เพื่อหาผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้มของมาตรการภาษีท่ีมีต่อระดบัราคาและผลผลิตของ
อุตสาหกรรมในระบบเศรษฐกิจ ส าหรับมาตรการภาษีท่ีน ามาศึกษาประกอบดว้ย การเก็บภาษีจากผู ้
ก่อมลพิษโดยตรง ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีจากผลผลิต ส่วนขอ้มูลส าหรับใชก้ าหนดค่าพารามิเตอร์ 
อยา่งเช่น ค่าความยืดหยุน่ของอุปสงคต่์อราคาสินคา้ของแต่ละสาขาการผลิต เป็นตน้ ขอ้มูลเหล่าน้ี
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ได้จากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ แล้วน ามาปรับและประมวลผลให้สอดคล้องกบังานศึกษาวิจยัน้ี ผล
การศึกษา พบว่า การเก็บภาษีทั้ งสามแบบ มีผลท าให้ระดับราคาสินค้าเพิ่มสูงข้ึน และจาก
แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ แลว้น ามาปรับและประมวลผลให้สอดคลอ้งกบังานศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี โดยมี
ผลการศึกษา พบวา่ การเก็บภาษีทั้ง 3 แบบ มีผลให้ระดบัราคาสินคา้เพิ่มสูงข้ึน และปริมาณผลผลิต
ลดต ่าลงจากการเก็บภาษีจากผูก่้อมลพิษโดยตรงจะส่งผลกระทบต่อราคาสินคา้มากท่ีสุด โดยอยู่
ในช่วงระหวา่ง 0 ถึง 5.446% และก่อใหเ้กิดการลดลงของผลผลิตมากท่ีสุด โดยอยูใ่นช่วงระหวา่ง 0 
ถึง 2.257% เม่ือเปรียบเทียบกบัการเก็บภาษีฐานมูลค่าเพิ่มและการเก็บภาษีฐานผลผลิต จะส่งผล
กระทบต่อราคาสินคา้ค่อนขา้งต ่า คือ อยูใ่นช่วงระหวา่ง 0.037% ถึง 0.077% และ 0.039% ถึง 0.083% 
ตามล าดบั และมีการลดลงของผลผลิตค่อนขา้งต ่าเช่นกนั คืออยูใ่นช่วงระหวา่ง 0 ถึง 0.089 % และ 
0 ถึง 0.104% ตามล าดบั 

ถา้พิจารณาผลกระทบต่อมูลค่าผลผลิตและมูลค่าเพิ่มรวมท่ีลดลง จะพบวา่ การเก็บภาษีจาก
ผูก่้อมลพิษโดยตรงจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าผลผลิตรวมลดลงมากท่ีสุด คือ ลดลงประมาณ 
1,556.08 ลา้นบาท และลดลงมากประมาณเป็นสองเท่าของการเก็บภาษีจากฐานผลผลิตและการเก็บ
ภาษีจากฐานมูลค่าเพิ่มและกลบัส่งผลกระทบต่อมูลค่าเพิ่มรวมลดลงนอ้ยท่ีสุด (173.02 ลา้นบาท) 
แต่เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ส าหรับสาขาการผลิตประเภทหตัถอุตสาหกรรม (manufacturing industries) 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่ีมีสัดส่วนของการส่งออกสูง ผลกระทบจะมีมาก การเก็บภาษีฐาน
มูลค่าเพิ่มกลบัส่งผลกระทบต่อมูลค่าเพิ่มรวมลดลงมากท่ีสุด คือ ประมาณ 179.33 ลา้นบาท โดยจะ
กระทบมากในอุตสาหกรรมประเภทสาขาบริการ 

แต่ส าหรับผลกระทบของภาษีส่ิงแวดล้อม ถ้ามีการประกาศใช้ในรูปของภาษีท่ีเก็บกับ
สินคา้ขา้มพรมแดน จากงานศึกษาของ ปิยวดี จดัเจน (2540) ซ่ึงไดท้  าการศึกษาเร่ือง ผลกระทบของ
ภาษีส่ิงแวดลอ้มกบัการส่งออกกุง้ของประเทศไทย พบว่า ภาษีดงักล่าวมีผลต่อปริมาณและมูลค่า
การส่งออกกุง้ของประเทศไทยไปยงัประเทศคู่คา้ท่ีส าคญั อนัไดแ้ก่ ประเทศญ่ีปุ่นและสหรัฐอเมริกา 
โดยพิจารณาผลกระทบดงักล่าวผ่านทางค่าความยืดหยุ่นของอุปทานการส่งออกกุ้งท่ีมีต่อราคา
สินคา้ ดว้ยการใชส้มการถดถอยเชิงพหุสัมพนัธ์ (Multiple Regression Equation) ในรูปสมการการ
ผลิตของ Cobb – Douglas หรือ Log – Log Function เป็นเคร่ืองมือในการหาความสัมพนัธ์ระหวา่ง
อุปทานการส่งออกกุ้งไทยไปยงัประเทศญ่ีปุ่น โดยเปรียบเทียบกบัสหรัฐอเมริกา ราคาอาหารกุ้ง
พื้นท่ีป่าชายเลน ผลิตภาพในการผลิต และปริมาณการส่งออกกุง้ไปยงัประเทศอ่ืนๆ ส่วนตวัแปร
อิสระท่ีก าหนดอุปทานในสหรัฐอเมริกา คือ ราคากุ้งไทยในสหรัฐอเมริกา ราคาอาหารกุ้งและ
ปริมาณการส่งออกกุง้ไปยงัประเทศอ่ืนๆ 

ผลของการศึกษา ยงัพบว่า ค่าความยืดหยุ่นของอุปทานการส่งออกกุ้งท่ีมีต่อราคาใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา มีค่าเท่ากบั 1.314 ซ่ึงมีค่าสูงกวา่ค่าความยืดหยุน่ในประเทศญ่ีปุ่น มีค่าเท่ากบั 
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1.102 นัน่หมายความว่า กุ ้งไทยในสหรัฐอเมริกามีความอ่อนไหวต่อราคาสินคา้มากกว่าในญ่ีปุ่น 
ดงันั้น หากสหรัฐอเมริกาเก็บภาษีส่ิงแวดลอ้มกบักุง้ส่งออกของไทย จะส่งผลกระทบต่อปริมาณการ
ส่งออกกุง้ไปยงัสหรัฐอเมริกามากกว่าปริมาณการส่งออกกุง้ท่ีลดลง อนัเน่ืองมาจาก การเก็บภาษี
ส่ิงแวดล้อมของประเทศญ่ีปุ่นและจากการประมาณการมูลค่าการส่งออกกุ้งก็ลดลง หากมีการ
จดัเก็บภาษีส่ิงแวดลอ้มเช่นกนั ดงันั้น รัฐบาลและผูท่ี้เก่ียวขอ้งจ าเป็นตอ้งเร่งหามาตรการรองรับดว้ย
การปรับปรุงนโยบายภายในใหมี้ประสิทธิผลในทางปฏิบติัมากยิง่ข้ึน  

อยา่งไรก็ตาม การใช้มาตรการภาษีมลพิษเม่ือส่งผลกระทบต่อการคา้ระหวา่งประเทศของ
ไทย โดยเฉพาะการส่งออกไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกาแลว้นั้น เน่ืองมาจากสหรัฐอเมริกาจะสนใจ
ดา้นคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เพื่อแกไ้ขปัญหาดงักล่าว งานศึกษาของ Phisit Setthawong (1982) ไดท้  า
การเสนอสาเหตุของการเกิดผลกระทบท่ีมีต่อการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา โดยได้
ท าการศึกษาเร่ือง Environmental Repercussion on Trade and Investment: Case Study of Thailand 
ซ่ึงการศึกษาในคร้ังน้ี พบว่า ประเทศท่ีพฒันาแล้วจะให้ความสนใจต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมมาก
ยิ่งข้ึน โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกามีแนวโนม้จะใชน้โยบายท่ีจะลดมลพิษภายในประเทศของ
ตน โดยจะหันมาผลิตสินคา้ท่ีไม่ก่อมลพิษหรือก่อให้เกิดมลพิษน้อยท่ีสุด เพื่อทดแทนการน าเขา้
สินค้าเหล่าน้ีจากประเทศอ่ืนๆ ทัว่โลก ซ่ึงสหรัฐอเมริกา นับได้ว่า เป็นลูกค้ารายใหญ่ของไทย 
นโยบายดังกล่าวส่งผลท าให้ประเทศไทยขาดดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกามากยิ่งข้ึน รายได้
ประชาชาติและรายได้ของคนงานจะลดลง อุตสาหกรรมท่ีจะเพิ่มผลผลิตมากข้ึน ได้แก่ 
อุตสาหกรรมประเภท Nonferrous Metal, Tin Minning, Basic Industrial Chemicals, Nonmetallic 
Minerals and Petroleum Refining อุตสาหกรรมท่ีจะลดผลผลิตมากท่ีสุด ก็คือ อุตสาหกรรมประเภท 
Fiber Spinning and Weaving, Canned Fruits and Vegetables, Leather Products, Rubber and 
Rubber Products, Fruits and Vegetables and Other Crops and Agriculture for Fiber Industry โดย
สามารถกล่าวไดว้่า สาเหตุหลกัท่ีประเทศไทยไดรั้บผลกระทบอย่างมากก็เพราะว่า อุตสาหกรรม
ส่งออกของประเทศไทยนั้นส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมท่ีใชแ้รงงานมาก (Labour intensive) และ
ปลอดจากมลพิษ (Pollution free) โดยเปรียบเทียบ และเม่ือวิเคราะห์ถึงการควบคุมมลพิษทางน ้ าใน
ภาคอุตสาหกรรมโดยการจดัเก็บภาษีทั้ง 3 รูปแบบนั้น งานศึกษาของ วนัทนีย ์ช้างนอ้ย (2543) ได้
ท าการศึกษาวิธีการส าหรับการควบคุมมลพิษทางน ้ าท่ีมีผลต่อราคาและผลผลิตของอุตสาหกรรม 
โดยใช้รูปแบบการเก็บอยู่ทั้งหมด 3 วิธี คือ การเก็บภาษีจากผูก่้อมลพิษโดยตรง การเก็บจากฐาน
มูลค่าเพิ่ม และการเก็บภาษีจากฐานการผลิต โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาการน าเคร่ืองมือทาง
เศรษฐศาสตร์ดา้นการคลงั คือ การเก็บภาษีมลพิษทางน ้ ามาใช้ในการควบคุมมลพิษ และยงัศึกษา
ต่อไปอีกว่าประเภทของภาษีมลพิษมีผลต่อราคาและผลผลิตแตกต่างกันอย่างไรในแต่ละ
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อุตสาหกรรม ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีจะใชก้ารวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยใชแ้บบจ าลองปัจจยัการผลิต 
อาศยัขอ้มูลทุติยภูมิจากตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิตของปีพ.ศ. 2533 , ขอ้มูลเก่ียวกบัปริมาณ
ของเสียในน ้าในรูปของ BOD ของปี พ.ศ. 2540 เพื่อศึกษาผลของภาษีมลพิษท่ีมีต่อราคาและผลผลิต 

ผลของการศึกษาในคร้ังน้ี พบวา่ การควบคุมโดยใชว้ิธีการทางภาษีซ่ึงมีผลท าให้ราคาเพิ่ม
สูงข้ึนและส่งผลท าใหผ้ลผลิตลดลง การเก็บภาษีจากผูก่้อมลพิษโดยตรงจะมีผลต่อราคาและผลผลิต
มากกวา่การเก็บภาษีจากฐานมูลค่าเพิ่ม และการเก็บภาษีจากฐานการผลิต ในกรณีความยืดหยุน่ของ
อุปทานต่อราคาเป็นแบบไม่จ  ากดั การเก็บภาษีจากผูก่้อมลพิษโดยตรงมีผลท าให้ราคาเพิ่มสูงสุด
เท่ากบั ร้อยละ 6.2636 ในสาขาการตม้ การกลัน่ และการผสมสุรา และท าให้ผลผลิตลดลงมากท่ีสุด 
เท่ากบั ร้อยละ 5.1299 ในสาขาเดียวกนั ส่วนในกรณีของความยืดหยุน่ของอุปทานต่อราคาเป็นแบบ
จ ากดั ท่ีประมาณให้ความยืดหยุน่ของอุปทานในระยะสั้นมีค่าเท่ากบั 0.5 , 1 และ 5 ตามล าดบั การ
เก็บภาษีจากผูก่้อมลพิษโดยตรงท่ีความยืดหยุน่ของอุปทานระยะสั้นมีค่าเท่ากบั 1 ส่งผลท าให้ราคา
เพิ่มสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 49.0073 และท าให้ผลผลิตลดลงมากท่ีสุดเท่ากบั ร้อยละ 47.2920 ในสาขา
การผลิตขนมปัง การผลิตเส้นก๋วยเต๋ียว และผลิตภณัฑท่ี์คลา้ยคลึงกนัเช่นเดียวกนั  

จากการทบทวนงานศึกษาเก่ียวกบัภาษีมลพิษขา้งตน้ ส่วนใหญ่จะเป็นงานศึกษาเก่ียวกบั
ภาษีมลพิษประเภทน ้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนต่างๆ แต่งานศึกษาของ รับพร มิมะพนัธ์ุ 
(2539) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับการใช้ภาษีคาร์บอนเพื่อควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
ประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาแบบจ าลองส าหรับการศึกษาการใช้ภาษีคาร์บอนเพื่อ
ควบคุมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ซ่ึงเป็นก๊าซเรือนกระจกและวเิคราะห์ผลกระทบจากการ
ใช้ภาษีคาร์บอนต่อระบบเศรษฐกิจ โดยจะเป็นการวิ เคราะห์เปรียบเทียบการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์จากทุกสาขาเศรษฐกิจซ่ึงศึกษาในกรณีท่ีมีและไม่มีภาษีคาร์บอน โดยใช้
ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนในปี พ.ศ. 2533 เป็นปีฐาน ในการศึกษาจะใช้แบบจ าลองดุลยภาพ
บางส่วนท่ีประกอบดว้ยเช้ือเพลิงฟอสซิล 8 ชนิด การผลิต 30 สาขา ในรูปตารางปัจจยัการผลิตและ
ผลผลิต และการใชจ่้ายผูบ้ริโภค 12 ชนิดท่ีวิเคราะห์ดว้ยระบบอุปสงคแ์ละท าการกระจายค่าใชจ่้าย
ของผูบ้ริโภค 12 ชนิดไปเป็นการบริโภคของเอกชน 30 สาขา โดยขอ้มูลท่ีใชไ้ดแ้ก่ ตารางปัจจยัการ
ผลิตและผลผลิตปีพ.ศ. 2533 ราคาและปริมาณเช้ือเพลิงสัมประสิทธ์ิการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
และประมวลผลด้วยโปรแกรมGAMS เพื่อหาผลของภาษีคาร์บอนต่ออุปสงค์ขั้นสุดทา้ยและ
ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ 

ผลการศึกษาท่ีไดน้ั้น พบว่า เม่ือน าปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีลดลงจาก
การใช้ภาษีในอตัราร้อยละ 0–70 จะท าให้การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงร้อยละ 0–40 
ของกรณีไม่มีภาษีคาร์บอน และอตัราภาษีท่ีจะท าให้มีการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้



18 

เท่ากบั ปีพ. ศ. 2533 ซ่ึงเป็นอตัราภาษีท่ีเหมาะสมคืออตัราภาษีคาร์บอนประมาณร้อยละ 30 จะท าให้
ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงประมาณ 260,000,000 ลา้นกิโลคาร์บอนไดออกไซด ์
โดยจะมีรายได้จากการเก็บภาษี 118,402 ล้านบาท คิดเป็น 5.43 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศหรือร้อยละ 5.3 ของค่าใช้จ่ายผูบ้ริโภค และจากการมีอตัราภาษีคาร์บอนจะท าให ้
น ้ามนัเตา ลิกไนท ์ดีเซล ปิโตเลียมเหลว จะมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดล์ดลง เม่ือมี
การเก็บภาษีคาร์บอนท าให้สัดส่วนค่าใช้จ่ายของผู ้บริโภคในสินค้าอาหาร การขนส่ง และ
นนัทนาการลดลงไม่เกินร้อยละ 11 ส่วนสาขาเศรษฐกิจท่ีเพิ่มข้ึนไดแ้ก่ เหมืองแร่ เคร่ืองด่ืม ยาสูบ 
ส่ิงทอ เคมีภณัฑน์ ้ามนัปิโตรเลียมกลัน่ ไฟฟ้า ก๊าซ ประปา ก่อสร้าง การคา้ บริการของรัฐ 
 

2.3.2  ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัการเปลีย่นแปลงราคาสินค้า 
จากการทบทวนงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงราคาสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา

คร้ังน้ี ทั้งในประเทศและต่างประเทศนั้น ส่วนใหญ่จะใชข้อ้มูลในการศึกษาแบบเดียวกนัและไดผ้ล
ของการศึกษาไปในทิศทางเดียวกนั คือ งานศึกษาของ Valadkhani and Mitchell (2002) ได้
ท าการศึกษาผลกระทบทางดา้นเงินเฟ้อจากการเปล่ียนแปลงของราคาปิโตรเลียม และค่าใชจ่้ายของ
ภาคครัวเรือนในประเทศออสเตรเลีย โดยใชว้ิธีการศึกษา Leontief Input-Output Price Model ใน
การวิเคราะห์ทางด้านสาขาการผลิต และใช้ขอ้มูลจากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน (SES) ในการวเิคราะห์ของภาคครัวเรือน ผลการศึกษาพบวา่ เม่ือราคาปิโตรเลียมท่ีใชเ้ป็น
วตัถุดิบขั้นกลางในการผลิตสินคา้อ่ืนๆ เพิ่มข้ึน ย่อมส่งผลให้ราคาสินคา้ปรับตวัเพิ่มข้ึน ทั้งผูผ้ลิต
และภาคครัวเรือนไดรั้บผลกระทบเช่นเดียวกนั แต่ผลการศึกษาน้ีไม่สามารถบอกไดว้่าครัวเรือน
รายได้น้อยหรือครัวเรือนรายได้สูงได้รับผลกระทบมากกว่ากนั เช่นเดียวกนักับ งานศึกษาของ 
ทิพวรรณ คงโต (2552) ท่ีมีการศึกษาถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงราคาน ้ ามนัต่อราคาสินคา้
และค่าใช้จ่ายของครัวเรือนในประเทศไทย ซ่ึงผลการศึกษาท่ีได้ พบว่า ในระบบเศรษฐกิจทุกๆ 
สาขาการผลิต ไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงราคาน ้ ามนัทั้งหมด ในส่วนของภาคครัวเรือน 
เม่ือราคาน ้ ามนัเพิ่มสูงข้ึน ครัวเรือนทั้งคนรายไดน้อ้ยและคนรายไดสู้งตอ้งแบกรับภาระค่าใชจ่้ายท่ี
เพิ่มสูงข้ึนตามไปดว้ย ซ่ึงในการศึกษาน้ีไดมี้การวิเคราะห์ผลจากการท่ีภาครัฐใช้นโยบายลดภาษี
สรรพสามิตน ้ามนั พบวา่ เม่ือเทียบสัดส่วนรายไดต่้อค่าใชจ่้ายน ้ามนัแลว้ ครัวเรือนท่ีมีรายไดน้อ้ยจะ
ไดรั้บประโยชน์มากกวา่ แต่เม่ือวดัจากมูลค่าในการชดเชยจากภาครัฐ พบวา่ ครัวเรือนท่ีมีรายไดสู้ง
ไดรั้บเงินชดเชยมากกว่า แต่งานศึกษาน้ียงัไม่สามารถบอกไดเ้ช่นกนั ว่า ครัวเรือนรายไดน้อ้ยหรือ
ครัวเรือนรายไดสู้งไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงราคามากกวา่กนั แต่งานศึกษาของ Kpodor 
(2006) ได้ศึกษาผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงราคาน ้ ามันท่ีมีผลต่อการใช้จ่ายของภาค
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ครัวเรือนในประเทศมาลี โดยใชว้ิธีการศึกษาทั้งตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิต (I-O Table) และ 
แบบจ าลองดุลยภาพทัว่ไป (Computable General Equilibrium: CGE) โดยไดแ้บ่งครัวเรือนใน
ประเทศ ออกเป็น 5 ระดับชั้ น (ครัวเรือนมีรายได้น้อยสุดจนถึงครัวเรือนมีรายได้สูงสุด ) ผล
การศึกษา พบวา่ ไม่วา่ครัวเรือนจะอยูใ่นระดบัชั้นไหนก็ตาม เม่ือมีการเปล่ียนแปลงราคาน ้ ามนัใน
ระบบเศรษฐกิจ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนเพิ่มข้ึนตามไปด้วย แต่เม่ือวิเคราะห์ด้านเงิน
อุดหนุนเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนจากภาครัฐนั้น ส่วนใหญ่จะไปตกอยู่ท่ีครัวเรือนท่ีมีรายไดสู้ง ซ่ึง
เป็นการช้ีให้เห็นว่าการใช้นโยบายการให้เงินอุดหนุนราคาสินค้าของรัฐบาลยงัมิใช่นโยบายท่ี
ช่วยเหลือครัวเรือนท่ีมีรายไดน้อ้ยอยา่งแทจ้ริง  
 

2.4  แบบจ าลองเมตริกซ์บัญชีสังคม (Social Accounting Matrix: SAM) 
 
เมตริกซ์บญัชีสังคมคือ ตารางบญัชีท่ีแสดงถึงดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นตารางท่ี

แสดงถึงการหมุนเวียนของการผลิต รายได ้ และรายจ่ายในระบบเศรษฐกิจส่วนรวม รวมทั้ง
โครงสร้างทางสังคมของประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัความกินดีอยูดี่ของสถาบนัในสังคม เช่น ครัวเรือน
ในเวลาใดเวลาหน่ึง โดยทัว่ไปเป็นระยะเวลา 1 ปี ซ่ึงเรียกวา่ปีฐาน ซ่ึงเมตริกซ์บญัชีสังคมจะมีความ
สมบูรณ์มากกวา่ขอ้มูลท่ีแสดงในบญัชีรายไดป้ระชาชาติ (National Income Accounts) หรือตาราง
ปัจจยัการผลิตและผลผลิต (Input-Output Table) ท่ีใชก้นัอยูท่ ัว่ไป จุดประสงคข์องการสร้างตาราง
เมตริกซ์บัญชีสังคมเพื่อใช้ในการวิเคราะห์เศรษฐกิจและท านายผลกระทบท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงหรือการใชน้โยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล 

หลกัการพื้นฐานของเมตริกซ์บญัชีสังคมคือ แนวทางการท าบญัชีแบบบญัชีคู่ ซ่ึงมีพื้นฐาน
ท่ีส าคญั 3 ประการ คือ 

ประการแรก เมตริกซ์บญัชีสังคมจะมีลกัษณะเป็นเมตริกซ์จตุัรัส ซ่ึงมีจ านวนแถว (Row) 
เท่ากบัจ านวนคอลมัน์ (Column) เพื่อบนัทึกรายรับและรายจ่ายของแต่ละบญัชีในรูปเมตริกซ์
สามารถแสดงไดโ้ดย (Kenneth and David, 1991: 96)  

 
T = [ tij ]        (1) 

 
โดยก าหนดให ้i แทนการบนัทึกรายรับในแถว และ j แทนการบนัทึกรายจ่ายในคอลมัน์ใน

แต่ละรายการจ าเป็นตอ้งมีความสัมพนัธ์ในทางดา้นแถวและคอลมัน์ กล่าวคือ เม่ือมีการบนัทึก
รายการหน่ึงลงในเมตริกซ์บญัชีสังคม แสดงไดว้่ารายการท่ีบนัทึกนั้นจะปรากฏเป็นรายจ่ายของ
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บญัชีหน่ึง ในทางกลบักนัจะปรากฏเป็นรายรับของอีกบญัชีหน่ึง โดยรายรับของบญัชี i จะถูกบนัทึก
ในแถวท่ี i ของตารางเมตริกซ์บญัชีสังคม และรายจ่ายของบญัชี j จะถูกบนัทึกในคอลมัน์ท่ี j ท าให ้
tij คือรายรับท่ีเพิ่มข้ึนของบญัชี i ท่ีไดรั้บจากรายจ่ายในบญัชี j ในทางกลบักนั tji คือ รายจ่ายท่ี
เพิ่มข้ึนของบญัชี j ท่ีจ่ายใหก้บับญัชี  (Pyatt, 1988: 329) 

ประการท่ีสอง ในเมตริกซ์บญัชีสังคมจะประกอบดว้ยแถว(Row) และคอลมัน์ (Column) 
โดยทางดา้นแถวจะเป็นการบนัทึกรายการรับ (Receipts or Incomes) ส่วนทางดา้นคอลมัน์จะเป็น
การบนัทึกรายการจ่าย (Expenditures or Outlays) 

ประการสุดทา้ย ยอดรวมของรายรับและยอดรวมของรายจ่ายในแต่ละบญัชีจะตอ้งเท่ากนั
กล่าวคือ เม่ือมีรายรับเขา้มาบญัชีหน่ึงก็ตอ้งมีรายจ่ายออกจากอีกบญัชีหน่ึง (y คือ ผลรวม) สามารถ
แสดงไดด้งัน้ี (Kenneth and David,1991: 96) 

 
yi = yj = Σtij = Σtij  โดย i=1,2,..,m และ j=1,2,..,n                     (2) 

 
ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด คือ รายรับของแต่ละบญัชีจะตอ้งเท่ากบัรายจ่ายของบญัชีนั้น ๆ ซ่ึงหมายถึง 

การไหลเวยีนของเงินในระบบไดถู้กบนัทึกไวค้รบถว้น นอกจากน้ียอดรวมในแต่ละแถวตอ้งเท่ากบั
ยอดรวมในแต่ละคอลมัน์ 

 
2.4.1  ข้อมูลทีใ่ช้ในเมตริกซ์บัญชีสังคม 
ขอ้มูลท่ีบนัทึกในเมตริกซ์บญัชีสังคมจะมีความสมบูรณ์มากกว่าขอ้มูลท่ีแสดงอยูใ่นบญัชี

รายไดป้ระชาชาติ หรือตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิต ท่ีใชก้นัอยูท่ ัว่ไป เน่ืองจากเมตริกซ์บญัชี
สังคมเป็นการแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างเศรษฐกิจ การไหลเวียนทั้งระบบของกิจกรรม และ
ความสัมพนัธ์ท่ีเช่ือมโยงกนัระหวา่งส่วนต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจ ดงันั้นการสร้างเมตริกซ์บญัชี
สังคมจะสร้างจากฐานขอ้มูลหลายส่วนท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 

1)  ตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิต (Input-Output Table) 
2)  บญัชีรายไดป้ระชาชาติ (National Account: NA) 
3)  ขอ้มูลจากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน (Socio-economic Survey) 
4)  ขอ้มูลการส ารวจภาวะแรงงาน (Labor Force Survey) 

นอกจากน้ี การสร้างตารางเมตริกซ์บญัชีสังคมตอ้งอาศยัขอ้มูลจากส่วนอ่ืน ๆ อีก เช่น สถิติ
การไหลของเงินทุน (Flow of Fund) บญัชีดุลการช าระเงิน (Balance of Payment) สถิติการคา้
ระหวา่งประเทศ ถา้มีการขยายรวมถึงดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ท่ีก าลงัไดรั้บความ
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นิยมอยู่ในปัจจุบนั และเพื่อให้การวิเคราะห์ผลกระทบหรือประเมินนโยบายของรัฐบาลมีความ
สมบูรณ์ยิง่ข้ึนจ าเป็นท่ีตอ้งอาศยัขอ้มูลทางดา้นส่ิงแวดลอ้มเขา้มาประกอบ เพื่อน าขอ้มูลในส่วนต่าง ๆ 
มาเช่ือมโยงกนัและสร้างความสัมพนัธ์ในดา้นการผลิต การบริโภค การส่งออก การน าเขา้ การออม 
การลงทุนของประเทศ ตลอดจนดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
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ตารางที ่2.2  เมตริกซ์บญัชีสังคม (ทัว่ไป) 

 
 

แหล่งทีม่า:  Kenneth and David, 1991: 10.  
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บญัชีแต่ละบญัชีตามตารางท่ี 2.2 สามารถอธิบายได ้ดงัน้ี 
1)  บญัชีกิจกรรมการผลิต (Activities) รายรับของกิจกรรมการผลิตได้มาจากการขาย

ผลผลิต (Gross Output) ให้กบับญัชีสินคา้ (Commodity) โดยผลผลิตท่ีขายไดน้ี้จะบนัทึก ณ ราคา
ผูผ้ลิต (Producer Prices) และบญัชีกิจกรรมการผลิตมีรายจ่ายไดแ้ก่ รายจ่ายค่าปัจจยัการผลิตขั้น
กลาง (Intermediate Demand) ค่าจา้ง หรือก าไรท่ีจ่ายให้กบัปัจจยัแรงงานและทุน (Value Added) 
และจ่ายค่าภาษีทางออ้มให้กบัรัฐบาล (Indirect Tax) ซ่ึงตน้ทุนรวมในการผลิตสินคา้ (Total Costs) 
จะตอ้งเท่ากบัมูลค่าสินคา้ท่ีขายได ้(Total Sales) 

2)  บญัชีสินคา้ (Commodities) เป็นบญัชีท่ีแสดงผลผลิตภายในประเทศทั้งหมด โดย
รายรับของบญัชีสินคา้จะไดจ้ากการขายสินคา้ให้กบักิจกรรมการผลิตเพื่อใชเ้ป็นปัจจยัการผลิตขั้น
กลาง (Intermediate Demand) โดยบนัทึกมูลค่า ณ ราคาผูซ้ื้อ (Purchaser Prices) การขายสินคา้
ให้กบัครัวเรือน (Household Consumption) และรัฐบาล (Government Consumption) การลงทุน 
(Investment) และส่งออก (Export) โดยมีรายจ่ายในผลผลิตเบ้ืองตน้ (Gross Output) ให้กบับญัชี
กิจกรรมการผลิตภาษีศุลกากร (Tariffs) และการน าเขา้ (Import) โดยผลผลิตภายในประเทศทั้งหมด 
(Aggregate Supply) จะเท่ากบัความตอ้งการสินคา้ภายในประเทศทั้งหมด (Aggregate Demand) 

3)  บญัชีปัจจยัการผลิต (Factors Account) รายรับของบญัชีปัจจยัการผลิตก็คือ ค่าจา้งหรือ
ก าไรจากการเป็นปัจจยัการผลิตให้กบัภาคการผลิตในประเทศ (Factor Service Export) ซ่ึงเป็นการ
ไหลเวียนรายไดจ้ากบญัชีกิจกรรมการผลิตไปให้กบับญัชีปัจจยัการผลิต และค่าจา้งหรือก าไรจาก
การเป็นปัจจยัการผลิตให้กบัภาคการผลิตต่างประเทศ ในบญัชีต่างประเทศ (Rest of the World) 
ส่วนทางดา้นรายจ่ายคือ รายจ่ายผลก าไรใหก้บับริษทัเอกชน (Gross Profit) จ่ายค่าจา้งให้ครัวเรือนท่ี
เป็นปัจจยัการผลิต (Wages) จ่ายภาษีทางออ้มส าหรับปัจจยัการผลิตขั้นกลางท่ีจ่ายให้กบัรัฐบาล 
(Factor Taxes) และค่าปัจจยัการผลิตท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ (Factor Service Import) 

4)  บญัชีบริษทัเอกชน (Enterprises Account) ไดร้ายรับจากก าไรเบ้ืองตน้จากบญัชีปัจจยั
การผลิตและเงินโอนจากภาครัฐบาล (Transfers) ส่วนรายจ่ายบริษทัเอกชน จ่ายผลก าไรให้กบัภาค
ครัวเรือนจากการท่ีครัวเรือนถือหุ้นในบริษทัเอกชน  (Distributed Profit) จ่ายค่าภาษีให้กับ
ภาครัฐบาล (Enterprises Taxes) และการเก็บก าไรเขา้สู่บญัชีทุน (Retained Earnings) 

5)  บญัชีครัวเรือน (Households Account) รายรับของครัวเรือนจะไดม้าจากค่าจา้งจากการ
เป็นปัจจยัการผลิตให้กบัภาคการผลิต ก าไรบญัชีบริษทัเอกชน เงินโอนจากภาครัฐบาล (Transfers) 
และจากภาคต่างประเทศ (Foreign Remittances) รายจ่ายของบญัชีครัวเรือนมีดงัน้ีคือ รายจ่ายในการ
ซ้ือสินคา้และบริการ รายจ่ายค่าภาษี (Direct Taxes) การออมเงิน (Household Saving) และรายจ่าย
ในรูปของเงินโอนออกไปต่างประเทศ (Transfers Abroad) 

6)  บญัชีรัฐบาล (Government Account) รัฐบาลไดร้ายรับจากภาษี กล่าวคือรัฐบาลไดรั้บ
ภาษีทางออ้มจากบญัชีกิจกรรมการผลิต ภาษีศุลกากรจากบญัชีสินคา้ ภาษีปัจจยัการผลิตจากบญัชี
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ปัจจยัการผลิต ภาษีนิติบุคคลจากบญัชีบริษทัเอกชน และภาษีบุคคลธรรมดาจากบญัชีครัวเรือน
รายจ่ายในการซ้ือสินคา้และบริการ รายจ่ายในรูปเงินโอนจากรัฐบาลไปสู่ภาคครัวเรือน บริษทัเอกชน
และต่างประเทศ และการออมของรัฐบาล (Government Savings) 

7)  บญัชีทุน (Capital Account) รายรับบญัชีทุนไดรั้บรายรับมาจากเงินออมภายในประเทศ 
ไดแ้ก่ ภาคครัวเรือน ภาคบริษทัเอกชน ภาครัฐบาล และภาคต่างประเทศ จากบญัชีครัวเรือน 
บริษทัเอกชน รัฐบาล และต่างประเทศ (Capital Transfers from Abroad) ตามล าดบั ส่วนทางดา้น
คอลมัน์จะเป็นการลงทุนซ่ึงไดจ้ากเงินออม และการโอนทุนไปยงัต่างประเทศ (Capital Transfers to 
Abroad) 

8)  บญัชีต่างประเทศ (Rest of the World) โดยภาคเศรษฐกิจภายในประเทศจะไดร้ายรับ
จากการน าเขา้สินค้าของต่างประเทศ การน าเขา้ปัจจยัการผลิตของต่างประเทศ เงินโอนของ
ครัวเรือนรัฐบาลจากต่างประเทศ การโอนทุนจากต่างประเทศ ส่วนทางดา้นรายจ่ายจะเป็นรายจ่าย
ค่าสินคา้ปัจจยัการผลิตน าเขา้ การโอนเงินและทุนไปต่างประเทศของบุคคลและรัฐบาล 

จากการทบทวนแนวคิดและงานวจิยัในเร่ืองเก่ียวกบันโยบายภาษีมลพิษ ผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงราคาสินค้า และตารางเมตริกซ์บญัชีสังคมเบ้ืองต้นข้างต้นนั้น พบว่า ในประเด็น
เก่ียวกบันโยบายภาษีมลพิษ นกัวิจยัส่วนใหญ่จะท าการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลท่ีมีต่อการพฒันา
อุตสาหกรรม การพฒันาเศรษฐกิจ การลงทุน และการน าเขา้และการส่งออกสินคา้ของประเทศเป็น
ส่วนใหญ่ โดยในปัจจุบนัการศึกษาถึงประเด็นนโยบายการจดัเก็บภาษีมลพิษทางน ้ า ไม่ค่อยมี
การศึกษาถึงผลต่อระดบัราคาสินค้าและสวสัดิการสังคมหรือมีการศึกษาน้อยมากๆ ในท านอง
เดียวกันในประเด็นท่ีเก่ียวกับการใช้ข้อมูลและแบบจ าลองตารางเมตริกซ์บญัชีสังคม จากการ
ทบทวนงานวจิยัขา้งตน้ และงานศึกษาอ่ืนๆ ท่ีผา่นมา ถึงแมว้า่จะมีการใชต้ารางเมตริกซ์บญัชีสังคม
ในการวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่างๆ เป็นจ านวนมาก แต่การวิเคราะห์โดยค านึงถึงนโยบายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัมลพิษทางน ้ านั้นมีค่อนขา้งนอ้ย ซ่ึงในความเป็นจริงปัญหามลพิษทางน ้ ามีความส าคญั
ต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศดว้ยเช่นกนั ดงันั้น สามารถสรุปไดว้า่ จากการศึกษาต่างๆ ท่ีผา่น
มา ยงัไม่มีงานวิจยัท่ีมีการศึกษาถึงผลกระทบการจดัเก็บภาษีมลพิษทางน ้ าต่อระดบัราคาสินคา้และ
สวสัดิการสังคมในประเทศแบบจริงจงัเท่าท่ีควร ส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการน าขอ้มูลใน
ตารางเมตริกซ์บัญชีสังคมมาค านวณหาผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีมลพิษทางน ้ ากับ
ภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงในแบบจ าลองเมตริกซ์บญัชีสังคมมีขอ้มูลท่ีครบถว้นสามารถวิเคราะห์ระบบ
เศรษฐกิจและความเช่ือมโยงของภาคการผลิต ปัจจยัการผลิตและครัวเรือนไดเ้ป็นอย่างดี สามารถ
น าขอ้มูลในตารางไปวิเคราะห์และประยุกต์ใช้กบัวิธีการศึกษาอ่ืนๆ ได ้ท าให้ไดผ้ลการศึกษาใน
หลายๆ มุมมองมากข้ึน ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการก าหนด
แนวทางหรือนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 



 
บทที ่3 

 
วธีิการศึกษา 

 
 ส ำหรับวิธีกำรศึกษำท่ีใชใ้นกำรศึกษำผลกระทบของกำรจดัเก็บภำษีมลพิษทำงน ้ ำต่อรำคำ
สินคำ้และสวสัดิกำรสังคมในคร้ังน้ี ประกอบไปดว้ย วธีิกำรค ำนวณหำมูลค่ำของกำรอุดหนุนกำรใช้
น ้ ำในภำคอุตสำหกรรม วิธีกำรค ำนวณอัตรำภำษีท่ีใช้ในกำรจัดเก็บจำกผู ้ก่อมลพิษโดยตรง 
(Environment Tax Based on Polluter-Pays Principle: PPP) แบบจ ำลอง Leontief Price Model ใน
กำรวิเครำะห์ผลกระทบต่อรำคำสินคำ้ และแบบจ ำลอง Social Welfare Effect ในกำรวิเครำะห์
ผลกระทบต่อสวสัดิกำรสังคม 
 

3.1  วธีิการค านวณมูลค่าของการอดุหนุนการใช้น า้ในภาคอตุสาหกรรม 
 

3.1.1  ตารางเมตริกซ์บัญชีสังคมปี พ.ศ. 2550 
ขอ้มูลหลกัท่ีใชใ้นกำรศึกษำคร้ังน้ีมำจำกตำรำงเมตริกซ์บญัชีสังคมของประเทศไทยปี พ.ศ. 

2550 ซ่ึงถือว่ำเป็นตำรำงเมตริกซ์บัญชีสังคมล่ำสุดท่ีจัดท ำข้ึนโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำร
พฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ข้อมูลท่ีมำจดัท ำตำรำงเมตริกซ์บญัชีสังคมในคร้ังน้ี มี
ทั้งหมด 8 บญัชีหลกั ไดแ้ก่ บญัชีกิจกรรมกำรผลิต (79 สำขำกำรผลิต) บญัชีสินคำ้ (79 สำขำกำร
ผลิต) บญัชีปัจจยักำรผลิต (แรงงำนและทุน) บญัชีครัวเรือน (แบ่งครัวเรือนออกเป็น 10 ระดบัชั้น
ครัวเรือนตั้งแต่ ครัวเรือนระดบัชั้นท่ี 1 (จนท่ีสุด) ถึงครัวเรือนระดับชั้นท่ี 10 (รวยท่ีสุด)) บญัชี
บริษทัเอกชนและรัฐวสิำหกิจ (กำรลงทุน) บญัชีรัฐบำล (ภำษีผลผลิตและภำษีเงินได้) บญัชีทุน (กำร
ลงทุนทำงตรงจำกต่ำงประเทศ กำรลงทุนในประเทศ เงินโอนยำ้ย เงินออม กำรกูย้ืมเงิน) และบญัชี
ต่ำงประเทศ (กำรน ำเขำ้ กำรส่งออก กำรท่องเท่ียว กำรโอนยำ้ย) สำมำรถเขียนตำรำงเมตริกซ์บญัชี
สังคมในภำพรวมไดจ้ำกตำรำงท่ี 3.1  
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ตารางที ่3.1  เมตริกซ์บญัชีสังคมของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2550 
 

  
Activity Commodity Labour Capital 

Commodity 
tax 

Income tax Household Corporate Government Investment 
ROW 

Product 
Tourism 

ROW 
Transfer 

Total 

Activity 
 

21,404,906 
           

21,404,906 

Commodity 13,539,316 
     

4,400,544 
 

1,094,148 2,514,759 4,983,659 1,097,156 
 

27,629,582 

Labour 2,729,396 
            

2,729,396 

Capital 5,136,194 
            

5,136,194 

Commodity 
tax  

590,113 
           

590,113 

Income tax 
      

190,428 442,728 
     

633,156 

Household 
  

2,729,396 1,837,345 
   

618,494 157,025 
   

143,420 5,485,681 

Corporate 
   

2,675,225 
  

88,830 
     

171,355 2,935,410 

Government 
   

623,623 590,113 633,156 4,758 5,453 
    

6,393 1,863,496 

Saving 
      

801,121 1,868,735 612,323 10,689 
   

3,292,868 

ROW Product 
 

5,634,563 
          

446,252 6,080,815 

Tourism 
          

1,097,156 
  

1,097,156 

ROW Transfer 
         

767,419 
   

767,419 

Total 21,404,906 27,629,582 2,729,396 5,136,194 590,113 633,156 5,485,681 2,935,410 1,863,496 3,292,868 6,080,815 1,097,156 767,419   

(หน่วยลำ้นบำท) 

แหล่งทีม่า:  สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์. คณะพฒันำกำรเศรษฐกิจ, 2550.         

26 
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3.1.2  การจัดหมวดหมู่สาขาการผลิตในตารางเมตริกซ์บัญชีสังคมตามรหัสตารางปัจจัย
การผลติ และผลผลติ (IO Table) 

เน่ืองจำกกำรศึกษำคร้ังน้ี เป็นกำรศึกษำหำผลกระทบของกำรจดัเก็บภำษีมลพิษทำงน ้ ำใน
ภำคอุตสำหกรรมโดยไดมี้กำรจดัหมวดหมู่สำขำกำรผลิตของอุตสำหกรรมใหม่ จำก 79 สำขำกำร
ผลิตเป็น 38 สำขำกำรผลิต เน่ืองจำกขอ้จ ำกดัของขอ้มูลท่ีใชใ้นกำรค ำนวณหำอตัรำภำษีท่ีใชใ้นกำร
จดัเก็บ และเพื่อให้เห็นภำพรวมไดช้ดัเจนมำกข้ึน  ซ่ึงในกำรจดัหมวดหมู่ไดใ้ชว้ิธีกำรจดักลุ่มสำขำ
กำรผลิตให้สอดคล้องกับหมวดหมู่ของอุตสำหกรรมในพระรำชบัญญัติอุตสำหกรรม (FAC. 
CODE) และตำรำงปัจจยักำรผลิตและผลผลิตให้มำกท่ีสุด ผลของกำรจดัหมวดหมู่สำขำกำรผลิต
สำมำรถดูไดจ้ำกตำรำงท่ี 3.2 

  
ตารางที่ 3.2   กำรจดัหมวดหมู่สำขำกำรผลิตในตำรำงเมตริกซ์บญัชีสังคม จำก 79 สำขำกำรผลิตเป็น  
                      38 สำขำกำรผลิต 
 

ล าดับที ่ ประเภทอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรม 

1 

กำรเกษตร 

กำรท ำนำ 
2 กำรท ำไร่ขำ้วโพด 

3 กำรท ำไร่มนัส ำปะหลงั 

4 กำรท ำไร่ออ้ย 

5 กำรท ำสวนปำลม์ 
6 กำรผลิตผลิตผลทำงเกษตรอ่ืนๆ 

7 ผลผลิตจำกป่ำ 

8 กำรเล้ียงปศุสัตว ์

9 กำรประมง 
10 

กำรท ำเหมืองถ่ำนหินและขดุ
เจำะน ้ำมนั 

กำรท ำเหมืองแร่และถ่ำนหิน 

11 กำรขดุเจำะน ้ำมนัดิบ 

12 กำรขดุเจำะน ้ำก๊ำซธรรมชำติดิบ 

13 
 

ก๊ำซธรรมชำติเหลว 
14 

 
เบนซินพิเศษ 

15 
 

เบนซินธรรมดำ 
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ตารางที่ 3.2   (ต่อ) 
 
ล าดับที ่ ประเภทอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรม 

16 

พลงังำน น ้ำมนัปิโตรเลียมและ
เช้ือเพลิง 

แก๊สโซฮอล์ 
17 เช่ือเพลิงส ำรับกำรบินและน ้ำมนัก๊ำด 

18 ดีเซล 

19 ดีเซล-ไบโอผสม 

20 น ้ำมนัเช่ือเพลิง 

21 
กำรผลิตไฟฟ้ำ (แหล่งพลงังำนไม่สำมำรถเ 

กิดใหม่ได)้ 
22 กำรผลิตไฟฟ้ำ (แหล่งพลงังำนสำมำรถเกิดใหม่ได)้ 
23 กำรผลิตแยกก๊ำซธรรมชำติ 

24 เอธำนอล 

25 ไบโอดีเซล บี 100 

26 กำรเผำถ่ำนและกำรท ำฟืน 
27 เช้ือเพลิงจำกของเสีย 

28 กำรท ำเหมืองแร่โลหะ กำรท ำเหมืองแร่โลหะ 

29 กำรท ำเหมืองแร่อโลหะ กำรท ำเหมืองแร่อโลหะ 

30 

กำรแปรรูปและกำรถนอม
อำหำร 

กำรผลิตเน้ือสัตว ์
31 กำรผลิตน ้ำมนัปำลม์ดิบ 

32 กำรผลิตน ้ำมนัปำลม์ส ำหรับอำหำร 

33 กำรผลิตน ้ำมนัจำกสัตวแ์ละจำกพืชอ่ืนๆ 

34 กำรแปรรูปและกำรเก็บรักษำอำหำร 
35 โรงสีขำ้วและกำรท ำแป้ง โรงสีขำ้ว กำรท ำแป้งและบ่นแป้ง 

36 กำรผลิตน ้ำตำล กำรผลิตน ้ำตำล 

37 

อำหำรอ่ืนๆ 

กำรผลิตน ้ำแขง็ 

38 กำรผลิตผงชูรส 
39 กำรผลิตอำหำรอ่ืนๆ 
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ตารางที่ 3.2   (ต่อ) 
 
ล าดับที ่ ประเภทอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรม 

40 กำรผลิตเคร่ืองด่ืม กำรผลิตเคร่ืองด่ืม 

41 
กำรผลิตผลิตภณัฑ์จำกใบ

ยำสูบ 
กำรผลิตผลิตภณัฑ์จำกใบยำสูบ 

42 กำรป่ันดำ้ย ทอผำ้ ฟอก กำรป่ันดำ้ย ทอผำ้ ฟอก 
43 กำรผลิตเคร่ืองแต่งกำย กำรผลิตส่ิงทอส่ิถกัส ำเร็จรูป เคร่ืองแต่งกำย 

44 กำรผลิตผลิตภณัฑ์หนงัสัตว ์ กำรผลิตผลิตภณัฑ์จำกหนงัสัตว ์

45 
กำรแปรรูปไมแ้ละผลิตภณัฑ์

จำกไม ้
กำรแปรรูปไมแ้ละผลิตภณัฑ์จำกไม ้

46 
กำรผลิตกระดำษ กำรพิมพ ์
และกำรพิมพโ์ฆษณำ 

กำรผลิตกระดำษ กำรพิมพ ์และกำรพิมพโ์ฆษณำ 

47 
เคมีภณัฑ์ 

กำรผลิตเคมีภณัฑ ์
48 กำรผลิตผลิตภณัฑท์ำงเคมี 

49 กำรผลิตผลิตภณัฑย์ำง กำรผลิตผลิตภณัฑย์ำง 

50 กำรผลิตผลิตภณัฑพ์ลำสติก กำรผลิตผลิตภณัฑพ์ลำสติก 

51 กำรผลิตผลิตภณัฑ์แกว้และ
อโลหะ 

กำรผลิตกระเบ้ือง แกว้ และผลิตภณัฑแ์กว้ 
52 กำรผลิตซีเมนตแ์ละกำรผลิตผลิตภณัฑอ์โลหะ 

53 
อุตสำหกรรมเหล็กและ

เหล็กกลำ้ 
อุตสำหกรรมเหล็กและเหล็กกลำ้ 

54 กำรผลิตผลิตภณัฑ์โลหะ กำรผลิตผลิตภณัฑ์โลหะ 

55 
กำรผลิตเคร่ืองจกัรส ำหรับ
โรงงำนอุตสำหกรรม 

กำรผลิตเคร่ืองจกัรส ำหรับโรงงำนอุตสำหกรรม 

56 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำและ

คอมพิวเตอร์ 

กำรผลิตเคร่ืองมือ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ 

57 กำรผลิตคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และช้ินส่วน 

58 กำรผลิตแผงวงจรไฟฟ้ำ 

59 กำรผลิตยำนยนต ์ กำรผลิตยำนยนตแ์ละกำรซ่อมแซม 
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ตารางที่ 3.2   (ต่อ) 
 
ล าดับที ่ ประเภทอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรม 

60 
 

กำรผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์
ยำนพำหนะ 

กำรผลิตอุปกรณ์ยำนพำหนะและวทิยำศำสตร์ 

61 
 

กำรผลิตสินคำ้อุตสำหกรรม
อ่ืนๆ 

กำรผลิตสินคำ้อุตสำหกรรมอ่ืนๆ 

62 กำรประปำ กำรผลิตน ้ำ (กำรประปำ) 

63 
กำรคำ้ปลีกและคำ้ส่ง 

กำรคำ้ส่ง 

64 กำรคำ้ปลีก 
65 

กำรขนส่ง 

กำรขนส่งทำงบก 

66 กำรขนส่งทำงน ้ำ 

67 กำรขนส่งทำงอำกำศ 

68 กำรบริกำรท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรขนส่ง 
69 โทรคมนำคมและกำรส่ือสำร กำรติดต่อส่ือสำรโทรคมนำคม 

70 กำรก่อสร้ำง กำรก่อสร้ำง 

71 
โรงแรมและภตัตำคำร 

ภตัตำคำรและร้ำนอำหำร 

72 โรงแรมและท่ีพกั 
73 สถำบนักำรเงิน สถำบนักำรเงินและกำรประกนั 

74 ธุรกิจอสังหำริมทรัพย ์ บริกำรดำ้นอสังหำริมทรัพยแ์ละธุรกิจ 

75 

บริหำรในส่วนรำชกำร 

บริกำรสำธำรณะ 

76 บริกำรกำรศึกษำ 
77 บริกำรสำธำรณสุข 

78 บริกำรสำธำรณะ 
กำรบนัเทิงและบริกำร 

สันทนำกำร 

79 ดำ้นบริกำรอ่ืนๆ กำรบริกำรอ่ืนๆ 
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3.1.3  การค านวณมูลค่าของการอุดหนุนการใช้น า้ในภาคอุตสาหกรรม 
จำกแผนภำพท่ี 3.1 ในกำรค ำนวณหำมูลค่ำกำรอุดหนุนกำรใชน้ ้ ำในภำคอุตสำหกรรม เพื่อ

น ำมำใช้ในวิเครำะห์ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน สำมำรถค ำนวณได้จำกกำรเปรียบเทียบระหว่ำงค่ำกำร
ปล่อยมลพิษทำงน ้ ำ (Emission Charge: EC) ท่ีไดจ้ำกกำรค ำนวณตำมปริมำณน ้ ำใชแ้ละปริมำณน ้ ำ
เสียจริงของภำคอุตสำหกรรม กบั มูลค่ำค่ำใชจ่้ำยในกำรใชน้ ้ ำท่ีภำคอุตสำหกรรมจ่ำยให้กบัภำครัฐ
ในรูปของภำษีผลผลิต (Product Tax) ซ่ึงน ำขอ้มูลมำจำกตำรำงเมตริกซ์บญัชีสังคมโดยมีมูลค่ำ
เท่ำกบั 1,840 ลำ้นบำท เม่ือน ำทั้ง 2 ค่ำมำเปรียบเทียบกนัจะไดมู้ลค่ำของกำรอุดหนุนกำรใช้น ้ ำใน
ภำคอุตสำหกรรมออกมำ โดยถำ้ค่ำกำรปล่อยมลพิษทำงน ้ ำมีค่ำมำกกวำ่แสดงวำ่ภำคอุตสำหกรรมมี
กำรเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้น ้ ำน้อยกว่ำควำมเป็นจริง เน่ืองจำกภำครัฐอุดหนุนกำรใช้น ้ ำของ
ภำคอุตสำหกรรมอยู่ ในทำงตรงกนัขำ้มถำ้ค่ำกำรปล่อยมลพิษทำงน ้ ำมีค่ำนอ้ยกวำ่แสดงว่ำภำครัฐ
ไม่ไดมี้กำรอุดหนุนกำรใชน้ ้ำของภำคอุตสำหกรรม 

 

 
 

ภาพที ่3.1  วธีิกำรค ำนวณมูลค่ำของกำรอุดหนุนกำรใชน้ ้ำในภำคอุตสำหกรรม 

Water works and 

supply

Product Tax 1,840 ล้านบาท

น ามาเปรียบเทยีบกบั

Emission Charge

=

เงินอุดหนุนในการใช้น า้

ของภาคอุตสาหกรรม
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3.2  วธีิการค านวณอตัราภาษทีีใ่ช้ในการจัดเกบ็จากผู้ก่อมลพษิโดยตรง (Environment  
       Tax Based on Polluter-Pays Principle: PPP)  
 

กำรศึกษำจ ำเป็นต้องมีกำรประมำณค่ำอัตรำภำษีมลพิษทำงน ้ ำท่ีใช้ในกำรจัดเก็บกับ
ภำคอุตสำหกรรมในประเทศ เน่ืองจำกในปัจจุบนัขอ้มูลเก่ียวกบัอตัรำภำษีมลพิษทำงน ้ ำท่ีใชใ้นกำร
จดัเก็บกบัภำคอุตสำหกรรมในประเทศไทยยงัไม่มีเป็นแบบแผนท่ีชดัเจน และยงัไม่มีกำรเรียกเก็บ
ในทุกๆ ภำคอุตสำหกรรมท่ีมีกำรใช้น ้ ำและปล่อยน ้ ำเสียลงสู่แหล่งน ้ ำ ด้วยขอ้จ ำกดัของข้อมูล
ดงักล่ำว ท ำให้ในกำรศึกษำคร้ังน้ีตอ้งมีกำรประมำณค่ำอตัรำภำษีมลพิษทำงน ้ ำข้ึนมำ ซ่ึงสำมำรถ
ประมำณค่ำไดจ้ำกกำรค ำนวณโดยใชว้ธีิกำรต่ำงๆ สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 
 

3.2.1  การจัดเกบ็ภาษีมลพษิทางน า้ภายใต้หลกัการจากผู้ก่อมลพิษโดยตรง (Environment 
Tax Based on Polluter – Pays Principle: PPP) 

วิธีกำรจดัเก็บภำษีมลพิษทำงน ้ ำภำยใต้หลักกำรจำกผูก่้อมลพิษโดยตรงน้ี อยู่ภำยใตข้้อ
สมมติท่ีว่ำ สำขำกำรผลิตในภำคอุตสำหกรรมท่ีมีกำรปล่อยน ้ ำเสียจนท ำให้เกิดเป็นมลพิษทำงน ้ ำ
ข้ึนมำ จะตอ้งแบกภำระค่ำใช้จ่ำยของกำรก ำจดัมลพิษโดยตรงตำมอตัรำท่ีสำขำกำรผลิตก่อมลพิษ
ข้ึนมำ ซ่ึงในกำรศึกษำคร้ังน้ีจะท ำกำรศึกษำเฉพำะสำขำกำรผลิตในภำคอุตสำหกรรมท่ีมีกำรปล่อย
น ้ำเสียจนท ำใหเ้กิดเป็นมลพิษทำงน ้ ำข้ึนมำ ในกำรก ำหนดค่ำใชจ่้ำยเพื่อกำรก ำจดัมลพิษทำงน ้ ำของ
แต่ละสำขำกำรผลิตของภำคอุตสำหกรรมจะก ำหนดจำก ค่ำกำรปล่อยมลพิษทำงน ้ ำ (Emission 
Charge: EC) (ปริณภำ ; 2547) ดงันั้น กำรค ำนวณอตัรำภำษีท่ีใชใ้นกำรจดัเก็บภำษีมลพิษทำงน ้ ำโดย
ใชห้ลกักำรจำกผูก่้อมลพิษโดยตรงสำมำรถเขียนในรูปแบบสมกำร ดงัน้ี 

 

                  Ti =
Qi

ECi    เม่ือ I = 1, 2, 3, …, n (1) 

 
 โดยท่ี ECi คือ ค่ำกำรปล่อยมลพิษทำงน ้ำ (Emission Charge: EC) (หน่วย: บำท) 
  Qi คือ ปริมำณผลผลิตในแต่ละสำขำกำรผลิต (หน่วย: ล.บ.ม. ต่อ ปี) 
  Ti คือ อตัรำภำษีท่ีใชใ้นกำรจดัเก็บจำกผูก่้อมลพิษโดยตรง 
  I คือ สำขำกำรผลิต (1,2,3,...,n) 
   (n คือ จ ำนวนสำขำกำรผลิตท่ีใชใ้นกำรวเิครำะห์) 
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ในกำรศึกษำคร้ังน้ีได้ใช้อตัรำภำษีมลพิษทำงน ้ ำภำยใตห้ลกักำรจำกผูก่้อมลพิษโดยตรง 
โดยจดัเก็บในอตัรำคงท่ี คือ ในทุกๆ ภำคอุตสำหกรรมจะมีกำรจดัเก็บภำษีมลพิษทำงน ้ ำในอตัรำ
เดียวกนัหมด เน่ืองจำกขอ้จ ำกดัของขอ้มูลท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ ซ่ึงอตัรำภำษีน้ีคิดจำกขอ้มูลท่ีไดจ้ำก
กำรค ำนวณค่ ำกำรปล่อยมลพิษทำงน ้ ำและปริมำณน ้ ำ เ สียในแต่ละสำขำกำรผลิตของ
ภำคอุตสำหกรรมทั้งหมด ซ่ึงแสดงให้เห็นวำ่ เม่ือสำขำกำรผลิตในภำคอุตสำหกรรมใดมีกำรปล่อย
น ้ ำเสียทุกๆ 1 ล.บ.ม ลงสู่แหล่งน ้ ำ และส่งผลให้เกิดมลพิษทำงน ้ ำเกิดข้ึน สำขำกำรผลิตใน
ภำคอุตสำหกรรมนั้นจะตอ้งจ่ำยค่ำกำรปล่อยมลพิษทำงน ้ ำในอตัรำท่ีเท่ำกบัอตัรำภำษีมลพิษทำงน ้ ำ
ท่ีค  ำนวณออกมำ ซ่ึงสำมำรถเขียนเป็นสมกำรได ้ดงัน้ี 
 

อตัรำภำษีท่ีใชใ้นกำรจดัเก็บ = ผลรวมของค่ำกำรปล่อยมลพิษทำงน ้ำทั้งหมดในภำคอุตสำหกรรม (EC) 
     ผลรวมปริมำณน ้ ำเสียทั้งหมดในภำคอุตสำหกรรม 
 

3.2.2  การค านวณค่าการปล่อยมลพิษทางน ้า (Emission Charge or Environmental Cost 
Loading : EC) 

ค่ำกำรปล่อยมลพิษทำงน ้ ำ (EC) คือ ค่ำท่ีรัฐบำลเรียกเก็บจำกผูป้ระกอบกำรในแต่ละสำขำ
กำรผลิตของภำคอุตสำหกรรมท่ีมีกำรปล่อยน ้ ำเสียออกนอกบริเวณโรงงำน โดยผูป้ระกอบกำร
จะตอ้งจ่ำยค่ำน้ีให้กบักรมโรงงำนอุตสำหกรรม ซ่ึงจะจ่ำยมำกหรือน้อยข้ึนอยู่กบัปริมำณน ้ ำเสียท่ี
ปล่อยออกมำ ในกำรจดัเก็บค่ำกำรปล่อยมลพิษทำงน ้ ำสำมำรถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ กำร
จดัเก็บแบบอตัรำคงท่ี (Flat Rate Type) และ กำรจดัเก็บแบบอตัรำแปรผนั (Variable Rate Type) 
ส ำหรับกำรศึกษำคร้ังน้ีมีขอ้สมมติฐำนวำ่ เป็นกำรศึกษำเฉพำะมลพิษทำงน ้ ำในแต่ละสำขำกำรผลิต
ของภำคอุตสำหกรรมเท่ำนั้น และเน่ืองจำกขอ้จ ำกดัของขอ้มูลในกำรค ำนวณ ท ำให้กำรศึกษำคร้ังน้ี
จะค ำนวณค่ำกำรปล่อยมลพิษทำงน ้ำในรูปแบบอตัรำคงท่ี ซ่ึงสำมำรถเขียนในรูปแบบสมกำร ดงัน้ี  
 

EC = f x C x BOD        (2) 
 

โดยท่ี f คือ ค่ำสัมประสิทธ์ิท่ีถูกก ำหนดข้ึนตำมระดบัควำมรุนแรงของกำรปล่อย 
มลพิษมลพิษทำงน ้ำท่ีเหมำะสม  

C คือ อตัรำพื้นฐำนของค่ำปล่อยมลพิษต่อปริมำณบีโอดี (บำทต่อกิโลกรัม 
BOD) โดยจะเป็นตวัท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงตน้ทุนค่ำใช้จ่ำยดำ้นมลพิษทำง
น ้ำของโรงงำนอุตสำหกรรม 

  BOD คือ ค่ำ Biochemical Oxygen Demand (ปริมำณ BOD ต่อ กิโลกรัม) 
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ในกำรค ำนวณค่ำ C นั้น โดยส่วนใหญ่จะถูกก ำหนดมำจำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม โดยท่ี
กรมโรงงำนอุตสำหกรรมจะเป็นผูก้  ำหนดค่ำอตัรำพื้นฐำนท่ีเหมำะสมส ำหรับค่ำกำรปล่อยมลพิษ
ทำงน ้ำของอุตสำหกรรมออกมำ โดยจะมีกำรพิจำรณำจำกขอ้มูลทำงกำรเงินของระบบบ ำบดัน ้ ำเสีย
ของนิคมอุตสำหกรรมและของเทศบำลต่ำงๆเป็นตวัอยำ่งตน้ทุน ดงันั้น กรมโรงงำนอุตสำหกรรมจึง
ไดก้ ำหนดค่ำ C ท่ีใชใ้นกำรค ำนวณค่ำกำรปล่อยมลพิษใหมี้ค่ำเท่ำกบั 35 บำทต่อกิโลกรัม บีโอดี  

ในส่วนของค่ำสัมประสิทธ์ิ f นั้น ถูกก ำหนดมำจำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม ซ่ึงเป็นค่ำ
สัมประสิทธ์ิท่ีถูกก ำหนดตำมระดบัควำมรุนแรงของกำรปล่อยมลพิษท่ีเหมำะสม โดยในระยะแรก
ของกำรค ำนวณค่ำกำรปล่อยมลพิษทำงน ้ ำเพื่อกำรจัดกำรมลพิษจำกกำรปล่อยน ้ ำเสียของ
ภำคอุตสำหกรรมทำงกรมโรงงำนอุตสำหกรรมไดก้ ำหนดให้ใช้ค่ำสัมประสิทธ์ิ f เท่ำกบั 1 ซ่ึงอยู่
ภำยใตข้อ้สมมติฐำนท่ีว่ำไม่มีกำรให้ส่ิงจูงใจใดๆ กบัภำคอุตสำหกรรมในกำรปล่อยน ้ ำเสียออกสู่
ภำยนอก (ปริณภำ จิตรำภณัฑ,์ 2547)  

ในส่วนของค่ำ BOD น ้ ำเสีย หรือ ปริมำณควำมสกปรกของน ้ ำเสียในกรณีท่ีมีค่ำกำรปล่อย
มลพิษทำงน ้ ำในอตัรำคงท่ีนั้น เป็นค่ำท่ีไดจ้ำกกำรค ำนวณโดยกำรน ำค่ำสัมประสิทธ์ิปริมำณน ้ ำเสีย  
(ล.บ.ม / ตนั) คูณกบัปริมำณกำรผลิตต่อปี (ตนัต่อปี) ซ่ึงสำมำรถเขียนเป็นสมกำรได ้ดงัน้ี 

BOD  =  ค่ำสัมประสิทธ์ิปริมำณน ้ำเสีย (ล.บ.ม/ตนั) X ปริมำณกำรผลิตต่อปี (ตนัต่อปี) 
 

3.3  แบบจ าลอง Leontief Price Model ในการวเิคราะห์ผลกระทบต่อราคาสินค้า 
 
 หลงัจำกท่ีมีกำรค ำนวณหำค่ำอตัรำภำษีมลพิษทำงน ้ ำและค่ำกำรปล่อยมลพิษทำงน ้ ำของ
ภำคอุตสำหกรรมเรียบร้อยแลว้ เม่ือมีกำรจดัเก็บภำษีมลพิษทำงน ้ ำกบัภำคอุตสำหกรรมท่ีปล่อยน ้ ำ
เสียจะส่งผลใหต้น้ทุนของผูป้ระกอบกำรเพิ่มสูงข้ึน รำคำวตัถุดิบในกำรผลิตและรำคำสินคำ้เพิ่มข้ึน 
ยอ่มส่งผลต่อรำยรับและรำยจ่ำยของภำคอุตสำหกรรมในทุกๆ สำขำกำรผลิต แบบจ ำลองท่ีสำมำรถ
วิเครำะห์ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจำกกำรท่ีรำคำสินคำ้เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงในกำรศึกษำคร้ังน้ีไดศึ้กษำ
ผลกระทบของกำรจดัเก็บภำษีมลพิษทำงน ้ ำท่ีส่งผลต่อรำคำน ้ ำใช้ในแต่ละสำขำกำรผลิตของ
ภำคอุตสำหกรรมเปล่ียนแปลงไป คือ แบบจ ำลอง Leontief Price Model (Leontief, 1951) โดย
แบบจ ำลองน้ีเป็นกำรศึกษำถึงผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงรำคำน ้ ำใชใ้นภำคอุตสำหกรรม (เม่ือ
มีกำรจดัเก็บภำษีมลพิษทำงน ้ำกบัภำคอุตสำหกรรม ยอ่มส่งผลให้ระดบัรำคำสินคำ้เปล่ียนแปลงไป) 
ตำมสำขำกำรผลิต 38 สำขำกำรผลิตท่ีมีกำรใช้น ้ ำเป็นปัจจยัขั้นกลำงในกำรผลิตสินคำ้และบริกำร 
เพื่อดูผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของรำคำน ้ ำใชท่ี้มีต่อรำคำสินคำ้ในแต่ละสำขำกำรผลิตมีกำร
เปล่ียนแปลงอยำ่งไรบำ้ง 
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แบบจ ำลอง Leontief Price Model (Valadkhani and Mitchell , 2002) ไดก้  ำหนดให้ระบบ
ของรำคำสินคำ้แต่ละชนิดข้ึนอยูก่บัตวัแปรหลำยๆ ตวัแปร คือ ค่ำสัมประสิทธ์ิกำรผลิตสินคำ้และ
บริกำร (Domestic Input ฉoefficients) รำคำปัจจยักำรผลิตขั้นกลำงท่ีใช้ในกำรผลิต (Price of 
Intermediate Domestic Input) มูลค่ำเพิ่มต่อ 1 หน่วยผลผลิต (Value-added Per unit of Output) ซ่ึง
ประกอบดว้ย ค่ำจำ้งแรงงำน (Wages) ส่วนเกินของผูป้ระกอบกำร (Operating Surplus) ภำษีทำงออ้ม 
(Indirect Taxes) และ กำรอุดหนุนจำกรัฐบำล และ มูลค่ำกำรน ำเขำ้ปัจจยักำรผลิตขั้นกลำงต่อ 1 
หน่วยผลผลิต (Value of Intermediate Imports Per unit of Output) ซ่ึงสำมำรถเขียนเป็นสมกำรใน
รูปแบบ Matrix ไดด้งัน้ี 

 
 

                             P1  a11 a21 … an1       P1  V1  m1 

                             P2 = a12 a22 … an2       .     P2    + V2 + m2                                 

                             …  … … … …      …  …  … 

                             Pn  an1 an1 … an1     Pn  Vn  mn 

 

จำกสมกำรรูปแบบ Matrix ขำ้งตน้ จะไดว้ำ่  

P= A´ P + v + m      (4) 

สำมำรถเขียนสมกำรในรูปแบบใหม่ไดด้งัน้ี 

(I – A´) P = v + m, P = (I – A´)-1(v + m)   (5) 

 
สมมติฐำนท่ีส ำคญัของ Leontief Price Model (Miller and Blair, 2009) คือ รำคำสินคำ้

เปล่ียนแปลงไป ในขณะท่ีระดับผลผลิตคงท่ี (Cost-Push) และมีข้อสมมติฐำนเพิ่มเติม คือ 
ก ำหนดให้ค่ำสัมประสิทธ์ิปัจจยักำรผลิตขั้นกลำง (A) และควำมตอ้งกำรน ำเขำ้ปัจจยักำรผลิตขั้น
กลำง (m) เป็นค่ำคงท่ี ซ่ึงจำกสมกำรท่ี 5 สำมำรถวดัผลกระทบของรำคำท่ีเกิดจำกตน้ทุนของ
มูลค่ำเพิ่มหรือปัจจยักำรผลิตขั้นต้นต่อ 1 สำขำกำรผลิตหรือมำกกว่ำนั้ นได้ หำกรำคำสินค้ำท่ี

(3) 
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เปล่ียนแปลงไป เกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงรำคำปัจจัยกำรผลิตขั้นต้น ซ่ึงถือได้ว่ำเป็นกำร
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดจำกตวัแปรภำยใน (Endogenous Variables) ส่วนกำรเปล่ียนแปลงรำคำสินคำ้
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งนั้นๆ ถือวำ่เป็นตวัแปรภำยนอก (Exogenous Variables) ส ำหรับกำรศึกษำในคร้ังน้ี
ก ำหนดให้รำคำน ้ ำใช้ (PX ) เป็นตวัแปรภำยนอก และให้รำคำสินคำ้อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีใช้น ้ ำเป็น
ปัจจยัขั้นกลำงในกำรผลิตสินคำ้และบริกำรเป็นตวัแปรภำยใน (PE ) เพื่อให้ง่ำยต่อกำรวิเครำะห์ 
ก ำหนดใหต้วัแปรภำยในคงท่ี เพื่อดูผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงตวัแปรภำยนอก (รำคำน ้ ำใช)้ วำ่ 
เม่ือรำคำน ้ ำใช้เปล่ียนแปลงไปจะส่งผลกระทบต่อตวัแปรภำยใน (รำคำสินคำ้อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง) 
อยำ่งไร  
 ขอ้มูลท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์มำจำกตำรำงเมตริกซ์บญัชีสังคมปี พ.ศ. 2550 ประกอบดว้ย
สำขำกำรผลิตทั้งหมด 79 สำขำ และไดมี้กำรรวมสำขำกำรผลิตให้เหลือเพียง 38 สำขำกำรผลิต โดย
มีกำรจดักลุ่มสำขำกำรผลิตท่ีใกลเ้คียงกนัอยูใ่นสำขำเดียวกนัตำมหลกัของรหสั I-O Table ส่วนรำคำ
น ้ ำใช้ท่ีเพิ่มข้ึนนั้นใช้รำคำท่ีได้จำกกำรค ำนวณอตัรำภำษีมลพิษทำงน ้ ำท่ีใช้ในกำรจดัเก็บภำยใต้
หลกักำรจำกผูก่้อมลพิษโดยตรง มำท ำกำรวิเครำะห์ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงในกำรวิเครำะห์จะให้
ควำมสนใจกบัตวัแปรภำยในท่ีเปล่ียนแปลงไป (PE ) จึงสำมำรถเขียนสมกำรใหม่ท่ีใช้ในกำรหำ
ผลกระทบทำงดำ้นรำคำ ไดด้งัน้ี 
 
   PE = (I - A´EE)-1 A´XE PX    +     (I - A´EE)-1(VE + ME)    (6) 
 

โดยท่ี  
PX คือ รำคำของน ้ำท่ีใชใ้นภำคอุตสำหกรรมซ่ึงเป็นตวัแปรภำยนอก (k x 1) 

 PE คือ รำคำของปัจจยักำรผลิตขั้นกลำงอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่รำคำน ้ำ ซ่ึงเป็นตวัแปรภำยใน  
((n-k)x1) 

 A EE คือ ควำมตอ้งกำรใชปั้จจยักำรผลิตขั้นกลำงสำขำอ่ืนๆ ในกำรผลิตของสำขำกำร 
ผลิตท่ีไม่ใช่สำขำน ้ำใช ้ซ่ึงเป็นตวัแปรภำยใน ( (n-k) x (n-k) ) 

A´EE คือ Transpose of A EE  ( (n-k) x (n-k) ) 
A XE คือ ควำมตอ้งกำรใชปั้จจยักำรผลิตน ้ำเป็นปัจจยัขั้นกลำงในกำรผลิตสินคำ้ของ 

สำขำอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นตวัแปรภำยใน ( k x (n-k) ) 
A´XE คือ Transpose of A XE ( (n-k) x k) 
VE คือ อตัรำส่วนมูลค่ำเพิ่มในกำรผลิตสินคำ้อ่ืนๆ ต่อผลผลิตของสำขำกำรผลิตนั้นๆ 

ซ่ึงเป็นตวัแปรภำยใน ( (n-k) x 1) 
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ME คือ อตัรำส่วนกำรน ำเขำ้ปัจจยักำรผลิตขั้นกลำงอ่ืนๆ ต่อผลผลิตของสำขำกำรผลิต
นั้นๆ ซ่ึงเป็นตวัแปรภำยใน ( (n-k) x 1) 

I คือ Identity Matrix ( (n-k) x (n-k) ) 
n  คือ จ ำนวนสำขำกำรผลิตท่ีใชน้ ้ำเป็นปัจจยักำรผลิตขั้นกลำง 

            k  คือ จ ำนวนสำขำกำรผลิตท่ีเป็นตวัแปรภำยนอก 

 
 จำกสมกำรท่ี 6 ค่ำตวัแปรต่ำงๆในสมกำร สำมำรถค ำนวณหำค่ำไดจ้ำกตำรำงเมตริกซ์บญัชี
สังคม ถำ้ตอ้งกำรหำผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลงรำคำน ้ ำ (PX ) ท่ีส่งผลต่อรำคำสินคำ้
อ่ืนๆ (PE) สำมำรถก ำหนดใหต้วัแปรภำยในทั้งหมดมีค่ำคงท่ี โดยพิจำรณำเปรียบเทียบระหวำ่งรำคำ
เร่ิมแรกท่ียงัไม่มีกำรเปล่ียนแปลงรำคำน ้ ำในสำขำกำรผลิต (PX = 1 ) (ก ำหนดให้ PX = 1 หมำยควำม
วำ่เป็นกำรวเิครำะห์ท่ีระดบัรำคำน ้ำใชป้กติท่ียงัไม่เกิดกำรเปล่ียนแปลงใดๆ ในโครงสร้ำงรำคำ (ท่ีมี
ค่ำเท่ำกบั 1 ในแต่ละสำขำกำรผลิตเกิดจำกสูตรท่ีใช้ในกำรค ำนวณผลกระทบรำคำสินคำ้ไดมี้กำร
ปรับขอ้มูลในแต่ละสำขำกำรผลิตให้มีรำคำเป็นฐำน 1 บำททั้งหมด เพื่อสำมำรถดูผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนไดอ้ยำ่งชดัเจน) กบั รำคำน ้ำท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงไป (PX = อตัรำภำษีท่ีจดัเก็บ ) เม่ือแกส้มกำร
จะได้ผลกระทบของรำคำสินคำ้แต่ละสำขำกำรผลิตในรูปของเปอร์เซ็นต์กำรเปล่ียนแปลงรำคำ
ออกมำ ท ำให้ทรำบถึงขนำดของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลงรำคำน ้ ำท่ีใช้ใน
อุตสำหกรรมท่ีไดส่้งผลกระทบในระบบเศรษฐกิจแต่ละสำขำกำรผลิต 
 

3.4  แบบจ าลอง Social Welfare Effect ในการวเิคราะห์ผลกระทบต่อสวสัดิการสังคม 

 
 ในกำรศึกษำผลกระทบของกำรจดัเก็บภำษีมลพิษทำงน ้ ำในภำคอุตสำหกรรมนอกจำกมี
ผลกระทบต่อระดบัรำคำสินคำ้ท่ีเปล่ียนแปลงไปแลว้ ยงัส่งผลกระทบต่อสวสัดิกำรสังคม (Social 
Welfare Effect) ดว้ย โดยในกำรศึกษำคร้ังน้ีไดมี้กำรแบ่งกำรวิเครำะห์ออกเป็น 2 สถำนกำรณ์เพื่อ
ท ำกำรเปรียบเทียบผลกระทบเกิดข้ึนระหวำ่งกนั คือ  

สถำนกำรณ์ท่ี 1 แบบ BAU (Business as usual) คือ สถำนกำรณ์ปกติไม่มีกำรยกเลิกกำร
อุดหนุนกำรใชน้ ้ำในภำคอุตสำหกรรม 

สถำนกำรณ์ท่ี 2 แบบมีกำรยกเลิกกำรอุดหนุนกำรใช้น ้ ำในภำคอุตสำหกรรมจำกภำครัฐ 
(100 เปอร์เซ็นต)์ คือ มีกำรจดัเก็บภำษีมลพิษทำงน ้ำในแต่ละสำขำกำรผลิตของภำคอุตสำหกรรมใน
อตัรำท่ีท ำใหต้น้ทุนกำรผลิตสินคำ้สะทอ้นใหเ้ห็นถึงตน้ทุนท่ีแทจ้ริง (รวมตน้ทุนทำงสังคม)  



38 

3.4.1  การจัดเก็บภาษีมลพิษทางน ้าที่ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการบริโภคของครัวเรือน
เปลีย่นแปลง ภายใต้ข้อสมมติทีว่่ามีการออมและรายได้ของครัวเรือนคงที่ 

ผลกระทบต่อสวสัดิกำรสังคมในกรณีแรก คือ ในขณะท่ีกำรออม (SAV0 = SAV1) (SAV0  
คือ กำรออมครัวเรือนก่อนกำรจดัเก็บภำษีมลพิษทำงน ้ ำ และ SAV1 คือ กำรออมครัวเรือนหลงักำร
จดัเก็บภำษีมลพิษทำงน ้ ำ) และรำยไดข้องครัวเรือน (INV0 = INV1) (INC0 คือ รำยไดค้รัวเรือนก่อน
กำรจดัเก็บภำษีมลพิษทำงน ้ ำ และ INC1 คือ รำยไดค้รัวเรือนหลงักำรจดัเก็บภำษีมลพิษทำงน ้ ำ) ใน
แต่ละระดบัชั้นคงท่ี เม่ือมีกำรจดัเก็บภำษีเกิดข้ึนในระบบเศรษฐกิจ นอกจำกจะท ำให้ระดบัรำคำ
สินคำ้ (Pi0 / Pi1) (Pi0 คือ ระดบัรำคำสินคำ้ก่อนกำรจดัเก็บภำษีมลพิษทำงน ้ ำ และ Pi1 คือ ระดบัรำคำ
สินค้ำหลงักำรจดัเก็บภำษีมลพิษทำงน ้ ำ) เปล่ียนแปลงไปแล้ว ยงัส่งผลท ำให้กำรใช้จ่ำยในกำร
บริโภคสินคำ้ของครัวเรือน (Qi1 / Qi0 ) (Qi1 คือ ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริโภคสินคำ้ของครัวเรือนก่อนกำร
จดัเก็บภำษีมลพิษทำงน ้ ำ และ Qi0 คือ ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริโภคสินคำ้ของครัวเรือนหลงักำรจดัเก็บ
ภำษีมลพิษทำงน ้ ำ) ไดรั้บผลกระทบตำมไปดว้ย ซ่ึงสำมำรถหำผลกระทบท่ีเกิดข้ึนไดจ้ำกสมกำร
ดงัน้ี (Wattanakuljarus Anan, 2014)  

 
SAV0   =   SAV1 

INC0 – Pi0 Qi0    =    INC1 - Pi1 Qi1  

Pi0 Qi0    =    Pi1 Qi1 

Qi1 / Qi0  =   Pi0 / Pi1 
  

จำกสมกำรขำ้งตน้ อตัรำส่วนปริมำณในกำรบริโภคสินคำ้ (ใหม่/เก่ำ) มีค่ำเท่ำกบัอตัรำส่วน
รำคำสินคำ้ (เก่ำ/ใหม่) ในแต่ละสำขำกำรผลิต ยิ่งมีกำรเปล่ียนแปลงรำคำสินคำ้ในแต่ละสำขำกำร
ผลิตมำกเท่ำไหร่ ครัวเรือนจะยิ่งมีกำรปรับกำรใช้จ่ำยในกำรบริโภคสินค้ำมำกข้ึน ส่งผลให้มี
ผลกระทบต่อสวสัดิกำรสังคมมำกข้ึนตำมไปดว้ย ซ่ึงในกำรศึกษำคร้ังน้ีจะใช ้relative price ในกำร
ค ำนวณหำอตัรำส่วนรำคำสินคำ้ และสวสัดิกำรสังคมข้ึนอยู่กบัส่วนแบ่งในกำรบริโภคสินคำ้และ
บริกำรแต่ละสำขำกำรผลิตของครัวเรือนแต่ละระดบัชั้น (Share of goods and services: c´

h ) เพรำะวำ่
ในกำรตดัสินใจบริโภคสินคำ้ของแต่ละครัวเรือนจะประกอบไปดว้ยสินคำ้และบริกำรหลำกหลำย
ชนิด ท ำให้เม่ือตอ้งกำรวิเครำะห์ผลกระทบต่อสวสัดิกำรสังคมในแต่ละสำขำกำรผลิต จะตอ้งใช้
ส่วนแบ่งกำรบริโภคน้ีในกำรวเิครำะห์ดว้ย ดงันั้นสำมำรถปรับสมกำรในกำรวเิครำะห์ผลกระทบต่อ
สวสัดิกำรสังคมในกรณีใหม่ (u h ) ดงัน้ี 
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u h  =  c´
h  . (Qi1 / Qi0 )  =  c

´
h  . (Pi0 / Pi1)   (7) 

 

3.4.2  การจัดเกบ็ภาษีมลพษิทางน า้ทีส่่งผลให้รายได้ของครัวเรือนเปลีย่นแปลง ภายใต้ข้อ
สมมติทีว่่ามีการออมและค่าใช้จ่ายในการบริโภคของครัวเรือนคงที่ 

ผลกระทบต่อสวสัดิกำรสังคมในกรณีท่ีสอง คือ ในขณะท่ีกำรออม (SAV0 = SAV1) และ
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริโภคสินคำ้ของครัวเรือน (Qi0 = Qi1) ในแต่ละระดบัชั้นคงท่ี เม่ือมีกำรจดัเก็บภำษี
ในระบบเศรษฐกิจ นอกจำกจะท ำให้ระดบัรำคำสินคำ้ (Pi0 / Pi1) เปล่ียนแปลงไปแลว้ ยงัส่งผลท ำให้
รำยไดข้องครัวเรือนไดรั้บผลกระทบตำมไปดว้ย ซ่ึงในกรณีน้ีเป็นกำรวเิครำะห์ผลกระทบสวสัดิกำร
สังคม เพื่อหำควำมต้องกำรชดเชยรำยได้ท่ีสูญเสียไปจำกกำรท่ีรำคำสินค้ำเปล่ียนแปลงไปว่ำมี
รำยไดล้ดลงเท่ำไหร่ เพื่อตอ้งกำรรักษำระดบักำรใชจ่้ำยในกำรบริโภคสินคำ้ในครัวเรือนไว ้สำมำรถ
หำผลกระทบท่ีเกิดข้ึนไดจ้ำกสมกำรดงัน้ี (Wattanakuljarus Anan, 2014) 

 
SAV0   =   SAV1 

INC0 – Pi0 Qi0    =    INC1 - Pi1 Qi1  

INC1 – INC0   =   Pi1 Qi1 - Pi0 Qi0 
INC1 – INC0   =   Pi1 Qi0 - Pi0 Qi0 
 INC   =   (Pi1 - Pi0 ) Qi0 

จำกสมกำรขำ้งตน้ พบวำ่ ควำมตอ้งกำรกำรชดเชยรำยไดข้องครัวเรือน เพื่อรักษำระดบัใน
กำรใชจ่้ำยในกำรบริโภคสินคำ้มีค่ำเท่ำกบั ควำมแตกต่ำงระหวำ่งรำคำสินคำ้ใหม่กบัรำคำสินคำ้เก่ำ 
ณ ระดบักำรบริโภคของครัวเรือนคงท่ี ((Pi1 - Pi0 ) Qi0) ในท ำนองเดียวกนั กำรตดัสินใจบริโภค
สินคำ้ของแต่ละครัวเรือนจะประกอบไปดว้ยสินคำ้และบริกำรหลำกหลำยชนิด ท ำให้ตอ้งน ำส่วน
แบ่งในกำรบริโภคสินคำ้และบริกำร (Share of goods and services: c´

h ) มำค ำนวณหำผลกระทบดว้ย 
ดงันั้นสำมำรถปรับสมกำรในกำรวเิครำะห์ผลกระทบต่อสวสัดิกำรสังคมในกรณีใหม่ ( INCh ) ดงัน้ี 
 

 INC   =  c´
h (Pi1 - Pi0 ) Qi0    (8) 

 
จำกสมกำรท่ี 8 จะพบว่ำในกำรค ำนวณผลกระทบต่อสวสัดิกำรสังคมท่ีเกิดข้ึนจำกกำร

เปล่ียนแปลงรำคำสินคำ้ในกรณีน้ี สำมำรถค ำนวณไดจ้ำกกำรน ำค่ำดชันีรำคำผูบ้ริโภค (Consumer 
price index: CPI) คูณกบัค่ำใชจ่้ำยในกำรบริโภคสินคำ้ของครัวเรือน (ท่ีก ำหนดให้คงท่ี) ซ่ึงสมกำร
ท่ีใชใ้นกำรค ำนวณหำค่ำ CPI ดงัน้ี 
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Ch   =   c´
ih . Pi      (9) 

 
โดยท่ี (ก ำหนดให ้h คือ จ ำนวนระดบัชั้นครัวเรือน)  
(ระดบัชั้นครัวเรือน คือ จำกขอ้มูลในตำรำงเมตริกซ์บญัชีสังคมไดมี้กำรแบ่งภำคครัวเรือนออกเป็น 
10 ระดบัชั้นครัวเรือนโดยแบ่งตำมระดบัชั้นรำยไดข้องครัวเรือนร้อยละ 10 จ ำนวน 10 กลุ่ม) 
 Ch คือ กำรเปล่ียนแปลงในดชันีรำคำผูบ้ริโภคของแต่ละระดบัครัวเรือน ( h x 1) 
 c ih  คือ ส่วนแบ่งกำรบริโภคสินคำ้และบริกำรของครัวเรือนในแต่ละสำขำกำรผลิต  

( n x h ) 
 c´

ih คือ Transpose of c ih ( h x n ) 
 Pi คือ กำรเปล่ียนแปลงรำคำสินคำ้ในแต่ละสำขำกำรผลิต ( n x 1 ) 

 

 



 
บทที ่4 

 
ผลการศึกษา 

 
ในบทน้ีจะเป็นผลการวเิคราะห์ถึงผลกระทบต่อราคาสินคา้และสวสัดิการสังคมในประเทศ 

เม่ือมีการยกเลิกการอุดหนุนการใช้น ้ าของภาคอุตสาหกรรมผ่านทางการจดัเก็บภาษีมลพิษทางน ้ า 
ในการวิเคราะห์ผลกระทบต่อราคาสินคา้ ท าการวิเคราะห์ผ่านแบบจ าลอง Leontief Price Model 
ส่วนการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสวสัดิการสังคมไดมี้การแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 กรณี คือ ใน
กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงค่าใชจ่้ายในการบริโภคสินคา้และบริการของครัวเรือนขณะท่ีการออมและ
รายไดข้องครัวเรือนคงท่ี และในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงรายไดข้องครัวเรือนขณะท่ีการออมและ
ค่าใช้จ่ายในการบริโภคสินคา้และบริการของครัวเรือนคงท่ี โดยในแต่ละกรณีจะแบ่งออกเป็น 2 
สถานการณ์เพื่อท าการเปรียบเทียบกนัเพื่อดูผลกระทบให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งข้ึน คือ สถานการณ์
ปกติท่ีการใชน้ ้ าของภาคอุตสาหกรรมยงัมีการอุดหนุนจากภาครัฐอยู ่(Business as usual: BAU) 
และสถานการณ์แบบท่ีมีการยกเลิกการอุดหนุนการใชน้ ้าของภาคอุตสาหกรรมจากภาครัฐ คือ มีการ
จดัเก็บภาษีมลพิษทางน ้ากบัภาคอุตสาหกรรมในอตัราท่ีท าให้ตน้ทุนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม
สะทอ้นให้เห็นถึงตน้ทุนท่ีแทจ้ริง (ตน้ทุนการผลิตท่ืรวมตน้ทุนทางสังคม) โดยผลการศึกษาท่ีได้
จากกระบวนการต่างๆ น้ี สามารถอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

4.1  อตัราภาษมีลพษิทางน า้ทีใ่ช้ในการหาผลกระทบต่อราคาสินค้าและสวสัดิการสังคม 
 
 ส าหรับอตัราภาษีมลพิษทางน ้ าท่ีใชใ้นการจดัเก็บกบัภาคอุตสาหกรรมเพื่อหาผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนนั้น ในการศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ช้หลกัการค านวณอตัราภาษีภายใตห้ลกัการผูก่้อมลพิษโดยตรง 
(PPP) และเน่ืองจากขอ้จ ากดัของขอ้มูลและเพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ จึงไดใ้ช้รูปแบบอตัราภาษี
แบบคงท่ี คือ ผูป้ระกอบการในแต่ละสาขาการผลิตของภาคอุตสาหกรรมมีการปล่อยมลพิษทางน ้ า
ออกมามากนอ้ยแค่ไหน ผูป้ระกอบการตอ้งมีการจ่ายค่าการปล่อยมลพิษทางน ้ ามากข้ึนตามไปดว้ย 
โดยมีการจดัเก็บภาษีมลพิษทางน ้ าในอตัราเดียวกนัหมด ซ่ึงจากการค านวณอตัราภาษีมลพิษทางน ้ า
สามารถแสดงผลท่ีไดใ้นตารางท่ี 4.1 
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ตารางที ่4.1  อตัราภาษีมลพิษทางน ้าท่ีใชใ้นการจดัเก็บกบัภาคอุตสาหกรรม 
 

 
ปริมาณน า้เสีย 
(ล.บ.ม ต่อ ปี) 

ปริมาณความ
สกปรกน า้เสียใน
รูปของ BOD 
(กก. ต่อ ปี) 

ค่าการปล่อย
มลพษิทางน า้ 
(หน่วยล้าน

บาท) 

ภาษีทีม่ีการจัดเกบ็
จากการใช้น า้ใน
อุตสาหกรรม 
(ล้านบาท)  

อตัราภาษี
มลพษิทางน า้ 
(บาทต่อ 
ล.บ.ม) 

5,947,875,920  5,945,323,107  208,086  1,840  35  

 
จากตารางท่ี 4.1 เป็นการแสดงค่าต่างๆ ท่ีไดจ้ากการค านวณหาอตัราภาษีมลพิษทางน ้ าเพื่อ

ใชใ้นการวเิคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน พบวา่ ปริมาณน ้าเสียท่ีเกิดข้ึนจากภาคอุตสาหกรรมต่อปี มีค่า
เท่ากับ 5,947,875,920 ล.บ.ม ซ่ึงคิดเป็นปริมาณน ้ าเสียท่ีอยู่ในรูปของ BOD ต่อปี ได้เท่ากับ 
5,945,323,107 กก. จากขอ้มูลดงักล่าวสามารถท าการค านวณหาอตัราภาษีมลพิษทางน ้ าท่ีใชใ้นการ
วิเคราะห์ได้มีค่าเท่ากับ 35 บาท ต่อ ล.บ.ม หมายความว่า ทุกๆ การปล่อยมลพิษทางน ้ าของ
อุตสาหกรรมในแต่ละสาขาการผลิต 1 ลูกบาศก์เมตรลงสู่แหล่งน ้ า สาขาการผลิตนั้นตอ้งมีการจ่าย
ค่าการปล่อยมลพิษทางน ้ าเท่ากบั 35 บาท ซ่ึงจากการค านวณขา้งตน้เห็นไดว้่า ผลรวมของค่าการ
ปล่อยมลพิษทางน ้าในแต่ละสาขาการผลิตท่ีมีการปล่อยมลพิษนั้นมีค่าเท่ากบั 208,086 ลา้นบาท แต่
รัฐบาลมีรายได้จากการจดัเก็บภาษีในส่วนน้ีเพียง 1,840 ล้านบาท (ส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550)  แสดงวา่ ค่าการปล่อยมลพิษน ้ าเสียส่วนท่ีเหลืออีก 
206,246 ลา้นบาท รัฐบาลไดเ้ขา้ไปอุดหนุนแบกภาระในการจดัการมลพิษทางน ้าของภาคอุตสาหกรรมแทน  
 

4.2  ผลกระทบของการจัดเกบ็ภาษมีลพษิทางน า้ต่อราคาสินค้า 
 
 เม่ือรัฐบาลมีการยกเลิกการอุดหนุนการใชน้ ้ าท่ีเคยแบกภาระไวเ้ก่ียวกบัการจดัการมลพิษ
ทางน ้ าท่ีภาคอุตสาหกรรมไดก่้อข้ึนนั้น ยอ่มส่งผลกระทบต่อราคาสินคา้ให้เกิดเปล่ียนแปลงไป ใน
การศึกษาเพื่อหาผลกระทบดา้นราคาสินคา้ในคร้ังน้ีไดใ้ชแ้บบจ าลอง Leontief Price Model ในการ
วิเคราะห์ผลกระทบทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน ภายใตข้อ้สมมติฐานท่ีวา่ การเพิ่มข้ึนของราคาสินคา้ท่ีเป็นตวั
แปรภายนอก (ราคาน ้ าใช้ในภาคอุตสาหกรรม) ไม่ส่งผลกระทบในส่วนของมูลค่าเพิ่มและมูลค่า
การน าเขา้สินคา้ปัจจยัการผลิตขั้นกลางต่อ 1 หน่วยผลผลิต ซ่ึงจะไดผ้ลกระทบของการเปล่ียนแปลง
ราคาสินคา้ในประเทศเท่านั้น จากตารางท่ี 4.2 และ ตารางท่ี 4.3 แสดงให้เห็นถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
เม่ือรัฐบาลมีการจดัเก็บภาษีมลพิษทางน ้ากบัสาขาการผลิตในภาคอุตสาหกรรมในอตัราท่ีเท่ากบั 35 
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บาทต่อ ล.บ.ม ส่งผลให้ราคาสินคา้ในแต่ละสาขาการผลิตเปล่ียนแปลงไป โดยมีการจดัอนัดบัการ
เปล่ียนแปลงของราคาสินคา้สูงสุดทั้งหมด 5 อนัดบัสาขาการผลิต (ในตารางท่ี 4.2) และอนัดบัการ
เปล่ียนแปลงของราคาสนิคา้นอ้ยสุดทั้งหมด 5 อนัดบัสาขาการผลิต (ในตารางท่ี 4.3)  
 ผลการศึกษา พบวา่ สาขาการผลิตท่ีไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงราคาน ้ าใช้มาก
ท่ีสุด คือ สาขาบริการสาธารณะ (ประกอบไปดว้ย การบนัเทิง ธุรกิจสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ และ
บริการอ่ืนๆ) คิดเป็น ร้อยละ 15. 77 หมายความวา่ เม่ือราคาน ้ าใชใ้นภาคอุตสาหกรรมเปล่ียนแปลง
ไป ส่งผลใหร้าคาสินคา้ในสาขาการผลิตน้ีท่ีใชน้ ้าเป็นปัจจยัขั้นกลางเพิ่มข้ึน ร้อยละ 15.77 รองลงมา 
คือ สาขาอาหารอ่ืนๆ (การผลิตน ้ าแข็ง การผลิตผงชูรส การผลิตสารปรุงแต่งต่างๆ และการผลิต
อาหารอ่ืนๆ) ราคาเพิ่มข้ึนร้อยละ 13.94 สาขาการผลิตกระดาษ การพิมพ ์และโฆษณา ราคาเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 11.04 สาขาโรงแรมและภตัตาคาร ราคาเพิ่มข้ึนร้อยละ 10.78  และ สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
(อสังหาริมทรัพยแ์ละการให้บริการทางธุรกิจ) ราคาเพิ่มข้ึนร้อยละ 9.48 ตามล าดบั แต่เม่ือพิจารณา
ถึงสาขาการผลิตท่ีได้รับผลกระทบน้อยสุดจากการจดัเก็บภาษีมลพิษทางน ้ านั้น คือ สาขาการท า
เหมืองถ่านหินและการขุดเจาะน ้ ามนั ราคาเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.30 รองลงมา คือ สาขาการท าเหมืองแร่
โลหะ ราคาเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.63 สาขาพลงังาน น ้ ามนัปิโตรเลียมและเช้ือเพลิง ราคาเพิ่มข้ึนร้อยละ 
0.88 สาขาการเกษตร ราคาเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 และ สาขาอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า ราคา
เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.03 ตามล าดบั จากผลการศึกษาขา้งตน้ช้ีให้เห็นวา่ สาขาการผลิตท่ีไดรั้บผลกระทบ
ดา้นราคาสินคา้มาก ก็จะเป็นสาขาการผลิตท่ีมีความเขม้ขน้ในการใชปั้จจยัการผลิตนั้นมากเช่นกนั 
 
ตารางที ่4.2  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงราคาสินคา้น ้าใชใ้นแต่ละสาขาการผลิตสูงสุด 5 อนัดบั   
                    (เม่ือมีการจดัเก็บภาษีมลพิษทางน ้าในภาคอุตสาหกรรม) 
 

สาขาการผลติ 
      ร้อยละการเปลีย่นแปลงของราคาสินค้า PE   

BAU PE = 35 

บริการสาธารณะ 1 15.7702 
อาหารอ่ืนๆ 1 13.9441 

การผลิตกระดาษ การพิมพ ์และการพิมพโ์ฆษณา 1 11.0361 

โรงแรมและภตัตาคาร 1 10.7769 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ 1 9.4756 

 



44 

ตารางที ่4.3  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงราคาสินคา้น ้าใชใ้นแต่ละสาขาการผลิตนอ้ยสุด  
                     5 อนัดบั (เม่ือมีการจดัเก็บภาษีมลพิษทางน ้าในภาคอุตสาหกรรม) 
 

สาขาการผลติ 
      ร้อยละการเปลีย่นแปลงของราคาสินค้า PE   

BAU PE = 35 

อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1 1.0373 

การเกษตร 1 1.0011 

พลงังาน น ้ามนัปิโตรเลียมและเช้ือเพลิง 1 0.8846 

การท าเหมืองแร่โลหะ 1 0.6307 
การท าเหมืองถ่านหินและขดุเจาะน ้ามนั 1 0.3016 
 
 จากการวิเคราะห์ผลกระทบดา้นราคาสินคา้ท่ีเพิ่มมากข้ึนจากการจดัเก็บภาษีมลพิษทางน ้ า
ในภาคอุตสาหกรรม ยงัสามารถวิเคราะห์เก่ียวกบัความเขม้ขน้ในการใช้ปัจจยัการผลิตในการผลิต
สินคา้และบริการได ้(Intensity of Inputs) ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีจะศึกษาความเขม้ขน้ในการใชน้ ้ าใช้
ในภาค อุตสาหกรรมในแต่ละสาขาการผลิต (ตารางท่ี 4.4)  
 
ตารางที ่4.4  10 อนัดบัท่ีมีผลกระทบทางดา้นราคาสินคา้สูงสุดจากการจดัเก็บภาษีมลพิษทางน ้า 
                    เปรียบเทียบกบัความเขม้ขน้ในการใชปั้จจยัการผลิต 
 

 

ร้อยละความเข้มข้นในการใช้ปัจจัยการผลิต

น า้ใช้ในภาคอุตสาหกรรม

บริการสาธารณะ 15.77 0.309

อาหารอ่ืนๆ 13.94 0.302

การผลิตกระดาษ การพิมพ ์และการพิมพโ์ฆษณา 11.04 0.217

โรงแรมและภตัตาคาร 10.78 0.216

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 9.48 0.166

การป่ันดา้ย ทอผา้ ฟอก 8.18 0.171

การผลิตเคร่ืองด่ืม 7.63 0.105

การผลิตผลิตภณัฑแ์กว้และอโลหะ 7.45 0.167

การผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติก 7.15 0.148

การผลิตน ้าตาล 6.85 0.147

สาขาการผลิต

ร้อยละการ

เปลี่ยนแปลงราคา

สินค้า
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จากตารางท่ี 4.4 แสดงให้เห็นถึงอนัดบัของการเปล่ียนแปลงราคาสินคา้สูงสุด 10 อนัดบั
จากการจดัเก็บภาษีมลพิษทางน ้าเปรียบเทียบกบัความเขม้ขน้ในการใชน้ ้ าเป็นปัจจยัขั้นกลางในการ
ผลิตสินคา้และบริการต่างๆ ในแต่ละสาขาการผลิตทั้ง 10 สาขา ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวม
สาขาการผลิตท่ีไดรั้บผลกระทบดา้นราคาสินคา้มาก ก็จะเป็นสาขาการผลิตท่ีมีความเขม้ขน้การใช้
ปัจจยัการผลิตนั้นมากดว้ยเช่นกนั ในสาขาบริการสาธารณะมีความเขม้ขน้ในการใช้น ้ าเป็นปัจจยั
การผลิตขั้นกลางในการผลิตสินคา้และบริการมากท่ีสุด มีค่าเท่ากบัร้อยละ 0.309 รองลงมา คือ 
สาขาอาหารอ่ืนๆ มีความเขม้ขน้เท่ากบัร้อยละ 0.302 สาขาการผลิตกระดาษ การพิมพแ์ละโฆษณา มี
ความเขม้ขน้เท่ากบัร้อยละ 0.217 และสาขาโรงแรมและภตัตาคาร มีความเขม้ขน้เท่ากบัร้อยละ 
0.216 ตามล าดบั จากผลการศึกษาข้างตน้ถึงแมว้่าสาขาการป่ันดา้ยทอผา้ และฟอก และสาขาการ
ผลิตผลิตภณัฑ์แกว้และอโลหะจะมีผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงราคาสินคา้นอ้ยกวา่สาขาธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ์แต่มีความเขม้ขน้ในการใช้ปัจจยัการผลิตมากกว่า สาเหตุเน่ืองจากเม่ือพิจารณา
รายจ่ายในการใชปั้จจยัการผลิตน ้ าต่อหน่วยพบวา่ สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์สียค่าใชจ่้ายในการ
ใช้น ้ าต่อหน่วยสูงกว่าสาขาการป่ันด้าย ทอผา้ และฟอก และสาขาการผลิตผลิตภณัฑ์แก้วและ
อโลหะ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงราคาเกิดข้ึน ย่อมไดรั้บผลกระทบมากกว่าสาขาท่ีมีค่าใชจ่้ายในการ
ใชน้ ้าต่อหน่วยต ่ากวา่ 
 

4.3  ผลกระทบของการจัดเกบ็ภาษมีลพษิทางน า้ต่อสวสัดิการสังคม ในกรณีทีค่่าใช้จ่าย 
       ในการบริโภคสินค้าและบริการของครัวเรือนเปลีย่นแปลง 
 
 ผลกระทบทางด้านสวสัดิการสังคมท่ีเกิดจากการยกเลิกการอุดหนุนการใช้น ้ าของ
ภาคอุตสาหกรรมท่ีรัฐบาลแบกภาระไวใ้นการจดัการมลพิษทางน ้าทั้งหมด สามารถหาผลกระทบได้
จากแบบจ าลอง Social Welfare Effect ในบทท่ี 3 ไดอ้ธิบายถึงวิธีการศึกษาไวท้ั้งหมดแลว้ ซ่ึงใน
การศึกษาหาผลกระทบทางด้านสวัสดิการสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปในคร้ังน้ี มีการก าหนด
สถานการณ์ในการวเิคราะห์ไว ้2 สถานการณ์เพื่อน าผลกระทบท่ีไดม้าเปรียบเทียบกนั คือ  

สถานการณ์ท่ี 1 สถานการณ์แบบ BAU (Business as Usual) คือ สถานการณ์ปกติท่ีรัฐบาล
ไม่ไดมี้การยกเลิกการอุดหนุนการใชน้ ้าของภาคอุตสาหกรรม 

สถานการณ์ท่ี 2 สถานการณ์แบบท่ีรัฐบาลได้มีการยกเลิกการอุดหนุนการใช้น ้ าของ
ภาคอุตสาหกรรมผ่านการจัดเก็บภาษีมลพิษทางน ้ าในอัตราท่ีท าให้ต้นทุนการผลิตของ
ภาคอุตสาหกรรมสะทอ้นให้เห็นถึงตน้ทุนท่ีแทจ้ริง (รวมตน้ทุนทางสังคมเขา้ไปในตน้ทุนการผลิต
ดว้ย) 
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ส าหรับการศึกษาผลกระทบในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาในกรณีท่ีเม่ือราคาสินคา้ในแต่ละสาขา
การผลิตเพิ่มสูงข้ึน ค่าใชจ่้ายในการบริโภคสินคา้และบริการของครัวเรือนเปล่ียนแปลงไป ในขณะ
ท่ีการออมและรายไดข้องครัวเรือนคงท่ี ในการวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนไดใ้ชข้อ้มูลจากตาราง
เมตริกซ์บญัชีสังคมเป็นขอ้มูลหลกัในการวิเคราะห์ นอกจากนั้นผลกระทบดา้นสวสัดิการสังคมยงั
ข้ึนอยูก่บัส่วนแบ่งในการบริโภคสินคา้และบริการของครัวเรือนในแต่ละสาขาการผลิต (Share of 
Goods and Services) ดว้ย ซ่ึงสามารถแสดงค่าส่วนแบ่งการบริโภคสินคา้และบริการในแต่ละสาขา
การผลิตไดจ้ากตารางท่ี 4.5 

ในตารางท่ี 4.5 นั้นแสดงถึงค่าส่วนแบ่งการบริโภคสินคา้และบริการในแต่ละสาขาการผลิต 
โดยแยกพิจารณาออกเป็นในแต่ละระดบัชั้นครัวเรือน เพื่อช้ีให้เห็นถึงการใชจ่้ายการบริโภคสินคา้
และบริการในแต่ละสาขาการผลิตของแต่ละระดับชั้นครัวเรือนท่ีชัดเจนมากข้ึน ซ่ึงครัวเรือนท่ี
ท าการศึกษาแบ่งออกเป็น 10 ระดบัชั้นรายได ้โดยเร่ิมจากครัวเรือนท่ีจนท่ีสุด (ครัวเรือนระดบัชั้น
รายไดท่ี้ 1: HH 1) ไปถึงครัวเรือนท่ีรวยท่ีสุด (ครัวเรือนระดบัชั้นรายไดท่ี้ 10: HH 10) ผลการศึกษา
พบวา่ ในภาพรวมเม่ือเปรียบเทียบระหวา่งส่วนแบ่งในการบริโภคสินคา้และบริการท่ีนอ้ยท่ีสุดใน
แต่ละสาขาการผลิตของครัวเรือนท่ีจนท่ีสุด (HH1) กบั ส่วนแบ่งในการบริโภคสินคา้และบริการท่ี
มากท่ีสุดในแต่ละสาขาการผลิตของครัวเรือนท่ีรวยท่ีสุด พบวา่ ครัวเรือนท่ีรวยท่ีสุดมีการใชจ่้ายใน
การบริโภคสินคา้และบริการในแต่ละสาขาการผลิตเป็นสัดส่วนมากกว่าการใชจ่้ายของครัวเรือนท่ี
จนท่ีสุด อยูห่ลายสาขาการผลิต เช่น การผลิตเคร่ืองแต่งกาย การผลิตผลิตภณัฑ์หนงัสัตว ์การผลิต
กระดาษ การพิมพแ์ละโฆษณา การผลิตผลิตภณัฑแ์กว้และอโลหะ อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 
การผลิตยานยนต ์การก่อสร้าง การบริหารในส่วนราชการ และดา้นบริการอ่ืนๆ 

เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบแยกในแต่ละระดบัชั้นครัวเรือน พบว่า เม่ือครัวเรือนมีระดบัชั้น
รายได้ท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ ส่วนแบ่งในการบริโภคสินค้าและบริการและแต่ละสาขาการผลิตจะ
เปล่ียนแปลงไปตามรายไดท่ี้มี ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกบริโภค
สินคา้และบริการ คือ ครัวเรือนระดบัชั้นรายไดท่ี้ 1 ส่วนแบ่งในการบริโภคสินคา้ส่วนใหญ่อยู่ใน
สาขาการเกษตร ในส่วนครัวเรือนระดบัชั้นรายไดท่ี้ 2 – 8 ส่วนแบ่งในการบริโภคสินคา้ส่วนใหญ่
อยู่ในสาขาการคา้ปลีกและคา้ส่ง และในส่วนครัวเรือนระดบัชั้นรายไดท่ี้ 9 – 10 ส่วนแบ่งในการ
บริโภคสินคา้ส่วนใหญ่อยูใ่นสาขาโรงแรมและภตัตาคาร 
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ตารางที ่4.5  ส่วนแบ่งในการบริโภคสินคา้และบริการแต่ละสาขาการผลิตในแต่ละระดบัชั้น 
                     ครัวเรือน (Share of Goods and Services) (หน่วยเป็นร้อยละ) 
  

 
 

หมายเหตุ:  HH คือ ครัวเรือน ส าหรับการศึกษาน้ีแบ่งรายไดค้รัวเรือนออกเป็น 10 ระดบัชั้นรายได ้ 
                   คือ ระดบัชั้นรายไดท่ี้ 1 (ครัวเรือนท่ีจนท่ีสุด) จนถึงระดบัชั้นรายไดท่ี้ 10 (ครัวเรือนท่ี 
                   รวยท่ีสุด) 

สาขาการผลิต All Households HH 1 HH 2 HH 3 HH 4 HH 5 HH 6 HH 7 HH 8 HH 9 HH 10

การเกษตร 5.9810 15.4782 13.0319 11.2344 9.5316 6.8903 6.2828 5.5787 4.9181 4.3333 2.5587

การท าเหมืองถ่านหินและขดุเจาะน ้ามนั 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

พลงังาน น ้ามนัปิโตรเลียมและเช้ือเพลิง 6.6916 5.8883 5.7088 5.8697 5.9681 5.4474 5.7783 6.9885 7.6399 7.7178 6.9865

การท าเหมืองแร่โลหะ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

การท าเหมืองแร่อโลหะ 0.0084 0.0362 0.0294 0.0254 0.0193 0.0125 0.0084 0.0067 0.0032 0.0010 0.0003

การแปรรูปและการถนอมอาหาร 4.4384 7.2854 6.5017 6.1450 5.8325 4.9621 4.8619 4.6411 4.5424 4.1287 2.7149

โรงสีขา้วและการท าแป้ง 2.4284 5.4356 4.4587 4.1848 3.7694 2.8399 2.7767 2.4716 2.2215 1.8679 1.0815

การผลิตน ้าตาล 0.1731 0.3280 0.3144 0.3054 0.2766 0.2078 0.2007 0.1809 0.1682 0.1327 0.0741

อาหารอ่ืนๆ 1.3802 1.7141 1.8605 1.9091 1.6886 1.2698 1.1980 1.1722 1.2457 1.1065 1.4480

การผลิตเคร่ืองด่ืม 5.0904 5.9232 5.9335 6.4471 6.3559 5.0730 5.5442 5.5864 5.9359 5.1032 3.5336

การผลิตผลิตภณัฑจ์ากใบยาสูบ 1.0935 1.2600 1.3617 1.5231 1.7000 1.3819 1.4443 1.3856 1.2472 0.9392 0.4758

การป่ันดา้ย ทอผา้ ฟอก 0.2229 0.7462 0.5852 0.5673 0.4079 0.2918 0.2611 0.2163 0.1727 0.0876 0.0308

การผลิตเคร่ืองแต่งกาย 4.8964 3.3200 3.7085 3.3534 4.4070 3.5992 3.7743 3.7919 5.4242 5.2644 6.5838

การผลิตผลิตภณัฑห์นังสตัว์ 1.7954 0.3379 0.3483 0.3191 0.3663 0.3422 0.4121 0.4723 0.7347 2.5744 4.4066

การแปรรูปไมแ้ละผลิตภณัฑจ์ากไม้ 0.8092 0.6414 0.6610 0.7307 0.7353 0.8178 0.8847 0.8394 0.8589 0.8551 0.8065

การผลิตกระดาษ การพิมพ ์และการพิมพโ์ฆษณา 0.6283 0.3234 0.3535 0.3680 0.3980 0.4494 0.5090 0.5474 0.6493 0.8320 0.8427

เคมีภณัฑ์ 3.1184 4.2153 3.6375 3.6313 3.6295 2.7880 3.1034 3.1140 3.2806 3.0142 2.7494

การผลิตผลิตภณัฑย์าง 0.2557 0.2956 0.3284 0.2729 0.2789 0.2087 0.2149 0.2133 0.2702 0.2746 0.2578

การผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติก 0.3261 0.2608 0.2077 0.1814 0.2669 0.2071 0.2211 0.3428 0.4446 0.3909 0.3847

การผลิตผลิตภณัฑแ์กว้และอโลหะ 0.3043 0.1640 0.1746 0.1571 0.2134 0.0844 0.1337 0.1531 0.0811 0.4728 0.5938

อุตสาหกรรมเหลก็และเหลก็กลา้ 0.0004 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0003 0.0004 0.0004 0.0007

การผลิตผลิตภณัฑโ์ลหะ 0.3907 0.5874 0.6012 0.4720 0.4546 0.3261 0.3721 0.4022 0.4367 0.4203 0.2820

การผลิตเคร่ืองจกัรส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม 0.0599 0.0294 0.0404 0.0413 0.0425 0.0529 0.0649 0.0699 0.0748 0.0753 0.0579

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 2.9480 3.6331 3.0651 3.0277 3.1948 2.4836 2.2928 2.4618 2.7086 2.8492 3.4798

การผลิตยานยนต์ 4.6354 0.6602 0.9426 1.1866 1.5376 2.0025 1.9058 2.8543 4.6970 5.9873 9.0544

การผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ยานพาหนะ 0.0330 0.1057 0.0258 0.0304 0.0327 0.0071 0.0979 0.0171 0.0399 0.0461 0.0070

การผลิตสินคา้อุตสาหกรรมอ่ืนๆ 2.7706 0.5702 1.6578 0.8568 0.8716 0.7586 1.2164 1.4197 1.2208 2.1912 6.8111

การประปา 0.4227 0.6202 0.5571 0.5598 0.5268 0.4355 0.4528 0.4516 0.4547 0.4111 0.2853

การคา้ปลีกและคา้ส่ง 14.3042 13.5155 16.7288 17.4168 15.9399 25.0740 20.1959 17.0066 13.5971 10.2789 8.7447

การขนส่ง 7.8848 1.0105 1.4167 2.5958 5.2381 10.3104 10.3550 11.5657 8.5169 8.9379 7.8068

โทรคมนาคมและการส่ือสาร 1.8191 1.2767 1.5383 1.7190 1.8300 1.5878 1.7898 1.9541 2.1381 2.0986 1.7121

การก่อสร้าง 0.0060 0.0039 0.0063 0.0052 0.0048 0.0047 0.0061 0.0057 0.0054 0.0062 0.0073

โรงแรมและภตัตาคาร 11.0637 10.0118 10.6239 11.4575 11.6588 10.0581 11.1667 11.5954 12.4849 12.1090 9.9947

สถาบนัการเงิน 2.2519 1.8408 1.6693 1.6767 1.7123 1.5655 1.7767 2.1098 2.5266 2.7565 2.7221

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 5.1206 8.0319 6.8967 6.6748 6.0850 3.8888 5.9780 5.1075 5.2027 4.8701 4.0640

บริหารในส่วนราชการ 4.4096 3.7381 4.1380 3.9542 3.7295 3.3173 3.2391 3.5804 3.9647 5.1808 5.6716

บริการสาธารณะ 0.9441 0.4321 0.5785 0.6799 0.8232 0.7178 0.7988 0.8938 1.0444 1.0903 1.1874

ดา้นบริการอ่ืนๆ 1.2933 0.2784 0.3080 0.4200 0.4725 0.5359 0.6815 0.8019 1.0480 1.5944 2.5818

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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เม่ือวเิคราะห์ถึงผลกระทบดา้นสวสัดิการสังคมเม่ือราคาสินคา้เพิ่มสูงข้ึนจากการยกเลิกการ
อุดหนุนการใชน้ ้าของรัฐบาลผา่นการจดัเก็บภาษีมลพิษทางน ้ าในกรณีท่ีก าหนดให้ค่าใชจ่้ายในการ
บริโภคสินคา้และบริการเปล่ียนแปลงไปขณะท่ีการออมและรายไดข้องครัวเรือนคงท่ี ในตารางท่ี 
4.6 ภาพรวมพบวา่ เม่ือมีการยกเลิกการอุดหนุนการใชน้ ้ าของภาคอุตสาหกรรมในการจดัการมลพิษ
ทั้งหมดผา่นการจดัเก็บภาษีมลพิษทางน ้ าในทุกๆสาขาการผลิตในอตัราเดียวกนันั้น นอกจากส่งผล
กระทบต่อราคาสินคา้ในแต่ละสาขาการผลิตแตกต่างกนัแลว้ ยงัส่งผลกระทบในแต่ละระดบัชั้น
ครัวเรือนแตกต่างกนัดว้ย 
 
ตารางที ่4.6  ผลกระทบต่อสวสัดิการสังคม เม่ือมีการจดัเก็บภาษีมลพิษทางน ้า (กรณีท่ีมีการ 
                     เปล่ียนแปลงค่าใชจ่้ายในการบริโภคสินคา้และบริการของครัวเรือน) 
 

 
 
หมายเหตุ:  HH คือ ครัวเรือน ส าหรับการศึกษาน้ีแบ่งรายไดค้รัวเรือนออกเป็น 10 ระดบัชั้นรายได ้ 
                   คือ ระดบัชั้นรายไดท่ี้ 1 (ครัวเรือนท่ีจนท่ีสุด) จนถึงระดบัชั้นรายไดท่ี้ 10 (ครัวเรือนท่ี 
                   รวยท่ีสุด) 
 

จากตารางท่ี 4.6 เพื่อวเิคราะห์ขนาดผลกระทบท่ีเกิดข้ึนโดยเปรียบเทียบผลกระทบในแต่ละ
ระดบัชั้นครัวเรือน ผลการศึกษา พบวา่ เม่ือมีการยกเลิกการอุดหนุนการใชน้ ้ าของอุตสาหกรรมผา่น

BAU
ยกเลิกการอุดหนุนการ

จัดการมลพษิ
BAU

ยกเลิกการอุดหนุนการ

จัดการมลพษิ

All households 100 99.53 0 -0.473

HH 1 100 99.33 0 -0.668

HH 2 100 99.39 0 -0.605

HH 3 100 99.39 0 -0.609

HH 4 100 99.42 0 -0.577

HH 5 100 99.52 0 -0.482

HH 6 100 99.50 0 -0.502

HH 7 100 99.50 0 -0.501

HH 8 100 99.49 0 -0.506

HH 9 100 99.54 0 -0.462

HH 10 100 99.66 0 -0.336

ระดับช้ันของครัวเรือน

การใช้ relative price เปรียบเทยีบกบั BAU
ร้อยละการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายในการบริโภค

สินค้าและบริการ
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การจดัเก็บภาษีมลพิษทางน ้ า ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในทุกๆ ระดบัชั้นของครัวเรือนมีค่าใชจ่้ายในการ
บริโภคสินคา้และบริการลดลงเท่ากบัร้อยละ 0.473 เม่ือพิจารณาแยกในแต่ละระดบัชั้นรายไดข้อง
ครัวเรือน พบว่า ครัวเรือนในระดบัชั้นรายได้ท่ี 9 และ 10 มีค่าใช้จ่ายในการบริโภคสินค้าและ
บริการในแต่ละสาขาการผลิตลดลงในอตัราท่ีนอ้ยกวา่ค่าใชจ่้ายท่ีลดลงของทุกๆ ระดบัชั้นครัวเรือน 
โดยมีค่าใชจ่้ายในการบริโภคสินคา้และบริการลดลงเท่ากบัร้อยละ 0.462 และ 0.336 ตามล าดบั จาก
ผลการศึกษาขา้งตน้แสดงให้เห็นได้ว่า ส าหรับครัวเรือนท่ีมีระดบัชั้นรายได้สูงในประเทศ การ
เปล่ียนแปลงราคาสินคา้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการจบัจ่ายใช้สอยในการบริโภคสินคา้และบริการ
มากนกั แต่เม่ือพิจารณาในครัวเรือนท่ีมีระดบัชั้นรายไดต้ ่า (ครัวเรือนในระดบัชั้นรายไดท่ี้ 1 - 3) 
พบว่า เม่ือมีการจดัเก็บภาษีมลพิษทางน ้ ากบัสาขาการผลิตในภาคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจะมี
ตน้ทุนในการผลิตสินคา้เพิ่มข้ึน ส่งผลให้ราคาสินคา้มีการเปล่ียนแปลงยอ่มส่งผลกระทบต่อการใช้
จ่ายในการบริโภคสินค้าและบริการของครัวเรือนในกลุ่มน้ีค่อนข้างมาก ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายในการ
บริโภคสินคา้และบริการในแต่ละสาขาลดลงในอตัราท่ีมากกวา่ค่าใชจ่้ายท่ีลดลงของทุกๆ ระดบัชั้น
ครัวเรือน โดยมีค่าใช้จ่ายในการบริโภคสินคา้และบริการลดลงเท่ากบัร้อยละ 0.668 0.605 และ 
0.609 ตามล าดบั  

จากการวิเคราะห์ข้างตน้ทั้งการวิเคราะห์ส่วนแบ่งในการบริโภคสินค้าและบริการของ
ระดบัชั้นรายไดค้รัวเรือนในแต่ละสาขาการผลิต และการวิเคราะห์ผลกระทบดา้นสวสัดิการสังคม
เม่ือมีการยกเลิกการอุดหนุนการใช้น ้ าของอุตสาหกรรมผ่านการจดัเก็บภาษีมลพิษทางน ้ าในกรณี
ขา้งตน้ พบว่า ณ ระดบัราคาสินคา้ท่ีเปล่ียนแปลงไปในอตัราส่วนเดียวกนั ขนาดผลกระทบด้าน
สวสัดิการสังคมนั้นข้ึนอยูก่บัส่วนแบ่งในการบริโภคสินคา้และบริการของครัวเรือนในแต่ละสาขา
การผลิต คือ ถา้ครัวเรือนมีส่วนแบ่งในการบริโภคสินคา้และบริการมากกว่าในสาขาการผลิตท่ีมี
การปรับราคาสินคา้ในอตัราท่ีสูง ย่อมไดรั้บผลกระทบดา้นสวสัดิการสังคมมากกว่าครัวเรือนท่ีมี
ส่วนแบ่งในการบริโภคสินคา้และบริการนอ้ย เม่ือเปรียบเทียบในสาขาการผลิตเดียวกนั 
 

4.4  ผลกระทบของการจัดเกบ็ภาษมีลพษิทางน า้ต่อสวสัดิการสังคม ในกรณีทีร่ายได้ของ 
       ครัวเรือนเปลีย่นแปลง 
 
 ส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี มีการก าหนดสถานการณ์ 2 สถานการณ์ เพื่อน าผลท่ีได้มา
เปรียบเทียบกัน (เหมือนกับในหัวข้อ 4.3)  คือ สถานการณ์ BAU (สถานการณ์ปกติ) และ
สถานการณ์แบบท่ีรัฐบาลไดมี้การยกเลิกการอุดหนุนการใชน้ ้าของภาคอุตสาหกรรมผา่นการจดัเก็บ
ภาษีมลพิษทางน ้ าในอตัราท่ีท าให้ตน้ทุนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมสะทอ้นให้เห็นถึงตน้ทุนท่ี
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แทจ้ริง (รวมตน้ทุนทางสังคมเขา้ไปในตน้ทุนการผลิตดว้ย) โดยในการศึกษาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนใน
กรณีน้ี เป็นการศึกษาในกรณีท่ีเม่ือราคาสินคา้ในแต่ละสาขาการผลิตเพิ่มสูงข้ึน ส่งผลให้รายไดข้อง
ครัวเรือนในแต่ละระดบัชั้นรายไดเ้ปล่ียนแปลงไป ในขณะท่ีการออมและค่าใชจ่้ายในการบริโภค
สินคา้และบริการของครัวเรือนคงท่ี โดยผลท่ีไดน้ั้นจะแสดงให้เห็นถึงระดบัความตอ้งการในการ
ชดเชยรายไดข้องครัวเรือน เพื่อรักษาระดบัการใชจ่้ายในการบริโภคสินคา้และบริการให้คงเดิม เม่ือ
ราคาสินคา้เพิ่มสูงข้ึน ในการศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ช้ขอ้มูลจากตารางเมตริกซ์บญัชีสังคมเป็นขอ้มูลหลกั
ในการวิเคราะห์ นอกจากนั้นในการวิเคราะห์หาผลกระทบด้านสวสัดิการสังคมเม่ือรายได้ของ
ครัวเรือนเปล่ียนแปลงยงัข้ึนอยูก่บัดชันีราคาผูบ้ริโภค (Consumer Price Index: CPI) โดยท่ีค่าดชันี
ราคาผูบ้ริโภคของแต่ละครัวเรือนสามารถค านวณไดจ้ากผลรวมของราคาสินคา้ท่ีเปล่ียนแปลงไป
ในแต่ละสาขาการผลิตและถ่วงน ้ าหนกัดว้ยส่วนแบ่งในการบริโภคสินคา้และบริการของครัวเรือน
ในแต่ละสาขาการผลิต (Share of Goods and Services) ซ่ึงสามารถแสดงค่าดชันีราคาผูบ้ริโภค 
(CPI) ไดใ้นตารางท่ี 4.7 
 

ตารางที ่4.7  ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) และค่าใชจ่้ายในการบริโภคสินคา้และบริการของครัวเรือน 
                     แต่ละระดบัชั้นรายได ้
 

 
 

หมายเหตุ:  HH คือ ครัวเรือน ส าหรับการศึกษาน้ีแบ่งรายไดค้รัวเรือนออกเป็น 10 ระดบัชั้นรายได ้ 
                   คือ ระดบัชั้นรายไดท่ี้ 1 (ครัวเรือนท่ีจนท่ีสุด) จนถึงระดบัชั้นรายไดท่ี้ 10 (ครัวเรือนท่ี 
                   รวยท่ีสุด) 

BAU
ยกเลิกการอุดหนุนการ

จัดการมลพษิ
BAU

ยกเลิกการอุดหนุนการจัดการ

มลพษิ

All households 0 5.4076 4,400,544 4,638,508

HH 1 0 5.3624 158,840 167,357

HH 2 0 5.3787 209,674 220,951

HH 3 0 5.5037 238,937 252,087

HH 4 0 5.5251 280,183 295,664

HH 5 0 5.1225 383,844 403,507

HH 6 0 5.4132 404,378 426,268

HH 7 0 5.4109 448,180 472,431

HH 8 0 5.5727 493,123 520,603

HH 9 0 5.5134 619,757 653,927

HH 10 0 5.3355 1,163,629 1,225,714

ระดับช้ันของครัวเรือน

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI: ร้อยละ) ค่าใช้จ่ายในการบริโภคสินค้าและบริการของครัวเรือน (ล้านบาท) 
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จากตารางท่ี 4.7 เป็นการวเิคราะห์ถึงผลกระทบต่อค่าใชจ่้ายในการบริโภคสินคา้และบริการ
ในแต่ละระดบัชั้นรายไดข้องครัวเรือนวา่มีการเปล่ียนแปลงมากนอ้ยเท่าใดในแต่ละระดบัชั้นรายได้
ครัวเรือน เม่ือมีการจดัเก็บภาษีมลพิษทางน ้ ากบัภาคอุตสาหกรรม ส่งผลท าให้ระดบัราคาสินคา้
สูงข้ึน ค่าดชันีราคาผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงในการค านวณหาค่าใชจ่้ายในการบริโภคสินคา้และ
บริการของครัวเรือนท่ีเพิ่มข้ึนในกรณีน้ี สามารถค านวณไดจ้ากการน าดชันีราคาผูบ้ริโภคคูณกบั
ค่าใช้จ่ายเร่ิมต้นก่อนมีการจดัเก็บภาษีมลพิษทางน ้ ากับภาคอุตสาหกรรม (ในกรณี BAU) ผล
การศึกษา พบวา่ ในภาพรวมเม่ือมีการยกเลิกการอุดหนุนการใชน้ ้ าของอุตสาหกรรมผา่นการจดัเก็บ
ภาษีมลพิษทางน ้า ส่งผลใหต้น้ทุนในการผลิตสินคา้ของอุตสาหกรรมเพิ่มสูงข้ึน ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
ในทุกๆ ระดบัชั้นรายไดข้องครัวเรือน คือ ระดบัราคาสินคา้สูงข้ึนเท่ากบัร้อยละ 5.41 (สูงกวา่ราคา
สินคา้ BAU) ระดบัชั้นรายไดข้องครัวเรือนท่ีไดรั้บผลกระทบจากดชันีราคาผูบ้ริโภคเปล่ียนไปมาก
ท่ีสุด คือ ครัวเรือนในระดบัชั้นรายไดท่ี้ 8 และ 9 ซ่ึงมีค่าเท่ากบัร้อยละ 5.57 และ 5.51 เปอร์เซ็นต ์
ตามล าดบั เม่ือพิจารณาถึงการเปล่ียนแปลงค่าใช้จ่ายในการบริโภคสินคา้และบริการของครัวเรือน
เม่ือระดบัราคาสินคา้สูงข้ึน พบว่า เม่ือมีการยกเลิกการอุดหนุนการใช้น ้ าในภาคอุตสาหกรรมผ่าน
การจดัเก็บภาษีมลพิษทางน ้ าส่งผลให้ในทุกๆ ระดับชั้นรายได้ของครัวเรือนมีค่าใช้จ่ายในการ
บริโภคสินคา้และบริการมากข้ึนเท่ากบั 4,638,508 ลา้นบาท  

เม่ือวิเคราะห์ผลกระทบดา้นสวสัดิการสังคมเม่ือราคาสินคา้เพิ่มสูงข้ึนจากการยกเลิกการ
อุดหนุนการใชน้ ้ าของรัฐบาลผา่นการจดัเก็บภาษีมลพิษทางน ้ าในกรณีท่ีก าหนดให้รายไดใ้นแต่ละ
ระดบัชั้นครัวเรือนเปล่ียนแปลงไปขณะท่ีการออมและค่าใชจ่้ายในการบริโภคสินคา้และบริการของ
ครัวเรือนคงท่ี  ในตารางท่ี 4.8 ภาพรวมพบว่า เ ม่ือมีการยกเลิกการอุดหนุนการใช้น ้ าของ
ภาคอุตสาหกรรมในการจดัการมลพิษทั้งหมดผ่านการจดัเก็บภาษีมลพิษทางน ้ าในทุกๆสาขาการ
ผลิตในอตัราเดียวกนันั้น นอกจากส่งผลกระทบต่อราคาสินคา้ในแต่ละสาขาการผลิตแตกต่างกนั
แลว้ ยงัส่งผลกระทบในแต่ละระดบัชั้นครัวเรือนแตกต่างกนัดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 



52 

ตารางที ่4.8  ผลกระทบต่อสวสัดิการสังคม เม่ือมีการจดัเก็บภาษีมลพิษทางน ้า (กรณีท่ีมีการ 
                     เปล่ียนแปลงรายไดข้องครัวเรือน)  
 

 
 

 

หมายเหตุ:  HH คือ ครัวเรือน ส าหรับการศึกษาน้ีแบ่งรายไดค้รัวเรือนออกเป็น 10 ระดบัชั้นรายได ้ 
                   คือ ระดบัชั้นรายไดท่ี้ 1 (ครัวเรือนท่ีจนท่ีสุด) จนถึงระดบัชั้นรายไดท่ี้ 10 (ครัวเรือนท่ี 
                   รวยท่ีสุด) 
 

จากตารางท่ี 4.8 แสดงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อสวสัดิการสังคมในรูปแบบความตอ้งการ
การชดเชยรายไดใ้นแต่ละระดบัชั้นครัวเรือน เพื่อให้ครัวเรือนรักษาระดบัการใชจ่้ายในการบริโภค
สินคา้และบริการให้อยูใ่นระดบัเดิม (ก่อนมีการยกเลิกการอุดหนุนการใชน้ ้ าของภาคอุตสาหกรรม
ผา่นการจดัเก็บภาษีมลพิษทางน ้ า) ผลการศึกษา พบว่า เม่ือมีการยกเลิกการอุดหนุนการใชน้ ้ าของ
ภาคอุตสาหกรรมผา่นการจดัเก็บภาษีมลพิษทางน ้า ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในทุกๆ ระดบัชั้นรายไดข้อง
ครัวเรือน คือ มีความตอ้งการการชดเชยรายไดเ้ท่ากบั 237,964 ลา้นบาท เพื่อรักษาระดบัการบริโภค
สินคา้และบริการในสัดส่วนเท่าเดิม เม่ือพิจารณาแยกในแต่ละระดบัชั้นรายไดข้องครัวเรือน พบวา่ 
ครัวเรือนในระดบัชั้นรายไดสู้ง คือ ครัวเรือนระดบัชั้นรายได้ท่ี 8 9 และ10 เม่ือมีการจดัเก็บภาษี
มลพิษทางน ้ า ส่งผลให้ครัวเรือนในกลุ่มน้ีมีความตอ้งการชดเชยรายไดใ้นการบริโภคสินคา้และ
บริการมากท่ีสุด มีค่าเท่ากบั 62,085 34,170 และ 27,480 ลา้นบาทตามล าดบั ในทางกลบักนัเม่ือ
พิจารณาครัวเรือนในระดบัชั้นรายไดต้  ่า คือ ครัวเรือนในระดบัชั้นรายไดท่ี้ 1 2 และ 3 พบว่า เม่ือมี

BAU
ยกเลิกการอุดหนุน

การจัดการมลพษิ
BAU

ยกเลิกการอุดหนุน

การจัดการมลพษิ

All households 4,400,544 4,638,508 0 237,964

HH 1 158,840 167,357 0 8,518

HH 2 209,674 220,951 0 11,278

HH 3 238,937 252,087 0 13,150

HH 4 280,183 295,664 0 15,480

HH 5 383,844 403,507 0 19,663

HH 6 404,378 426,268 0 21,890

HH 7 448,180 472,431 0 24,251

HH 8 493,123 520,603 0 27,480

HH 9 619,757 653,927 0 34,170

HH 10 1,163,629 1,225,714 0 62,085

ระดับช้ันของครัวเรือน

ค่าใช้จ่ายในการบริโภคสินค้าและบริการของครัวเรือน (ล้านบาท) การชดเชยรายได้ครัวเรือน (ล้านบาท) 
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การจดัเก็บภาษีมลพิษทางน ้ า ส่งผลให้ครัวเรือนในกลุ่มน้ีมีความต้องการชดเชยรายได้ในการ
บริโภคสินคา้และบริการน้อยท่ีสุด คือ 8,518 11,278 และ 13,150 ล้านบาท ตามล าดบั จากผล
การศึกษาขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นวา่ เม่ือพิจารณาครัวเรือนภายใตก้ารบริโภคสินคา้และบริการในสาขา
การผลิตเดียวกนั ครัวเรือนท่ีมีรายไดใ้นการบริโภคสินคา้และบริการในระดบัชั้นท่ีสูงกวา่ครัวเรือน
ระดบัชั้นอ่ืนๆ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงของราคาสินคา้ ส่งผลให้ครัวเรือนในระดบัชั้นนั้นมีความ
ตอ้งการในการชดเชยรายได้ของครัวเรือนมากกว่าครัวเรือนในระดบัชั้นอ่ืนๆ ท่ีมีรายได้ในการ
บริโภคสินคา้และบริการนอ้ยกวา่ 

จากการวิเคราะห์ขา้งตน้ทั้งการวิเคราะห์ในเร่ืองของดชันีราคาผูบ้ริโภคของครัวเรือนและ
การวเิคราะห์ผลกระทบดา้นสวสัดิการสังคมเม่ือมีการยกเลิกการอุดหนุนการใชน้ ้าของอุตสาหกรรม
ผ่านการจดัเก็บภาษีมลพิษทางน ้ าในกรณีขา้งตน้ พบว่า ณ ระดบัราคาสินคา้ท่ีเปล่ียนแปลงไปใน
อตัราส่วนเดียวกนั ขนาดผลกระทบดา้นสวสัดิการสังคมนั้นข้ึนอยูก่บัส่วนแบ่งในการบริโภคสินคา้
และบริการของครัวเรือนในแต่ละสาขาการผลิต และการใชจ่้ายในการบริโภคสินคา้และบริการของ
ครัวเรือนก่อนมีการเปล่ียนแปลงราคาสินคา้ คือ ถา้ครัวเรือนมีการใช้จ่ายในการบริโภคสินคา้และ
บริการก่อนมีการเปล่ียนแปลงราคาสินคา้มากกว่าส่วนแบ่งในการบริโภคสินคา้และบริการ เม่ือมี
การปรับราคาสินคา้สูงข้ึน ยอ่มไดรั้บผลกระทบดา้นสวสัดิการมากกวา่ครัวเรือนท่ีมีการใช้จ่ายใน
การบริโภคสินคา้และบริการก่อนมีการเปล่ียนแปลงราคาสินคา้น้อยกว่าส่วนแบ่งในการบริโภค
สินคา้และบริการ 
 
  
 
 
 

 



 
บทที ่5 

 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 
5.1  สรุปผลการศึกษา 
  
 จากผลการศึกษาท าให้ทราบถึงสาเหตุของการท่ีรัฐบาลควรมีการจดัเก็บภาษีมลพิษทางน ้ า
โดยการยกเลิกการอุดหนุนการใช้น ้ าในภาคอุตสาหกรรม เน่ืองจากในปัจจุบนัรัฐบาลยงัคงมีการ
อุดหนุนการใช้น ้ าเป็นปัจจยัขั้นกลางในการผลิตสินคา้และบริการของภาคอุตสาหกรรมอยู่เป็น
จ านวนมาก และเพื่อให้ผูป้ระกอบการในแต่ละอุตสาหกรรมไดต้ระหนกัถึงตน้ทุนท่ีแทจ้ริงมากข้ึน 
(ตน้ทุนการผลิตสินคา้ท่ีรวมตน้ทุนทางสังคม) ในส่วนของในการวเิคราะห์ผลกระทบต่อราคาสินคา้
และสวสัดิการสังคม เม่ือมีการยกเลิกการอุดหนุนการใชน้ ้ าในภาคอุตสาหกรรมผา่นทางการจดัเก็บ
ภาษีมลพิษทางน ้า โดยเลือกใชว้ธีิการจดัเก็บภาษีแบบภายใตห้ลกัการจากผูก่้อมลพิษโดยตรง (PPP) 
ในอตัราคงท่ี พบว่า การจดัเก็บภาษีรูปแบบน้ีส่งผลกระทบต่อราคาสินคา้ในแต่ละสาขาการผลิต
แตกต่างกนั โดยสาขาการผลิตท่ีไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุด คือ สาขาบริการสาธารณะ สาขาอาหาร
อ่ืนๆ สาขาการผลิตกระดาษ การพิมพ์ และการโฆษณา และสาขาโรงแรมและภัตตาคาร ซ่ึง
ผลกระทบต่อราคาสินคา้มีความสอดคล้องกบัความเขม้ขน้ในการใช้ปัจจยัการผลิตในการผลิต
สินคา้ คือ สาขาการผลิตในภาคอุตสาหกรรมท่ีมีการใชน้ ้ าเป็นปัจจยัขั้นกลางในการผลิตสินคา้และ
บริการมาก เม่ือมีการจดัเก็บภาษีมลพิษทางน ้ าย่อมส่งผลให้สาขาการผลิตนั้นไดรั้บผลกระทบจาก
การเปล่ียนแปลงราคาสินคา้ท่ีเพิ่มสูงข้ึนมากเช่นกนั 
 เม่ือวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อสวสัดิการสังคม ในการศึกษาคร้ังน้ีได้แบ่งสถานการณ์
ออกเป็น 2 สถานการณ์ คือ สถานการณ์แบบ BAU (Business as Usual) คือ สถานการณ์ปกติไม่มี
การยกเลิกการอุดหนุนการใชน้ ้ าในอุตสาหกรรม และ สถานการณ์แบบท่ีมีการยกเลิกการอุดหนุน
การใชน้ ้ าของภาคอุตสาหกรรมจากภาครัฐ คือ มีการจดัเก็บภาษีมลพิษทางน ้ ากบัภาคอุตสาหกรรม
ในอตัราท่ีท าใหต้น้ทุนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมสะทอ้นให้เห็นถึงตน้ทุนท่ีแทจ้ริง (ตน้ทุนการ
ผลิตท่ืรวมตน้ทุนทางสังคม) ผลกระทบต่อสวสัดิการสังคมท่ีเกิดข้ึนจะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัส่วน
แบ่งในการบริโภคสินคา้และบริการ (Share of Goods and Services) ในกรณีท่ีค่าใช้จ่ายในการ
บริโภคสินคา้และบริการของครัวเรือนเปล่ียนแปลงไป (การออมและรายได้ของครัวเรือนคงท่ี) 
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พบว่า การจดัเก็บภาษีมลพิษทางน ้ ากบัภาคอุตสาหกรรมย่อมส่งผลกระทบให้ระดบัราคาสินค้า
สูงข้ึน ครัวเรือนท่ีมีรายไดต้  ่าจะมีการใชจ่้ายในการบริโภคสินคา้และบริการลดลงในอตัราท่ีมากกวา่
การลดลงของครัวเรือนท่ีมีรายไดสู้ง และในกรณีท่ีรายไดข้องครัวเรือนเปล่ียนแปลงไป (การออม
และการใช้จ่ายในการบริโภคสินค้าและบริการของครัวเรือนคงท่ี) เป็นการวิเคราะห์ถึงความ
ตอ้งการการชดเชยรายได้ในแต่ละครัวเรือนท่ีได้รับผลกระทบจากการจดัเก็บภาษีมลพิษทางน ้ า 
พบวา่ เม่ือระดบัราคาสินคา้สูงข้ึน เพื่อรักษาระดบัการบริโภคสินคา้และบริการของครัวเรือนให้อยู่
ในระดบัเดิม (บริโภคในปริมาณเท่าเดิม) ครัวเรือนท่ีมีรายไดสู้งมีความตอ้งการในการชดเชยรายได้
มากในอตัราท่ีสูงกวา่ครัวเรือนท่ีมีรายไดต้ ่า 
 

5.2  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

หากรัฐบาลตอ้งการใช้วิธีการจดัเก็บภาษีมลพิษทางน ้ ากบัภาคอุตสาหกรรมเป็นเคร่ืองมือ
ในการควบคุมมลพิษทางน ้ าของประเทศให้เกิดประสิทธิภาพ ส่ิงแรกท่ีรัฐบาลควรด าเนินการ คือ 
รัฐบาลควรมีการปรับปรุงกฏหมาย กฏระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ให้มีความชดัเจนก่อน เพื่อให้มีการ
ติดตามผลและมีการบงัคบัใช้กฏหมายของหน่วยงานราชการท่ีมีหน้าท่ีควบคุมดูแลในการควบคุม
มลพิษทางน ้า รวมถึงเป็นการกระตุน้ให้หน่วยภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งมีแรงจูงใจให้มีการ
คิดคน้วิธีการบ าบดัมลพิษทางน ้ าและมีการศึกษาการคน้ควา้วิจยัร่วมกนั เพื่อเป็นการลดตน้ทุนใน
การบ าบดั (Abatement Cost) ในรูปของ Share Use of Abatement Technology ระหวา่งผูก่้อมลพิษ
ด้วยกัน และเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมมีแรงจูงใจในการปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือมีการ
เปล่ียนแปลงปัจจยัการผลิตให้หันมาใช้ปัจจยัการผลิตท่ีส่งผลต่อมลพิษทางน ้ าน้อยลง  และควรมี
การศึกษาถึงพฤติกรรมผูผ้ลิตในภาคอุตสาหกรรม (Supply Side) และพฤติกรรมครัวเรือน (Demand 
Side) อย่างจริงจงั เพื่อสามารถก าหนดแนวทางและนโยบายท่ีสามารถแกไ้ขปัญหามลพิษทางน ้ าท่ี
เกิดข้ึนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ คือ ถา้รัฐบาลตอ้งการใชว้ิธีการจดัเก็บภาษีมลพิษทางน ้ าท่ีส่งผลต่อ
ค่าใช้จ่ายในการบริโภคสินคา้และบริการของครัวเรือน ผลท่ีตามมา คือ ครัวเรือนท่ีมีรายไดต้ ่าจะ
ไดรั้บผลกระทบมากกวา่ครัวเรือนท่ีมีรายไดสู้ง ดงันั้น รัฐบาลควรออกนโยบายช่วยเหลือครัวเรือน
ท่ีมีรายไดต้  ่าในกลุ่มน้ีควบคู่กบัการจดัเก็บภาษีมลพิษทางน ้า เพื่อไม่ใหป้ระเทศไดรั้บผลกระทบมาก
เกินไปจนส่งผลต่อการใช้จ่ายในประเทศ ท านองเดียวกนัถ้ารัฐบาลตอ้งการเน้นการจดัเก็บภาษี
มลพิษทางน ้ าท่ีส่งผลต่อรายได้ของครัวเรือน ผลท่ีตามมา คือ ครัวเรือนท่ีมีรายได้สูงจะได้รับ
ผลกระทบมากกวา่ครัวเรือนท่ีมีรายไดต้  ่า เน่ืองจากครัวเรือนท่ีมีรายไดสู้งจะสูญเสียรายไดใ้นอตัรา
ท่ีมากกวา่ครัวเรือนท่ีมีรายไดต้  ่า เม่ือมีการจดัเก็บภาษีมลพิษทางน ้ า ดงันั้น ถา้รัฐบาลตอ้งการรักษา
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ระดบัในการบริโภคสินคา้และบริการของครัวเรือนโดยเฉพาะครัวเรือนท่ีมีรายไดสู้งให้อยูใ่นระดบั
เดิม (บริโภคสินคา้และบริการในปริมาณเท่าเดิม) รัฐบาลควรมีนโยบายในการกระตุน้เศรษฐกิจ 
กระตุน้การจบัจ่ายใชส้อยในประเทศมากข้ึน 

 

5.3  ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
  
 ส าหรับขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป การศึกษาในคร้ังน้ีไดมี้การใช้อตัรา
ภาษีมลพิษทางน ้ าอัตราเดียวกันกับทุกๆ สาขาการผลิต เน่ืองจากข้อจ ากัดของข้อมูลท่ีใช้ใน
การศึกษา ซ่ึงอาจส่งผลท าให้ผลการศึกษาท่ีออกมาไม่ตรงกบัความเป็นจริง แต่ยงัสามารถบอกถึง
ภาพรวมของผลกระทบต่อราคาสินคา้และสวสัดิการสังคมท่ีจะเกิดข้ึนได ้ในอนาคตถา้มีขอ้มูลท่ี
ครอบคลุมและครบถว้นมากพอก็สามารถท าการศึกษาวเิคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนโดยใชอ้ตัราภาษี
ในแต่ละสาขาการผลิตท่ีแตกต่างกนัได ้รวมทั้งสามารถท าการศึกษาให้ครอบคลุมมลพิษดา้นอ่ืนๆ 
เช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษขยะมูลฝอย มลพิษทางเสียง เพื่อสามารถน าผลท่ีไดม้าเป็นตวัก าหนด
วิธีการแก้ไขปัญหามลพิษในประเทศท่ีมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการ
วเิคราะห์ผลกระทบของการจดัเก็บภาษีมลพิษทางน ้ าโดยใชแ้บบจ าลอง Leontief Price Model และ 
Social Welfare Effect ส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไปควรน าแบบจ าลองอ่ืนๆ ท่ีครอบคลุมในการ
วิเคราะห์ผลกระทบ และสามารถบอกผลการศึกษาได้ในหลายๆ ด้าน เช่น การศึกษาโดยใช้
แบบจ าลองดุลยภาพทางเศรษฐกิจทัว่ไป (CGE) ในการวิเคราะห์ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
ทั้งหมด เป็นตน้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวเิคราะห์หาผลกระทบในดา้นต่างๆ ไดอ้ยา่งละเอียดมากข้ึน 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงผลกระทบของการจัดเก็บภาษีมลพิษทางน ้ ากับ
ภาคอุตสาหกรรมท่ีส่งผลต่อราคาสินคา้และสวสัดิการสังคม ในความเป็นจริงยงัมีอีกหลายประเด็น
ท่ีน่าสนใจท าการวิเคราะห์ผลกระทบจากการจดัเก็บภาษีมลพิษทางน ้ าทั้งประเด็นในเชิงกวา้งและ
ประเด็นในเชิงลึก เช่น การเปรียบเทียบผลกระทบของการจดัเก็บภาษีมลพิษทางน ้ าต่อภาคธุรกิจ 
โดยเฉพาะธุรกิจท่ีมีขนาดเล็ก (SME) การวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนของการใช้นโยบายการ
จดัเก็บภาษีมลพิษทางน ้า เป็นตน้ 
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