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จากการศกึษาของ OECD เรื�อง 
เมื�อปี 2007 พบว่ามีมาตรการทาง
ภาษีสิ�งแวดล้อม(Eco-tax)ที�ใช้
ในกลุม่ประเทศเหลา่นี /มากถึง 375 
รายการ เช่น การเก็บภาษีนํ /ามนั
เชื /อเพลิง รถยนต์ ขยะและของเสีย 
สารเคมีกําจดัศตัรูพืช ฯลฯ โดยใน

การเกบ็ภาษีสิ�งแวดล้อมและEarmarked tax ในต่างประเทศ

สารเคมีกําจดัศตัรูพืช ฯลฯ โดยใน
จํานวนภาษีที�เก็บนี /เป็นประเภทภาษี
ที�ใช้ประโยชน์ในวตัถปุระสงค์เฉพาะ 
มีสดัสว่นมากถึง 1 ใน 3 และการ
เก็บภาษีในลกัษณะดงักลา่วมี
แนวโน้มเพิ�มมากขึ /นเป็นลําดบั



Austria [Fertiliser tax repealed in 1994]

Belgium [Flemish manure tax abolished in 2007]

Pesticides tax

Denmark Pesticide  tax 

Tax on nitrogen 

Tax on phosphorus in animal food 

Finland [Pesticide tax abolished]

[Fertiliser tax repealed in 1994]

France Pesticide tax 

Greece Charge to acquire grazing rights on public lands 

การเก็บภาษีสารเคมีและการเกษตรในยุโรป

Greece Charge to acquire grazing rights on public lands 

Italy Phytosanitary products tax 

Netherlands [Nutrient surplus tax - Mineral Accounting System (MINAS) discontinued in 

2006 ]

Norway Pesticide  tax 

[Fertiliser tax removed in 2000]

Sweden Tax on pesticides 

Tax on commercial fertilisers abolished in December 2010

Switzerland [Pesticide tax potentially terminated]

[Fertiliser tax potentially terminated]



ประเทศนอรเวย์
• นอรเวย์เริ�มเก็บภาษีสารเคมีกําจดัศตัรูพืชมาตั /งแตป่ี 1988 โดยในระยะแรก

เก็บในอตัรา 2% ของราคาขายปลีก (ไมร่วมการจดัเก็บในรูปค่าธรรมเนียม
การขึ /นทะเบียน คา่ใช้จ่ายเพื�อทดสอบประสทิธิภาพและการตกค้าง รวมถงึ
การตรวจรับรองและกระบวนการขึ /นทะเบียน)

• ในปี 1998 ได้เพิ�มอตัราภาษีสารเคมีเพิ�มขึ /นเป็น 15.5% ของราคาขายปลีก
• ในปี 1999  ใช้ระบบภาษีซึ�งกําหนดระดบัภาษีตามผลตอ่สิ�งแวดล้อมและในปี 1999  ใช้ระบบภาษีซึ�งกําหนดระดบัภาษีตามผลตอ่สิ�งแวดล้อมและ

สขุภาพเข้ามาแทนระบบภาษีแบบเดิม  โดยแบง่ระดบัสารเคมีกําจดัศตัรูพืช
ออกเป็นระดบัอนัตรายร้ายแรงต่างๆ โดยจะจดัเก็บภาษีในระดบัสงูถ้ามีการ
ใช้สารเคมีอนัตรายร้ายแรงมาก  นวตักรรมนี /ใช้ควบคูก่บัการดําเนินการใน
ระดบัพื /นที�  area-based approach)  โดยหากมีการใช้สารเคมี
ในปริมาณมากตอ่พื /นที�ก็จะเพิ�มอตัราภาษีไปพร้อมๆกนั



สูตรการเก็บภาษีสารเคมีในนอรเวย์

ภาษีต่อกโิลกรัม = ภาษีพื 'นฐาน (20 NOK) X ค่าแฟกเตอร์
ความเป็นอันตราย X 1,000/ค่ามาตรฐานที�กาํหนดสาํหรับการใช้ต่อ
หน่วยพื 'นที�



ประเทศเดนมาร์ค
• เริ�มเก็บภาษีสารเคมีครั /งแรกในปี 1986 โดยเก็บภาษีในอตัราเพียง 3% 

ของราคาขายปลีก และเพิ�มเป็นเฉลี�ย 15% ในปี 1996  และเพิ�มเป็นเฉลี�ย 
37% ในปี 1997 
• ปัจจบุนั เดนมาร์กมีการเก็บภาษี Earmarked tax ในสารเคมีกําจดั
ศตัรูพืชในอตัรา 3-54% ของราคาขายปลีก โดยกําหนดจากประเภทของ
สารเคมีออกเป็น 3 ระดบัภาษี
• สําหรับรายได้จากภาษีสารเคมีสามารถเก็บได้ 44 ล้าน DKK  ในปี 

ระดับภาษี ประเภท

54% ของราคาขายปลีก สารกําจดัแมลง, สารกําจดัเชื /อโรคและแมลงในดิน

34%ของราคาขายปลีก สารกําจดัเชื /อรา, สารกําจดัวชัพืช, สารเร่งการเจริญเตบิโต

3%ของราคาขายปลีก สารกําจดัหน ูกระตา่ย และสารกําจดัเชื /อราที�ใช้กบัเนื /อไม้

• สําหรับรายได้จากภาษีสารเคมีสามารถเก็บได้ 44 ล้าน DKK  ในปี 
1994  และเพิ�มสงูขึ /นเป็น 298 ล้าน DKK ในปี 1998 ซึ�งเป็นผลมา
จากการขึ /นอตัราภาษี



ประเทศสวีเดน
• การเก็บภาษีเป็นสว่นหนึ�งของแผนในการลดการใช้สารเคมีลง  50% ให้ได้

ภายในปี 1996 ของสวีเดน
• การเก็บภาษีเริ�มต้นในปี 1984 โดยในระยะแรกเก็บภาษีเพียง 4 SEK ตอ่สาร

ออกฤทธิI 1 กิโลกรัม ก่อน แล้วเพิ�มเป็น 8 SEK ในปี 1988   และเพิ�มเป็น 20 
SEK ในปี 1994 ในขณะที�ปัจจบุนัจดัเก็บภาษีในอตัรา 30 SEK (3.25 
EUR)  สําหรับ 1 กิโลกรัมสารออกฤทธิI

• รายได้จากการเก็บภาษีมีมลูคา่ 38 ล้าน SEK ในปี 1998 โดยเก็บจาก• รายได้จากการเก็บภาษีมีมลูคา่ 38 ล้าน SEK ในปี 1998 โดยเก็บจาก
ผู้ประกอบการจํานวน 44 

• ภาษีเกือบทั /งหมดเป็น earmarked tax ใช้สําหรับ The 
Pesticide Action Programme

• ตั /งแตป่ี 1995 เป็นต้นมา รายได้จากการจดัเก็บภาษีสารเคมีได้ถกูจดัสง่เข้า
งบประมาณกลางของรัฐ แตร่ัฐบาลได้จดัสรรงบประมาณให้กบัโปรแกรม
ปฏิบตัิการสารเคมีในระดบัเดียวกบัที�เคยได้รับจาก earmarked tax   



ความสาํเร็จของมาตรการทางภาษีและมาตรการอื�นๆ
ในการจัดการปัญหาสารเคมีกาํจัดศัตรูพืชและความปลอดภัยทางอาหาร





ปัจจบุนัสวีเดนมีการใช้สารเคมีกําจดัศตัรูพืชเฉลี�ยเพียง 0.5 กิโลกรัมตอ่
แฮกตาร์ ในขณะที�คา่เฉลี�ยของยโุรปอยูท่ี� 2.2 กิโลกรัมตอ่แฮกตาร์



ระดบัความปลอดภยัของอาหาร 
โดยวดัจากสถิติการตกค้างของสารเคมีกําจดัศตัรูพืชในระดบัที�เกินมาตรฐานลดลง
เหลือระดบัเพียง 3-4% ของจํานวนการสุม่ตรวจเทา่นั /น  ในขณะที�ในประเทศไทย
จากการสุม่ตรวจของเครือข่ายเตือนภยัสารเคมีกําจดัศตัรูพืชนั /นมีระดบัการตกค้างสงู
กวา่คา่มาตรฐานโดยเฉลี�ยถงึ 25-35% (คา่ MRL ของประเทศไทยกํากําหนด
มาตรฐานไว้ตํ�ามากเมื�อเปรียบเทียบกบัยโุรป)



การวเิคราะห์
• ความสําเร็จในการลดการใช้สารเคมีกําจดัศตัรูพืชในกลุม่ประเทศนอร์ดิค เช่น 

เดนมาร์ค นอรเวย์ และสวีเดน เกิดขึ /นจาก 3 ปัจจยัสําคญัคือ
1)Precaution Principle และ cut off criteria 
2) แผนการลดพื /นที�การใช้สารเคมี สง่เสริมเกษตรกรรมอินทรีย์ 
3) การใช้มาตรการทางภาษีที�เข้มงวด 

• จากการศกึษาพบวา่ การจดัเก็บภาษีโดยกําหนดภาษีตามระดบัความเป็น
อนัตรายจะเป็นประโยชน์มากกวา่ในการควบคมุและลดการใช้สารเคมี
จากการศกึษาพบวา่ การจดัเก็บภาษีโดยกําหนดภาษีตามระดบัความเป็น
อนัตรายจะเป็นประโยชน์มากกวา่ในการควบคมุและลดการใช้สารเคมี

• ระดบัภาษีที� 5-8% นั /นสง่ผลกระทบตอ่พฤติกรรมในการลดการใช้สารเคมี
คอ่นข้างช้า โดยระดบัภาษีที�จะมีผลตอ่การเปลี�ยนแปลงการใช้คือระดบัภาษีที� 
25% ซึ�งจะทําให้มีการลดปริมาณการใช้สารเคมีได้ระหวา่ง 4-10%  ดงันั /น
การใช้มาตรการทางภาษีจงึควรดําเนินไปพร้อมๆกบัมาตรการอื�นๆ โดยเฉพาะ
การพฒันาทางเลือกอื�นในการควบคมุกําจดัศตัรูพืช 



วิกฤตสารเคมีกาํจัดศัตรูพืชและความปลอดภยัทางอาหาร





ลาํดบัสาํคัญที�เป็นสาเหตุของปัญหาสารเคมีกาํจัดศัตรูพชื
• ปัญหาผลประโยชน์ทบัซ้อนของกลุม่ผลประโยชน์จากสารเคมีกําจดัศตัรูพืช การ

ขาดการมีสว่นร่วมของประชาชน และหน่วยงานด้านสขุภาพ/สิ�งแวดล้อม
• ไมไ่ด้ดําเนินการจดัการปัญหาสารเคมีที�ต้นตออยา่งเพียงพอ
• การขาดมาตรการทางภาษีเพื�อมาใช้ในการจดัเก็บภาษีจากสารเคมีกําจดั

ศตัรูพืช โดยนํามาภาษีดงักลา่วมาใช้เพื�อจดัการปัญหาสารเคมีกําจดัศตัรูพืช
• ประชาชนขาดข้อมลูเกี�ยวกบัสถานการณ์ของปัญหาสารเคมี
• ขาดมาตรการในการควบคมุการโฆษณาสารเคมีกําจดัศตัรูพืช

ประชาชนขาดข้อมลูเกี�ยวกบัสถานการณ์ของปัญหาสารเคมี
• ขาดมาตรการในการควบคมุการโฆษณาสารเคมีกําจดัศตัรูพืช
• การบงัคบัใช้กฎหมายอย่างจริงจงัของหน่วยงานที�เกี�ยวข้องตลอดหว่งโซข่อง

การจดัการสารเคมี
• ความไมร่ับผิดชอบของผู้ประกอบการสารเคมีกําจดัศตัรูพืช ผู้ประกอบการ รวม

ไปถงึเกษตรกรและผู้ ทําการผลติทางการเกษตร
• การขาดการจดัการและพฒันาข้อมลูที�เกี�ยวกบัการสารเคมีตั /งแตต่้นทางจนถงึ

ปลายทาง



ข้อเสนอแนะแนวทางในการจัดเก็บภาษีเฉพาะ
1) จดัเก็บภาษีสารเคมีกําจดัศตัรูพืชในระดบัตั /งแต ่12.5-50% ของมลูคา่การขาย
ปลีกสารเคมีกําจดัศตัรูพืช ทั /งนี /โดยจดัเก็บภาษีตามระดบัของความอนัตราย
ร้ายแรงของสารเคมีกําจดัศตัรูพืช  และอาจดําเนินการเป็นขั /นบนัได 
2) กําหนดสดัสว่นให้มีการนําภาษีสารเคมีกําจดัศตัรูพืชเพื�อนํามาเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบ และจดัการปัญหาสารเคมี 
• เยียวยาปัญหาเกษตรกรและผู้บริโภค 40% 
• สนบัสนนุเกษตรกรรมอินทรีย์และพฒันาทางเลือก40% • สนบัสนนุเกษตรกรรมอินทรีย์และพฒันาทางเลือก40% 
• เฝ้าระวงัสารเคมีกําจดัศตัรูพืช และการสนบัสนนุการวิจยัทางนโยบาย 20%
3) ดําเนินการภายใต้การกํากบัของคณะกรรมการที�เป็นอิสระจากการแทรกแซง
ของกลุม่ผลประโยชน์เกี�ยวกบัสารเคมีกําจดัศตัรูพืช หรือดําเนินการจดัตั /งองค์กร
อิสระภายใต้การกํากบัของรัฐเพื�อดําเนินการ เช่น ข้อเสนอในการสง่เสริม
เกษตรกรรมยั�งยืนและอาหารที�ปลอดภยัของ สภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม
แหง่ชาติ และสภาเกษตรกรแหง่ชาติ เป็นต้น



1) สารเคมีที�ตอ้งยกเลิกการใชโ้ดยเร็ว มี 5 
ชนิดไดแ้ก่ คาร์โบฟรูาน เมโทมิล คลอร์ไพรี
ฟอส ไกลโฟเสท และพาราควอท สารเหล่านี2 มี
หลกัฐานแน่ชดัวา่เป็นอนัตรายร้ายแรง และ
หลายประเทศยกเลิกการใชแ้ลว้
2) สารเคมีที�ตอ้งจาํกดัการใชอ้ยา่งเขม้งวดและ
เตรียมการใหม้ีการยกเลิกเมื�อมี ขอ้มูล
สนบัสนุนเพิ�มเติม จาํนวน 22 ชนิดสนบัสนุนเพิ�มเติม จาํนวน 22 ชนิด
3) สารเคมีที�เป็นอนัตราร้ายแรงอีก 128 ชนิด 
เสนอใหเ้ป็นสารที�ตอ้งกาํหนดเป็นสารเฝ้า
ระวงั หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งตอ้งติดตามและ
ศึกษาผลกระทบอยา่งใกลช้ิดเพื�อใหม้ีการ 
ควบคุมอยา่งเขม้งวดต่อไป



ประสบการณ์ในกรณีการเฝ้าระวังตรวจสอบโดยกลไกอสิระ


