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บทคัดย่อ
ปัญหาภัยแล้งเป็นอุปสรรคสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยและสร้าง
ความเสียหายให้แก่ภาคเกษตรกรรมซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่
เกษตรกรรมที่ยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งน้าสาธารณะได้ ส่งผลให้รัฐต้องสูญเสียงบประมาณ
มหาศาลเพื่อบรรเทาแก้ไขปัญหาและต้องจัดทาบริการสาธารณะด้านน้าให้แก่ประชาชนในพืน้ ที่
ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงแหล่งน้าสาธารณะเพื่อให้มีแหล่งน้าสารองไว้ใช้ในทาเกษตรกรรม แต่การ
จัดทาบริการสาธารณะด้านน้าย่อมเป็นการสร้างภาระด้านงบประมาณให้กับรัฐด้วยเช่นกัน การ
กาหนดราคาน้าจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้รัฐมีรายได้ เพื่อนาไปชดเชยกับรายจ่ายอันเป็น
ต้นทุนในการบริหาร เช่น ต้นทุนการจัดหาน้า ต้นทุนบริหาร และต้นทุนบารุงรักษา
จากการศึกษาการกาหนดราคาค่าน้าภาคเกษตรกรรมตามกฎหมายของต่างประเทศ
พบว่า สาธารณรัฐประชาชนจีน และรัฐแคลิฟอร์เนีย ชองประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) มีการ
บังคับใช้กฎหมายภาษีและค่าธรรมเนียมเรียกเก็บค่าน้าภาคเกษตรกรรมจากแหล่งน้าสาธารณะ
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ส่งผลให้ภาคเกษตรกรรมของแต่ละประเทศมี GDP ที่สูงขึ้น เนื่องจากสามารถลดต้นทุนในการ
บริหารจั ด การน้ าลง และมี รายได้ เพื่ อน าไปใช้ วิ จั ย และพั ฒ นาด้ า นเกษตรกรรมให้ ก ารท า
เกษตรกรรมใช้น้าในปริมาณที่ลดลงแต่ยังคงสามารถสร้างผลผลิตได้เพิ่มขึ้น
บทความฉบั บ นี้ จึ ง ได้ ศึ ก ษาโครงสร้ า งภาษี แ ละค่ า ธรรมเนี ย มน้ าของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน กับรัฐแคลิฟอร์เนียของประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) และเสนอแนะให้มีการตรา
พระราชบัญญัติภาษีน้าขึ้นเป็นกฎหมายฉบับใหม่ และแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า
พ.ศ. 2561 โดยกฎหมายทั้งสองฉบับจะต้องประกอบไปด้วยบทบัญญัติตามโครงสร้างทางภาษี
และโครงสร้างทางค่าธรรมเนียม บทบัญญัติมอบอานาจหน่วยงานท้องถิ่นเป็นผู้เรียกเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียมน้าภาคเกษตรกรรม บทบัญญัติให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมบริหาร
จัดการน้าในท้องถิ่น และบทบัญญัติอันเกี่ยวกับต้นทุนที่ต้องนารายได้จากการจัดเก็บภาษีไป
ชดเชย
ค้าส้าคัญ: ภาษีนา,้ ค่าธรรมเนียมน้า, ภาษีท้องถิ่น, น้าภาคเกษตรกรรม, ภาษีนาชลประทาน
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Abstract
Drought impacts national water resources and national economic
development, continually affecting Thailand despite governmental budgeting to
address the problem, especially for agricultural land, with the highest water use,
which cannot access the public water supply. The government has a
responsibility to provide a public water supply benefiting local residents as well
as building public water supplies or services that would entail administrative,
water supply, operational, and maintenance costs. An alternative method, water
pricing, would improve water management, drought mitigation, and
governmental revenue. Agricultural water pricing challenges the government
through conflicts with agricultural residents by levying taxes and fees for water
use in the farming sector. To levy agricultural water taxes and fees equitably,
reducing conflicts with farmers, the consent of farmers for levying should be
obtained.
An international comparative legal study indicated that in other
agricultural regions such as the People's Republic of China and the state of
California in the United States of America (USA), levying taxes and fees on public
utility water, natural water, and agriculture sector water use developed
agricultural economies with high gross domestic products (GDPs) and agricultural
development with efficient water use for technological farming.
In addition, water tax and fee structures were studied to be enabled by
enacting new water tax legislation for agriculture water taxation and amending
the Water Resources Act B.E. 2561 (2018; The Act) by stipulating more detailed
provisions relating to agricultural water fee collection. Both laws should comprise
provisions on agricultural water taxation and fee structures, permitting local
authorities to collect agricultural water taxes and fees, allowing residents to
participate in water management, and costs requiring taxation revenue to
compensate for public spending.
Keywords: Water tax, Water fee, Local Tax, Agricultural Water, Irrigation Tax.
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1. บทน้า/ความเป็นมา
ปัญหาน้าแล้ง ภัยแล้ง เป็นปัญหาสาคัญที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทยมา
อย่างยาวนาน ข้อมูลจากศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ได้รายงานสถานการณ์ภัยแล้งในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 - กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
พบว่ามีพื้นเกษตรกรรมได้รับความเสียหายรวม 1,624,501 ไร่ ในจานวนนี้เป็นพื้นที่เพาะปลูก
ข้าว 1,442,674 ไร่ คิดเป็นสัดส่วน 89% ของพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายทั้งหมด ส่วน
ที่เหลือเป็นพื้นที่เพาะปลูกพืชไร่ 180,684 ไร่ และพื้นที่เพาะปลูกพืชสวนและอื่น ๆ อีก 1,143
ไร่ สร้างความเสียหายกว่า 2,500 ล้านบาทให้แก่ประเทศไทย1 ปัญหาน้าแล้งส่งผลกระทบต่อ
เกษตรกรซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ในประเทศทาให้ไม่สามารถทาเกษตรกรรมและสร้างรายได้
เพื่อเลี้ยงชีพในเศรษฐกิจปัจจุบันที่บังคับให้ต้องมีการใช้เงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้า
และบริการ การขาดรายได้ของเกษตรกรจึงก่อให้เกิดปัญหาหนี้สินครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นและส่งผล
ต่อการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการภายในประเทศลดลง รัฐซึง่ มีหน้าที่ในการแก้ไขและบรรเทา
ปัญหาน้าแล้งจึงมีการนางบประมาณจากภาษีมาใช้สร้างแหล่งเก็บน้าขนาดต่าง ๆ เก็บกักน้า
และน างบประมาณจากภาษี ม าใช้บรรเทาผลกระทบจากปัญ หาน้าแล้งที่เกิด ขึ้ น การสร้าง
โครงการแหล่งเก็บน้าและการบรรเทาความเสียหายจากปัญหาน้าแล้งสร้างต้นทุนในการบริหาร
จัดการทาให้รัฐสูญเสียงบประมาณจานวนมาก อีกทั้งภาคเกษตรกรรมยังเป็นภาคเศรษฐกิจที่มี
การใช้น้าภายในประเทศสูงที่สุดจึงก่อให้เกิดแนวคิดในการกาหนดราคาค่าน้า (Water Pricing)
เพื่อเรียกเก็บค่าน้าจากการใช้น้าสาธารณะตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. 2561 ในช่วง
ระหว่างขั้นตอนการร่างกฎหมายทรัพยากรน้าในประเทศ ปรากฎว่ามีเสียงคัดค้านการเก็บค่าน้า
ภาคเกษตรกรรมเกิดขึ้ นด้วยเหตุผลที่ว่าการเก็บค่าน้าภาคเกษตรกรรมเป็นการซ้าเติมสถานะ
ทางเศรษฐกิจของเกษตรกรส่งผลให้ต้องรับภาระเพิ่มขึ้นและดารงชีพในยุคเศรษฐกิจในปัจจุบัน
ได้อย่างยากลาบาก ในกฎหมายดังกล่าวจึง ไม่ได้บัญญัติถึงการเก็บค่าน้าภาคเกษตรกรรมไว้
อย่างชัดเจน ผู้เขียนจึง ได้ทาการศึกษาการเก็บค่าน้าภาคเกษตรกรรมในประเทศไทยและพบ
ประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้
1. การเก็บค่าน้าภาคเกษตรกรรมในประเทศไทยยังไม่มีการเก็บค่าน้าภาคเกษตรกรรมใน
รูปแบบภาษีและค่าธรรมเนียม การเก็บค่าน้าภาคเกษตรกรรมจะเป็นการสร้างความขัดแย้ง
ระหว่างเกษตรกรกับรัฐบาลไทยและอาจทาให้กระทบต่อฐานเสียงของรัฐบาลได้ เมื่อใดที่มี
นโยบายเรียกเก็บค่าน้าก็มักจะก่อให้เกิดกระแสคัดค้านการเก็บค่าน้าภาคเกษตรกรรมเสมอมา
จากการศึกษาการเก็บค่าน้าภาคเกษตรกรรมในประเทศไทยตามที่ปรากฎในกฎหมายบริหาร
จัดการน้าในประเทศไทย 2 ฉบับได้แก่ พระราชบัญญัติชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 และ
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. 2561 พบว่า พระราชบัญญัติชลประทานหลวง พ.ศ. 2485
1
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ได้มีบทบัญญัติในสิทธิหน่วยงานรัฐเรียกเก็บค่าชลประทานในอัตราไม่เกินไร่ละ 5 บาทต่อปี2 แต่
การจะเก็ บ ค่ า น้ าชลประทานตามกฎหมายได้ จ ะต้ อ งมี ก ารออกกฎหมายล าดั บ รอง คื อ
กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดเก็บค่าน้า แต่ปรากฏว่าผ่านมาเกือบ 8
ทศวรรษ ก็ยังไม่การออกกฎกระทรวงเรียกเก็บค่าชลประทานตามพระราชบัญญัติชลประทาน
หลวง พ.ศ. 2485 แต่ประการใด3 ต่อมาพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ
การใช้น้าภาคเกษตรกรรมจึงอาจมีการตีความว่าเป็นการใช้น้าสาธารณะประเภทที่หนึ่ง ซึ่งเป็น
การใช้น้าในลักษณะเพื่อการยังชีพ4 และไม่ต้องเสียค่าใช้น้าสาธารณะตามกฎหมายฉบับนี้ 5
ประกอบกับที่ประชุมของคณะกรรมกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ ฉบับลงวันที่ 10 กันยายน
พ.ศ. 2564 ได้มีการเสนอในที่ประชุมว่าการเก็บค่าน้าภาคเกษตรกรรมยังไม่ควรให้มีการเก็บค่า
น้าสาหรับการทาเกษตรกรรมซึ่ง อาจตีความได้ ว่า การใช้น้าภาคเกษตรกรรมเป็น การใช้ น้ า
ประเภทที่หนึ่ง แต่อาจให้มีการพิจารณาถึงการเก็บค่าน้าในช่วงน้าแล้งหรือฤดูแล้ง ในภายหน้า6
อย่างไรก็ตามการเก็บค่าน้าในช่วงน้าแล้งหรือฤดูแล้งยังไม่ปรากฏชัดเจนในรูปแบบกฎหมาย
ดังนั้น การเก็บค่าน้าภาคเกษตรกรรมตามที่ปรากฏในกฎหมายบริหารจัดการน้าทั้งสองฉบับ จึง
ยังไม่มีการนาเก็บค่าน้าภาคเกษตรกรรมในประเทศไทยทั้งในรูปแบบภาษีและค่าธรรมเนียม
2. พระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. 2561 ยังขาดความชัดเจนเกี่ยวกับบทบัญญัติค่าน้า
ภาคเกษตรกรรม การแบ่งประเภทของการใช้น้าสาธารณะออกเป็น 3 ประเภทตามบทบัญญัติ
ในมาตรา 41 นั้น ไม่ได้แบ่งประเภทการใช้น้าสาธารณะอย่างชัดเจน เป็นเพียงการยกตัวอย่าง
การใช้ น้ าสาธารณะเท่านั้น การจั ด ประเภทการใช้น้าสาธารณะต่ าง ๆ จึ ง ต้ องพิ จารณาจัด
ประเภทตามตัวอย่างตามที่ยกไว้ในบทบัญญัติของกฎหมาย ก่อให้เกิดการตี ความการใช้น้า
สาธารณะว่าเป็นการใช้น้าในลักษณะหนึ่งจะต้องจัดอยู่ในการใช้น้าประเภทใด ดังเช่น กรณีการ
ใช้น้าภาคเกษตรกรรมสามารถเป็นไปได้ทั้งการใช้น้าสาธารณะประเภทที่หนึ่ง คือ เป็นการใช้น้า
สาธารณะเพื่อยังชีพและใช้ในปริมาณที่น้อย ในขณะเดียวกันก็อาจเป็นการใช้น้าสาธารณะ
ประเภทที่สอง คือ การใช้น้าในเชิงพาณิชย์และมีการใช้น้าในปริมาณที่มาก บทบัญญัติในมาตรา
417 จึงยังคงขาดความชัดเจนในจัดประเภทการใช้น้าอันจะต้องชาระค่าใช้น้าสาธารณะ อีกทั้ง
2

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการชลประทานหลวงฉบับที่ 4 มาตรา 4.
นิพนธ์ พัวพงศกร, “ทาไมจึงควรเก็บค่านาชลประทาน (ภาษีนา),” 2561, https://tdri.or.th/2018/05/watertax/, สืบค้นเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2563.
4 พระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. 2561 มาตรา 41(1).
5 พระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. 2561 มาตรา 42.
6 คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ, “รายงานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรนาแห่งชาติ (กนช.),” (การ
ประชุมเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ามาตรา 41 48 และ 49 ครั้งที่ 4, ณ ทาเนียบ
รัฐบาล, 10 กันยายน 2564).
7 พระราชบัญญัติทรัพยากรนา พ.ศ. 2561, มาตรา 41 บัญญัตวิ ่า “การใช้น้าสาธารณะแบ่งออกเป็นสามประเภท คือ
(1) การใช้น้าประเภททีห่ นึ่ง ได้แก่ การใช้ทรัพยากรน้าสาธารณะเพื่อการดารงชีพ การอุปโภคบริโภคในครัวเรือน
3
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พระราชบัญญั ติทรัพ ยากรน้า พ.ศ. 2561 ซึ่ ง เป็ น กฎหมายเรี ยกเก็บค่าใช้น้าสาธารณะโดย
วัตถุประสงค์โดยทั่วไปแล้ว แต่บทบัญญัติอันเกี่ยวกับการเก็บค่าน้ากลับมีเพียงไม่กี่มาตรา ได้แก่
การแบ่ ง ประเภทการใช้ น้ าตามมาตรา 41 กั บ อ านาจการออกกฎกระทรวงก าหนดอั ต รา
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขตามมาตรา 49 เท่านั้น และยังคงไม่ชัดเจนว่ารายได้จากการจัดเก็บ
จะนาไปใช้เพื่อประโยชน์ประการใด ครอบคลุมเพียงใด มีอัตรารูปแบบใด ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าการ
บั ญ ญั ติ ใ นส่ ว นนี้ อ ย่ า งชั ด เจนจะช่ ว ยลดกระแสคั ด ค้ า นหากมี ก ารน้ ามาเก็ บ ค่ า น้ าภาค
เกษตรกรรมได้ จะเห็ น ได้ ว่ า พระราชบั ญ ญั ติ ท รัพ ยากรน้ า พ.ศ. 2561 ยั ง คงมี ปั ญ หาบาง
ประการที่จะต้องปรับปรุงหากต้องมีการจัดเก็บค่าน้าภาคเกษตรกรรม
3. การให้บริการสาธารณะด้านน้าในประเทศไทยยังไม่ครอบคลุมไปถึงพื้นที่เกษตรกรรม
ทั้งหมดในประเทศ การให้บริการสาธารณะถือเป็นหน้าที่ประการสาคัญของรัฐที่จะให้ประชาชน
สามารถดาเนินชีวิตได้อย่างสะดวก ในภาคเกษตรกรรมการมีอยู่ของน้าถือเป็นสิ่งจาเป็นในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ของประเทศให้ เติบโต การจัดทาสาธารณูปโภคด้านน้า เช่น โครงการ
ชลประทาน จะช่วยให้เกษตรกรมี น้าใช้ทาเกษตรกรรมได้ แม้ในช่ว งน้าแล้ง ในขณะที่พื้น ที่
เกษตรกรรมอีกส่วนใหญ่กลับยังเข้าไม่ถึงกับบริการสาธารณะที่รัฐได้จัดทาขึ้น กลับต้องรอน้าฝน
ตามธรรมชาติหล่อเลี้ยงพืชที่เพาะปลูกจึงจะสามารถทาเกษตรกรรมได้ หากช่วงใดฝนแล้งหรือ
ในฤดูแล้งก็จะไม่สามารถทาเกษตรกรรมต่อไปได้ เพื่อป้องกันปัญหาน้าแล้งจึงจาเป็นต้องทาให้มี
แหล่งเก็บน้าให้มากพอเพื่อรองรับ ปริมาณน้าจากธรรมชาติให้ได้มากที่สุด การกระจายพื้นที่
หลายพื้นที่ในประเทศไทยเป็นแหล่งเก็บน้าจะช่วยให้สามารถรองรับปริมาณน้าฝนหรือน้าจาก
ธรรมชาติเพิ่มขึ้น
บทความนี้จึงมุ่งศึกษาโครงสร้างการเก็บค่าน้าภาคเกษตรกรรม เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
เหตุผลและความจาเป็นในการนาหลักการทางภาษีและค่าธรรมเนียมมาใช้บริหารจัดการน้าเพือ่
ใช้ ในด้ า นเกษตรกรรมเพื่ อบรรเทาผลกระทบจากปั ญ หาน้ าแล้ ง เพื่ อศึกษาและวิ เ คราะห์
หลักการทางภาษีและค่าธรรมเนียมของต่างประเทศเพื่อนามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการเก็บค่า
น้าภาคเกษตรกรรมของประเทศไทย เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ถึงการนาระบบการจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียมมามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้าในภาคเกษตรกรรมให้มีความเป็นธรรม
ต่อเกษตรกร และเสนอโครงสร้างภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อเรียกเก็บค่าน้าภาคเกษตรกรรม

การเกษตรหรือการเลี้ยงสัตว์เพื่อยังชีพ การอุตสาหกรรมในครัวเรือน การรักษาระบบนิเวศ จารีตประเพณี การบรรเทา
สาธารณภัย การคมนาคม และการใช้นาในปริ
้
มาณเล็กน้อย
(2) การใช้น้าประเภทที่สอง ได้แก่ การใช้ทรัพยากรน้าสาธารณะเพื่อการอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การ
ผลิตพลังงานไฟฟ้า การประปาและกิจการอื่น
(3) การใช้น้าประเภทที่สาม ได้แก่ การใช้ทรัพยากรน้าสาธารณะเพื่อกิจการขนาดใหญ่ ที่ใช้น้าปริมาณมาก หรืออาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบข้ามลุ่มน้า หรือครอบคลุมพื้นที่อย่างกว้างขวาง”.
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2. ทฤษฎีทางภาษี ค่าธรรมเนียม และแนวคิดการเก็บค่าน้าภาคเกษตรกรรม
2.1 ลักษณะส้าคัญของภาษีและค่าธรรมเนียม
2.1.1 ลักษณะส้าคัญของภาษี
1) ภาษีต้องมีลักษณะบังคับโดยใช้อานาจมหาชน กล่าวคือ การจัดเก็บภาษี
เป็นเงินภาคบังคับ โดยการจัดเก็บภาษีนี้เป็นอานาจเฉพาะตัวของรัฐ บุคคลหรือหน่วยงานที่
ไม่ใช่องค์กรของรัฐไม่มีอานาจเก็บภาษีจากประชาชนได้ แต่ไม่ได้หมายความว่ารัฐจะสามารถ
เก็บภาษีอย่างไรขอบเขต การจัดเก็บภาษีจาเป็นต้องมีกฎหมายให้อานาจและจากัดอานาจของ
รัฐในการเก็บภาษีด้วย นอกจากนี้แล้วสภาพบังคับของภาษียังครอบคลุมไปถึงผู้เสียภาษี เช่นกัน
กล่าวคือ หากมีกฎหมายให้อานาจรัฐในการจัดเก็บภาษีแล้วและกาหนดให้ผู้เสียภาษีมีหน้าที่
ต้องเสียภาษีแล้ว แต่ผู้เสียภาษีกลับไม่ชาระภาษีตามกฎหมาย หรือชาระภาษีล่าช้า หรือใช้
ช่ องทางอย่ างหนึ่ งอย่า งใดเพื่ อหลีกเลี่ย งการชาระภาษี ผู้ เสี ย ภาษี ผู้นั้นก็ต้องรับโทษตามที่
กฎหมายกาหนด
2) ภาษีเป็นรายได้ที่ครอบคลุมรายจ่ายสาธารณะและไม่มีผลตอบแทนโดยตรง
กล่าวคือ เมื่อได้มีการเสียภาษีให้แก่รัฐแล้ว ผู้เสียภาษีจะไม่ได้รับสิ่งตอบแทนทางตรงอันใด
เกิดขึ้นเนื่องจากการชาระภาษี แต่ผู้เสียภาษีอาจได้รับประโยชน์ทางอ้อมจากการชาระภาษีได้
ในรูปแบบการบริการสาธารณะซึ่งมีลักษณะเป็นผลตอบแทนโดยอ้อมและไม่ได้สัดส่วนเท่ากับ
จานวนภาษีที่ได้ชาระไป อีกทั้งภาษียังไม่รวมถึงค่าปรับที่ไม่เกี่ยวกับค่าปรับทางภาษีและเงิน
กู้ยืมตามกฎหมายที่ต้องชาระให้แก่รัฐ (Compulsory Loans) 8 การเก็บภาษีจากประชาชน
เปรียบเสมือนการระดมเงินภาคประชาชนเพื่อให้รัฐใช้ดาเนินภารกิจสาธารณะเพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์ แ ก่ ป ระชาชนในประเทศ หรื อ กล่ า วอี ก นั ย หนึ่ ง ว่ า เป็ น การจั ด เก็ บ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น
งบประมาณของรัฐในการดาเนินประโยชน์สาธารณะในภาพรวมของประเทศ รัฐจึงจาเป็นต้องมี
รายได้ชดเชยกับรายจ่ายที่รัฐได้ดาเนินการให้ภารกิจบรรลุเป็นผลสาเร็จ ซึ่งรายได้มีเสถียรภาพ
สูงสุดของรัฐนั้นก็คือ ภาษี
3) ภาษีมีลักษณะเป็นส่วนแบ่งสาธารณะในรูปแบบเงินตรา และมีลักษณะเป็น
9
การถาวร กล่าวคือ ภารกิจของรัฐล้วนแต่ทาเพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคนในประเทศ
ฉะนั้น ประชาชนทุกคนจึงต้องร่วมกันรับภาระอันเกิดจากการดาเนินภารกิจของรัฐให้สอดคล้อง
กับหลักความเป็นธรรม โดยการจัดเก็บภาษีจึงเก็บในรูปแบบเงินตราซึ่งเป็นหน่วยแลกเปลี่ยน
ในทางเศรษฐกิจที่ สาคัญ เนื่ องจากมีมู ลค่าในตัว เงินตราเองและมี สภาพคล่องสู งเพื่อให้รัฐ
สามารถนาไปใช้ดาเนินภารกิจได้อย่างรวดเร็วและไม่มีอุปสรรคติดขัดจากการที่ต้องตีราคา
ทรัพย์สินอย่างอื่น
8

OECD, “Revenue Statistics INTERPRETATIVE GUIDE,” https://www.oecd.org/tax/tax-policy/oecdclassification-taxes-interpretative-guide.pdf., accessed September 16, 2021.
9 ศุภลักษณ์ พินจ
ิ ภูวดล, กฎหมายภาษีอากร, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพมหานคร : ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์
จากัด, 2556), 9.

8

The Journal of Law, Public Administration and Social Science.
School of Law Chiang Rai Rajabhat University Vol.6 No.2 (July – December 2022)

2.1.2 ลักษณะส้าคัญของค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมไม่มีลักษณะเป็นการบังคับ แต่เป็นภาคสมัครใจ กล่าวคื อ ผู้
ชาระค่าธรรมเนียมไม่จาเป็นจะต้องชาระค่าธรรมเนียมให้กับหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้ให้บริการ
การชาระค่าธรรมเนียมจะเกิดขึ้นก็ต้องเมื่อผู้ชาระเต็มใจที่จะชาระให้กับหน่วยงานของรัฐ โดย
มุ่งประสงค์ถึงประโยชน์บางประการที่ผู้ชาระจะได้รับตอบแทนเนื่องจากการชาระเงินนั้น แม้จะ
มีกฎเกณฑ์กาหนดให้มีการชาระค่าธรรมเนียมก็ตาม แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้ชาระค่าธรรมเนียม
ต้องชาระค่าธรรมเนียมเสมอไป การไม่ชาระค่าธรรมเนียมก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ชาระจะต้อง
รับโทษประการใดเนื่องจากการไม่ชาระ เพียงแต่ว่าผู้ชาระก็ไม่อาจได้รับประโยชน์จากบริการ
ของหน่วยงานรัฐนั้นได้
2) ค่าธรรมเนียมต้องมีผลตอบแทนเกิดขึ้นในทันทีและจานวนค่าธรรมเนียม
ต้องสอดคล้องกับบริการสาธารณะที่ได้รับ กล่าวคือ การจ่ายค่าธรรมเนียมผู้ชาระมุ่งประสงค์ใน
การบริการที่ได้รับจากหน่วยงานของรัฐเป็นสาคัญ ฉะนั้น การจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับหน่วยงาน
ของรัฐซึ่งเป็นผู้ให้บริการ ผู้ชาระค่าธรรมเนียมก็จาเป็นต้องได้รับผลตอบแทนจากการชาระนั้น
โดยทันทีด้วย และผลตอบแทนที่ได้รับนั้นก็ต้องได้สัดส่วนกับค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปด้วย
3) ฝ่ า ยปกครองเป็ น ผู้ ก าหนดอั ต ราค่ า ตอบแทนแต่ เ พี ย งฝ่ า ยเดี ย วภายใต้
บทบัญญัติของกฎหมาย กล่าวคือ การกาหนดอั ตราค่าธรรมเนียมนั้น ฝ่ายปกครองเป็นผู้มี
อ านาจก าหนดอั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มได้ แ ต่ เ พี ย งฝ่ า ยเดี ย ว ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารไม่ อ าจเป็ น ผู้ ก าหนด
ค่าธรรมเนียมได้ แต่ฝ่ายปกครองจะกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมเป็นจานวนเท่าใดนั้นจาเป็นที่
จะต้องมีกฎหมายมอบอานาจให้สามารถกาหนดได้ ในขณะเดียวกันกฎหมายก็ต้องจากัดอานาจ
โดยอาจกาหนดอัตราเพดานไว้ได้ เพื่อไม่ให้เกิดการกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนและ
ป้องกันการใช้อานาจตามอาเภอใจของฝ่ายปกครอง
2.1.3 ความแตกต่างระหว่างภาษีและค่าธรรมเนียม
1) ข้อพิ จ ารณาเกี่ย วกับเงิ นภาคบัง คับ การเก็บ ภาษีมี ลักษณะเป็นเงินภาค
บั ง คั บ ที่ รั ฐ อาศัย อ านาจมหาชนในการเรี ย กเก็ บ จากประชาชนและรั ฐ ก็จ าเป็ น ที่ จ ะต้ องมี
มาตรการทางกฎหมายในการกาหนดโทษแก่ผู้ที่ไม่เสียภาษี กล่าวคือ ประชาชนทุกคนภายในรัฐ
เป็นผู้เสียภาษีและมีหน้าที่ในการเสียภาษีให้กับรัฐเพราะถือว่าประชาชนต้องร่วมกันรับภาระใน
การบริหารประเทศ หากผู้เสียภาษีไม่ยอมเสียภาษีโดยการเลี่ยงภาษี หนีภาษี หรือแม้กระทั่ง
การชาระภาษีล่าช้า ผู้เสียภาษีผู้นั้นอาจต้องรับโทษตามที่กฎหมายได้กาหนดไว้ด้วย ในขณะที่
การเก็บ ค่ า ธรรมเนี ย มมี ลั กษณะเป็ น เงิ น ภาคสมั ครใจของประชาชนในฐานะผู้ ใช้ บ ริ ก า รผู้
ประสงค์จะรับการบริการจากหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้ให้บริการ หมายความว่า หากผู้ใช้บริการ
ไม่ต้องการชาระค่าธรรมเนียม ผู้ใช้บริการก็ไม่สามารถใช้บริการได้ เมื่อไม่มีการใช้บริการ ผู้
ให้บริการก็ไม่อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการได้ แต่หากผู้ใช้บริการมี ใช้บริการแล้ว
ผู้ใช้บริการก็ต้องมีหน้าที่ชาระค่าบริการให้กับหน่วยงานของรัฐด้วย

The Journal of Law, Public Administration and Social Science.
9
School of Law Chiang Rai Rajabhat University Vol.6 No.2 (July – December 2022)

2) ข้ อ พิ จ ารณาจากผลตอบแทนเนื่ อ งจากการช าระภาษี ไ ม่ มี ผ ลตอบแทน
โดยตรงเนื่องจากการชาระภาษี กล่าวคือ ผู้เสียภาษีเมื่อได้เสียภาษีให้แก่รัฐแล้ว ผู้เสียภาษีก็
ไม่ได้รับประโยชน์โดยตรงเนื่องจากการชาระภาษี จะเห็นว่าเพียงเฉพาะการไม่มีผลประโยชน์
โดยตรงจากการชาระเท่านั้นที่เป็นเงื่อนไขของภาษีอากร ผู้เสียภาษีอาจได้รับเป็นผลประโยชน์
ตอบแทนโดยอ้อมแต่ต้องไม่ได้สัดส่วนกับจานวนเงินที่ได้ชาระและเป็นไปเพื่อบริการสาธารณะ
ของรัฐ ทั้ ง ประเทศ เช่ น รัฐ มี การสร้างถนนหรือจัด ให้ มี แสงไฟส่องสว่างตามทาง ในขณะที่
ค่าธรรมเนียมเป็นการเรียกเก็บเนื่องจากตอบแทนการให้บริการของหน่วยงานรัฐ โดยความ
สมัครใจของผู้ใช้บริการที่ประสงค์จะใช้บริการ และผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับต้องเป็ น
ผลตอบแทนโดยตรงซึง่ ต้องได้รับทันทีที่มีการชาระ อีกทั้งต้องได้สัดส่วนกับจานวนค่าตอบแทน
ที่ผู้ใช้บริการได้ชาระ
3) ข้อพิจารณาด้านวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บ การจัดเก็บภาษีมีวัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็นรายได้ในการบริหารประเทศของรัฐและเป็นการทั่วไป ไม่ใช้กับกิจกรรมใดกิจกรรม
หนึ่งเป็นการเฉพาะ เงินภาษีที่จัดเก็บได้จะมีการนาไปรวมในเงินของแผ่นดินและจัดสรรให้กับ
หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐเพื่อนาไปดาเนินภารกิจสาธารณะต่อไป ในลักษณะชดเชยรายจ่าย
สาธารณะของประเทศ 10 และผู้เสียภาษีไม่อาจรู้ได้ว่าเงินที่จัดเก็บภาษีจะเอาไปใช้ทาภารกิจ
ประเภทใดโดยเฉพาะ แตกต่างจากค่าธรรมเนียมที่มีวัตถุประสงค์ในการเก็บเพื่อใช้ในกิจการใด
กิจการหนึ่งโดยเฉพาะ เงินที่เก็บได้จะมีการนาไปใช้ประโยชน์กับการให้บริการนั้นต่อไป และ
เป็นการเก็บเพื่อชดเชยต้นทุนดาเนินการที่เกิดขึ้นกับการให้บริการ
2.3 แนวคิดการเก็บค่าทรัพยากรน้าภาคเกษตรกรรม
2.3.1 แนวคิดการจัดเก็บค่าน้าภาคเกษตรกรรมโดยภาษี
1) การนามาตรการภาษีทรัพย์สินมาใช้บังคับ น้าซึ่งมีสถานะเป็นของเหลวจึง
และจาเป็นต้องการภาชนะเพื่อรองรับให้สามารถคงรูปร่างได้ซึ่งภาชนะที่มารองรับน้าตาม
ธรรมชาติก็คือ ดิน โดยน้ามีแหล่งเก็บน้าอยู่ 2 ประเภท คือ น้าผิวดิน (Surface Water) เช่น
แม่น้าลาธาร กับน้าใต้ดิน (Ground Water) เช่น น้าบาดาล ทรัพยากรน้าจึงสามารถนาไป
เชื่อมโยงกับพื้นดินและพื้นดินก็เชื่อมโยงต่อไปยังภาษีทรัพย์สินซึ่งก็คือภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง เมื่อพิจารณาประกอบกับหลักกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายแพ่งที่กล่าวว่า “บุคคลผู้เป็นเจ้าของ
ที่ดินย่อมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ตนได้ครอบครอง ย่อมหมายความรวมไปถึงส่วนที่อยู่เหนือที่ดิน
ตามแนวดิ่งและส่วนที่อยู่ใต้ดินตามแนวดิ่งด้วย” ดังนั้น ทรัพยากรใด ๆ ที่อยู่ติดกับที่ดินย่อม
เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลที่เป็นเจ้าของที่ดินด้วย หากที่ดินมี แหล่งน้าประกอบไม่ว่าจะเป็นบ่อ
เก็บน้าหรือน้าบาดาลที่อยู่ใต้ดิน น้าในที่ดินก็ย่อมเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินด้วยและถือ
เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่ดินด้วย เมื่อน้าเป็นทรัพย์สินที่ติดกับที่ดินและถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ
เจ้าของที่ดินแล้ว ที่ดินที่มีแหล่งน้าเป็นส่ วนประกอบจะต้องมีการพิจารณาประเมินมูลค่าของ
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ที่ดินเพื่อนาไปเป็นฐานภาษี นอกจากนี้ที่ดินที่อยู่ใกล้กับแหล่งน้าที่เป็นสาธารณูปโภคอันเกิด
จากรัฐย่อมได้รับประโยชน์จากการใช้แหล่งน้าก็ควรต้องมีมูลค่าที่ดินสูงกว่าที่ดินที่ไม่มีแหล่งน้า
ที่เป็นสาธารณูปโภคของรัฐ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจึงอาจเป็นมาตรการทางภาษีอย่างหนึง่ ที่
มีการเก็บค่าน้าแฝงอยู่ในตัวแม้จะไม่มีกฎหมายบัญญัติภาษีน้าไว้โดยเฉพาะก็ตาม แต่การเก็บ
ภาษีน้าโดยมาตรการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนี้ไม่ได้เป็นการจัดเก็บภาษีตามปริมาณน้าที่มี
การบริโภคไป (Water Use) แต่เป็นการเก็บภาษีน้าโดยเน้นการเข้าถึงน้าเป็นหลัก (Water
Access)11 ซึ่งต้องพิจารณาว่าเจ้าของที่ดินมีการครอบครองทรัพย์สินอันเป็นที่ดินซึ่งประกอบ
ไปด้วยแหล่งน้าหรือมีความใกล้กับแหล่งน้าสาธารณะหรือแหล่งน้าชลประทานมากน้อยเพียงใด
หากสามารถเข้าถึงแหล่งน้าได้ง่ายหรือมีค วามใกล้แหล่งน้าสาธารณะก็ย่อมต้องเสียภาษีเป็น
จานวนที่มากเนื่องจากมูลค่าที่ดินเพิ่มสูงขึ้น เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วย่อมหมายความว่าการยกเว้น
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก็เป็นการยกเว้นการเก็บค่าน้าไปในตัว
2) การนามาตรการภาษีเงินได้มาใช้บังคับ ภาษีเงินได้อาจไม่ได้มีความสัมพันธ์
กับทรัพยากรน้าให้เห็นได้อย่างเด่นชัดอันจะสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บภาษีน้าได้
ดังเช่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แต่โดยส่วนใหญ่แล้วภาษีเงินได้กลับเป็นเครื่องมือที่รัฐอาจ
นามาเป็นมาตรการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนสามารถดาเนินการตามแผนนโยบายที่ รัฐได้
จัดทาไว้และมีประสิทธิภาพในการสร้างแรงจูงใจได้สูง เนื่องจากคุณสมบัติพิเศษของความเป็น
ภาษีและเป็นภาษีที่เก็บจากรายได้ของผู้มีเงินได้ทุกคนอันมีลักษณะเป็นการลิดรอนสิทธิใน
ทรัพย์สินของผู้มีรายได้ ผู้มีรายได้ต่างก็ไม่ต้องการที่จะนารายได้ที่ตนได้ใช้ความวิริย ะอุตสาหะ
เสียน้าพักน้าแรงเพื่อนามาเสียให้กับรัฐบาลและถ้าต้องเสียก็ไม่ต้องการเสียภาษีในจานวนเงินที่
ไม่มากนัก รัฐบาลเองก็ไม่ได้บังคับจัดเก็บภาษีเงินได้โดยบังคับอย่างเคร่งครัด แต่มีการให้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีเพื่อลดความตึงเครียดจากการเสียภาษีของประชาชน รัฐอาจกาหนดนโยบาย
ทางภาษีและนามาตรการภาษีเงินได้โดยกาหนดให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีบางประการมาใช้
กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อยกเว้นภาษีหรือเพื่อลดหย่อนภาษีอันได้ การกาหนดสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีนี้เป็นมาตรการทางภาษีอย่างหนึ่งที่รัฐอาจนามาดาเนินการเกี่ย วข้องกับ การบริ หารที่
เกี่ยวกับทรัพยากรน้า เช่น หากรัฐต้องการให้ผู้มีเงินได้ที่มีเนื่องจากการประกอบธุรกิจทาง
เกษตรกรรมตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรน้าเพื่อให้น้ามีใช้ได้อย่างเพียงพอต่อบุคคลในชุมชน
และให้เกิดการจ้างงานในชุมชนนั้น รัฐอาจให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีบางอย่างแก่ผู้มีเงินได้นั้น
โดยอาจกาหนดเงื่อนไขการจ้างงานประชาชนในท้องถิ่นและเงื่อนไขการดาเนินการบาบัดน้าเสีย
หรือกักเก็บรักษาน้าธรรมชาติได้ ซึ่งเป็นการมองในเชิงอนุรักษ์น้า แนวคิดที่นามาตรการทาง
ภาษีเงินเพื่อใช้เป็นนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้าไม่ได้เรื่องที่เกิดขึ้นใหม่
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2.3.2 แนวคิดการจัดเก็บค่าน้าภาคเกษตรกรรมโดยมาตรการค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมบริหารจัดการ (Administrative Fees) คือ ค่าธรรมเนียม
สาหรับการดาเนินกิจการบางประเภทที่รัฐต้องเข้ามาควบคุมการประกอบการให้เป็นไปตาม
กฎหมายที่รัฐได้กาหนด หรือเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ประกอบการเพื่อนาไปใช้ในการวิเคราะห์
แนวทางกาหนดแผนนโยบายในการบริหารและตรวจสอบคุณสมบั ติของผู้ป ระกอบการว่ า
เหมาะสมในการดาเนินการเฉพาะหรือไม่ รวมไปถึงการตรวจสอบว่ามีการดาเนินกิจการที่ขัดต่อ
กฎหมาย โดยรัฐอาจเรียกเก็บเงินจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ขอใช้อนุญาตและอาจกาหนดให้มี
การจ่ายเป็นรายปีหรือช่วงระยะเวลาหนึ่งได้และมักจะเก็บเริ่มต้นในครั้งแรกที่มีการขออนุญาต
ในการประกอบกิจการหรือขออนุญาตใช้น้าซึ่งจาเป็นจะต้องมีการดาเนินการบางอย่าง เช่น
การติดตั้งมาตรวัดน้า การนาค่าธรรมเนียมการอนุญาตเป็นค่ าธรรมเนียมที่มาใช้กับการบริหาร
จั ด การทรั พ ยากรน้ าสามารถเป็ น ไปได้ โดยการเก็ บ ข้ อ มู ล การใช้ น้ าของผู้ ใ ช้ น้ าหรื อ
ผู้ประกอบการและข้อมูลการใช้น้าถือเป็นข้อมูลที่มีความสาคัญอย่างมากในการประเมินความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากน้า รวมถึงให้เกิดการวางแผนล่วงหน้าของผู้ใช้น้าหรือผู้ประกอบกิจการ
ในช่วงสภาวะวิกฤต
2) ค่าธรรมเนียมน้า (Water Charge or Water Fee) คือ ค่าธรรมเนียมการ
ใช้เป็นการเก็บค่าธรรมเนียมเนื่องจากการใช้บริการของภาครัฐ โดยผู้ชาระค่าธรรมเนียมได้ใช้
บริการอย่างใดอย่างหนึ่งของหน่วยงานรัฐ และหน่วยงานรัฐที่เรียกเก็บต้องมี หน้าที่ให้ การ
ให้บริการเหล่านั้นด้วย เช่น ค่าธรรมเนียมบาบัดน้าเสีย ค่าธรรมเนียมการใช้มีวัตถุประสงค์อย่าง
หนึ่ ง คื อ ต้ อ งการให้ มี ก ารลดปริ ม าณการใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ล ง นอกจากนี้ ก ารเก็ บ
ค่าธรรมเนียมการใช้ยังเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ท้องถิ่นของประเทศในองค์กรเพื่อความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจและพัฒนา (OECD) นามาใช้เพื่อจัดเก็บรายได้และมีแนวโน้มสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
ให้กับท้องถิ่นในปัจจุบัน 12 การนาค่าธรรมเนียมการใช้มาใช้บริหารจัดการน้า จะช่วยให้การมี
การใช้น้าอย่างประหยัดมากขึ้นเนื่องจากเป็นการเพิ่มต้นทุนแก่น้า ได้แก่ ต้นทุนน้าดิบ ค่าขนส่ง
ค่าบริหารจัดการ และค่าบาบัดน้าเสีย13 อีกทั้งเงินที่ได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมก็อาจมีการ

12

Marcin Bedzieszak, “Fees and User Charge in Public Finance. Evidence from Selected OECD
Countries,” Zarzadzanie Publiczne 4, (2019): 300 – 314, https://www.ejournals.eu/pliki/art/16540/,
accessed October 12, 2021.
13 ธีรวีย์ ศิริภาพงษ์เลิศ, “เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการบริหารจัดการนา,”
https://progreencenter.org/2018/12/18/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9
%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B2%E
0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B
2%E0%B8%AA%E0%B8%95/, สืบค้นเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564.
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นามาจัดสรรเพื่อใช้สาหรับการบริหารจัดการด้านน้าได้โดยเฉพาะ ซึ่งจะแตกต่างจากภาษีที่ต้อง
นาส่งเข้าคลังแผ่นดินของรัฐเสมอ14
3. โครงสร้างภาษีและค่าธรรมเนียมน้าภาคเกษตรกรรมในต่างประเทศ
3.1 สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประเทศเกษตรกรรมแห่งหนึ่งที่มีการกาหนดราคาค่าน้า
ส าหรับ การใช้ น้ าภาคเกษตรกรรม ในช่ ว งแรกการรัฐ บาลจะยั งไม่ มีการเริ่ม เก็บ ค่า น้าภาค
เกษตรกรรม แต่จะเริ่มเก็บจากภาคครัวเรือและอุตสาหกรรม จนกระทั้งมีการตรากฎหมายน้า
แห่ ง สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น เพื่ อ เรี ย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มทรั พ ยากรน้ าขึ้ น แต่ ก ารเก็ บ
ค่าธรรมเนียมก็ก่อให้เกิดปัญหา เช่น ปัญหาทุจริตของหน่วยงานด้านน้า จึงได้มีการปฏิรูปการ
จัดเก็บเปลี่ยนแปลงจากการเก็บ ค่าธรรมเนียมน้าเป็นการเก็บในรูปแบบภาษี แทน ในหัวข้อนี้
ผู้เขียนจะนาการเก็บค่าทรัพยากรน้าในรูปแบบค่าธรรมเนียมตามกฎหมายเดิมซึ่งได้ปรากฎอยู่
ในคาสั่งของจังหวัดเหอเป่ย์ ฉบับที่ 16 เรื่อง มาตรการในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมทรัพยากรน้า
และการใช้น้า จังหวัดเหอเปย์ มาเปรียบเทียบกับการเก็บภาษีทรัพยากรน้าโครงการนาร่องโดย
ประกาศของกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 55 (Cai sui No. 55) เรื่อง มาตรการนาร่องปฏิรูปการ
จัดเก็บภาษีทรัพยากรน้า และแบ่งโครงสร้างทางภาษีพิจารณาออกเป็น 4 ประการ ดังนี้
3.1.1 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือผู้ช้าระค่าธรรมเนียม
บุคคลผู้มีมีหน้าที่เสียภาษีทรัพยากรน้า ได้แก่ หน่วยงานและบุคคลที่มีการใช้
น้าจะต้องเสียภาษีภาษีทรัพยากรน้า ไม่ว่าจะเป็นเหล่งผิวดินหรือแหล่งน้าใต้ดินตามธรรมชาติ
หรือเกิดจากระบบสาธารณูปโภคของรัฐหรือที่รัฐได้เป็นผู้ลงทุน หน่วยงานและบุคคลนั้นต้องขอ
อนุญาตการใช้น้าด้วยตามกฎหมายน้าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ค.ศ. 2002 และคาสั่งคณะ
มนตรีรัฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ 460 เกี่ยวกับใบอนุญาตการใช้น้าและการเก็บค่าธรรมเนียม
ทรัพยากรน้า15 ทั้งนี้ ความรับผิดในการจะต้องเสียภาษีทรัพยากรน้าเกิดขึ้นเมื่อผู้เสียภาษีมีการ
ใช้ น้ าจากแหล่ ง น้ า 16 ส่ ว นการเก็ บ ค่ า น้ าภาคเกษตรกรรม ผู้ มี ห น้ า ที่ ช าระค่ า ธรรมเนี ย ม
ทรัพยากรน้า ได้แก่ หน่วยงานและบุคคลที่ใช้โครงการรับน้าหรือสิ่งอานวยความสะดวกโดยตรง
จากแม่น้า, ทะเลสาบ, อ่างเก็บน้าหรือน้าใต้ดินจะต้องชาระค่าธรรมเนียมทรัพยากรน้า 17 และ
กาหนดข้อยกเว้นในการเก็บค่าธรรมเนียมทรัพยากรน้าไว้ด้วย ในขณะที่ประกาศกระทรวงการคลัง
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European Environment Agency. “Assessment of cost recovery through water pricing,”
https://www.eea.europa.eu/publications/assessment-of-full-cost-recovery/download, accessed October 15,
2021.
15 Finance and Taxation of 2016 No. 55 Article 3.
16 Finance and Taxation of 2016 No. 55 Article 15.
17 The Order of The Hebei Provincial No. 16 article 4.
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ไม่ได้มีการกาหนดกรณีที่จะยกเว้นไว้ ดังนั้น ผู้มีหน้าที่เสียภาษีและค่าธรรมเนียมทรัพยากรน้า
ตามกฎหมายทั้งสองฉบับนี้จึงไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนัก
3.1.2 ฐานภาษีหรือวัตถุที่ต้องช้าระค่าธรรมเนียม
ฐานในการคานวณภาษีและวัตถุที่ต้องชาระค่าธรรมเนียมตามกฎหมายทั้งสอง
ฉบั บ ของสาธารณรัฐ ประชาชนจี น ได้ กาหนดฐานภาษี หรือวั ต ถุที่ ต้ องช าระค่า ธรรมเนี ย ม
ทรัพยากรน้า คือ ปริมาณการใช้น้า กล่าวคือ การผู้เสียภาษีจะเสียภาษีมากหรือน้อยจะขึ้นอยู่
กับปริมาณการใช้น้า ยิ่งมีการใช้น้าในปริมาณที่มากก็ต้องยิ่งเสียภาษีเพิ่มขึ้นด้วย ไม่ว่าจะเป็น
น้าผิวดินหรือน้าใต้ดินใด ๆ ก็ตาม
3.1.3 อัตราภาษีหรือค่าธรรมเนียม
อัตราภาษีน้าจะใช้รูปแบบอัตราตามปริมาณเป็นหลักในการคานวณ18 ซึ่งอัตรา
ภาษีจะมีความแตกต่างกันตามประเภทของการใช้และตามแหล่งน้าผิวดินหรือน้าใต้ดิน คือ ใน
กรณีที่ประเภทของการใช้น้าเช่นเดียวกัน ค่าธรรมเนียมทรัพยากรน้าจะเก็บจากการใช้น้าใต้ดิน
ในอัตราที่สูงกว่าการใช้น้าผิวดิน และในกรณี เป็นแหล่งน้าใต้ดินประเภทเดียวกันหากพื้นที่ใดมี
การใช้น้าที่มากอัตราค่าน้าก็จะยิ่งสูงเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามการเพิ่มอัตราในลักษณะเช่นนี้จะใช้
เฉพาะกับ น้ าใต้ ดิ น เท่ า นั้ น และจะไม่ น ามาใช้ กับ ภาคเกษตรกรรม 19 หากเป็ น การใช้ น้ าที่ มี
วัตถุประสงค์ในการทาเกษตรกรรมจะต้องใช้อัตราพื้นฐานที่ต่าในการคานวณค่าน้า และหากว่า
มีการใช้น้าที่เกินกว่าปริมาณที่มีสิทธิจะมีการเรียกเก็บในอัตราที่สูงกว่าอัตราพื้นฐานได้ 3 เท่า20
นอกจากนี้ยังมีการกาหนดอัตราภาษีพื้นฐานขั้นต่าไว้สาหรับการใช้น้าผิวดินเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
0.4 หยวนต่อลูกบาศก์เมตรและน้าใต้ดินเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1.5 หยวนต่อลูกบาศก์เมตร และให้
เก็บภาษีสาหรับการใช้น้าด้านพลั งงานในอัตรา 0.005 หยวนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง 21 ส่วนอัตรา
ค่าธรรมเนียมน้าจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมทรัพยากรน้าในรูปแบบบล็อก กล่าวคือ จะมีการ
กาหนดปริมาณออกเป็นช่วง ๆ แต่ละช่วงจะมีการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมไว้แตกต่า งกัน
ปริมาณการใช้น้าในช่วงที่สูงขึ้นก็ต้องคานวณในอัตราที่สูง เช่น หากมีการใช้น้าเกินโควตาแต่ไม่
ถึงร้อยละ 20 ของปริมาณน้าตามแผนจะมีการเก็บค่าน้าเพิ่ม 1.5 เท่าของอัตราพื้นฐาน หาก
เกินร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 40 ก็จะเก็บใน 2 เท่าของอัตราพื้นฐาน หากใช้น้าเกินร้อยละ
40 ขึ้นไปก็จะเก็บ 3 เท่าของอัตราพื้นฐาน และการใช้น้าโดยไม่ได้มีการขออนุญาตก็จะต้องเก็บ
4 เท่าของอัตราพื้นฐาน22 และในกรณีที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้น้าบาดาลในพื้นที่ที่มีการใช้น้ามาก
เกินไป น้าบาดาลจะถูกเรียกเก็บใน 2 เท่าของอัตราพื้นฐานเกณฑ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียม
18
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ทรัพ ยากรน้ าและ 3 เท่ า ของเกณฑ์ การจั ด เก็บ น้ าบาดาลในพื้ น ที่ ที่ มี การใช้ น้ าบาดาลมาก
เกินไป23
3.1.4 การบริหารการจัดเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียม
การบริหารการจัดเก็บภาษี กฎหมายได้ให้อานาจของหน่วยงานภาษีท้องถิ่น
เป็นผู้จัดเก็บภาษีทรัพยากรน้าเป็นตามกฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีนเกี่ยวกับ การ
จั ด เก็ บ ภาษี แ ละการบริ ห ารภาษี แ ละบทบั ญ ญั ติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งของมาตรการเหล่ า นี้ 24 ภาษี
ทรัพยากรน้าจะถูกเรียกเก็บเป็นรายไตรมาสหรือรายเดือนตามที่หน่วยงานด้านภาษีประเมิน
การณ์ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง หากไม่สามารถคานวณและชาระภาษีได้ภายในระยะเวลาที่
กาหนดกฎหมายก็เปิดช่องให้สามารถประกาศและชาระภาษีได้เป็นรายเดือน 25 นอกจากนี้
กฎหมายยังกาหนดให้มีก ลไกในการร่วมกันตรวจสอบภาษีของหน่วยงานภาษีท้องถิ่นกับกรม
บริหารจัดการน้า คือ หน่วยงานที่บริหารน้าควรให้ใบอนุญาตการใช้นากั
้ บหน่วยงานด้านภาษีใน
ท้องถิ่นเป็นประจา และช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ภาษีท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบข้อมูลประกาศเกี่ยวกับ
การใช้ น้ า เมื่ อผู้ เสี ย ภาษี จ ะประกาศและจ่ ายภาษี ให้ กับหน่ วยงานจั ด เก็บภาษีท้ องถิ่นตาม
ปริ ม าณการใช้ น้ าจริ ง ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ ากหน่ ว ยงานบริ ห ารน้ า หน่ ว ยงานภาษี ท้ อ งถิ่ น จะ
เปรียบเทียบข้อมูลประกาศที่เกี่ยวข้องของผู้เสียภาษีกับข้อมูลที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงาน
บริหารน้า และหากพบปัญหาใด ๆ ระหว่างการบริห ารหน่วยงานทั้งสองต้องทาการตรวจสอบ
ร่วมกัน 26 การบริหารการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียม เงินที่จัดเก็บได้ให้เป็นต้นทุนของหน่วยงาน
บริหารจัดการน้าและจะต้องนามาใช้เพื่อบริหารจัดการน้าด้วย27 หน่วยงานบริหารน้าจะต้อง
จัดทางบประมาณค่าใช้จ่ายสาหรับค่าใช้จ่ายน้าตามความต้องการของหน่ วยงานที่เกี่ย วข้อง
ค่าธรรมเนียมทรัพยากรน้าจะต้องรวมอยู่ในการจัดการงบประมาณทางการเงินอย่างเต็มที่และ
จัดสรรเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ 28 ค่าธรรมเนียมน้าจะเรียกจัดเก็บเป็นรายเดือนจากหน่วยงาน
และบุคคลที่ได้มีการใช้น้า29
3.2 รัฐแคลิฟอร์เนีย
รัฐแคลิฟอร์เนียเป็นรัฐเกษตรกรรมที่มีการนาวิธีการกาหนดราคาค่าน้ามาใช้บังคับ
จุ ด เด่ น ของของรัฐแคลิ ฟอร์เนี ย คือ การกระจายอานาจให้ กับท้ องถิ่นเป็ นผู้มี หน้าที่ให้ บริการ
สาธารณะด้านน้าโดยเฉพาะ คือ District เนื่องจากหน่วยงานอื่นของรัฐไม่สามารถให้บริการ
สาธารณะให้ตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้ การเรียกเก็บค่าน้าในรูปแบบภาษีชนิด
23

The Order of The Hebei Provincial No. 16 article 10.
Finance and Taxation of 2016 No. 55 Article 14.
25 Finance and Taxation of 2016 No. 55 Article 16.
26 Finance and Taxation of 2016 No. 55 Article 19.
27 The Order of The Hebei Provincial No. 16 article 13.
28 The Order of The Hebei Provincial No. 16 article 17.
29 The Order of The Hebei Provincial No. 16 article 11.
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พิเศษจะเรียกเก็บ ตามมูลค่าของที่ดิน ผ่านการประเมิน คล้ายกับการเก็บ ภาษีทรัพย์สินของรัฐ
นอกจากนี้ยังมีอานาจในการเก็บค่าธรรมเนียมน้าเพิ่มเติมจากการเก็บภาษีและครอบคลุมไปถึง
การใช้น้าในภาคเกษตรกรรม โดยการเก็บค่าน้าตาม Irrigation District Law อันเป็นเป็นส่วน
หนึ่ ง ของ California Water Code จะเป็ น การเก็บ ค่า น้ าเพื่ อ ชดเชยต้ น ทุ น อั น เกิ ด จากการ
ดาเนินการให้บริการสาธารณะด้านน้าภายในรัฐเป็นหลัก และเป็นหน่วยงานท้องถิ่นซึ่งเป็น
อิสระจากหน่วยงานอื่น บทความนี้จะพิจารณาถึงโครงสร้างการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม 4
ประเภท ดังนี้
3.2.1 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือผู้ช้าระค่าธรรมเนียม
การจัดเก็บภาษีน้าภาคเกษตรกรรมจะเป็นการจัดเก็บโดยใช้วิธีการประเมิน
มูลค่าที่ดินซึ่งรวมการเก็บค่าน้าในภาคเกษตรกรรมไปด้วยและเป็นการจัดเก็บโดยพิจารณาจาก
มูลค่าของที่ดินสาหรับเกษตรกรรมเป็นหลัก ดังนั้น เจ้าของที่ดินซึ่งได้รับประโยชน์จากบริการ
สาธารณะของ District จึงเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีน้าตามที่กฎหมายได้กาหนดไว้ ส่วนการเก็บ
ค่าธรรมเนียมนั้นจะเน้นไปที่การให้บริการอันเกี่ยวกับน้าเป็นสาคัญซึ่งผู้ชาระค่าธรรมเนียมจะ
ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอันเนื่องจากการชาระค่าน้า นั่นหมายความว่า เป็นการใช้บริการ
โดยมุ่งหวังผลตอบแทน คือ ปริมาณน้าที่ได้รับ ดังนั้น ผู้รับบริการจึงเป็นผู้ชาระค่าธรรมเนียมน้า
3.2.2 ฐานภาษีหรือวัตถุที่ต้องช้าระค่าธรรมเนียม
ฐานภาษีน้าภาคเกษตรกรรม เป็นการเก็บภาษีในลักษณะ Ad Valorem โดยมี
ฐานภาษี คือ มูลค่าของที่ดินตาม Irrigation District Law30 ตามมูลค่ายุติธรรมของตลาดเป็น
มูลค่าในการประเมิน31 หากที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์มีมูลค่ามาก การเสียภาษีก็ย่อมมากขึ้น
ตามไปด้วย ส่วนวัตถุที่ต้องชาระค่าธรรมเนียมตามกฎหมายจะขึ้นอยู่กับ Irrigation District แต่
ละแห่งเป็นผู้กาหนดแต่โดยส่วนใหญ่แล้วการเก็บค่าธรรมเนียมจะยึดเอา ปริมาณการใช้น้า เป็น
วัตถุในการคานวณค่าธรรมเนียมเป็นสาคัญ การใช้น้าในปริมาณที่สูง จานวนค่าธรรมเนียมที่
ต้องชาระก็สูงขึ้นตามปริมาณการใช้น้าด้วย
3.2.3 อัตราภาษีหรือค่าธรรมเนียม
อัตราภาษีที่ใช้คานวณสาหรับภาคเกษตรกรรมตาม Irrigation District Law
จะมีลักษณะเป็นค่าธรรมเนียมคงที่ โดยจะแบ่งอัตราภาษีออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ อัตราปกติ
30

Albert T Henley, “Land Value Taxation by California Irrigation Districts,” American Journal of
Economics and Sociology 4, (1968): 377 – 386, https://www.jstor.org/stable/3485675, accessed
November 2, 2021.
31 Wells A Hutchins, “Irrigation District Their Organization Operation and Financing,” Technical
Bulletin 254, (1931): 21-22, https://naldc.nal.usda.gov/download/CAT86200248/PDF., accessed
November 25, 2021, คาว่า “มูลค่ายุติธรรมของราคาตลาด” ตามประกาศฉบับที่ 561 ของ Internal Revenue
Code หมายถึง “ราคาขายทรัพย์สินในตลาดเปิด ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายซึ่งประสงค์ที่จะทาการซื้อขายโดยปราศจาก
การบังคับและมีความรู้พอสมควรในข้อเท็จจริงนั้น”.
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ซึ่งมีการคานวณจากจานวนเงินต้นทุนที่ต้องมีการเรียกเก็บโดย District หารด้วยร้อยละ 85
ของมูลค่าที่ดินที่มีการประเมินรายปี ที่เหลือคือส่วนต่างร้อยละ 15 จะกันไว้เป็นค่าความคาด
เคลื่อน และอัตราแบบพิเศษซึ่งจะคานวณเช่นเดียวกับอัตราปกติ เพียงแต่จะเปลี่ยนแปลง
ตัวหาร คือ ร้อยละ 85 ขึ้นไปของมูลค่าที่ดินที่มีการประเมินรายปี 32 โดยอัตราที่ใช้จัดเก็บจะ
คงที่และไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปปัจจัยอื่น ๆ ส่วนอัตราค่าธรรมเนียมน้าจะมีลักษณะเป็นการ
กาหนดอัตราให้คงที่ กล่าวคือ จะมีการกาหนดอัตราขึ้นมาค่าหนึ่งและจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
อัตราดังกล่าวแม้จะมีการใช้น้าในปริมาณที่สูงขึ้นก็ตาม โดยจะนาไปคูณกับปริมาณน้าเพื่อให้
ได้ผลลัพธ์ คือ ค่าธรรมเนียมที่ต้องชาระ การคานวณเช่นนี้จะมีลักษณะของรูปแบบอัตราคงที่
ตามปริมาณ และจานวนเงินภาษีจะแปรผันตรงกับปริมาณน้าที่ใช้เป็นหลัก นอกจากนี้ Distrct
ยังมีสิทธิในการกาหนดวิธีการจัดเก็บค่า น้าได้โดยไม่จาเป็นต้องจัดเก็บตามอัตราตามปริมาณ
เนื่องจากกฎหมายให้อิสระในการกาหนดค่าธรรมเนียมได้เอง33 ใน Irrigation District บางแห่ง
ได้ มี ก ารน าหลั ก การพิ จ ารณาตามขนาดพื้ น ที่ ข องที่ ดิ น เป็ น เกณฑ์ ใ นการพิ จ ารณาเก็ บ
ค่าธรรมเนียมด้วย เช่น Alta Irrigation District เป็นต้น34
3.2.4 การบริหารการจัดเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียม
การเก็บภาษีน้าและค่าธรรมเนียมน้าภาคเกษตรกรรมต่างก็มี ลักษณะเฉพาะ
แตกต่างกันตามที่กฎหมายน้าแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียร์ได้บัญญัติไว้ แต่ วัตถุประสงค์ประการหนึ่งที่
มีร่วมกันทั้งการเก็บในรูปแบบภาษีและค่าธรรมเนียมน้าในภาคเกษตรกรรมนั้น คือ เพื่อให้รัฐมี
รายได้ ใ ห้ ค รอบคลุ ม ต้ น ทุ น ที่ ไ ด้ จั ด ท าบริ ก ารสาธารณะ อ านาจในการจั ด เก็ บ ภาษี แ ละ
ค่ า ธรรมเนี ย มจะเป็ น ของ District ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานปกครองส่ วนที่ถิ่น ซึ่ งเป็ นผู้ ด าเนิ นการ
บริหารจัดการน้า โดยที่ District จะเกิดจากความยินยอมของประชาชนในท้องถิ่นซึ่งเรียกร้อง
ให้มีรัฐมีการดาเนินภารกิจสาธารณะขึ้น และเป็นหน่วยงานท้องถิ่นซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
ประชาชน ทั้งยังเตรียมความพร้อมให้ประชาชนสามารถมีน้าใช้ทาเกษตรกรรมได้ต่อไป การ
เก็บภาษีน้าภาคเกษตรกรรมตาม Irrigation District Law จะใช้การเก็บภาษีในรูปแบบการ
ประเมิ น ภาษี (Assessment) ซึ่ ง ให้ ยึ ด ตามการประเมิ น ตามลั กษณะของการประเมินภาษี
ทรัพย์สินตามประมวลรัษฎากร รายได้ที่ได้จัดเก็บจากภาษีและค่าธรรมเนียมน้าตาม Irrigation
District Law จะนาไปชดเชยกับต้นทุนที่หน่วยงานท้องถิ่นได้มีการลงทุนไปแล้ว และต้นทุนที่
อาจเกิดขึ้นในภายหลัง โดยต้นทุนทั้งหมดที่ต้องนาไปชดเชยจะเป็นต้นทุนตามที่กฎหมายได้
บัญญัติไว้35 ซึง่ District จะคาดการณ์และนาไปรวมเพื่อคานวณอัตราภาษีต่อไป
32

California Water Code §25801.
California Water Code §22284.
34 Juliet Christian Smith and Chris Kaphiem, “Volumetric Water Pricing and Conjunctive Use: Alta
Irrigation District,” https://pacinst.org/wpcontent/uploads/2013/02/volumetric_water_pricing_
and_conjunctive_use3.pdf., accessed November 11, 2021.
35 California Water Code §25650 - §25656.
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4. บทวิเคราะห์โครงสร้างจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมภาคเกษตรกรรม
จากการศึกษาจะเห็นได้ว่า การเก็บค่าน้าภาคเกษตรกรรมของสาธารณรัฐประชาชนจีนและ
รัฐแคลิฟอร์เนียจะจาแนกการเก็บค่าน้าในรูปแบบภาษีและค่าธรรมเนียมออกจากกัน วิธีปฏิบัติ
ต่อภาษีและค่าธรรมเนียมจึงมีความแตกต่างกัน มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันอันเป็นการสะท้อนให้
เห็นถึง ความแตกต่างระหว่างภาษีและค่าธรรมเนียม เมื่อพิจารณาตามโครงสร้างการจัดเก็บจะ
พบว่า โครงสร้างค่าธรรมเนียมน้าภาคเกษตรกรรมของทั้งสองประเทศจะมีลักษณะที่เหมือนกัน
แต่ในส่วนโครงสร้างภาษีน้าภาคเกษตรกรรมจะโครงสร้างบางส่วนที่ แตกต่างกัน ในส่วนนี้
ผู้ เขีย นจะวิเคราะห์ โครงสร้า งการจัด เก็บค่า น้าของทั้ง สองประเทศและพิจ ารณาว่าส่วนใด
เหมาะสมในการนามาปรับใช้กับประเทศไทย
4.1 วิเคราะห์โครงสร้างภาษีน้าภาคเกษตรกรรม
การเก็บค่าน้าภาคเกษตรกรรมในรูปแบบภาษีจะต้องมีสาระสาคัญ คือ เป็นการเก็บค่า
น้าภาคบังคับ และไม่มีผลตอบแทนโดยตรงอันเนื่องจากการเสียภาษี อีกทั้งรายได้จากการ
จัดเก็บภาษีน้าภาคเกษตรกรรมต้องเป็นวัตถุประสงค์เป็นการทั่วไป สาระสาคัญของภาษีจะ
นามาพิจารณาวิเคราะห์กับโครงสร้างทางภาษีของสาธารณรัฐประชาชนจีนและรัฐแคลิฟอร์เนีย
ดังนี้
4.1.1 ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
บุ ค คลผู้ มี ห น้ า ที่ เ สี ย ภาษี จ ะมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ฐานภาษี หากฐานภาษี น้ า
พิจารณาจาก “ปริมาณการใช้น้า” จะเห็นถึง ความสัมพันธ์ระหว่างน้ากับผู้ใช้บริการน้า ผู้มี
หน้าที่เสียภาษีโดยยึดปริมาณการใช้เป็นหลัก คือ บุคคลผู้ใช้บริการซึ่งใช้น้าจากแหล่งน้าอัน
บังคับให้ต้องเสียภาษี แต่หากฐานภาษีน้าพิจารณาจาก “ที่ดิน” จะเห็นความสัมพันธ์ระหว่าง
น้ากับในที่ดินกับผู้ครอบครองทาประโยชน์ในที่ดิน ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโดยยึดที่ดินเป็นหลัก คือ
บุคคลผู้ครอบครองที่ดินเกษตรกรรม ทั้งนี้ผู้เสียภาษีน้าภาคเกษตรกรรมทั้งกรณียึดตามปริมาณ
กับกรณียึดตามที่ดิน จะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อการทาเกษตรกรรมเป็นหลักจึงจะตกอยู่ภายใต้
บังคับให้ต้องชาระภาษีน้าภาคเกษตรกรรม เมื่อพิจารณาลักษณะสาคัญของภาษีแล้วผู้เขียนมี
แนวโน้มเห็นด้วยไปในทิศทางเดียวกันกับการเก็บภาษีที่ ควรยึดโยงกับที่ดิน เนื่องจากการเสีย
ภาษีต้องไม่มีผลตอบแทนโดยตรงอันเนื่องจากการชาระภาษี แต่การเก็บค่าน้าตามปริมาณจะมี
ผลโดยตรง คือ ปริมาณน้าที่ได้รับ และการเก็บตามฐานปริมาณอาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกร
มากจนเกินไป
4.1.2 ฐานภาษี
กรณีการเก็บภาษีตามปริมาณ จานวนภาษีที่ชาระจะอ้างอิงกับปริมาณการใช้
น้าเป็นหลัก หากการใช้น้าในปริมาณที่มาก จานวนภาษีที่ต้องชาระก็มากตามไปด้วย ภาษีจาก
การเก็บตามปริมาณจะมีฐานภาษี คือ ปริมาณการใช้น้า การเก็บภาษีตามปริมาณจึงมีข้อดี คือ
มีความสัมพันธ์ตามปริมาณการใช้น้าเป็นหลัก แต่ก็จาเป็ นต้องมีการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณ
เพิ่มเติม ในกรณีการเก็บภาษียึดตามที่ดิน จะมีฐานในประเมิน คือ ราคาประเมินมูลค่าที่ดิน
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เกษตรกรรมตามมูลค่ายุติธรรมของตลาด ที่ดินเกษตรกรรมใดมีมูลค่าที่สูงหรือผู้ครอบครองมี
ที่ดินเกษตรกรรมที่มากกว่าก็ต้องเสียภาษีในจานวนที่สูงเช่ นเดียวกัน การเก็บโดยการประเมิน
มูลค่าจากภาษีที่ดินมีข้อดี คือ หน่วยงานของรัฐมีความเชี่ยวชาญในการประเมินมูลค่าภาษีจาก
ทรัพ ย์ สิ น ตามภาษี ทรัพ ย์สิ นอยู่ก่อนแล้ ว และการเก็บภาษี ก็เชื่อมโยงกับที่ ซึ่ง ปรากฎอยู่ใน
ฐานข้อมูลที่รัฐได้จัดเก็บไว้เป็นการเฉพาะอยู่แล้ว อีกทั้ง ยังไม่จาเป็นต้องติดตั้งเครื่องมือเพื่อวัด
ค่าน้าสามารถคานวณได้ตามข้อมูลที่กาหนดและไม่ก่อให้เกิดผลตอบแทนอันเนื่องจากการชาระ
ภาษีไว้โดยตรง แต่ความสัมพันธ์ของปริมาณการใช้น้ายังไม่มีให้เห็นอย่างเด่ นชัด จึงไม่อาจ
ก่อให้เกิดการลดปริมาณการใช้น้าของประชาชนลงไปได้ ในส่วนของฐานภาษีผู้เขียนมีความเห็น
ในทิศทางเดียวกับการเก็บภาษีผ่านการประเมินมูลค่าของที่ดิน เนื่องจากการเข้าถึงแหล่งน้า
สาธารณะถือเป็นประโยชน์ประการหนึ่งที่พื้นที่เกษตรกรรมได้รับ จึงสามารถประเมินเป็นมูลค่า
ของที่ดินได้ และจะส่งผลกระทบต่อเกษตรไม่มากจากการที่ไม่ได้คานึงถึงปริมาณการใช้น้าเป็นหลัก
4.1.3 อัตราภาษี
อัตราภาษีน้าภาคเกษตรกรรมจะเป็นการเก็บโดยใช้อัตราคงที่ และจะกาหนด
อัตราภาษีไว้ในอัตราที่ต่า เนื่องจากการเก็บค่าน้าภาคเกษตรกรรมนั้นก่อให้เกิดความขัดแย้งกับ
เกษตรกรในประเทศ ซึ่งมักจะมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ไม่ดี อัตราค่าน้าภาคเกษตรกรรมของทั้ง
สองประเทศไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนัก ผู้เขียนจึงเห็นด้วยกับการใช้อัตราคงที่ ในการ
ค านวณ เนื่ อ งจากจะไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความยุ่ ง ยากในการค านวณและการเก็ บ ภาษี น้ าภาค
เกษตรกรรมก็เน้นเพียงให้สามารถมีรายได้ชาระต้นทุนของรัฐได้เป็นอย่างน้อย จึงควรกาหนด
อัตราที่ใช้ในการจัดเก็บให้มีความแตกต่างกันไปตามประเภทของแหล่งน้าและประเภทของการ
ทาเกษตรกรรม เช่น ประเภทการทาเกษตรกรรมเพาะปลูก พืชไร่ เลี้ยงสัตว์น้า จะเป็นการจะ
สร้างความเป็นธรรมในการเก็บภาษีมากขึ้น กฎหมายควรกาหนดให้มีการกาหนดประเภท
ต้นทุนที่จะต้องนารายได้ไปชดเชยไว้อย่างชัดเจน รวมถึงการกาหนดรูปแบบอัตราที่หลากหลาย
ให้หน่วยงานของรัฐสามารถนาไปใช้ได้ตามความเหมาะสมของท้องถิ่นแต่ละแห่ง
4.1.4 การบริหารการจัดเก็บภาษี
การเก็บภาษีน้าภาคเกษตรกรรมมักจะมอบอานาจให้กับหน่วยงานท้องถิ่นเป็น
ผู้มีอานาจในการเรียกเก็บ เนื่องจากหน่วยงานท้องถิ่นมีความใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ซึ่งมี
เอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไป ผู้เขียนมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเก็บค่าน้าของรัฐ
แคลิฟอร์เนียร์ซึ่งมีการจัดตั้ง District ให้จัดทาบริการสาธารณะด้านน้าโดยเฉพาะและให้อานาจ
Distirct มี หน้ า จั ด เก็บ ภาษีจ ากผู้ครอบครองซึ่ งอยู่ ในพื้ นที่รับ ผิดชอบของหน่ว ยงานได้และ
สามารถกาหนดรูปแบบการจัดเก็บได้อย่างอิสระตามกรอบของกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ
ให้อานาจไว้ การจัดเก็บภาษีจึงสัมพันธ์ความต้องการใช้น้าของประชาชนในท้องถิ่นโดยยินยอม
ที่ชาระค่าน้าเพื่อให้การให้บริการด้านน้าสามารถดาเนินต่อไปได้ อันสะท้อนให้เห็นถึงหลักความ
ยินยอมของประชาชนในการเสียภาษี แต่ต้องกาหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการน้าร่วมกันด้วย หากกาหนดการเก็บภาษีโดยอาศัยความยินยอมของประชาชนในลักษณะ
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เช่นนี้ย่อมเป็นการสร้างความเป็นธรรมในการจัด เก็บภาษีน้าเพิ่มขึ้นและลดความขัดแย้ง ต่อ
เกษตรกรลงได้ ส่วนประเทศไทยมีการกระจายอานาจทางการปกครอง มีหน่วยงานท้องถิ่น
กระจายในหลายพื้นที่ของประเทศไทยและมีหน้าที่ในการจัดหาน้าให้กับเกษตรกรในพื้นที่อยู่
แล้ว ดังนั้น การให้อานาจจัดเก็บภาษีแก่ท้องถิ่นจึงมีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น
4.2 วิเคราะห์โครงสร้างค่าธรรมเนียมน้าภาคเกษตรกรรม
การเก็บค่าน้าภาคเกษตรกรรมในรูปแบบค่าธรรมเนียม มีลักษณะสาคัญ คือ จะต้อง
เป็นการชาระโดยสมัครใจของผู้ชาระ มีผลประโยนช์ตอบแทนโดยตรงในทันทีที่ชาระ และ
รายได้จากการจัดเก็บต้องเป็นการนาไปใช้ประโยนช์เพื่อวัตถุประสงค์นั้นโดยเฉพาะ สาระสาคัญ
ของการเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มน้ าภาคเกษตรกรรมจะน ามาวิ เ คราะห์ กั บ การเก็ บ ค่ า น้ าของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนและรัฐแคลิฟอร์เนีย ดังนี้
4.1.1 ผู้ช้าระค่าธรรมเนียม
การเก็บค่าธรรมเนียมจะเป็นการเก็บโดยความสมัครใจของผู้ชาระที่ประสงค์
จะมีการเข้าใช้บริการของหน่วยงานรัฐ โดยไม่มีการบังคับการจัดเก็บ หากผู้ชาระเงินได้มีการใช้
บริการแล้ว หน้าที่ในการชาระค่าธรรมเนียมย่อมเกิดขึ้นในทันที การเก็บค่าธรรมเนียมน้าภาค
เกษตรกรรมจึงควรกาหนดให้ บุคคลใดผู้ใช้น้าจากแหล่งน้าของรัฐโดยมีวัตถุประสงค์สาหรับการ
ท าเกษตรกรรม จะต้ อ งเป็ น ผู้ มี ห น้ า ที่ ช าระค่ า ธรรมเนี ย ม ผู้ เ ขี ย นเห็ น ว่ า การก าหนดให้
ผู้ใช้บริการเป็นผู้ชาระค่าธรรมเนียม มีความเป็นสากลอยู่แล้วและมีความเหมาะสมแล้วในการ
นามาปรับใช้กับการเก็บค่าน้าภาคเกษตรกรรม
4.1.2 วัตถุในการค้านวณค่าธรรมเนียม
การคานวณค่าธรรมเนียมต้องมีการระบุวัตถุประสงค์อันเป็นฐานมาใช้ในการ
คานวณ โดยการนาฐาน “ปริมาณการใช้” มาคานวณ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของการ
ได้รับผลประโยนช์ตอบแทนอันเนื่องมาจากการชาระค่าธรรมเนียม หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า
การชาระค่าธรรมเนียมน้าภาคเกษตรกรรมจะเป็นการชาระเพื่อตอบแทนการใช้น้าจากแหล่งน้า
สาธารณะของรัฐ ทาให้ผู้ชาระได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากการใช้น้า ผู้เขียนเห็นว่าการวัตถุใน
การคานวณค่าธรรมเนียม คือ ปริมาณการใช้ ถือว่ามีความเหมาะสมแล้ว เนื่องจากการเก็บ
ค่าธรรมเนียมเป็ นการเก็บเนื่องจากการให้บริการ เมื่อมีการใช้บริการค่าบริการจึงควรที่จะ
เหมาะสมกับการให้บริการด้วย ในที่นี้ คือ ปริมาณการใช้น้าที่ผู้ใช้บริการได้รับไปใช้นั่นเอง ทั้งนี้
ผู้ใช้บริการต้องนาน้าไปใช้เพื่อการทาเกษตรกรรมเท่านั้น
4.1.3 อัตราค่าธรรมเนียม
การเก็บค่าธรรมเนียมน้านั้นมีรูปแบบในการจัดเก็บที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น
การเก็บแบบอัตราคงที่ (Flat Rate) ซึ่งเป็นการเก็บอย่างคงที่เปลี่ยนแปลงจึงไม่สะท้อนการเก็บ
ค่าน้าให้เพียงพอต่อต้นทุน อัตราตามปริมาณ (Volumetric Rate) ซึ่งเป็นการเก็บค่าน้าตาม
ปริมาณที่มีการใช้น้าเป็นหลัก ค่าธรรมเนียมตามฤดูกาล (Season Rate) ซึ่งเป็นการกาหนด
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อัตราให้เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลในประเทศ และค่าธรรมเนียมแบบบล็อก (Block Rate)
การเก็บค่าธรรมเนียมที่มีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงของการใช้น้า รูปแบบอัตราทั้งหมดต่างก็มี
ลักษณะเฉพาะตัว โดยส่วนใหญ่แล้วมั กจะเป็นการเก็บค่าน้าโดยใช้อัตราตามปริมาณ โดยให้
อั ต ราในการค านวณคงที่ เ สมอไม่ เ ปลี่ ย นแปลงตามปริ ม าณการใช้ ในการเก็ บ ค่ า น้ าภาค
เกษตรกรรม ผู้เขียนเห็นว่าควรเก็บค่าน้าตามอัตราปริมาณเป็นหลัก จึงจะมีความเหมาะสมกับ
การนามาใช้ในประเทศไทย เนื่องจากจะทาให้หน่วยงานของรัฐมีรายได้เพียงพอกับต้นทุน และ
ไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรมากจนเกินไป และให้มีการใช้อัตราตามฤดูกาลพิจารณาร่ว ม
ประกอบด้วย แต่อย่างไรก็ตามกฎหมายควรกาหนดรูปแบบอัตราทั้งหมดแล้ว แล้วให้หน่วยงาน
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้นาไปปรับใช้กับท้องถิ่นตามความเหมาะสมของท้องถิ่นเองจะสร้างความ
ยืดหยุ่นในการจัดเก็บให้ดียิ่งขึ้นไป
4.1.4 การบริหารการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
การเก็ บ ค่ า น้ าภาคเกษตรกรรมในรู ป แบบค่ า ธรรมเนี ย ม จะเชื่ อ มโยงกั บ
หน่วยงานที่จัดเก็บภาษี ผู้เขียนต้องการให้เป็นการเก็บโดยเชื่อมโยงกับภาษีน้าภาคเกษตรกรรม
ควบคู่กันไป เนื่องจากการเก็บเพียงเฉพาะภาษีย่อมไม่เพียงพอต่อต้นทุนในการบริหารจัดการน้า
ของรัฐ การเก็บภาษีควรกาหนดปริมาณการใช้น้าของผู้เสียภาษีไม่ให้ใช้เกินปริมาณที่กาหนดไว้
ส่วนที่เกินปริมาณที่กาหนดต้องมีการนามาคานวณภาษี หน่วยงานที่ดูแลจึงควรเป็นท้องถิ่นใน
การบริหารจัดการน้าเนื่องจากมีความใกล้ชิดในพื้นที่และจะต้องรับหน้าที่ในการบริหารจัดการ
แหล่งน้าในท้องถิ่นให้เพียงพอต่อการทาเกษตรกรรม การเก็บค่าธรรมเนียมน้าจะเก็บโดยนา
รายได้ไปใช้เฉพาะกับการบริการจัดการน้าโดยตรง ผู้เขียนไม่ได้ประสงค์ให้การเก็บค่าน้าภาค
เกษตรกรรมในลักษณะเป็นการซ้าเติม ของเกษตร แต่เป็นการเก็บเพื่อให้ระบบการบริ หาร
จัดการน้าเพื่อจะได้จัดสรรให้น้ามีเพียงพอเปรียบเสมือนเป็นการรับประกันว่าเกษตรกรจะมีการ
ใช้น้าในการทาเกษตรกรรมได้ต่อไป โดยการเก็บค่าธรรมเนียมจะขึ้นอยู่กับพื้ นที่ซึ่งมีความ
ต้องการบริการสาธารณะลงในท้องถิ่นของตนเอง และบังคับให้ภาครัฐต้องให้บริการสาธารณะ
ตอบสนองเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งการเก็บค่าธรรมเนียมใน
ลักษณะสมัครใจผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมหากมีปริมาณที่เพียงพออยู่แล้วก็ไม่ต้องชาระ
ค่าธรรมเนียมน้าแต่ประการใดหากปริมาณของผู้ชาระมีแหล่งน้าของตนเพื่อรองรับปริมาณ
น้าฝนจากธรรมชาติเพียงพอความต่อการอยู่แล้ว
5. บทสรุปและข้อเสนอและ
จากข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น สามารถสรุ ป ได้ ว่ า ประเทศไทยยั ง ไม่ มี เ ก็ บ ค่ า น้ าภาค
เกษตรกรรมตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. 2561 และการเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
จะมีหลักเกณฑ์และการปฏิบัติที่แตกต่างกันตามลักษณะเฉพาะ ในต่างประเทศการเก็บภาษีน้า
ภาคเกษตรกรรมของสาธารณรัฐประชาชนจีนและรัฐแคลิฟอร์เนียจะเป็นการจัดเก็บภาษีชนิด
พิเศษ กล่าวคือ เป็นภาษีซึ่งกฎหมายบัญญัติให้เป็นภาษีเฉพาะ แม้จะมีลักษณะบางประการทีไ่ ม่
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สอดคล้องกับสาระสาคัญของภาษี ก็ตาม โดยบัญญัติแยกต่างหากจากค่าธรรมเนียมไว้อย่าง
ชัดเจน และกาหนดให้หน่วยงานส่วนท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ในการบริหารการจัดเก็บ แต่ละ
ประเทศต่างก็มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน หากนามาปรับใช้กับประเทศไทย ผู้เขียนเสนอให้
มีการจัดเก็บค่าน้าภาคเกษตรกรรมสาหรับแหล่งน้าที่เกิดขึ้นใหม่ของท้องถิ่นแต่ละแห่ง และให้มี
ลักษณะเป็นทางเลือกของท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม ในส่วนของการเก็บใน
รูปแบบภาษีควรจะบัญญัติเป็นพระราชบัญญัติเฉพาะ โดยการตราพระราชบัญญัติภาษี น้า
ซึ่งต้องประกอบไปด้วยหมวด “ภาคเกษตรกรรม” โดยให้มีรายละเอียดตามโครงสร้างการ
จัดเก็บภาษีทั้งในเรื่องของผู้เสียภาษี ฐานภาษี อัตราภาษี และการบริหารการจัดเก็บภาษี อีกทั้ง
ต้องบัญญัติถึงรายละเอียดของต้นทุนที่จะต้องนารายได้ที่จัดเก็บได้มาชดเชย รวมถึง การนา
รายได้ ไ ปใช้ วิ จั ย และพั ฒ นาด้ า นเกษตรกรรมเพื่ อ ให้ ก ารใช้ น้ าภาคเกษตรกรรมนั้ น เกิ ด
ประสิทธิภาพมากที่สุด ส่วนการเก็บค่าธรรมเนียมน้า ผู้เขียนเสนอให้ท้องถิ่นที่มีการจัดเก็บภาษี
น้ามีสิทธิในการเรียกเก็บค่าน้าในรูปแบบค่าธรรมเนียมน้าเพิ่มเติมนอกเหนือจากการจัด เก็บ
ภาษีโดยการตกลงร่วมกันระหว่างประชาชนในพื้นที่และเสนอให้พระราชบัญญัติทรัพยากรน้า
พ.ศ. 2561 มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการเก็บค่า ธรรมเนียมน้าภาคเกษตรกรรมไว้อย่างชัดเจน โดย
นาโครงสร้างค่าธรรมเนียมเพื่อเรียกเก็บค่าน้าภาคเกษตรกรรมมาบัญญัติเพิ่มเติมในกฎหมาย
เป็นหมวดที่มีชื่อว่า “ค่าธรรมเนียมน้า” และบัญญัติส่วนที่มีชื่อว่า “ภาคเกษตรกรรม” และให้มี
รายละเอียดตามโครงสร้างค่าธรรมเนียม ได้แก่ บุคคลผู้ต้องชาระค่าธรรมเนียม วัตถุในการ
คานวณค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนียม การบริหารการจัดเก็บค่าธรรมเนียม รายละเอียด
เกี่ยวกับต้นทุนที่ต้องนารายได้จากการจัดเก็บไปชดเชย สาหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการ
จัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมน้าภาคเกษตรกรรม ผู้เขียนเห็นว่า ควรบัญญัติให้อานาจเกี่ยวกับ
การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมน้าภาคเกษตรกรรมเป็นของหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น
และควรบัญญัติข้อกฎหมายให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการน้าหรือมีสิทธิเรียกร้องต่อ
หน่วยงานท้องถิ่นให้จัดทาบริการสาธารณะด้านน้าภายในท้องถิ่น เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มี
ความใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ได้มากที่สุด
เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วผู้เขียนเชื่อว่าการเก็บค่าน้าภาคเกษตรกรรมจะเป็นการสร้างความเป็น
ธรรมให้กับเกษตรกรที่จาเป็นจะต้องใช้น้าในการทาเกษตรกรรม และส่งผลให้รัฐมีงบประมาณ
เพื่อนามาบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย รวมถึงนารายได้ส่วนที่เหลือไปวิจัยและพัฒนาให้เกิดการ
พัฒนาด้านเกษตรกรรมของไทยต่อไปได้ อีกทั้งหน่วยงานท้องถิ่นบริหารจัดการน้าได้ดีและมี
ประสิทธิภาพตามโครงสร้างภาษีที่กาหนดก็จะส่งผลกระทบให้กับท้องถิ่นอื่นนามาปรับใช้ ส่งผล
ให้เกิดแหล่งน้าหลายแห่งภายในประเทศซึ่งสามารถรองรับน้าตามธรรมชาติสารองไว้ใช้ในการ
ทาเกษตรกรรมในช่วงขาดแคลนน้าได้
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