
เหตุใดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจึงตองมีราคา  

    กิจกรรมการผลิตและการบริโภคตาง ๆ มักมีการใชพลังงานฟอสซิลอันมีสารประกอบ 

ไฮโครคารบอนที่เมื่อถูกเผาไหมแลวจะปลอยกาซคารบอนไดออกไซดที่เปนกาซเรือนกระจกหลัก 

ซึ่งเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดสภาวะโลกรอนและทําใหผูอื่นที่ไมเกี่ยวของกับกิจกรรมดังกลาวไดรับ 

ความเดือดรอนเสียหาย ซึ่งในทางเศรษฐศาสตรเรียกความเสียหายดังกลาววา ตนทุนผลกระทบ 

ภายนอก (external costs) ปญหาหลักก็คือ โดยปกติแลวทั้งผูผลิตและผูบริโภคเหลานั้นไมจําเปน 

ตองรับผิดชอบตอผลกระทบของความสียหายที่ผู อื่นไดรับหากไมมีกฎหมายบังคับใหตอง 

รับผิดชอบเอาไว สงผลใหผูปลอยกาซเรือนกระจกดังกลาวมีแรงจูงใจในการปลอยกาซฯมากเกิน 

กวาระดับที่เหมาะสม สําหรับสังคมโดยรวมเพราะราคาสินคาดังกลาวสะทอนเพียงตนทุนของ 

เอกชนที่ทําธุรกรรมกันแตไมสะทอนตนทุนที่สังคมโดยรวมตองแบกรับไวดวยเหตุน้ีแนวคิดทาง 

เศรษฐศาสตร จึงเสนอใหมีการบังคับผูปลอยกาซเรือนกระจกใหตองรับผิดชอบดวยแนวทางใด 

แนวทางหนึ่งคือ (ก) ตนทุนการกําจัดกาซคารบอนไดออกไซด หรือ (ข) ตนทุนการรับผิดชอบ 

ความเสียหาย (ผานการจายภาษีมลพิษที่ปลอยออกมาก็ได) หรือทําใหการปลอยกาซฯกลายเปน 

สิ่งที่มีราคานั่นเอง ราคากาซคารบอนไดออกไซดที่อยูในระดับที่เหมาะสมก็จะชวยทําใหผูปลอย 

มลพิษตองปรับลดการปลอยกาซฯ ลงมาอยูในระดับที่เหมาะสม ราคากาซคารบอนไดออกไซด หรือ 

ตนทุนกําจัดกาซเรือนกระจกดังกลาวนี้ เรียกทั่วไปวา “ราคาคารบอน”
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POLICY BRIEF

PRO-GREEN   การกําหนดราคาคารบอน (Carbon Pricing) 

การกําหนดราคาคารบอน (carbon pricing) คือการใชมาตรการ 

ทางเศรษฐศาสตรใดๆ ที่สงผลโดยตรงใหการปลอยกาซเรือนกระจกมีตนทุน 

หรือราคาที่ตองจาย ซึ่งประกอบดวยหลากหลายมาตรการ เชน ระบบซื้อขาย 

ใบอนุญาตปลอยกาซเรือนกระจก (Emission Trading Scheme: ETS) 

ภาษีคารบอน (carbon tax) กลไกชดเชยการปลอยกาซเรือนกระจก (offset 

mechanism) การจายเงินตามผลลัพธในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

(results-based climate finance: RBCF) และการกําหนดราคาคารบอน 

ภายในบริษัท (internal carbon prices) เปนตน สวนมาตรการที่สงผล 

ตอราคา ของกาซเรือนกระจกทางออม ในที่นี้จะไมถูกจัดรวมอยูในมาตรการ 

การกําหนดราคาคารบอน ซึ่งไดแก การยกเลิกการอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิล 

ภาษีพลังงานการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนและการซื้อขายใบรับรองการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน เปนตน

สําหรับเอกสารบทสรุปเชิงนโยบายฉบับนี้จะเนนศึกษาเฉพาะระบบซื้อขายใบอนุญาตปลอยกาซเรือนกระจกและภาษีคารบอน 

เทานั้น

 



ระบบภาษีคารบอน (Carbon Tax)

ระบบซื้อขายใบอนุญาตปลอยกาซเรือนกระจก
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หนา 2   การกําหนดราคาคารบอน (Carbon Pricing) 

ภาษีคารบอนเปนมาตรการที่กําหนดราคาคารบอนโดยตรง โดยคิดจาก ระดับความเขมขนของคารบอน (carbon content) 

ของพลังงานเมื่อถูกเผาไหม หรือที่ถูกปลอยออกจากกระบวนการผลิตสินคานั้นๆ ภาษีคารบอนอาจจัดเก็บไดหลายรูปแบบ เชน 

จากการใชเชื้อเพลิงฟอสซิล การขายและนําเขาเชื้อเพลิงฟอสซิล หมอตมไอนํ้า จากการจดทะเบียนรถยนต  เปนตน ซึ่งโดยสวนใหญ 

แลวภาครัฐมักจะเก็บภาษีจากการใชเชื้อเพลิงฟอสซิลเปนหลัก  

ระบบซื้อขายใบอนุญาตปลอยกาซเรือนกระจก (Emission 

Trading Scheme: ETS)  เปนระบบที่ทําใหการปลอยกาซเรือน- 

กระจกกลายเปนสิ่งที่มีราคา ไมใชของฟรีที่ไมตองรับผิดชอบตอผล 

กระทบภายนอกอีกตอไป เพราะผูเขารวมสามารถที่จะซื้อหรือขาย 

ใบอนุญาตการปลอยกาซ ฯ ไดใน ตลาดคารบอน (carbon 

market) ที่จัดตั้งขึ้นโดยสวนใหญแลวระบบนี้มักจะใชเปนแบบ 

ภาคบังคับ (mandatory) ซึ่งหมายถึง ตลาดคารบอนจะถูกจัดตั้ง 
และควบคุมโดยหนวยงานใดหนวยหนึ่ง หรือ หลายๆ หนวยงานของภาครัฐที่มีอํานาจในการออกขอบังคับในการปลอยกาซเรือน- 

กระจก โดยมักจะเปนระบบจํากัดปริมาณแลวแลกเปลี่ยน (Cap-and-Trade) ซึ่งเปนระบบตลาดที่ภาครัฐมีการกําหนดเปาหมาย 

(target) หรือการจํากัดปริมาณโดยรวม (cap) ของการปลอยกาซเรือนกระจกใหตํ่ากวาระดับการปลอยกาซฯ ในสภาวะการดําเนิน 

ธุรกิจตามปกติ (business as usual:  BAU) กอน เชน จํากัดปริมาณการปลอยกาซจํานวน 120 ลานตัน ตามสภาวะ BAU 

ใหเหลือเพียง 100 ลานตัน แลวจึงทําการแปลงปริมาณกาซฯ โดยรวมที่จะอนุญาตใหปลอยไดนั้นเปน ใบอนุญาต (allowances)  

เชน 100 ใบ ใบละหนึ่งลานตัน เปนตน จากนั้นจึงจัดสรรใบอนุญาตดังกลาวใหกับผูผลิต ถาผูผลิตรายใดปลอยกาซเรือนกระจก 

ตํ่ากวาจํานวนใบอนุญาตหรือใชใบอนุญาตไมหมด ก็สามารถนําใบอนุญาตที่เหลือไปขายและมีรายไดเพิ่มขึ้น แตถาผูผลิตรายใด 

ปลอยกาซเรือนกระจกเกินหรือมีใบอนุญาตไมพอ ก็จะตองไปซื้อใบอนุญาตจากผูผลิตรายอื่น ซึ่งทําใหเกิดการซื้อขาย (trade) 

ใบอนุญาตกันขึ้น โดยราคาของใบอนุญาตจะสูงขึ้น ถามีการจํากัดปริมาณการปลอยกาซฯ โดยรวมใหนอยลง และเมื่อความตองการ 

ซื้อใบอนุญาตในตลาดมีเพิ่มขึ้น
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Source : khanateoftheholywastes - Carbon Emissions Rise Above 400 ppm, 2015



ความแตกตางระหวางระบบภาษีคารบอนกับระบบ ETS
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หนา 3   การกําหนดราคาคารบอน (Carbon Pricing)   

ภาษีคารบอนกับระบบ ETS มีจุดแตกตางที่สําคัญ คือ สําหรับระบบ ETS หนวยงานภาครัฐจะกําหนดปริมาณกาซเรือนกระจก 

รวมที่อนุญาตใหปลอยได แลวปลอยใหกลไกราคาของตลาดใบอนุญาตฯ กําหนดราคาคารบอน สวนในกรณีของภาษีคารบอน 

หนวยงานภาครัฐจะกําหนดราคาคารบอนผานการกําหนดอัตราภาษี แลวปลอยใหกลไกตลาดสินคากําหนดปริมาณการปลอย 

กาซเรือนกระจกระบบ ETS จึงสรางความแนนอนในการควบคุมปริมาณกาซเรือนกระจกมากกวาภาษีคารบอน  แตก็อาจ มี 

ความผันผวนของราคาคารบอนคอนขางสูงตามความตองการใชใบอนุญาตการปลอยกาซฯ ที่อาจผันแปรตามการเจริญเติบโตหรือ 

การชะลอตัวของเศรษฐกิจได ในทางตรงกันขาม การใชภาษีคารบอนเปนการควบคุมดานราคา (price base) จึงไมมีผล 

ตอความผันผวนของราคาคารบอนและราคาสินคา แตก็จะมีความไมแนนอนในดานปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกแทน   

ระบบภาษีคารบอนมีตนทุนการบริหารที่ตํ่ากวา เพราะสามารถพึ่งระบบภาษีที่มีอยูแลว รัฐบาลมีระบบการตรวจสอบในการจับผิด 

ผูแจงขอมูลเท็จไดไมยาก   สวนระบบตลาดคารบอนจะมีตนทุนในการบริหารและตรวจสอบที่สูงกวา เพราะตองสรางระบบในการ 

กระจายใบอนุญาตและระบบตรวจสอบปริมาณการผลิตและปลอยกาซเรือนกระจกขึ้นใหม นอกจากนี้โรงงานที่ซื้อใบอนุญาต 

ก็ไมมีแรงจูงใจในการตรวจสอบวาโรงงานที่ขายใบอนุญาตใหนั้น มีการแจงปริมาณการปลอยกาซฯที่ตํ่ากวาความจริงหรือไมสงผล 

ใหเกิดแรงจูงใจในการแจงเท็จ  อีกทั้งรัฐบาลยังอาจมีแรงจูงใจในการกระจายใบอนุญาตอยางไมโปรงใสใหกับกลุมผูผลิตที่สนับสนุน 

หรือเปนฐานเสียงทางการเมืองของรัฐบาลได อยางไรก็ตาม ทั้งสองมาตรการตางกอใหเกิดผลประโยชนที่เหมือนกันในหลายๆ ดาน 

อาทิเชน 1) ชวยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูผลิต ผูบริโภค และนักลงทุน ใหมีการปลอยกาซเรือนกระจกลดลง  2) ชวยกระตุนให 

เกิดการหันไปใชพลังงานที่มีการปลอยกาซเรือนกระจกตํ่าในระยะสั้น และกระตุนใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดการปลอย 

กาซเรือนกระจกในระยะยาว 3) การกอใหเกิดผลประโยชนรวม (co-benefits) ในดานสิ่งแวดลอม สุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม 4) 

กอใหเกิดผลประโยชนตอสังคมสองทาง (double dividend) โดยดานที่หนึ่งคือการลดกาซเรือนกระจก สวนดานที่สอง 

มาจากรายไดของภาษีคารบอนหรือการประมูลใบอนุญาตใน ETS ซึ่งรัฐบาลสามารถนําไปใชในการลดภาษีประเภทอื่นๆ 

ที่ไมมีประสิทธิภาพได  และ 5) ภาษีคารบอนหรือ ETS นั้นตางเปนมาตรการที่ทําใหมีตนทุนในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ (compli-

ance costs) เพื่อควบคุมกาซเรือนกระจกของสังคมมีคาตํ่าที่สุด เนื่องจากราคาคารบอนจะจูงใจใหผูที่มีตนทุนในการบําบัด 

กาซเรือนกระจกสูง (high marginal abatement costs) โดยยินดีที่จะจายภาษีคารบอนหรือซื้อใบอนุญาตการปลอยกาซฯ 

แทนการบําบัดเอง เพราะจะเสียคาใชจายตํ่ากวาการกําจัดกาซเรือนกระจกเอง สวนผูที่มีตนทุนการบําบัดกาซเรือนกระจกตํ่า (low 

marginal abatement costs) จะทําการบําบัดกาซเรือนกระจกมากขึ้น เพราะประหยัดคาใชจายมากกวาการปลอยกาซฯ 

ออกไปแลวตองจายภาษี หรือเพื่อใหสามารถนําใบอนุญาตที่ใชไมหมดนั้น ไปขายในตลาดคารบอน ซึ่งสรางรายไดมาลด 

คาใชจายของตน สงผลใหทั้งสองฝายมีตนทุนโดยรวมในการลดกาซที่ตํ่าลง  

Source : State and Trends of Carbon Pricing - World Bank Group, 2016

CARBON PRICING WATCH 2016
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หนา 4   การกําหนดราคาคารบอน (Carbon Pricing) 

ในปจจุบัน มาตรการ ETS และภาษีคารบอนที่มีการยังคับใชในประเทศตางๆทั่วโลกครอบคลุมการปลอยกาซเรือน 

กระจก จํานวน 7 GtCO2e หรือคิดเปน 13% ของปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกรายปของโลก โดยสามารถสราง รายได 

ใหกับรัฐบาล ตาง ๆ ในป ค.ศ. 2015 ประมาณ 26 พันลานดอลลารสหรัฐฯ โดยเพิ่มขึ้นมากกวา 60% เมื่อเทียบกับป ค.ศ. 

2014 อยางไรก็ตาม มูลคารายปของการกําหนดราคาคารบอนในป ค.ศ. 2016 ยังมีมูลคาตํ่ากวา 50 พันลานดอลลารสหรัฐฯ 

ซึ่งเทากับป ค.ศ. 2015 

เมื่อพิจารณาระหวางราคาใบอนุญาตปลอยกาซเรือนกระจก(allowance) ของ ETS กับภาษีคารบอนจะพบวาใบ 

อนุญาตปลอยกาซเรือนกระจกจะมีราคาอยูระหวาง US$1 - US$15/tCO2e โดยมีราคาเฉลี่ยอยูที่ US$8/tCO2e 

สวนภาษีคารบอน จะมีอัตราอยูระหวาง US$1 - US$131/tCO2e อยางไรก็ตาม 75% ของกาซเรือนกระจกมีราคาตํ่ากวา 

US$10/tCO2e ซึ่ง ณ ระดับราคานี้จะไมสามารถทําใหโลกบรรลุเปาหมายการลดกาซเรือนกระจก เพื่อไมใหอุณหภูมิโลก 

สูงขึ้นไมเกิน 2°C ตามเปาหมายของความตกลงปารีส (Paris Agreement) ไดเพราะจากการวิเคราะหในหลายกรณีพบวา 

ระดับราคาคารบอนเฉลี่ยของทั้งโลกควรอยูระหวาง US$80 - US$120/tCO2e ในป ค.ศ. 2030 จึงจะเพียงพอที่จะ 

บรรลุเปาหมายขางตน  

 

ผูเขียน

ชื่อ : รองศาสตราจารย ดร. ชยันต ตันติวัสดาการ 

ตําแหนง : คณบดีคณะเศรษฐศาสตร

หนวยงาน : คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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ชื่อ : นายคมศักดิ์ สวางไสว

ตําแหนง : นักวิจัยอิสระ

หนวยงาน : ศูนยวิจัยนโยบายดานเศรษฐกิจสีเขียว

At a glance – accord in Paris,  
China ETS on the horizon 
2015 witnessed an historic global step forward in taking 
action on climate change. World leaders reached an 
agreement on December 12, 2015 at the 21 st Conference 
of the Parties (COP 21) to the United Nations Framework 
Convention on Climate Change (UNFCCC) in Paris to keep 
the global average temperature increase well below 2°C 
and pursue efforts to hold the increase to 1.5°C. 1 On April 
22, 2016, at a special ceremony in New York, about 90% of 
the Parties to the UNFCCC signed the Paris Agreement, a 

2,  b 
This agreement could not be more timely, as 2015 marked 
the warmest year since records began in 1880. 3 

As of May 1, 2016, 162 intended nationally determined 
contributions (INDCs), representing 190 Parties, 
had been submitted to the UNFCCC. These INDCs 
outline the intended national efforts toward reducing 
greenhouse gas (GHG) emissions and climate resilient 
development under the Paris Agreement. More than 90 
of the submitted INDCs include proposals for emission 
trading systems (ETSs), carbon taxes and other carbon 
pricing initiatives. 4 Parties stating in their INDCs that 
they are planning or considering the use of domestic or 
international market mechanisms c account for 61 percent 
of global GHG emissions. Most of these Parties request 

carbon markets. Among the Parties planning or 
considering the use of market mechanisms are three of 

d 

a 175 Parties (174 countries and the European Union) signed the Paris 
Agreement at the special ceremony on April 22, 2016.
b The Agreement will remain open for signature until April 21, 2017. 
See details in the section “International carbon pricing update” below.

c  Including Reducing Emissions from Deforestation and Forest 
Degradation and sustainable forest management, conservation of 
forests, and enhancement of carbon sinks (REDD+) mechanism.
d China, India and Brazil. The other two Parties, the US and the EU, 
did not state the use of market mechanisms in their INDC, despite 
carbon pricing initiatives already being implemented at a regional, 
national and/or subnational level.


