
การควบคุมกาซเรือนกระจก 

ดวยมาตรการเศรษฐศาสตร 

• คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

Q : หัวขอท่ีจะกลาวถึงมีอะไรบาง ?? 

ประกอบดวย 
 

  - ทําไมถึงตองควบคุมปริมาณคารบอน 

  - การกําหนดราคาคารบอนคืออะไร 

  - ระบบภาษีคารบอน (CARBON TAX) 

  - ระบบตลาดคารบอน (ETS) 

  - การเปรียบเทียบกันของท้ัง 2 ระบบ 

  - ขอมูลประเทศท่ีมีการใชระบบดังกลาว 



• คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

Q : ทําไมถึงตองมีการควบคุมปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ?? 

สืบเน่ืองจากวิถีไทยสมัยเดิม 

อาชีพเกษตรกรรม 

เปนหลัก 

การคมนาคมขนสง 

ท่ีปลอยมลพิษนอย 

การใชวัสดุจากธรรมชาติ 

ลักษณะความเปนอยู 

พ่ึงพิงธรรมชาติ 

สรุป--เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ตอมา ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 

ข้ันที่ 1 

ข้ันที่ 2 

ข้ันที่ 3 

ในชนบท ในตัวเมือง 

ชุมชนแออัด 

ปญหาดานมลพิษ 

ทางน้ําและทางอากาศ 

การจราจรติดขัด 

ปญหาดานการจัดการขยะ 

และกําจัดของเสีย 

วิธีท่ีจะสามารถแกไขปญหาเหลานีไ้ดบางคืออะไร ?? 

การใชแนวคิดทางเศรษฐศาสตร 

(เชน CARBON PRICING) !!! 
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• คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

Q : การกําหนดราคาคารบอน (CARBON PRICING) คืออะไร ?? 

ซึ่งในทางเศรษฐศาสตร จะเรียกวา “เกิด EXTERNAL COST” 

หรือ การทํากิจกรรมใดๆ ที่อาจสงผลใหเกิดกระทบดานลบ ทั้งทางตรงและทางออมตอบุคคลอ่ืน หรือตอสิ่งแวดลอม 

ฉะนั้น การกําหนดราคาคารบอน จึงหมายถึง.... 

     การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรในการกําหนดตนทุนของ 

 การปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (กาซเรือนกระจก) โดยตรง 

 กับผูปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ดวยมาตรการตางๆ อาทิ 

ระบบภาษีคารบอน 

ระบบตลาดคารบอน 

การดํารงชีพของมนุษย 

เกิดเปนกาซคารบอนไดออกไซด 

(กาซเรอืนกระจก) 

เกิดภาวะโลกรอน 

เกิดผลกระทบมากมาย 

เหตุใด จึงตองมีการกําหนดราคาคารบอน ?? 
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• คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

Q : ระบบภาษีคารบอน (CARBON TAX) คืออะไร ?? 

ระบบท่ี 1 : ใชระบบภาษีคารบอน (CARBON TAX) 

แนวคิดพื้นฐาน : ผูกอมลพิษ (กาซคารบอนไดออกไซด/กาซเรือนกระจก) เปนผูจายผลกระทบจากการปลอยมลพษิ 

อัตราภาษีคารบอน : อาจมีชื่อเรียกวา “คาธรรมเนียมคารบอน (CARBON FEE)” 

ฐานภาษีคารบอน : มีหลายรูปแบบ โดยท่ัวไปคดิเปน บาท/ตัน และเก็บบนฐานปรมิาณการปลอยกาซเรอืนกระจกโดยตรง  

กลาวคือ “ใครปลอยกาซคารบอนไดออกไซดหรอืกาซเรอืนกระจกออกมามาก ก็ตองจายภาษีคารบอนเปนจํานวนมาก”  

ปลอย CO2 3 kg/ตัว 

ตองจายภาษี 15 บาท 

ไกยางอับดุล 

ราคา 100 บาท 

AD 

ไกยางอับดุล  

ตองขาย 115 บาท/ตัว 

AD 

ปลอย CO2 1 kg/ตัว 

ตองจายภาษี 5 บาท 
ไกยางฤๅษี  

ตองขาย 105 บาท/ตัว 

RS 

ไกยางฤๅษี 

ราคา 100 บาท 

RS 
- สินคาที่ปลอย CO2 มาก จะตองเสียภาษีมาก 

- เกิดการผลักภาระไปยังราคาสนิคา 

- ราคาสินคายอมแพงขึ้น 

- ผูบริโภคอาจซื้อสนิคาที่ปลอย CO2 มากนั้น ลดลง 

สรุปใจความไดวา... 

กําหนดให : อัตราภาษี = 5 บาท/1kgCO2 และ ตนทุนไกยาง = 100 บาท/ตัว มีขั้นตอน ดังตอไปนี้ 

กําหนดปริมาณ CO2  

ที่ปลอย 

CO2 

ป 

กําหนดอัตราภาษี 

(บาท/ton CO2) 
มูลคาภาษีที่ตองจาย 
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• คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

Q : ระบบตลาดคารบอน (Emission Trading Scheme: ETS) คืออะไร ?? 

ระบบท่ี 2 : ระบบซ้ือขายใบอนุญาตปลอยกาซเรือนกระจก หรือ ระบบตลาดคารบอน (ETS) 

      เปนระบบ CAP-AND-TRADE ที่ภาครัฐมีการกําหนดปริมาณเปาหมายของการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ออกมาในรปูแบบของใบอนญุาต ซึ่งสามารถ

ทําการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันไดภายในระบบตลาดคารบอนที่ภาครัฐใหการรบัรอง 

มีขั้นตอน ดังตอไปนี้ 

กําหนดปริมาณ CO2  

ที่ตองการปลอย 
ออกใบอนุญาต กําหนดราคาใบอนุญาต 

ผูที่ถือใบอนุญาต 

ผูที่ตองการใบอนุญาต 

บาท/ton 

ราคาใบอนุญาตที่ตองจาย 

กําหนดให : ราคาใบอนญุาต = 5 บาท/ใบ และ ปริมาณการปลอย CO2 = 1 kg/ใบ  

ตลาดคารบอนกําหนด

ปริมาณ CO2 เปาหมาย 

ที่ 4 kg (4 ใบ) 

ปริมาณ CO2 ท่ีอับดุลตองการปลอย = 3 kg  

เหลือโควตาการปลอย CO2 อีก 1 kg จํานวนใบอนุญาตท่ีอับดุลซ้ือ 

เกิดการเจรจาซ้ือขาย

ใบอนุญาตกันระหวาง 

อับดุลและฤๅษี 

ราคาใบอนุญาตท่ีฤๅษีตอง

จาย ซ่ึงอาจมากกวาหรือ

เทากับ 5 บาท/ใบ ท้ังนี้

ขึ้นอยูกับจํานวนความ

ตองการใบอนุญาตภายใน

ตลาดคารบอน 

1 

ปริมาณ CO2 ท่ีฤๅษีตองการปลอย = 1 kg  
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• คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

Q : ขอแตกตางระหวางระบบภาษีคารบอน vs. ระบบตลาดคารบอน คืออะไร ?? 

VS. ระบบตลาดคารบอน (EMISSION TRADING SCHEME : ETS ) ระบบภาษีคารบอน ( CARBON TAX ) 

เปรียบเทียบขอแตกตางของท้ัง 2 ระบบ 

มีเสถียรภาพดานราคาคารบอน (อัตราภาษีคารบอน) สูง  

มีตนทุนในการบริหารคอนขางตํ่า เพราะสามารถพ่ึงพิง

ระบบภาษีที่มีอยูเดิมได 

ราคาสินคามีการเปลี่ยนแปลงอันเน่ืองมาจากภาษีคารบอน 

แบบไมมีนัยสําคัญ 

CO2 

ป 

มีความสามารถในการควบคุมปริมาณการปลอยกาซ

คารบอนไดออกไซด/กาซเรือนกระจก ไดตรงตามเปาหมาย 

ภาครัฐไมมคีวามสามรถในการควบคุมปริมาณการปลอยกาซ

คารบอนไดออกไซด/กาซเรือนกระจก 

ปริมาณของกาซคารบอนไดออกไซดอาจเพ่ิมขึ้นตามปริมาณ

การผลิตสินคาและบริการ 

ราคาใบอนุญาตมคีวามผันผวนสูง ซึ่งอาจนําไปสูการทุจริตได

หลากหลายรูปแบบ 

มีตนทุนในการบริหารงานคอนขางสูง 

P 
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• คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

Q : มีประเทศใดบางที่ใชระบบและมาตรการดังกลาว ?? 
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MEXICO 

REPUBLIC OF  
KOREA 

COLOMBIA 

CHILE 

SOUTH AFRICA 
AUSTRALIA 

NEW ZEALAND 

HUBEI 

CHONGQING 

GUANGDONG 

SHENZHEN 

FUJIAN 

JAPAN** 

SHANGHAI 

TIANJIN 
BEIJING 

KAZAKHSTAN 

UKRAINE 

EU* 

SWITZERLAND 

MASSACHUSETTS 

QUÉBEC 

RGGI 

ONTARIO 

ALBERTA 
CALIFORNIA 

BRITISH COLUMBIA 

WASHINGTON 

Emission Trading Scheme: ETS 

Carbon Tax 

ETS and Carbon Tax 

อางอิงจาก : World Bank Group (2017) 

State and Trends of Carbon Pricing 2017 

*   Also includes Norway, Iceland and Liechtenstein  

**  ETS emissions are the emissions covered under the Tokyo CaT and Saitama ETS  

40% Estimated coverage  
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