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เป้าหมายของการใช้
เครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์
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• การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์เป็น
ต้นเหตุส าคัญที่ท าให้ก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศโลกเกิดการสะสมเกิน
กว่าระดับความเข้มข้นที่เหมาะสม ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
และเพิ่มความถี่/ความรุนแรกของ Extreme weather events

• ในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์ ผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้สร้างผลกระทบ
ภายนอก (Negative Externality/External costs) ต่อสังคม โดยที่ไม่
ต้องรับผิดชอบ ส่งผลให้ราคาตลาดของสินค้าที่มีการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกนั้น มีมูลค่าที่ต่ ากว่าที่ควรจะเป็น และเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดตลาด
ล้มเหลว (Market Failure) ในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

• เป้าหมายส าคัญคอืการใชเ้ครือ่งมอืทางเศรษฐศาสตรใ์นการใหภ้าคส่วนที่
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก Internalize ต้นทุนภายนอกและ Negative 
Externality และสร้างแรงจงูใจในการลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก



การแบ่งประเภทของ
เครื่องมือทาง
เศรษศาสตร์

เครื่องมือในการจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก

• มาตรการก ากับดแูล (Regulatory 
measures) หรือมาตรการควบคมุและสัง่
การ (Command and Control) 
• มาตรการราคาคาร์บอน (Carbon 

pricing)
• มาตรการทางการคลงัและการเงิน
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มาตรการก ากับ
ดูแล/มาตรการ
ควบคุมและส่ังการ
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• มาตรการก ากบัดแูล/มาตรการควบคมุและสัง่การ (Command and Control): หน่วยงาน
ก ากับดูแลก าหนดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ยอมรับได้ที่แหล่งก าเนิด

• ตัวอย่างมาตรการควบคุมและสั่งการ เช่น
• การก าหนดมาตรฐาน (Standard) เช่น มาตรฐานเชื้อเพลิง มาตรฐานยานยนต์ 
• การส่ังห้าม (Ban) อุปกรณ์หรือวัตถุดิบที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือท าลาย

สิ่งแวดล้อม 
• การตรวจวัด รายงานผล และการทวนสอบ (Measurement, Reporting and 

Verification: MRV)



เครื่องมือทาง
การตลาด
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• มาตรการราคาคาร์บอน (Carbon Pricing) เป็นเครื่องมือทางการตลาด ที่ปรับราคา
ตลาดให้สะท้อนต้นทุนผลกระทบภายนอกดังกล่าวนั้น ส่งผลให้ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค
ปรับการผลิตและบริโภคของตนลง มาอยู่ 
ณ ระดับที่มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

• ข้อดีของมาตรการราคาคาร์บอน
• ช่วยลดการบิดเบือนของการจัดสรรทรัพยากร (distortion) จากผลกระทบ

ภายนอกของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามหลัก PPP
• ลดต้นทุนการบังคับให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (compliance costs) 
• ช่วยกระตุ้นให้ผู้ประกอบการมีการยอมรับ (adopt) เทคโนโลยีที่สะอาดขึ้น 

• มาตรการราคาคาร์บอนที่ส าคัญมีหลายประเภท
• การเก็บภาษีคาร์บอน (Carbon tax)
• การซื้อใบอนุญาตการปล่อยคาร์บอน (Emission Trading Scheme: ETS)
• กลไกการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Offset mechanism)
• Internal Carbon Pricing



ประเทศที่มีการใช้
มาตรการภาษี

คาร์บอนและ ETS

6
ท่ีมา: Carbon Pricing Dashboard, World Bank

ประเทศทีม่ีการใชม้าตรการภาษคีารบ์อน
ข้อมูล ณ ปี 2565

ประเทศทีม่ีการใชม้าตรการ ETS
ข้อมูล ณ ปี 2565



สัดส่วนก๊าซเรือน
กระจกที่ลดได้ภายใต้
มาตรการราคา
คาร์บอน
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ท่ีมา: Carbon Pricing Dashboard, World Bank



ราคาคาร์บอนใน
ประเทศต่าง ๆ
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ท่ีมา: Carbon Pricing Dashboard, World Bank

ราคาคาร์บอนใน
แต่ละประเทศมี
ความแตกต่าง
กันมาก ตั้งแต่
น้อยกวา่ $1 ถึง
เกือบ $140



ข้อแตกต่างระหว่าง
ภาษีคาร์บอนและ 

ETS

9ท่ีมา:พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ ชยันต์ ตันติวัสดาการ และคมศักด์ิ สว่างไสว (2018)

• สอดคล้องกับหลักผู้ก่อมลพิษเป็น
ผู้จ่าย (Polluter Pay Principle: 
PPP)

• เป็นการควบคุมด้านราคา (Price 
base) จึงไม่มีผลต่อความผันผวน
ทางด้านราคา

• มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก

• มีต้นทุนในการบริหารจัดการที่ต่่ากว่า
เพราะสามารถพึ่งระบบภาษีที่มีอยู่แล้ว

ภาษีคาร์บอน

• การก่าหนด Cap&Trade เป็น
เครื่องมือท่ีควบคุมด้านปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก (Quantity base) ซึ่งอาจ
มีความผันผวนของราคาใบอนุญาต/
สิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

• มีศักยภาพในการลดต้นทุนในการ
ด่าเนินการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อให้
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก่าหนด  

• มีต้นทุนในการบริหารจัดการที่สูงกว่า

ETS



มาตรการ
ทางการคลังและ

การเงิน
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• การใหเ้งินอดุหนนุ (Subsidies)
• การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบของ Feed-in-Tariff (FiT)

• มาตรการทางดา้นภาษ/ีอากร
• การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีส าหรับโครงการลดก๊าซเรือนกระจก เช่น การ

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล การยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร

• การใหเ้งินกู้ดอกเบีย้ต่ า
• สินเชื่อสีเขียวจากสถาบันการเงิน เพื่อสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจก เช่น โครงการพลังงานหมุนเวียน อาคารสีเขียว ฯลฯ

• การใชก้ลไกกองทนุ
• กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน



ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการใช้มาตรการ
ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อรองรับปัญหาการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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ในอนาคตอันใกล้
หลายประเทศเริ่มใช้
มาตรการ CBAM
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• คณะกรรมาธิการยุโรปจึงได้เสนอให้ด่าเนินมาตรการ CBAM เพื่อปรับราคาของ
สินค้าน่าเข้าให้สะท้อนถึงปริมาณการปล่อยคาร์บอนที่แท้จริงในกระบวนการผลิต
สินค้านั้น

• CBAM เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สหภาพยุโรปก่าหนดใช้ในการบรรลุเป้าหมายการ
ปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2050 ตามแผนปฏิรูปสีเขียว (European 
Green Deal) ของสหภาพยุโรป 

• CBAM เป็นมาตรการท่ีจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสินค้าส่งออกของไทยไปยัง EU 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมซีเมนต์ เหล็กกล้า อะลูมิเนียม ปุ๋ย ไฟฟ้า ซึ่งมีอัตราการ
ปล่อย ก๊าซเรือนกระจกในปริมาณมาก 

• คณะกรรมาธิการยุโรปอาจพิจารณาน่าหลักการค่านวณปริมาณคาร์บอนภายใต้
ระบบ EU ETS ไปปรับใช้กับผู้ประกอบการที่ส่งออกสินค้าไปยัง EU ยกเว้นผู้ส่งออก
จะสามารถแสดงหลักฐานถึงปริมาณคาร์บอนที่น้อยกว่าและ/หรือมีต้นทุนด้านการ
บริหารจัดการคาร์บอนที่สูงกว่าในแหล่งผลิต



รายละเอียด
มาตรการ CBAM
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• ผู้น่าเข้าสินค้าจากนอกสหภาพยุโรป จะต้องซื้อ “ใบรับรองการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์” หรือ “CBAM certificates”เพื่อเป็นการจ่ายค่าธรรมเนียม 

• ราคาของใบรับรองฯ จะค่านวณจากราคาประมูลเฉลี่ยรายสัปดาห์ของ EU ETS 
allowances ที่คณะกรรมาธิการยุโรปจะเป็นผู้ก่าหนด 
(หน่วย: ยูโร/การปล่อย CO2 1 ตัน)

• โดยในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน (Transitional period) คือ 1 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 
2568  จะให้ผู้น่าเข้ารายงานปริมาณการน่าเข้าและปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของสินค้าที่น่าเข้าก่อน โดยยังไม่ต้องจ่าค่าธรรมเนียม และจะเริ่มใช้มาตรการ CBAM 
อย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2569 เป็นต้นไป กล่าวคือ ผู้น่าเข้าสินค้ามา
จ่าหน่ายในตลาดสหภาพยุโรปจะต้องท่ารายงานประจ่าปีแจ้งจ่านวนสินค้าที่น่าเข้า 
และปริมาณการปล่อยคาร์บอนของสินค้าดังกล่าวในช่วงปีที่ผ่านมา พร้อมส่งให้
หน่วยงานก่ากับดูแลของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปภายในวันที่ 31 พฤษภาคม
ของทุกปี และต้องท่าการจ่ายค่าธรรมเนียมคาร์บอนด้วย CBAM certificates



ผลกระทบต่อ
ประเทศไทย
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• ถึงแม้ว่าประเทศไทยไม่ได้อยู่ใน 20 อันดับแรกของประเทศที่มีความเสี่ยงได้รับ
ผลกระทบจากมาตรการ CBAM มากที่สุด แต่ทิศทางในอนาคต การลดก๊าซเรือน
กระจกในภาคอุตสาหกรรมจะเป็นเรื่องที่ภาครัฐและภาคเอกชนมองข้ามไม่ได้อีกต่อไป

• เนื่องจากมีความเป็นไปได้ว่า มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ในลักษณะเดียวกับ 
CBAM จะถูกผลักดันให้กลายเป็นมาตรฐานใหม่ที่มีผลบังคับใช้กันท่ัวโลก รวมถึงเป็น
ปัจจัยต่อการเลือกซื้อของผู้บริโภค จึงจ่าเป็นที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อ
ความอยู่รอดของธุรกิจในระยะยาว 

• ดังนั้น ประเทศไทยตอ้งเรง่ผลกัดนัในการนา่มาตรการภาษคีารบ์อนหรอื ETS มาใช้ 
เพื่อสนบัสนุนใหผู้ผ้ลติสนิคา้ปรบัตวัโดยนา่เทคโนโลยีสะอาดมาใชใ้นการผลติสนิคา้ 
เพื่อลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก เพื่อลดผลกระทบจากมาตรการ NTB เช่น
CBAM ในอนาคต



ในทางปฏิบัติ
ควรบูรณาการ
มาตรการต่าง ๆ
แบบผสมผสาน 

15ท่ีมา:ดัดแปลงจาก บุญรอด เยาวพฤกษ์ (2564)

• การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
• การใช้มาตรการอุดหนุน เช่น FiT
• กลไกกองทุน

• พลังงานสะอาด
• เทคโนโลยีลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก
• ขนส่ง/ยานยนต์สะอาด
• การใช้เครื่องจักร/

อุปกรณ์ที่ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก

รายได้จากภาษีท่ีเกิดขึ้นจากธุรกิจใหม่
ท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่่า

สินเชื่อดอกเบ้ียต่่า

พันธบัตรสีเขียว

• เชื้อเพลิงฟอสซิล
• อุตสาหกรรมที่ปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกสูง

• เก็บภาษีคาร์บอน/ใช้ระบบ ETS

อุดหนุนผู้มีรายได้น้อย/กลุ่มเปราะบาง
ที่ได้รับผลกระทบสูง




