
เก็บภาษีคารบอน : เครื่องมือลดโลกรอน
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วัตถุประสงค

ศึกษาแนวทางในการจัดเก็บภาษีคารบอนในประเทศไทยที่

เปนไปได ทั้งนี้ไมรวมถึงการคํานวณอัตราภาษีคารบอน

 รูปแบบของฐานภาษี
 ความพรอมของประเทศไทย
 ความคิดเหน็จากภาคเอกชน 

วิเคราะหผลกระทบของภาษีคารบอนในประเทศไทย ตอการคา
ระหวางประเทศของไทยในภาพรวม ทั้งนี้ไมรวมถึงการวิเคราะห
ผลกระทบในเชิงปริมาณ
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ปญหาสิ่งแวดลอม : มุมมองดานเศรษฐศาสตร

ปญหาผลกระทบภายนอก (externality) : ตนทุนจากการสราง
ปญหามลพิษไมไดตกอยูกับผูสรางมลพิษ 

 มาตรการในการแกปญหา

 มาตรการบังคับ 

 มาตรการดานปริมาณ : จาํกัดการปลอยมลพิษ (standards)

 มาตรการดานราคา : (1) ภาษี  และ (2) ตลาดซื้อขายสิทธิ์การปลอยมลพิษ

 มาตรการสมัครใจ

 การติดฉลากคารบอน

 การใชพลังงานทดแทน เปนตน
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มาตรการภาษี: มุมมองดานเศรษฐศาสตร

 ภาษีทําใหการปลอยมลพิษทําใหเกิดตนทุน (internalize 

externality cost)

 ผูปลอยมลพิษมีความคลองตัวในการปรับตัวใหเกิดตนทุนต่ํา 

ที่สุด

 ภาษีทําใหการปลอยมลพิษลดลง และ สรางรายไดจากภาษี 

(double dividend)
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Finland

เก็บภาษีคารบอนฯ  จากปริมาณคารบอนฯ ในเชื้อเพลิงฟอสซิล ป 2010 อัตรา
อยูที่ 20 (ประมาณ 820 บาท) ยูโรตอตันคารบอนฯ 

 น้ํามันเบนซิน  4.78 ยูโรเซ็นต ตอลิตร (ประมาณ 2 บาท)

 น้ํามันดีเซล 5.38 ยูโรเซ็นต ตอลิตร (ประมาณ 2.2 บาท)

 ไฟฟา (ครัวเรือน บริการ และ เกษตร) 0.87 ยูโรเซ็นต ตอ kWh (ประมาณ 35 สตางค)

 ไฟฟา (เหมืองแร อุตสาหกรรม) 0.25 ยูโรเซ็นต ตอ kWh (ประมาณ 10 สตางค)

Australia 
เก็บ AUS$ 23 (ประมาณ 720 บาท) ตอตันคารบอนในป 2012 จากผูปลดปลอยคารบอน 500 
อันดับแรก ราคาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปละ 2.5% กระทั่ง  ป 2015 จัดตั้งตลาดคารบอน

ไมรวมภาคเกษตร 

รายไดจากภาษีคืนสูภาคครัวเรือน สนับสนุนพลังงานสะอาด และโครงการดานสิ่งแวดลอม
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มาตรการลดภาษีคารบอนของประเทศตางๆ



ฐานภาษทีี่เปนไปไดสําหรับประเทศไทย

 ฐานภาษีที่มาจากเชื้อเพลิง

 ฐานภาษีที่มาจากการใชไฟฟา

 ฐานภาษีที่มาจากการปลอยกาซคารบอนฯ จากแหลง
ผลิต (จากปลอง)
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ฐานภาษทีี่มาจากเชื้อเพลิง

 ประสิทธผิลของการลดกาซเรือนกระจก
 เชื้อเพลิงมีความยืดหยุนที่ต่ํา
 ในระยะสั้นการเก็บภาษีอาจจะไมลดปริมาณการบริโภคลง

มากนัก แตในระยะยาวเมื่อประชาชนจะปรับตัวไดดีขึ้น
 เปนฐานที่กวางและครอบคลุมผูใชรายยอย
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ฐานภาษทีี่มาจากเชื้อเพลิง
รายรับจากภาษี (ประมาณการจากขอมูลป 2553)

 สมมติใหอัตราภาษีคารบอนของเชื้อเพลิงแตละชนิดเทากันอยูที่ 
1  บาทตอลิตร 

 รายไดภาษีจากน้ํามันเบนซิล คือ 50.08 ลานบาทตอวัน 

 รายไดภาษีจากนํามันดีเซล คือ 20. 04 ลานบาทตอวัน 

 รวมทั้งสิ้นประมาณ 25,000 ลานบาทตอป

 ตนทนุการดําเนนิการต่ํา
 ไมตองมีการตรวจวัดระดับการปลอยกาซ
 สามารถจัดเก็บเพิ่มเติมเขาไปในราคาเชื้อเพลิง
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ฐานภาษทีี่มาจากไฟฟา
 ประสิทธิผลของการลดกาซเรือนกระจก

 ไฟฟามีความยืดหยุนที่ต่ํา

 ในระยะสั้นการเก็บภาษีอาจจะไมลดปริมาณการบริโภคลงมากนัก แต    

ในระยะยาวผูบริโภค/ผูผลิตจะปรับตัวไดดีขึ้น

 เปนฐานที่กวางและครอบคลุมผูใชรายยอย

 ตนทุนการดําเนินการต่ํา

 ไมตองมีการตรวจวัดระดับการปลอยกาซ

 จัดเกบ็เพิ่มขึ้นจากราคาคาไฟฟาตอหนอย 
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ฐานภาษทีี่มาจากไฟฟา
 รายรับภาษี (ประมาณการจากขอมูลป 2553)

การใชไฟฟาของประเทศเทากับ 147,724 กิกะวัตตชั่วโมง

 สมมติอัตราภาษี 0.05 บาทตอ กิโลวัตตชั่วโมง (หมายเหตุ อัตราภาษี 

ควรจะเปลี่ยนแปลงตาม energy mix)

 รายรบัประมาณ 7,400 ลานบาทตอป 
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ภาระภาษีตอภาคครัวเรือน
รอยละของคาใชจายดานพลังงานประเภทตางๆ ตอรายจายทัง้หมดของ

ครัวเรอืนเฉลี่ย แบงตามระดับรายจายทั้งหมดของครัวเรือนเฉลี่ย
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ฐานภาษจีากการปลอยกาซฯ โดยตรง
 ประสิทธิผลของการลดกาซเรือนกระจก

 อาจจะไมครอบคลุมผูใชรายยอย หรอื ภาคอุตสาหกรรมที่ตรวจวัด
ปริมาณการปลอยกาซไดยาก เชน ภาคการขนสง ภาคเกษตรกรรม
ผูผลิตผลักภาระภาษไีปยังผูบริโภคในรูปราคาสินคาทีสุ่งขึ้น

 ตนทุนการดําเนินการสูง

 ตองมีระบบตรวจวัด การทาํรายงาน และ การตรวจสอบ 

(Measurement, Report, Verification ; MRV)
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ฐานภาษจีากการปลอยกาซฯ โดยตรง
 รายรับจากภาษี

 สมมติอัตราภาษี 100 บาทตอตันคารบอน

จากขอมูล ตารางปจจัยการผลิต และ ผลผลิต ป 2548 ปริมาณการ
ปลอยกาซคารบอนจากแหลงผลิต เทากับ 146 ลานตนัคารบอน
เทยีบเทา

ประมาณการรายรับ คือ 14.6 พนัลานบาท

ตนทุนการดําเนินการสูง

 ตองมีระบบตรวจวัด การทาํรายงาน และ การตรวจสอบ 
(Measurement, Report, Verification ; MRV)
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ปริมาณการปลอยกาซฯ ป 2548
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ที่มา : จากการคํานวณของ ชโลทร แกนสันติสขุมงคล และ คณะ (2554)
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กองทุนภาษคีารบอน
มาตรการ
บรรเทา
ภาระภาษีฯ

มาตรการ
บรรเทา
ภาระภาษีฯ



บทสังเคราะหความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ

16

 กระแสการอนุรักษสิ่งแวดลอม ตอ ทัศนคติของ ผูบริโภค ผูผลิต และ 
นโยบายของรฐั

 กระแสของปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ

 ผูผลิตลดการตอตานนโยบายดานสิ่งแวดลอม ดําเนินโครงการ 
CSR

 ผูบริโภคเลอืกบริโภคสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

 ความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายของรัฐฯ ดานสิ่งแวดลอม 

 ตองการใหรฐัฯ เนนการสนับสนุน มากกวาการลงโทษ

 รัฐฯ ควรมีการตั้งเปาหมายที่ชดัเจน

 รัฐฯ ควรเตรียมความพรอม ใหอุตสาหกรรมกอนการเก็บภาษี



บทสังเคราะหความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ
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 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีคารบอน

เห็นดวย หาก มีความเปนธรรม และ ไมซ้ําซอน มีความชัดเจนวา
จะนํารายไดจากภาษีไปใชประโยชน

เห็นดวยวาการจัดเก็บบนฐานเชื้อเพลิง และ ไฟฟา จะทําได
สะดวกกวา 

 ควรมีการกําหนดมาตรฐานในการผลิต และ หากผลิตสินคาได
ต่ํากวามาตรฐาน (ปลอยกาซฯ มากเกินมาตรฐาน) ถึงจะเรียกเก็บ
ภาษีจากปรมิาณกาซที่เกิน มาตรฐาน)

 เพื่อไมใหสูญเสียการแขงขัน จะตองเก็บภาษีจากสินคานําเขา 
และ มีการคืนภาษีใหกับสินคาสงออก



บทสังเคราะหความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ
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 การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมหากมีการจัดเก็บภาษีคารบอน

ระยะสั้นสามารถปรับตัวไดดวยการประหยัดพลังงาน

ระยะยาวจะตองเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรใหประหยัดพลังงาน 

หรือ เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิต ซึ่งตองลงทุนมาก และ

ตองการความชวยเหลือจากรัฐบาล



ผลกระทบของการเก็บภาษีคารบอนตอการคา

ระหวางประเทศในภาพรวม
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 การเจรจาการคาทวิภาคี และ พหุภาคี

 ปญหาสิ่งแวดลอมถูกนํามาโยงกับการคาระหวางประเทศมากขึ้น 

 การมีมาตรการภาษีคารบอน สามารถนําไปใชเจรจาทางการคา

กับประเทศทีจัดเก็บภาษีคารบอนขามแดน

 ผลักดันให ประเทศตางๆ โดยเฉพาะประเทศใน  AEC ยอมรบั

มาตรการในมาตรฐานเดียวกันเพื่อลดความไดเปรียบเสียเปรียบ



ผลกระทบของการเก็บภาษีคารบอนตอการคา

ระหวางประเทศในภาพรวม
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 โอกาสของภาษีคารบอนเพื่อชวยสงเสริมการคาระหวางประเทศ

 สงเสริมภาพลักษณของประเทศไทย ในเรื่องการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม 

 การจัดทํารายงานดานสิ่งแวดลอม จะเพิ่มความไดเปรียบในการ
เสนอขายสินคาใหกับประเทศที่ตองการสินคาที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

 เปดโอกาสใหอุตสาหกรรมของไทย ขอรับเงินสนับสนุนดาน
เทคโนโลยีจากประเทศพัฒนาแลว อันจะชวยลดตนทุนในการ
ผลิตสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 



ความพรอมของประเทศไทย
ดานกฎหมาย

 พ.ร.บ สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535

 ยังมิไดควบคมุกาซคารบอนฯ 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการจัดทํารายงานปริมาณสารพิษที่ระบาย
ออกจากโรงงาน 

 ยังมิไดควบคมุกาซคารบอนฯ 

รางพระราชบัญญติมาตรการการคลังเพือ่สิ่งแวดลอม
ผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษมีหนาที่ยื่นคําขอจดทะเบียนและเสียภาษี
การปลอยมลพษิ

ใหกรมสรรพสามิตมีอํานาจหนาที่จัดเกบ็ภาษีจากแหลงกําเนิดมลพิษ

มกีารกําหนดบทลงโทษ หากมีการเลี่ยงภาษี
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ความพรอมของประเทศไทย
ดานเทคนิค และ บุคคลากรดานเทคนิค (ตรวจวัดปริมาณการ
ปลอยกาซ)

 ปจจุบันโรงงานยังมิไดมีการติดตั้งเครือ่งตรวจวัดกาซ ฯ

หนวยงานทีท่ําหนาที่เกีย่วกับการตรวจวัดปริมาณการปลอยกาซฯ 

 สถาบันสิ่งแวดลอมไทย สถาบัน MTEC

 สถาบันการศึกษา เชน มหาวิทยาลัยมหิดล และ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลา-บางมด

ดานเงินสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีในการลดการปลอยกาซฯ
 กองทนุเพือ่สงเสริมการอนรุักษพลังงาน
 กองทนุสิ่งแวดลอม

BOI 
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กองทุนภาษคีารบอน
บรรเทา
ภาระภาษีฯ ผู
มีรายไดนอย 
+ SMEs

ผูนําดาน สวล  คอื โอกาสทางการคา

ครอบคลุมและเปนธรรม

ความพรอม
ดานเทคนิค 
& บุคลากร 
+ เงินทุน



ขอบคุณ
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