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�ขอ้ดแีละขอ้เสยีของตลาดคารบ์อน (ก๊าซฯจากการผลติ)

�ขอ้ดแีละขอ้เสยีของภาษคีารบ์อน (ก๊าซฯจากการผลติ)

�ระบบภาษคีารบ์อนและตลาดคารบ์อน ภายใตโ้ครงสรา้ง�ระบบภาษคีารบ์อนและตลาดคารบ์อน ภายใตโ้ครงสรา้ง
อุตสาหกรรมแบบผูผ้ลติน้อยราย

�ระบบภาษคีารบ์อน และ ตลาดคารบ์อน ภายใตภ้าวะเศรษฐกจิ
ถดถอย
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สิ3งที3เหมอืนกนัของ ภาษคีารบ์อน & ตลาดคารบ์อน
� อยูบ่นพื8นฐานของการใชท้รพัยากร (ทนุ แรงงาน) ในการกาํจดัก๊าซฯ 

อยา่งมปีระสทิธภิาพ เชน่
� ใชห้ลกัการ marginal benefit = marginal cost (ของสงัคม)
� ใชห้ลกัการ marginal cost equalization (ของผูผ้ลติทุกราย)� ใชห้ลกัการ marginal cost equalization (ของผูผ้ลติทุกราย)

� สามารถนํารายรบัจากภาษคีารบ์อน และตลาดคารบ์อน ไปใชใ้น
เรื3องสิ3งแวดลอ้มเป็นการเฉพาะ (revenue recycling) เชน่
� ชว่ยเหลอืกลุ่มบุคคลที3ไดร้บัผลกระทบจากโลกรอ้น
� ชว่ยเหลอืผูผ้ลติในการพฒันาเทคโนโลยกีาํจดัก๊าซฯ
� ชว่ยเหลอืผูเ้สยีภาษคีารบ์อน ที3มรีายไดน้้อย (หรอื รายเลก็) 
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� เป็นเครื3องมอืกาํหนดเป้าหมายในการควบคมุการปลอ่ยก๊าซฯ 

� ผูท้ี3สามารถลดการปลอ่ยก๊าซฯ จะไดร้บัประโยชน์โดยตรง

� ผูท้ี3ยงัไมพ่รอ้มในการลดก๊าซฯ กส็ามารถจดัสนิใจไดว้า่จะเขา้มา � ผูท้ี3ยงัไมพ่รอ้มในการลดก๊าซฯ กส็ามารถจดัสนิใจไดว้า่จะเขา้มา 
“ซื8อ” คารบ์อนเครดติ/สทิธกิารปลอ่ยก๊าซฯ หรอืไม่

� สรา้งความยดืหยุน่ใหแ้ก่ผูป้ล่อยก๊าซฯ ในการตดัสนิใจซื8อ/ขาย

� ผูป้ล่อยก๊าซฯ ที3มตีน้ทนุกาํจดัก๊าซฯ ตํ3า จะลดการปล่อยก๊าซฯ ได้
มากกวา่ ผูป้ล่อยก๊าซฯ ที3มตีน้ทนุกาํจดัก๊าซฯ สงู
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�มคีวามกงัวลเกี3ยวกบั “ความเทา่เทยีมกนั” ในเรื3องการจดัสรรสทิธิ

การปลอ่ยก๊าซฯ ระหวา่ง ผูป้ล่อยก๊าซฯรายใหญ่ กบั รายเลก็ (และ
ระหวา่ง รายเก่า กบั รายใหม)่

�มคีวามกงัวลเกี3ยวกบั “ความเป็นธรรม” ในเรื3อง Carbon Offset (ใน�มคีวามกงัวลเกี3ยวกบั “ความเป็นธรรม” ในเรื3อง Carbon Offset (ใน
ตลาดภาคสมคัรใจ) � ผูป้ล่อยก๊าซฯรายสาํคญั อาจจะไมย่อม
กาํจดัก๊าซฯภายในองคก์รตนเอง

�มคีวามกงัวลเรื3อง Carbon Leakage � ในบางสาขาการผลติที3ไมม่ี
การควบคมุ อาจจะปลอ่ยก๊าซฯเพิ3มขึ8น

� เป็นเรื3องใหมข่องสงัคมไทย และ กฎหมายไทย
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� เป็นเรื3องที3สงัคมไทยมคีวามคุน้เคย

� คาดวา่จะมคีวามเทา่เทยีมกนักบัผูป้ล่อยก๊าซฯ � ผูป้ล่อยก๊าซฯ 
ทกุราย ตอ้งเสยีภาษคีารบ์อน ในอตัราที3เทา่กนัทกุราย ตอ้งเสยีภาษคีารบ์อน ในอตัราที3เทา่กนั

� คาดวา่จะไมเ่กดิปญัหา Carbon Offset เพราะผูป้ล่อยก๊าซฯ ทกุราย
ตอ้งเสยีภาษี

� ผูป้ล่อยก๊าซฯ ทกุรายจะพยายามหาเทคโนโลยใีหม ่ที3ชว่ยลดการ
ปล่อยก๊าซฯ (เพื3อลดรายจา่ยดา้นภาษคีารบ์อน)

6



�����������	��
	����
� ผูป้ล่อยก๊าซฯ บางราย อาจจะตอ้งเลกิกจิการ ถา้อตัราภาษคีารบ์อน

สงู และมรีายจา่ยดา้นนี8สงู
� การกาํหนด “อตัราภาษคีารบ์อน” ตอ้งใชข้อ้มลูมาก และเกี3ยวขอ้งกบั

หลายเทคโนโลยใีนการกาํจดัก๊าซฯ (เมื3อเปรยีบเทยีบกบั “ราคา
การกาํหนด “อตัราภาษคีารบ์อน” ตอ้งใชข้อ้มลูมาก และเกี3ยวขอ้งกบั
หลายเทคโนโลยใีนการกาํจดัก๊าซฯ (เมื3อเปรยีบเทยีบกบั “ราคา
คารบ์อนฯ/สทิธกิารปล่อย” สามารถเปลี3ยนแปลงไดต้ามอุปสงคแ์ละ
ตน้ทนุการกาํจดัก๊าซฯ)

� ผูผ้ลติสามารถผลกัภาระภาษ ีใหแ้ก่ผูบ้รโิภค ไดง้า่ย
� การควบคมุ “ปรมิาณการปล่อยก๊าซฯ” กระทาํไดช้า้กวา่กรณีตลาดฯ
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� ขอ้สมมต ิ(assumption)
� ควบคุมการปล่อยก๊าซฯ จากกระบวนการผลติ

� ผูป้ลอ่ยก๊าซฯ แต่ละรายมกีจิกรรมการลดการปลอ่ยก๊าซฯบา้งแลว้� ผูป้ลอ่ยก๊าซฯ แต่ละรายมกีจิกรรมการลดการปลอ่ยก๊าซฯบา้งแลว้

� ตน้ทุนการผลติสว่นเพิ3ม (marginal cost of production) สมมตใิห้
เทา่กนัทุกราย

� อตัราภาษคีารบ์อน = ราคาใบอนุญาตการปลอ่ยฯ = 300 ฿/tCO2 

� สมมตวิา่ อตัราภาษ ี300 ฿/tCO2 สะทอ้น marginal abatement cost ที3
เหมาะสม และ สะทอ้น marginal damage cost ที3เกดิจากอุตสาหกรรม
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� Polluter Pay Principle

VS

9

CO2 Emission from Major Industrial Process 
in 1994

Cement

Glass

Lime

Pulp and Paper

Iron and Steel

Source: Thailand’s Initial National Communication (2000)



อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย

สดัสว่นกาํลงัการผลติของอุตสาหกรรมปนูซเีมนตไ์ทย กาํลงัการผลติรวม 56.35 ลา้นตนัต่อปี

10ที3มา: สมาคมอุตสาหกรรมปนูซเีมนตไ์ทย (2555)
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Marginal Abatement Cost

Carbon Tax Rate = 

Baht/ton

Carbon Tax Rate = 
Price of Permit

Auction (พื8นที3สฟี้า) = Carbon Tax (พื8นที3สฟี้า)

GHG (ton)

Free Allowance (พื8นที3สฟี้าหายไป) < Carbon Tax (พื8นที3สฟี้า)
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Marginal Abatement Cost

Baht/ton

อตัราภาษคีารบ์อน คอ่นขา้งตํ3า

GHG (ton)

รายจา่ยภาษคีารบ์อนตํ3า (พื8นที3สชีมพ)ู และ 
จงูใจใหม้ตีน้ทุนกาํจดัก๊าซฯ น้อย (พื8นที3สเีขยีว) 
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Marginal Abatement Cost

ระดบัราคาคารบ์อนเครดติ คอ่นขา้งตํ3า

Baht/ton

ระดบัราคาคารบ์อนเครดติ คอ่นขา้งตํ3า

GHG (ton)

รายจา่ยดา้นคารบ์อนเครดติคอ่นขา้งตํ3า  (พื8นที3สเีหลอืง)
แต่รายไดก้ารขายคารบ์อนเครดติกต็ํ3าดว้ย (= พื8นที3สเีหลอืง)
อาจจะไมจ่งูใจสาํหรบัผูล้งทุนเพื3อขายคารบ์อนเครดติ

13



Scenarios of Emission Tax and Emission Permit Measures

Measures

TAX PERMIT

(Scenario 1) (Scenario 2) (Scenario 3) (Scenario 4)

Impose the 
same 

Buy permit from 
the government 

Get some free
permit 

Get Free permit 

Buy CER from the 
follower’s CDM

e

ที	มา: Yuwaluk Setboonsang (2012)

Leader

same 
emission tax 
rate to the 
leader firm 

and the 
follower 

firm

the government 
in every desired 
CO2 emitted to 

atmosphere

permit 
from 

government

follower’s CDM

Buy additional 
permit from the 
government (when 
CER is not enough)

Follower
Get some free 

permit      from 
government

Exclude from 

regulation

Invest in CDM 

project 

14
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1. บงัคบัใชม้าตรการภาษีอตัราเดียวกนัทั.งผูผ้ลิตรายใหญ่และรายเลก็

2. ใหผู้ผ้ลิตรายใหญ่ซื.อใบอนุญาตการปล่อยก๊าซฯทั.งจาํนวน ในขณะที	ผูผ้ลิต
รายเลก็ไม่ตอ้งซื.อใบอนุญาตฯ หากปล่อยก๊าซฯไม่เกินระดบัการควบคุม

กรณีศึกษา
ที	มา: Yuwaluk Setboonsang (2012)

รายเลก็ไม่ตอ้งซื.อใบอนุญาตฯ หากปล่อยก๊าซฯไม่เกินระดบัการควบคุม

3. ควบคุมการปล่อยก๊าซฯเฉพาะผูผ้ลิตรายใหญ่และจดัสรรใบอนุญาตแบบให้
เปล่าในขณะที	ผูผ้ลิตรายเลก็ไม่ถกูควบคุมการปล่อยก๊าซฯแต่อยา่งใด

4. กรณีที	 3 และอนุญาตใหม้ีการซื.อคาร์บอนเครดิต จากผูผ้ลิตรายเลก็ที	สมคัร
ใจในการลดก๊าซเรือนกระจก
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ในการควบคุมการปล่อยก๊าซฯ ในสาขาการผลติซเีมนต ์ในประเทศไทย

ภาษคีารบ์อน การออกใบอนุญาตปล่อยก๊าซฯ

มาตรการไหนที3จะใหส้วสัดกิารสงัคมของสาขาซเีมนต ์มากกว่ากนั?

Social Welfare (SW) = Consumer Surplus (CS) + Producer Surplus (PS) +  

ที	มา: Yuwaluk Setboonsang (2012)

16

Social Welfare (SW) = Consumer Surplus (CS) + Producer Surplus (PS) +  
Government Revenue (G) – Environmental Damage

1 2
TAX TAX TAX TAX TAX TAXSW CS PS PS G Damage= + + + −

1 2
PER PER PER PER PER PERSW CS PS PS G Damage= + + + −
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� Consumer Surplus วดัจาก ความเตม็ใจที3จะจา่ยเงนิซื8อซเีมนต ์มมีากกวา่ ราคา

ซเีมนตท์ี3จา่ยจรงิ

� Producer Surplus วดัจาก กาํไรของผูผ้ลติ ซึ3งขึ8นอยูก่บั รายรบั (ราคาสนิคา้ 
(cement price) x ปรมิาณการผลติ (cement output)) กบั รายจา่ยดา้นตน้ทุน ซึ3ง

ที	มา: Yuwaluk Setboonsang (2012)

(cement price) x ปรมิาณการผลติ (cement output)) กบั รายจา่ยดา้นตน้ทุน ซึ3ง
ประกอบดว้ย ตน้ทุนการผลติ (production cost) กบั คา่ใชจ้า่ยในการกาํจดัก๊าซฯ 
(abatement cost) และคา่ใชจ้า่ยในดา้นภาษคีารบ์อน หรอื การซื8อ/ขายในอนุญาตฯ

� Government Revenue วดัจาก รายไดจ้ากการประมลูใบอนุญาตฯ หรอื รายไดจ้าก
ภาษคีารบ์อน

� Damage วดัจาก มลูคา่ความเสยีหาย (โดยใชห้ลกั marginal damage = carbon tax) 
และ ผลรวมของปรมิาณการปลอ่ยก๊าซฯ ที3มาจากผูผ้ลติแต่ละราย
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Consumer 
Surplus

Scenario 4 = Scenario 3 > Scenario 1 = Scenario 2

Total Production:    
Scenario 4 = Scenario 3 > Scenario 1 = Scenario 2

ผลการศึกษา เชิงคณิตศาสตร์

ที	มา: Yuwaluk Setboonsang (2012)

Producer 
Surplus

Leader’s Production:  
Scenario 2 = Scenario 1 > Scenario 3 = Scenario 4
 
Follower’s Production:  
Scenario 4 = Scenario 3 > Scenario 2 = Scenario 1

Government 
Revenue

Scenario 1 > Scenario 2 > Scenario 3,4

Damage Scenario 3 > Scenario 4 > Scenario 1 = Scenario 2
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ขอ้มลูพื8นฐานในการคาํนวณ

� สมมตติน้ทุนการผลติ ทุกราย เทา่กนั นั 3นคอื 2,140 บาทต่อตนัซเีมนต์

� Emission Per Output = 1 นั 3นคอื 1 ตนัซเีมนต ์ปล่อยก๊าซฯ 1 tCO2

ที	มา: Yuwaluk Setboonsang (2012)

� Emission Per Output = 1 นั 3นคอื 1 ตนัซเีมนต ์ปล่อยก๊าซฯ 1 tCO2

� Parameter on Damage function = 0.008729

� Parameter on Demand function (P = a + b.Q) โดยกาํหนดให ้a = 
6,247 บาทต่อตนัซเีมนต ์และ b = 0.162 ทั 8งนี8 P คอื ราคาสนิคา้ และ 
Q คอืผลรวมปรมิาณการผลติซเีมนตข์องผูผ้ลติทุกราย
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ที	มา: Yuwaluk Setboonsang (2012)



ผลการวิเคราะห ์ปริมาณการผลิต และ ราคาสินค้า 
ในแต่ละกรณี

12,682.10
11,756.17 11,756.17

10,830.25 10,830.25

7,266.98 7,266.98

19,023.15 17,634.26 17,634.26 18,097.22 18,097.22

6,341.05 5,878.09 5,878.09
7,266.98 7,266.98

3,167.25 3,392.25 3,392.25 3,317.25 3,317.25

BAU Carbon tax Leader Auction & 
Free for Follower

Free Permit for 
Leader + Follower 

is excluded

Free Permits for 
Leader + CDM-
like by Follower

Leader's Production Follower's Production Total Production Market Price

21
ที	มา: Yuwaluk Setboonsang (2012)
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30

40

50

60

Damage

SW = 44.63      SW = 44.63        SW = 45.02         SW = 45.03 

ที	มา: Yuwaluk Setboonsang (2012)

0

10

20

30

carbon tax 
for both 
Leader & 
Follower

Leader 
Auction & 

Free for 
Follower

Free Permit 
for Leader +  
Follower is 
excluded

Leader Free 
Permit + 

CDM-like by 
Follower

Damage

G

Follower's Surplus

Leader's Surplus

CS
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Social Welfare Consumer 
Surplus

Leader’s 
Surplus

Follower’s
Surplus

Government 
Revenue

Damage Net Social 
Welfare

BAU 29.31 13.03 6.51 0 3.16 45.69

Tax (1) 25.19 11.24 5.62 5.16 2.58 44.63

Leader Auction (2A) &
Follower’s free permits is 

equal to desired level 
25.19 11.24 7.34 3.44 2.58 44.63

Leader Auction (2B) &
Follower’s free permits is 

less than desired level 
25.19 11.24 7.32 3.46 2.58 44.63

Numerical Social Welfare Unit: Million Baht

ที	มา: Yuwaluk Setboonsang (2012)
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Leader’s free permits is 
equal to desired level 

(3A)
26.53 12.70 8.56 0 2.76 45.02

Leader’s free permits is 
less than desired level 

(3B)
26.53 12.66 8.56 0.045 2.76 45.02

Leader’s free permits is 
equal to desired emission 

level &CDM (4A)
26.53 12.66 8.58 0 2.72 45.05

Leader’s free permits is 
less than desired emission 

level &CDM (4B)
26.53 12.61 8.58 0.045 2.72 45.05



����#�ก	�*+ก�	
� สวสัดกิารสงัคม ของสาขาซเีมนต ์กรณทีี3 4 มากกว่ากรณอีื3นๆ
� ผูบ้รโิภค น่าจะชอบกรณ ีตลาดคารบ์อน มากกว่า กรณภีาษคีารบ์อน 

เนื3องจาก ปรมิาณสนิคา้ มมีากกว่า และ ระดบัราคาสนิคา้ตํ3ากวา่

ที	มา: Yuwaluk Setboonsang (2012)

� ผูผ้ลติรายใหญ่ (Leader) อาจจะชอบกรณทีี3 3 (free permit 
allocation) แมว้า่ ผูผ้ลติรายเลก็ (Follower) ไมถู่กควบคุมการปล่อย
ก๊าซฯ กต็าม ทั 8งนี8 เพราะ ราคาสนิคา้เพิ3ม (รายรบัเพิ3ม) และไมม่ี
รายจ่ายดา้นภาษคีารบ์อน

� ผูผ้ลติรายเลก็ (Follower) อาจจะชอบกรณทีี3 4 เพราะมกีําไรจากการ
ขายคารบ์อนเครดติ (แมว้่าจะไมถู่กควบคุมการปล่อยก๊าซฯ กต็าม)
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ระบบภาษีคารบ์อน และ ตลาดคารบ์อน 
ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจถดถอย (CO2 ลดลง)
ตลาดคารบ์อน ภาษีคารบ์อน
� ความตอ้งการคารบ์อนเครดติ ลดลง

� รายจา่ยดา้นคารบ์อนเครดติ ไมม่ี

� รายรบัจากการขายคารบ์อนเครดติ ลดลง/ไมม่ี

� จาํนวนเงนิเสยีภาษคีารบ์อนน้อยลง

� รายรบัจากการขายคารบ์อนเครดติ ลดลง/ไมม่ี

� ปรมิาณ “คารบ์อนเครดติ” เกดิขึ8น ตาม
ธรรมชาติ

� จะดาํเนินการอยา่งไร ต่อไป เชน่ Banking 
& Borrowing System  

� ไมม่รีะบบ Banking & Borrowing 

� ภาระภาษคีารบ์อน อาจจะตกอยูก่บัผูบ้รโิภค 
เชน่เดมิ
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ควรลดกา๊ซฯ ด้วยตลาดคารบ์อน หรือ ภาษีคารบ์อน
� ขึ8นอยูก่บัเป้าหมายของประเทศ

� ตลาดคารบ์อน น่าจะเป็นเครื3องมอื ในการควบคุม “ปรมิาณก๊าซ” ดกีวา่
� ภาษคีารบ์อน น่าจะเป็นเครื3องมอื ในการเปลี3ยนแปลงพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ดกีวา่

� ขึ8นอยูก่บัการรกัษาความเป็นธรรม� ขึ8นอยูก่บัการรกัษาความเป็นธรรม
� การออกแบบระบบ และ กลไก เพื3อใหเ้กดิความเป็นธรรมได้

� ขึ8นอยูก่บัความตกลงระหวา่งประเทศ
� ตลาดคารบ์อน จะสอดคลอ้งกบั กลไกความตกลง มากกวา่ 
� ระบบภาษคีารบ์อน อาจจะเป็นอุปสรรคทางการคา้ มากกวา่ (ถา้ราคาสนิคา้แพงขึ8น 

เมอืเทยีบกบัสนิคา้ของประเทศคูแ่ขง่) เพราะอาจจะมกีารผลกัภาระภาษไีปยงั
ผูบ้รโิภค (ทั 8งภายในประเทศ และในต่างประเทศ)
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ควรลดกา๊ซฯ ด้วยตลาดคารบ์อน หรือ ภาษีคารบ์อน
� คาํถามนี8ตอ้งอาศยั

� ความตกลงรว่มใจของสาขาการผลติที3เกี3ยวขอ้ง

� ความเขา้ใจของผูบ้รโิภค ที3ตอ้งเผชญิกบัราคาสนิคา้ที3เพิ3มขึ8นความเขา้ใจของผูบ้รโิภค ที3ตอ้งเผชญิกบัราคาสนิคา้ที3เพิ3มขึ8น

� ตน้ทุนการกาํจดัก๊าซฯ เพิ3มมากน้อยเพยีงใด 

� การเปลี3ยนแปลงของเทคโนโลยกีารกาํจดัก๊าซฯ

� ลกัษณะของโครงสรา้งอุตสาหกรรม  (ผกูขาด หรอื แขง่ขนัสมบรูณ์)

� ความเกี3ยวพนักบัการคา้ระหวา่งประเทศ

� ข้อสรปุรว่มกนัของทกุภาคส่วน
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จบการนําเสนอ
ขอบคุณคะ่
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