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บทคัดย่อ
กลไกราคาเป็นหนึ่งในเครื่องมือ สาคัญที่ใช้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุ
ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีการกาหนดราคาหรือเพิ่มต้นทุนให้แก่ผู้ปล่อยก๊าซเรือน
กระจก การใช้กลไกราคามี 2 แนวทางหลัก ได้แก่ การใช้ภาษีคาร์บอน และ ระบบการซื้อขายสิทธิใน
การปล่อยก๊าซเรื อนกระจก (ETS) ซึ่งมีการใช้กลไกตลาดเพื่อให้เกิดการซื้อขายปริมาณก๊าซเรือน
กระจกที่ลดได้ ตลาดคาร์บอนสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ตลาดคาร์บอนภาคบังคับ
และตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจ กลไกราคาโดยเฉพาะที่ใช้ตลาดคาร์บอนสามารถสร้างความยื ดหยุ่น
ในการลดก๊าซเรือนกระจกโดยรวมได้ ทาให้การลดก๊าซเรือนกระจกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมี
ต้นทุนต่าสุ ดต่อสั งคม อีกทั้งยั งก่อให้เกิดผลประโยชน์อย่างยั่งยืน ในด้านเศรษฐกิจ กระตุ้นให้ เกิด
นวัตกรรมทางการตลาดและเทคโนโลยีทสี่ ะอาดมากขึ้น
คาสาคัญ: กลไกราคา, การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, ภาษีคาร์บอน, ระบบการซื้อขายสิทธิใน
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก, ตลาดคาร์บอน

Abstract
Carbon pricing is one of the best ways to combat climate change by shifting
external costs of greenhouse gases from the public to the polluter. There are two main
types of carbon pricing: carbon tax and emissions trading systems (ETS) which uses
market-based mechanism. A carbon market is created from the trading of carbon
emission allowances or carbon credits from emissions reduction projects. Two types
of carbon market exist; the regulatory compliance and the voluntary markets. Carbon
pricing, especially carbon market, is an efficient way to reduce greenhouse gas
emissions while enabling the overall environmental goal to be achieved in the most
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flexible and least-cost way to society. The carbon price also stimulates clean
technology and market innovation, sustainable and robust economic growth.
Keywords: Carbon Pricing, Climate Change, Carbon Tax, Emissions Trading
Systems, Carbon Market

บทนา
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิอากาศ (Climate Change) หรื อ ภาวะโลกร้ อน (Global
Warming) ถือเป็น หนึ่ งในสิ่ งท้าทายและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ ของโลก ที่เรียกว่า Global
Megatrend และเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติ ในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อัน
เป็น 3 ขาหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้น
ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศหลังยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ซึ่ง เกิดจากการกระทาของ
มนุษย์ (anthropogenic greenhouse gas emissions)
ก๊าซเรือนกระจกมีคุณสมบัติในการดูดกลืนความร้อน ทาให้ความร้อนไม่สามารถระบาย
ออกไปนอกบรรยากาศโลกได้ จึงทาให้เกิด “ภาวะโลกร้อน” ก๊าซเรือนกระจกในธรรมชาติ มีหลาย
ชนิด แต่ก๊าซเรือนกระจกที่ถูกควบคุมโดยพิธีสารเกียวโต มี 7 ชนิด ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
(CO2) ก๊าซมีเทน (CH4) ก๊าซไนตรัส ออกไซด์ (N20) ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFC) เพอร์ฟลูออโร
คาร์บอน (PFC) ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6) และ ไนโตรเจนไตรฟลูออไรด์ (NF3)
ผลเสียหายของภาวะโลกร้อน เกิดจากการที่ลักษณะทางกายภาพของภูมิอากาศมีการ
เปลี่ย นแปลง เช่น การเปลี่ยนแปลงในปริมาณฝน ปริมาณวันที่ฝนตก อุณหภูมิน้าทะเล อุณหภูมิ
อากาศ การเพิ่มขึ้นของพายุ ความสูงของน้าทะล ความเค็มและความเป็นกรดของน้าทะเล และการ
ไหลของกระแสน้าอุ่นน้าเย็น ซึ่งส่งผลกระทบต่อกิจกรรมต่างๆ มากมาย จากรายงาน Stern Review
Report on the Economics of Climate Change คาดว่าหากปล่อยให้เกิดภาวะโลกร้อนโดยไม่มี
การแก้ไข จะเกิดผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของโลก มากถึงร้อยละ 5-20 ต่อปี แต่หาก
เริ่มแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างจริงจัง อาจสามารถจากัดขนาดของผลกระทบดังกล่าวให้เหลือ
เพียงร้อยละ 1 ของ GDP เท่านั้น
ที่ผ่ านมาประเทศไทยก็ ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็น ที่
ประจักษ์ อาทิเช่น การเกิดมหาอุทกภัยในปีพ.ศ. 2554 มีราษฎรได้รับผลกระทบกว่า 12.8 ล้านคน
ผลผลิตทางการเกษตรเสียหายคิดเป็นมูลค่า 50,183 ล้านบาท เมื่อนับรวมความสูญเสียจากทรัพย์สิน
ของเกษตรกร 14,810.60 ล้านบาท รวมส่ว นของภาครัฐ 10,733.50 ล้านบาท รวมความเสียหาย
ทั้งหมด 75,727,16 ล้านบาท โดยที่ธนาคารโลกได้ประเมินมูลค่าความเสียหายสูงถึง 1.44 ล้านล้าน
บาท และจัดให้เป็นภัยพิบัติที่มีมูลค่าความเสียหายมากที่สุดเป็นอันดับสี่ของโลก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน จึงนับเป็นปัญหาสาคัญที่ประชาคม
โลกต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการลดและควบคุมปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากกิจกรรมต่างๆ
อย่างจริงจัง มาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ถูกนามาใช้อย่างแพร่หลาย เช่น การใช้
กลไกราคาในการเก็บภาษีคาร์บอน การออกกฎหรือระเบียบหรือการกาหนดมาตรฐานการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกที่ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี การรณรงค์หรือสร้างแรงจูงใจเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการผลิตและการบริโภค การจัดตั้งกองทุนคาร์บอน ฯลฯ
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หลักการของกลไกราคา
กลไกราคาเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีประสิทธิภาพ โดยมี
หลักการคือ ก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์ทั้งการผลิตสินค้าและ
บริการ การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ การทิ้งขยะ และอื่นๆ นั้น เป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่ได้ตั้งใจจะปล่อย และมี
ผลกระทบภายนอกเชิงลบ (Negative Externality) หมายความว่า ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกเลย ก็ยังจะได้รับผลกระทบจากการที่ผู้อื่นปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปด้วย จึงกล่าวได้
ว่า การผลิตและบริโภคโดยไม่คานึงถึงผลกระทบภายนอกนั้น เป็นการไม่คานึงถึงต้นทุนที่แท้จริงของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของตน จึงทาให้ทั้งผู้ผลิตตัดสินใจผลิตมากกว่าจุดที่เหมาะสม และผู้บริโภคก็
บริ โ ภคมากกว่าจุ ดที่เหมาะสมเช่น เดียวกัน เนื่องจากไม่ได้คานึงถึงผลเสี ยที่จะเกิดขึ้น เหตุการณ์
ลักษณะนี้กล่าวได้ว่าเกิด “ความล้มเหลวของตลาด” (Market failure) เนื่องจากการผลิตและบริโภค
ที่มากเกินไปส่งผลเสียต่อสังคมโดยรวม และสังคมต้องเป็นผู้แบกรั บภาระต้นทุนนั้นไว้ หรือถ้าหาก
พิจารณาด้านต้นทุนและราคาสินค้า ก็กล่าวได้ว่า ต้นทุนการผลิต และราคาที่ผู้บริโภคจ่าย ไม่สามารถ
สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง เพราะไม่ได้รวมเอาต้นทุนจากผลกระทบจากนอกหรือต้นทุนต่อสังคมไว้ใน
ราคาซื้อขายด้วยนั่นเอง
ดังนั้น ผู้ มีอานาจ เช่น รั ฐบาล หรือองค์กรที่มีส่ วนเกี่ยวข้อง สามารถเลื อกใช้วิธีการ
แทรกแซงตลาด เพื่อให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคตัดสินใจผลิตและบริโภคในระดับที่เหมาะสม โดยคาว่า
เหมาะสมในทางเศรษฐศาสตร์หมายถึงระดับที่ต้นทุนรวมของทั้งสังคม ทั้งในการต้นทุนการผลิต ความ
เสียหายที่เกิดจากการปล่อยมลพิษ และต้นทุนการบาบัดมลพิษ (รวมผู้ผลิต ผู้บริโภค บุคคลที่สาม
สิ่งแวดล้อม และอื่นๆ) อยู่ในระดับต่าที่สุด วิธีการแทรกแซงมีได้หลายวิธี โดยแต่ละวิธีก็มีข้อดีและ
ข้อเสียแตกต่างกันไป ทั้งนี้ วิธีการแทรกแซงสามารถแบ่งประเภทออกได้เป็น 2 รูปแบบหลัก คือ
(1) การแทรกแซงโดยใช้ไม่อาศัยกลไกราคา การแทรกแซงในรูปแบบนี้จะอาศัยการ
กาหนดกฎเกณฑ์โดยผู้มีอานาจ เช่น การห้ามไม่ให้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเกินกว่ากาหนด การบังคับ
ให้ใช้เครื่องจักรหรือเทคโนโลยีตามที่รัฐกาหนดไว้ ซึ่งไม่ก่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก เนื่องจากไม่ได้คานึงถึงความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกของแต่ละแหล่ ง
ปล่ อยก๊า ซเรื อ นกระจก และไม่ก่ อให้ เ กิ ดแรงจูง ใจในการพัฒ นาเทคโนโลยี ใ ห้ ดี กว่ าเทคโนโลยี ที่
กฎหมายกาหนด จากการพิสูจน์โดยทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์พบว่า การควบคุมการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก (หรือมลพิษอื่นๆ) ด้วยวิธีการนี้ จะไม่ทาให้สังคมไปสู่จุดที่มีต้นทุนรวมต่าที่สุด เพราะเป็นกลไก
ที่ขาดความยืดหยุ่น
(2) การแทรกแซงโดยอาศัยกลไกราคา คือ การสร้างกลไกราคาให้กับสิ่งที่ไม่มีราคาอย่าง
ก๊าซเรือนกระจก โดยอาศัย แนวคิดที่ต้องผลักต้นทุนของผลกระทบภายนอกให้เข้าสู่กระบวนการ
ตั ด สิ น ใจผลิ ต ของผู้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า และบริ ก าร (Internalization of externality) ซึ่ ง ท าให้ ผู้ ผ ลิ ต ต้ อ ง
รับผิดชอบผลของการสร้างความเสียหายให้แก่สังคมโดยรวม ซึ่งจะทาให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น และ
ปริมาณการผลิตลดลงจนเข้าสู่ระดับที่เหมาะสม กลไกราคานี้สร้างความยืดหยุ่นในการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกได้ กล่าวคือ หากแหล่งปล่อยใดสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ด้วยต้นทุนที่ถูกกว่า
ต้นทุนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ต้องจ่ายให้แก่ตลาด ก็ย่อมทาการลดด้วยตนเอง ในขณะที่ผู้ที่ลด
ก๊าซเรือนกระจกได้ด้วยต้นทุนที่แพงก็จะเลือกวิธีการจ่ายค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้แก่ตลาด ซึ่ง
วิธีการนี้สามารถนาไปสู่จุดที่สังคมโดยรวมเผชิญต้นทุนต่าที่สุด
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แนวทางการใช้กลไกราคาในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
การใช้กลไกราคาในการจากัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นับว่าเป็นเครื่องมือที่นิยมใช้กัน
อย่างแพร่หลายทั่วโลก โดยการกาหนดราคา หรือเพิ่มต้นทุนให้แก่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสามารถ
กระทาได้ 2 แนวทาง คือ การใช้ภาษีคาร์บอน และ การใช้กลไกการซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก
(1) ภาษีคาร์บอน หมายถึง การกาหนดให้ผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต้องจ่ายค่าปล่อย
มลพิษ ตามหลั กการของ “ผู้ ก่อมลพิษเป็นผู้ จ่าย” หรือ “Polluter pays principle” โดยรัฐ บาล
สามารถกาหนดอัตราภาษีต่อหน่วยการปล่อยมลพิษ ซึ่งอาจจะเก็บจากการใช้ประโยชน์ต้นทาง เช่น
การเก็บภาษีตามปริมาณคาร์บอนในน้ามันเชื้อเพลิง (Carbon tax) หรือเก็บจากการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกสุทธิของแหล่งปล่อย (Emission tax) ก็ได้ อัตราภาษีนี้ เป็นหัว ใจสาคัญ เพราะเป็นสิ่ งที่จะ
กาหนดว่าสังคมจะสามารถบรรลุจุดที่มีต้นทุนโดยรวมต่าที่สุดได้หรือไม่ ในทางเศรษฐศาสตร์ อัตรา
ภาษีที่เหมาะสม คือระดับที่ทาให้ต้นทุนการบาบัดก๊าซเรือนกระจกส่วนเพิ่ม (Marginal Abatement
Cost) เท่ากับ ต้นทุนความเสียหายของสังคมส่วนเพิ่ม (Marginal Damage Cost) พอดี ภาษีคาร์บอน
มีข้อดี คือ ช่ว ยให้ รั ฐ บาลมีร ายได้ ลดการบิ ดเบื อนของการจัด สรรทรัพยากร กระตุ้นให้ เกิ ดการ
ปรับปรุงเทคโนโลยี มีความยืดหยุ่นในการปรับอัตราภาษี แต่ก็มีข้อเสีย เช่น รัฐหรือผู้กาหนดนโยบาย
จะต้องรู้ ข้อมูล ที่ชัดเจน ทั้งต้น ทุนการลดก๊าซเรือนกระจก ต้นทุนความเสี ยหาย ต้องทราบความ
ยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทานในตลาด เป็นต้น
(2) กลไกการซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Trading Scheme:
ETS) เป็นกลไกทางการตลาดรูปแบบหนึ่ง ซึ่งรัฐหรือผู้มีอานาจกาหนดเพดานการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก (Cap) ในภาพรวม และจัดสรร (Allocation) “สิทธิ” (Right) ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เป็นใบอนุญาตในปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Allowance) แก่องค์กรที่อยู่ภายใต้ระบบ ซึ่งองค์กรเหล่านี้
มีหน้าที่ต้องส่งมอบใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกคืน (Surrender) แก่ผู้กากับดูแลระบบในจานวน
ที่เท่ากับปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตนในช่วงเวลาที่กาหนด ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าว
ข้างต้น ทาให้องค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ากว่าใบอนุญาตสามารถขายสิทธิ (Trade) ให้แก่องค์กร
อื่น ที่ต้ องการปล่ อยก๊า ซเรื อ นกระจกมากกว่า สิ ท ธิที่ ตนได้รั บ จึง ทาให้ ป ล่ อ ยก๊ าซเรื อ นกระจกซึ่ ง
ตามปกติจะไม่มีราคา กลับมีราคา และทาให้เกิดตลาดซื้อขายคาร์บอนซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนให้เกิด
การลดก๊าซเรือนกระจกหรือเรียกสั้นๆ ว่า “ตลาดคาร์บอน” นั่นเอง
จากผลการศึกษาของธนาคารโลกในปี คศ.2015 มีประเทศที่นากลไกราคา เช่น ระบบ
ภาษีคาร์บอน และ ระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มาใช้ลดก๊าซเรือนกระจก 23
ระบบใน 39 ประเทศ มูล ค่าของงบประมาณในที่ใช้ในการนากลไกราคาไปสู่การปฏิบัตินั้น สูงถึง
50,000 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ โดยครอบคลุ ม ปริม าณการปล่ อ ยก๊ า ซเรือ นกระจกถึ ง 4.67 กิ ก ะตั น
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี คิดเป็น ร้อยละ 4 ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งโลก และในปี
คศ.2017 มี 40 ประเทศ และมากกว่า 20 เมือง/มลรัฐ ใช้กลไกราคาควบคุมการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกร้อยละ 13 ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งโลกต่อปี
รายงานของ International Carbon Action Partnership (ICAP) ในปีคศ. 2016 ระบุ
ว่า ทั่วโลกมีการใช้ระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยปัจจุบันมีการ
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ใช้ ร ะบบซื้ อขายใบอนุ ญาตปล่ อยก๊ าซเรือ นกระจกแล้ ว ใน 35 ประเทศ 13 รั ฐ และ 7 เมื อ ง ซึ่ ง
ครอบคลุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 6,780 ล้านตัน

ตลาดคาร์บอน
ตลาดคาร์บอน แบ่งออก 2 ประเภท ได้แก่
(1) ตลาดคาร์บอนตามกฎหมาย (Mandatory carbon market) หรือตลาดภาคบังคับ
หมายถึง ตลาดที่จัดตั้งขึ้นจากผลบังคับในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามกฎหมาย ซึ่งต้องมี
รัฐบาลเข้ามาเกี่ยวข้องในฐานะผู้ออกกฎหมายและเป็นผู้กากับดูแลปริม าณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
โดยผู้ที่เข้าร่วมในตลาดจะต้องมีเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย
(Legally binding target) อย่างไรก็ดี ผู้ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเป้าหมายที่ตั้งไว้จะถูกลงโทษหรือไม่ก็
ได้ขึ้นอยู่กับการบัญญัติกฎหมาย ดังนั้น จึงสามารถแบ่ง ตลาดคาร์บอนแบบทางการออกได้เป็น 2
ลักษณะ คือ การกาหนดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมีบทลงโทษผู้ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
เป้าหมายได้และการกาหนดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ไม่มีบทลงโทษ แต่จะมีสิ่งจูงใจให้ผู้ที่
ทาได้ดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้
(2) ตลาดคาร์บอนแบบภาคสมัครใจ (Voluntary carbon market) หมายถึง ตลาดซื้อ
ขายปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกสร้างขึ้นโดยไม่ได้มีกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมก๊าซเรือนกระจก
มาบังคับ การจัดตั้งตลาดมักเกิดจากความร่วมมือกันของผู้ประกอบการในภาคเอกชน ผู้ที่เข้าร่วมซื้อ
ขายในตลาดนั้นยินดีเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ โดยอาจจะมีการตั้งเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกของตนเองโดยสมัครใจ (Voluntary cap-and-trade) แต่ไม่ได้มีผลผูกพันตามกฎหมาย
(Non-legally binding target) ซึ่งอาจมีการซื้อขายผ่านกลไกตลาดที่ตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ หรือ
ซื้อขายในระบบทวิภาค (Over-the-counter: OTC) ซึ่งไม่มีระบบการซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ชัดเจน มี
เพียงการตกลงกันระหว่างผู้ต้องการซื้อและผู้ขาย ซึ่งทาให้มีต้นทุนในการจัดการต่ากว่าและดาเนินการ
ได้ง่ายกว่า อย่างไรก็ตาม เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอาจถูกกาหนดโดยผู้กากับดูแล
ตลาด (Regulator) หรือเป็นการตั้งเป้าหมายโดยสมัครใจของภาคเอกชนก็ได้

ประโยชน์ของการใช้กลไกราคา
ตามหลักทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ กลไกราคาและตลาดคาร์บอนสามารถสร้างความยึดหยุ่น
ในการลดก๊าซเรือนกระจกโดยรวมได้ ทาให้การลดก๊าซเรือนกระจกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล อีกทั้งยังก่อให้เกิดผลประโยชน์อย่างยั่งยืน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ดังนี้
1) เกิดการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิ ภาพโดยมีต้นทุนต่า ตัวอย่างเช่น ระบบ
ซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสหภาพยุโรป (EU-ETS) พบว่า ต้นทุนในการลดก๊าซ
เรือนกระจกต่ากว่าที่คาดการณ์ไว้
2) ตอบสนองต่อความผกผันของปัจจัยทางเศรษฐกิจได้ดีกว่านโยบายอื่นๆ
3) กระตุ้ น ให้ เ กิ ด นวั ต กรรมการลดก๊ า ซเรื อ นกระจก และช่ ว ยให้ ก ารด าเนิ น ธุ ร กิ จ
สามารถบรรลุเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกได้โดยไม่เกิดภาระมากเกินไป
4) ทาให้เกิดระบบการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ (Measurement, Reporting
and Verification: MRV) ที่ถูกต้อง
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5) ส่งเสริมให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับโครงการ ซึ่งเกิดผลประโยชน์ร่วม
(Co-benefit) ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น เช่น การลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นโดยนามาใช
เปนเชื้อเพลิงพลังงาน การลดการใชทรัพยากรเชื้อเพลิงที่ไมสามารถทดแทนได คุณภาพสิ่งแวดล้อม
โดยรวมของชุ ม ชนดี ขึ้ น มี ก ารถ่ า ยทอดและพั ฒ นาเทคโนโลยี ส ะอาดทั้ ง จากต่ า งประเทศและ
ภายในประเทศ
6) มีโอกาสในการเชื่อมโยงตลาดเพื่อลดต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจกของโลก ลด
ความผันผวนของราคา เสริมสภาพคล่องของตลาด และลดแรงกดดันด้านการแข่งขันทางการค้า

สถานการณ์ตลาดคาร์บอนในประเทศไทย
ประเทศไทย เป็นภาคีสมาชิกในกลุ่มประเทศนอกภาคผนวกที่ 1 (Non Annex I) ของพิธี
สารเกียวโต จึงไม่มีพันธกรณีในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แต่สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซ
เรื อนกระจกได้โ ดยสมัครใจ ผ่านกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism:
CDM) ดังนั้น องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. (Thailand Green
House Gas Management Organization: TGO) จึงได้จัดตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2551 ภายใต้การกากับ
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็น Designated National Authority (DNA)
ให้การรับรองโครงการลดก๊าซเรือนกระจก CDM ซึ่ง ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 มีโครงการ CDM
ของประเทศไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก CDM Executive Board ของ UNFCCC จานวน 147
โครงการ มีปริมาณคาร์บอนเครดิต (CERs) ทีค่ าดว่าจะเกิดจากโครงการเหล่านี้ เท่ากับ 7.24 ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี
นอกจากนี้ อบก. ได้ จัดตั้งตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ ในปี พ.ศ. 2555
เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยมีกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจกโดยใช้กลไกตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ
ประกอบด้ว ย (1) การซื้อขายคาร์ บอนเครดิตจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตาม
มาตรฐานต่างประเทศ (Verified Emission Reduction: VER) (2) การซื้อขายคาร์บอนเครดิต จาก
โครงการลดก๊ า ซเรื อ นกระจกภาคสมั ค รใจตามมาตรฐานประเทศไทย ( Thailand Voluntary
Emission Reduction Project: T-VER) และ (3) การซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาค
สมั ค รใจของประเทศไทยในระดั บ อุ ต สาหกรรม ( Thailand Voluntary Emissions Trading
Scheme: TVETS) ในปี พ.ศ. 2558 เพื่อทดสอบระบบการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก และกฎการดาเนินงานของระบบ Thailand V-ETS ที่ได้ออกแบบไว้กับอุตสาหกรรม
นาร่อง 7 สาขา
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ได้มีการศึกษาราคาคาร์บอนเครดิตที่เหมาะสม
ของประเทศไทย เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ รวมถึงข้อดี ข้อเสีย ในการเชื่อมโยงกับตลาดคาร์บอน
ระหว่างประเทศ พบว่า ต้นทุนการดาเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกโดยทั่วไป อยู่ระหว่าง 1901,390 บาทต่อตัน คาร์ บ อนเครดิต ในขณะที่ต้นทุนในการบริห ารจั ดการด้านคาร์ บอนเครดิต อยู่
ระหว่าง 10-15 บาทต่อตันคาร์บอนเครดิต (สาหรับโครงการประเภทก๊าซชีวภาพและลมร้อนทิ้ง) หาก
นาจากผลการศึกษาดังกล่ าวมาใช้พิจารณาในเรื่องเกณฑ์การตั้งราคาขายคาร์บอนเครดิตสาหรับ
ประเทศไทย พบว่า ข้อเสนอแนะที่เหมาะสมในการตั้งราคาคาร์บอนเครดิต ต่อหน่วย ควรจะสูงกว่า
ค่าใช้จ่ายเพื่อขึ้นทะเบียนโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและต้นทุนการขายคาร์บอนเครดิต
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และ/หรื อ สูงกว่าต้น ทุนการดาเนินโครงการลดการปล่ อยก๊าซเรือนกระจก ดังนั้น ราคาคาร์บอน
เครดิตควรจะสูงกว่า 10 บาทต่อตันคาร์บอนเครดิต (หากใช้เกณฑ์ที่คิดจากต้ นทุนในการบริห าร
จัดการด้านคาร์บอน) หรือสูงกว่า 190 บาทต่อตันคาร์บอนเครดิต (หากใช้เกณฑ์ที่คิดจากต้นทุนการ
ดาเนินโครงการ) ผู้ประกอบการบางรายจึงจะยินดีขายคาร์บอนเครดิต
อย่างไรก็ตาม การสร้างการยอมรับคาร์บอนเครดิตที่เกิดจากตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจ
ของประเทศไทย ต้องคานึงถึง (1) คุณภาพของคาร์บอนเครดิตที่สอดคล้องกับระเบียบวิธีที่ใช้กาหนด
ในระดับสากลหรือสอดคล้องกับมาตรฐานคาร์บอนเครดิตของประเทศผู้ซื้อ และ (2) ความพยายามใน
การพัฒนาตลาดภาคบังคับและความเข้มงวดในการกาหนดป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศ

สรุป
กลไกราคา เป็น หนึ่ งในเครื่องมือที่ใช้ ล ดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีประสิทธิภ าพ
สามารถสร้างทางเลือกให้กับผู้ประกอบการในการลดก๊าซเรือนกระจกด้วยตนเองในกรณีที่มีต้นทุนการ
ลดก๊าซเรือนกระจกต่า และนาสิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เหลือไปขายในตลาด หรือ เลือกที่จะ
ลดเองบางส่วนและซื้อสิทธิฯ จากตลาดในบางส่วน ในกรณีที่มีต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจกสูง เพื่อ
นาไปใช้ชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร และลดภาระต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจกใน
ภาพรวมขององค์กร อย่างไรก็ตาม การใช้กลไกราคาในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกยังคงเป็น
เรื่องใหม่ในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยด้วย ดังนั้น จึงจาเป็นต้องมีการศึกษาถึงผลกระทบต่อ
ภาคเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นจากการนากลไกราคามาใช้ การสร้างมาตรการจูงใจในการดาเนินงาน การ
สร้างอุปสงค์ทางการตลาด การทดสอบเครื่องมือ กลไก ระบบการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ
เพื่อทาให้คาร์บอนเครดิตของประเทศไทยเป็นที่เชื่อถือได้ ตลอดจนการศึกษาความเป็นไปได้ในการ
เชื่อมโยงกับตลาดคาร์บอนต่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อกาหนดเป็นแนวทางในการนากลไกราคามาใช้ ลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ อันจะทาให้การพัฒนาประเทศไปสู่สังคมคาร์บอนต่าต่อไป
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