
 

                                                                                                      

 

 

 

  

 

แนวโนมการใชมาตรการควบคุมภาษีคารบอนกอนขามพรมแดนของแคนาดา 
 

 ปญหาโลกรอนเปนหน่ึงในโจทยสําคัญท่ีหลายประเทศตอง
รวมกันหาทางแกไข แคนาดาเปนหน่ึงในประเทศท่ีใหความสําคัญกับ
เรื่องน้ี โดยมีมาตรการภายใตแผน A Healthy Environment and a 
Healthy Economy Plan ประกอบดวยการคิดคา carbon tax ท่ีจะ
เพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญ โดยราคาคารบอนแตะระดับ 50 เหรียญ
แคนาดา*ตอตันในป 2565 และจะเพ่ิมข้ึนปละ 15 เหรียญแคนาดา
ตอเน่ืองไปจนถึง 170 เหรียญแคนาดาตอตันภายในป 2573  

 การท่ีประเทศตางๆ ยังไมมีมาตรการในการเก็บ carbon 
tax ในระดับเดียวกัน สงผลใหเกิดความเหลื่อมล้ําเมื่อตนทุนของสินคา
จากบางประเทศตองแบกตนทุนการผลิตท่ีสูงจากนโยบาย carbon 
tax ท่ีเขมงวดกวาประเทศอ่ืน ทําใหเกิดความเสียเปรียบในดานราคา 
ซึ่ งปญหาน้ีจะสงผลกระทบตอการนําเขาและสงออก และยังมี
ผลกระทบอ่ืนๆ เชน ดานสิ่งแวดลอมท่ีอาจตามมา ดวยเหตุน้ี หลาย
ประเทศจึงเริ่มมีมาตรการใหมเพ่ือแกปญหาเหลาน้ี เชน สหภาพยุโรป 
ประกาศแผนการใชมาตรการควบคุมและปรับราคาคารบอนกอนขาม
พรมแดนภายใตนโยบาย Carbon Border Adjustment Mechanism 
หรือ CBAM เพ่ือชวยใหการแขงขันเปนธรรมมากข้ึนและหวังลด
ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกลงรอยละ 55 ภายในป 2573  

 แคนาดาเองไดเริ่มมีการหารือถึงประเด็นน้ีเชนกันภายใตราง
กฎหมาย Border Carbon Adjustments หรือ BCA ซึ่งกําลังอยูใน
ข้ันตอนพิจารณาขอกําหนดและขอบเขตของกฎหมาย โดยมาตรการน้ี
จะคลายคลึงกับนโยบาย CBAM ของสหภาพยุโรป โดย BCA จะชวย
ขับเคลื่อนการลดการปลอยมลพิษในระดับสากลและรักษาศักยภาพใน
การแขงขันของอุตสาหกรรมภายในประเทศ 

วัตถุประสงคหลักของ BCA  

1) ลดความเสี่ยงของการเกิด “Carbon leakage”  

 Carbon leakage เปนผลจากการท่ีบริษัทหรือนักลงทุนยาย
ฐานการผลิตไปยังพ้ืนท่ีท่ี carbon costs ต่ําลง ผลลัพธคือการปลอย

มลพิษท่ีไมลดลงแตกลับถูกปลอยออกมาในพ้ืนท่ีอ่ืน ซึ่งไมทําใหบรรลุ
เปาหมายของ carbon pricing จากมุมมองดานสิ่งแวดลอม 

2) รักษาความสามารถในการแขง ขันของอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ  

 ธุรกิจในประเทศท่ีมีตนทุนคารบอนสูงอาจตองแขงขันกับ
ธุรกิจตางประเทศท่ี carbon costs ต่ําทําใหเสียเปรียบทางการคา 
BCA จะสามารถชวยธุรกิจในประเทศไดโดยการคิดคาธรรมเนียมสนิคา
นําเขาจากตางประเทศใหเทียบเทา Carbon costs ท่ีสินคาในประเทศ
ตองแบกรับสําหรับธุรกิจในประเทศท่ีสงออกสินคาไปยังตางประเทศท่ี
มีตนทุนคารบอนต่ํา จะมีการคืนเงินหรือลดคาภาษีคารบอนใหแก
ผูผลิต 

3) สงเสริมการลดการปลอยมลพิษในประเทศ 
 การปรับระดับสนามแขงขันระหวางสินคานําเขาและสินคา
ในประเทศจะทําใหส ามารถเ พ่ิมประสิท ธิภาพของนโยบาย
ภายในประเทศเพ่ือใหบรรลุการลดการปลอยกาซเรือนกระจกท่ี
ครอบคลุมมากข้ึน 

4) ขับเคลื่อนการรักษาสภาพเเวดลอมในระดับสากล 
 BCA สามารถผลักดันใหประเทศอ่ืนๆ ปรับใชมาตรการดาน
กาซเรือนกระจกภายในประเทศท่ีเขมงวดมากข้ึนเพ่ือหลีกเลี่ยงการเสีย
ภาษีคารบอนสําหรับสินคาสงออก และเพ่ือรักษาการเขาถึงของตลาด 

 ท้ังน้ี ยังไมมีการระบุกลุมสินคาท่ีจะอยูภายใตมาตรการ BCA 
แต สิ นค า ท่ี มี แนว โน มจะ ถูกกระทบมาก ท่ีสุ ดคื อกลุ ม สิ นค า 
“emissions-intensive and trade-exposed” (EITE) หรือสินคาท่ีมี
การปลอยปริมาณกาซเรือนกระจกตอหนวยการผลิตสูง และไม
สามารถสงตอตนทุน carbon costs ใหกับลูกคาเพราะตองแขงขัน
ดานราคากับคูแขงในตลาดท้ังในตางและประเทศ โดยสินคากลุม EITE 
ประกอบไปดวย นํ้ามันและกาซ เหมืองแร อาหารและเครื่องดื่ม 
ผลิตภัณฑปโตรเลียมและถานหิน ยานยนตและช้ินสวน และอ่ืนๆ ซึ่ง
สินคากลุมน้ีมีความเสี่ยงตอ Carbon leakage มากท่ีสุด 

 

สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครโทรอนโต 
ขาวเดนประจําสัปดาห 

ระหวางวันท่ี 11 - 15 กรกฎาคม 2565 
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มูลคาเพ่ิมรวมของแตละกลุมสินคา EITE ตอสัดสวน GDP 

 

โดยรวมแลว การผลิตของกลุมสินคา EITE คิดเปนสัดสวนประมาณ 
9.2% ถึง 10.6% ตอ GDP ของแคนาดา 

 

มูลคาการสงออกและนําเขาของแตละกลุมสินคา EITE 

 

 การผลิตของแคนาดาจากกลุมสินคา EITE เผชิญกับแรง
กดดันจากมุมมองของการสงออกมากกวาการนําเขา โดย 69.1% ของ
การสงออกสินคาท้ังหมดของแคนาดาเปนผลิตภัณฑจากกลุม EITE ซึ่ง
มีมูลคา 360 พันลานเหรียญแคนาดาตอป ในขณะท่ีการนําเขา
ผลิตภัณฑท่ีแขงขันกับการผลิตของ EITE มีสัดสวน 46.3% ของการ
นําเขาสินคาของแคนาดา คิดเปนมูลคา 269 พันลานเหรียญแคนาดา
ตอปซึ่งหากมาตรการใหมน้ีมีการบังคับใช จะเปนผลดีตอผูสงออกและ
ผูผลิตหลายรายในประเทศเน่ืองจากจะไดรับการคืนเงินหรือลดคาภาษี

คารบอนจากรัฐ หากสงออกไปยังประเทศท่ีมีนโยบาย carbon tax ท่ี
เขมงวดนอยกวา 

 ปญหาการปลอยมลพิษไมใชปญหาท่ีประเทศแคนาดา
สามารถแกไขไดโดยลําพัง โดยจะตองดําเนินการหารือกับประเทศ
ตางๆ ท่ีมีจุดประสงคเดียวกัน โดยเฉพาะกับคูคารายสําคัญอยาง
สหรัฐอเมริกา ดวยความสัมพันธทางเศรษฐกิจท่ีใกลชิดระหวาง
แคนาดาและสหรัฐอเมริกา นายกรัฐมนตรีแคนาดาและประธานาธิบดี
สหรัฐฯ เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2564 ไดรวมตกลงเพ่ือทําตามแผนการ
จัดการผลกระทบดานการคาท่ีมาจากความเหลื่อมล้ําในนโยบายสิ่ง  
เเวดลอม 

 

ความคิดเห็นสํานักงาน  

 หลายประเทศเริ่มหันมาใสใจผลกระทบท่ีภาคธุรกิจมีตอสิ่ง
เเวดลอมอยางจริงจังมากข้ึน ทําใหมีการเสนอมาตรการใหมๆ ออกมา
อยางตอเน่ือง แคนาดาเองก็เชนกัน แตโดยท่ีประเด็นน้ีมีผูมีสวนไดและ
สวนเสียจํานวนมาก จึงตองใชเวลาในการพิจารณา โดยขณะน้ีอยูใน
ข้ันตอนการพิจารณาและแกไขของสภา และยังไมมีขอมูลวาจะบังคับ
ใชเมื่อใด อยางไรก็ตาม ผูประกอบการหรือผูสงออกไทยท่ีเก่ียวของ
ควรติดตามขาวสารอยางใกลชิดตอไป 

 ผูประกอบการไทยท่ีสงออกสินคาเขาไปในกลุมประเทศท่ีใช
มาตรการเชนน้ีอาจตองปรับตัวและใหความสําคัญกับการทําธุรกิจ
อยางยั่งยืนตามหลัก Environmental, Social, Governance: ESG 
มากข้ึนเพ่ือรักษาความสามารถทางการแขงขันของธุรกิจในระยะยาว 

 

*1 เหรียญแคนาดา = 28 บาทโดยประมาณ ณ วันท่ี 13/07/2022 
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