
เครืองมือทางเศรษฐศาสตร์

กับการจัดการพลาสตกิ
การระดมความคิดเหน็ แนวทางการจัดทาํกฎหมายจัดการขยะพลาสติก

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมวีวิช ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

จัดโดยกรมควบคุมมลพิษ 

ผศ.ดร. จักรพันธ ์ สุขสวัสดิ

คณะเศรษฐศาสตร ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น



แผนการการจัดการขยะพลาสตกิของไทย พ.ศ. 2561 -2573
ลดการสร้างขยะ

แทนด้วยวัสดุอนื

Full ban 

Microbead legislation 

ลดการเกิด ลดการใช้  รีไซเคลิ

ทีมา : รา่ง Roadmap การจดัการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๗๓



พลาสติกมาจากไหน พลาสติกไปไหน
the New Plastics Economy report

รีไซเคิลได้แค่ 10%

ฝังกลบ 40%

พลังงาน 14%

ลงสู่สงิแวดล้อม 32%

ทมีา : https://lawprofessors.typepad.com/environmental_law/2011/09/from-oil-

to-plastic-and-back-again.html

ทีมา : http://www.cleanplanetnow.com/index.php/resources/recycling-and-plastic



สัดส่วนในการผลิตถุงพลาสตกิของโลก



การผลิตและการใช้ถุงพลาสติกในประเทศไทย

ใช้ในประเทศเฉลีย 35%

ทีมา : สาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สคอ.)



ทมีา : https://www.scientificamerican.com/article/from-fish-to-humans-a-microplastic-invasion-may-be-taking-a-toll/

The Giant Issue of Microplastics

ทา้ยทสุีดถุงพลาสติกไปไหน

ทมีา : https://www.water-pollution.org.uk/microplastic/



ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน ถูกกว่าค่าใช้จา่ยในการแก้ไข
ค่าทาํความสะอาดชายฝังและชายหาด 630 ล้านยูโร/ปี

ความเสียหายทางเศรษฐศาสตรท์เีกิดจากพลาสติกตอ่

ระบบนิเวศนท์างทะเล ประมาณ 13,000 ล้านยูโร

ทีมา : Giacovelli, C. (2018). Single-Use Plastics: A Roadmap for Sustainability.

UNEP



ค่าเสียหายทเีกิดขึนกับสงิแวดล้อม

ใครจ่าย? อย่างไร? เทา่ไร?

หลกัการผูก้่อมลพิษเป็นผูจ่้าย (PPP)

ใครคือผูก่้อมลพิษ  ใครจะจ่าย คนผลิต/คนใช้ Free rider

จะเก็บช่องทางไหน

จะเก็บเท่าไร  หรือจะไมเ่ก็บเลย แต่ใชข้อ้หา้ม ขอ้กาํหนด



เครืองมือหลักของภาครัฐในการจัดการมลพษิ

ทมีา : How Can Policy Makers 

Promote Green Business?

https://development.asia/explain

er/how-can-policy-makers-

promote-green-business

สงัการ-ควบคมุ
การตลาด



Taylor, Christopher M., et al. "Environmental regulation in transition: Policy officials' views of regulatory instruments and their mapping to environmental risks." Science of the total environment 646 (2019): 811-820.



เครืองมือหลักของภาครัฐในการควบคุมการใช้ถุงพลาสติก

ทมีา : ดร.สุจติรา วาสนาดาํรงด,ี

กรอบแนวทางกฎหมายการ

จัดการขยะพลาสตกิของไทยและ

ต่างประเทศ, 

สถาบันวจิัยสภาวะแวดล้อม 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย

นําเสนอช่วงระดมควาํมคดิเหน็ 

แนวทาํงกาํรจัดทาํกฎหมํายจดั

กาํรขยะพลาํสตกิ วันท ี23 มกรํา

คม 2563 ณ โรงแรม ราํมาํ กําร์

เด้นส ์กรุงเทพฯ โดยกรมควบคุม

มลพษิ 



ทีมา : Giacovelli, C. (2018). Single-Use Plastics: A Roadmap for Sustainability.



ทีมา : Giacovelli, C. (2018). Single-Use Plastics: A Roadmap for Sustainability.



ทมีา : อา้งถึงใน Xanthos, Dirk, and Tony R. Walker. "International policies to reduce plastic marine pollution from single-use plastics (plastic bags and microbeads): a 

review." Marine pollution bulletin 118.1-2 (2017): 17-26.

การควบคุมการใช้ถุงพลาสติกของประเทศต่าง ๆ 



ทมีา : ดร.สุจติรา วาสนาดาํรงด,ี

กรอบแนวทางกฎหมายการ

จัดการขยะพลาสตกิของไทยและ

ต่างประเทศ, 

สถาบันวจิัยสภาวะแวดล้อม 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย

นําเสนอช่วงระดมควาํมคดิเหน็ 

แนวทาํงกาํรจัดทาํกฎหมํายจดั

กาํรขยะพลาํสตกิ วันท ี23 มกรํา

คม 2563 ณ โรงแรม ราํมาํ กําร์

เด้นส ์กรุงเทพฯ โดยกรมควบคุม

มลพษิ 



ทมีา : ดร.สุจติรา วาสนาดาํรงด,ี กรอบแนวทางกฎหมายการจัดการขยะพลาสตกิของไทยและต่างประเทศ, สถาบันวจิัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย

นําเสนอช่วงระดมควาํมคดิเหน็ แนวทาํงกาํรจัดทาํกฎหมาํยจัดกาํรขยะพลาํสติก วันท ี23 มกรําคม 2563 ณ โรงแรม ราํมาํ กาํรเ์ด้นส ์กรุงเทพฯ โดยกรมควบคุมมลพษิ 



ทีมา : Effectiveness of plastic regulation around the world

https://plasticpollutioncoalitionresources.org/wp-content/uploads/2017/03/Effectiveness_of_plastic_regulation_around_the_world_4_pages.pdf

ประสิทธิภาพของการใช้เครืองมือ



ทมีา : ดร.สุจติรา วาสนาดาํรงด,ี กรอบแนวทางกฎหมายการจัดการขยะพลาสตกิของไทยและต่างประเทศ, สถาบันวจิัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย

นําเสนอช่วงระดมควาํมคดิเหน็ แนวทาํงกาํรจัดทาํกฎหมาํยจัดกาํรขยะพลาํสติก วันท ี23 มกรําคม 2563 ณ โรงแรม ราํมาํ กาํรเ์ด้นส ์กรุงเทพฯ โดยกรมควบคุมมลพษิ 



ทีมา : Giacovelli, C. (2018). Single-Use Plastics: A Roadmap for Sustainability.



การควบคุม REGULATION ทไีด้ผล

ไม่มองเฉพาะประโยชนท์ไีด้จากการควบคุม

ทุก ๆ การควบคุมมตี้นทุน

ต้นทุนของผู้ผลิต ต้นทุนของผู้บริโภค  ต้นทุนของผู้ควบคุม



นโยบายจะสาํเร็จ
ต้องเข้าใจผู้มส่ีวนได้เสีย

ทีมา : Giacovelli, C. (2018). Single-Use Plastics: 

A Roadmap for Sustainability.



ตัวอย่างการศึกษา เชิงเศรษฐศาสตรพฤติกรรม 

เพอืออกแบบนโยบายลดการใช้ถุงพลาสตกิ

Loss

Gain
ทีมา : คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น




