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เพ�่อจัดการป�ญหา    
โครงการส�งเสร�มการใช�เศรษฐกิจหมุนเว�ยน

ยะทะเล

เอกสารฉบับนี้จัดทําโดยโครงการส่งเสริมการใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อจัดการปัญหาขยะทะเล ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากสหภาพยุโรป (EU) และกระทรวงเพื่อความรว่มมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแหง่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMZ) และ
ดําเนินโครงการโดยองค์กรความรว่มมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และ Expertise France เนื้อหาในเอกสารฉบับนี้เป็น
ความรับผิดชอบของ GIZ, EF และองค์กรท่ีดําเนินงานแต่เพียงผู้เดียว และไมไ่ด้สะท้อนถึงมุมมองของสหภาพยุโรป (EU) และ BMZ 
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ผลการดำเนินงานในประเทศไทย



ร�วมกันลดขยะพลาสติก
และปกป�องท�องทะเล



หากปราศจากการจัดการต�างๆ 
ปร�มาณขยะพลาสติกที่ลงสู�ทะเลจะมีปร�มาณสูงถึง 
ภายในป� พ.ศ. 2583 

Circular Economy Solutions
เพื่อรับมือกับความท้าทายด้านขยะพลาสติกท่ัวโลก สิ่งสําคัญคือ
ความรว่มมือเพื่อมุง่สูเ่ศรษฐกิจหมุนเวียน สหภาพยุโรป (EU) ได้ใช้
ยุทธศาสตร์ด้านพลาสติก (Plastic Strategy) และแผนปฏิบัติการ
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy Action Plan) พร้อมออก
ระเบียบว่าด้วยการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single-use Plastic 

Directive) โดยมีเป้าหมายเพื่อลดมลพิษทางทะเล ในขณะเดียวกัน 
ชว่งไมก่ี่ปีท่ีผา่นมา ประเทศไทยได้มี Roadmap และแผนปฏิบัติการ
ด้านการจัดการขยะ เพื่อลดการรั่วไหลของพลาสติกสู่สิ่งแวดล้อม
เชน่กัน

สหภาพยุโรป ประเทศไทย

ขยะทะเล ความท�าทายท่ีท่ัวโลกกําลังเผชิญ

เนื่องจากการเพ��มข�้นอย�างรวดเร็วของขยะพลาสติกและ
การขาดระบบการจัดการขยะพลาสติกแบบบูรณาการ ทําให�
มีขยะพลาสติกตกค�างในสิ�งแวดล�อมมากข�้น

85%
ของขยะในทะเล

คือขยะพลาสติก

23-37 
ล�านตันต�อป�

ซึ่งเทียบเท�ากับขยะพลาสติก ในทุกๆ หนึ่งเมตรตลอดแนวชายฝ��งทะเล50
กิโลกรัม

อ�างอิง: UNEP (2021) Pollution to Solution. A Global Assessment of Marine Litter and Plastic Pollution.

2561 ยุทธศาสตร์ยุโรปว่าด้วยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (European Strategy for   
 Plastics in a Circular Economy)

2562 ระเบียบว่าด้วยการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single-use Plastic Directive)

2563 แผนปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนฉบับใหม ่ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนการปฏิรูป
 สีเขียว (New Circular Economy Action Plan as part of the European Green Deal)

2565 ยุทธศาสตร์ยุโรปว่าด้วยระบบสิ่งทอหมุนเวียน (EU strategy for Sustainable  
 and Circular Textiles) และ ข้อเสนอสําหรับการปรับปรุงข้อกําหนดการออกแบบ 
 eco design สําหรับผลิตภัณฑ์ยั่งยืน (Proposal for a new Eco-design for 
 Sustainable Products Regulation)

2559 - 2564  แผนแมบ่ทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ

2561 - 2573  Roadmap การจัดการขยะพลาสติก

2563 - 2565  แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะท่ี 1

2563            จัดต้ังคณะกรรมการ BCG (Bio-Circular-Green Economy)

2565-2570    แผนปฏิบัติการ BCG 

2564            แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”

2566 - 2570   รา่งแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะท่ี 2

แผนปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน ระเบียบว่าด้วยการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว อ้างอิง: คณะกรรมการสหภาพยุโรป

พณฯ มร. เดวิด เดลี 
“เราสนับสนุนโครงการโดยรว่มมือกับรัฐบาลเยอรมันและทํางานใกล้ชิดกับรัฐบาลไทย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกับ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหนว่ยงานไทยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ความรว่มมือนี้เป็นตัวอยา่งหนึ่ง
ท่ีแสดงให้เห็นว่าเราจัดการกับขยะในทะเลและเผชิญกับความท้าทายท่ีเก่ียวข้องกับขยะพลาสติกอยา่งไร ซึ่งคําตอบก็คือ 
เราได้ทํางานรว่มกับผู้มีสว่นได้สว่นเสียและกับประเทศต่างๆ ท่ัวโลก ท่ีมีเป้าหมายท่ีจะแก้ไขปัญหาไปพร้อมกัน”

เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจําประเทศไทย



ข�อมูลโครงการ แนวคิดหลักการดําเนินงาน
โครงการส�งเสร�มการใช�เศรษฐกิจหมุนเว�ยนเพ�่อจัดการป�ญหาขยะทะเล

โครงการฯ สนับสนุนการเปล่ียนผา่นไปสูเ่ศรษฐกิจหมุนเวียนในการจัดการพลาสติกในภูมิภาคแถบเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เพื่อลดการรั่วไหลของขยะพลาสติกลงสูท่ะเล

โครงการส�งเสร�มการใช�เศรษฐกิจหมุนเว�ยนเพ�่อจัดการป�ญหาขยะทะเลในประเทศไทย

โครงการฯ ได้เข้ามาสนับสนุนประเทศไทยเดินหน้าสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนในการจัดการพลาสติกโดยการให้คําแนะนําด้านนโยบาย การจัดการเสวนา การแบ่งปันความรู้ 
การดําเนินโครงการนําร่อง และกิจกรรมรณรงค์ สําหรับโครงการนําร่องและกิจกรรมรณรงค์น้ันมีวัตถุประสงค์ท่ีจะถ่ายทอดข้อมูลผลกระทบจากขยะทะเลเพื่อส่งเสริม
การบริโภคอยา่งและการผลิตพลาสติกท่ียั่งยนืตลอดหว่งโซค่ณุค่า รวมถึงเพ่ือพฒันาขอ้เสนอแนะในเชิงกรอบกฎหมายสําหรบัหลักการความรบัผดิชอบท่ีเพิม่ข้ึนของผูผ้ลิต 
(EPR) ในประเทศไทย และเพื่อจัดการขยะพลาสติกจากแหล่งทางทะเล (sea-based) และทางบก (land-based) เพื่อลดการรั่วไหลสูส่ิ่งแวดล้อม โดยโครงการฯรว่มมือกับ
พันธมิตรหลายภาคีในการหาแนวทางท่ีดีท่ีสุดสําหรับประเทศไทย

หลักการความรับผิดชอบท่ีเพิ่มขึ้นของผู้ผลิต (EPR)
หลักการความรับผิดชอบท่ีเพ่ิมข้ึนของผู้ผลิต (EPR) เป็นแนวทางนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมท่ีขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต
ในการมีสว่นรับผิดชอบท้ังวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงการรวบรวม การคัดแยก การรีไซเคิล และการกําจัดขั้นสุดท้าย

อ้างอิง: Basel Convention (2019): Practical Manual on EPR

การวางมัดจําบรรจุภัณฑ์ (DRS)
การวางมัดจําบรรจุภัณฑ์จะได้รับมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยกําหนดให้ผู้บริโภคชําระเงินมัดจํา ณ จุดขาย และเมื่อสง่คืนบรรจุภัณฑ์
ดังกล่าว หลังการบริโภคแล้วนั้น ผู้บริโภคจะได้รับเงินมัดจําคืน

การบริโภคและการผลิตพลาสติกอยา่งยั่งยืน
การบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืนช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน เช่น การลดการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบ
ใช้คร้ังเดียว และการส่งเสริมการใช้ซ�าและการรีไซเคิล ผู้บริโภคสามารถเลือกทางเลือกท่ียั่งยืน ปฏิเสธการใช้บรรจุภัณฑ์ท่ี
มากเกินไป หรอืสามารถนาํถงุถ้วย หรือช้อนส้อมมาเอง นอกจากนียั้งหมายรวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้วัสดนุอ้ยลงหรือ
ใช้วัสดุท่ีสามารถรีไซเคิลได้หรือเป็นไปตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

การสร้างความตระหนักรู้
การใหส้รา้งความตระหนกัรู้เป็นแนวทางท่ีสําคัญในการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมท่ีมจุีดมุง่หมายเพื่อใหข้้อมลูและสรา้งการมสีว่นรว่ม
กับผู้คนท้ังในแง่ของทัศนคติและพฤติกรรมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนมากข้ึน กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวมีหลากหลาย
ประเภท ท้ังผู้มีอํานาจตัดสินใจในระดับนโยบายและในธุรกิจ รวมไปถึงเยาวชนและผู้บริโภค

ภูเก็ต ท่าเรือกรุงเทพ แคมเปญ

นครศรีธรรมราช ระยอง เกาะลิบง

องค์กรสนับสนุน

องค์กรดําเนินงาน

ประเทศภาคี

ระยะเวลาดําเนินงาน

สหภาพยุโรป (EU) และ กระทรวงเพื่อความรว่มมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแหง่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMZ)

องค์กรความรว่มมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และ Expertise France (EF)

จีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย เวียดนาม สิงคโปร์ และญี่ปุ่น 

พฤษภาคม 2562 – ตุลาคม 2565

วัตถุ-
ประสงค�

หัวข�อ
การดําเนิน-
งานภายใน
โครงการ

นโยบายด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียน

สําหรับ
พลาสติก

การพัฒนาปรับปรุง
การจัดการขยะ

พลาสติก

การบริโภค
และการผลิต

พลาสติกอยา่ง
ยั่งยืน

การลดขยะ
ทะเลจากแหล่ง

ทะเล (Sea-
based)

การสร้างความ
ตระหนักรู้

โครงการ
นําร�อง 

โครงการการจัดการและลดพลาสติก
ภาคครัวเรือนและธุรกิจ

โครงการการเสริมสร้างการจัดการขยะในทะเล
บนเรือประมงพื้นบ้าน และครัวเรือนประมง

เพื่อการลดขยะในทะเลอยา่งยั่งยืน

โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยก
ขยะพลาสติกจากบ้านเรือนเพื่อการรีไซเคิล

แบบวงจรปิด

โครงการการสง่เสริมรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
ในระดับท้องถ่ิน เพื่อปรับปรุงรูปแบบและนโยบาย

ด้านการจัดการขยะพลาสติก

โครงการพัฒนาระบบการจัดการของเสียจากเรือ
ของท่าเรือกรุงเทพ

นิทรรศการ การเรียนรู้และการวิจัย
‘Tangled: ติด – รา่ง – แห’

หลักการลําดับความสําคัญของการจัดการขยะมูลฝอย
หลักการลําดับความสําคัญของการจัดการขยะมลูฝอยให้ความสําคัญกับการปอ้งกันไมใ่ห้เกิดขยะ เชน่เดียว
กับหลักการ  3R (Reduce Reuse Recycle ) ซึ่งเป็นการจัดการท่ีสําคัญท่ีสุดและควรให้การสง่เสริม รวมถึง
พยายามไมใ่ห้เกิดการจัดการขยะท่ียากต่อการกํากับดูแล เชน่ การท้ิงและการเผากลางแจ้ง เป็นต้น 

อ้างอิง: UNEP (2015), Global Waste Management Outlook

เศรษฐกิจหมุนเวียน
ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน มีการใช้และจัดการทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากขึ้นโดยใช้หลักการ  Reduce Reuse 
Recycle



หลักการความรับผ�ดชอบที่เพ��มข�้นของผู�ผลิต (EPR)
การพัฒนากรอบนโยบายการจัดการขยะบรรจ�ภัณฑ� ในประเทศไทยด�วยหลักการความรับผ�ดชอบที่เพ� �มข�้น

ของผู�ผลิต (EPR)

ความเข�าใจเกี่ยวกับ EPR ในประเทศไทย พัฒนาโดย โครงการฯ

ข�อมูลเพ��มเติม…..

ข้อเสนอเชิงนโยบายด้าน EPR 
ในการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทย:

• EPR สามารถพัฒนาปรับปรุงการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์
  ได้อยา่งไร
• ข้อท้าทายในการดําเนินงาน
• ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย 

ชุดเครื่องมือ EPR 
ฉบับภาษาไทย

• บทบาทของผู้มีสว่นได้สว่นเสียแต่ละภาคสว่น
• การบริหารจัดการทางการเงิน
• การออกแบบกรอบกฎห มายและนโยบาย
• การบูรณาการผู้รวบรวมขยะรีไซเคิลนอกระบบ
 

ข้อเสนอเชิงนโยบายด้าน EPR ในการจัดการ
ขยะบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทย 

ชุดเครื่องมือ EPR ฉบับภาษาไทย

ข้อเสนอเชิงนโยบายด้าน 
EPR (TH/EN)

ชุดเครื่องมือ EPR 
ฉบับภาษาไทย

ข�อเสนอแนะ

ข�อค�นพบ

พันธมิตร

ดําเนินงานโดย

คําถาม

การสนับสนุนจากโครงการฯ

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

EPR สามารถพัฒนาปรับปรุงการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทยได้อยา่งไร และสามารถนํามาเป็น
กรอบกฎหมายท่ีสอดคล้องกับบริบทของประเทศได้อยา่งไร

• การแลกเปล่ียนความรู้ด้าน EPR ในเชิงการบริหารจัดการและเชิงเทคนิค
• การประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีสว่นได้สว่นเสีย
• ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทยด้วยหลักการ EPR  
• สว่นรว่มในการปรับปรุงกรอบนโยบาย EPR

• ประเทศไทยมีกฎหมายและระเบียบกํากับดูแลการจัดการขยะ อย่างไรก็ตามกฎหมายท่ีมีอยู่ยังอาจยังไม่สนับสนุนการดําเนินงาน EPR รวมถึง
 เศรษฐกิจหมุนเวียนได้อยา่งเต็มท่ี

• แม้ว่าภาครัฐและภาคเอกชนได้มีการหารือในหลักการ EPR ในประเทศไทยแล้ว ยังมีความจําเป็นในการหารือรายละเอียดต่างๆ อันเป็นองค์ประกอบ
 การในการจัดต้ังและดําเนินงาน EPR เชน่ หนว่ยงานใดควรทําหน้าท่ีเป็นองค์กรความรับผิดชอบของผู้ผลิต (PRO) เป็นต้น

• ภาคเอกชน ผู้ผลิต และผู้จัดจําหนา่ยมีความกระตือรือร้นในการจัดการขยะพลาสติกและมุง่สูเ่ศรษฐกิจหมุนเวียน รวมถึงได้รว่มกันต้ังจุด drop-off 
 เพื่อนําบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้แล้วกลับคืนโดยรว่มมือกับโรงงานรีไซเคิล

• ผู้รวบรวมขยะรีไซเคิลนอกระบบมีบทบาทสําคัญในการจัดการขยะพลาสติก เพราะฉะนั้นจําเป็นต้องพิจารณาการบูรณาการกลุ่มดังกล่าวเมื่อทําการ
 จัดต้ัง EPR 

• ควรมีการส่งเสริมนโยบายและข้อบังคับท่ีมีอยู่ตลอดจนความร่วมมือระหว่างกระทรวงต่างๆ ให้สนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนและ EPR มากขึ้น
 ตามลําดับ 

• ควรมีเกณฑ์ในการผลิตผลิตภัณฑ์รีไซเคิลท่ีชัดเจนมากขึ้น เชน่ การกําหนดสัดสว่นของวัสดุรีไซเคิล เป็นต้น

• ผู้รวบรวมขยะรีไซเคิลนอกระบบ ท่ีมีบทบาทสําคัญในการจัดการขยะพลาสติก ควรถูกบูรณาการให้เข้ากับระบบการจัดการขยะพลาสติก

ดร. สุจิตรา วาสนาดํารงดี 

“ในการขับเคล่ือน EPR ในประเทศไทย ผู้มีสว่นได้สว่นเสียท้ังหมดตลอดหว่งโซคุ่ณค่าของบรรจุภัณฑ์จําเป็น
ต้องปรับใช้และดําเนินการอย่างยุติธรรมโดยให้ภาครัฐมีส่วนร่วมในการสนับสนุนเบื้องต้นใน งบประมาณ 
กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ”

นักวิจัยชํานาญการ
สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

https://www.pcd.go.th/wp-content/uploads/2022/02/pcdnew-2022-02-18_03-24-24_729536.pdf
https://prevent-waste.net/wp-content/uploads/2022/06/PREVENT_EPR-Toolbox_Thai-version_2022-06.pdf


นางสาวสุทิศา สมิทธิเวชรงค์ 
“ก่อนหน้านี้ผู้รวบรวมขยะรีไซเคิลหรือผู้เก็บขยะจะต้องลําบากในการคัดเลือกและเก็บขยะรีไซเคิล ณ สถานท่ีฝังกลบ 
แต่ปัจจุบันขยะรีไซเคิลได้ถูกเตรียมไว้อย่างเรียบร้อยทําให้ผู้เก็บขยะสามารถเก็บขนขยะได้เลยจากเทศบาล ซึ่งเครื่อง
อัดขยะน้ีทําให้ลดต้นทุนเชื้อเพลิง ระยะเวลาในการขนส่ง รวมถึงลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และช่วยให้มี
เวลาว่างมากขึ้นอีกด้วย”

ผลลัพธ�

ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง เทศบาลเมืองระยอง เทศบาลตําบลน�าคอก เทศบาลตําบลเมืองแกลง
เทศบาลเมืองมาบตาพุด และเทศบาลตําบลทับมา

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จะสง่เสริมการรีไซเคิลขยะในจังหวัดระยอง โดยเฉพาะในชุมชนได้อยา่งไร

คู่มือการคัดแยกขยะบรรจุภัณฑ์พลาสติก

เพื่อเพิ่มศักยภาพภาพการคัดแยกขยะพลาสติกจากบ้านเรือนเพื่อการรีไซเคิลแบบวงจรปิดในระดับชุมชน

• สนับสนุนทางด้านอุปกรณ์ เชน่ เครื่องอัดขยะพลาสติกขนาดเล็ก และเครื่องล้างถุงนมพลาสติก
• เสริมสร้างเครือขา่ยท้องถ่ิน
• สร้างขีดความสามารถและสร้างความตระหนักรู้
• พัฒนาคู่มือด้านการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์พลาสติก 

•  การพัฒนาเครื่องอัดขยะพลาสติกขนาดเล็ก และเคร่ืองล้างถุงนมพลาสติกไปติดต้ังในชุมชนนําร่อง 3 แห่ง (ชุมชนวังหว้า
 ชุมชนบ้านทับมา และชุมชนเมืองระยอง) และโรงเรียนนํารอ่ง 1 แหง่ (โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล) ตามลําดับ

• ผลประโยชน์จากการติดต้ังเครื่องอัดขยะพลาสติกใน 3 ชุมชน สามารถช่วยลดต้นทุนการขนส่งขยะไปขายยังโรงงาน
 รีไซเคิลได้

• โดยรวมแล้วเครื่ องอัดขยะและเคร่ืองทําความสะอาดสามารถช่วยรวบรวมขยะพลาสติกได้ประมาณ 121.8 ตัน
 ในปี 2564 ซึ่งนับได้ว่าชว่ยป้องกันขยะรั่วไหลสูท่ะเลได้ถึง 2.4 ตัน

• การเพิ่มขีดความสามารถและความตระหนักในการรีไซเคิลขยะบรรจุภัณฑ์พลาสติกสําหรับผู้ท่ีเก่ียวข้อง

• การสร้างความรว่มมือระหว่างชุมชน หนว่ยงานภาครัฐ และภาคเอกชนเป็นสิ่งสําคัญ รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวก
 ในการรไีซเคิลขยะซึง่จะเปน็ประโยชนต่์อธุรกิจรไีซเคิลและความเปน็ไปได้ทางเศรษฐกิจและการปดิวงจรการรไีซเคิล
 ก็เป็นปัจจัยสําคัญเชน่กัน

• ผู้นําชุมชนท่ีเข้มแข็งมีแนวโน้มท่ีจะขับเคล่ือนนโยบายและกิจกรรมการรีไซเคิลในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ
 มากขึ้น

• หลักการ EPR ในระยอง สําหรับการพัฒนาหลักการ EPR จําเป็นต้องกําหนดบทบาทและความรับผิดชอบของ
 ผูม้สีว่นได้สว่นเสียแต่ละรายใหชั้ดเจน รวมถึงกําหนดประเภทผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีมคีวามสําคัญ ผู้มสีว่นได้สว่นเสยี
 ในท้องถ่ินเน้นย�าถึงความต้องการการสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถ่ินในแง่ของโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย และ
 การให้ข้อมูลความรู้

เครื่องล้างถุงนม

ข�อแนะนํา

เครื่องอัดขยะพลาสติก

นักเรียนใช้ขวดน�า
ท่ีสามารถใช้ซ�าได้

ผู้รวบรวมขยะรีไซเคิลในพื้นท่ี

พันธมิตร

ดําเนินงานโดย

คําถาม

เป�าหมายหลัก

การสนับสนุน
ของโครงการฯ

เป็นการให้ข้อมูลแก่ชุมชนเก่ียวกับขั้นตอนการทําความ
สะอาด คัดแยก จําแนกขยะพลาสติก และหาช่องทาง
ในการกําจัดอยา่งเหมาะสม

ข�อมูลเพ��มเติม…..

คู่มือการคัดแยกขยะบรรจุภัณฑ์พลาสติก (TH)

นักวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ระยอง การเพ��มประสิทธิภาพการคัดแยกขยะพลาสติกจากบ�านเร�อน
เพ�่อการร�ไซเคิลแบบวงจรป�ด

https://anyflip.com/hpdj/pwqc/


การส�งเสร�มรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเว�ยนในระดับท�องถิ�น 
เพ�่อปรับปรุงรูปแบบและนโยบายด�านการจัดการ
ขยะพลาสติก

พันธมิตร

ผลลัพธ�

ดําเนินงานโดย

คําถาม

เป�าหมายหลัก

การสนับสนุน
ของโครงการฯ

องค์การบริหารสว่นตําบลเกาะลิบง และ มูลนิธิอันดามัน (Save Andaman Network- SAN)

องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature – IUCN)

จะสง่เสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนใกล้ทะเลและชุมชนบนเกาะได้อยา่งไร

เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการขยะชุมชนในระดับตําบลเพื่อป้องกันการรั่วไหลของขยะพลาสติกและขยะประเภทอ่ืนๆ 
ท่ีจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการนําโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้

• การสร้างขีดความสามารถและสร้างความตระหนักรู้ให้กับสมาชิกในชุมชนและหนว่ยงานท้องถ่ิน
• พัฒนาแผนปฏิบัติการการจัดการขยะและสง่เสริมความรว่มมือ
• ศึกษาความเป็นไปได้และพัฒนารูปแบบธุรกิจในการใช้บรรจุภัณฑ์ทางเลือกแทนพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว

เพื่อให้มั่นใจในการดําเนินงานระยะยาว จําเป็นต้องมีการเสริมสร้างขีดความสามารถของหนว่ยงานท้องถ่ิน รวมถึง
ต้องมีข้อแนะนําในการนําโมเดลรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้เพื่อปรับปรุงอัตราการรีไซเคิลรว่มกับผู้รีไซเคิลใน
ท้องถ่ินและเจ้าของธุรกิจรีไซเคิลขนาดเล็กในตําบล

ข�อแนะนํา

ขยะพลาสติกบนชายหาด 
ในเกาะลิบง

ชุมชนท่ีอาศัยอยูติ่ดทะเล

จัดทําแผนปฏิบัติการ
การจัดการขยะชุมชน
จํานวน           แผน

ฝึกอบรมชุมชนในตําบลเกาะลิบง           แหง่ เก่ียวกับการจัดการขยะให้เป็นชุมชนต้นแบบ

พัฒนาปรับปรุงความสามารถในการรวบรวมขยะในพื้นท่ี โดยมีผู้รวบรวมขยะรีไซเคิลนอกระบบจํานวน            ราย ขึ้นทะเบียน
เป็นตลาดวัสดุรีไซเคิลแหง่แรกโดยรว่มมือกับโรงงานไซเคิล โดยผู้รวบรวมขยะสามารถรวบรวมขยะพลาสติกและขยะรีไซเคิลอ่ืนๆ 
ได้จํานวน                                                                   กิโลกรัมจากชุมชน

จัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาด ทะเล และชุมชนเพื่อสร้างความตระหนักรู้ โดยมีผู้เข้ารว่มกว่า                          คน
 และสามารถเก็บขยะได้                                   กิโลกรัม

จัดต้ังคณะทํางานการจัดการขยะชุมชนจํานวน           คณะ และจัดต้ังคณะกรรมการจัดการขยะมูลฝอย
ระดับตําบลซึ่งประกอบด้วยผู้มีสว่นได้สว่นเสียในท้องถ่ิน สถาบันการศึกษา และหนว่ยงานภาครัฐ
ในจังหวัด เพื่อพัฒนา ขับเคล่ือน และติดตามแผนการจัดการขยะชุมชน

เกาะลิบง ตรัง

8
8

8

228,172.20   
 9 

400
3,850

นายกิตติพันธุ์ ทรัพย์คูณ 
“ชุมชนบนเกาะลิบงมคีวามตระหนักรู้เก่ียวกับการจัดการขยะพลาสติกเปน็ทนุเดิมอยูแ่ล้ว ไมว่่าจะเปน็เรื่องไมโครพลาสติก
ในอาหาร โดยเฉพาะชุมชนท่ีนี่มีความต่ืนตัวเก่ียวกับปัญหาท่ีสร้างผลกระทบให้พะยูน วัตถุประสงค์การทํางานของเรา
ไมใ่ชแ่ค่ถ่ายทอดองค์ความรู้ แต่เป็นการเชื่อมโยงเครือขา่ยการซื้อขายขยะรีไซเคิลพลาสิกด้วย”

ผู้ประสานงานโครงการภาคสนาม IUCN



การประชุมเชิงปฏิบัติการการลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวสําหรับการซื้อกลับและการสั่งผา่นผู้ให้บริการจัดสง่อาหาร (Food Delivery) 
และการหารือทางเลือกสําหรับร้านอาหารและคาเฟ่ 16 มิถุนายน 2565

การบร�โภคและการผลิตพลาสติกอย�างยั่งยืน
การลดพลาสติกแบบใช�คร้ังเดียวสําหรับการซื้อกลับและการสั่งอาหารผ�านผู� ให�บร�การจัดส�งอาหาร แนวทางการลดพลาสติกแบบใช�คร้ังเดียวสําหรับการซ้ือกลับและการสั่งอาหารผ�านผู�ให�บร�การจัดส�งอาหาร

พันธมิตร

ดําเนินงานโดย

สถานการณ์

คําถาม

เป้าหมายหลัก

การสนับสนุนจากโครงการฯ

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บริษัท แอดแวนเทจ คอนซัลต้ิง จํากัด

พลาสติกจํานวนมากท่ีรั่วไหลสูส่ิ่งแวดล้อมมักพบว่าเป็นพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียว เชน่ ถุง หลอด และถ้วย 
ยิ่งไปกว่านั้นการบริการจัดสง่อาหารและซื้อกลับทําให้มีการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ
ในชว่งการแพรร่ะบาดของโควิด 19 

ร้านอาหารและคาเฟ่จะมีสว่นชว่ยในการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในการจัดสง่อาหารและซื้อกลับ
ได้อยา่งไร

เพื่อสง่เสริมการลดขยะพลาสติกและการใช้บรรจุภัณฑ์มากเกินไปในการจัดสง่อาหารด้วยแนวทาง 
ทางเลือกท่ีมีประสิทธิภาพ

• ศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของการใช้และการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในประเทศไทย
• การประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีสว่นได้สว่นเสีย
• คู่มือระดับภูมิภาคในการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในการจัดสง่อาหารและซื้อกลับ

 Step 1 

ประเมินร้านอาหาร
/คาเฟ่ของตนว่ามีความ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มากน้อยเพียงใด โดยการ
ลิสต์บรรจุภัณฑ์ท้ังหมด
ท่ีใช้ในการให้บริการ 
พลาสติก จะถูกเลิกใช้
ภายในปี 2025 ภายใต้ 
Roadmap การจัดการ

 Step 2 

พิจารณาทางเลือก
ในการลดพลาสติกภายใน
ปี 2025 ภายใต้ Roadmap 
การจัดการ

 Step 3 

เลือกทางเลือกในการลด
พลาสติกโดยคํานึงถึง
ค่าใช้จ่าย ผลตอบรับจาก
ผูบ้รโิภคและขอ้จํากัดอ่ืนๆ
ของร้าน

 Step 4 

จัดทําแผนปฏิบัติการ
สําหรับทางเลือกท่ีตนเลือก  

 Step 5 

ติดตามและประเมินการ
ดําเนินงาน พิจารณาว่า
สิ่งใดควรได้รับการพัฒนา
ปรับปรุง 

• พลาสติก 7 ประเภท ได้แก่ ฝาขวดพลาสติก พลาสติก oxo ไมโครบีดส์ หูหิ้วกระเป๋าท่ีมีความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน บรรจุภัณฑ์โฟม ถ้วย
 พลาสติก และหลอดพลาสติก จะถูกเลิกใช้ภายในปี 2025 ภายใต้ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก ประเทศไทย

•  การจัดสง่อาหารในแต่ละครั้งทําให้เกิดขยะพลาสติก 5-10 ชิ้น ได้แก่ ถุงอาหาร กล่องอาหาร ถุงเครื่องปรุง ช้อน ส้อม พลาสติกหอ่อาหาร เป็นต้น

•  แนวคิดการให้ยืมบรรจุภัณฑ์โดยมัดจําเงินนั้นอาจยังเป็นเรื่องท่ีใหมม่าก โดยเฉพาะในธุรกิจการสง่อาหาร ความท้าทายจึงคือการเสาะหากลไก
 ทางการเงินและระบบการคืนบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้งานได้จริง

ข�อเสนอแนะสําหรับร�านอาหาร/คาเฟ�

• การจัดโปรโมชั่นให้กับลูกค้าในกรณีท่ีลูกค้าชว่ยลดการใช้พลาสติกสามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้ รวมถึงธุรกิจยังได้รับความภักดีจากลูกค้าอีกด้วย

• ร้านอาหาร/คาเฟ่ให้ความสนใจในระบบมัดจําคืนเงิน

• การสร้างและการขยายเครือขา่ยกับร้านอ่ืนๆ สามารถชว่ยอํานวยความสะดวกในการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวได้ เชน่ สามารถซื้อบรรจุภัณฑ์
 ทางเลือกได้ในอัตราท่ีต�ากว่าเมื่อซื้อในปริมาณมาก เป็นต้น

• ควรมีการสื่อสารข้อมูลเก่ียวกับด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์พลาสติกท่ีนํากลับมาใช้ใหมไ่ด้ ให้กับร้านอาหาร/คาเฟ่ และผู้บริโภค 

 รวมท้ังควรพิจารณาถึงมาตรการท่ีให้ประโยชน์ให้กับร้านอาหาร/คาเฟ่ท่ีสามารถลดขยะพลาสติกได้

ข�อค�นพบ



ภูเก็ต การจัดการและลดพลาสติกภาคครัวเร�อนและธุรกิจ

พันธมิตร

ผลลัพธ�

ดําเนินงานโดย

คําถาม

เป�าหมายหลัก

การสนับสนุน
ของโครงการฯ

เทศบาลเมืองภูเก็ต

มูลนิธิสิ่งแวดล้อมภูเก็ต รว่มกับสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จะสามารถลดขยะพลาสติกในจังหวัดภูเก็ต เกาะท่ีใหญท่ี่สุดของประเทศไทยผา่นแพลตฟอร์มสง่อาหารได้อยา่งไร

เพื่อสง่เสริมผู้มีสว่นได้สว่นเสีย เชน่ ร้านอาหาร แพลตฟอร์มสง่อาหารออนไลน์ พนักงานสง่อาหาร และผู้บริโภค 
ในการลดการใช้พลาสติกและป้องกันไมใ่ห้ขยะพลาสติกรั่วไหลสูส่ิ่งแวดล้อมทางทะเล

• อํานวยความสะดวกในการสร้างการมีสว่นรว่มของผู้มีสว่นได้สว่นเสียใน Roadmap Less Plastic Phuket
• ป้องกันขยะทะเลและชายฝั่ งทะเลผา่นการฝึกอบรมและการให้ข้อมูล
• จัดโครงการนํารอ่งในการลดการใช้พลาสติกผา่นแอปพลิเคชันสง่อาหารและการรณรงค์ลดการใช้พลาสติกโดยปิ่ นโต
 และบรรจุภัณฑ์ทางเลือก
• สร้างความตระหนักรู้

ผลลัพธ�

• การรา่ง Roadmap Less Plastic Phuket รว่มกับพันธมิตรหลักและประกาศต่อสาธารณชนเพื่อสนับสนุนมาตรการเชิง
 นโยบาย ในการลดขยะพลาสติกในจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยองค์กร 30 แหง่โดยมีเป้าหมายเพื่อให้มั่นใจว่ามีดําเนินการ
 ลดการใช้พลาสติกในจังหวัดภูเก็ต Roadmap ประกอบไปด้วย 9 มาตรการ เชน่
     -  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินสนับสนุนการรวมตัวของผู้ประกอบการเพื่อสง่เสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
          และกระบวนการรีไซเคิลขยะ โดยให้ความรู้แก่ประชาชนเก่ียวกับกระบวนการคัดแยก
    -    องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจัดต้ังระบบและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อจัดการขยะในทุกพื้นท่ี

• แอปพลิเคชันตามสั่งตามสง่ชว่ยลดขยะพลาสติกในการจัดสง่อาหารโดยการเชิญร้านอาหารท่ีใสใ่จสิ่งแวดล้อมให้ใช้
  บรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเชน่ ปิ่ นโต สําหรับการจัดสง่อาหาร แอพพลิเคชั่นให้ทางเลือกกับผู้บริโภคในการเลือก 
 บรรจุภัณฑ์ท่ีใช้ซ�าได้สําหรับการสั่งอาหาร

• มอบบรรจุภัณฑ์ใสอ่าหารท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับร้านอาหารท่ีเข้ารว่มโครงการ รวม 136 ร้าน ซึ่งสามารถลดพลาสติก
 ได้มากถึง 15,000 ชิ้น

•  ร้านอาหารยินดีและให้ความรว่มมือในการใช้บรรจุภัณฑ์ใสอ่าหารท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแทนกล่องพลาสติกแบบใช้
 ครั้งเดียวหรือโฟม

• การมีสว่นรว่มของหนว่ยงานองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน มีความสําคัญอยา่งยิ่งในการพัฒนา Roadmap 
 การลดการใช้พลาสติกเพื่อให้มั่นใจว่ามีการนําไปปฏิบัติในระยะยาว

• การสํารวจตลาดและทํางานรว่มกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียขนาดเล็กหรือโครงการนํารอ่งนั้นคุ้มค่า แต่ต้อง 
 อาศัยระยะเวลาและทรัพยากร โดยเฉพาะในการบริหารและการโปรโมทแพลทฟอร์ม

• การใช้ปิ่ นโตในร้านอาหารต้องการกํากับดูแลอยา่งจริงจัง วิธีท่ีดีท่ีสุดในการทําให้เกิดการหมุนเวียนปิ่ นโตนั้น คือ 
 การให้ความรู้แก่ลูกค้าเก่ียวกับจุดประสงค์ของการใช้ปิ่ นโตรวมถึงบรรจุภัณฑ์ทางเลือกอ่ืนๆ

ผู้ให้บริการสง่อาหารจากแอพลิเคชั่น
ตามสั่ง-ตามสง่

โลโก้แอพลิเคชั่น
ตามสั่ง-ตามสง่

สต๊ิกเกอร์
แคมเปญปิ่ นโต

การโปรโมทการจัดสง่อาหารของแอพฯ
ตามสั่ง-ตามสง่โดยใช้ปิ่ นโต

สนับสนุนบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมให้กับร้านค้าต่างๆ 

ร้านป้าแดงครัวใต้ ในตัวเมืองภูเก็ต
กับปิ่ นโตจากโครงการ

Suggestions

นายวิโรจน์ ภู่ต้อง 
“เรามองว่าแคมเปญปิ่ นโตได้สร้างความตระหนักเก่ียวกับการบริโภคพลาสติกและสง่เสริมการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต
มากกว่าสิ่งอ่ืนใด ในเชิงสัญลักษณ์เราหวังว่าผู้ท่ีใช้ปิ่ นโตจะเห็นว่าพวกเขาเป็นสว่นหนึ่งของการพัฒนานี้ และจริงๆ
การใช้ปิ่ นโตเป็นวิถีชีวิตด้ังเดิมท่ียั่งยืนของเรา”

ประธานมูลนิธิสิ่งแวดล้อมภูเก็ต



ข�อมูลเพ��มเติม….. วีดีทัศน์ระบบการจัดสง่แบบแจ้งข้อมูลของเสียจากเรือของท่าเรือกรุงเทพ 
(TH ,EN sub)

ท�าเร�อกรุงเทพ โครงการพัฒนาระบบการจัดการของเสีย
จากเร�อของท�าเร�อกรุงเทพ
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ท่าเรือกรุงเทพ การท่าเรือแหง่ประเทศไทย 

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จะสามารถหยุดการปล่อยของเสียจากเรืออยา่งผิดกฎหมายลงสูท่ะเลได้อยา่งไร

สถานการณ�
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือครอบคลุมการป้องกันมลพิษของสิ่งแวดล้อมทางทะเลจากเรือ 
(MARPOL 73/78) การท่าเรือแหง่ประเทศไทยได้ดําเนินการจัดการของเสียจากเรือให้สอดคล้องกับอนุสัญญา MARPOL 
เพื่อลดการท้ิงขยะจากเรือลงทะเลอยา่งผิดกฎหมาย

เพื่อลดการท้ิงของเสียจากเรืออยา่งผิดกฎหมายลงทะเลโดยการพัฒนาระบบการจัดสง่แบบแจ้งข้อมูลของเสียจากเรือ 
(WMNS) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และวิเคราะห์ค่าธรรมเนียมในการจัดการของเสียจากเรือท่ีเหมาะสมบนหลักการของ
Cost Recovery System (CRS) ของท่าเรือกรุงเทพ

• คู่มือการจัดการของเสียจากเรือของท่าเรือกรุงเทพ
• ระบบการจัดสง่แบบแจ้งข้อมูลของเสียจากเรือ (WMNS)
• การวิเคราะห์ค่าธรรมเนียมในการจัดการของเสียจากเรือท่ีเหมาะสมบนหลักการของ Cost Recovery System (CRS)
• การฝึกอบรมและสร้างความตระหนักรู้

• ระบบการจัดสง่แบบแจ้งข้อมูลของเสียจากเรือ (WNMS) ได้รับการพัฒนาและใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลของเสีย   
 (ปริมาณและประเภทของของเสีย) จากเรือ/ตัวแทนเรือท่ีเทียบท่า ระบบดังกล่าวนับเป็นนวัตกรรมท่ีสําคัญท่ีชว่ยกํากับดูแล 
 การจัดการของเสียจากเรือได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีสว่นชว่ยในการป้องกันและลดมลพิษทางทะเล

• ข้อมูลท่ีได้รับผา่นแบบฟอร์มแจ้งเตือนของเสียจากเรือยังสามารถชว่ยในการวิเคราะห์และวางแผนการจัดการของเสีย
 ในเรือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคต

• การพัฒนา ระบบการจัดสง่แบบแจ้งข้อมูลของเสียจากเรือ (WNMS) ชว่ยเพิ่มความสะดวกและลดขั้นตอนการจัดทําเอกสาร  
 ทําให้การจัดการของเสียจากเรือท่ีท่าเรือมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

• การวิเคราะห์ค่าธรรมเนียมในการจัดการของเสียจากเรือท่ีเหมาะสมบนหลักการของ Cost Recovery System (CRS) 
 ทําให้ได้ข้อเสนอแนะซึ่งจะชว่ยเพิ่มแรงจูงใจให้กับเรือ/ตัวแทนเรือในการนําของเสียมายังท่าเรือเพื่อดําเนินการกําจัดต่อไป 

• การสร้างความตระหนักรู้และการมีสว่นรว่มของผู้มีสว่นได้สว่นเสียทุกฝ่าย ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการท่าเรือ เรือ  
 ตัวแทนเรือ เป็นปัจจัยสําคัญในการบรรลุเป้าหมายการลดการท้ิงขยะในทะเลอยา่งผิดกฎหมาย

• ท่าเรือควรพิจารณาการเก็บค่าธรรมเนียมของเสียเองในทุกประเภทขยะในอัตราคงท่ี เนื่องจากมีค่าใช้จ่าย
 ในการบริหารจัดการต�า มีความโปรง่ใส เจ้าหน้าท่ีทราบค่าใช้จ่ายท่ีต้องชําระอยา่งชัดเจน และชว่ยเพิ่มแรงจูงใจ
 ในการนําของเสียมายังท่าเรือเพื่อดําเนินการกําจัดต่อไป

การเยี่ยมชมพื้นท่ีท่าเรือกรุงเทพ 1 กันยายน 2565

ข�อแนะนํา

พิธีปิดโครงการพัฒนาระบบการจัดการของเสียจากเรือ
ของท่าเรือกรุงเทพ 1 กันยายน 2565

ดร.จักรพงศ์ พงศ์ธไนศวรรย์ 
“เพ่ือลดการท้ิงของเสียจากเรืออย่างผิดกฎหมายลงทะเล จําเป็นต้องพัฒนาระบบแจ้งเตือนการจัดการของเสียแบบบังคับ
ท่ีมีประสิทธิภาพ โครงการฯได้รบัความรว่มมือเปน็อยา่งดีจากภาคสว่นท่ีเก่ียวขอ้งในชว่งหลายเดือนท่ีผา่นมา และจัดฝกึอบรม
และถ่ายทอดประสบการณ์จากโครงการนํารอ่งให้กับบริษัทเรือขนสง่และท่าเรืออ่ืนๆท่ีสําคัญของไทย”

หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

https://www.youtube.com/watch?v=yFViLf36jjA


แนวทางในการปฏิบัติสําหรับ
การจัดการขยะทะเล
ในเรือประมงและชุมชนประมง
พื้นบ้าน (TH)

ภาพยนตร์สั้น
การจัดการขยะทะเล 
(TH, EN sub)

นครศร�-
ธรรมราช

การตกขยะ (Fishing for litter)
การเสร�มสร�างการจัดการขยะในทะเลบนเร�อประมงพ�้นบ�าน 
และครัวเร�อนประมงเพ�่อการลดขยะในทะเลอย�างย่ังยืน

พันธมิตร

ดําเนินงานโดย

คําถาม

เป�าหมายหลัก

การสนับสนุน
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กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เรือประมงพื้นบ้าน และครัวเรือนประมงจะมีสว่นชว่ยในการลดขยะในทะเลได้อยา่งไร

เพื่อเสริมสร้างการมีสว่นรว่มของชาวประมงในการจัดการขยะทะเล

• การสํารวจภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูลประเภทและปริมาณขยะ
• แนวทางในการปฏิบัติสําหรับการจัดการขยะทะเลในเรือประมงและชุมชนประมงพื้นบ้าน
• ฝึกอบรมและจัดสัมมนาการจัดการขยะสําหรับเรือประมงพื้นบ้าน และครัวเรือนประมง

• ชุมชนชายฝั่ งทะเลของประเทศไทยสว่นใหญป่ระกอบด้วยชาวประมงพื้นบ้าน ประมาณ 500,000 ราย หรือ 60,000 ครัวเรือน 
 จากประมาณ 3,500 หมูบ่้าน โดยมีเรือประมงประมาณ 32,000 ลํา โดย 65% เป็นเรือขนาดเล็ก สําหรับในแง่ของ
 การจัดการขยะจากกิจกรรมประมงยังไมไ่ด้รับการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ

• อวนจับปลาท่ีชาวประมงท้องถ่ินใช้มี 3 ประเภท ได้แก่ อวนจับปลา (93%) อวนจับปู (5%) และอวนจับกุ้ง (2%) เนื่องจากชาวประมงใช้อุปกรณ์ประมง  
 หลายประเภท จึงมีความเป็นไปได้สูงท่ีจะสูญเสียอุปกรณ์เหล่านี้ในระหว่างการทําประมง นอกจากอุปกรณ์ประมงแล้ว ชาวประมงยังนําสิ่งของอ่ืนๆ
 ไปกับเรือประมงด้วย เชน่ ถุงพลาสติก ขวดน�า เป็นต้น

• จากผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทและปริมาณขยะ พบว่าขยะพลาสติกเป็นองค์ประกอบมากท่ีสุด แบง่ออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ  ได้แก่  

 High Density Polyethylene (HDPE) 2,882.8 กรัม (33%), Polyvinyl Chloride (PVC), Polyethylene Terephthalate (PET) และ Polypropylene (PP) 

 เป็นขยะพลาสติกท่ีสําคัญอ่ืนๆ ประกอบด้วย 21%, 18% และ 9% ตามลําดับ

การอบรมการจัดการขยะให้กับ
ชาวประมงพื้นบ้าน

เรือประมงพื้นบ้าน เครื่องมือประมงท่ีใช้แล้ว

ข�อค�นพบ

ผลลัพธ�

ขวดน�าขาวขุน่ ขวดนม ถุงอ้อร้อ 
ขวดน�ามันเครื่อง ลัง ขวดแชมพู (HDPE)

ถุงซิป หลอดครีมทาหน้า หลอดครีม-
กันแดด ถุงเย็น จุกในขวดน�าเปล่า (LDPE)

ขวดน�าผลไม้ กล่องใสใสข่นมหวาน/
ขนม (PVC)

ของเล่น ถาดใสอ่าหาร ถ้วยไอศกรีม 
ไม้บรรทัด (PS)

กล่องโฟมใสอ่าหาร โฟมกันกระเทือน 
(EPS)

ขวดน�าอัดลม ขวดน�ามันพืช ขวดน�าปลา
ขวดน�าด่ืม ด้ามแปรงสีฟัน ตลับยา (PET)

ฝาภาชนะ ถุงร้อน กระบอกเข็มฉีดยา
หลอดกาแฟ ถ้วยพลาสติกร้อน (PP)

 

แนวทางในการปฏิบัติสําหรบัการจัดการขยะทะเลในเรอืประมง
และชุมชนประมงพื้นบ้าน 

• ความเก่ียวข้องของเรือประมงพื้นบ้านและครัวเรือนประมงกับขยะทะเล
• ผลกระทบของขยะทะเลและผู้ได้รับผลกระทบ 

• สิ่งท่ีเรือประมงพื้นบ้าน และครัวเรือนประมงควรปฏิบัติเพื่อจัดการกับขยะทะเล
• แบบฟอร์มการรวบรวมข้อมูลขยะทะเล

ข�อมูลเพ��มเติม…..

ผศ.ดร. เมธี แก้วเนิน 
“ปัจจัยความสําเรจ็ท่ีสําคัญคือ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินและผู้นําชุมชนต้องมคีวามกระตือรอืรน้ในการขบัเคล่ือนในการ
แก้ไขปัญหาร่วมกับการบูรณาการวิถีชีวิตหรือกิจกรรมของชุมชนเข้าไว้ในโครงการนําร่องการจัดการขยะทะเล จะทําให้
ชุมชนเข้าใจในการสง่เสริมต่างๆได้ง่ายและมีแนวโน้มให้ความรว่มมืออยา่งยั่งยืนด้วยความยินดี”

หัวหน้าโครงการ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

น�าหนักเฉลีย่
ของขยะพลาสติก
ต่อครอบครวั
ในรอบหน่ึงเดือน

724 g / 9%

1,558 g / 18%

720 g / 8%

500 g / 6%

1,821 g / 21%

429 g / 5%

2,882 g / 33%

https://fish.ku.ac.th/marine_debris/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AF.pdf?fbclid=IwAR2buqIjqIUSTXeUuAC9VhoZEn-7vpCVmYI7cbpGhogSmYLdySDwse2Fy0Q
https://fish.ku.ac.th/marine_debris/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5.mp4


เกาะมันใน การสร�างความตระหนักรู� การเร�ยนรู�และการว�จัย 
Tangled: ติด – ร�าง – แห
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ผลลัพธ�
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ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งอ่าวไทยฝั่ งตะวันออก

มูลนิธิรักสัตว์ป่า (Love Wildlife Foundation)

จะสามารถเพิ่มความรู้และความตระหนักเก่ียวกับขยะทะเลได้อยา่งไร

เพื่อรวบรวมและใช้ข้อมูลขยะพลาสติกในทะเลสร้างความตระหนักในทางสร้างสรรค์และจุดประกาย
การเปล่ียนแปลงทางสังคมและพฤติกรรม

• การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการอนุรักษ์
• การกำจัดขยะในทะเล/ชายฝั่งและการรวบรวมข้อมูล
• เงินทุนสนับสนุนนักศึกษาฝึกงาน 2 คนในการทำวิจัย
• การให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน
• นิทรรศการศิลปะในกรุงเทพฯ

• ปะการังอยา่งน้อย                ชนิดท่ีได้รับผลกระทบจากเครื่องมือประมงท่ีถูกท้ิง

• นักศึกษาฝึกงาน            คนได้รับการฝึกอบรม
   ในการเป็นครูสอนดําน�าเพื่อการอนุรักษ์และ  
   ครูสอนเรื่องขยะพลาสติกในระหว่างการฝึกงาน

• สิ่งมีชีวิต                 ตัว โดนอวนพันตามตัวจนเสียชีวิต เชน่ ปลา  สัตว์ทะเลประเภทหอยและปลาหมึก สัตว์น�าท่ีมีเปลือกแข็ง เชน่ 
   กุ้ง ก้ัง ปู เป็นต้น

ด้วยความรว่มมือกับมูลนิธิความยุติธรรมเชิงสิ่งแวดล้อม (Environmental Justice Foundation: EJF) นิทรรศการนําเสนอมุมมองด้านขยะพลาสติก ผลกระทบ
ต่อสัตว์ทะเล และแนวทางแก้ไข ณ หอศิลปวัฒนธรรมแหง่กรุงเทพมหานคร (BACC) ผู้เยี่ยมชมสามารถสัมผัสกับผลกระทบของขยะพลาสติก เครื่องมือประมง 
และพลาสติกแบบใชค้รั้งเดียวผา่นงานศลิปะและภาพถ่ายของศลิปินไทยท่ีมีช่ือเสยีง นอกจากนีผู้เ้ขา้ชมยงัสามารถเขา้รว่มพดุคยุแลกเปล่ียน รว่มกิจกรรม และ
ทัวร์นิทรรศการ ท่ีสามารถสวมบทบาทและคิดทบทวนเมื่อมีการ “Tangled”

จากการจัดงานระยะ 2 สัปดาห์ครึ่ง มีผู้เยี่ยมชมนิทรรศการท้ังสิ้น                     คน

ข�อค�นพบ

Tangled: ติด – รา่ง – แห 
Art Exhibition

นิทรรศการ Tangled ติด - รา่ง - แห   

12
68 

2 • นักเรียนจํานวน                             คน และอาจารย์จํานวน                   ท่าน
    เยี่ยมชมเกาะมันใน และได้รับความรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์และการเก็บ
    รวบรวมข้อมูลผลกระทบจากเครื่องมือประมงท่ีถูกท้ิง

188 21 

• มีกิจกรรมการดําน�า เก็บขยะทะเลจํานวน                   ครั้ง นอกเหนือจากกิจกรรมเก็บขยะชายหาด33
• นําขยะท่ีเป็นเชือกยาว                 เมตร อวนจับปลา                           ตารางเมตร ออกจากแนวปะการัง, 

 ชว่ยชีวิตสัตว์               ตัวจากเครื่องมือประมงท่ีถูกท้ิง,

 กําจัดขยะพลาสติกจากทะเลและชายหาด                        กิโลกรัม  และ

 นําขยะพลาสติกกลับมาใช้ใหม ่                          กิโลกรัม

93 98.5
17

431
72.6

นิทรรศการ Tangled: ติด – ร�าง – แห 
11 – 27 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2565

12,548

ข�อมูลเพ��มเติม…..

นายณรงค์ยศ ทองอยู ่
“เศษพลาสติกท่ีเกล่ือนอยู่บนหาดทรายทําให้ผมจินตนาการไปถึงเศษวัสดุอ่ืนๆ ท่ีจมและลอยอยู่ในท้องทะเล 
จนเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานชุดเต่าติดอวนจากเศษซากอวนท่ีถูกกู้ขึ้นมาจากใต้ท้องทะเล ในฐานะ
ท่ีเราต่างก็เป็นสว่นหนึ่งของสังคม เราสามารถชว่ยสร้างความตระหนักและการเปล่ียนแปลงได้”

ศิลปินชาวไทย

https://storage.net-fs.com/hosting/5562307/0/index.htm



