
โครงการส่งเสริมการใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนเพ่ือจดัการปัญหาขยะทะเล 

ขยะทะเล ปัญหาท้าทายระดบัโลกท่ีทวีความรนุแรงขึน้
ด้วยชุมชนเมอืงขยายตวัอย่างรวดเร็ว เศรษฐกจิเติบโต และลกัษณะ

ของการบรโิภคและการผลติเปลีย่นไป ส่งผลใหจ้ํานวนพลาสติกแบบ

ใช้ครัง้เดียวทัว่โลกเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็  ในขณะทีร่ะบบการจดัการ

ขยะยงัคงขาดประสทิธภิาพในการจดัเกบ็ คดัแยก แปรสภาพขยะเพือ่

นํากลบัมาใชห้รอืทีเ่รยีกว่าการรไีซเคลิ รวมทัง้การแปรรูปขยะให้เป็น

พลงังานหรอืการจดัการกบัขยะทีเ่ป็นบรรจุภณัฑต่์างๆ

ความท้าทายที่กล่าวมาข้างต้นส่งผลให้เกิดขยะทะเล  ซึ่งเป็นภัย

คุกคามต่อระบบนิเวศ การประมง และการท่องเทีย่วทีน่บัวนัยิง่รุนแรง

ขึน้เรือ่ยๆ  ขยะทะเลในทีน่ี้รวมไปถงึเครือ่งมอืหาปลาทีสู่ญหายหรอืถูก

โยนทิ้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสตัวน้ํ์ากว่า 800 สายพนัธุ์ ในทอ้งทะเลและ

บรเิวณชายฝัง่1   ประมาณรอ้ยละ 60-90 ของขยะทะเลประกอบไปดว้ย

พลาสตกิ2  ซึง่ส่วนใหญ่เป็นบรรจุภณัฑ์และผลติภณัฑพ์ลาสตกิแบบใช้

ครัง้เดยีว  ขอ้มูลจากสถิติปีพ.ศ. 2557 ระบุว่าพลาสติกราว 5 ถึง 13 

ล้านตันไหลลงสู่ทะเลทุกปี3  เรื่องที่น่ากังวลอย่างมากก็คือ เศษ

พลาสตกิขนาดเลก็หรอืไมโครพลาสตกิ ส่งผลรา้ยแรงและสามารถเขา้สู่

อาหารและน้ําดืม่ ซึง่เป็นอนัตรายต่อสตัวแ์ละสุขภาพมนุษย์

เอเชียตะวนัออกและตะวนัออกเฉียงใต้ มขียะทีไ่หลลงสู่ทะเลมาก

ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทาง

ชวีภาพ ในปีพ.ศ. 2560 ทวปีเอเชยีไดช้ือ่ว่าเป็นผูผ้ลติพลาสตกิมากถึง

รอ้ยละ 50 ของโลก โดยสาธารณรฐัประชาชนจนีผลติพลาสตกิราวรอ้ย

ละ 29 ส่วนสหภาพยุโรปนัน้ผลติพลาสติกราวร้อยละ 18.54  ในช่วง

หลายสิบปีที่ผ่านมา สหภาพยุโรปมีการเก็บขยะและการรีไซเคิล

พลาสติกเพิ่มขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็มีการส่งออกขยะพลาสติก

จํานวนหนึ่งมายงัเอเชยีตะวนัออกและเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ดงันัน้

การเสรมิสรา้งความร่วมมอืระหว่างสหภาพยุโรปและเอเชยีตะวนัออก

เฉยีงใตจ้งึถอืเป็นโอกาสทีส่าํคญั 

ความรว่มมือเพือ่ส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน
ภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคมและสถาบนัการศกึษา ตระหนัก

ถึงแนวทางการปรบัใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อจดัการขยะพลาสติก 

ว่าเป็นสิง่ที่จําเป็นในการรบัมอืกบัความทา้ทายเหล่านี้ ประเทศต่างๆ 

ในเอเชยีตะวนัออกและเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ รวมทัง้สหภาพยุโรป

ได้ร่วมกนัผลกัดนัให้มกีารนําข้อตกลงพหุพาคีหลายฉบบัมาใช ้เช่น 

ข้อมติสมชัชาส่ิงแวดล้อมแห่งสหประชาชาติเร่ืองขยะทะเล  การ

บรหิารจดัการขยะและพลาสตกิใชค้รัง้เดยีว  รวมทัง้แผนปฏิบติัการ 

G20 ด้านขยะในทะเล ทีป่ระกาศใชใ้นปีพ.ศ. 2560 ในวาระทีส่หพนัธ์

สาธารณรฐัเยอรมนีเป็นประธานการประชุม G20 ของการดําเนินการ

ใหป้ระเทศนําระบบเศรษฐกจิหมุนเวยีนมาใช ้ยงัเป็นอกีกา้วสาํคญัของ

การผลักดนัให้ประเทศได้บรรลุเป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยืน

(SDGs) ของสหประชาชาติอีกด้วย  

ในปีพ.ศ. 2561 สหภาพยุโรปได้นําเสนอ ยุทธศาสตร์ยุโรปเพ่ือ

พลาสติกในเศรษฐกิจหมุนเวียน  โดยแผนปฏิบัติการเศรษฐกิจ

หมุนเวียนได้กําหนดว่าภายในปีพ.ศ. 2573 บรรจุภัณฑ์ที่ทําจาก

พลาสตกิทัง้หมดในตลาดสหภาพยุโรป จะตอ้งสามารถนําไปรไีซเคลิได ้ 

จุดมุ่งหมายของยุทธศาสตร์นี้ คอื ลดขยะพลาสตกิ เพิม่ศกัยภาพการ  

รไีซเคลิ ขยายอุปสงคส์าํหรบัพลาสตกิทีร่ไีซเคลิได ้ตลอดจนเสรมิสรา้ง

ความร่วมมอืระหว่างประเทศดา้นเศรษฐกจิหมุนเวยีนและป้องกนัการ

เกดิขยะในทะเล  ในปีพ.ศ. 2562  สหภาพยุโรปไดป้ระกาศใชข้อ้บงัคบั

ใหม่ในการลดผลกระทบของผลิตภณัฑ์พลาสติกต่อสภาพแวดล้อม  

โดยยกเลกิการผลติพลาสตกิแบบใชค้รัง้เดยีว และภายในปีพ.ศ. 2564 

ขอ้บงัคบัใหมน่ี้จะกาํหนดรปูแบบผลติภณัฑแ์ละขอ้มลูผูบ้รโิภค กาํหนด

ม า ต ร ก า ร ค ว า ม รับ ผิด ช อ บ ข อ ง ผู้ ผ ลิ ต  ( Extended Producer 

Responsibility – EPR) กําหนดการคดัแยกขยะ และเสรมิสร้างความ

ตระหนกัรูเ้รือ่งการใชพ้ลาสตกิแบบครัง้เดยีวอย่างกวา้งขวาง 

ประเทศภาคี: จนี อนิโดนีเซีย ญี่ปุ่ น ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย 

เวยีดนาม 

ระยะเวลาโครงการ: พฤษภาคม 2562 - เมษายน 2565 

งบประมาณ: 10 ลา้นยูโร

ผู้สนับสนุนด้านงบประมาณ: สหภาพยุโรป (EU) และกระทรวง

เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งสหพันธ์

สาธารณรฐัเยอรมนี (BMZ) 

ผู้ดาํเนินโครงการ: องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของ

เยอรมนั (GIZ) และ Expertise France (EF) 



 
 
 
 
 

วตัถปุระสงคแ์ละหวัข้อท่ีดาํเนินงานของโครงการ 

โครงการฯ สนบัสนุนการเปลีย่นแปลงทีนํ่าไปสู่การบรโิภคและการผลติ

พลาสติกอย่างยัง่ยนืในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกและเอเชยีตะวนัออก

เฉียงใต ้เพื่อใหส้ามารถลดปรมิาณขยะในทะเลไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

ทัง้นี้โครงการฯ มุ่งหวงัที่จะเสริมสร้างความร่วมมอืระหว่างสหภาพ

ยุโรปและประเทศต่างๆ ในภมูภิาค ในดา้นเศรษฐกจิหมนุเวยีน การลด

ปริมาณขยะพลาสติกและขยะในทะเล ตามที่ระบุไว้ในยุทธศาสตร์

พลาสติกของสหภาพยุโรป  เพื่อให้บรรลุว ัตถุประสงค์ดังกล่าว 

โครงการฯ ดาํเนินงานครอบคลุมหวัขอ้ดงัต่อไปนี้ 

1) การสนับสนุนการหารือเชิงนโยบายระหว่างสหภาพยุโรป องค์กร

ระดบัภูมภิาคและประเทศภาคใีนภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกและเอเชยี

ตะวนัออกเฉียงใต้เกี่ยวกบัการผลิตและการจดัการพลาสตกิในด้าน

สิง่แวดลอ้ม การประมง และอุตสาหกรรม

2) การดําเนินงานเกี่ยวกบักิจกรรมการจดัการขยะพลาสติก โดย

ผลกัดนัใหผู้ผ้ลติเขา้มามสี่วนรบัผดิชอบ (EPR) อกีทัง้จดัทําโครงการ

วางมดัจําบรรจุภณัฑ ์(DRS) และผลติภณัฑ์พลาสตกิเพือ่ใหนํ้ากลบัมา

คนืตามลาํดบัข ัน้ตอนการจดัการขยะ

3) การดาํเนินงานเกีย่วกบัการบริโภคและผลิตพลาสติกอย่างยัง่ยืน

รวมทัง้การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อนํามากลับมาใช้ (Reuse) และ

หมุนเวียน (Recyclability) สร้างมาตรฐานสําหรับพลาสติกที่จะนํา

กลบัมารไีซเคลิ รวมทัง้ทางเลอืกทดแทนการใช้พลาสตกิ และการใช ้

ไมโครพลาสตกิในผลติภณัฑ์

4) การส่งเสรมิการลดปริมาณขยะ ณ แหล่งท้ิงขยะลงสู่ทะเล เช่น

พื้นที่รบัขยะจากเรอื บรเิวณท่าเรอืต่างๆ การเก็บขยะหรอืการ (ตก)

ขยะ (Fishing-for-litter schemes) อีกทัง้ลดขยะทะเลที่เกิดจากการ

เลีย้งสตัวน้ํ์าและอุปกรณ์ดกัจบัสตัวน้ํ์า

5) การ เส ริมส ร้ า งน โยบายการจัด ซ้ือจัดจ้าง ท่ี เ ป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม รวมทัง้กระบวนการและความร่วมมอืต่างๆ  

6) การสรา้งความตระหนักรู้ใหก้บัหน่วยงานภาครฐัและสาธารณชน

ในดา้นการบรโิภคและการผลติพลาสตกิทีย่ ัง่ยนืและผลกระทบของขยะ

ในทะเลทีม่ต่ีอสิง่แวดลอ้ม

การดาํเนินงานโครงการ 

กจิกรรมของโครงการฯ ถูกพฒันาภายใตค้วามร่วมมอืกบัภาคีในระดบั

ภมิูภาค ระดบัประเทศ และระดบัท้องถ่ิน รวมทัง้คณะผู้แทนของ

สหภาพยุโรปในเอเชยีตะวนัออกและตะวนัออกเฉียงใต้ โดยคํานึงถึง

โครงการที่ดําเนินงานอยู่ในปัจจุบนัขององค์กรความร่วมมอืระหว่าง

ประเทศ โครงการของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและ

สถาบนัการศกึษา

ในประเทศจีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส ์ไทยและเวียดนาม โครงการฯ 

ได้สนับสนุนกจิกรรมทีนํ่าไปสู่ระบบเศรษฐกจิหมุนเวยีน โดยเน้นการ

ป้องกันการเกิดขยะและการจัดการขยะ นอกจากนี้ย ังได้ร ับความ

ร่วมมอืจากประเทศญี่ปุ่ นและสงิคโปรเ์รื่องการจดัซื้อจดัจา้งของภาครฐั

ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม

โครงการไดร้บัการสนับสนุนงบประมาณจากสหภาพยุโรป (EU) และ

กระทรวงเพื่อความร่วมมอืทางเศรษฐกจิและการพฒันาแห่งสหพนัธ์

สาธารณรฐัเยอรมนี (BMZ) และดาํเนินงานโดยองค์กรความร่วมมอื

ระหว่างประเทศของเยอรมนั (GIZ) และ Expertise France (EF) 

เจ้าหน้าท่ีโครงการในระดบัภมิูภาค ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญ

ระหว่างประเทศ ซึ่งประจําอยู่ที่กรุงเทพฯ ที่ปรกึษาอาวุโสในประเทศ

จนี อินโดนีเซีย ฟิลปิปินส์ ไทยและเวยีดนาม เป็นผู้ดําเนินกิจกรรม

โครงการฯ และใหค้ําปรกึษาในดา้นต่างๆ เพื่อดําเนินงานโครงการนํา

ร่องควบคู่ก ับภาคีและองค์กรต่างๆ พร้อมจัดทําและเผยแพร่แนว

ทางการปฏบิตัทิี่ด ีโดยการสนับสนุนจากองค์กรความร่วมมอืระหว่าง

ประเทศของเยอรมนั (GIZ) ซึ่งมสีํานักงานใหญ่อยู่ทีป่ระเทศเยอรมนี 

และ Expertise France ทีเ่มอืงปารสี ประเทศฝรัง่เศส 

1 Secretariat of the CBD (2016) Marine Debris: Understanding, 
Preventing and Mitigating the Significant Adverse Impacts on Marine 
and Coastal Biodiversity. CBD Technical Series no. 83, p. 16-18. 
2 UNEP, GRID-Arendal (2016 Marine Litter Vital Graphics. P. 7 
3 Jambeck, J.R. et al. (2015) ‘Plastic waste inputs from land into the 
ocean‘. Science, vol. 347, issue 6223, p. 768-771. 
4 PlasticsEurope (2018) Plastics the Facts 2018. P. 19.
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