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การลดและการจัดการ
ขยะพลาสติกในประเทศไทย

การลดปร�มาณขยะทะเลในแหล�งกําเนิดทางทะเล

โครงการนําร�องในประเทศไทย

เปนส่ิงจําเปนอยางยิง่ท่ีเรือ และเรือประมงจะตองนําขยะและอุปกรณในการดําเนินการของตนกลับข้ึน
ชายฝง แทนท่ีจะท้ิงขยะและอุปกรณเหลาน้ันลงในทะเลอยางไมชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงจะทําใหเกิด
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมทางทะเล การปรับปรุงระเบียบและบริการในการจัดการขยะบริเวณทาเรือ 
เชน ส่ิงอํานวยความสะดวกในการรองรับขยะ และโครงสรางการฟนคืนตนทุนท่ีโปรงใส รวมถึงขอมูล
และการฝกอบรมสามารถสรางความแตกตางในการลดขยะทะเลจากแหลงกําเนิดทางทะเลได

ชุมชนประมงเองก็มีบทบาทท่ีสําคัญอยางยิ่ง บอยคร้ังชาวประมงเก็บขยะพลาสติกไดขณะออกเรือ
ปฏิบัติหนาท่ีในทะเล แนวทางการประมงเพ่ือเก็บขยะเปนการชวยกระตุนใหชุมชนประมงเก็บรวบรวม
และนําขยะข้ึนมาท้ิงบนเรือผานแรงจูงใจ การมีความเช่ือมโยงกับผูรีไซเคิล และการใหขอมูลวาดวย
การอนุรักษทะเล

“โครงการสงเสริมการใชเศรษฐกิจหมุนเวียนเพ่ือจัดการปญหาขยะทะเล” ไดรวมงานกับภาคีท่ี
หลากหลายในการกําหนดและระบุแนวปฏิบัติท่ีดี และการคนหาหนทางใหม ๆ สําหรับประเทศไทย

การจัดการของเสียจากเรือ
โครงการนํารองพัฒนาระบบการจัดการของเสียจากเรือแบบออนไลน เพ่ือปรับปรุงระบบการจัดการ
ของเสียท่ีทาเรือกรุงเทพใหมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน และกาวไปสูการพัฒนาระบบแจงและการจัดการ
ของเสีย รวมไปถึงการศึกษาคาภาระการจัดเก็บขยะใหครอบคลุมท้ังระบบ เพ่ือชวยลดการท้ิงขยะ
ลงทะเลอยางผิดกฎหมาย

ดําเนินโครงการโดย: สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถึงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2565

ท�าเร�อกรุงเทพ

ภูเก็ต

ระยอง

เกาะลิบง ตรัง

ส่ิงพิมพน้ีไดรับการจัดพิมพโดย “โครงการสงเสริมการใชเศรษฐกิจหมุนเวียนเพ่ือจัดการปญหาขยะทะเล” 
เน้ือหาของส่ิงพิมพน้ีอยูในความดูแลของ GIZ และ Expertise France ซ่ึงไมเปนการสะทอนมุมมองของ
สหภาพยุโรป (EU) และ กระทรวงเพ่ือความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแหงสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนี (BMZ)

ข�อมูลเพ��มเติม



เหตุใดเราจ�งต�องคิดทบทวนการใช�พลาสติก (Rethink Plastics)

แรงบันดาลใจ การสนทนาแลกเปลี่ยน และการเร�ยนรู�ร�วมกัน

การบร�โภคและการผลิตพลาสติกอย�างยั่งยืน 

ความพยายามร�วมกันเพ�่อลดการใช�พลาสติกในประเทศไทย

โครงการนําร�องในประเทศไทย

การปรับปรุงการจัดการขยะพลาสติก

โครงการนําร�องในประเทศไทย
หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนสําหรับเกาะ
เกาะลิบง จังหวัดตรัง มีความสําคัญตอความ
หลากหลายทางชีวภาพของท้ังสัตวปาและสัตวน้ํา 
เน่ืองจากเปนบริเวณท่ีมีหญาทะเลมากท่ีสุดใน
ประเทศไทย และเปนถ่ินท่ีอยูอาศัยของพะยูน 
เพ่ือใหเปนการอนุรักษส่ิงแวดลอมทางทะเลเอาไว 
โครงการนํารองไดรวมกับชุมชนในทองถ่ินและ
ภาคการทองเท่ียวเพ่ือหลีกเล่ียงการกอใหเกิด
ขยะพลาสติก และใหมีการจัดการขยะพลาสติก
ใหดียิ่งข้ึน

ดําเนินโครงการโดย: องคการระหวางประเทศ
เพ่ือการอนุรักษธรรมชาติ (IUCN) ถึงเดือน
กุมภาพันธ พ.ศ. 2565

ครัวเรือนท่ีเหมาะกับการรีไซเคิล
ชุมชนทองถ่ิน โรงเรียน และผูมีสวนไดสวนเสีย
ตลอดหวงโซคุณคาของพลาสติกในจังหวัดระยอง
ไดมีสวนรวมในการคัดแยกและเก็บรวบรวม
ขยะพลาสติกใหดียิ่งข้ึน โดยมีเปาหมายเพ่ือการ
ยกระดับอัตราการรีไซเคิล และลดการร่ัวไหล
ของพลาสติกลงสูมหาสมุทร

ดําเนินโครงการโดย: คณะวิศวกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถึงเดือนกุมภาพันธ 
พ.ศ. 2565

การสนทนาแลกเปล่ียนและการเรียนรูจากประสบการณและตัวอยางเปนหัวใจสําคัญของ 
“โครงการสงเสริมการใชเศรษฐกิจหมุนเวียนเพ่ือจัดการปญหาขยะทะเล” และเปนการยกระดับ
การแลกเปล่ียนเชิงนโยบายวาดวยแนวทางดานเศรษฐกิจหมุนเวียนและการจัดการขยะพลาสติก
ระหวางสหภาพยุโรป ประเทศไทย และประเทศผูดําเนินโครงการอ่ืน ๆ ไดแก ประเทศจีน
อินโดนีเซีย ญ่ีปุน ฟลิปปนส สิงคโปร และเวียดนาม

โครงการน้ีเปนการใหคําแนะนําแกภาคีทางการเมือง เปนการดําเนินกิจกรรมรวมกัน และ
สนับสนุนโครงการนํารองเพ่ือทดสอบแนวทางใหม ๆ หรือขยายผลแนวปฏิบัติท่ีดีสําหรับการ
จัดการขยะพลาสติก การบริโภค การผลิตพลาสติก และการลดการท้ิงขยะจากแหลงกําเนิด
ทางทะเล ขณะน้ีมีมากกวา 20 โครงการนํารองท่ีดําเนินการอยูในหาประเทศ ซ่ึงมีประเทศไทย
เปนหน่ึงในน้ันดวย

ทางโครงการมีการแลกเปล่ียนความรูอยางตอเน่ือง เชน การประชุมเชิงปฏิบัติการและการประชุม
สัมมนา การจัดประชุมผาน Webinar หลักสูตรการฝกอบรม และการถายทอดการปฏิบัติท่ีดีและ
การแลกเปล่ียนทางดานนโยบาย นอกเหนือจากน้ัน โครงการเพ่ิมความตระหนักรูเก่ียวกับการใช
บรรจุภัณฑพลาสติกและผลกระทบตอส่ิงแวดลอมเน่ืองจากการท้ิงขยะไมเปนท่ี

การลดและหลีกเล่ียงการใชบรรจุภัณฑพลาสติก โดยเฉพาะอยางยิ่งพลาสติกแบบใชคร้ังเดียว เชน 
ถวยเคร่ืองด่ืม ถุงและหลอดพลาสติก สามารถเปนสวนสําคัญในการลดขยะพลาสติกได ตัวอยางเชน 
การออกแบบผลิตภัณฑตาง ๆ ในลักษณะท่ีมีการใชบรรจุภัณฑนอยลง หรือสามารถท่ีจะนํากลับ
มาใชซ้ํา หรือรีไซเคิลได นอกจากน้ี การคิดคนหาทางเลือกใหผลิตภัณฑสามารถนํากลับมาใชซ้ํา หรือ
ยอยสลายไดก็เปนภารกิจหน่ึงสําหรับภาคธุรกิจและผูบริโภคเชนกัน

“โครงการสงเสริมการใชเศรษฐกิจหมุนเวียนเพ่ือจัดการปญหาขยะทะเล” สนับสนุน คพ. ในการ
ดําเนินการตามบันทึกความรวมมือ (MoU) ระหวาง ทส. และผูมีสวนเก่ียวของเพ่ือลดการใชพลาสติก
แบบใชคร้ังเดียวจากบริการสงอาหาร ซ่ึงมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนเน่ืองจากการระบาดของโควิด-19 
ท้ังน้ี ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 คพ.ร วมกับโครงการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง 
“การลดการใชพลาสติกแบบใชคร้ังเดียวจากการบริการสงอาหารและซ้ือกลับบาน” เพ่ือการกําหนด
ความตองการและการดําเนินงานในข้ันตอไป

ขยะทะเลเปนปญหาระดับโลกท่ีทวีความทาทายมากข้ึน และสงผลกระทบมากข้ึนเร่ือย ๆ  ตอระบบนิเวศ
ทางทะเล ความหลากหลายทางชีวภาพ สุขภาพของมนุษย และเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ภาคการประมงและการทองเท่ียว พลาสติก เชน พลาสติกบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑแบบใชคร้ังเดียว
เปนปจจัยหน่ึงท่ีทําใหเกิดขยะปริมาณมากในทองทะเล

“โครงการสงเสริมการใชเศรษฐกิจหมุนเวียนเพ่ือจัดการปญหาขยะทะเล (Rethinking plastics –
circular economy solutions to marine litter)” ดําเนินการรวมกับภาคีของโครงการเพ่ือกอให
เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนสําหรับพลาสติกในเจ็ดประเทศท้ังในภูมิภาคเอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออก
เฉียงใตเพ่ือการลดปริมาณขยะพลาสติกในทะเลและขยะทะเลอ่ืน ๆ เน่ืองจากภายใตระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียน วิธีการใชและการจัดการทรัพยากรจะมีประสิทธิภาพและย่ังยืนยิ่งข้ึนโดยเปนไปตาม
หลักการของการลดการใช การนํากลับมาใชซ้ํา และการรีไซเคิล (Reduce, Reuse, Recycle)

“โครงการสงเสริมการใชเศรษฐกิจหมุนเวียนเพ่ือจัดการปญหาขยะทะเล (Rethinking Plastics)”
เปนโครงการภายใตการสนับสนุนดานงบประมาณของสหภาพยุโรป (European Union หรือ EU) และ
กระทรวงเพ่ือความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (BMZ) และมี
การดําเนินโครงการโดยองคกรความรวมมือระหวางประเทศของเยอรมัน (GIZ) และหนวยงาน 
Expertise France (EF) ระหวางป พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2565 สําหรับประเทศไทย โครงการฯดําเนินงา
รวมกับ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ภายใตกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (ทส.)

ประเทศไทย ตระหนักถึงมลภาวะทางส่ิงแวดลอมท่ีเกิดจากขยะพลาสติก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม (ทส.) ไดรับมอบหมายใหพัฒนาแนวทางใหม ๆ สําหรับการจัดการขยะพลาสติก 
โดยการมีสวนรวมกันระหวางผูเก่ียวของทุกภาคสวน ท้ังน้ี กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ไดจัดทํา (ราง) 
Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2573 มุงเนนการลดขยะพลาสติกจากแหลงกําเนิด 
รวมถึงมาตรการเพ่ือการลดขยะพลาสติก ในระหวางและหลังการบริโภคดวย เม่ือเดือนกุมภาพันธ 
พ.ศ. 2564 คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบ (ราง) แผนปฏิบัติการดานการจัดการขยะพลาสติก ระยะท่ี 1 
พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2565

ในระดับภูมิภาค ประเทศไทยไดดําเนินการเพ่ือใหมีการจัดทํากรอบปฏิบัติการอาเซียนวาดวยขยะทะเล
(ASEAN Framework of Action on Marine Debris) ในระหวางการดํารงตําแหนงประธานอาเซียน
ในพ.ศ. 2562

หากขยะพลาสติกไมไดรับการกําจัด เก็บรวบรวม คัดแยก แปรรูป และรีไซเคิลอยางเหมาะสม ขยะ
เหลาน้ีอาจร่ัวไหลสูส่ิงแวดลอมไปยังมหาสมุทรผานแมน้ําและเสนทางน้ําอ่ืน ๆ ได ในกรณีเชนน้ี 
จึงจําเปนตองมีระบบและการปฏิบัติการใหม ๆ เพ่ือปรับปรุงการจัดการขยะพลาสติกใหดียิ่งข้ึน

“โครงการสงเสริมการใชเศรษฐกิจหมุนเวียนเพ่ือจัดการปญหาขยะทะเล” สนับสนุนการสนทนา
แลกเปล่ียนและการพัฒนาเชิงนโยบาย ตัวอยางเชน โครงการไดใหขอมูลและการแลกเปล่ียนเร่ือง 
หลักการความรับผิดชอบท่ีเพ่ิมข้ึนของผูผลิต (Extended Producer Responsibility หรือ EPR) 
และการมีสวนรวมของผูเก็บขยะนอกระบบ

EPR เปนแนวทางซ่ึงต้ังอยูบนหลักการท่ีวา ใครก็ตามท่ีนําบรรจุภัณฑ หรือผลิตภัณฑท่ีมีบรรจุภัณฑ
เขามาในตลาดในประเทศ จะตองเปนผูรับผิดชอบซ่ึงบรรจุภัณฑน้ัน ๆ จนกวาจะส้ินสุดวงจรชีวิตของ
บรรจุภัณฑดังกลาว รวมถึงระยะเวลาหลังจากท่ีมีการกําจัดบรรจุภัณฑน้ันดวย

การลดขยะพลาสติกในจังหวัดภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต ในฐานะท่ีเปนเกาะขนาดใหญท่ีสุดในประเทศไทย 
มีจุดมุงหมายท่ีจะลดและจัดการปริมาณขยะพลาสติกในภาคธุรกิจ
และครัวเรือนใหดียิ่งข้ึน โดยมีการใชวัสดุทางเลือกแทนพลาสติก
แบบใชคร้ังเดียวในภาคบริการสงอาหารและภาคการทองเท่ียว

ดําเนินโครงการโดย: มูลนิธิเพ่ือส่ิงแวดลอมภูเก็ต ถึงเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564

การดําเนินกิจกรรมภายใต
“โครงการสงเสริมการใชเศรษฐกิจหมุนเวียนเพ่ือจัดการปญหา
ขยะทะเล” เปนการสนับสนุนประเทศไทยในการดําเนินการ

ตามพันธกรณีของตนท้ังในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ


