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บัทนำา
	 ชุุมชุนชุายฝ่ั่�งทะเลของประเทศไทยส่่วนใหญ่่ประกอบด้้วย 
ชุาวประมงพ้ื้�นบา้นซ่ึ่�งมีมากกว่า	60,000	ครัวเร้อน	จากประมาณ	3,500	
หม่่บ้าน	และมีเร้อประมงมากกว่า	47,000	ลำา	ชุุมชุนชุาวประมงพ้ื้�นบ้าน
เหล่านี�ส่่วนใหญ่่มักตัั้�งอย่่กระจัด้กระจายไปตั้ามแนวชุายฝ่ั่�งทะเล	จ่งเป็นที�
หลีกเลี�ยงได้้ยากที�กิจกรรมที�เกี�ยวข้องกับการทำาการประมงและการด้ำารง
ชีุวิตั้ประจำาวันในชุุมชุนเหล่านี�	ส่ามารถที�ทำาให้เกิด้ขยะในร่ปแบบตั้่างๆ	 
โด้ยเฉพื้าะขยะพื้ลาส่ติั้กซ่ึ่�งมีโอกาส่ที�จะลงส่่่ทะเล	ก่อให้เกิด้ป่ญ่หาขยะทะเล
และส่ร้างผลกระทบด้้านต่ั้างๆ	ได้้	แม้ว่าปริมาณขยะที�เกิด้จากกิจกรรม
การทำาการประมงของชุาวประมงพ้ื้�นบ้านและชุุมชุนประมงพ้ื้�นบ้าน	อาจมี
ปริมาณไม่ส่่งเม้�อเทียบกับแหล่งกำาเนิด้ขยะบนพ้ื้�นดิ้นอ้�นๆ	อย่างไรก็ตั้าม
การชุ่วยลด้การเกิด้ขยะจากกิจกรรมการทำาการประมงพ้ื้�นบ้านและชุุมชุน
ประมงพ้ื้�นบ้านจะเป็นส่่วนหน่�งของการชุ่วยลด้ป่ญ่หาขยะทะเล	รวมถ่ง 
ขยะพื้ลาส่ติั้กของประเทศไทยได้้
	 ค่่ม้อเล่มนี�จ่งเป็นการแนะนำาแนวทางในการปฏิิบัติั้ในการจัด้การ
ขยะทะเลส่ำาหรับชุาวประมงพ้ื้�นบ้านและชุุมชุนประมงพ้ื้�นบ้าน	รวมถ่งการ
ให้ข้อเส่นอแนะถ่งแนวทางที�เป็นไปได้้ส่ำาหรับการจัด้การขยะทะเลของ
ประชุาชุนทั�วไปและหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง	 ค่่ม้อนี�จัด้ทำาข่�นโด้ยความ 
ร่วมม้อระหว่างคณะประมง	มหาวิทยาลัยเกษตั้รศาส่ตั้ร์	และกรมประมง	
กระทรวงเกษตั้รและส่หกรณ์	ภายใต้ั้โครงการการเส่ริมส่ร้างการจัด้การ
ขยะในทะเลบนเร้อประมงพ้ื้�นบ้านและครัวเร้อนประมงเพ้ื้�อการลด้ขยะ 
ในทะเลอย่างยั�งย้น	ซ่ึ่�งได้้รับการส่นับส่นุนงบประมาณจากส่หภาพื้ยุโรป	
และกระทรวงความร่วมม้อทางเศรษฐกิจและการพัื้ฒนาแห่งส่หพัื้นธ์์
ส่าธ์ารณรัฐเยอรมนี	และด้ำาเนินงานโด้ยองค์กรความร่วมม้อระหว่าง
ประเทศของเยอรมัน	และ	Expertise	France	(EF)	
	 คณะผ้่จัด้ทำาค่่ม้อเล่มนี�หวังว่าผ้่อ่านทุกท่านจะส่ามารถนำาไป 
ปรับใชุ้และส่ามารถจัด้การเกี�ยวกับขยะทะเลได้้อย่างเหมาะส่มกับพ้ื้�นที� 
และมีประสิ่ทธิ์ภาพื้มากข่�น
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สำ�วนท่� 1 
ขยะทะเลคืืออะไร
	 ขยะในทะเล	คืือขยะท่�มนุษย์สร้้างข้�น 
ซึ่้�งท้�งลงทะเลโดยเจตนาหรื้อไมต้่�งใจ	ขยะทะเล
ส่วนใหญ่่เป็็นขยะพลาสต้กซึ่้�งม้กจะลอยนำา 
ไม่ย่อยสลายทางช่ีวภาพ	และสามาร้ถพ้ดพา
ไป็จากแหล่งกำาเน้ดโดยคืลื�นลมและกร้ะแสนำา	
ขยะพลาสต้กส่วนใหญ่่ป็ร้ะกอบด้วยส้�งของ 
ในช่ีว้ตป็ร้ะจำาว้น	เชีน่ถงุใสข่อง	ขวดนำา	กล่อง
ใสอ่าหาร้	ขวดสบ่	่ขวดแชีมพ่	ถงุใสน่ำายาซึ่ก้ล้าง
ถุงขนม	แผ่่นฟิิล์ม	และภาชีนะต่างๆ	ท่�ทำามา
จากพลาสต้กหลากหลายชีน้ด	นอกจากน่�ย้ง
ร้วมถ้งหน้ากากอนาม้ย	 และผ่ล้ตภ้ณฑ์์
อุตสาหกร้ร้ม	เชี่น	อวนจ้บป็ลา	ขยะในทะเล
เป็็นปั็ญ่หาหน้�งท่�ส่งผ่ลกร้ะทบต่อส้�งม่ชี่ว้ต	 
ส้�งแวดล้อมในทะเลและชุีมชีนบร้เ้วณชีายฝัั่� ง

	 ผ่ลกร้ะทบของขยะทะเลอาจส่งผ่ล 
ให้เก้ดปั็ญ่หาเก่�ยวก้บร้ะบบทางเด้นอาหาร้	 
ทำาให้เก้ดการ้ขาดสาร้อาหาร้	และอาจทำาให้ 
ส้�งม่ชีว้่ตในทะเลเสย่ชีว้่ตได้	หร้อืเก้ดการ้ต้ดร้ด้
เก่�ยวพ้นร้่างกายของส้ตว์ทะเลทำาให้เก้ดการ้
บาดเจ็บ	ส่ญ่เส่ยอว้ยวะ	หร้ือถ้งข้�นเส่ยชี่ว้ต	 
ส่งผ่ลกร้ะทบต่อร้ะบบห่วงโซ่ึ่อาหาร้ตาม
ธร้ร้มชีาต้อยา่งหล่กเล่�ยงไม่ได้	ร้ะบบน้เวศและ
ทร้้พยากร้จะเสื�อมโทร้มลงในท่�สุด	นอกจากน่�	
ขยะในทะเลย้งสามาร้ถสร้้างคืวามเส่ยหายให้
ก้บการ้เด้นเร้อื	การ้ป็ร้ะมง	ร้วมถ้งบร้ก้าร้ร้ะบบ
น้เวศ	(Ecosystem	Service)	สง่ผ่ลกร้ะทบต่อ
ร้ายได้ท้�งท่�มาจากภาคืการ้ท่องเท่�ยวและ
ป็ร้ะมง	 สำาหร้้บผ่ลกร้ะทบทางส้งคืมน้�น
สามาร้ถส่งผ่ลกร้ะทบต่อสุขภาพของมนุษย์
ผ่่ านการ้ป็นเป็้� อนในห่วงโซึ่่อาหาร้และ 
ส้�งแวดล้อม	นอกจากน่�ขยะทะเลย้งร้วมถ้ง	
อุป็กร้ณ์ จ้บส้ตว์นำาท่�ส่ญ่หายหร้ือ	 ถ่กท้� ง	 
(Ghost	gear)	แต่ยง้คืงทำาหน้าในการ้จ้บสต้ว์นำา	
โดยไร้้การ้คืวบคืุม	(Ghost	fishing)	ซึ่้�งเป็็น 
อ่กส้�งหน้�งท่�ก่อให้เก้ดผ่ลกร้ะทบต่อสต้ว์นำาและ
สร้า้งผ่ลกร้ะทบต่อร้ะบบน้เวศทางทะเลได้
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ขยะทะล รูปแบบต่่างๆ

• ขยะอิน่ทรี่ย์  • ขยะพลัาสติ้ก  
• ขยะเเก้วเเลัะโลัหะ • เชืิอกเเลัะเครื่�องปร่ะมง  
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สำ�วนท่� 2 
ชาวประมงพืื้�นบ้านและชุมชนประมงพืื้�นบ้าน
เก่ี่�ยวข้องอย่างไรกัี่บขยะทะเล
	 โดยท้�วไป็ขยะทะเลท่�ม่โอกาสเก้ดข้�น
เก่�ยวข้องก้บชีาวป็ร้ะมงพื�นบ้านและชุีมชีน
ป็ร้ะมงพื�นบา้น	2	สว่น	คืือ	สว่นของขยะท่�เก้ด
จากก้จกร้ร้มการ้ป็ร้ะมง	โดยม่ขยะเก้ดจาก
การ้ท่�ชีาวป็ร้ะมงนำาส้�งของหร้ือบร้ร้จุภ้ณฑ์์	
เชีน่	ถุงพลาสต้ก	ขวดเคืร้ื�องดื�ม	กล่องเคืร้ื�องดื�ม	
เป็็นต้น	ลงไป็ในเร้ือ	ร้วมท้�งขยะท่�เก้ดจาก
คืวามเส่ยหาย	หร้ือส่ญ่หายของเคืร้ื�องมือ
ป็ร้ะมง	เชี่น	เศษอวน	เอ็นตกป็ลา	ทุ่นลอย	
เป็็นต้น	ส่วนท่�สอง	คืือ	ขยะท่�เก้ดจากการ้ใชี้
ชี่ว้ตป็ร้ะจำาว้นของชีาวป็ร้ะมงพื�นบ้านและ
สมาชี้กในคืร้้วเร้ือนท่�ต้�งอย่่บร้้เวณชีายฝั่ั� ง
ทะเล	หรื้อทางร้ะบายนำา	แมน่ำา	ลำาคืลอง	หร้อื
แหล่งนำา	ท่�ม่ทางต้ดต่อก้บทะเล	ทำาให้ขยะ 
ท่� เก้ดจากการ้ใชี้ชี่ ว้ตป็ร้ะจำาว้นม่โอกาส 
ไหลลงส่ท่ะเลได้

	 ผ่ลจากการ้เก็บข้อม่ลจากเร้ือป็ร้ะมง 
พื�นบา้น	พบว่าขยะท่�เก้ดจากก้จกร้ร้มการ้ทำา
ป็ร้ะมง	ได้แก่	ขยะจำาพวกแก้ว	ขยะพลาสต้ก	
ขยะโลหะ	และขยะอื� นๆ	 ค้ืดเป็็นร้้อยละ	 
67,	26,	4	และ	3	ตามลำาด้บ	โดยเมื�อค้ืดเป็็น
นำาหน้กของขยะพบว่าป็ร้้มาณขยะ	 เชี่น	 
แก้ว	พลาสต้ก	และโลหะ	ม่นำาหน้ก	6.7,	2.6	
และ	0.4	 ก้โลกร้้มต่อเร้ือหน้�งลำาต่อเดือน	 
ตามลำาด้บ	 และจากการ้เก็บข้อม่ลจาก 
ชุีมชีนป็ร้ะมงพื�นบา้น	พบว่าขยะท่�เก้ดข้�นใน
คืร้ว้เร้อืนป็ร้ะมง	ได้แก่	แก้ว	พลาสต้ก	โลหะ	
และขยะอื�นๆ	ค้ืดเป็็นร้อ้ยละ	46,	34,	12	และ	
8	ตามลำาด้บ	โดยเมื�อค้ืดเป็็นนำาหน้กของขยะ
พบว่าป็ร้ม้าณขยะ	เชีน่	แก้ว	พลาสต้ก	โลหะ	
และขยะอื� นๆ	 ม่นำาหน้ก	 12,	 9,	 3	 และ	 
2	ก้โลกร้ม้	ต่อคืร้ว้เร้อืนต่อเดือน	ตามลำาด้บ
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สำ�วนท่� 3 
ขยะทะเลสร้างผลกี่ระทบอะไรและต่่อใคืร

	 เป็็นท่�ทร้าบก้นด่แล้วว่าขยะทะเลท่�พบมากคืือ	“พลาสต้ก”	ซึ่้�งเป็็นว้สดมุ่ร้ะยะเวลา
ในการ้ย่อยสลายยาวนาน	บางชีน้ดใชี้เวลามากกว่า	400	ปี็	ด้งน้�นเมื�อขยะท่�เป็็นพลาสต้ก
กร้ะจายลงส่่ทะเลจ้งส่งผ่ลกร้ะทบในวงกว้างต่อส้�งม่ชี่ว้ต	และส้�งแวดล้อมทางทะเล	ร้วมถ้ง 
สง่ผ่ลกร้ะทบต่อเศร้ษฐก้จและสง้คืมอยา่งเล่�ยงไม่ได้

ผลกระทบต่่อสิ่่�งมีชีีว่ีิต่และสิ่่�งแวิดล้อมีทางทะเล
	 •	ป็กคืลุมพื�นท่�ในร้ะบบน้เวศ	ท้�งพื�นท่�ชีายฝัั่� ง	มวลนำา	และพื�นท้องทะเล	ก่อให้เก้ดการ้
บดบ้งแสง	ชีะลอหรื้อเบ่�ยงเบนท้ศทางการ้ของคืลื�นและไหลเว่ยนนำา	ปิ็ดก้�นการ้แลกเป็ล่�ยน
หมุนเว่ยนก๊าซึ่และแร่้ธาตุต่างๆ	ในร้ะบบน้เวศ	สง่ผ่ลให้เก้ดการ้หม้กหมม	เนา่เสย่	ส่งกล้�นเหม็น
อ่กท้�งยง้เป็็นมลภาวะทางสายตา	ทำาลายท้ศน่ยภาพ
	 •	เป็็นอ้นตร้ายและส่งผ่ลกร้ะทบต่อส้�งม่ชี่ว้ตในทะเล	ท้�งในล้กษณะของการ้ท้บถม
ป็กคืลุม	บดบ้งการ้ส้งเคืร้าะห์แสงของพืชี	ปิ็ดก้�นการ้แลกเป็ล่�ยน	ด่ดซึ่้มแร้่ธาตุท่�จำาเป็็นต่อ
ร้่างกาย	ข้ดขวางการ้หายใจแลกเป็ล่�ยนออกซึ่้เจน	และการ้ถ่ายเทของเส่ย	ตร้้งร้้ด	เก่�ยวพ้น
ร้า่งกายก่อให้เก้ดการ้บาดเจ็บ	ล้มตาย	อุดต้นร้ะบบทางเด้นอาหาร้	นำาพาสาร้เคืม่และเชืี�อโร้คื
เขา้ส่ร่้า่งกายของส้�งม่ชีว้่ต	สง่ผ่ลต่อสขุภาพ	ต้ดเชีื�อ	อ่อนแอ	เก้ดโร้คื	ถ้งข้�นเส่ยชีว้่ตได้
	 •	เนื�องจากขยะพลาสต้กสามาร้ถคืงสภาพได้เป็็นเวลานาน	การ้แพร้ก่ร้ะจายในทะเล
เป็็นไป็อย่างอ้สร้ะ	ไร้พ้ร้มแดน	ข้�นอย่ก้่บกร้ะแสนำา	กร้ะแสลมท่�จะพ้ดพาไป็	ส้�งม่ชีว้่ตในทะเล
บางขน้ดอาจเกาะต้ดอาศ้ย	หร้อืหลบซึ่อ่นพก้พง้ชี้�วคืร้าวบนขยะพลาสต้กและเคืลื�อนจากพื�นท่�
อาศ้ยหน้�ง	ไป็ส่อ่่กแหล่งหน้�งหา่งไกลออกไป็	และหากสามาร้ถเจร้ญ้่เต้บโตแผ่ข่ยายป็ร้ะชีากร้
ในแหล่งใหม่น้�นได้	กลายเป็็นชีน้ดพน้ธุต่์างถ้�น	(Alien	species)	รุ้กร้านส้�งม่ชีว้่ตในร้ะบบน้เวศ
เด้ม	เก้ดการ้แย่งชี้งพื�นท่�อาศ้ย	เป็ล่�ยนแป็ลงลำาด้บของห่วงโซึ่่อาหาร้	และโคืร้งสร้้างของ 
ร้ะบบน้เวศเด้มได้
	 •	กร้ณท่่�พลาสต้กม่การ้แตกสลายเป็็นโมเลกุลขนาดเล็กร้ะด้บไมโคืร้เมตร้	นาโนเมตร้	
หร้อืเล็กกว่าน้�น	ซึ่้�งอาจสามาร้ถผ่่านเขา้ส่ร่้ะบบหมุนเว่ยนเลือด	สง่ผ่ลต่อร้ะบบต่างๆ	ภายใน
ร้า่งกายของส้�งม่ชีว้่ต	ท้�งในเร้ื�องของการ้ต้ดเชีื�อก่อให้เก้ดโร้คื	การ้เจร้ญ้่เต้บโต	การ้เจร้ญ้่พน้ธุ	์
และการ้เป็ล่�ยนแป็ลงร้ห้สพ้นธุกร้ร้ม	ในร้ะด้บ	DNA	ได้
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ผลกระทบทางด้านเศรษฐก่จและสิ่งัคมี
	 •	ส่งผ่ลต่อการ้คืมนาคืมขนส่ง	เก้ดคืวามเส่ยหายในการ้เด้นเรื้อ	ท้�งผ่ลท่�เก้ดข้�น
โดยตร้งเชีน่การ้เก่�ยวร้ด้	ต้ดพ้นต้วเร้ือ	เคืร้ื�องยนต์เร้อื	และผ่ลทางอ้อมท่�เก้ดจากคืวามล่าชีา้
ในการ้ขนสง่
	 •	สง่ผ่ลต่อการ้ป็ร้ะมง	เก้ดคืวามเสย่หายต่อเคืร้ื�องมือป็ร้ะมง	ก่ดขวาง	ลดป็ร้ะสท้ธภ้าพ
การ้จ้บสต้ว์นำา	เก้ดคืวามสญ่่เสย่ด้านพล้งงานและเวลาท่�ใชีใ้นการ้ทำาป็ร้ะมง
	 •	สง่ผ่ลต่อคืณุภาพและคืวามไมป่็ลอดภ้ยของอาหาร้ทะเล	อ้นเนื�องมาจากมลภาวะ
ท่�เก้ดข้�นจากขยะพลาสต้กในร้ะบบน้เวศทางทะเล	ซึ่้�งอาจจะนำาไป็ส่ปั่็ญ่หาการ้ก่ดก้นทางการ้
ค้ืาได้ในอนาคืต
	 •	สง่ผ่ลต่อการ้ท่องเท่�ยว	ขยะพลาสต้กทำาลายภ่ม้ท้ศน์และคืวามสวยงามของร้ะบบ
น้เวศทางทะเล	เป็็นมลพษ้ทางสายตา	ลดคืณุค่ืาและม่ลค่ืาด้านการ้ท่องเท่�ยว
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สำ�วนท่� 4 
ชาวประมงพืื้�นบ้านคืวรทำาอย่างไร
แนวทางการจััดการขยะทะเลจัากการทำาการประมง
	 •	คืวร้ป็ร้้บพฤต้กร้ร้มและสร้้างน้ส้ยในการ้ดำาเน้นชี่ว้ตท่�คืำาน้งถ้งผ่ลกร้ะทบ 
ส้�งแวดล้อม		ซึ่้�งสามาร้ถเร้้�มต้นจากต้วชีาวป็ร้ะมงเอง	เชี่น	การ้ลดป็ร้้มาณขยะท่�นำาลงเรื้อ
ป็ร้ะมง	โดยการ้ร้้บป็ร้ะทานอาหาร้ท่�บ้านก่อนลงเร้ือ	หร้ือเลือกใชี้ปิ็� นโต	และกล่องใสอ่าหาร้
สำาเร็้จร่้ป็เป็็นภาชีนะใสอ่าหาร้เเทนถุงพลาสต้ก	การ้ป็ฏ้ิเสธการ้ใช้ีหลอดพลาสต้ก	การ้ไม่ร้้บ
ถุงพลาสต้กจากร้้านค้ืาโดยใชี้ถุงผ้่าหร้ือการ้พกถือด้วยมือ	และการ้ร้วบร้วมส้นค้ืาลงในถุง
พลาสต้กใบเด่ยวก้นเมื�อซึ่ื�อสน้ค้ืาจากหลายๆ	แหล่งในเวลาเด่ยวก้น
	 •	คืวร้สร้้างการ้ม่ส่วนร้่วมของผ้่่ป็ร้ะกอบการ้ร้้านค้ืาในพื�นท่�ในการ้ป็ร้้บเป็ล่�ยนร่้ป็
แบบบร้ร้จุภ้ณฑ์์เพื�อลดขยะและผ่ลกร้ะทบต่อส้�งแวดล้อม	พร้้อมก้บการ้ป็ร้้บพฤต้กร้ร้ม 
ของกลุ่มชีาวป็ร้ะมง	เชี่น	การ้ใชี้ว้สดุย่อยสลายได้ในการ้บร้ร้จุส้นค้ืา	ได้เเก่	ใบตอง	หร้ือ	 
กล่องกร้ะดาษ
	 •	คืวร้จ้ดให้ม่ถงุขยะบนเรื้อ	(อาจทำาจากถุงอวน	หรื้อ	ว้สดอืุ�นๆ)	เพื�อร้วบร้วมขยะใน
ชีว่งก้จกร้ร้มการ้ทำาการ้ป็ร้ะมง	แล้วนำามาค้ืดแยก	และกำาจ้ดบนฝัั่� ง	ต่อไป็	
	 •	 ในกร้ณ่ท่�ม่ขยะต้ดเคืร้ื� องมือป็ร้ะมง	คืวร้ร้วบร้วมข้�นเร้ือ	และแยกป็ร้ะเภท	 
(หากสามาร้ถแยกได้)	แล้วนำากล้บมาเขา้ส่ก่ร้ะบวนการ้กำาจ้ดอยา่งถก่ว้ธ่
	 •	คืวร้ม่ถ้งร้วบร้วมขยะแต่ละป็ร้ะเภทบร้เ้วณท่าข้�นป็ลา	หร้อื	ท่าเท่ยบเร้อื

แนวทางการป้องกันเคร่�องมอ่ประมงสูญูหาย/ป้องกันการเกิดประมงผีี
	 •	หม้�นตร้วจสอบเคืร้ื�องมือป็ร้ะมง-อุป็กร้ณท์ำาป็ร้ะมงอย่เ่สมอ	เชีน่	อวน	เชีอืก	ทุ่น	ฯ	
ให้อย่ใ่นสภาพท่�ด่	ไม่ชีำารุ้ด	หากพบสว่นท่�ชีำารุ้ด	ทำาการ้ซึ่อ่มแซึ่มหรื้อเป็ล่�ยน	เพื�อลดโอกาสท่�
เคืรื้�องมือจะสญ่่หาย
	 •	ไม่ท้�งเคืร้ื�องมือป็ร้ะมงท่�ชีำารุ้ด	หร้ือเคืร้ื�องมือป็ร้ะมงเก่าท่�ไม่ต้องการ้ลงทะเล	 
โดยเฉพาะอยา่งย้�ง	เคืร้ื�องมือป็ร้ะเภทอวนต้ดตา	ลอบ	เบด็	คืวร้นำากล้บฝัั่� ง	หากจำาเป็็นต้องท้�ง	
คืวร้ต้ดเนื�ออวนหร้อืต้ดตาเบด็ออกให้หมด
	 •	หล่กเล่�ยงการ้ทำาป็ร้ะมงอย่างหนาแน่นในพื�นท่�เด่ยวก้น	หากจำาเป็็นต้องทำา	 
คืวร้ต้ดต่อป็ร้ะสานงาน	แจ้งให้ทร้าบซ้ึ่�งก้นและก้น	เพื�อลดโอกาสการ้พ้นต้ดก้นของเคืรื้�องมือ
ท้�งชีน้ดเด่ยวก้นหร้อืต่างชีน้ดเคืร้ื�องมือก้น	
	 •	ถ้าเคืร้ื�องมือป็ร้ะมงม่การ้พ้นต้ดก้นในแหล่งทำาการ้ป็ร้ะมง	ไม่ว่าจะเป็็นเคืร้ื�องมือ
เด่ยวก้นหรื้อต่างเคืร้ื�องมือก้น	คืวร้แกะให้หลุดออกจากก้นด้วยคืวามร้ะม้ดร้ะว้ง	พยายามอย่า
ให้ขาดเสย่หาย	หากจำาเป็็นต้องต้ดเพื�อแก้ปั็ญ่หาการ้พน้ก้น	คืวร้จะท้�งทุ่นป็ลายท่�ถก่ต้ดไว้ให้
เห็นช้ีดเจน	เพื�อการ้เก็บก้่ได้สะดวก
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	 •	จ้ดทำาโคืร้งการ้จ้ดการ้ปั็ญ่หาเคืร้ื�องมือป็ร้ะมงส่ญ่หายและหาว้ธ่นำากล้บเข้าฝัั่� ง	 
อย่างเป็็นร้ะบบ	ท้�งน่�ข้�นอย่่ก้บล้กษณะเคืร้ื�องมือและก้จกร้ร้มการ้ทำาการ้ป็ร้ะมงแต่ละพื�นท่� 
ซึ่้�งอาจม่ก้จกร้ร้มต่างๆ	ด้งต่อไป็น่�
	 1)	การ้ทำาเคืร้ื�องหมายของเคืร้ื�องมือป็ร้ะมงตนเองให้ชี้ดเจนเพื�อการ้แสดง
คืวามเป็็นเจ้าของ	และ	เป็็นจุดส้งเกตให้ก้บเร้ือป็ร้ะมงอื�นๆ	ท่�ทำาป็ร้ะมงในพื�นท่�เด่ยวก้น	 
เพื�อลดโอกาสท่�เคืร้ื�องมือป็ร้ะมงจะเก่�ยวหรื้อต้ดพ้นก้น	และทำาให้เก้ดการ้สญ่่หายของเคืร้ื�องมือ	
ป็ร้ะมง
	 2)	การ้สร้้างเคืร้ือข่ายเพื�อแลกเป็ล่�ยนหรื้อแจ้งข้อม่ลท่�สำาค้ืญ่ในการ้ทำาการ้
ป็ร้ะมง	เชีน่	การ้ร้ะบุพื�นท่�หร้อืพก้้ดท่�เคืร้ื�องมือป็ร้ะมงของตนส่ญ่หาย	การ้ร้ะบุพื�นท่�หร้อืพ้ก้ด
ท่�พบอุป็สร้ร้คืทางการ้ทำาป็ร้ะมง	เชี่น	เร้ือจม	ตอไม้	เป็็นต้น	การ้ร้ะบุพื�นท่�หรื้อพ้ก้ดทำาชีาว
ป็ร้ะมงต้ดต้�งเคืรื้�องมือในแต่ละว้น	โดยสามาร้ถม่การ้แจ้งข้อม่ลผ่่านชี่องทางต่างๆ	 เชี่น	 
1)	ว้ทยุสื�อสาร้ในกลุ่มชีาวป็ร้ะมง	และ	2)	ชี่องทางกลางท่�หน่วยงานต่างๆ	จ้ดทำาข้�นเพื�อให้
กลุ่มชีาวป็ร้ะมงสามาร้ถแลกเป็ล่�ยนขอ้ม่ลพก้้ดด้งกล่าวได้	ขอ้ม่ลน่�ชีว่ยให้การ้จ้ดการ้ขยะทะเล
ท่�เก้ดจากการ้ม่เคืร้ื�องมือส่ญ่หายหร้อืถก่ท้�งไว้ได้ถก่ตำาแหน่ง
	 3)	การ้เก็บก่้เคืร้ื�องมือท่�ส่ญ่หาย	ชีาวป็ร้ะมงสามาร้ถชี่วยก้นเก็บก่้หรื้อ 
หลบเล่�ยงได้	หากทร้าบพ้ก้ดท่�ชีด้เจน
	 4)	การ้ต้ดท้�งให้อย่ใ่นร่้ป็แบบท่�จะไม่เก้ดผ่ลกร้ะทบต่อสต้ว์นำาในอนาคืต
	 5)	การ้นำากล้บมาเพื�อคืืนแก่เจ้าของ	นำามาจำาหนา่ยแก่ผ้่่ท่�สนใจหร้อืนำามาท้�ง
ในถ้งขยะบนฝัั่� ง
	 •	คืวร้ม่การ้ศ้กษาว้จ้ยข้อม่ลการ้ส่ญ่หายของเคืร้ื�องมือด้งกล่าวอย่างเป็็นร้ะบบ 
(อาจเชีื�อมโยงก้บแนวทางการ้แจ้งขอ้ม่ลด้งท่�กล่าวมา)
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สำ�วนท่� 5
ชุมชนประมงพืื้�นบ้านคืวรทำาอย่างไร

	 ชุีมชีนป็ร้ะมงพื�นบ้านย่อมม่ขยะม่ลฝั่อยจากคืร้้วเรื้อนและชุีมชีน	ซึ่้�งเก้ดข้�นจาก
ก้จกร้ร้มในชีว้่ตป็ร้ะจำาว้น	โดยขยะท่�ม้กพบได้แก่	เศษอาหาร้	กร้ะดาษ	พลาสต้ก	หน้ง	เศษผ้่า
ไม้	แก้ว	โลหะ	อุป็กร้ณอ้์เล็กทร้อน้กส	์แบตเตอร้่�	ถ่านไฟิฉาย	เป็็นต้น	ซึ่้�งขยะเหล่าน่�สามาร้ถ
แบง่ออกเป็็น	4	ป็ร้ะเภทตามองค์ืป็ร้ะกอบของขยะม่ลฝั่อยโดยท้�วไป็	ด้งน่�
 1) ขยะอินทรยี ์(organic solid waste)	เป็็นขยะท่�สามาร้ถย่อยสลายทางช่ีวภาพ
ได้ง่าย	เชีน่	เศษอาหาร้	เศษผ้่ก	เศษผ่ลไม้	และใบไม้	เป็็นต้น
 2) ขยะที�รไีซเคิลได้ (recyclable solid waste)	เป็็นขยะท่�สามาร้ถนำากล้บมา
ใชีป้็ร้ะโยชีน์ใหม	่และม่คืวามคืุ้มค่ืา	เชีน่	แก้ว	ขวดพลาสต้ก	กร้ะดาษ	กร้ะป๋็องอลม้่เน่ยม	และ
โลหะ	เป็็นต้น
 3) ขยะทั�วไป (general waste) เป็็นขยะท่�นอกเหนือจากขยะป็ร้ะเภทท่�	1	และ	
ป็ร้ะเภทท่�	2	เป็็นขยะท่�ยอ่ยสลายทางช่ีวภาพได้ยาก	หร้อืไมค่ืุ้มค่ืาท่�จะนำากล้บไป็ใชีป้็ร้ะโยชีน์
ใหม	่เชีน่	ซึ่องบร้ร้จุภ้ณฑ์์สน้ค้ืาขนาดเล็ก	ได้เเก่	ซึ่องบะหม่�	ซึ่องกาแฟิ	เป็็นต้น
 4) ขยะอันตราย (hazardous waste)	เป็็นขยะท่�ม่คุืณสมบต้้เป็็นว้ตถทุ่�ร้ะเบด้
ได้	ไวไฟิ	หร้อืม่พษ้	ว้ตถทุ่�ทำาให้เก้ดโร้คื	ว้ตถกุ้ดกร้อ่น	ว้ตถกุ้มม้นตร้ง้ส	่ว้ตถอืุ�นๆ	ท่�อาจก่อให้
เก้ดผ่ลกร้ะทบส้�งแวดล้อม	เชีน่	นำายาล้างห้องนำา	นำายาฆ่า่มด	ป็ลวก	และยุง	หลอดไฟิ	เป็็นต้น
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ชุีมีชีนประมีงพื้้�นบา้นควิรทำาอย่า่งไร
ในการลดขย่ะที�อาจจะทำาให้เ้ก่ดเปน็ขย่ะทะเล

	 •	 ชุีมชีนคืวร้สร้้างร้ะบบค้ืดแยกขยะ	การ้ท้�งขยะโดยไม่ม่การ้ค้ืดแยกขยะต้�งแต่ 
ต้นทางน้�น	ขยะทุกป็ร้ะเภทจะถ่กจ้ดเก็บร้วมก้นในถ้งขยะของชุีมชีน	จ้งทำาให้เก้ดการ้ป็ะป็นก้น
ของขยะหลากหลายป็ร้ะเภทอย่ภ่ายในถ้งขยะ	ท้�งขยะท่�ม่ป็ร้ะสท้ธภ้าพในการ้กล้บมาใชีใ้หม	่
ขยะร่้ไซึ่เค้ืล	ขยะท่�ยากต่อการ้ร้ไ่ซึ่เค้ืล	เเละขยะอ้นทร้ย่	์สง่ผ่ลให้ป็ร้ม้าณขยะม่ลฝั่อยท่�สง่ไป็
ฝัั่งกลบม่มาก	ในขณะท่�พื�นท่�ฝัั่งกลบท่�ม่อยา่งจำาก้ด	ด้งน้�นส้�งสำาค้ืญ่ท่�สดุท่�ชุีมชีนป็ร้ะมงพื�นบา้น
คืวร้ทำาคืือการ้แยกขยะ	โดยอาจเร้้�มจากง่ายไป็ยาก	เชี่น	การ้ค้ืดแยกร้ะหว่างขยะท่�สามาร้ถ
ขายได้	และขายไม่ได้	ไป็ส่่การ้แยกขยะแต่ละป็ร้ะเภทตามมาตร้ฐานการ้จ้ดการ้ขยะท่�เป็็น
สากลมากข้�น	
	 •	ในสว่นของขยะพลาสต้กซึ่้�งสามาร้ถแบง่เป็็น	7	ป็ร้ะเภท	ได้แก่	1.	PET	2.	HDPE	
3.	PVC	4.	LDPE	5.	PP	6.	PS	และ	7.	พลาสต้กอื�นๆ	น้�น	อาจจะเเยกภาชีนะในการ้บร้ร้จุ 
โดยการ้เขย่นหมายเลข	หร้อืเคืร้ื�องหมายกำาก้บไว้	เพื�อชีว่ยให้สามาร้ถแยกชีน้ดของพลาสต้ก
ได้ง่ายข้�น	และจะชี่วยให้ขยะพลาสต้กถ่กส่งต่อเข้าส่่กร้ะบวนการ้ร้่ไซึ่เค้ืลได้อย่างม่
ป็ร้ะสท้ธภ้าพ		
	 •	เมื�อดำาเน้นการ้แยกขยะแล้ว	ชุีมชีนป็ร้ะมงพื�นบา้นคืวร้ป็ร้ะสานงานก้บหน่วยงาน
ร้้ฐและภาคืเอกชีนท่�เก่�ยวข้อง	เชี่น	องค์ืการ้บร้้หาร้ส่วนตำาบล	เทศบาลหรื้อร้้านร้้บซึ่ื�อขยะ
ร่้ไซึ่เค้ืล	เพื�อจ้ดการ้ขยะแต่ละป็ร้ะเภทอยา่งเหมาะสมและม่ป็ร้ะสท้ธภ้าพ
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	 •	คืวร้ลดการ้ใช้ี	เพ้�มการ้ใชีซ้ึ่ำา	และ
นำากล้บมาใชี้ใหม่	 เพื�อลดป็ร้้มาณขยะท่�จะ
เก้ดข้�นท้�งในร้ะด้บคืร้ว้เรื้อนและชุีมชีน	ว้ธก่าร้
น่�เป็็นท่�น้ยมใชีส้ำาหร้บ้การ้จ้ดการ้ขยะม่ลฝั่อย
ตามแนวเศร้ษฐก้จหมุนเว่ยน	เพื�อให้เก้ดการ้ 
ใชี้ทร้้พยากร้อย่างม่ป็ร้ะส้ทธ้ภาพส่งสุด	 
ลดมลภาวะท่�อาจจะเก้ดข้�น	โดยว้ธก่าร้ต่างๆ	
อาท้	การ้ใชีว้้สดทุางเลือกแทนการ้ใชีพ้ลาสต้ก
แบบใช้ีคืร้้�งเด่ยว	 เชี่น	 ไม้ไผ่่	 สแตนเลส	 
เป็็นเคืร้ื�องใช้ีในคืร้้วเรื้อน	หร้ือเป็็นอุป็กร้ณ์
สำาหร้้บบร้ร้จุอาหาร้	เป็็นต้น	ใชี้ถุงผ้่าหร้ือ
ตะกร้้าทดแทนถุงพลาสต้กแบบห่ห้�ว	 ล้าง
ทำาคืวามสะอาดบร้ร้จุภ้ณฑ์์พลาสต้กท่�ใชีแ้ล้ว
และทำาให้แห้งเพื�อให้สามาร้ถนำากล้บมาใชี้
ใหมไ่ด้	

	 •	ชุีมชีนป็ร้ะมงพื�นบา้นต้องป็ร้บ้ต้ว
เเละให้คืวามร้ว่มมือก้บหนว่ยงานและองค์ืกร้
ต่างๆ	 ในการ้จ้ดการ้ขยะภายในชุีมชีน
เนื�องจาก	การ้ทำางานของหน่วยงานร้้ฐเพ่ยง
ฝัั่� งเด่ยวไม่สามาร้ถทำาให้การ้กำาจ้ดขยะ
ม่ลฝั่อยสำาเร็้จได้
	 •	ชุีมชีนป็ร้ะมงพื�นบ้านอาจใชี้ม้ต้
ของพล้งชุีมชีนในการ้ร้่วมกำาหนดชีน้ดของ
บร้ร้จุภ้ณฑ์์ต่อผ้่่ป็ร้ะกอบการ้ร้้านค้ืาในพื�นท่�	
เชี่น		การ้ขอให้ร้้านค้ืาในชุีมชีนป็ร้้บเป็ล่�ยน
ไป็ใชี้ ว้สดุย่อยสลายได้แทนบร้ร้จุภ้ณฑ์์	
พลาสต้ก	ร้วมถ้งการ้ป็ร้ะสานร่้วมมือก้บ
องค์ืกร้บร้้หาร้ส่วนท้องถ้�นท่�ม่หน้าท่�หล้ก 
ในการ้ด่แลจ้ดการ้ขยะ	เพื�อสร้้างก้จกร้ร้ม 
การ้ร้ณร้งค์ื	การ้ร้ว่มวางแผ่นการ้จ้ดการ้ขยะ
แบบม่สว่นร้ว่มของทกุภาคืสว่น	
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ประเภทของถัังขยะ 
เเละตั่วอย่างขยะประเภทต่่างๆ

ขยะอันตรายขยะอินทรียขยะรีไซเคิลขยะท่ัวไป
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สำ�วนท่� 6
ผู้เก่ี่�ยวข้องอื�นๆ ในชุมชนคืวรทำาอย่างไร

โรงเรยี่น
	 โร้งเร้ย่นซ้ึ่�งต้�งอย่ใ่นพื�นท่�ท่�ม่ชุีมชีนป็ร้ะมงพื�นบ้าน	สามาร้ถม่ชีว่ยสน้บสนุนและสร้า้ง
เสร้้มอุป็น้ส้ยเก่�ยวก้บการ้จ้ดการ้ขยะทะเลให้ก้บน้กเร้่ยนซ้ึ่�งเป็็นบุตร้หลานของชีาวป็ร้ะมง 
ในชุีมชีนได้	โดยผ่่านกร้ะบวนการ้จ้ดการ้เร้่ยนการ้สอน	การ้ให้คืวามร่้้	และเสร้้มสร้้างคืวาม 
เขา้ใจเเละตะหน้กถ้ง	ผ่ลกร้ะทบท่�เก้ดจากขยะในชุีมชีนและท้องถ้�นท่�อาจจะทำาใหเ้ก้ดขยะทะเล
เมื�อน้กเร้ย่นได้ร้บ้คืวามร่้ใ้นการ้จ้ดการ้ขยะ	และม่คืวามตร้ะหน้กเก้ดข้�นแล้ว	น้กเร่้ยนสามาร้ถ
นำาแนวทางด้งกล่าวไป็ใชีท่้�บา้น	และกร้ะตุ้นให้เก้ดป็ฏ้ิก้ร้ย้าในวงกว้างก้บคืร้อบคืร้้ว	และชุีมชีน
ของน้กเร้ย่นได้	ต้วอยา่งแนวทางการ้สง่เสร้ม้คืวามร่้แ้ละคืวามตร้ะหน้กในการ้จ้ดการ้ขยะ	ได้เเก่	
	 •	การ้ให้คืวามร่้เ้ก่�ยวก้บการ้จ้ดแบง่ป็ร้ะเภทขยะ	เเก่น้กเร้ย่น	ผ่ลกร้ะทบต่อสุขอนาม้ย
และส้�งแวดล้อม	การ้จ้ดการ้ขยะ	และการ้นำากล้บมาใชี้ใหม่	โดยอธ้บายให้น้กเร้่ยนทร้าบถ้ง
คืวามจำาเป็็นในการ้แยกขยะและสร้า้งคืวามตร้ะหน้กในการ้ร้ไ่ซึ่เค้ืล	เชีน่	จ้ดทำาสื�อแสดงข้อม่ล
และให้คืวามร่้้เก่�ยวก้บผ่ลกร้ะทบท่�เก้ดจากขยะ	การ้จ้ดทำาข้อม่ลป็ร้ะชีาส้มพ้นธ์ในร่้ป็แผ่่น
ป็ล้ว	โป็สเตอร์้	หร้อือื�นๆ	เพื�อกร้ะตุ้นให้เก้ดจ้ดการ้ขยะ	และการ้นำากล้บมาใชีใ้หมโ่ดยมุง่เน้น
ให้น้กเร้ย่นนำาไป็ถ่ายทอดต่อก้บผ้่่ป็กคืร้องได้	เป็็นต้น
	 •	สร้า้งก้จกร้ร้มป็ลก่ฝั่งัอุป็น้สย้ท่�ด่แก่น้กเร้ย่น	เพื�อสร้า้งคืวามร้บ้ผ้่ดชีอบต่อสว่นร้วม
เก่�ยวก้บการ้กำาจ้ดขยะ	เชี่น	การ้ร้ณร้งค์ืให้น้กเร้่ยนท้�งขยะให้ลงถ้ง	การ้ร้ณร้งค์ืการ้ใชี้ถุงผ่้า 
ในการ้ร้้บนมโร้งเร่้ยน	การ้ป็ร้้บเป็ล่�ยนมาใชี้ร้ะบบถาดอาหาร้แบบหลุม	เพื�อให้น้กเร้่ยน 
เร้่ยนร่้้การ้ป็ร้ะมาณตนเองในการ้บร้้โภคือย่างพอเหมาะและการ้ลดป็ร้้มาณขยะจากอาหาร้
เหลือท้�ง	และการ้ใชีแ้ก้วนำาสว่นต้วเพื�อลดป็ร้ม้าณขยะแบบใชีค้ืร้้�งเด่ยวแล้วท้�ง
	 •	จ้ดให้ม่ก้จกร้ร้มการ้แยกขยะในโร้งเร้ย่นเพื�อให้น้กเร่้ยน	ม่ท้กษะในการ้เเยกป็ร้ะเภท
ของขยะ	นำาไป็ส่่การ้จ้ดการ้ขยะแต่ละป็ร้ะเภทอย่างถ่กต้องเหมาะสม	และเป็็นม้ตร้ต่อ 
ส้�งแวดล้อม	
	 •	เปิ็ดโอกาสให้น้กเร้่ยนม่ส่วนร้่วมในกร้ะบวร้การ้จ้ดการ้ขยะ	ในข้�นตอนของการ้
ร้วบร้วม	และสง่ต่อเขา้ส่ก่ร้ะบวนการ้กำาจ้ด	หร้อืกร้ะบวนการ้ร้ไ่ซึ่เค้ืล	เพื�อให้น้กเร้ย่นได้เห็น
ภาพร้วมของการ้กำาจ้ดขยะอยา่งคืร้บวงจร้
	 •	การ้จ้ดทำาก้จกร้ร้มธนาคืาร้ขยะในโร้งเร้่ยน	เพื�อให้น้กเร้่ยนเห็นคืวามสำาค้ืญ่เเละ
คืณุค่ืาของขยะเเต่ละป็ร้ะเภท	เชีน่	ขยะร้ไ่ซึ่เค้ืล	สามาร้ถนำามาจำาหนา่ยสร้า้งร้ายได้	ขยะอ้นทร้ย่์
สามาร้ถนำามาทำาเป็็นปุ๋็ยใชีใ้นการ้ป็ลก่พืชีได้
	 •	ส่งเสร้้มการ้ม่ส่วนร้่วมของคืร้อบคืร้้วและชุีมชีนต่อการ้จ้ดการ้ขยะในโร้งเร้่ยน	 
เพื�อสร้้างคืวามตร้ะหน้กให้ก้บน้กเร้ย่นและคืร้อบคืร้ว้
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เทศบาล องค์การบรหิารสูว่นตำาบล 
	 เทศบาล	หร้ือองค์ืการ้บร้้หาร้สว่นตำาบล	เป็็นผ้่่ม่บทบาทสำาค้ืญ่ในการ้ร้วบร้วมและ
จ้ดการ้ขยะท่�เก้ดข้�นท้�งบร้เ้วณชีายฝัั่� ง	ท่าเท่ยบเร้อืป็ร้ะมง	ตลอดจนถ้งชุีมชีนป็ร้ะมงพื�นบา้น	
เพื�อให้การ้จ้ดการ้ขยะ	ร้วมถ้งขยะทะเลม่ป็ร้ะสท้ธภ้าพมากข้�น	เทศบาล	หรื้อองค์ืการ้บร้ห้าร้
สว่นตำาบล	อาจพจ้าร้ณาดำาเน้นการ้ด้งต่อไป็น่�
	 •	ร้วบร้วมข้อม่ลเก่�ยวก้บขยะท่�เก้ดข้�นในพื�นท่�	เพื�อให้ได้ขอ้ม่ลเก่�ยวก้บป็ร้ม้าณและ
ชีน้ดของขยะในชุีมชีน	
	 •	คืวร้ม่การ้ป็ร้ะชีาสม้พน้ธ	์ทำาคืวามเข้าใจเก่�ยวก้บปั็ญ่หาและป็ร้ะสานคืวามร่้วมมือ	
หาเเนวทางในการ้จ้ดการ้ขยะ	ร่้วมก้บชุีมชีนใกล้เค่ืยงเพื�อเพ้�มป็ร้ะส้ทธภ้าพ	ในการ้เเก้ปั็ญ่หาขยะ
ในชุีมชีนให้ด่ย้�งข้�น	เนื�องจากในบางพื�นท่�	ขยะท่�พบสว่นใหญ่	่เป็็นขยะท่�ถก่พด้มาจากเเหล่งอื�น
	 •	จ้ดทำาแผ่นท่�แสดงจุดหร้อืบร้เ้วณท่�สำาค้ืญ่ท่�ขยะม่โอกาสไหลลงส่ท่ะเล	เพื�อนำามาใชีใ้น
การ้วางแผ่นบร้ห้าร้จ้ดการ้ขยะตามคืวามเร้ง่ด่วนของป็ร้ม้าณขยะ	
	 •	เตร้่ยมถ้งขยะสำาหร้้บค้ืดแยกขยะ		กำาหนดว้นและเวลาจ้ดเก็บท่�แน่นอนสำาหร้้บ
ชุีมชีนป็ร้ะมง	โดยอาจกำาหนดว้นในการ้จ้ดเก็บแยกตามป็ร้ะเภทของขยะให้ชีด้เจน	ซึ่้�งจะทำาให้
สามาร้ถร้วบร้วมขยะป็ร้ะเภทเด่ยวก้นได้ในป็ร้้มาณขยะแต่ละป็ร้ะเภทท่�มากพอ	ท่�จะส่งต่อ
เขา้ส่ก่ร้ะบวนการ้การ้จ้ดการ้ในลำาด้บต่อไป็	เชีน่โร้งงานร้ไ่ซึ่เค้ืล	เป็็นต้น
	 •	ดำาเน้นก้จกร้ร้มสง่เสร้ม้	การ้สร้า้งคืวามตร้ะหน้กเก่�ยวก้บขยะทะเล	และสร้า้งแร้ง
จ่งใจแก่ผ้่่ท่�เก็บขยะพลาสต้ก		หร้อืการ้สร้า้งแร้งจ่งใจในการ้นำาขยะพลาสต้กกล้บเขา้ส่ร่้ะบบ	
เพื�อนำากล้บมาใชีใ้หมเ่ชีน่	การ้ร้บ้แลกขยะพลาสต้ก	เป็็นต้น
	 •	คืวร้สน้บสนุน	ส่งเสร้้มบทบาทของผ้่่ร้วบร้วมขยะแบบไม่เป็็นทางการ้	 เชี่น	 
ร้ถซึ่าเล้ง	ซึ่้�งทำาหน้าท่�ร้วบร้วมขยะพลาสต้กในร้ะด้บคืร้้วเร้ือนหร้ือชุีมชีน		ให้เป็็นส่วนหน้�ง
ของร้ะบบและกลไกการ้บร้้หาร้จ้ดการ้ขยะของหน่วยงาน		เชี่น	การ้จ้างเก็บขยะเพื�อให้เก้ด
คืวามม้�นคืงทางร้ายได้	การ้สน้บสนุนให้เก้ดการ้ร้วมต้วเป็็นชีมร้ม	สมาคืม	หร้ือสหกร้ณ	์ 
ของผ้่่ร้วบร้วมขยะพลาสต้ก
	 •	คืวร้จ้ดให้ม่การ้ฝึั่กอบร้มให้คืวามร่้เ้ก่�ยวก้บขยะทะเลและการ้จ้ดการ้ขยะท่�เก้ดจาก
การ้ทำาการ้ป็ร้ะมงหรื้อในชุีมชีนป็ร้ะมง	แก่ผ้่่ร้วบร้วมขยะท้�งท่�เป็็นทางการ้และไมเ่ป็็นทางการ้
เพื�อให้เก้ดการ้เพ้�มป็ร้ะส้ทธภ้าพการ้จ้ดการ้ขยะ
	 •	ร้่วมมือก้บชีาวป็ร้ะมงและชุีมชีนป็ร้ะมง	ในการ้จ้ดทำาโคืร้งการ้ร้ณร้งค์ื	ค้ืนหา	 
เก็บก่้	เคืร้ื�องมือป็ร้ะมงท่�สญ่่หายและนำากล้บเข้าฝัั่� ง	
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หน่วยงานภาครฐัที�เกี�ยวขอ้งกับชาวประมงพื้่�นบา้นและชุมชนประมงพื้่�นบา้น
	 หน่วยงานท่�เก่�ยวข้องก้บชีาวป็ร้ะมงและชุีมชีนป็ร้ะมงพื�นบ้าน	เชี่น	กร้มป็ร้ะมง	 
อาจพ้จาร้ณาดำาเน้นการ้ต่อไป็น่�	เพื�อให้การ้จ้ดการ้ขยะทะเลม่ป็ร้ะสท้ธภ้าพมากข้�น	
	 •	ร้วบร้วมข้อม่ลเก่�ยวก้บขยะท่�เก้ดข้�นจากการ้ทำาการ้ป็ร้ะมงหรื้อชุีมชีนป็ร้ะมง
เป็็นการ้เฉพาะ	เพื�อให้ได้ขอ้ม่ลเก่�ยวก้บป็ร้ม้าณและชีน้ดของขยะทะเลท่�เก้ดข้�น	ซึ่้�งอาจจำาแนก
ตามล้กษณะของชุีมชีนหรื้อตามฤด่กาล	เชี่น	ฤด่มร้สุมท่�ม่คืลื�นลมแร้ง	อาจม่การ้พ้ดพาขยะ
จากเเหล่งอื�นมาในชุีมชีน	หร้อืเคืร้ื�องมือป็ร้ะมง	เชีน่	อวน	หร้อืลอบ	เสย่หายและกลายเป็็นขยะ
	 •	สน้บสนุนชีาวป็ร้ะมงและชุีมชีนป็ร้ะมงพื�นบา้น	ในการ้ค้ืนหาเก็บก่	้เคืร้ื�องมือป็ร้ะมง
ท่�สญ่่หายและนำากล้บเขา้ฝัั่� ง	
	 •	พ้ฒนาว้ธ่การ้	หร้ือชี่องทาง	การ้ร้ายงานข้อม่ลการ้พบขยะทะเล	หร้ือเคืร้ื�องมือ
ป็ร้ะมงท่�ส่ญ่หายโดยชีาวป็ร้ะมง	ซึ่้�งอาจนำามาใชี้ร้่วมก้บการ้ร้ายงานข้อม่ลการ้ทำาการ้
ป็ร้ะมง		 •	คืวร้ผ่ล้ตสื�อป็ร้ะชีาส้มพ้นธ	์จ้ดอบร้มให้คืวามร่้เ้ก่�ยวก้บขยะทะเลและการ้จ้ดการ้
ขยะท่�เก้ดจากการ้ทำาการ้ป็ร้ะมงหร้ือในชุีมชีนป็ร้ะมง	ให้แก่ชีาวป็ร้ะมงและชุีมชีนป็ร้ะมง 
พื�นบ้าน	เพื�อให้เก้ดการ้เพ้�มป็ร้ะสท้ธภ้าพการ้จ้ดการ้ขยะ

เอกชน และองค์กรพื้ฒันาเอกชน
	 •	คืวร้จ้ดให้ม่การ้อบร้มแลกเป็ล่�ยนคืวามร่้แ้ละป็ร้ะสบการ้ณด้์านการ้บร้้หาร้จ้ดการ้
ขยะ	เพื�อพฒ้นาศ้กยภาพการ้จ้ดการ้ขยะชุีมชีนให้แก่ชีาวป็ร้ะมงและชุีมชีนป็ร้ะมง
	 •	ป็ร้ะสานคืวามร่้วมมือก้บองค์ืกร้ป็กคืร้องส่วนท้องถ้�น	หน่วยงานภาคืร้้ฐ	ในการ้
สน้บสนุนหร้อืจ้ดหาแหล่งทนุเพื�อใช้ีในการ้จ้ดการ้ขยะ
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ต่วอย่างแบบเกี่บรวบรวมข้อมูลเกี่�ยวกี่บขยะทะเลจากี่เรือประมงพื้
�นบ้าน

 

 

 

แบบบนัทกึขอ้มลูการท าการประมงและขยะท
ีเ่กดิจากการท าการประมง

โครงการวจิัย  Strengthening of m
arine debris m

anagem
ent on sm

all-scaled fishing vessels and 
                          com

m
unity for sustainable m

arine debris reduction

ส  ำหรบัเรอืประมง
ช ือ่-นามสกลุ ผูบ้นัทกึขอ้มลู

..........................................................
แบบสมัภาษณ์

 เลขท
ี่

............

หมายเหต/ุ
ชนดิ

จ านวน
ท
ีใ่ช ้

(หอ่)

ชนดิ
ปรมิาณ

 (กก)
ราคา
/กก.

ไป
กลบั

พลาสตกิ
อวน 
ลอบ 
เชอืก
คร่าว

ขวด
แกว้

ส ืง่ 
สกปรก/
อืน่ๆ

ชนดิ
จ านวน

สาเหตุ
พกิัดท

ีห่าย
อืน่ๆ ท

ี่
อยาก
เขยีน

เหตผุล
ท
ีไ่ม่

ออก
ทะเล

จ านวน
คนลง
เรอื

ว/ด/ปี
เครือ่งมอืประมง

เวลา
สตัวน์ ้าท

ีไ่ด
้

ขยะท
ีต่ดิเครือ่งมอืประมง (กก.)

ถา้เครือ่งมอืประมงหายฯ

ขวดน ้าขาว
ขุน่ ขวดนม 
ถุงซ ือ้ของ 
ขวด
น ้ามันเครือ่ง
 ลงั  (HDPE)

ถุงซปิ 
หลอดดดู 
ถุงเย็น  
(LDPE)

ขวดน ้าดืม่
ใส ขวดน ้า
ผลไม ้
กลอ่งใสใส ่
ของหวาน/
ขนม (PVC)

ถาดใส ่
อาหาร 
ถว้ย
ไอศกรมี 
(PS)

กลอ่งโฟม
ใสอ่าหาร 
โฟมกันกระ
เทอืน (EPS)

ขวด
น ้าอัดลม 
ขวดน ้าปลา
 น ้าดืม่ 
ตลบัยา (PET) ถุงรอ้น 

หลอด
กาแฟ 
ถว้ย
พลาสตกิ
รอ้น (PP)

แกว้ขวด
เล็ก 
(กระทงิแดง
 เอ็ม100 
150)

แกว้ขวด
ใหญ

 ่(ขวด
น ้าหวาน, 
ขวดน ้า
ผลไม)้

กระป๋อง
โคก๊ เป๊ปซ ี่
 ถุงขนม
ฟอยล ์
(อะลมูเินยีม) กระป๋องนม

 ผลไม้
กระป๋อง 
อาหาร
กระป๋อง 
(เหล็ก)

หนา้กาก
อนามัย

ถ่าย
ไฟฉาย

กลอ่งนม
(กระดาษ)

กน้บหุรี่
ชนดิพลาสตกิ (จ านวนช ิน้/แผน่)

แกว้ (จ านวนช ิน้)
โลหะ

ว/ด/ป
อืน่ๆ



16

ต่วอย่างแบบเกี่บรวบรวมข้อมูลเกี่�ยวกี่บขยะทะเลจากี่ชุมชนประมงพื้
�นบ้าน
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