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บทนำ 
 
 เนื่องจากพลาสติกเป็นวัสดุที่มีความคงทนต่อสารเคมี มีน้ำหนักเบาและต้นทุนผลิตต่ำ๑ พลาสติก 
จึงเป็นวัสดุที่สามารถใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์จึงทำให้มีการใช้พลาสติกอย่างแพร่หลายในภาคการผลิต  
นอกจากนี้ แนวโน้มการใช้พลาสติกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการพัฒนาของอุตสาหกรรมและระบบ
เศรษฐกิจจากอุปสงค์ของวัสดุคุณภาพที่เพิ่มขึ้น ทำให้กระบวนการผลิตมีการพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการดังกล่าว จำนวนของพลาสติกจึงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากการผลิตพลาสติกตั้งแต่  
ปี ค.ศ. ๑๙๕๐ - ๒๐๑๘ มีการผลิตประมาณ ๖.๓ พันล้านตันทั่วโลกและได้เพิ่มขึ้นจากปีละ ๒ ล้านตันเป็น 
๓๘๐ ล้านตันทั่วโลก๒ โดยการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์พลาสติกและการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้สร้างความ
กังวลให้กับประชาคมโลก เนื่องจากเป็นพลาสติกจำนวนมากไม่ถูกนำมาแปรรูปและนำกลับมาใช้ใหม่ 
(recycle) จึงมีจำนวนพลาสติกร้อยละ ๗๙ กลายเป็นขยะสะสมที่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม๓ อีกทั้งปัญหา
ขยะพลาสติกไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการทิ้งพลาสติกลงทะเลส่งผล
ให้ทะเลและมหาสมุทรกลายเป็นแหล่งสะสมขยะพลาสติกขนาดใหญ่และกลายเป็นภัยคุกคามต่อสิ่งมีชีวิตใน
ระบบนิเวศทางทะเล ซึ่งปัญหาดังกล่าวไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบในระดับชาติเท่านั้น หากแต่ยังเป็นวิกฤต
ข้ามพรมแดนที่ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางในหลายพื้นท่ีอีกด้วย 
 ภูมิภาคเอเชียเป็นหนึ่งในแหล่งขยะพลาสติกท่ีใหญ่ที่สุดในโลก ในแต่ละปีขยะพลาสติกกว่า ๘ ล้านตัน
ถูกทิ ้งลงสู ่ทะเลและมหาสมุทร โดยมากกว่าร้อยละ ๕๐ เป็นขยะที ่มาจากประเทศในเอเชีย ได้แก่  
จีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย๔ ซึ่งขยะพลาสติกในมหาสมุทรร้อยละ ๘๐ มีที่มาจาก 
แหล่งน้ำหรือแม่น้ำในเอเชียทั้งสิ้น เนื่องจากเป็นภูมิภาคที่มีประชากรจำนวนมากอาศัยอยู่บริเวณลุ่มน้ำ
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ประกอบกับการขาดระบบการจัดการขยะที่ดีและขาดการสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชน จึงทำให้มี
ขยะสะสมจำนวนมากและไหลลงสู ่มหาสมุทรในที่สุด๕  ทั ้งนี ้ สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic  
Forum) คาดการณ์ว่าหากไม่มีการจัดการขยะที่ดีและไม่มีการเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลาสติกภายในปี 
ค.ศ. ๒๐๕๐ (พ.ศ. ๒๕๙๓) จะมีปริมาณของพลาสติกรวมกันมากกว่าปลาทั ้งหมดในมหาสมุทร  
ซึ่งไม่เพียงแต่จะสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศทางทะเล แต่ยังส่งผลต่อวิถีชีวิตมนุษย์ 
และเศรษฐกิจของประเทศได้อีกด้วย๖   
 ประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เว ียดนาม และไทย เป็นประเทศที ่มีการปล่อยขยะพลาสติก 
ลงสู่ทะเลและมหาสมุทรมากท่ีสุด โดยอินโดนีเซียมีปริมาณขยะพลาสติกในทะเล ๐.๔๘ – ๑.๒๙ เมตริกตัน
ต่อปี ฟิลิปปินส์ ๐.๒๘ – ๐.๗๕ เมตริกตันต่อปี เวียดนาม ๐.๒๘ – ๐. ๗๓ เมตริกตันต่อปี ในขณะเดียวกัน
ประเทศไทยและมาเลเซียก็มีปริมาณขยะพลาสติกในทะเลถึง ๐.๑๕ – ๐.๔๑ เมตริกตันต่อปี และ ๐.๑๔ – 
๐.๓๗ เมตริกตันต่อปี ตามลำดับ โดยกลุ่มประเทศดังกล่าวมีการจัดการขยะพลาสติกที่ไม่ถูกต้องและขาด
ระบบการจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืนจึงทำให้เป็นประเทศที่มีขยะพลาสติกจำนวนมาก ๗ นอกจากนี้ 
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังมีปริมาณการนำเข้าขยะพลาสติกท่ีเพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจาก ๘๓๖,๕๒๙ 
ตัน เป็น ๒,๒๖๕,๙๖๒ ตัน ภายใน ๓ ปี๘ โดยประเทศมาเลเซีย เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย และเมียนมา 
เป็นกลุ่มประเทศที่มีแนวโน้มการนำเข้าขยะพลาสติกมากที่สุดในภูมิภาค ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 
ประเทศดังกล่าวมีปริมาณการนำเข้าขยะพลาสติกท่ีเติบโตอย่างต่อเนื่อง๙ จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า
สถานการณ์ขยะพลาสติกในทะเลของภูมิภาคเป็นที่น่าวิตกกังวลมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี  
การจัดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะความร่วมมือ 
ในระดับภูมิภาค เนื่องจากเป็นขยะพลาสติกทะเลในอาเซียนเป็นปัญหาข้ามพรมแดนจึงส่งผลต่อประเทศ
สมาชิกอาเซียนหลายประเทศ บทความฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอกลไกการจัดการแก้ไขปัญหา
ขยะทะเลของอาเซียนเพื่อสะท้อนถึงศักยภาพและประสิทธิภาพของสถาบันหลักของภูมิภาค และเพื่อการ
พัฒนากลไกเพ่ือจัดการปัญหาดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพต่อไป  
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กลไกของอาเซียนในการจัดการปัญหาขยะพลาสติกทะเลในภูมิภาค 
 
 เนื่องจากปัญหาขยะพลาสติกทะเลเป็นปัญหาที่มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงและสร้างผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะระบบนิเวศทางทะเลและทรัพยากรธรรมชาติในทะเล โดยองค์การกองทุน
สัตว์ป่าโลกสากล (World Wide Fund for Nature: WWF) รายงานว่า ในแต่ละปีมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 
ในทะเล เช่น วาฬ โลมา และแมวน้ำ ต้องตายเพราะพลาสติกกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ตัว โดยร้อยละ ๔๐ มีสาเหตุ 
มาจากการกินพลาสติก ซึ ่งสันนิษฐานว่าพลาสติกดังกล่าวอาจมีลักษณะคล้ายกับปลาหรือหมึกทะเล 
ขนาดเล็กที่เป็นอาหารของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม๑๐ ปัญหาขยะพลาสติกทะเลไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมเท่านั้น หากแต่ยังส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศในด้านการท่องเที่ยวได้อีกด้วย 
เนื่องจากขยะทะเลจำนวนมากท่ีลอยบนผิวน้ำหรือที่ถูกพัดเข้าชายฝั่งได้ทำลายความสวยงามของทัศนียภาพ
ทางทะเลลง  ยิ่งไปกว่านั้น ปัญหาขยะพลาสติกในทะเลยังเป็นปัญหาข้ามพรมแดนที่เป็นความท้าทายระดับ
โลก จึงทำให้ประเด็นดังกล่าวเป็นที่สนใจร่วมกันของหลายประเทศ สำหรับภูมิภาคภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ สถานการณ์ขยะทะเลในภูมิภาคได้สร้างความตึงเครียดให้กับผู้นำของประเทศสมาชิกเป็นอย่างยิ่ง 
จะเห็นได้ว่าประเทศสมาชิกอาเซียนครึ่งหนึ่งติดอันดับประเทศที่สร้างขยะพลาสติกทะเลมากที่สุดในโลก  
ทั้งยังพบสัตว์ทะเลในภูมิภาคจำนวนมากตายเพราะบริโภคขยะพลาสติก และเป็นผลมาจากความไม่สมบูรณ์
ของระบบนิเวศทางทะเล ดังที่เห็นได้จากการพบเศษพลาสติกกว่า ๑ ,๐๐๐ ชิ้นในซากวาฬเกยตื้นที่พบ 
ในอินโดนีเซีย๑๑ กรณกีารตายของพะยูนมาเรียมในประเทศไทย หรือกรณีการพบเศษพลาสติกในเต่าทะเลที่
ฟิลิปปินส์๑๒  นอกจากนี้ยังมีรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์สัตว์ทะเลหายากที่เสี่ยงสูญพันธุ์ ซ่ึงพบว่า เต่าทะเล 
พะยูน โลมา และวาฬเกยตื้นเฉลี่ยปีละ ๔๐๐ ตัว แบ่งเป็นเต่าทะเลร้อยละ ๕๔ โลมาและวาฬร้อยละ ๔๑ 
และพะยูนร้อยละ ๕๑๓ สถานการณ์ดังกล่าวล้วนแต่สะท้อนถึงผลกระทบที่รุนแรงอันเนื่องมาจากปัญหาขยะ
พลาสติกในทะเลทั้งสิ้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการจัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน 
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 แม้กลไกการจัดการปัญหาขยะพลาสติกทะเลของอาเซียนในระดับแผนงานหลักของภูมิภาค 
โดยเฉพาะแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๘ (ASEAN Socio-Cultural 
Community Blueprint 2025) ยังมิได้มีการกล่าวถึงมาตรการหรือยุทธศาสตร์เฉพาะสำหรับการจัดการ
ปัญหาขยะพลาสติกทะเลโดยตรง คงมีเพียงการกำหนดแนวทางการอนุรักษ์และจัดการความหลากหลาย 
ทางชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการใช้มาตรการเชิงกลยุทธ์ด้วยการนำแนวปฏิบัติ
ที ่ดีมาปฏิบัติและพัฒนานโยบายในการจัดการปัญหาสิ ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน เช่น ปัญหามลภาวะ  
การเคลื่อนย้ายและการกำจัดสารเคมีและขยะมีพิษ เป็นต้น  แต่อย่างไรก็ตาม ภายใต้ประชาคมดังกล่าว 
มีการตั้งคณะทำงานและจัดการประชุมเฉพาะด้านขึ้น เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือและแสวงหาแนวทาง 
ในการจัดการปัญหาด้านสิ ่งแวดล้อมโดยเฉพาะซึ ่งครอบคลุมถึงปัญหาขยะพลาสติกทะเลในภูมิภาค  
อาทิ การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม (ASEAN Ministerial Meeting on the Environment) 
การประชุมคณะทำงานด้านสิ ่งแวดล้อมทะเลและชายฝั ่ง (ASEAN Working Group on Coastal and 
Marine Environment) การประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางช ี วภาพ  (ASEAN Working Group on Nature Conservation and Biodiversity)  คณะทำงาน
อาเซียนด้านเคมีและขยะ (ASEAN working group on chemicals and waste)๑๔ การประชุมเจ้าหน้าที่
อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม (ASEAN Senior Officials on the Environment: ASOEN) การประชุม
อาเซียนว่าด้วยประเด็นทางทะเล (ASEAN Maritime Forum) เป็นต้น ซึ่งที่ประชุมต่าง ๆ เริ่มมีการหารือ
เรื่องปัญหาขยะพลาสติกทะเลในอาเซียนมากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้จากการประชุมคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม
ทะเลและชายฝั่ง (ASEAN Working Group on Coastal and Marine Environment) ครั้งที่ ๒๐ จัดขึ้น
เมื ่อวันที ่ ๒๙ – ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ จังหวัดภูเก็ต ที ่ประชุมได้เน้นย้ำถึงการดำเนินการ 
ตามโครงการหลัก 3R ซึ่งประกอบด้วยการลด (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และการแปรรูป (Recycle) 
พลาสติก รวมถึงยกระดับความร่วมมือเพื่อลดปัญหาขยะทะเลในอาเซียน ทั้งความร่วมมือในระดับภูมิภาค
และความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาของอาเซียน เช่น ส่งเสริมโครงการกลไกการหารือระดับภูมิภาค 
ที่เพิ ่มพูนระหว่างสหภาพยุโรป - อาเซียน (Financing Agreement of the Enhanced Regional EU-
ASEAN Dialogue Instrument : E-READI) ในเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) สนับสนุน
ข้อเสนอของอาเซียนและนอร์เวย์เรื่องการสร้างขีดความสามารถในระดับภูมิภาคเพ่ือลดมลพิษจากพลาสติก 
(ASEAN-Norway Proposal on Regional Capacity Building of Reducing Plastic Pollution) ส่งเสริม
ความร่วมมืออาเซียน – อินเดีย ในเรื่องขยะทะเล เป็นต้น รวมทั้งสนับสนุนให้มีการจัดทำแผนดำเนินการ 
และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านสิ่งแวดล้อมของแต่ละประเทศ
เพื่อการเข้ามีส่วนร่วมจัดการปัญหาขยะพลาสติกทะเล ในขณะเดียวกัน อาเซียนก็ได้มีการจัดกิจกรรม 
และการประชุมพิเศษขึ ้นเพื ่อส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการปัญหาขยะพลาสติกทะเลในภูมิภาค  
เช่น การประชุมอาเซียนเรื่องการลดเศษขยะในทะเล จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๒ – ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐  

 

 ๑๔ เปลี่ยนชื่อคณะทำงานจากเดิมในชื่อ คณะทำงานอาเซียนด้านข้อตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม (ASEAN 
Working Group on Multilateral Environmental Agreements: AWGMEA) เป็นคณะทำงานอาเซียนด้านเคมีและขยะ
(ASEAN working group on chemicals and waste) เพื ่อขยายขอบเขตการดำเนินงานให้กว้างขึ้นและครอบคลุมถึง
ความร่วมมือด้านการจัดการขยะในภูมิภาค 
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ที่จังหวัดภูเก็ต โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ของประเทศไทย ซึ ่งได้ร ับการสนับสนุนจากสำนักเลขาธิการอาเซียนและองค์กรระหว่างประเทศ 
เพ ื ่ อการอน ุ ร ั กษ ์ ธรรมชาติ  ( International Union for Conservation of Nature: IUCN) ภายใต้  
การประชุมได้มีการทบทวนสถานการณ์มลพิษทางทะเลในภูมิภาคและระดับโลก และแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการขยะพลาสติกทะเล การประชุมอาเซียนได้มีการจัดประชุมเรื ่อง  
การจัดการขยะพลาสติกและบรรจุภัณฑ์พลาสติกขึ้น เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม – ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ที่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งได้มีการหารือเกี่ยวกับแนวทางการออกแบบและการผลิตบรรจุภัณฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อม 
การรวบรวม การคัดแยก และการรีไซเคิลขยะ และการจัดการขยะจากแหล่งขยะบนภาคพื้นสู ่ทะเล 
เพื ่อลดมลพิษทางทะเล  นอกจากนี้ ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพอาเซียน (ASEAN Centre for 
Biodiversity: ACB) ย ังม ีบทบาทในการการศ ึกษาและว ิจ ัยผลกระทบจากขยะพลาสต ิกในทะเล 
ต่อความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพต่อไปอีกด้วย 
 นอกจากนี ้ ป ัญหาขยะพลาสติกทะเลในภูม ิภาคยังเป ็นหนึ ่งในวาระสำคัญของการประชุม  
สุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๔ (34th ASEAN Summit) โดยที่ประชุมได้มีการรับรองเอกสารสำคัญ ๒ ฉบับ 
ที่เกี่ยวกับการจัดการขยะพลาสติกทะเลในภูมิภาค ได้แก่ ปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเล 
ใ นภ ู ม ิ ภ าคอ า เ ซ ี ย น  ( The Bangkok Declaration on Combating Marine Debris in the ASEAN 
Region)๑๕ ได้รับการผลักดันโดยประเทศไทย และกรอบปฏิบัติงานอาเซียนว่าด้วยขยะทะเล (ASEAN 
Framework of Action on Marine Debris)๑๖ เพ ื ่ อ ใช ้ เป ็นแนวทางปฏ ิบ ัต ิ ร ่ วมกั นด ้ านนโยบาย 
เพ่ือลดปริมาณขยะทะเลโดยมีสาระสำคัญดังนี้  
 
 กรอบการดำเนินงานที่ ๑ นโยบายและแผนงาน  
  ก. สนับสนุนการเจรจาด้านนโยบายในระดับภูมิภาคในเรื่องการป้องกันและการลดขยะ
พลาสติกทะเลจากภาคพื ้นดินและขยะพลาสติกจากการประมง โดยเน้นย้ำถึงการแบ่งปันข้อมูล  
และองค์ความรู้ ตลอดจนส่งเสริมการทำงานร่วมกันในระดับภูมิภาค 
  ข. กำหนดมาตรการเชิงนโยบายในหลายภาคส่วนเพื่อจัดการปัญหาขยะพลาสติกทะเล 
ให้เป็นวาระสำคัญระดับชาติและการพัฒนาของอาเซียน 
  ค. สนับสนุนให้ประเทศสมาชิกอาเซียนดำเนินการตามกฎหมายและความตกลงระหว่าง
ประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ เช่น อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของ
ของเสียอันตรายและการกำจัด (Basel Convention on the Control of Trans-boundary Movements 
of Hazardous Wastes and Their Disposal) มติสมัชชาสหประชาชาติด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องการขยะ 

 

 ๑๕ ดูเอกสารฉบับเต็มได้ที ่ https://asean.org/storage/2019/06/2.-Bangkok-Declaration-on-Combating-
Marine-Debris-in-ASEAN-Region-FINAL.pdf 
 

๑๖ ด ู เ อกสารฉบ ับ เต ็ ม ได ้ ท ี ่  https://environment.asean.org/wp-content/uploads/2019/06/ASEAN-
Framework-of-Action-on-Marine-Debris-FINAL.pdf 

https://asean.org/storage/2019/06/2.-Bangkok-Declaration-on-Combating-Marine-Debris-in-ASEAN-Region-FINAL.pdf
https://asean.org/storage/2019/06/2.-Bangkok-Declaration-on-Combating-Marine-Debris-in-ASEAN-Region-FINAL.pdf
https://environment.asean.org/wp-content/uploads/2019/06/ASEAN-Framework-of-Action-on-Marine-Debris-FINAL.pdf
https://environment.asean.org/wp-content/uploads/2019/06/ASEAN-Framework-of-Action-on-Marine-Debris-FINAL.pdf
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ทะเลและไมโครพลาสต ิก (UN Environment Assembly resolutions 3/7 on Marine Litter and 
Microplastics)  
  ง. พัฒนาแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคในการต่อต้านขยะพลาสติกทะเล 
 กรอบการดำเนินงานที่ ๒ ด้านการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างขีดความสามารถ 
  ก. รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของภูมิภาคเกี่ยวกับสถานการณ์และผลกระทบของขยะพลาสติก
ทะเลในภูมิภาค  
  ข. ส่งเสริมขีดความสามารถในระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับท้องถิ่นในการพัฒนา 
และปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ รวมถึงความริเริ่มต่าง ๆ  
  ค. ยกระดับองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การถ่ายโอนเทคโนโลยีทางทะเล และสนับสนุน
นวัตกรรมในต่อต้านขยะพลาสติกทะเล 
  ง. สนับสนุนความร่วมมือและการประยุกต์ใช้องคค์วามรู้ทางวิทยาศาสตร์   
 
 กรอบการดำเนินงานที่ ๓ การสร้างความตระหนักรู้ การให้ความรู้ และการประชาสัมพันธ์ 
  ก. สนับสนุนการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสถานการณ์และผลกระทบของขยะพลาสติก
ทะเลและไมโครพลาสติก (microplastics) 
  ข. เร่งพฒันายุทธศาสตร์และโครงการสนับเพ่ือสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ประชาชนเพื่อต่อต้านขยะพลาสติกทะเล  
  ค. สนับสนุนแพลตฟอร์มสำหรับการแบ่งปันองค์ความรู้ นวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ในการต่อต้านขยะพลาสติกทะเล 
 
 กรอบการดำเนินงานที่ ๔ การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน  
  ก. สนับสนุนกิจกรรมระหว่างภาคเอกชนและสมาคมอุตสาหกรรมในการดำเนินการตาม
มาตรการสำหรับการจัดการขยะพลาสติกทะเล 
  ข. ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนและสนับสนุนการต่อต้านขยะพลาสติกทะเล 
 
บทสรุป  
 
 ปัจจุบันขยะพลาสติกทะเลเป็นปัญหาข้ามพรมแดนที่สร้างความกังวลทั้งในระดับชาติ  ระดับภูมิภาค 
และในระดับสากล เนื่องจากปริมาณขยะพลาสติกทะเลมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและส่งผลกระทบ 
ในหลากหลายด้าน เช่น ผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล สุขภาวะของมนุษย์ และผลกระทบในเชิง
เศรษฐกิจ เป็นต้น จึงเกิดเป็นความพยายามในการผลักดันความร่วมมือเพื ่อจัดการปัญหาดังกล่าว 
โดยกลไกที ่อาเซียนใช้ในการตอบสนองต่อปัญหาขยะพลาสติกทะเลในภูมิภาค เป็นไปลักษณะของ 
การจัดประชุมเพื่อหารือระหว่างผู้นำของประเทศสมาชิก ผลลัพธ์ที่ได้จากการประชุมจึงเป็นมาตรการ 
เชิงนโยบาย การบูรณาการความร่วมมือจะเกิดขึ ้นโดยภาครัฐบาลเป็นผู้ริเริ ่มแล้วจึงกำหนดแนวทาง  
และส่งเสริมภาคเอกชนหรือประชาชนดำเนินการ กลไกดังกล่าวจึงแสดงให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้มีส่วนได้
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ส่วนเสียโดยตรงในปัญหาขาดการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือร่วมกำหนดนโยบายเพื่อการแก้ไขปัญหา 
หากภาคประชาสังคมได้มีโอกาสร่วมกำหนดนโยบายและดำเนินการจะทำให้ได้แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ 
ตรงตามสภาพอย่างแท้จริง ทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนกับสถาบัน
อาเซียนอันเป็นรากฐานที่มั่นคงให้กับประชาคมอาเซียนได้อีกด้วย 
 ทั ้งนี ้ แม้จะมีการรับรองปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน 
แต่เอกสารดังกล่าวเพียงแต่สะท้อนถึง เจตนารมณ์อันมุ ่งมั ่นของอาเซียนที ่จะพัฒนาความร่วมมือ 
ในการจัดการปัญหาขยะพลาสติกทะเลในภูมิภาคร่วมกันอย่างเต็มที่และแสดงให้เห็นถึงการรับรู้ถึงปัญหา 
ที่เกิดขึ้นเท่านั้น แต่ก็ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายที่จะช่วยกระตุ้นให้ประเทศสมาชิกเร่งจัดการปัญหาขยะ
พลาสติกทะเล  อย่างไรก็ดี แม้การจัดทำกรอบปฏิบัติงานอาเซียนว่าด้วยขยะทะเลจะทำให้เห็นถึง 
ความพยายามร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียนในการแสวงหาแนวทางเพื ่อจัดการปัญหาดังกล่าว  
อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น แต่โดยสาระสำคัญของกรอบปฏิบัติงานก็ไม่ได้มีการมุ่งเน้นถึงการออกแบบ 
และการผลิตผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพ่ือป้องกันต้นเหตุของปัญหา  นอกจากนี้ กรอบปฏิบัติงาน
อาเซียนว่าด้วยขยะทะเลก็ไม่ได้มีการกล่าวถึงปัญหาการนำเข้าขยะจากประเทศอื่น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสาเหตุ
สำคัญที่ส่งผลให้พลาสติกในภูมิภาคมีจำนวนมาก ซึ ่งหากมีการกำหนดมาตรการลดการนำเข้าขยะ 
ก็จะช่วยบรรเทาปัญหาขยะพลาสติกล้นทะเลของภูมิภาคลงได้  


