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องค์กรอนุรักษ์มหาสมุทร
(Ocean Conservancy)

องค์กรอนุรักษ์มหาสมุทรสนับสนุนการดูแล
ความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของ
ระบบนิเวศทางทะเล ควบคู่กับการต่อต้าน
กิจกรรมที่คุกคามสิ่งมีชีวิตในทะเล โดยเน้นการ
ทำงานวิจัย โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา และ
การรณรงค์ด้วยข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อเผย
แพร่ข้อมูลความรู้ จุดประกายความสนใจ
รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพของประชาชนให้
ช่วยกันลงมือรักษาท้องทะเลและบอกต่อเรื่องนี้
สู่สังคม องค์กรอนุรักษ์มหาสมุทรจะยังมุ่งมั่นทำ
หน้าที่นี้ต่อไปเพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญ
ในการดูแลท้องทะเลของพวกเราทุกคน

กิจกรรมทำความสะอาดชายหาดสากล
(International Coastal Cleanup)

กิจกรรมทำความสะอาดชายหาดสากลเป็น
โครงการภายใต้การดูแลขององค์กรอนุรักษ์
มหาสมุทร เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือระหว่าง
อาสาสมัครและองค์กรต่างๆ ทั่วโลก โดยมี
เป้าหมายเพื่อชักชวนให้ผู้คนจากประเทศต่างๆ
มาช่วยกันเก็บขยะทะเลออกจากชายหาดและ
เส้นทางน้ำธรรมชาติ ช่วยกันจำแนกแหล่งที่มา
ของขยะทะเล และช่วยกันเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของตนเพื่อลดปริมาณขยะทะเล
ตั้งแต่ต้นทาง
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แคลิฟอร์เนีย

แนะนำการใช้คู่มือ

คู่

มือขยะทะเลและกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดสากลจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานอ้างอิงในการจัดหมวดหมู่ของขยะทะเล ซึ่งจะช่วยให้อาสาสมัคร
สามารถจำแนกประเภทของขยะทะเลได้อย่างถูกต้อง ภายในเล่มอธิบายข้อมูล
เบื้ อ งต้ น ที่ ค วรอ่ า นและทำความเข้ า ใจก่ อ นเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม โดยเฉพาะหั ว ข้ อ
“รู้ก่อนลงมือ” ในหน้า 10 ที่แนะนำการเตรียมตัวและอุปกรณ์ ให้พร้อมรับมือกับ
สถานการณ์ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ระหว่ า งเก็ บ ขยะทะเล เช่ น พบสั ต ว์ เ กยตื้ น หรื อ ต้ อ ง
จัดการวัตถุมีคม
ทั้งนี้ ความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลมีความ
สำคัญยิ่ง เพราะนักวิจัยจะสามารถวิเคราะห์และ
วางแผนรับมือกับต้นทางของขยะทะเล
ได้อย่างแม่นยำ ถ้าจำนวนและประเภทของขยะ
ซึ่งรวบรวมได้ในแต่ละปีใกล้เคียงกับความเป็น
จริงมากที่สุด ความพยายามรวบรวมข้อมูล
ของอาสาสมัครจึงไม่เพียงมีส่วนช่วยเปลี่ยนแปลง
มุมมองความคิดของผู้คนที่มีต่อท้องทะเล
อาสาสมัครควรทำงานร่วมกันเป็นทีม
โดยมอบหมายให้คนหนึ่งบันทึกแบบบันทึกข้อมูล แต่ยังเพิ่มศักยภาพการจัดการปัญหาขยะ
ในสังคมด้วยเช่นกัน
ส่วนที่เหลือช่วยกันขานชื่อและจำแนกประเภท
ของขยะทะเลก่อนจะเก็บออกจากชายหาด
หากพบขยะไม่เข้าข่ายตามรายการที่กำหนด
ควรพิจารณาความเหมาะสมเพื่อแยกบันทึก
ในส่วนของขยะแปลกหรือขยะที่ชุมชนควรใส่ใจ
ซึ่งกระบวนการนี้จะยิ่งง่ายและรวดเร็วขึ้น
เมื่อได้ทำความคุ้นเคยกับรายการขยะทะเล
ในแบบบันทึกข้อมูลก่อนปฏิบัติจริงในภาคสนาม
หากได้ลงมือทำความสะอาดชายหาดสักครั้ง
เราจะพบว่าทุกสิ่งในชีวิตประจำวันถูกทิ้งให้
กลายเป็นขยะทะเลได้ทั้งสิ้น รายการที่ปรากฏ
บนแบบบันทึกข้อมูลก็เป็นเพียงขยะส่วนใหญ่
ที่สามารถพบได้บนชายหาดทั่วโลก มันยังมี
ขยะอื่นๆ นอกเหนือจากรายการเหล่านั้นด้วย
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บทนำ
คอสตาริกา

ข

ยะทะเลไม่ใช่แค่สิ่งรบกวนทัศนียภาพของนักท่องเที่ยวหรือชาวเรือ เพราะ
มั น คื อ หนึ่ ง ในปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ส ร้ า งความเดื อ ดร้ อ นอย่ า งทั่ ว ถึ ง
ทั้งต่อมหาสมุทร ชายหาด และแม่น้ำลำธารสายที่ไหลจากแผ่นดินตอนใน
การเพิ่ ม ขึ้ น ของปริ ม าณขยะทะเลในวั น นี้ เ ป็ น ผลสื บ เนื่ อ งจากปั จ จั ย เกี่ ย วข้ อ ง
หลายประการ อาทิ ลักษณะทางกายภาพ ระบบนิเวศ วัฒนธรรม สภาพเศรษฐกิจและ
สังคม ซึ่งประจักษ์ชัดแล้วว่า มันกำลังคุกคามความยั่งยืนของพื้นที่ชายฝั่งทะเล
อันเปราะบาง เช่นเดียวกับที่กำลังทำร้ายสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์
รวมถึงมนุษย์ทั่วโลก โดยส่วนหนึ่งของขยะทะเลที่พบในน่านน้ำต่างๆ เป็นผลลัพธ์
จากพฤติกรรมการกิน ดื่ม สูบ รวมถึงข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน และอีก
ส่วนหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือขยะทะเลที่มาจากกิจกรรมคมนาคมขนส่งทางทะเล
การประมง และภาคอุตสาหกรรมการผลิต
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ขยะทะเลคือขยะใดใดก็ตามที่พวกเราสร้างขึ้น
แต่แทนที่จะถูกกำจัดด้วยวิธีการที่เหมาะสม
มันกลับไหลไปรวมกันอยู่ในมหาสมุทร ทั้งที่เป็น
ผลสืบเนื่องจากการกระทำของมนุษย์โดยตรง
เช่น การทิ้งขยะลงทะเล ระบบจัดการขยะที่ด้อย
ประสิทธิภาพ และโดยอ้อม เช่น ลมและน้ำ
พัดพาขยะจากชุมชนออกสู่ทะเล
ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นกับองค์
ประกอบของขยะชุมชนในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา
เมื่อขยะอินทรีย์ซึ่งย่อยสลายได้ถูกแทนที่ด้วย
ซากของวัสดุสังเคราะห์ในปริมาณที่มากขึ้น
เรื่อยๆ พลาสติกซึ่งทนทานและเสื่อมสภาพช้า
กลายเป็นวัตถุดิบที่ได้รับความนิยมแพร่หลาย
ในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์ เรือ
หีบห่อบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม
สายรัดลังสินค้า ขณะที่ไนลอน (พลาสติกชนิด
หนึ่ง) ก็ถูกใช้เป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์
ประมงนานาชนิด ซึ่งจะกลายเป็นขยะตกค้าง
อยู่ในทะเลได้อีกนานหลายสิบหลายร้อยปี
ซ้ำร้ายขยะเหล่านี้ยังมีน้ำหนักเบา จึงมักโดน
คลื่นลมและกระแสน้ำพัดพาไปได้ไกลแสนไกล
นั่นยิ่งเพิ่มโอกาสที่มันจะเป็นอันตรายต่อระบบ
นิเวศและสร้างความเดือดร้อนแก่สัตว์ทะเล
ได้มากขึ้นไปอีก
แก้ว อะลูมิเนียม และโลหะอื่นๆ จากครัวเรือน
และภาคอุตสาหกรรมเป็นขยะทะเลอีกประเภท
ที่มีจำนวนค่อนข้างมาก แต่ก็ไม่มากไปกว่า
แหอวน เอ็นตกปลา ลอบดักสัตว์น้ำ ทุ่นลอย
ซึ่งถูกโยนทิ้งในทะเลหรือสูญหายระหว่าง
การใช้งาน กระทั่งกลายเป็นประเด็นสำคัญ
ที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจ

องค์กรอนุรักษ์มหาสมุทร

แม้ขยะทะเลจะมีความหลากหลายประเภทมาก
พอๆ กับผลิตภัณฑ์เพื่อการอุปโภคบริโภคในชีวิต
ประจำวัน แต่ทั้งหมดมีจุดกำเนิดร่วมกัน นั่นคือ
มนุษย์ เพราะไม่ว่าจะเป็นจังหวะเวลาใด
ในสถานที่ใด มีใครบางคนโยนทิ้งข้าวของโดย
ตั้งใจหรือไม่ได้เจตนาเสมอ เบื้องหลังของขยะ
แต่ละชิ้นจึงหมายถึงพวกเราซึ่งเป็นผู้สร้างขยะ
และผู้ทิ้งขยะในคราวเดียวกัน ก้นบุหรี่
เอ็นตกปลา ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ผ้าอนามัย
ห่วงแพ็คกระป๋องเครื่องดื่ม ขวดแก้ว กระป๋อง
อะลูมิเนียม เข็มฉีดยา ยางรถยนต์ และทุกสิ่ง
อย่างที่มีการซื้อขายใช้งานกันอยู่ทั่วโลก
กลายเป็นขยะทะเลด้วยน้ำมือของพวกเราทั้งสิ้น
อุบัติเหตุการรั่วไหลของขยะจากหลุมฝังกลบ
ใกล้ชายฝั่งทะเล การลักลอบทิ้งขยะชุมชนหรือ
ขยะอุตสาหกรรมจากเรือ ขยะจากเขตชุมชน
เมืองที่ปลิวหรือถูกพัดพาสู่ท้องทะเล ขยะจาก
นักท่องเที่ยวที่ทิ้งกันเกลื่อนชายหาด ตัวอย่าง
เหล่านี้แสดงให้เห็นว่า การกำจัดขยะโดยวิธีการ
ที่ผิดกฎหมายหรือถูกกฎหมายแต่ไร้ประสิทธิภาพ
หรือขาดการจัดการที่เหมาะสม ต่างมีส่วนร่วม
ในการสร้างขยะทะเลได้เหมือนๆ กัน และมันก็
เป็นสาเหตุพื้นฐานที่ทำให้ปัญหานี้ลุกลามใหญ่โต
ขึ้นเรื่อยๆ ดังที่รับรู้กันอยู่ในปัจจุบัน
ขยะในมหาสมุทรส่งผลกระทบต่อชีวิตสัตว์
มนุษย์ และระบบนิเวศทางทะเล มันกำลัง
ลดทอนโอกาสของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่จะเข้ามา
ใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางทะเลและ
ชายฝั่งตามกลไกทางธรรมชาติ เช่น การใช้
เป็นแหล่งวางไข่และอนุบาลตัวอ่อน ซึ่งในไม่ช้า
จะส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงผู้คน โดยเฉพาะ
ชุมชนที่ต้องพึ่งพาความอุดมสมบูรณ์ของท้อง
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ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นกับองค์ประกอบของขยะชุมชน
เมื่อขยะอินทรีย์ซึ่งย่อยสลายได้ถูกแทนที่
ด้วยซากของวัสดุสังเคราะห์ในปริมาณที่มากขึ้นเรื่อยๆ

ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา

ทะเลในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวหรือ
การทำประมง ดังนั้น การวางแผนปฏิบัติการ
ในระยะยาวจึงอาจต้องใช้เครื่องมือทางเศรษฐ
ศาสตร์ เช่น การเก็บภาษีหรือค่าปรับ มาเป็น
ตัวช่วยบรรเทาปัญหาขยะทะเลอีกทางหนึ่ง
สิ่งที่ต้องคำนึงมากกว่าการสูญเสียรายได้ของ
ชุมชนชายทะเลคือความสูญเสียของระบบนิเวศ
ในแต่ละปีมีสัตว์ทะเลจำนวนหลายพันตัวที่ต้อง
จบชีวิตลงเพราะโดนขยะทะเลพันรัดร่างกาย
หรือเผลอกินขยะทะเล ด้วยเข้าใจผิดคิดว่า
เป็นอาหาร นอกจากนี้ขยะทะเลยังสร้างความ
เดือดร้อนแก่มนุษย์ เศษแก้ว เข็มฉีดยา
อาจทิ่มตำให้ได้รับบาดเจ็บ ขณะที่แหอวน
ก็อาจเข้าไปติดขัดในใบพัดเรือ สร้างความ
เสียหายแก่มอเตอร์หรือเครื่องยนต์เรือ ซึ่งจะ
ส่งผลลูกโซ่ถึงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการ
ซ่อมแซมและบำรุงรักษา หรือแม้แต่การ
พบขยะทะเลประเภทอุปกรณ์ทางการแพทย์
และสุขอนามัย เช่น ถุงยางอนามัย ผ้าอนามัย
หรือเข็มฉีดยาก็สามารถบ่งชี้คุณภาพของ
แหล่งน้ำบริเวณนั้นได้เช่นกัน
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นับเป็นเวลานานกว่าสองทศวรรษแล้วที่รัฐสภา
ของสหรัฐอเมริกาออกกฎหมายจำนวน 3 ฉบับ
เพื่อบังคับใช้ในการควบคุมการลักลอบทิ้งขยะ
จากเรือและจัดการกับกิจกรรมบนแผ่นดินซึ่งเป็น
ต้นทางของขยะทะเล นั่นคือ พระราชบัญญัติ
วิจัยและควบคุมมลพิษพลาสติกในทะเล
พระราชบัญญัติน้ำสะอาด และพระราช
บัญญัติบรรเทา ป้องกัน และวิจัยขยะทะเล
ขณะที่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายฉบับใด
เกี่ยวข้องกับปัญหาขยะทะเลโดยตรง มีเพียง
กรอบกว้างๆ ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
ที่ควบคุมการทิ้งน้ำมันหรือของเสียและวัตถุ
อื่นๆ จากเรือทุกประเภท และพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ที่ห้ามทิ้ง
สิ่งปฏิกูล มูลฝอย หรือน้ำโสโครกลงในทางน้ำ
ทะเล และหาดทรายเท่านั้น

คู่มือขยะทะเล

สำหรับการจัดการปัญหาขยะทะเลในระดับสากล
ได้รับความสนใจจากโครงการสิ่งแวดล้อมแห่ง
สหประชาชาติอยู่พอสมควร ดังจะเห็นได้จากการ
ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลระดับ
ภูมิภาค โดยเฉพาะแผนปฏิบัติการป้องกันสิ่ง
แวดล้อมทางทะเลจากกิจกรรมบนแผ่นดิน
ซึ่งเน้นการเฝ้าระวังกิจกรรมบนแผ่นดินที่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง
และมีการจัดกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด
ไปแล้วในพื้นที่ชายฝั่งทะเลมากกว่า 70 ประเทศ
รายละเอียดการดำเนินงานเรื่องขยะทะเลของ
โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติสามารถ
เข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.unep.org/
regionalseas/marinelitter/
ภาคประชาชนเองก็เคลื่อนไหวเพื่อต่อสู้กับปัญหา
ขยะทะเลในหลายประเทศทั่วโลกด้วยเช่นกัน
โดยองค์กรอนุรักษ์มหาสมุทร (Ocean
Conservancy) ทำหน้าที่เป็นตัวกลางประสาน
งานและดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด
สากลเป็นประจำทุกปี มีอาสาสมัครจากนานา
ประเทศมาช่วยเก็บขยะชายหาดและบันทึกข้อมูล
ซึ่งในบางพื้นที่ก็ต่อยอดกิจกรรมขึ้นเป็นหลักสูตร
การเรียนรู้ระดับท้องถิ่นหรือโครงการรณรงค์ของ
ชุมชนเพื่อควบคุมแหล่งกำเนิดขยะทะเล
การรวบรวมข้อมูลที่มีความถูกต้องและแม่นยำ
ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกิจกรรมทำความ
สะอาดชายหาดสากล ในแต่ละปีองค์กรอนุรักษ์
มหาสมุทรจะวิเคราะห์ข้อมูลที่ส่งมาจากอาสา
สมัครทั่วโลกเพื่อสรุปเป็นดรรชนีขยะทะเลซึ่ง
แจกแจงข้อมูลขยะทะเลของแต่ละประเทศ
(สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกามีการแจกแจง
ข้อมูลของแต่ละรัฐด้วย)

องค์กรอนุรักษ์มหาสมุทร

มิใช่เพียงเพื่อตีพิมพ์เป็นส่วนหนึ่งของรายงาน
ประจำปี แต่คาดหวังให้เป็นเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพในการระบุต้นทางของขยะทะเล
ซึ่งจะช่วยหาทางออกและพัฒนาไปสู่กลไกการ
ควบคุมปริมาณขยะทะเลอย่างได้ผลเพื่อบรรเทา
ความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
คลื่นแห่งความสำเร็จ
การจัดงานทำความสะอาดชายหาดครั้งแรก
เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2529 ที่รัฐเท็กซัส โดยมี
อาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 2,800 คน
สามารถเก็บขยะทะเลได้ 124 ตันจากแนว
ชายฝั่งทะเลระยะทาง 195 กิโลเมตร
นับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ องค์กรอนุรักษ์
มหาสมุทร รวมถึงหน่วยงานแนวร่วมทั้งระดับ
ท้องถิ่นและระดับสากลได้ช่วยกันก่อร่างและ
ขยับขยายกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดสากล
ขึ้นทีละน้อย กระทั่งกลายเป็นพลังแห่งความ
พยายามที่ยิ่งใหญ่ ในการดูแลท้องทะเลด้วย
หัวใจของอาสาสมัครจาก 125 ประเทศ
ซึ่งถือว่าครอบคลุมน่านน้ำของมหาสมุทรสำคัญ
ของโลก ไล่เรียงไปตั้งแต่เขตอากาศหนาวเย็น
จนถึงเขตร้อนชื้นใกล้เส้นศูนย์สูตร
กิจกรรมทำความสะอาดชายหาดสากลยินดี
ต้อนรับอาสาสมัครจากทุกกลุ่มวัย นับตั้งแต่
เด็กๆ ในโรงเรียนไปจนถึงผู้สูงอายุ การเก็บขยะ
ทะเลมิได้จำกัดอยู่เฉพาะบริเวณชายฝั่งทะเล
แต่หมายความถึงแหล่งน้ำอื่นๆ เช่น ทะเลสาบ
และแม่น้ำลำธารด้วย โดยวิธีการของอาสาสมัคร
นั้นมีทั้งออกเดินเท้าตลอดแนวชายหาด การดำ
น้ำ เก็บขยะใต้น้ำ และการเก็บขยะทางเรือ
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เริ่มต้นวันนี้...เพื่อเปลี่ยนแปลงท้องทะเล
ระบบนิเวศมหาสมุทรมีความสำคัญต่อทุกสิ่ง
บนโลก แม้แต่ชีวิตของพวกเราก็ยังขึ้นอยู่กับ
ความเป็นไปของมหาสมุทร เพราะน่านน้ำเค็ม
อันกว้างใหญ่แห่งนี้ทำหน้าที่ผลิตออกซิเจน
ให้เราสูดหายใจได้เต็มปอด ผลิตอาหารให้เรา
ได้อิ่มท้อง และเป็นเหมือนเครื่องยนต์ที่คอยขับ
เคลื่อนสภาพภูมิอากาศทั่วโลก จึงไม่เกินเลย
ไปนักหากจะสรุปว่ามหาสมุทรเป็นระบบที่
เกื้อหนุนทุกสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงนี้

ชิลี

ความสำเร็จของกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด
สากลจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากขาดแรงสนับสนุน
จากอาสาสมัครหลายแสนคน หน่วยงานท้องถิ่น
ภาคประชาสังคม องค์กรธุรกิจเอกชน รวมทั้ง
หน่วยงานราชการที่เข้ามามีส่วนร่วมจัดงานใน
แต่ละปี
ในทางกลับกันกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด
สากลก็ได้มอบประสบการณ์ตรงแก่ชุมชน
ด้วยการกระตุ้นให้ลุกขึ้นมาปกป้องชายหาด
ท้องถิ่นของตน พร้อมกับชี้ให้เห็นต้นเหตุของ
ปัญหาผ่านการปรากฏตัวของขยะต่างๆ ที่ตก
ค้างอยู่บริเวณชายหาด ซึ่งยืนยันว่าระบบการ
จัดการขยะที่ใช้อยู่ยังด้อยประสิทธิภาพและ
สมควรได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม
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นัดหมายภารกิจเก็บกวาดชายหาด
กิจกรรมทำความสะอาดชายหาดสากลจัดขึ้น
เป็นประจำทุกปีในวันเสาร์ที่สามของเดือน
กันยายน แต่ก็สามารถปรับเปลี่ยนวันและเวลาได้
ตามความเหมาะสมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งอาจมี
เทศกาลสำคัญ วันหยุดราชการ หรือวันสำคัญ
ทางศาสนาที่แตกต่างกันไป
เมื่อถึงวันนัดหมาย กิจกรรมทำความสะอาด
ชายหาดในหลายต่อหลายแห่งมักดึงดูดให้ผู้คน
จากหลากวัยหลายอาชีพมารวมตัวกันโดย
พร้อมเพรียงเพื่อเป้าหมายหนึ่งเดียว นั่นคือกำจัด
ขยะทะเลที่ไม่น่ามองและอาจเป็นอันตรายต่อ
ชีวิตสัตว์ต่างๆ ออกจากพื้นที่

คู่มือขยะทะเล

ทว่าระบบที่คอยเกื้อหนุนชีวิตกำลังโดนคุกคาม
จากปัญหาขยะทะเล สภาวะโลกร้อน การทำ
ประมงอย่างเข้มข้น การปนเปื้อนมลพิษและ
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากร ซึ่งมูลค่าความ
เสียหายดังกล่าวก็มากเกินกว่าที่พวกเราทุกคน
จะจ่ายชดเชยได้ครบถ้วน มหาสมุทรที่ค่อยเขยิบ
ห่างสภาพสมดุลและปราศจากความอุดม
สมบูรณ์ย่อมไม่สามารถปกป้องชีวิตใดใดได้
ความจริงที่น่าเศร้ากว่านั้น...วันนี้ทะเลของเรา
กำลังป่วย
ความเปลี่ยนแปลงปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน
ขยะที่พวกเราทิ้งไม่เพียงก่อมลพิษในท้องทะเล
แต่ยังทำให้สัตว์ทะเลจำนวนมากบาดเจ็บ
หรือเป็นอันตรายถึงชีวิต และลดทอนความ
สวยงามตามธรรมชาติ ซึ่งกระเทือนถึงรายได้
จากการท่องเที่ยวที่ชุมชนเคยได้รับ ทว่ายัง
พอมีทางออกสำหรับการแก้ไขปัญหา
ก่อนทุกอย่างจะสายเกินไป

องค์กรอนุรักษ์มหาสมุทร

กิจกรรมทำความสะอาดชายหาดสากลที่องค์กร
อนุรักษ์มหาสมุทรริเริ่มขึ้นและลงมือกันอย่าง
จริงจังเพียงแค่ 1 วันในรอบปีอาจเป็นได้เพียง
หยดน้ำเล็กๆ ในมหาสมุทร หากพวกเราไม่
ช่วยกันขยายผลให้กว้างขึ้นด้วยการชักชวนอาสา
สมัครหน้าใหม่เข้ามาร่วมกิจกรรม เพิ่มพื้นที่
เก็บขยะชายหาด ไปจนถึงการสร้างความ
ตระหนักที่จะดูแลสุขภาพของท้องทะเลอย่าง
ต่อเนื่อง
ตอนนี้เรายังมีโอกาสที่จะสร้างก้าวยิ่งใหญ่แห่ง
ความเปลี่ยนแปลง ไม่เพียงแต่เก็บกวาดสิ่ง
ปฏิกูลต่างๆ ออกจากชายหาด แต่ที่สำคัญ
กว่านั้นคือ ลดปริมาณขยะที่ไหลลงสู่แหล่งน้ำ
และท้องทะเลโดยจัดการควบคุมที่แหล่งกำเนิด
ต้นทาง...พึงระลึกเสมอ
ขยะทุกชิ้นไม่ได้หล่นจากท้องฟ้า
แต่มาจากมือของพวกเราทุกคน
องค์กรอนุรักษ์มหาสมุทรยังคงมุ่งมั่นเดินหน้า
กิจกรรมทำความสะอาดชายหาดสากล
โดยปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นและขยายความ
ร่วมมือให้กว้างขึ้น พร้อมกับคาดหวังว่า
ประสบการณ์หนึ่งวันของการเก็บขยะชายหาด
จะกลายเป็นสัญญาใจให้อาสาสมัครเห็นความ
สำคัญและหันมาดูแลท้องทะเลในทุกเดือน
ทุกสัปดาห์ และทุกวันในที่สุด หากทุกคน
ร่วมมือกันจริงจังและทำให้สำนึกรักษาความ
สะอาดของทะเลกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
ประจำวัน เราก็จะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้
อย่างแน่นอน...ความท้าทายจะเริ่มต้นเมื่อไหร่
ขึ้นอยู่กับการนับหนึ่งของเรานั่นเอง
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ท่องขึ้นใจ...ปลอดภัยไว้ก่อน!

รู้ก่อนลงมือ
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การทำความสะอาดชายหาด
ท่องขึ้นใจ...ปลอดภัยไว้ก่อน!
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หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้ถังโลหะหรือถังพลาสติก
ขนาดใหญ่ รวมทั้งถังขนาด 5 แกลลอน ซึ่งอาจบรรจุ
วัตถุอันตรายอยู่ภายใน เช่น สีหรือสารเคมีอื่นๆ
ควรบันทึกจำนวนทั้งหมดลงแบบบันทึกข้อมูลและแจ้ง
ตำแหน่งที่พบต่อผู้ประสานงานการทำความสะอาด
ชายหาดหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องให้ดำเนิน
การเคลื่อนย้ายอย่างเหมาะสมในภายหลัง
สวมถุงมือและรองเท้าที่ปิดมิดชิดในทุกครั้งที่เข้าร่วม
กิจกรรมทำความสะอาดชายหาด เพื่อป้องกัน
อันตรายจากสิ่งมีคม
เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อพบเศษแก้ว 		
เข็มฉีดยา หรือวัตถุมีคมอื่นๆ
อย่ายกขยะทะเลที่มีขนาดใหญ่และน้ำหนักมาก
ควรแจ้งตำแหน่งที่พบแก่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อขอความ
ช่วยเหลือในการเคลื่อนย้าย
หลีกเลี่ยงการเข้าไปยังพื้นที่ที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยน
แปลง เช่น สันทราย พื้นที่ชุ่มน้ำ และระมัดระวังการ
เหยียบย่ำบนพืชพันธุ์ที่บอบบาง
เฝ้าระวังสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติและหลีกเลี่ยง
การสร้างความรบกวนแก่พวกมัน
แจ้งผู้ประสานงานการทำความสะอาดชายหาดทันที
หากพบสัตว์เกยตื้นหรือได้รับบาดเจ็บจากขยะทะเล
อย่าพยายามช่วยเหลือสัตว์เคราะห์ร้ายด้วยตนเอง
เพราะผู้ที่ไม่ได้ผ่านการฝึกฝนช่วยชีวิตสัตว์อาจยิ่ง
ทำให้มันได้รับอันตรายมากขึ้น

สิ่งที่ต้องพกพาไปด้วย
l
l
l
l
l

น้ำดื่มสะอาด
ครีมทากันแดดและหมวกปีกกว้าง
ยาทากันแมลง
รองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าอื่นๆ ที่ปิดมิดชิด
กล้องถ่ายรูปสำหรับบันทึกการทำงานของอาสาสมัคร
และขยะทะเลแปลกๆ
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l

ถุงมือผ้าหรือถุงมือหนัง (ถุงมือยางไม่เหมาะสำหรับ
งานนี้เพราะฉีกขาดง่าย)

l

การรวบรวมและบันทึกข้อมูล
l

l

l

l

l

l

l

l

อ่านทบทวนข้อความบนแบบบันทึกบันทึกข้อมูลขยะ
ทะเลโดยละเอียดทั้งสองหน้าก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
เก็บขยะทะเลทุกชิ้นที่พบออกจากชายหาด พร้อมกับ
บันทึกลงในแบบบันทึกข้อมูล
ทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยให้อาสาสมัครหนึ่งคนบันทึก
แบบบันทึกข้อมูล ส่วนที่เหลือทำหน้าที่บอกชนิดของ
ขยะทะเลที่พบและหยิบทิ้งลงถุงขยะที่เตรียมไว้
นับจำนวนชิ้นในลักษณะของกลุ่มห้าแล้วจึงสรุปตัวเลขรวม
ของขยะทะเลแต่ละประเภทในตอนสุดท้าย ดังตัวอย่าง
IIII IIII II = 12
ใช้ตัวเลขในการระบุจำนวนขยะทะเลเท่านั้น 		
อย่าใช้คำบรรยายว่า “มากมาย” หรือ “เยอะแยะ”
คำนึงถึงความถูกต้องของข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
ยิ่งข้อมูลสะท้อนภาพความเป็นจริงมากเท่าใด เรายิ่ง
สามารถรับมือกับขยะทะเลได้มากเท่านั้น การบิดเบือน
ตัวเลขจำนวนขยะทะเลจึงไม่ช่วยแก้ปัญหาแต่อย่างใด
ไม่เก็บซากธรรมชาติ เช่น เศษไม้ สาหร่าย ออกจาก
ชายหาด มันเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศบริเวณนั้น
ส่งคืนแบบบันทึกข้อมูลให้กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางประสานความ
ร่วมมือกับทางองค์กรอนุรักษ์มหาสมุทร เพื่อวิเคราะห์
ข้อมูลภาพรวมในระดับภูมิภาคหรือระดับโลกต่อไป

การทำความสะอาดใต้ทะเล
มูลนิธิโครงการเฝ้าระวังเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรที่
ทุ่มเทเวลาให้กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใต้ทะเล ผ่านทาง
การเผยแพร่ข้อมูลความรู้ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และ
การลงมือปฏิบัติ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.projectaware.org) โครงการเฝ้าระวังเข้ามา
มีส่วนร่วมในกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดสากลกับทาง
องค์กรอนุรักษ์มหาสมุทรอย่างต่อเนื่องนานหลายปี
โดยรับผิดชอบประสานงานด้านการทำความสะอาดใต้ทะเล
คู่มือขยะทะเล

l

l

l
l

l

l

ปฏิบัติตามขั้นตอนของการทำความสะอาดใต้ทะเล
อย่างเคร่งครัด
ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานเก็บขยะใต้ทะเลในแต่ละ
พื้นที่ ต้องมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเทียบเท่า
กับผู้ฝึกสอนการดำน้ำ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ร่วมกิจกรรมเก็บขยะใต้ทะเล
ทุกคนผ่านการเรียนหลักสูตรดำน้ำมาตรฐานจนได้รับ
ประกาศนียบัตรหรือบัตรดำน้ำมาแล้ว
ตรวจสอบอุปกรณ์ดำน้ำทุกชิ้นว่าอยู่ในสภาพดี
และพร้อมใช้งาน
ใช้ระบบบัดดี้เพื่อช่วยเหลือดูแลกันในระหว่างที่อยู่
ใต้น้ำและปฏิบัติตามกฎสากลว่าด้วยความปลอดภัย
ในการดำน้ำอย่างเคร่งครัด
สวมถุงมือดำน้ำเสมอเพื่อป้องกันอันตราย
อย่าพยายามเก็บกู้ขยะทะเลที่มีน้ำหนักมากหรือ
เป็นวัตถุอันตราย
หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้ถังน้ำมันขนาด 55 แกลลอน
ควรแจ้งตำแหน่งที่พบต่อผู้ประสานงานการทำความ
สะอาดชายหาดหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และ
หมั่นตรวจสอบความสามารถในการลอยตัวอยู่เสมอ
โดยไม่ลืมคำนึงถึงน้ำหนักของขยะใต้ทะเลที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ในระหว่างปฏิบัติงาน
รู้และปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับท้องถิ่นในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับการดำน้ำ

l

l

l
l
l

l

l

การรวบรวมและบันทึกข้อมูล
l

l

l
l

การเตรียมตัว

ทำความรู้จักกับท้องทะเลโดย...
ดำน้ำสำรวจภูมิประเทศใต้น้ำของพื้นที่ที่จะเก็บขยะ
ทะเลก่อนลงมือปฏิบัติงานจริง
ตรวจสอบความเสี่ยงหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้น
ตรวจสอบสภาพอากาศ กระแสน้ำ และการขึ้นลงของ
น้ำทะเล (สามารถดูตารางน้ำได้จากเว็บไซต์ของ
กรมอุทกศาสตร์ทหารเรือ www.navy.mi.th/hydro)
หลีกเลี่ยงการเก็บขยะทะเลในพื้นที่ที่ปนเปื้อนมลพิษ
และมีการจราจรทางน้ำหนาแน่น
เลือกพื้นที่ปฏิบัติงานที่มีระดับความลึกของน้ำเหมาะสม
กับความสามารถของอาสาสมัครดำน้ำทุกคน
แจ้งประสานงานกับทีมแพทย์ท้องถิ่น/หน่วยกู้ชีพฉุกเฉิน
ล่วงหน้า เพื่อให้รับทราบรายละเอียดวันเวลา สถานที่
และจำนวนอาสาสมัครที่เข้าร่วมกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะ
ใต้ทะเล
l

l

มอบหมายกลุ่มอาสาสมัครที่ไม่ได้ลงดำน้ำเป็นทีมรวบรวม
ข้อมูล โดยให้รอบันทึกข้อมูลอยู่บนเรือหรือบนฝั่ง
เมื่อทีมดำน้ำนำขยะทะเลขึ้นมา ทีมรวบรวมข้อมูลจะต้อง
แยกประเภทตามรายการบนแบบบันทึกข้อมูล
นับจำนวนและบันทึกข้อมูลทั้งหมดลงในแบบบันทึกข้อมูล
ส่งคืนแบบบันทึกข้อมูลให้กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางประสานความร่วมมือ
กับทางองค์กรอนุรักษ์มหาสมุทร เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
ภาพรวมในระดับภูมิภาคหรือระดับโลกต่อไป

ปกป้องชีวิตใต้ทะเล!
l

l

l

l

l

l

l

องค์กรอนุรักษ์มหาสมุทร

แบ่งอาสาสมัครบางส่วนมารับหน้าที่ทีมเฝ้าระวังผิวน้ำ
โดยประจำการอยู่บนเรือหรือบนฝั่งตลอดระยะเวลาที่ทีม
ดำน้ำเก็บขยะกำลังปฏิบัติงาน เพื่ออำนวยความสะดวก
และให้ความช่วยเหลือแก่ทีมดำน้ำทั้งในสถานการณ์ปกติ
และฉุกเฉิน จึงควรมีวิทยุสื่อสารหรือโทรศัพท์มือถือสำหรับ
ติดต่อกับทีมกู้ภัยท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็ว
หัวหน้าทีมต้องประชุมให้ความรู้ ทบทวนขั้นตอนทำงาน
และเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยแก่อาสาสมัครดำน้ำทุกครั้ง
ก่อนลงน้ำ
มั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยครบถ้วน
ให้นักดำน้ำเซ็นต์ชื่อในเอกสารข้อตกลงการดำน้ำ
ทราบจำนวนที่แน่นอนของอาสาสมัครดำน้ำที่เข้าร่วม
กิจกรรม
รวบรวมชื่อ-นามสกุลของอาสาสมัครและเบอร์โทรศัพท์
ติดต่อครอบครัวของอาสาสมัครให้ได้ครบถ้วนก่อนเริ่ม
การทำงาน
อาสาสมัครดำน้ำทุกคนต้องรายงานตัวต่อทีมเฝ้าระวัง
ผิวน้ำหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติภารกิจ

l

ทำงานด้วยความใจเย็นและระมัดระวัง เพื่อป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล
หลีกเลี่ยงการจับสัมผัสหรือยืนบนสิ่งมีชีวิตใดใด เช่น
แนวปะการังหรือพันธุ์พืชใต้ทะเล
อาสาสมัครที่ผ่านการฝึกฝนหรือมีทักษะเท่านั้นจึงจะ
สามารถตัดเลาะ อวนออกจากปะการังได้ หากขาดประสบ
การณ์หรือประเมินแล้วว่าการเคลื่อนย้ายขยะทะเลชิ้นนั้น
จะยิ่งสร้างความเสียหายมากขึ้น ควรปล่อยมันไว้เช่นเดิม
ไม่เก็บขยะทะเลที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่หรือลงเกาะ เพราะ
มันกลายเป็นแหล่งอาศัยแห่งใหม่ของพืชหรือสัตว์ทะเล
ไปแล้ว
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นี่เป็นแนวทางง่ายๆ ที่จะช่วยให้อาสาสมัครบันทึกข้อมูลกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด ทั้ง “ระยะทางของการ
ทำความสะอาดชายหาด” และ “น้ำหนักรวมของขยะทะเลที่เก็บได้” ในหน่วยวัดที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

การรายงานระยะทางและน้ำหนัก

หลักเกณฑ์การบันทึกระยะทาง

แอฟริกาใต้

บันทึกระยะทางรวมของกิจกรรม
ทำความสะอาดชายหาดในแต่ละพื้นที่
ด้วยหน่วยวัด “ไมล์” หรือ “กิโลเมตร”
คาดประมาณระยะทางที่เดินเก็บขยะ
โดยมองเป็นแนวเส้นตรงที่ยาวที่สุด
(เช่น จากจุด A ไปยังจุด B) และหลีกเลี่ยง
การรายงานพื้นที่ทำความสะอาดชายหาด
เป็นตารางฟุต ตารางไมล์ เอเคอร์
ตารางเมตรหรือตารางกิโลเมตร
เคล็ด(ไม่)ลับ
แปลงค่าระยะทางจากฟุตเป็นไมล์
และจากเมตรเป็นกิโลเมตร
โดยใช้ตัวแปรมาตรฐานสากล :
5,280 ฟุต = 1 ไมล์ และ
1,000 เมตร = 1 กิโลเมตร
แปลงค่าระยะทางจากไมล์เป็น
กิโลเมตรและจากกิโลเมตรเป็นไมล์
โดยใช้ตัวแปรมาตรฐานสากล :
1 ไมล์ = 1.6 กิโลเมตร และ
1 กิโลเมตร = 0.6 ไมล์
เพื่อความแม่นยำในการคำนวณ
อาจใช้โปรแกรมแปลงค่าอัตโนมัติ
ออนไลน์ โดยเข้าไปที่ http://www.
mathconnect.com/conversion.htm
ในกรณีที่คำนวณพื้นที่ทำความ
สะอาดชายหาดออกมาเป็นตารางฟุต
ตารางไมล์ ตารางกิโลเมตร เอเคอร์
หรืออื่นๆ ให้แปลงพื้นที่เป็นระยะทาง
ตามขั้นตอนต่อไปนี้

l

l

นั

บตั้งแต่ปี 2529 ถึง 2551 มีอาสาสมัครมากกว่า 7 ล้านคนทั่วโลกที่เข้าร่วม
กิจกรรมทำความสะอาดชายหาดสากลและสามารถเก็บขยะทะเลได้จำนวน
มหาศาล คิดเป็นน้ำหนักรวม 56.2 ล้านกิโลกรัมจากแนวชายฝั่งทะเลความ
ยาว 409,600 กิโลเมตรและจากพื้นที่ใต้ทะเลใน 125 ประเทศ ตัวเลขจำนวน
ขยะทะเลและตั ว เลขระยะทางต่ า งก็ เ ป็ น องค์ ป ระกอบหลั ก ในการประเมิ น
ความหนาแน่ น ของกิ จ กรรมเก็ บ ขยะชายหาดที่ อ าสาสมั ค รช่ ว ยกั น ลงมื อ ใน
แต่ ล ะพื้ น ที่ ซึ่ ง สำคั ญ ไม่ น้ อ ยไปกว่ า จำนวนขยะทะเลที่ ถู ก เก็ บ ออกจาก
ชายหาดเลยทีเดียว
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l

* 12 ฟุตคือค่าเฉลี่ยของระยะทางด้านซ้าย
และด้านขวา (ข้างละ 6 ฟุต) ที่อาสาสมัคร
แต่ละคนเดินเก็บขยะชายหาด
โดย 1 เอเคอร์ = 43,560 ตารางฟุต และ
1 ไมล์ = 5,280 ฟุต
องค์กรอนุรักษ์มหาสมุทร

A แปลงจำนวนพื้นที่หน่วยตารางฟุต
เป็นระยะทางไมล์ โดยนำตัวเลขพื้นที่
มาหารด้วย 12 ฟุต* และหารด้วย
5,280 ฟุต (1 ไมล์) อีกครั้ง
ตัวอย่างที่ 1 : รายงานพื้นที่ทำความ
สะอาดชายหาดเป็น 1 เอเคอร์
สามารถแปลงตัวเลขให้อยู่รูปของ
ระยะทางไมล์ ดังนี้
43,560 ÷ 12 ÷ 5,280 = 0.69 ไมล์
ตัวอย่างที่ 2 : รายงานพื้นที่ทำความ
สะอาดชายหาดเป็น 5,000 ตารางฟุต
สามารถแปลงตัวเลขให้อยู่ในรูปของ
ระยะทางไมล์ ดังนี้
5,000 ÷ 12 ÷ 5,280 = 0.08 ไมล์
B แปลงจำนวนพื้นที่หน่วยตารางเมตร
เป็นระยะทางกิโลเมตร โดยนำตัวเลข
พื้นที่มาหารด้วย 4 เมตร** และหาร
ด้วย 1,000 เมตร (1 กิโลเมตร) =
ระยะทางที่มีหน่วยเป็นกิโลเมตร
ตัวอย่างที่ 3 : รายงานพื้นที่ทำความ
สะอาดชายหาดเป็น 400 ตารางเมตร
สามารถแปลงตัวเลขให้อยู่รูปของ
ระยะทางกิโลเมตร ดังนี้
400 ÷ 4 ÷ 1,000 = 0.1 กิโลเมตร
ตัวอย่างที่ 4 : ในกรณีรายงานพื้นที่
ทำความสะอาดชายหาดเป็น 2 ตาราง
กิโลเมตร สามารถแปลงตัวเลขให้อยู่
รูปของระยะทางกิโลเมตร เพียงหาร
ด้วย 4 ดังนี้
2 ÷ 4 = 0.5 กิโลเมตร

** 4 เมตรคือค่าเฉลี่ยของระยะทางด้านซ้าย
และด้านขวา (ข้างละ 2 เมตร) ที่อาสาสมัคร
แต่ละคนเดินเก็บขยะชายหาด
โดย 1 กิโลเมตร = 1,000 เมตร
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แคลิฟอร์เนีย

หลักเกณฑ์การบันทึกน้ำหนัก
บันทึกน้ำหนักรวมของขยะที่เก็บได้จาก
กิจกรรมทำความสะอาดชายหาดใน
แต่ละพื้นที่ ด้วยหน่วยวัด “ปอนด์”
หรือ “กิโลกรัม” เท่านั้น
เคล็ด (ไม่) ลับ
แปลงค่าน้ำหนักจากปอนด์เป็น
กิโลกรัมหรือจากกิโลกรัมเป็นปอนด์
โดยใช้ตัวแปรมาตรฐานสากล :
1 ปอนด์ = 0.4536 กิโลกรัม และ
1 กิโลกรัม = 2.2 ปอนด์
l

l

เพื่อความแม่นยำในการคำนวณ
อาจใช้โปรแกรมแปลงค่าอัตโนมัติ
ออนไลน์ โดยเข้าไปที่ http://www.
mathconnect.com/conversion.htm

เพื่อให้ได้ตัวเลขน้ำหนักของขยะทะเล
ที่ถูกต้อง ควรมีตาชั่งกลางสำหรับ
การทำความสะอาดชายหาดในแต่ละ
พื้นที่ โดยชั่งขยะทะเลทั้งหมดที่รวบ
รวมได้จากกิจกรรมวันนั้น
หรืออาจนัดหมายกับหน่วยงานกำจัด
ขยะในท้องถิ่นให้มารับขยะทะเลทั้งหมด
ไปชั่งน้ำหนักรวม ก่อนส่งไปกำจัด
อย่างถูกวิธี
ในกรณีที่ไม่มีตาชั่ง ควรใช้การคาด
ประมาณน้ำหนัก โดยกำหนดให้ปริมาณ
ขยะทะเลที่บรรจุเต็มหนึ่งถุงหนักราวๆ
7 กิโลกรัม

หมายเหตุ โดยปกติถุงที่บรรจุขยะมากกว่า 7 กิโลกรัม
จะหนักเกินกว่าอาสาสมัครจะแบกไหวและมักทำให้ถุงฉีกขาดได้ง่าย

ขยะทะเลที่เก็บได้มีน้ำหนักรวม 3,402 ตัน

เทียบเท่ากับน้ำหนักของวาฬสีน้ำเงิน
ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกจำนวน 18 ตัว

- กิจกรรมทำความสะอาดชายหาดสากล ปี 2551
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องค์กรอนุรักษ์มหาสมุทร
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เปิดโลกขยะทะเล

ตาราง 1 ต้นทางสำคัญของขยะทะเล
ต้นทางของขยะทะเลที่อยู่บนแผ่นดิน

ต้นทางของขยะทะเลที่อยู่ในมหาสมุทร

l

l

l

รัสเซีย

l
l
l
l

หลุมฝังกลบขยะชุมชน
ระบบการเก็บรวบรวมและขนย้ายขยะ
(ทางบกและทางน้ำ)
น้ำที่เอ่อล้นไหลบ่าในช่วงฝนตกหนัก
ภาคอุตสาหกรรมและการผลิต
การจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่เหมาะสม
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ

l
l
l
l
l
l

เรือสินค้า เรือเฟอรี่ และเรือท่องเที่ยว
เรือประมง
เรือโดยสารสาธารณะ
เรือส่วนบุคคล
แท่นขุดเจาะก๊าซและน้ำมันกลางทะเล
กิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ

ที่มา : คณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างองค์กรว่าด้วยขยะทะเล, 2551

ต้นทางของขยะทะเล

ไม่

ว่าจะเป็นขยะทะเลประเภทใด ล้วนกำเนิดจากต้นทางเพียง 2 แห่ง ต้นทาง
แห่งแรกอยู่ในน้ำ ซึ่งหมายความถึงทะเลมหาสมุทรและทางน้ำอื่นๆ
ที่ไหลจากตอนในของแผ่นดินออกสู่ทะเล โดยขยะมักจะถูกทิ้งจากเรือ
นานาชนิด ตั้งแต่ลำเล็กที่สุดอย่างเรือใบไปจนถึงเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่และแท่น
ขุดเจาะน้ำมันกลางทะเล ส่วนต้นทางแห่งที่สองอยู่บนแผ่นดิน เช่น จากท่อน้ำทิ้งของ
ชุมชนที่ปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติโดยไม่ผ่านการบำบัดหรือไหลล้นออกมาในช่วงที่
ฝนตกหนัก จากหลุมฝังกลบขยะ จากระบบบำบัดน้ำเสีย จากผู้คนในชุมชนและ
นักท่องเทีย่ ว (ตาราง 1) ทัง้ นี้ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น ลมพายุหรือฝนฟ้าคะนอง
ก็สามารถพัดพาขยะจากแหล่งกำเนิดต่างๆ ไปสู่ท้องทะเลได้เช่นกัน
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การทิ้งขยะจากเรือล งทะเลเป็นเรื่องปกติที่
เกิดขึ้นมานานหลายศตวรรษจนเมื่อองค์การ
สหประชาชาติเล็งเห็นผลกระทบที่จะตามมา
จึงวางแนวทางควบคุมและจัดการปัญหาผ่าน
ทางอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกัน
มลพิษจากเรือหรือที่รู้จักกันในชื่อMARPOL
73/78ในภาคผนวกแนบท้ายอนุสัญญาระบุ
รายละเอียดเกี่ยวกับการปล่อยมลภาวะหลายชนิด
อาทิน้ำมันของเหลวมีพิษน้ำเสีย
สิ่งปฏิกูล(รวมพลาสติกประเภทต่างๆ)ทั้งนี้
สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นจุดเริ่มของการทำความ
สะอาดชายหาดได้เข้าร่วมเป็นภาคีตั้งแต่หลาย
ปีก่อนขณะที่ประเทศไทยก็ลงนามเป็นภาคี
อนุสัญญาฉบับนี้เมื่อ15ตุลาคม2550และ
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่2กุมภาพันธ์2551

สำหรับขยะทะเลที่มีต้นทางอยู่บนแผ่นดิน
ส่วนหนึ่งเป็นผลจากระบบน้ำท ิ้งแบบดั้งเดิมที่
ผนวกทางระบายน้ำฝนเข้ากับท่อน้ำท ิ้งจากบ้าน
เรือนคือเมื่อฝนตกหนักน้ำฝ นจะไหลรวมกับน้ำ

องค์กรอนุรักษ์มหาสมุทร

ทิ้งที่ยังไม่ผ่านการบำบัดและเอ่อล้นสแู่ หล่งน้ำ
ธรรมชาติซึ่งไม่เพียงนำความสกปรกปนเปื้อน
สู่สิ่งแวดล้อมยังพาเอาขยะต่างๆออกมาด้วย
อีกส่วนหนึ่งมาจากนักท่องเที่ยวที่ล้อมวงปิกนิก
หรือพักผ ่อนริมชายหาดซึ่งมักทิ้งสารพันขยะที่
เกี่ยวข้องกับการกินดื่มและสูบเช่นหีบห่อ
อาหารกระป๋องน้ำอัดลมก้นบุหรี่ฯลฯไว้เป็น
ร่องรอยของความอิ่มหนำสำราญบ้างถูกทิ้งไว้
อย่างนั้นบ้างโดนคลื่นล มพัดพาลงทะเลไปด้วย

นอกจากนี้ต้นทางของขยะทะเลที่อยู่บนแผ่นด ิน
ยังรวมถึงน้ำฝนที่ชะล้างขยะมูลฝอยต่างๆจาก
ผิวถนนหนทางลงสู่แม่น้ำลำคลองและท้องทะเล
โดยไม่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียหน่วยงานพิทักษ์
สิ่งแวดล้อมในสหรัฐอเมริกาจึงออกข้อบังคับให้
แต่ละเมืองแยกท่อรวบรวมน้ำฝนออกจากท่อน้ำ
ทิ้งของชุมชนเพื่อให้น้ำที่มีคุณสมบัติทาง
กายภาพเคมีและชีวภาพแตกต่างกันได้รับ
การบำบัดอย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการที่
แตกต่างกันก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำธ รรมชาติต่อไป
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ตาราง 2 ขยะทะเล 10 อันดับแรกที่เก็บรวบรวมได้มากที่สุดจากชายหาด
ของสหรัฐอเมริการะหว่างปี 2532 – 2551
รายการขยะทะเล
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

บุหรี่/ก้นกรองบุหรี่
ฝาและจุกขวด
หีบห่อ/ภาชนะบรรจุอาหาร
ถุง (กระดาษและพลาสติก)
ถ้วย จาน ช้อน ส้อม มีด
ขวดเครื่องดื่ม (แก้ว)
กระป๋องเครื่องดื่ม
ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก)
หลอดและแท่งคนเครื่องดื่ม
เชือก
จำนวนของขยะทะเล 10 อันดับแรก
จำนวนของขยะทะเลทั้งหมด

จำนวน (ชิ้น)

สัดส่วนร้อยละ

21,808,656
6,712,602
5,557,947
5,315,343
5,068,663
3,611,859
3,570,974
3,313,158
3,266,284
1,344,004
59,569,490
70,577,758

30.9
9.5
7.9
7.5
7.2
5.1
5.1
4.7
4.6
1.9
84.4
100.0

ที่มา : รายงานประจำปีกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดสากล ฉบับปี 2532 – 2551, องค์กรอนุรักษ์มหาสมุทร

ท ั้งนี้รัฐสภาของสหรัฐอเมริกาได้ผลักดัน
พระราชบัญญัตบิ รรเทาป้องกันและวิจัยข ยะ
ทะเลให้ม ีผลบังคับใช้เมื่อปี2549กฎหมายฉบับ
ดังกล่าวกำหนดให้ต้องแจกแจงประเภทและ
ประเมินจ ำนวนของขยะทะเลรวมทั้งบรรเทา
ป้องกันผลกระทบจากขยะทะเลทจี่ ะส่งถึงสิ่ง
แวดล้อมทางทะเลและความปลอดภัยในการ
เดินเรือโดยมอบหมายให้องค์การบริหาร
สมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งส หรัฐอเมริกา
(NOAA)และหน่วยงานคุ้มครองชายฝั่งทะเล
ของสหรัฐอเมริกาทำหน้าที่จัดต ั้งคณะกรรมการ
ประสานงานร่วมระหว่างองค์กรว่าด้วยขยะทะเล
ขึ้นเพื่อพัฒนาหน่วยงานประมวลข้อมูลและเผย

แพร่ข่าวสารเกี่ยวกับขยะทะเลและทำงานร่วมกับ
องค์กรระหว่างประเทศอื่นๆที่มีเป้าหมายเดียว
นั่นคือแก้ปัญหาขยะทะเลในระดับสากล


สุดยอดสิบอันดับ

ส ุดยอดสิบอันดับท ี่ว่านี้ไม่ใช่สิ่งน่าชื่นชมเพราะ
มันเป็นส ิบอันดับแรกของประเภทขยะทะเลที่พบ
มากที่สุดบนชายหาดของสหรัฐอเมริกาและ
ชายหาดทั่วโลกในช่วงเวลา20ปีที่ผ่านมา

ในสหรัฐอเมริกาขยะทะเลที่ติดอันด ับท็อปเท็น
คิดรวมกันเป็นสัดส่วนร้อยละ84.4ของทั้งหมด
(ตาราง2)องค์ประกอบขยะทะเลที่ปรากฏใน

			
มากพอ

อาสาสมัครเก็บยางรถยนต์ ได้ 26,585 เส้น
และยางอะไหล่อีก 1 เส้น

สำหรับรถจำนวน 6,646 คัน

				

– กิจกรรมทำความสะอาดชายหาดสากล ปี 2551

ตารางไม่เพียงสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมการทิ้ง
ของผู้คนทั้งที่อยูใ่กล้แ ละไกลเส้นทางน้ำ
ธรรมชาติทั้งที่อยู่ใกล้แ ละไกลชายฝั่งทะเล
แต่ยังเป็นเครื่องยืนยันว่าการทิ้งขยะไว้ณ
สถานที่ใดบนแผ่นดินพวกมันจำนวนไม่น้อยก็
เล็ดลอดไปสู่ท้องทะเลได้ในที่สุดเห็นได้ชัดว่า
เกือบทั้งหมดของขยะทะเลสิบอ ันดับเป็นเศษซาก
ที่เหลือจากการบริโภคมีเพียงเชือกในอันดับท้าย
สุดเท่านั้นที่เป็นขยะจากกิจกรรมการทำประมง


ในระดับโลกขยะทะเลที่ติดอ ันดับท็อปเท็น
คิดรวมกันเป็นสัดส่วนร้อยละ79.1ของทั้งหมด
(ตาราง3)องค์ประกอบของมันสอดคล้องกับ
ข้อมูลขยะทะเลของสหรัฐอเมริกาจึงสามารถ
สรุปได้ว่าวิธีการแก้ปัญหาขยะทะเลทั่วโลกน่าจะ
มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันนั่นคือเน้นการ
จัดการกับขยะจากกิจกรรมที่มีต้นทางอยู่บน
แผ่นดินเพราะขยะจากผู้คนบนแผ่นดินนี้เองที่
เป็นส่วนสำคัญข องปัญหาขยะทะเลทั่วโลก

ตาราง 3 ขยะทะเล 10 อันดับแรกที่เก็บรวบรวมได้มากที่สุดจากชายหาด
ทั่วโลกระหว่างปี 2532 – 2551
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายการขยะทะเล

จำนวน (ชิ้น)

สัดส่วนร้อยละ

บุหรี่/ก้นกรองบุหรี่
ฝาและจุกขวด
หีบห่อ/ภาชนะบรรจุอาหาร
ถุง (กระดาษและพลาสติก)
ถ้วย จาน ช้อน ส้อม มีด
ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก)
ขวดเครื่องดื่ม (แก้ว)
กระป๋องเครื่องดื่ม
หลอดและแท่งคนเครื่องดื่ม
เชือก
จำนวนของขยะทะเล 10 อันดับแรก
จำนวนของขยะทะเลทั้งหมด

28,404,754
10,317,600
10,121,740
8,003,725
7,858,869
6,371,450
5,416,149
5,188,590
5,013,906
2,369,090
89,065,873
112,606,016

25.2
9.2
9.0
7.1
7.0
5.7
4.8
4.6
4.5
2.1
79.1
100.0

ที่มา : รายงานประจำปีกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดสากล ฉบับปี 2532 – 2551, องค์กรอนุรักษ์มหาสมุทร
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องค์กรอนุรักษ์มหาสมุทร
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แอฟริกาใต้

จะอยู่ไปอีกนานแค่ไหน ?
ระยะเวลาการย่อยสลายโดยประมาณ
ของขยะทะเลแต่ละชนิด เป็นดังนี้

อาสาสมัครเก็บหลอด
และแท่งคนเครื่องดื่ม
ได้ 509,593 ชิ้น

ซึ่งเมื่อเรียงทุกชิ้นต่อกันตามแนวยาว

จะสูงกว่ายอดเขาเอเวอเรสท์ถึง 12 เท่า

– กิจกรรมทำความสะอาดชายหาดสากล ปี 2551

กระดาษทิชชู
2-4 สัปดาห์
กระดาษหนังสือพิมพ์
6 สัปดาห์
เชือกฝ้าย
1-5 เดือน
เศษผลไม้
2 เดือน
กล่องกระดาษ
2 เดือน
กล่องนม-กล่องน้ำผลไม้
3 เดือน
ห่วงพลาสติกแพ็คกระป๋องเครื่องดื่ม 6 เดือน
ชนิดย่อยสลายด้วยแสงอาทิตย์
แผ่นไม้อัด
1-3 ปี
ถุงเท้าที่มีส่วนผสมของขนสัตว์
1-5 ปี
ถุงพลาสติก
1-20 ปี
กระป๋องดีบุก
50 ปี
ถ้วยโฟม
50 ปี
กระป๋องอะลูมิเนียม
200 ปี
ห่วงพลาสติกแพ็คกระป๋องเครื่องดื่ม 400 ปี
ผ้าอ้อมสำเร็จรูป
450 ปี
ขวดพลาสติก
450 ปี
เอ็นตกปลา
600 ปี
หมายเหตุ : ตัวเลขดังกล่าวเป็นการคาดประมาณจาก
องค์ประกอบของขยะและการย่อยสลายในสภาพธรรมชาติ
ที่มา : กองทุนทะเลเซาท์แคโรไลนา, กรมควบคุมสุขภาพและ
และสิ่งแวดล้อมแห่งเซาท์แคโรไลนา – ฝ่ายจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง, ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศด้านการศึกษา
วิทยาศาสตร์ทางทะเล – ตะวันออกเฉียงใต้ และองค์กร
การบริหารสมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งสหรัฐอเมริกา 2551.
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องค์กรอนุรักษ์มหาสมุทร
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กิจกรรมที่สร้างขยะทะเล

ก

ารสืบค้นต้นทางของขยะทะเลทุกชิ้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะมันสามารถ
เดินทางได้ไกลแสนไกลกว่าจะมาถึงชายหาดหรือจมลงสู่ก้นทะเล ข้อมูลที่
รวบรวมได้ จ ากการทำความสะอาดชายหาดและใต้ ท ะเลจึ ง เป็ น
เบาะแสซึ่งจะช่วยระบุแหล่งกำเนิดขยะเหล่านั้น หลายต่อหลายชิ้นมาจากกิจกรรม
บนแผ่นดิน แต่เมื่อมันถูกทิ้งหรือถูกลมพัดลงสู่แม่น้ำลำธารก็จะไหลตามเส้นทางน้ำ
ออกสู่ชายฝั่งทะเล ส่วนที่เหลือมาจากกิจกรรมกลางน้ำ ซึ่งนับรวมการทิ้งขยะจาก
เรื อ ลำเล็ ก สุ ด อย่ า งเรื อ ใบไปจนถึ ง เรื อ ขนส่ ง สิ น ค้ า ลำมหึ ม า แท่ น ขุ ด เจาะน้ ำ มั น
กลางทะเล และท่าเทียบเรือประมง

กิจกรรมเกี่ยวกับการสูบ
ต้นทางขยะทะเลอยู่ที่ไหน ?
ขยะจากการสูบบุหรี่ซึ่งทิ้งไม่ถูกที่
และกำจัดด้วยวิธีการไม่เหมาะสม
ขยะทะเล
ประเภทใดบ้าง ?
บุหรี่และก้นกรองบุหรี่
ก้นซิการ์
ไฟแช็ก
บรรจุภัณฑ์ยาสูบ
l

l

l

l

กิจกรรมการทิ้งขยะ
ต้นทางขยะทะเลอยู่ที่ไหน ?
การจัดการอย่างไม่เหมาะสม
(ด้วยวิธีการที่ถูกและผิดกฎหมาย)
ของขยะเหล่านี้
วัสดุก่อสร้าง
รถ/ชิ้นส่วนรถ
เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
ขยะทะเล
ประเภทใดบ้าง ?
เครื่องใช้ไฟฟ้า
แบตเตอรี่
วัสดุก่อสร้าง
รถ/ชิ้นส่วนรถ
ถังน้ำมันขนาด 55 แกลลอน
ยางรถยนต์

อุปกรณ์การแพทย์
และอนามัย
ต้นทางขยะทะเลอยู่ที่ไหน ?
ท่อน้ำทิ้งจากชุมชน
ทางระบายน้ำฝน
ห้องน้ำห้องส้วม
กลุ่มนักท่องเที่ยวชายหาด
ขยะทะเล
ประเภทใดบ้าง ?
ถุงยางอนามัย
ผ้าอ้อม
เข็ม/กระบอกฉีดยา
ผ้าอนามัย

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

กิจกรรมชายฝั่งและ
ขยะทะเล
หีบห่อ/ภาชนะบรรจุอาหาร
การพักผ่อนหย่อนใจ
ประเภทใดบ้าง ?
ห่วงพลาสติกแพ็คกระป๋อง
ต้นทางขยะทะเลอยู่ที่ไหน ? เครื่องดื่ม
ภาชนะบรรจุเหยือ่ ตกปลา
นักท่องเที่ยวชายหาด
ขวดน้ำยาทำความสะอาด
ห่วงดึงเปิดกระป๋อง
การตั้งวงปิกนิก
ทุ่นลอย
ปลอกกระสุนปืน
งานแข่งกีฬาและงานเทศกาล
ลอบปู/กุ้ง/ปลา
หลอดและแท่งคนเครื่องดื่ม
ลังไม้
ต่างๆ
ของเล่น
ถนนในเมืองและท่อระบายน้ำ
เอ็นตกปลา
ขยะทะเล
เหยื่อปลอม/แท่งเรืองแสง
กิจกรรมทางการประมง
และการเดินเรือ
ประเภทใดบ้าง ?
อวน
ต้นทางขยะทะเลอยู่ที่ไหน ? หลอดไฟ
ถุงกระดาษและถุงพลาสติก
เรือตกปลา
ลูกโป่ง
ขวดน้ำมันเครื่อง/น้ำมันหล่อลื่น
เรือประมงพาณิชย์
ขวดเครื่องดื่ม
แผ่นวางสินค้า
แท่นขุดเจาะน้ำมันนอกชายฝั่ง
กระป๋องเครื่องดื่ม
เชือก
เรือสินค้า
ฝาและจุกขวด
แผ่นพลาสติก/ผ้าใบกันน้ำ
เรือทหาร
เสื้อผ้า รองเท้า
สายรัด
เรือท่องเที่ยว
ถ้วย จาน ช้อน ส้อม มีด
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l
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ระหว่ า งทำความสะอาดชายหาดหรื อ เส้ น ทางน้ ำ ในชุ ม ชน เราอาจพบขยะทะเลซึ่ ง ปรากฏ
รายละเอียดที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่พอจะสันนิษฐานได้ว่าเป็นต้นทางของมัน
และในบางครั้งการย้อนรอยเบาะแสกลับไปก็ช่วยให้เราพบต้นตอของปัญหาขยะทะเลได้เช่นกัน

l

l

22

มาเป็นสายสืบกันเถอะ !
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เช่น ลูกโป่งที่ใช้ในงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์หรืองานเฉลิมฉลองพิเศษต่างๆ มักพิมพ์โลโก้องค์กร
หรือชื่อของงานเทศกาลนั้นๆ เราสามารถใช้มันเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการติดต่อถึงผู้มีส่วนเกี่ยว
ข้องหรือผู้รับผิดชอบ เพื่อแจ้งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากลูกโป่งให้พวกเขารับทราบได้

องค์กรอนุรักษ์มหาสมุทร
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ตัวอย่างแบบบันทึกข้อมูล

ด้านหน้า
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ด้านหลัง
องค์กรอนุรักษ์มหาสมุทร
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รายการขยะทะเลในแบบบันทึกข้อมูล
คำอธิบายรายละเอียดของขยะทะเลแต่ละประเภท ตามรายการที่ปรากฏอยู่ในแบบบันทึกข้อมูล
กิจกรรมทำความสะอาดชายหาดสากลขององค์กรอนุรักษ์มหาสมุทร

กิจกรรมชายฝั่ง
และการพักผ่อนหย่อนใจ

และอื่นๆ

ถุงกระดาษ
ถุงกระดาษทุกสีทุกขนาด
จากร้านขายของชำ
ร้านค้าปลีก ร้านฟาสต์ฟู้ด

ถุงพลาสติก
ถุงพลาสติกทุกสีทุกขนาด
จากร้านขายของชำและ
ร้านค้าปลีก ถุงใส่ขยะจาก
บ้านเรือน ถุงใส่อาหาร และอื่นๆ

ขวดแก้ว
ขวดแก้วทุกขนาด ทุกสี
ทุกรูปทรง ที่ใช้บรรจุเครื่องดื่ม
เครื่องปรุงรสและอาหารต่างๆ
กระป๋องเครื่องดื่ม
กระป๋องโลหะทุกชนิดทีใ่ ช้บรรจุ
เครื่องดื่ม
ฝาและจุกขวด
ฝาและจุกขวดทัง้ ทีเ่ ป็นพลาสติก
เช่น ฝาครอบแก้วกาแฟ
จุกขวดน้ำปลา และที่เป็น
โลหะ เช่น ฝาขวดแยม

ลูกโป่ง
ลูกโป่งส่วนใหญ่ทำจากยางหรือ
เสื้อผ้า รองเท้า
ไมลาร์ (ฟิล์มพลาสติกแวววาว)
หมายความถึงเครื่องแต่งกาย
มักมีริบบิ้นหรือเชือกผูกติด
ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นเสื้อเชิ้ต
มาด้วย หากปรากฏชื่อองค์กรหรืองานเทศกาล
กางเกง ถุงเท้า ชุดชั้นใน
บนลูกโป่งควรจดบันทึกไว้ด้วย บางทีอาจเป็น
ถุงมือ แจ็กเกต หมวก ฯลฯ รวมทั้งรองเท้า
เบาะแสที่ตอบได้ว่าลูกโป่งใบนี้ถูกปล่อยมาจาก หลากหลายประเภท เช่น รองเท้าหุ้มส้น
ที่ใด
รองเท้าผ้าใบ รองเท้าแตะ และอื่นๆ
ขวดพลาสติก
ขวดพลาสติกทุกประเภทที่ใช้
บรรจุเครื่องดื่ม เครื่องปรุงรส
และอาหารต่างๆ
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ถ้วย จาน ช้อน ส้อม มีด
ทั้งที่ทำจากกระดาษ พลาสติก และโลหะ
มักใช้ในกิจกรรมปิกนิก งานเทศกาลต่างๆ
การแข่งขันกีฬา และในร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด

ฟาสต์ฟู้ด

หีบห่อ/
ภาชนะบรรจุอาหาร
บรรจุภัณฑ์อาหารทุกชนิด
ทั้งขนมขบเคี้ยว ลูกอม

ห่วงแพ็คกระป๋อง
เครื่องดื่ม
ห่วงพลาสติกที่ใช้แพ็ค
กระป๋องเครื่องดื่มจำนวน
ครึ่งโหลเข้าด้วยกันเพื่อให้สะดวกในการหิ้ว
บางชนิดออกแบบมาสำหรับ 4 หรือ 8 ขวด
(มีใช้ในต่างประเทศ)
ห่วงดึงเปิดกระป๋อง
ห่วงโลหะที่ใช้ดึงเพื่อเปิดกระป๋องเครื่องดื่มน้ำ
และอื่นๆ
ปลอกกระสุนปืน
ทำจากโลหะและพลาสติก
ส่วนใหญ่เป็นปลอกกระสุน
จากการยิงเป้าบิน
การซ้อมยิงปืน หรือล่าสัตว์ อาสาสมัคร
ทำความสะอาดชายหาดรายงานอยู่บ่อยครั้งว่า
พบปลอกกระสุนพลาสติกของปืนลูกซอง

ของเล่น
ของเล่นทุกประเภท เช่น
รถเด็กเล่น อุปกรณ์เล่นทราย
ชายหาด ลูกบอล ว่าว ตุ๊กตุ่น
ตุ๊กตาขนาดเล็ก จานร่อน ส่วนใหญ่ทำจาก
พลาสติก

กิจกรรมทางการประมง
และการเดินเรือ
ภาชนะบรรจุเหยือ่ ตกปลา
มีทั้งกล่อง ถุงพลาสติกซิปล็อก
หรือถ้วยพร้อมฝาปิดใช้ใน
กิจกรรมตกปลาเพื่อพักผ่อน
และในเชิงพาณิชย์ เกือบทั้งหมดพิมพ์ชื่อบริษัท
ผู้ผลิตไว้ด้วย
ขวดน้ำยาทำความสะอาด
ขวดพลาสติกหลากสีหลายขนาดที่ใช้บรรจุน้ำยา
สำหรับการซักล้างทำความสะอาด
ทุ่นลอย
ทำจากโฟมและพลาสติก
มีสารพัดรูปทรง สี และขนาด
ใช้ผูกติดกับเครื่องมือประมง
เช่น ลอบ อวน ซึ่งมักขาดหลุดลอยและถูกพัด
ไปอยู่บนชายหาดในที่สุด

หลอดและแท่งคนเครื่องดื่ม
หลอดพลาสติกและสารพัดแท่งคนเครื่องดื่มที่ทำ
จาก กระดาษ พลาสติก หรือไม้

องค์กรอนุรักษ์มหาสมุทร
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ลอบปู/กุ้ง/ปลา

ส่วนใหญ่สร้างด้วยไม้หรือโลหะ
ทำเป็นกรงสี่เหลี่ยมขึงตาข่าย
โดยเปิดช่องให้ปู กุ้ง และปลา
เข้าไปกินเหยื่อที่ล่อไว้ภายใน
ลังไม้

ลังไม้ทรงสี่เหลี่ยม น้ำหนักมาก ใช้บรรทุกสินค้า
อาจพบในลักษณะที่แยกเป็นชิ้นไม้หรือเป็นลัง
ทั้งใบ
เอ็นตกปลา

เส้นพลาสติกพิเศษที่แข็งแรง
เหนียว และยืดหยุ่น อาจเป็น
เส้นใสหรือมีสี มักพบใน
ลักษณะที่พันกันยุ่งเหยิง
เหยื่อปลอม/แท่งเรืองแสง

เหยือ่ ปลอมเป็นอุปกรณ์ตกปลา
หลากสีสัน แต่ละชิ้นติดตะขอ
เบ็ดไว้ 1 อันหรือมากกว่านั้น
แท่งเรืองแสงที่ใช้ล่อฝูงปลาก็จัดอยู่ในกลุ่มนี้ด้วย
แหอวน

ตาข่ายมีทั้งแบบที่เป็นเส้น
พลาสติกบางและเหนียวหนา
อาจเป็นเส้นใสหรือมีสีก็ได้
มักพบในลักษณะที่พันกันเป็นก้อน
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หลอดไฟ

มักถูกโยนทิ้งจากเรือประมงพาณิชย์และแท่น
กลางทะเล หลอดไส้มีหลายขนาดและรูปร่าง
ส่วนหลอดฟลูออเรสเซนต์ โดยทั่วไปมีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1-2 นิ้ว ความยาว 1-6 ฟุต
อาจพบแบบที่ยังอยู่ในสภาพดีหรือแตกแล้ว
ขวดน้ำมันเครื่อง/
น้ำมันหล่อลื่น

ขวดพลาสติกสีดำ เหลือง
ขาว หรือเทา หลากหลาย
ขนาด ภายในขวดอาจยังมีน้ำมันหลงเหลืออยู่
แท่นวางสินค้า

แผ่นสี่เหลี่ยมทรงแบน ทำจากไม้ น้ำหนักมาก
ยาวประมาณ 4-5 ฟุต สูง 6-8 นิ้ว ใช้รองกล่อง
หรือลังสินค้าเพื่อสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายและ
ขนส่ง
แผ่นพลาสติก/ผ้าใบกันน้ำ

แผ่นพลาสติกใช้คลุมสินค้า
หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ติดตั้ง
อยู่ในเรือเรือพาณิชย์ รวมทั้ง
ขึงกั้นพื้นที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันฝุ่นหรือเศษวัสดุ
ฟุ้งกระจาย หนากว่าถุงพลาสติกที่ออกแบบมา
สำหรับหิ้วของหนัก ส่วนผ้าใบกันน้ำเป็นผ้าที่
เคลือบด้วยชั้นพลาสติกเพื่อป้องกันน้ำซึมผ่าน
มีหลายสี

คู่มือขยะทะเล

เชือก

และความยาว

ผลิตจากใยฝ้ายหรือไนลอน
ที่บิดรวมกันเป็นเส้นเกลียว
มีสารพัดสี หลากหลายขนาด
สายรัด

พลาสติกหรือโลหะเส้นแบน
กว้างประมาณครึ่งนิ้ว เหนียว
และแข็งแรงมาก ส่วนใหญ่
ใช้รัดกล่องหรือลังสินค้าแทนเชือก

กิจกรรมเกี่ยวกับการสูบ
บุหรี่และก้นกรองบุหรี่

บุหรี่และก้นกรองบุหรี่เป็น
ขยะทะเลที่พบจำนวนมาก
ที่สุดในการทำความสะอาด
ชายหาด นับตั้งแต่ พ.ศ. 2542 เฉพาะก้นกรอง
ซึ่งทำมาจากใยสังเคราะห์นั้นต้องใช้เวลานาน
หลายปีกว่าจะย่อยสลาย บุหรี่แบบไม่มีก้นกรอง
ก็จัดรวมอยู่ในกลุ่มนี้ด้วย
ไฟแช็ก

นับรวมทั้งไฟแช็กใช้แล้วทิ้งและไฟแช็กที่เติม
น้ำมันได้

องค์กรอนุรักษ์มหาสมุทร

ก้นซิการ์

นี้ด้วย

เศษซิการ์ที่ไม่มีก้นกรองและ
ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับต่อ
สูบซิการ์ก็จัดรวมอยู่ในกลุ่ม
บรรจุภัณฑ์ยาสูบ

หมายรวมถึงอุปกรณ์ทุกชนิด
ที่ใช้บรรจุบุหรี่ ซิการ์ ยาสูบ
และยาเส้น ไม่ว่าจะเป็นกล่อง
ห่อกระดาษ ซองพลาสติก กระดาษแก้ว
ขวดพลาสติก กระป๋องโลหะ หรืออื่นๆ

กิจกรรมการทิ้งขยะ
เครื่องใช้ไฟฟ้า

ขยะทะเลในกลุ่มนี้นับรวม
ซากเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
ไม่ว่าจะเป็นไดร์เป่าผม ตู้เย็น
ทีวี วิทยุ เครื่องปิ้งขนมปัง เครื่องซักผ้าและอื่นๆ
ส่วนใหญ่เป็นของหนักที่ยากจะเคลื่อนย้าย
ควรกำจัดให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของรัฐ
หรือแจ้งหน่วยงานรับผิดชอบในระดับท้องถิ่น
เพื่อดำเนินการกำจัดอย่างเหมาะสม
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แบตเตอรี่

แบตเตอรี่มีหลายขนาด
และรูปร่าง ไม่ว่าจะเล็กแบบ
ถ่านไฟฉายหรือใหญ่เท่า
แบตเตอรี่รถยนต์ ทุกชิ้นล้วนเป็นอันตรายต่อ
สิ่งแวดล้อม หลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายแบตเตอรี่
ขนาดใหญ่ เพราะน้ำหนักมากและอาจมี
สารเคมีอันตราย ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ในระดับท้องถิ่นเพื่อดำเนินการกำจัดอย่าง
เหมาะสม
วัสดุก่อสร้าง

หมายถึงส่วนประกอบทุกชนิด
ที่ใช้ในการก่อสร้างอาคาร
บ้านเรือน เช่น ไม้ เหล็กเส้น
อิฐ วัสดุมุงหลังคา และอื่นๆ
รถ/ชิ้นส่วนรถ

ไม่ใช่เรื่องผิดปกติที่อาสาสมัครจะรายงานการ
พบซากรถหรือชิ้นส่วนต่างๆ ของรถ (พวงมาลัย
บังโคลน กันชน ฯลฯ) ขยะเหล่านี้คือสิ่งแปลก
ปลอมของชายหาด แม่น้ำ หรือมหาสมุทร
เนื่องจากน้ำมันเครื่องยนต์ น้ำมันเชื้อเพลิง
และสารเคมีอื่นๆ ที่เป็นอันตรายสามารถรั่วไหล
ปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมและสร้างปัญหามลพิษได้
ถังน้ำมันขนาด 55 แกลลอน

ถังพลาสติกหรือถังโลหะ
ขนาดใหญ่ อาจพบในสภาพดี
หรือเก่าจนสนิมเขรอะ ไม่ควร
เข้าใกล้ถังน้ำมันเหล่านี้เพราะอาจได้รับอันตราย
จากไอระเหยหรือของเหลวที่อยู่ภายใน ควรแจ้ง
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นเพื่อเคลื่อน
ย้ายด้วยวิธีการที่เหมาะสม

30
Guide To Marine Debris_ThaiOK.indd 30-31

ยางรถยนต์

ขยะทะเลที่ชุมชนควรใส่ใจ

อุปกรณ์การแพทย์และอนามัย

บางครั้งปัญหาขยะทะเลก็เกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษ นั่นทำให้สิ่งที่พบเป็นจำนวนมากกลับไม่
ปรากฏอยูใ่นรายการของแบบบันทึกข้อมูลซึ่งพอจะสรุปได้ว่าเป็นชนิดของขยะทะเลที่ไม่พบในพื้นที่อื่น
แบบบันทึกข้อมูลจึงเว้นช่องว่างไว้ให้อาสาสมัครเขียนเติมรายการขยะทะเลที่ท้องถิ่นต้องสนใจ
เป็นพิเศษลงไปได้อีก3 รายการ ซึ่งต้องนับจำนวนเช่นเดียวกับขยะทะเลประเภทอื่นๆ โดยชนิดของ
ขยะทะเลที่เขียนเพิ่มเติมไม่ควรซ้ำก ับที่มีอยู่แล้วในรายการ

ยางและยางในทุกขนาดของรถทุกชนิด
ไม่ว่าจะเป็นจักรยาน รถยนต์ รถแทรกเตอร์
และอื่นๆ
ถุงยางอนามัย

ทำด้วยยางและมีหลายสีซากถุงยางอนามัยที่พบ
บนชายหาดส่วนใหญ่เป็นผลจากการปล่อยน้ำเสีย
ชุมชนลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติโดยไม่ผ่านการ
บำบัด ทั้งโดยตั้งใจและการไหลล้นของน้ำทิ้ง
ช่วงที่ฝนตกหนัก
ผ้าอ้อม

หมายความถึงทั้งผ้าอ้อม
สำเร็จรูปและผ้าอ้อมผ้าที่ซัก
ความสะอาดได้
เข็ม/กระบอกฉีดยา

กระบอกฉีดยาพลาสติกใช้แล้ว
ขนาดใหญ่และเล็ก ไม่ว่าจะมี
หรือไม่มีเข็มติดอยู่ก็ต้องเก็บ
ทิ้งด้วยความระมัดระวัง หากพบเข็มจำนวนมาก
ควรแจ้งผู้ประสานงานการทำความสะอาด
ชายหาด

ห่อ/ซองยาเสพติด

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
อาสาสมัครรายงานการพบ
ถุงพลาสติกซิปล็อกสารพัดสี
ขนาดประมาณ 1 ตารางนิ้ว ซึ่งนิยมใช้บรรจุ
โคเคน
ห่วงพลาสติกปิดผนึกฝาขวด

ห่วงพลาสติกซึ่งใช้ในการ
ปิดผนึกฝาขวดพลาสติกและ
ช่วยยึดฝาไว้กับขวดพลาสติก
ที่บรรจุนม น้ำผลไม้ และน้ำอัดลม
ดอกไม้ไฟ

เศษพลุหรือดอกไม้ไฟเป็นขยะ
ทีป่ ระกอบด้วยไม้และพลาสติก

ผ้าอนามัย

ส่วนใหญ่เป็นชิน้ ส่วนผ้าอนามัย
แบบสอด ทำจากพลาสติก
หรือเยื่อกระดาษ ซึ่งเป็นผล
จากการปล่อยน้ำเสียชุมชนลงสู่แหล่งน้ำ
ธรรมชาติโดยไม่ผ่านการบำบัดทั้งโดยตั้งใจ
และการไหลล้นของน้ำทิ้งช่วงที่ฝนตกหนัก

คู่มือขยะทะเล

ตะกร้าใส่ปลา

ตะกร้าขนาดใหญ่ ลักษณะ
คล้ายกับที่ใส่เสื้อผ้าซักรีด
สามารถรองรับน้ำหนักของปลา
ได้ 100 ปอนด์หรือประมาณ 45 กิโลกรัม นิยมใช้
ในอุตสาหกรรมประมงพาณิชย์ พบได้ทั่วไปแถบ
นิวอิงแลนด์ ฮาวาย และอลาสกา
องค์กรอนุรักษ์มหาสมุทร

ป้ายแท็กกุ้งล็อบสเตอร์/ปลาแซลมอน

ป้ายพลาสติกขนาดเล็กแสดงหมายเลขและ
ข้อความ ใช้ติดกับตัวปลา (ส่วนใหญ่เป็น
แซลมอน) และกุ้งล็อบสเตอร์ตามขั้นตอนของ
การทำประมงเชิงพาณิชย์ในสหรัฐอเมริกา
ยางรัดก้ามกุ้งล็อบสเตอร์

วงยางขนาดเล็กเส้นหนาใช้ใน
อุตสาหกรรมล็อบสเตอร์
เชิงพาณิชย์ เพื่อป้องกัน
ชาวประมงโดนกุ้งหนีบจนเกิดบาดแผล เป็นขยะ
ทะเลที่พบมากตลอดแนวชายฝั่งตะวันออกของ
สหรัฐอเมริกา
หมวกนิรภัย

หมวกนิรภัยมีหลายสี
และมักประทับตราของโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือชื่อบริษัทไว้
ชัดเจน พบมากในอ่าวเม็กซิโกเขตชายฝั่งของ
สหรัฐอเมริกา
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รัสเซีย

ขยะทะเลที่อาจเป็นอันตราย
ระหว่างทำการสำรวจพื้นที่เบื้องต้น เราอาจเจอกับขยะทะเลที่ต้องจัดการตามคำแนะนำพิเศษ เช่น
ถังน้ำมัน 55 แกลลอนหรือถัง 5 แกลลอน ซึ่งบางครั้งก็ยังมีสารเคมีอันตรายอยู่ภายใน หากพบสิ่ง
เหล่านี้ อย่าผลีผลามเข้าใกล้หรือสัมผัส แต่ควรแจ้งผู้ประสานงานการทำความสะอาดชายหาด
โดยด่วน กระบอกฉีดยา เข็มฉีดยา และวัตถุมีคมอื่นๆ ก็ต้องจัดการอย่างระมัดระวังเช่นกัน จึงต้อง
สวมถุงมือหนาๆ ในทุกครั้งที่ร่วมกิจกรรมเก็บขยะชายหาด และไม่ปล่อยให้เด็กๆ หยิบจับหรือ
เคลื่อนย้ายขยะทะเลตามรายการข้างล่างนี้โดยเด็ดขาด
ถังน้ำมันขนาด 55 แกลลอน

ถังพลาสติกหรือถังโลหะ
ขนาดใหญ่ อาจพบในสภาพดี
หรือเก่าจนสนิมเขรอะ
อย่าเข้าใกล้ถังน้ำมันเหล่านี้เพราะอาจได้รับ
อันตรายจากไอระเหยหรือของเหลวที่อยู่ภายใน
ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่น
เพื่อเคลื่อนย้ายด้วยวิธีการที่เหมาะสม

ขยะชิ้นใหญ่หรือขยะที่ถูกฝัง

อาสาสมัครไม่ควรยก ดึง หรือ
ดันขยะทีม่ นี ำ้ หนักมากหรือวัตถุ
ที่จมอยู่ในหาดทรายหรือหาด
เลน เพราะจะเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บของหลัง
และกล้ามเนื้อ
ขยะทางการแพทย์

ได้แก่ เลือด ถุงเลือด
ถุงน้ำเกลือ บรรจุภัณฑ์ของยา
ถัง 5 แกลลอน
อันตรายที่อนุญาตให้ใช้หรือ
ถังขนาด 5 แกลลอนก็อาจมี
สารอันตรายบรรจุอยู่ได้เช่นกัน รับประทานภายใต้การควบคุมของแพทย์
ควรหลีกเลีย่ งการเข้าใกล้และรีบ (อาจยังมียาหลงเหลืออยู่) ควรย้ำเตือนเด็กๆ
แจ้งผู้ประสานงานการทำความสะอาดชายหาด ไม่ให้แตะต้องสัมผัส เพราะต้องสวมถุงมือทุกครั้ง
และใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ จึงควรมีผู้ใหญ่
คอยดูแลให้ความช่วยเหลือ
เศษแก้วและวัตถุมีคม
ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ
เข็ม/กระบอกฉีดยา
เมื่อต้องหยิบจับเศษแก้วหรือ
ไม่ว่าจะเป็นกระบอกฉีดยา
วัตถุมีคมอื่นๆ สวมถุงมือและ
ขนาดใหญ่หรือเล็ก ไม่ว่าจะมี
รองเท้าเสมอเพื่อป้องกันการเกิดบาดแผล โดยไม่
หรือไม่มีเข็มติดอยู่ ก็ต้อง
ลืมที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนและคำแนะนำของผู้
ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ประสานงานการ
ประสานงานการทำความสะอาดชายหาด
ทำความสะอาดชายหาดและหยิบจับด้วยความ
อย่างเคร่งครัด
ระมัดระวังเป็นพิเศษ
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1 56

8 143 67 47 12 36 10

6

6 443

จำนวนรวมของสัตว์

35 15

0 2 1
57 4 9
70 33 24
12 24 11
2 2 0
2 2 2

ลวด

ยางรถยนต์

1

ริบบิ้น

0
7
1 99
3 197
2 122
0
8
0 10

ถุงพลาสติก

1
0
1
4
0
0

อวน

1
1
4
3
0
1

เอ็นตกปลา

0 1
5 13
2 9
4 9
1 1
0 3

เบ็ดตกปลา
0
3
4
1
0
0

ลอบปู/กุ้ง/ปลา

0 0
0 0
0 21
1 35
0 0
0 0

วัสดุก่อสร้าง

1 0
4 1
16 10
12 4
2 0
0 0

กระป๋องเครื่องดื่ม

ห่วงพลาสติกรัดขวดเครื่องดื่ม

สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ
นก
ปลา
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
สัตว์เลื้อยคลาน
จำนวนรวม
ของขยะทะเล

ขวดเครื่องดื่ม

0
1
0
0
0
0

ลูกโป่ง

สัตว์เกยตื้นหรือได้รับบาดเจ็บ

เชือก

สัตว์เกยตื้นหรือได้รับบาดเจ็บ

ที่มา : องค์กรอนุรักษ์มหาสมุทร, กิจกรรมทำความสะอาดชายหาดสากล ปี 2551

ข

หากพบสัตว์ทะเลที่ตายแล้ว เกยตื้น หรือได้รับบาดเจ็บ

ยะทะเลกำลังคุกคามสารพัดชีวติ สัตว์นำ้ และสัตว์ทะเล บ่อยครัง้ ร้ายแรงถึงขัน้

บาดเจ็บล้มตาย เพราะขยะทะเลทีพ
่ นั รัดอยูก่ บั ปีก หาง หรือครีบ ไม่เพียงเป็น
อุปสรรคที่ทำให้พวกมันเคลื่อนที่ช้าลงและเสี่ยงต่อการถูกโจมตีโดยสัตว์
ผู้ลา่ มากขึ้น แต่บางครั้งยังขัดขวางการไหลเวียนเลือดจนต้องสูญเสียอวัยวะ หรือใน
กรณีที่กินขยะทะเลเพราะคิดว่าเป็นอาหาร ก็อาจขัดขวางการหายใจหรือสร้าง
ปัญหาแก่ระบบย่อยอาหารได้เช่นกัน
ผลการทำความสะอาดชายหาดโดยอาสาสมัคร
ทั่วโลกในปี 2551 รายงานว่า สัตว์ทะเลและนก
443 ตัว ได้รับบาดเจ็บจากขยะทะเล มีเพียง
268 ตัวเท่านั้นที่สามารถช่วยชีวิตไว้ได้และปล่อย
คืนสู่ธรรมชาติ เหยื่อที่โดนทำร้ายมากที่สุดคือ
สัตว์กลุ่มปลา ซึ่งรวมถึงฉลาม ปลากระเบน
และม้าน้ำ (ร้อยละ 44) รองลงมาเป็นสัตว์

34
Guide To Marine Debris_ThaiOK.indd 34-35

ไม่มีกระดูกสันหลัง เช่น หมึก ปู ล็อบสเตอร์
และแมงกะพรุน สัตว์ปีกตามมาเป็นอันดับที่สาม
โดยขยะทะเลที่สร้างปัญหามากที่สุดคือเครื่องมือ
ประมงอย่างเอ็นตกปลา อวน เชือก เบ็ด และ
ลอบปู/กุ้ง/ปลา ราวๆ 3 ใน 5 ของสัตว์ที่พบ
ถูกพันรัดร่างกายด้วยสิ่งเหล่านี้

คู่มือขยะทะเล

l

l

l

อย่าพยายามเคลื่อนย้ายสัตว์ที่ยังมีชีวิต
ด้วยตนเอง
แจ้งผู้ประสานงานการทำความสะอาด
ชายหาดโดยด่วน เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น
กรณีเต่าทะเล โลมา หรือวาฬขึ้นมาเกยตื้น
ต้องรายงานต่อ ทีมช่วยชีวิตสัตว์ทะเล
หายาก สถาบันวิจัยละพัฒนาทรัพยากร
ทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

l

(โทร. 076 391 128) ซึ่งชำนาญการ
ช่วยเหลือมากกว่าอาสาสมัคร
บันทึกรายละเอียดของสัตว์ที่ได้รับบาดเจ็บ
จากขยะทะเล (ทั้งที่ยังมีชีวิตและตายแล้ว) 		
ลงในแบบบันทึกข้อมูล โดยระบุชนิดของสัตว์
และอธิบายชนิดของขยะทะเลซึ่งเป็นต้นเหตุ
ของการบาดเจ็บหรือตายให้ชัดเจนที่สุด
เท่าที่จะทำได้

ในแต่ละปีมีสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม

เต่าทะเล และนกรวมหลายพันชีวิตที่บาดเจ็บหรือตาย
			
เพราะอันตรายจากขยะทะเล
องค์กรอนุรักษ์มหาสมุทร
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หากยึดตัวเลขค่าเฉลี่ยที่ชาวอเมริกัน
สร้างขยะมากกว่าคนละ

หรือ 1.8 กิโลกรัมต่อวัน

4 ปอนด์

น้ำหนักรวมของขยะทะเลจากการทำความสะอาดชายหาด ปี 2551
จะเทียบเคียงได้กับการทิ้งขยะของชาวอเมริกันประมาณ 1.5 ล้านคน...

ในเวลาเพียงวันเดียว
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ซากจากธรรมชาติ

ขยะแปลกในทะเล

ร

ะหว่างร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด เราอาจเจอกับซากธรรมชาติ
เช่น เศษไม้ กิ่งไม้ ปะการัง สาหร่าย แส้ทะเล (กัลปังหาชนิดหนึ่ง) และอื่นๆ
ซึ่ ง ไม่ ใ ช่ ข ยะทะเล แต่ เ ป็ น ส่ ว นประกอบสำคั ญ ของระบบนิ เ วศตาม
ธรรมชาติ จึงไม่ต้องเก็บ เคลื่อนย้าย หรือบันทึกข้อมูลใดใด
ปะการัง

สาหร่ายทะเล

ทั้งสาหร่ายสีเขียว สาหร่าย
ชิน้ ส่วนปะการังทีข่ นึ้ มาเกยหาด
สีแดง สาหร่ายสีน้ำตาล และ
คือโครงหินปูนซึ่งสัตว์ไม่มี
หญ้าทะเลถูกจัดรวมอยู่ใน
กระดูกสันหลังอย่างปะการัง
กลุ่มนี้ หากพบไม่ต้องจดบันทึก แค่ปล่อยไว้
สร้างขึ้นเพื่อห่อหุ้มลำตัวอันอ่อนนุ่มและใช้เป็น
ที่อยู่อาศัย จึงเป็นซากธรรมชาติที่ควรปล่อยไว้ บนชายหาดในสภาพเดิม
บนชายหาด
แส้ทะเล

สัตว์ทะเลกลุม่ เดียวกับปะการัง
ลักษณะเป็นเส้นเดี่ยวเรียวยาว
เศษไม้หรือกิ่งไม้เป็นซาก
คล้ายแส้ เส้นลวด หรือเชือก
ธรรมชาติอีกชนิดหนึ่ง อาจถูก
มีทั้งสีเหลือง ส้ม หรือม่วง พบได้แถบชายฝั่ง
ลมหรือคลื่นซัดมาจากป่า
ชายเลน ป่าชายหาด หรือต้นไม้อื่นๆ ที่ขึ้นใกล้ นอร์ทแคโรไลนาเรื่อยไปจนถึงอ่าวเม็กซิโก
แนวชายฝั่งทะเล
เศษไม้ กิ่งไม้
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แ

บบบันทึกข้อมูลมีช่องว่างสำหรับบันทึกขยะแปลกๆ ที่พบในระหว่างการทำ
ความสะอาดชายหาด ทุกสิ่งที่เรานึกขึ้นมาสามารถเปลี่ยนสภาพเป็นขยะ
ทะเลได้ทั้งนั้น และบางส่วนของขยะประหลาดที่พบบนชายหาดในช่วงไม่กี่ปี
ที่ผ่านมาก็คือ...
l

เตียงและฟูก

l

โถส้วมและฝารองนั่ง

l

โซฟา เก้าอี้ โต๊ะ และ
เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ

l

ทีวี, รีโมต

l

รถเข็นในซูเปอร์มาร์เก็ต

l

นวมชกมวย

l

เครื่องบวกเลข

l

คลิปหนีบหูกระต่าย

l

พรม

l

ใบเลื่อย

l

ตุ๊กตาวูดู

l

ท่อเครื่องดูดฝุ่น

l

ฟันปลอม

l

ขาเทียม

l

ล็อตเตอรี่

l

มิเตอร์จับเวลาจอดรถ

องค์กรอนุรักษ์มหาสมุทร

ฝารองนั่ง

งูปลอม

เครื่องประดับ

ท่อเครือ่ งดูดฝุน่

ล็อตเตอรี่
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ช่องทางอื่นๆ
ในการร่วมปกป้องท้องทะเล

นอกจากกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด
สากลแล้ว องค์กรอนุรักษ์มหาสมุทรยังให้ความ
สำคัญกับงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวกับทะเลและ
มหาสมุทร อาทิ การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง การทำ
ประมง พื้นที่อนุรักษ์ทางทะเล โดยผู้ที่สนใจ
สามารถเข้าไปอ่านข้อมูลและรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ www.oceanconservancy.org
ทั้งนี้ หากต้องการรับรู้ความเคลื่อนไหวเรื่อง
ขยะทะเล รวมถึงข้อมูลน่าสนใจอื่นๆ ก็สามารถ
ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว เพื่อขอรับ
จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์จากองค์กรอนุรักษ์
มหาสมุทรได้เช่นกัน
รายละเอียดเพิ่มเติม

ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรม
ทำความสะอาดชายหาดสากล เอกสารอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง หรืองานส่วนอื่นๆ ขององค์กร
อนุรักษ์มหาสมุทร โปรดติดต่อ :
OCEAN CONSERVANSY’S
INTERNATIONAL COASTAL CLEANUP
1300 19th Street, NW
8th Floor
Washington, DC 20036 USA
Fax: 202-872-0619
Email: cleanup@oceanconservancy.org
www.oceanconservancy.org
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คำขอบคุณ
องค์กรอนุรักษ์มหาสมุทรขอขอบคุณทุกท่านและทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรม
ทำความสะอาดชายหาดสากล การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าว การให้ความช่วยเหลือ
ในโครงการกระตุ้นเตือนจิตสำนึกสาธารณะเกี่ยวกับขยะทะเลและการป้องกันผลกระทบ (อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ) การสนับสนุนสื่อและอุปกรณ์การทำงาน เช่น บัตรข้อมูล โปสเตอร์รณรงค์ สื่อเพื่อการ
เรียนรู้ และอื่นๆ แก่เครือข่ายผู้ประสานงานอาสาสมัครในสหรัฐอเมริกาและในอีกหลายประเทศทั่วโลก
โดยเฉพาะหน่วยงานภาคเอกชนที่มักส่งพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาด
ชายหาดสากล เพื่อช่วยกันเก็บกวาดขยะจำนวนมหาศาลออกจากท้องทะเลของพวกเรา

Ocean Conservancy, 2003. 2002 International
Coastal Cleanup. Washington, DC. 46 pp.

แนวร่วมขององค์กรอนุรักษ์
มหาสมุทรในประเทศไทย

Ocean Conservancy, 2004. 2003 International
Coastal Cleanup. Washington, DC. 42 pp.

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.)

Ocean Conservancy, 2005. 2004 International
Coastal Cleanup. Washington, DC. 39 pp.
Ocean Conservancy, 2006. 2005 – 20th Anniversary
International Coastal Cleanup Report, Making A Difference.
Washington, DC. 50 pp.
Ocean Conservancy, 2007. 2006 International Coastal
Cleanup Report, A World of Difference. Washington,
DC. 40 pp.
Ocean Conservancy, 2008. 2007 International Coastal
Cleanup Report, Start a Sea Change. Washington,
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Environment Programme – East Asian Seas Regional
Coordinating Unit. EcoStrategic Consultants, Ciarns.
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เป็นหน่วยงานราชการซึ่งมีหน้าที่กำหนดนโยบาย วางแผน
และบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยเน้น
ภารกิจด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในทะเล
รวมถึงพื้นที่ชายฝั่งทะเล ให้ระบบนิเวศคงความอุดมสมบูรณ์
สมดุล และยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและ
เศรษฐกิจของประเทศไทย
ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาขยะทะเลที่นับวันจะส่ง
ผลกระทบรุนแรงขึ้นทั้งต่อสิ่งมีชีวิตในทะเล ระบบนิเวศ และ
คุณภาพชีวิตของผู้คน ส่วนส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ซึ่งมีแนวคิดที่จะดำเนินการเก็บขยะชายหาดในประเทศไทย
อย่างเป็นระบบ จึงเข้ามารับหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกิจกรรม
ทำความสะอาดชายหาดสากลกับทางองค์กรอนุรักษ์
มหาสมุทรเป็นครั้งแรกในปี 2551 โดยยึดแนวทางปฏิบัติ
และวิธีการดำเนินงานตามที่ปรากฏอยู่ในคู่มือฉบับนี้
เป็นสำคัญ หากสนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
ทำความสะอาดชายหาดสากล โปรดติดต่อมาที่
ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โทร. 02-1411344
หรืออีเมล thailandcoastalcleanup@gmail.com
ทำความรู้จักกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ที่
www.dmcr.go.th

สมาคมกรีนฟินส์
(Green Fins Association)

ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อ 16 กันยายน 2551 เป็นองค์กร
พัฒนาเอกชนที่ทำงานร่วมกับภาครัฐ เช่น กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์
พืช การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และภาคเอกชนซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวอย่างโรงแรมและ
ร้านดำน้ำ เป้าหมายหลักในการทำงานของสมาคมกรีนฟินส์
คือการปกป้องและอนุรักษ์แนวปะการัง โดยมุ่งเน้นการสร้าง
จิตสำนึก ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบนิเวศแนว
ปะการัง สร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการร้านดำน้ำให้ร่วม
รับผิดชอบต่อทรัพยากรทางทะเล ควบคู่กับการอบรม
ความรู้เกี่ยวกับวิธีการสำรวจปะการังแบบ Reef Watch
เพื่อใช้ในการสังเกตและเฝ้าระวังความเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นกับแนวปะการัง เนื่องจากขยะทะเลก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัย
ที่สร้างความเสียหายแก่แนวปะการังและคุกคามสิ่งมีชีวิต
ในแนวปะการัง สมาคมกรีนฟินส์จึงเข้าร่วมและให้การ
สนับสนุนกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดสากลด้วยเช่นกัน
ทำความรู้จักกับสมาคมกรีนฟินส์ได้ที่
www.greenfins-thailand.org

Sheavly, S.B. and Register, K. 2007. Marine Debris &
Plastics: Environmental concerns, sources, impacts and
solutions. Journal of Polymers and the Environment.
Vol. 15, Number 4. pp. 229-305.
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คู่มือขยะทะเล
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กิจกรรมทำความสะอาดชายหาดสากล
จัดขึ้นประจำทุกปีในวันเสาร์ที่สามของเดือนกันยายน
เป็นงานอาสาสมัครที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก
ทุกคนมาลงมือด้วยใจ ด้วยเป้าหมายเดียวกัน
...เพื่อท้องทะเลสะอาดปราศจากขยะ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.oceanconservancy.org
สนใจร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดสากล
โปรดติดต่อมาที่ ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โทร 02-1411344
หรืออีเมล thailandcoastalcleanup@gmail.com

Ocean Conservancy
1300 19th Street, NW
8th Floor
Washington, DC 20036 USA
Phone: 202-429-5609
Fax: 202-872-0619
www .oceanconservancy.org
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