
 

ชาวสหราชอาณาจักรสนับสนุนรัฐบาลออกกฎหมายหา้มการใชพ้ลาสติก “Microbeads” ในเครื่องส าอาง 

 

 

 

 

 
ชาวสหราชอาณาจักร จ านวนกว่า 250,000 คน โดยการน าของกลุ่ม Greenpeace ได้เรียกร้องให้รัฐบาลสหราช-
อาณาจักรออกกฎหมายห้ามการใช้ Microbeads ในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ส าหรับการ
อาบน  า (Toiletries) เช่น ยาสีฟัน, สครับขัดผิว และสบู่ เป็นต้น สืบเนื่องจาก Microbeads ที่ใช้เพ่ือเป็นตัวขัดผิว 
หรือฟันนั น ผลิตจากพลาสติกโพลีแอทลีน (Polyethylene) หรือโพลีพรอพเพอร์ลีน (Polypropylene) ซึ่งไม่
สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ อีกทั ง มีขนาดเล็กเกินกว่าจะสามารถดักกรองได้โดยเครื่องบ าบัดน  าเสียก่อน
ปล่อยลงสู่แหล่งน  าและมหาสมุทร โดยก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศน์และระบบห่วงโซ่อาหาร ตลอดจน
สุขภาพของผู้บริโภคหากรับประทานปลาและสัตว์น  าที่กินพลาสติกชนิดนี เข้าไป โดยสหรัฐอเมริกาและแคนาดาได้
ออกกฎหมายห้ามการใช้ Microbeads ในเครื่องส าอางแล้ว ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปี 2560 โดยบริษัทยักษ์ใหญ่ใน
วงการอุตสาหกรรม อาทิ, L’Oreal, Unilever และ Johnson & Johnson ได้ยกเลิกการใช้พลาสติกดังกล่าวแล้ว
และได้ใช้สารสกัดจากธรรมชาติทดแทน เช่น เมล็ดโจโจ้บา (Jojoba Beads), เมล็ดแอปริคอท (Apricot Kernels) 
และเปลือกถั่ว เป็นต้น  ทั งนี  หลายประเทศในยุโรป อาทิ สวีเดน, ออสเตรีย, เบลเยียม, อิตาลี และลักเซมเบิร์ก ได้
เรียกร้องให้สหภาพยุโรป (EU) ออกกฎห้ามการใช้ Microbeads ในสหภาพยุโรปอีกด้วย  
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ผลกระทบต่อการส่งออกไทย/ข้อเสนอแนะ  

 จากการส ารวจของ  The Cosmetic, Toiletry & Perfumery Association (CTPA) พบว่ าตลาด
เครื่องส าอาง (Cosmetic) ในสหราชอาณาจักรในปี 2015 มีมูลค่าประมาณ 8.1 พันล้านปอนด์ หรือประมาณ 4 
แสนล้านบาท แบ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ 5 ประเภท คือ 1. ผลิตภัณฑ์ส าหรับการอาบน  า (Toiletries) มีมูลค่า 
2.04 พันล้านปอนด์ หรือ 1.02 แสนล้านบาท, 2. ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว (Skincare) มีมูลค่า 1.81 พันล้านปอนด์ หรือ 
90.5 หมื่นล้านบาท, 3. ผลิตภัณฑ์บ ารุงเส้นผม (Haircare) มีมูลค่า 1.69 พันล้านปอนด์ หรือ 84.5 หมื่นล้านบาท, 
4. เครื่องส าอางส าหรับตกแต่ง (Decorative Cosmetics) มีมูลค่า 1.30 พันล้านปอนด์ หรือ 65 หมื่นล้านบาท 
และ 5. น  าหอม (Fragrances) มีมูลค่า 1.28 พันล้านปอนด์ หรือ 64 หมื่นล้านบาท โดยมีการคาดการณ์ว่าตลาด
เครื่องส าอางในสหราชอาณาจักร จะขยายตัวอย่างต่อเนื่องเป็นมูลค่า 1 หมื่นล้านปอนด์ หรือ 5 แสนล้านบาท ในปี 
2017   
 ในปี 2015 สหราชอาณาจักรมีการน าเข้าเครื่องส าอาง (Cosmetic) จากไทยเป็นอันดับที่ 12 คิดเป็น
มูลค่า 68.04 ล้านเหรียญสหรัฐ มีการขยายตัวเพ่ิมขึ นร้อยละ 15.66 (โดยมีการน าเข้าหลัก 3 อันดับแรกจาก
ประเทศ ฝรั่งเศส, สหรัฐอเมริกา และเยอรมัน) แบ่งเป็นการน าเข้าที่ส าคัญ ได้แก่ เครื่องส าอาง (Beauty 
Products) คิดเป็นมูลค่า 46.89 ล้านเหรียญสหรัฐ มีการขยายตัวเพ่ิมขึ นร้อยละ 21.80 และ ผลิตภัณฑ์สุขอนามัย
ช่องปาก (Dental Hygiene) เช่น ยาสีฟัน ไหมขัดฟัน คิดเป็นมูลค่า 10.12 ล้านเหรียญสหรัฐ มีการขยายตัว
เพ่ิมขึ นร้อยละ 25.01 โดยส่วนใหญ่เป็นการรับจ้างผลิตสินค้าให้กับแบรนด์ต่างๆ (OEM) อาทิ L’Oreal, The 
Body Shop, Boots, M&S และ Sanctuary เป็นต้น ซึ่งยังมีโอกาสขยายตลาดในสหราชอาณาจักรอย่างต่อเนื่อง 
ปัจจุบันชาวสหราขอาณาจักรได้ให้ความส าคัญต่อการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 
(Natural) และเกษตรอินทรีย์ (Organic) มากขึ น จึงเป็นโอกาสดีของผู้ประกอบการไทยในการขยายตลาด
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ รวมถึงวัตถุดิบในการผลิต เช่น น  ามันหอมระเหยจากพืชและสมุนไพร ในสหราช
อาณาจักร ดังนั น ผู้ประกอบการไทยควรที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ
ตลาด ควบคู่ไปกับการพัฒนาการผลิตให้ได้มาตรฐานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่
ดีของสินค้าไทย ซึ่งจะส่งผลให้มีการน าเข้าสินค้าไทยมาจ าหน่ายในสหราชอาณาจักรเพ่ิมขึ น 
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Disclaimer: 

ข้อมูลต่างๆ ทีปรากฏเป็นข้อมูลทีได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูล

แก่ผู้สนใจเท่านั น เนื อหาและสาระไม่ได้สะท้อนความเห็นนโยบายและการด าเนนิการใดๆ ของกรมส่งเสริมการค้าระหวา่งประเทศ และส านักงานส่งเสริม

การค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน แต่อยา่งใด ลิขสิทธ์ใดๆ เป็นของเจ้าของบทความ เนื อหาของผู้พิมพ์ผูโ้ฆษณาที่แท้จริงนั นๆ 


