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แคนาดาสั่งแบนหามขายผลิตภัณฑที่มีไมโครบีดส 

 (ออตตาวา) รัฐบาลกลางแคนาดา ไดออกประกาศหามจําหนายผลิตภัณฑประเภทของใช

สวนตัวท่ีมีสวนผสมของไมโครบีดส  ไดแก ผลิตภัณฑเจลอาบน้ํา ยาสีฟน และผลิตภัณฑสําหรับสครับ

หนา เปนตน มีผลบังคับใชตั้งแต 1 กรกฎาคม 2561 เปนตนไปดวยสาเหตุอันตรายตอส่ิงแวดลอม ไมโคร

บีดส (Microbeads) หรือเม็ดบีดส คือชิ้นสวนเล็ก ๆ ของพลาสติกในผลิตภัณฑเครื่องสําอาง ยาสีฟน น้ํายาทํา

ความสะอาด และอ่ืน ๆ อีกมากมาย ซ่ึงไมโครบีดสไมสามารถถูกกรองไดโดยระบบบําบัดน้ําเสีย จึงกอใหเกิด

มลภาวะทางน้ําในระดับสูง  

  นับจากท่ีหลายหนวยงานสิ่งแวดลอมในแคนาดา ไดออกมาเรียกรองถึงการกอมลภาวะ

ทางน้ําจากไมโครบีดสมาสักพักหนึ่ง ทําให

ในท่ีสุดรัฐบาลแคนาดาไดออกระเบียบหาม

ใช     ไมโครบีดสในผลิตภัณฑตางๆ ตาม

ประเทศสหรัฐฯ ท่ีจะเริ่มมีผลบังคับใชกอน

ลวงหนา ปจจุบัน ไมโครบีดสหรือเม็ดบีดส

ยังพบไดในผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพและยา

ประเภมท่ีไมตองขอใบรับรองจากแพทยบาง

ชนิด ซ่ึงท้ังหมดนี้จะมีการสั่งหามใชในอีก 1 

ปถัดไปคือ 1 กรกฎาคม 2562 

    นับจากท่ีหนวยงานสิ่งแวดลอมแคนาดาไดเริ่มทําการศึกษาวิจัยอันตรายและผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมของเม็ดบีดสมาตั้งแตมีนาคม 2558 และตอมาไดออกมาประกาศถึงภัยเงียบอยางเปนทางการเม่ือ

ชวงมิถุนายน 2559 จึงกอใหเกิดการยกเลิกการใชเม็ดบีดสอยางเปนรูปธรรม 

จากขอมูลสถิติการนําเขาไมโครบีดสของแคนาดาในป 2557 มีปริมาณมากกวา 100,000 

กิโลกรัมเพ่ือใชเปนสวนผสมของในการผลิตสินคาทําความสะอาดตางๆ  โดยปริมาณรอยละ 10 หรือ 10,000 

กิโลกรัมถูกนําไปใชในอุตสาหกรรมผลิตสินคา อาทิ สบู ยาสีฟน เจลสําหรับสครับหนา ของผูบริโภค

ภายในประเทศ ถือเปนปริมาณท่ีมากพอสมควรท่ีจะทําลายสิ่งแวดลอมทางทะเลของประเทศได 

อยางไรก็ดี การสั่งหามใชไมโครบีดสในผลิตภัณฑตางๆ ในตางประเทศไดเริ่มมีมาบางแลว อาทิ 

ในสหรัฐฯ สภาคองเกรสสั่งหามการใชไมโครบีดสจะเริ่มมีผล 1 กรกฎาคม 2560  ในยุโรปเริ่มตื่นตัวมาตั้งแตป 

2557 โดยหามผลิตท่ีมีเม็ดบีดสกลาวโฆษณาวาเปนมิตรสิ่งแวดลอม  ในออสเตรเลียจะสั่งหามจําหนายสินคาท่ี

     นโยบายภาครัฐ       เศรษฐกิจการลงทุน      แนวโนมการตลาด      รายงานสินคาและบริการ      อ่ืนๆ   

http://www.ditp.go.th/
http://www.thaittade.com/


     ขาวเดนรายสัปดาหประเทศแคนาดา 
ประจําวันท่ี 14-18 พฤศจิกายน 2559 

  

Call Center 1169 
www.ditp.go.th 
www.thaittade.com 

กรมสงเสรมิการคาระหวางประเทศ 
563 ถนนนนทบุรี ตําบลบางกระสอ  
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

Thai Trade Centre, Vancouver 
1009-1166 Alberni St. 
Vancouver  BC  V7A5K4 Canada  

Phone : +1 604 687 6400 
Fax : +1 604 682 7775 
Email : ttcvan@telus.net 

 

 

มีไมโครบีดสในกลางป 2561 และสําหรับแคนาดาเอง จะเริ่มบังคับการหามนําเขาและใชไมโครบีดสในการ

ผลิตสินคาในตนป 2561 และจะหามจําหนายสินคาท่ีมีไมโครบีดสในกลางป 2561 ตอไป       

หลังจากประกาศออกมาแลว สมาคมผลิตภัณฑเครื่องสําอางและน้ําหอมแคนาดา เห็นพองกับ

ทางรัฐบาลท่ีตองการใหผูผลิตผลิตภัณฑของใชสวนตัวจะเริ่มยุติการนําเขาและยกเลิกการใชไมโครบีดสใน

ผลิตภัณฑตางๆ ตามเวลาท่ีกําหนดในอนาคต ตลอดท้ังหนวยงานสิ่งแวดลอมตางๆ ไดออกแถลงการณชื่นชม

ของการตัดสินใจรัฐบาลในครั้งนี้ดวย 

 

ท่ีมาของขาว :: http://globalnews.ca/news/3047732/plastic-microbeads-will-be-banned-in-canada-effective-

mid-2018/  

ขอคิดเห็น/เสนอแนะของสคต. ขณะนี้มีหลายบริษัทตางประเทศท่ีเริ่มตระหนักถึงผลกระทบของ

ไมโครบีดสและยกเลิกการผลิตสินคาดังกลาวบางแลว เพราะมลพิษทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนตอสัตวน้ํา และอาจนํา

มาถึงอันตรายจากการบริโภคสัตวน้ําของมนุษยตอไป ดังนั้น หลายประเทศจึงออกมาตรการดําเนินการควบคุมไป

อีกข้ันโดยการใชกฏหมายมาเรงผลักดันใหเกิดข้ึนอยางจริงจัง แมวา แคนาดาจะไมมีการนําเขาเม็ดไมโครบีดสหรือ

เครื่องสําอาง ของใชสวนตัวท่ีมีไมโครบีดสมากนัก แตเพ่ือใหไทยมีความเปนมาตรฐานการผลิตสากลตอนานชาติ 

สคต. จึงเห็นวา ไทยควรจะยกเลิกผลิตสินคาท่ีมีไมโครบีดสเปนสวนประกอบ โดยศึกษาและนําผลิตภัณฑจาก

ธรรมชาติท่ีมีคุณสมบัติเทียบเทา เชน การใชสารสครับจากเกลือ มะขามเปยก เพราะนอกจากจะปลอดภัยตอ

ผูบริโภคแลวยังเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอีกดวย   

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

โอกาสฟนตัวโครงการกอสรางวางทอสงน้ํามัน KEYSTONE XL 

หลังจากท่ีทรัมปชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหมของสหรัฐฯ เม่ือสัปดาหท่ีผานมา ทาง

ฝายแคนาดาเริ่มเห็นโอกาสการกลับมาของโครงการกอสรางทอสงน้ํามัน Keystone XL จากรัฐอัลเบอรตา 

ประเทศแคนาดาลากผานไปยังสหรัฐฯ อันจะเปนตัวกระตุนเศรษฐกิจแคนาดาไดยางมหาศาล เพราะทอสง

น้ํามันนี้สามารถขนถายน้ํามันดิบจากทรายออกจากแคนาดาไดกวา 830,000 บารเรลตอวัน  

ทรัมปไดประกาศประเด็นเรื่องทอสงน้ํามันไวตั้งแตชวงการหาเสียงเลือกตั้ง และหลังจากไดรับ

เลือกเปนผูนําสหรัฐฯ เขาเองไดเชิญชวนให Trans Canada Corp. ยื่นเสนอโครงการใหมอีกครั้งหลังจากท่ีถูก

ตีตกไปในยุคอดีตประธาธิบดีโอบามาดวยเหตุผลดานสิ่งแวดลอม  

 

http://www.ditp.go.th/
http://www.thaittade.com/
http://globalnews.ca/news/3047732/plastic-microbeads-will-be-banned-in-canada-effective-mid-2018/
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นโยบายการบริหารของพรรครีพับลิกันของทรัมปแตกตางจากเดโมแครตอยางสิ้นเชิง โดยเฉพาะ

แนวความเชื่อในเรื่องของสภาพลอมทางอากาศ (Climate) และพลังงาน  ซ่ึงทรัมปเองไมมีแนวความคิด

สนับสนุนเรื่องสิ่งแวดลอมมากนัก   ซ่ึงหากดูโอกาสท่ีทรัมปจะสนับสนุนโครงการกอสรางทอสงน้ํามัน 

Keystone XL  แลวก็มีโอกาสเปนไปไดจริง  เพราะปจจัยสนับสนุนหลัก 2 ประเด็น คือ 1) ดานการเงินท่ีเปน

รายไดใหกับรัฐบาลสหรัฐฯ ท้ังสวนแบงในสวนของกําไรหรือภาษีรายไดท่ีเกิดข้ึน หรือขอตกลงการกอสรางท่ี

สามารถเอ้ือประโยชนใหสหรัฐฯ เปนตน  2) ดานการเมือง ซ่ึงเขาทางกับท่ีไดหาเสียงไวเพ่ือชวยเหลือชาว

อเมริกันใหมีงานมากข้ึน สรางรายไดในคนในประเทศ ประกอบกับถือเปนอีกหนึ่งผลงานท่ีทรัมปประสบสําเร็จ

ในชวงของการเปนประธานาธิบดีสหรัฐฯ ท่ีงายดายเทียบกับแคมเปญอ่ืนๆ ท่ีสัญญาไว                    

อยางไรก็ดี ปจจุบัน ทรูโดซ่ึงสนับสนุนโครงการนี้ก็ตองเผชิญกับสภาพกลืนไมเขาคายไมออกจาก

ปญหาการตอตานโครงการสรางทอฯ จากนักอนุรักษสิ่งแวดลอมท่ีรุมเราอยูเชนกัน  ในขณะท่ีก็ตองเปน

พันธมิตรท่ีดีและทํางานรวมกันกับผูนําคนใหมของสหรัฐฯ ตอไปในอนาคต 

ท่ีมาของขาว : http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/rob-commentary/with-

trump-win-keystone-xl-revival-now-a-near-certainty/article32825216/   

ขอคิดเห็น/เสนอแนะของสคต. –  นักวิเคราะหเศรษฐกิจแคนาดาเชื่อวาโครงการทอสงน้ํามัน

Keystone XL จะไดรับการสานตอจากผูนําคนใหมของสหรัฐ ฯ นั่นหมายถึงการนํามาซ่ึงปจจัยบวกกระตุนจีดีพี

เศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ไมวาจะเปนเรื่องการจางานท่ีเพ่ิมข้ึน รายไดของประชากรมากข้ึน เงินลงทุนใน

การโครงการทอและโรงกลั่นในรัฐอัลเบอรตา ตลอดท้ังมูลคาการคาจากการสงออกมากมาย ซ่ึงเปนท่ีสงผลตอ

การขยายตัวทางเศรษฐกิจประเทศ ประชากรสามารถจับจายมากข้ึน ผลลัพธท่ีคาดหวังไดจากการคากับไทย

สามารถเพ่ิมมูลคาการสงออกสินคาและบริการตามปจจัยบวกท่ีอาจเกิดข้ึนได   

 

                                                                       จัดทําโดย... สคต.แวนคูเวอร และ สคต. โตรอนโต 
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