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อิสราเอลขยายนโยบายเรียกเก็บเงินค่าถุงพลาสติกใส่ของในร้านขายของชา
ธนาคารแห่ งชาติของประเทศอิสราเอลได้แสดงท่าทีส นับสนุนในการขยายขอบเขตของ
นโยบายเรียกเก็บค่าถุงพลาสติกใส่ ของ (ราคาถุงละ 0.10 เชคเกล หรือประมาณ 1 บาท) แก่ผู้บริโภคที่
ต้องการใช้ถุงพลาสติกในซุปเปอร์มาร์เก็ตซึ่งดาเนินการเมื่อประมาณต้นปี 2017 ให้ครอบคลุมไปสู่ร้านขาย
ของชา มินิซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านจาหน่ายยาและเครื่องอุปโภค เป็นต้น เนื่องจากเห็นว่านโยบายดังกล่าวมี
ประสิทธิภาพในการลดจานวนปริมาณการใช้ถุงพลาสติกลงกว่าร้อยละ 80 ในเครือซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาด
ใหญ่ โดยในปั จจุบัน ยังไม่มีการเรียกเก็บค่าถุงพลาสติกใส่ของในร้านขายของชา มินิซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมี
ปริมาณการใช้ถุงพลาสติกประมาณ 860 ล้านถุงต่อปี
ทั้งนี้ ผลจากการเรียกเก็บ ค่าถุงพลาสติกใส่ของแสดงให้เห็นว่าปริมาณการใช้ถุงพลาสติก
ลดลง ณ แหล่งขายของที่ใช้มาตรการดังกล่าวไม่ว่าจะมีอัตราค่าถุงพลาสติกเท่าไหร่ก็ตาม ในช่วงเวลาก่อนที่
จะมีนโยบายเรียกเก็บค่าถุงพลาสติกใส่ของ โดยเฉลี่ยแล้วซุปเปอร์มาร์เก็ตในประเทศอิสราเอลมีปริมาณการ
ใช้ถุงพลาสติกจานวน 2 พันล้านถุงต่อปี หรือเทียบ
ได้ เท่ ากั บ จ านวน 275 ถุ ง ต่ อ คน ซึ่ งถื อ ว่ าเป็ น
ป ริ ม าณ ที่ ค่ อ น ข้ า งสู งม าก ก ว่ า ป ระเท ศ อื่ น
นอกจากนี้ เป็นที่ทราบกันดีว่าถุงพลาสติกทาจาก
วัสดุที่ไม่สามารถย่อยสลายได้เองในระยะเวลาอัน
สั้น และสร้างผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม
และการใช้มาตรการเรียกเก็บเงินค่าถุงพลาสติกใส่
ของได้ ส่ ง สั ญ ญาณเชิ ง บวกเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาขยะ
ถุงพลาสติกในหลายประเทศเช่นกัน เช่น ประเทศไอร์แลนด์ซึ่งเป็นประเทศแรกที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมถุงใส่
ของเมื่อปี 2002 ประมาณ 0.50 – 0.70 เชคเกล และมาตรการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมถุงใส่ของได้ขยาย
ไปสู่หลายประเทศในกลุ่ม British Isles ในระหว่างปี 2011 – 2015 แต่ในอัตราค่าธรรมเนียมที่ต่ากว่ามาก
โดยอยู่ที่ประมาณ 0.25 เชคเกล อย่างไรก็ตาม จากสถิติข้อมูลรายงานระบุว่า มีปริมาณการใช้ถุงพลาสติกใส่
ของในซุปเปอร์มาร์เก็ตลดลงในกลุ่มประเทศดังกล่าวร้อยละ 80 เช่นกัน
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ทั้งนี้ ตามกฎหมายซึ่งมีผ ลบั งคับ ใช้ในประเทศอิส ราเอลเมื่อเดือนมกราคม 2017 ได้กาหนดให้ ตั้งราคา
ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บของถุงพลาสติกใส่ของ จานวน 0.10 เชคเกล ซึ่งครอบคลุมสาหรับซุปเปอร์มาร์เก็ต
ขนาดใหญ่จานวน 21 แห่ง และส่งผลให้มีสัดส่วนการใช้ถุงใส่ของที่สามารถกลับมาใช้ใหม่ได้อีกหลายครั้ง
เพิ่มขึ้น จากร้อยละ 28 เป็ น ร้อยละ 70 เพื่อทดแทนการใช้ถุงพลาสติกใส่ ของแบบที่ใช้ครั้งเดียวแล้ วทิ้ ง
นอกจากนี้ ระบุว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มระดับรายได้ในการลดปริมาณการใช้ ถุงพลาสติกใส่ของใน
ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งกลุ่มระดับรายได้ ที่มีความแตกต่างกันมีการลดปริมาณการใช้ประมาณร้อยละ 60 – 70
เช่นเดียวกัน และในส่วนของอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของถุงพลาสติกใส่ของ รายงานของธนาคาร
แห่งชาติประเทศอิสราเอลระบุว่าปริมาณร้อยละ 9 ของผู้บริ โภคแจ้งว่าไม่ได้ซื้อถุงพลาสติกใส่ของเนื่องจากมี
ราคาแพงเกินไป จานวน 2 ใน 3 แจ้งว่าไม่ได้ซื้อถุงพลาสติกใส่ของเนื่องจากมีค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจาก
ผู้บริโภค จานวนร้อยละ 50 แจ้งว่าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของถุงพลาสติกมีส่วนสาคัญในการตัดสินใจซื้อ
ถุงพลาสติ กใส่ ของ และร้ อยละ 25 แจ้ งว่าที่ ไม่ ได้ซื้อ ถุงพลาสติกใส่ ข องเนื่อ งจากแรงกดดัน ทางสั งคมที่
มองเห็นว่าถุงพลาสติกเป็นสิ่งที่ไม่น่าใช้และสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมในอนาคต
แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Globes newspaper 06/04/2018
ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ สาหรับในประเทศไทยมีนโยบายลดการใช้ถุงพลาสติกด้วยวิธีสมัครใจโดยข้อมูล
จากกรมควบคุมมลพิ ษระบุ ว่ามีขยะพลาสติกและโฟมเกิดขึ้นโดยเฉลี่ ย 7,000 ตัน/วัน ในจานวนนี้เป็ น
ถุงพลาสติกถึงร้อยละ 80 หรือ 5,300 ตัน/วัน ในขณะที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมขอความร่วมมือ
ประชาชนให้ใช้ถุงผ้าแทนการขอรับถุงพลาสติกจากห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ โดยเห็นว่าหากปฏิเสธ
การรับถุงพลาสติกเพียงคนละ 1 ใบต่อวัน ก็จะทาให้ประเทศไทยลดขยะจากถุงพลาสติกได้ราว 70 ล้านใบ
ต่อวัน ทั้งนี้ การกาหนดให้ผู้ซื้อมีหน้าที่ชาระเงินค่าถุงพลาสติกด้วยซึ่งเป็นการเพิ่มภาระต้นทุนไปยังผู้ซื้อ น่าจะ
เป็นแนวทางที่เห็นผลในทางปฏิบัติ เพราะมาตรการเหล่านี้ทาให้ผู้ซื้อมีความตระหนักในต้นทุนของการใช้
ถุงพลาสติกและกระตุ้นให้นาวัสดุอย่างอื่น เช่น ถุงผ้ามาใช้ เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ควรมีการพิจารณาราคา
ถุงพลาสติกที่เหมาะสมในบริบทของแต่ละประเทศ รวมถึงประเด็น การนาเงินที่ได้จากการเก็บถุงพลาสติกไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
สานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ
9 เมษายน 2561
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