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20 – 26 กรกฎาคม 2563 
ออสซี่ชุบยางเก่าสู่นวัตกรรมใหม่ตั้งเป้าลดขยะรักษาสิ่งแวดล้อม 

ปัจจุบันออสเตรเลียก ำลังประสบปัญหำกำรบริหำรจัดกำรปริมำณขยะยำงรถยนต์เก่ำที่มีปริมำณเพ่ิม

มำกขึ้นในแต่ละปี โดยออสเตรเลียมีปริมำณยำงรถยนต์เก่ำถูกท้ิงเป็นขยะประมำณ 56 ล้ำนชิ้นต่อปี ซึ่งสัดส่วน

ยำงรถยนต์เก่ำที่ถูกน ำไปรีไซเคิล (Upcycled, Reprocessed หรือ น ำไปผลิตเป็นสินค้ำใหม่) มีเพียงร้อยละ 

51 เท่ำนั้น และยำงรถยนต์เก่ำที่เหลือ (ประมำณ 27 ล้ำนชิ้น) ต้องกลำยเป็นขยะฝังกลบโดยเปล่ำประโยชน์

และต้องใช้เวลำนำนในกำรย่อยสลำยตำมธรรมชำติ ประกอบกับกระทรวงสิ่งแวดล้อมออสเตรเลียมีประกำศ

ห้ำมกำรส่งออกยำงรถยนต์เก่ำทั้งหมด โดยจะเริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่เดือนธันวำคม 2564 ซึ่งคำดว่ำจะส่งผลให้

ปริมำณขยะจำกยำงรถยนต์เก่ำในประเทศเพ่ิมสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ได้สร้ำงควำมกังวลในกำรบริหำรจัดกำรของ

ทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำดังกล่ำวอย่ำงเป็นรูปธรรม 

โดยองค์กร Tyre Stewardship Australia (องค์กรไม่หวังผลก ำไรที่มีนโยบำยลดขยะยำงรถยนต์เก่ำ

และส่งเสริมกำรรีไซเคิลผลิตภัณฑ์) ได้ให้กำรสนับสนุนด้ำนจัดหำเครื่องมืออุปกรณ์แก่นำย Owen Henry 

นักพัฒนำสินค้ำที่ตระหนักถึงปัญหำปริมำณขยะจำกยำงรถยนต์เก่ำในกำรคิดค้นและพัฒนำยำงรถยนต์เก่ำมำ

ดัดแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ แผ่นยำงกันลื่นรีไซเคิล (แผ่นยำงขนำด 1 ตำรำงเมตรต้องใช้ยำงรถยนต์เก่ำ 19 

เส้นในกำรผลิต) ส ำหรับใช้ในอุตสำหกรรมปศุสัตว์เพ่ือลดปริมำณขยะฝังกลบ รวมถึงลดต้นทุนจำกกำรน ำเข้ำ

ผลิตภัณฑ์ยำงรีไซเคิลจำกต่ำงประเทศ ทั้งนี้ แผ่นยำงกันลื่นรีไซเคิลที่ผลิตได้ยังมีรำคำจ ำหน่ำยถูกกว่ำสินค้ำ

น ำเข้ำประมำณ 20 เหรียญออสเตรเลียต่อตำรำง 

  

ในปี 2562 NSW Environment Protection Authority (EPA) ได้ออกใบอนุญำตให้บริษัท Green 

Distillation Technologies ในกำรจัดตั้งโรงงำนผลิตน้ ำมันและพลังงำนหมุนเวียนในเมือง Warren เขต 

Dubbo รัฐนิวเซำท์เวลส์ส ำหรับผลิตวัตถุดิบขั้นปฐมภูมิ ได้แก่ น้ ำมัน คำร์บอน (ถ่ำน) และเหล็ก ส ำหรับน ำไป 

แปรรูปเป็นสินค้ำ High-grade อ่ืนๆ โดยกำรน ำขยะยำงรถยนต์เก่ำมำรีไซเคิลผ่ำนกระบวนกำรกลั่นท ำลำย 
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(Destructive distillation) ซึ่งโรงงำนดังกล่ำวมีขีดควำมสำมำรถในกำรกลั่นท ำลำยอย่ำงเต็มที่ประมำณ 

19,000 ตันต่อปีจำกกำรใช้ยำงรถยนต์เก่ำประมำณ 685,000 เส้น มำผลิตเป็นน้ ำมันได้ประมำณ 7,000 ตัน 

คำร์บอน 7,000 ตันและเหล็ก 2,000 ตัน นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนจัดตั้งโรงงำนเพ่ิมอีก 7 แห่งทั่ว

ออสเตรเลีย  

นอกจำกนี้ ผลจำกกำรประกำศยกเลิกและจ ำกัดกำร

น ำเข้ำขยะรีไซเคิลจำกต่ำงประเทศของจีนซึ่งเป็นตลำดส่งออก

ขยะรีไซเคิลอันดับ 1 ของออสเตรเลีย ท ำให้บริษัท Adrian 

Metal Recycler (ด ำเนินธุรกิจรีไซเคิลเศษเหล็กที่ได้จำกรถยนต์

เก่ำ) หันมำลงทุนในเทคโนโลยีเพ่ือกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ที่

ผลิตจำกกำรรีไซเคิลยำงรถยนต์เก่ำ อำทิ วัสดุปูพ้ืน ผนังเก็บเสียง 

อิฐทนไฟและสิ่งก่อสร้ำงพ้ืนฐำนในกำรสร้ำงบ้ำน เครื่องอุปกรณ์

ในสนำมเด็กเล่น แผ่นรองส ำหรับออกก ำลังกำย (Gym mat) 

และประตูรั้ว โดยสมำคม Waste Management Association 

of Australia ไดส้นับสนุนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่จำกขยะรีไซเคิลดังกล่ำว ซึ่งนอกจำกจะเป็นแนวทำงในกำร

ก ำจัดขยะได้อย่ำงมีประสิทธิภำพแล้ว ยังเป็นกำรสร้ำงงำนในท้องถิ่น สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับสินค้ำและยังเป็น

กำรพัฒนำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษในอำกำศท่ีส ำคัญด้วย 

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจออสเตรเลีย 

ที่ผ่ำนมำ ออสเตรเลียพยำยำมลดปัญหำและหำแนวทำงต่ำงๆเพ่ือแก้ไขปัญหำปริมำณขยะฝังกลบและ

ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกที่น ำไปสู่ภำวะโลกร้อนให้ได้มำกที่สุด (เป็นสำเหตุของปัญหำภัยธรรมชำติ) โดย

เน้นกำรผลักดันให้ภำครัฐและภำคเอกชนน ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้ในกำรแปรรูปขยะให้เกิดประโยชน์สูงสุด

และส่งเสริมกำรใช้พลังงำนทดแทนในทุกภำคส่วน  

ในปี 2560-2561 จีนมีนโยบำยห้ำมน ำเข้ำและจ ำกัดกำรน ำเข้ำขยะรีไซเคิลคุณภำพต่ ำ (มีกำร

ปนเปื้อนเกิน 0.5%) รวมไปถึงประเทศผู้น ำเข้ำขยะรีไซเคิลอ่ืนๆ (อินเดีย ไต้หวัน มำเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย

และเวียดนำมก็มีแนวโน้มจะจ ำกัดกำรน ำเข้ำขยะรีไซเคิลเพ่ิมมำกข้ึน) จะเป็นอุปสรรคส ำคัญต่อกำรส่งออกขยะ

รีไซเคิลของออสเตรเลีย ซึ่งในแต่ละปี ออสเตรเลียส่งออกขยะรีไซเคิล (เหล็ก พลำสติก กระดำษและอ่ืนๆ) ไป

ยังประเทศต่ำงๆ โดยเฉพำะจีน มำกกว่ำ 3 พันล้ำนเหรียญออสเตรเลีย  ในปี 2561-2562 ออสเตรเลียส่งออก

ขยะรีไซเคิลจำกยำงรถยนต์เก่ำมำกกว่ำ 1 แสนตัน มีมูลค่ำ 11.5 ล้ำนเหรียญออสเตรเลีย มำกกว่ำไปกว่ำนั้น 

นโยบำยห้ำมส่งออกขยะรีไซเคิลทั้งหมด (แก้ว กระดำษ พลำสติกและยำงรถยนต์) ของรัฐบำลออสเตรเลียที่จะ
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มีผลใช้บังคับตั้งแต่เดือนธันวำคม ปี 2564 จะส่งผลกระทบต่อภำคอุตสำหกรรมส่งออกขยะรีไซเคิลและจะเป็น

แรงกระตุ้นสู่กำรร่วมมือของภำคเอกชนและองค์กรต่ำงๆในกำรลงทุน วิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่จำกขยะ   

รีไซเคิลเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ ลดปริมำณขยะฝังกลบและลดกำรสร้ำงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใน

อนำคต 

ผลกระทบต่อการค้าไทย 

กำรแปรรูปขยะรีไซเคิลสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของออสเตรเลีย จะเป็นแนวทำงที่ดีต่อกำรพัฒนำสินค้ำเพ่ือ
เจำะตลำดใหม่ๆ ในออสเตรเลียซึ่งมีแนวโน้มควำมต้องกำรวัตถุดิบธรรมชำติ ช่วยลดมลพิษและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมเป็นหลัก  

 ในช่วง 5 ปี ที่ผ่ำนมำ ออสเตรเลียมีกำรน ำเข้ำ
ยำงที่หล่อดอกใหม่และยำงนอกชนิดอัดลมที่ใช้แล้วมูลค่ำ
เฉลี่ย 30 ล้ำนเหรียญสหรัฐ โดยน ำเข้ำจำกไทยเป็นอันดับ 
3 (มีมูลค่ำเฉลี่ย 5 ล้ำนเหรียญสหรัฐต่อปี ) รองจำกศรี
ลังกำและมำเลเซีย ปี 2562 ออสเตรเลียลดกำรน ำเข้ำลง
ร้อยละ 11.31 โดยเป็นกำรลดลงจำกทุกประเทศ  

 
 นับได้ว่ำแนวโน้มกำรตื่นตัวเรื่องกำรรีไซเคิลยำงรถยนต์เก่ำมำผลิตเป็นวัตถุดิบและสินค้ำใหม่เป็นหนึ่ง
ในกระแสควำมคิดและพฤติกรรมของทุกภำคส่วนในออสเตรเลียที่ให้ควำมส ำคัญต่อกำรแก้ไขปัญหำปริมำณ
ขยะที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นและต้องกำรรักษำสิ่งแวดล้อมอย่ำงจริงจัง ดังนั้น ทิศทำงและแนวโน้มของสินค้ำที่จะ
ได้รับควำมสนใจและเป็นที่นิยมของผู้บริโภคออสเตรเลียจะต้องมีจุดเด่นจำกกำรใช้วัสดุที่มีควำมเป็นธรรมชำติ/
รีไซเคิล และมีกระบวนกำรผลิตที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงกำรใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติในกำร
ย่อยสลำยได้ตำมธรรมชำติ (ใช้เวลำไม่นำนจนเกินไป) ซึ่งปัจจัยต่ำงๆ เหล่ำนี้เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบกำรไทยควรให้
ควำมส ำคัญอย่ำงมำกเพ่ือให้สำมำรถผลิตสินค้ำได้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้บริโภคในตลำดออสเตรเลียซึ่ง
ก ำลังให้ควำมสนใจในเรื่องกำรรักษำสิ่งแวดล้อมอย่ำงมำกในขณะนี้ 
 
 
 
 

Source: www.abc.net.au/ www.blue environment.com.au 

about:blank

