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1 - 7 มีนาคม 2564 

SA ยกเลิกพลาสติกใช้แล้วทิ้งรัฐแรกในออสเตรเลีย 

รัฐ South Australia (SA) เป็นรัฐแรกในออสเตรเลียที่ออกกฎหมายห้ามจำหน่าย จัดหาหรือแจกจ่าย
ผลิตภัณฑ์หลอดพลาสติก แท่งพลาสติกสำหรับผสมเครื่องดื่ม และชุดช้อนส้อมพลาสติก (Cutlery) แบบใช้แล้ว
ทิ้งภายในรัฐตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป 

รัฐ SA เสนอร่างกฎหมาย The Single-use and 
Other Plastic Products (Waste Avoidance) Bill 2020 
เข้ารัฐสภาในวันที่ 30 เมษายน 2563 ซึ่งผ่านเป็นกฎหมาย
ในเดือนกันยายน 2563 และกำหนดให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 
1 มีนาคม 2564 ซึ ่งเป็นบทบัญญัติในการห้ามจำหน่าย 
จัดหาหรือแจกจ่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง โดยมี
ผลทันทีกับผลิตภัณฑ์แบบใช้แล้วทิ้ง 3 ประเภท ได้แก่ หลอด
พลาสติก แท่งพลาสติกสำหร ับผสมเคร ื ่องด ื ่มและชุด
ช้อนส้อมพลาสติก หลังจากนั ้นจะขยายผลสู ่ผลิตภัณฑ์
ประเภทแก้ว ถ้วย จาน กล่องพลาสติกบรรจุอาหารแบบ 
Clam-shell containers และผลิตภ ัณฑ์พลาสติก oxo-

degradable ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2565 อีกทั้งจะพิจารณาเพิ่มรายการผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆอย่าง
ต่อเนื่องในอนาคต เช่น แก้วกาแฟแบบพกพา ถุงพลาสติก และพลาสติกที่ใช้ในธุรกิจบริการอาหารต่างๆ เพ่ือ
รักษาสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะในทะเลและขยะอื่นๆ ตลอดจนการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
economy) แต่มีข้อยกเว้นสำหรับการจัดหาให้กับกลุ่มที่มีความจำเป็นด้านสุขภาพหรือผู้พิการ 

กฎหมายดังกล่าวได้ยกร่างขึ้นภายใต้คณะทำงาน Single-Use Plastic Taskforce ซึ่งเป็นตัวแทนจาก
องค์กรและหน่วยงานต่างๆกว่า 15 องค์กร รวมไปถึงกลุ่มผู้พิการ เพื่อพัฒนาและกำหนดข้อยกเว้นในการใช้
พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งให้มีความสมดุลระหว่างประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและความจำเป็นในการใช้งานของกลุ่ม
ผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม รวมทั้งลดผลกระทบที่จะเกิดต่อภาคธุรกิจหรือบุคคลที่เก่ียวข้องให้มากที่สุด 

การประกาศห้ามจำหน่าย จัดหาหรือแจกจ่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งภายในรัฐ SA ส่งผลให้
มีการตั้งโรงงานผลิตพลาสติกแบบใช้ซ้ำและพลาสติกทางเลือกอ่ืนๆ เช่น พลาสติกท่ีผลิตจากวัตถุดิบที่สามารถ
ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติในรัฐ SA มากขึ้นสะท้อนให้เห็นว่า กฎหมายห้ามใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งของ
รัฐบาลไม่เพียงจะเกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติโดยตรงแล้ว ยังเป็นการส่งเสริม
การเติบโตของเศรษฐกิจและตลาดแรงงานในท้องถิ่นได้อย่างชัดเจน  

Source: www.replacethewaste.sa.gov.au 
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อย่างไรก็ตาม ภายใต้กฎหมายใหม่ไม่ได้ห้ามพลเมืองในการนำหลอดพลาสติกของตนมาใช้ในร้านคาเฟ่ 
และภาคธุรกิจต่างๆ เช่น ร้านขายยา องค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น องค์กรการกุศล ศูนย์บริการทาง
การแพทย์และทันตกรรม สถานบำบัดและดูแลต่างๆ สามารถจัดหาหรือจำหน่ายหลอดพลาสติกให้กับกลุ่ม
ลูกค้า (ผู้พิการหรือผู้ที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพ) ที่มีความจำเป็นได ้

 สำหรับพลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) เช่น PLA (Polylactic Acid) ทีร่ะบุว่าเป็นพลาสติกที่สลายได้
ตามธรรมชาติ (Compostable) ได้ถูกห้ามใช้เนื่องจากการสลายตัวต้องอยู่ในสภาพที่เหมาะสมเท่านั้น  

ทั้งนี้ หากมีการฝ่าฝืนกฎหมายจะถูกปรับตั้งแต ่315 – 1,000 เหรียญออสเตรเลียและมีโทษปรับสูงสุด
ถึง 20,000 เหรียญออสเตรเลีย 
ผลต่อเศรษฐกิจออสเตรเลีย 

ข้อมูลจาก World Wide Fund For Nature Australia (WWF) ระบุว่า ชาวออสเตรเลียใช้พลาสติก
เฉลี่ย 130 กิโลกรัมต่อคนต่อปี มีพลาสติกท่ีถูกนำมารีไซเคิลเพียงร้อยละ 9 และปริมาณขยะพลาสติกประมาณ 
130,000 ตันจะถูกทิ้งเป็นขยะในทะเลซึ่งเป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเลและมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้หน่วยงาน
และองค์กรที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนโดยเฉพาะ ธุรกิจบริการอาหาร ค้าปลีกและซุปเปอร์มาร์เก็ตเริ่มมีนโยบาย
ใช้พลาสติกรีไซเคิล และรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบและความสำคัญในการลดปริมาณขยะ
พลาสติกเพ่ือช่วยเหลือสัตว์ทะเลและรักษาสิ่งแวดล้อม 

Foodland สาขา Frewville และ Pasadena 
ในรัฐ SA ได้รณรงค์เปลี่ยนการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก
แบบใช้แล้วทิ้งภายในสาขาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลาย
ได้มาเป็นเวลา 18 เดือน ลดจำนวนถุงพลาสติกที่เป็น
ขยะใน Landfill ได้ถึง 3 ล้านใบต่อปีและยังมีการจัด
กิจกรรม “Pack & Go” ร่วมกับพันธมิตรในชุมชน 
KESAB โ ดยล ู กค ้ า  Pre-purchasing บรรจ ุ ภ ัณฑ์

พลาสติกที่สามารถใช้ซ้ำได้ เพื่อใช้บรรจุสินค้า เช่น ชีส มะกอก สลัดและแฮม และนำบรรจุภัณฑ์ดังกล่าว
กลับมาคืนเพื่อได้บรรจุภัณฑ์ใหม่ใส่สินค้าท่ีซื้อกลับไป 

 รัฐ SA เป็นรัฐแรกที่เล็งเห็นความสำคัญต่อการลดปริมาณขยะพลาสติก โดยเฉพาะหลอดพลาสติกท่ี
ใช้แล้วทิ้งในรัฐ SA ที่มีปริมาณเฉลี่ย 700,000 ชิ้นต่อวันและรัฐบาลท้องถิ่นอื่นๆ มีแผนจะกำหนดมาตรการ
หรือออกกฎหมายเพื่อห้ามใช้ผลิตภัณฑ์พพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งในอนาคต  เช่น รัฐ Queensland (QLD) มี
แผนห้ามใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งภายในเดือนกันยายน 2564 นโยบาย Phasing out Single-use Plastics 
Policy ของเขตปกครองตนเอง Australian Capital Territory (ACT) จะเริ่มบังคับใช้เดือนกรกฎาคม 2564 
และนโยบาย Plan For Plastic ของรัฐ Western Australia (WA) จะเริ่มบังคับใช้ภายในปี 2566 เพื่อลด
ปัญหาขยะที่ออสเตรเลียกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน 
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ผลต่อการค้าไทย:  

พลาสติกและของทำด้วยพลาสติกเป็นสินค้าส่งออกอันดับที่ 7 ของไทยและในปี 2563 ไทยส่งออก

พลาสติกและของทำด้วยพลาสติกมาออสเตรเลียมูลค่า 247 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยส่งออกไปรัฐ Victoria 

(เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.6) รัฐ New south Wales (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.4) และรัฐ Queensland (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.3) 

มากที่สุด ในขณะที่การส่งออกไปรัฐ SA ลดลงร้อยละ 5.28 มีมูลค่า 6.9 ล้านเหรียญสหรัฐ ดังนั้น การประกาศ

ห้ามใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งของรัฐ SA เป็นสัญญาณเตือนให้ผู้ส่งออกพลาสติกและของทำด้วยพลาสติกไทย

ในการวางแผนรับมือกับนโยบายห้ามใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งในรัฐอื่นๆ เพื่อลดผลกระทบที่จะ

ตามมา  

อย่างไรก็ตาม การห้ามใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งของรัฐ SA จะเป็นโอกาสดีแก่ผู ้ประกอบการใน

อุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น หลอดกระดาษ/ไม้ไผ่ บรรจุภัณฑ์ชานอ้อย ในการ

นำเสนอสินค้าให้กับภาคธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่มในรัฐ SA และรัฐอื่นๆในอนาคต 

…………………………………………………………… 

Source: www.replacethewaste.sa.gov.au/www.premier.sa.gov.au/www.nra.net.au/ www.9news.com.au/  

mailto:thaitradesydney@gmail.com

