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ข่าวด้านบวก ๒  ข่าว
ข่าวด้านลบ   - ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

ความหลากหลายทางชีวภาพ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น  าเสีย ๑  รายการ 

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนท่ีสีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๑  รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

กรุงเทพฯ : ดีเดย์ ๑ ม.ค. ๖๓ ห้ามผลิต – น าเข้า – ขายเคร่ืองส าอางใช้เม็ดสครับ จากพลาสติกไมโครบีดส์
(ข้อมูล : เวิร์ดพอยท์นิวส์)

สุราษฎร์ธานี : “เกาะสมุย” น าร่องงดให้ถุงพลาสติก ลดปัญหาขยะ
จากการท่องเท่ียว
(ข้อมูล : พีพีทีวี)
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“เกาะสมุย” น าร่องงดให้ถุงพลาสติก ลดปัญหาขยะจากการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ ๓๐ ธ.ค. ๖๒ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงที่ผ่านมาหลายภาคส่วนออกมาตรการต่าง ๆ 
เพ่ือร่วมลด ละ เลิก การสร้างขยะ โดยเฉพาะถุงพลาสติก และในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
เกาะสมุยได้น าร่องก่อนภาคเอกชน โดยงดให้บริการถุงพลาสติกแล้ว หลังเทสโก้ โลตัส สาขาเฉวง บน
เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี ประกาศร่วมนโยบาย Samui Say No Plastic Bags ลูกค้ากว่าร้อยละ ๘๐ 
ให้การตอบรับดี พกถุงผ้ามาซื้อสินค้าเอง แม้จะมีลูกค้าบางส่วนที่ยังปรับตัวไม่ได้ แต่ผู้จัดการ
ส่วนภาคใต้ของเทสโก้ โลตัส ก็ เชื่อว่า ประชาชนจะใช้ เวลาปรับตัวไม่ นาน

กิจกรรม Samui Say No Plastic Bags เกิดจากความร่วมมือของบรรดาผู้ประกอบการขนาด
ใหญ่ ๗ แห่ง เซ็นเอ็มโอยูร่วมกัน เพ่ือจับมือประกาศงดใช้ถุงพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง หรือ Single 
Used Plastic เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค. ๖๒ ที่ผ่านมา ไม่เพียงแต่ภาคค้าปลีก และผู้ประกอบการที่พัก ก็ได้ท า
ธุรกิจตามนโยบาย กรีน ทัวร์ริสซึ่ม ลดสร้างขยะและพลังงาน คัดแยกขยะก่อนทิ้งทุกครั้ง และน าเอา
เศษอาหารที่ลูกค้าทานเหลือมาท าปุ๋ยหมัก ก่อนน าไปบ ารุงต้นไม้ภายในรีสอร์ท ซึ่งในเกาะสมุยมีที่พัก
ทีใ่ช้คอนเซ็ป Eco - friendly ๓๐ แห่ง และในปี ๖๓ ต้ังเป้าเพ่ิมเป็น ๖๐ แห่ง 

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ปัญหา
ดั้งเดิมของเกาะสมุย คือ ปัญหาขยะล้นจากการท่องเที่ยว ที่ยังคงตกค้างอยู่บนเกาะกว่า ๓๐๐,๐๐๐ ตัน 
ในส่วนนี้จะร่วมประสานไปยังกระทรวงมหาดไทย เพ่ือเร่งให้เกิดการประมูลขนย้าย ส่วนปัญหาภาพ
ใหญ่อย่างขยะในสถานที่ท่องเที่ยวทั่วประเทศ ได้ด าเนินโครงการ Zero Waste เพ่ือสร้างความ
ตระหนักในพื้นที่ท่องเที่ยว โดยจะเริ่ม Kick Off ที่ จ. ชุมพร

ปัจจุบันไทยประสบปัญหาขยะพลาสติกที่มีปริมาณสูงขึ้นต่อเนื่องโดยไทยติดอันดับ ๖ ของโลก
ที่มีการทิ้งขยะพลาสติกลงสู่ทะเลมากที่สุด หรือคิดเป็นปริมาณราว ๑.๓ ล้านตันต่อปี นอกจากรัฐบาล
จะออกมาตรการต่าง ๆ ลดการสร้างขยะ ในระยะยาวรัฐบาลมีเป้าหมายยกเลิกการใช้พลาสติก
แบบใช้แล้วทิ้ง ๗ ชนิดภายในปี ๖๘

ที่มา : พีพีทีวี
(https://www.pptvhd๓๖.com/news/ประเด็นร้อน/๑๑๖๘๕๐)
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เมื่อวันที่ ๒๙ ธ.ค. ๖๒ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยา เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ลงนามในประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ก าหนดลักษณะของเครื่องส าอางที่ห้ามผลิต น าเข้า หรือขาย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนดให้
เครื่องส าอางที่ใช้แล้วล้างออก ที่มีส่วนผสมของพลาสติกไมโครบีดส์เป็นเครื่องส าอาง ที่ห้ามผลิต น าเข้า 
หรือขาย ขณะนี้ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑  ม.ค. ๖๓ เนื่องจาก
พลาสติกไมโครบีดส์ เป็นพลาสติกขนาดเล็กมาก และสลายตัวได้ยากในธรรมชาติ เมื่อถูกชะล้าง
ลงไปตามท่อระบายน้ า ระบบบ าบัดน้ าเสียจะไม่สามารถกรองพลาสติกไมโครบีดส์เหล่านี้ออกไปได้ ท าให้ เกิด
การสะสมในสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางน้ า และอาจปนเปื้อนเข้าสู่ห่วงโซ่อาหาร โดยสะสมอยู่
ในสัตว์น้ าที่ได้รับพลาสติกไมโครบีดส์ เช่น ปลา หอย และสัตว์น้ าที่ เลี้ยงลูกด้วยนมบางชนิด เป็นต้น
ซ่ึงอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคท่ีรับประทานสัตว์น้ าเหล่านั้นได้

นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม กล่าวอีกว่า การห้ามน าพลาสติกไมโครบีดส์มาใช้ในการผลิตเครื่องส าอาง 
เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ เม.ย. ๖๒ ที่ให้เลิกใช้พลาสติกไมโครบีดส์ในประเทศไทยภายในปี 
๖๒ ตามโรดแมปการจัดการขยะพลาสติก พ .ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๓ โดยพลาสติกไมโครบีดส์ที่ผสมอยู่
ในเครื่องส าอาง มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ท าความสะอาด ขัดผิว แล้วล้างออก เช่น โฟมล้างหน้า สบู่ ผลิตภัณฑ์ขัด
ผิวกาย เป็นต้น ซึ่งเมื่อล้างออกจากร่างกายพลาสติกไมโครบีดส์จะถูกชะล้างลงไปตามท่อระบายน้ า และ
ก่อให้เกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้บริโภคตามที่กล่าวข้างต้น

เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวเพ่ิมเติมว่า การก ากับ
ดูแลพลาสติกไมโครบีดส์ในเครื่องส าอางเป็นไปตามหลักสากล และเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงคุ้มครอง
สุขภาพของคนไทย ขณะนี้มีผู้ประกอบการรับทราบ และพร้อมให้ความร่วมมือในการเลิกใช้พลาสติกไมโคร
บีดส์ในผลิตภัณฑ์ โดยผู้ประกอบการรายเก่าจะผ่อนผันให้ขายได้จนถึงวันที่ ๒๘ มิ.ย. ๖๓ ซึ่งส่วนใหญ่ได้เรียก
คืนผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่มีพลาสติกไมโครบีดส์เป็นส่วนประกอบออกจากท้องตลาดแล้ว หากผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางใดมคีวามจ าเป็นต้องใช้ไมโครบีดส์ อาจใช้ไมโครบีดส์จากธรรมชาติเป็นการทดแทนได้

ที่มา : เวิร์ดพอยท์นิวส์
(https://workpointnews.com/๒๐๑๙/๑๒/๓๐/microbeads/)
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