
พลาสติก คอื อะไร 

ในอดีต วัสดุด้ังเดิมที่มนุษยคุนเคยและใชในชีวิตประจําวันลวนเปนวัสดุจากธรรมชาติทั้งส้ิน ไมวาจะเปน 
แกว ไม กระดาษ โลหะ ยาง หรือ ขนสัตว ส่ิงเหลานี้เคยเปนวัสดุท่ีตอบสนองความตองการของมนุษยไดเปนอยางดี 
แตมนุษยยังคงพยายามคนหาวัสดุใหมๆ มาใชงานอยูเสมอ จนกระทั่งกลางศตวรรษที่ 19 พลาสติกเปนวัสดุที่มนุษย
คิดคนและประดิษฐข้ึน เพื่อการใชชีวิตที่สะดวกสบาย 

พลาสติกจัดเปนสารประกอบพวกไฮโดรคารบอน (Hydro Carbon) ประกอบดวยธาตุสําคัญ คือ คารบอน, 
ไฮโดรเจน, และ ออกซิเจน นอกจากนี้อาจมีธาตุอื่นๆ เปนสวนประกอบยอย ไดแก ไนโตรเจน, ฟลูออรีน, คลอรีน, และ
กํามะถัน เปนตน 

 

กระบวนการผลิตพลาสติก 

 พลาสติกที่ใชกันในปจจุบัน เชน ถุง กลอง ทอ แผนฟลม ผลิตจากน้ํามันดิบ ซ่ึงเปนสารไฮโดรคารบอนที่
เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติใตผิวดิน ที่มีความสําคัญตอชีวิตมนุษยยุคปจจุบันเปนอยางยิ่ง เนื่องจากเปนทั้งแหลง
พลังงาน และ แหลงวัตถุดิบสําหรับผลิตวัสดุสังเคราะหมากมาย 

การผลิตพลาสติก เกิดจากการกลั่นลําดับสวนน้ํามันดิบ เพ่ือแยกเอาสารประกอบไฮโดรคารบอน และ ผาน
กระบวนการแยกสลายอีกหลายข้ันตอน จนไดเปนสารประกอบขนาดเล็ก เชน กาซเอทธิลีน และ โพรพิลีน เปนตน 
ซึ่งใชเปนสารตั้งตนในการผลิตพลาสติกชนิดตางๆ 

 

พลาสติกรอบตัวเราที่รีไซเคิลได 

 พลาสติกที่ใชในชีวิตประจําวัน มีประมาณ 7 ชนิด ที่สามารถนํากลับมารีไซเคิลได และ มีการใหสัญลักษณ
ตัวเลขที่เปนสากล เพื่องายตอการแยกประเภทของพลาสติก โดยตัวเลข 1 ถึง 7 จะอยูในสัญลักษณลูกศรสามเหล่ียม
สามตัวท่ีว่ิงตามกัน มักปรากฏบริเวณกนของภาชนะพลาสติก 

 

 

 

 

โพลิเอทธิลีนเทเรฟทาเลต (Poly Ethylene Terephthalate, PET) 
 

PET ทนแรงกระแทก ไมเปราะแตกงาย สามารถทําใหใสมาก มองเห็นส่ิงที่บรรจุอยู
ภายในจึงนิยมใชบรรจุน้ําดื่ม น้ํามันพืช และเครื่องสําอาง นอกจากนี้ขวด PET ยังมี
สมบัติปองกันการแพรผานของกาซไดเปนอยางดี จึงใชเปนภาชนะบรรจุน้ําอัดลม  
 

PET สามารถนํากลับมารีไซเคิลใชใหมได โดยนิยมนํามาผลิตเปนเสนใยสําหรับทําเสื้อ
กันหนาว พรม และ เสนใยสังเคราะหสําหรับยัดหมอน หรือเสื้อสําหรับเลนสกี  

 



 

 

 

 

โพลิเอทธิลีนความหนาแนนสูง (High Density Polyethylene, HDPE) 
 

HDPE โพลิเอทธิลีนชนิดหนาแนนสูง คอนขางแข็งแตยืดไดมาก ไมแตกงาย สวนใหญ
มักจะถูกตกแตงใหมีสีสันสวยงาม ยกเวนขวดที่ใชบรรจุน้ําดื่ม ซ่ึงจะขุนกวาขวด PET 
ราคาถูกข้ึนรูปไดงาย ทนสารเคมี จึงนิยมใชทําบรรจุภัณฑสําหรับน้ํายาทําความ
สะอาด แชมพูสระผม แปงเด็ก และ ถุงหูหิ้วแบบหนา นอกจากนี้ภาชนะที่ทําจาก 
HDPE สามารถปองกันการแพรผานของความชื้นไดดี จึงมักนํามาผลิตขวดบรรจุนม 
เพื่อยืดอายุของนมใหนานขึ้น 
  

HDPE สามารถนํากลับมารีไซเคิลเพื่อผลิตขวดตางๆ ได เชน ขวดใสน้ํายาซักผา แทงไม
เทียม เพ่ือใชทํารั้วหรือมานั่งในสวน เปนตน 

 

 

 

 

โพลิไวนิลคลอไรด (Poly Vinyl Chloride), PVC) 

PVC เปนพลาสติกแข็งใชทําทอ เชน ทอน้ําประปา แตสามารถทําใหน่ิมโดยใสสาร
พลาสติกไซเซอร ใชทําสายยางใส แผนฟลมสําหรับหออาหาร มานในหองอาบนํ้า 
แผนกระเบื้องยาง แผนพลาสติกปูโตะ ขวดใสแชมพูสระผม PVC เปนพลาสติกที่มี
สมบัติหลากหลาย สามารถนํามาใชผลิตผลิตภัณฑอื่นไดอีกมาก เชน ประตู 
หนาตาง วงกบ และหนังเทียม 

PVC สามารถนํากลับมารีไซเคิล เพื่อผลิตทอประปาสําหรับการเกษตร กรวยจราจร 
และเฟอรนิเจอรประเภทมานั่งพลาสติก 

 

      

 

 

โพลิเอทธิลีนความหนาแนนต่ํา (Low Density Polyethylene, LDPE) 
 

LDPE เปนพลาสติกน่ิม สามารถยืดตัวไดมาก และ มีความใส นิยมนํามาทําเปนฟลม
สําหรับหออาหารและหอของ ถุงใสขนมปง และถุงเย็นสําหรับบรรจุอาหาร  
 

LDPE สามารถนํากลับมารีไซเคิลใชใหมได โดยใชผลิตเปนถุงดําสําหรับใสขยะ ถุงหิ้ว
กอบแกบ หรือถังขยะ  

 

 



 

 

 

โพลิโพรพิลีน (Polypropylene, PP) 
 

PP เปนพลาสติกที่แข็ง ทนตอแรงกระแทกไดดี ทนตอสารเคมี ความรอน และ น้ํามัน 
ทําใหมีสีสันสวยงามได สวนใหญนิยมนํามาทําภาชนะบรรจุอาหาร เชน กลอง ชาม 
จาน ถัง ตะกรา หรือ กระบอกสําหรับใสน้ําแชเย็น 
  

PP สามารถนํากลับมารีไซเคิลใชใหมได โดยนิยมผลิตเปนกลองแบตเตอรี่รถยนต 
ชิ้นสวนรถยนต เชน กันชน และ กรวยสําหรับกรอกนํ้ามัน  

 

 

 

 

โพลิสไตรีน (Polystyrene, PS) 
 

PS เปนพลาสติกที่แข็ง ใส แตเปราะ และแตกงาย ราคาถูก นิยมนํามาทําเปนภาชนะ
บรรจุของใช เชน เทปเพลง สําลี หรือ ของแหง เชน หมูแผน หมูหยอง และคุกก้ี  
มีการนําพลาสติกประเภทนี้ผสมทําภาชนะหรือถาดโฟมสําหรับบรรจุอาหาร จะทําใหมี
น้ําหนักที่เบามาก 
 

PS สามารถนํากลับมาใชใหมได โดยนิยมผลิตเปนไมแขวนเสื้อ กลองวีดีโอ ไมบรรทัด 
หรือ ของใชอื่นๆ  

 

 

 

 

พลาสติกอื่นๆ ที่ไมใช 6 ชนิดแรก หรือ มทราบวาเปนพลาสติกชนิดใด 
  

ปจจุบันเรามีพลาสติกหลายชนิดใหเลือกใช พลาสติกที่ใชในครัวเรือนสวนใหญสามารถ
นํากลับมารีไซเคิลเพื่อหลอมใชใหมได การมีสัญลักษณตัวเลข ทําใหเราสามารถแยก
พลาสติกออกเปนชนิดตางๆ เพ่ือนํากลับมารีไซเคิลใชใหมไดงายขึ้น 

สําหรับพลาสติกในกลุมที่ 7 เปนพลาสติกชนิดอื่นที่ไมใช 6 ชนิดแรก ซ่ึงมักจะมี
ตัวเลขระบุ และ ตัวยอภาษาอังกฤษระบุชนิดของพลาสติกไว เชน โพลิคารบอเนต 
(Polycarbonate, PC) เปนตน 

 

ทําไมตองลดการใชถุงพลาสติก 

ในแตละปทั่วโลกใชถุงพลาสติก 500 ลาน – แสนลานใบ โดยถุงพลาสติกนอยกวารอยละ 1 ถูกนํามารีไซเคิล 
เพราะตนทุนการผลิตใหมถูกกวา จากการศึกษาเมื่อประมาณ 20 ปกอน พบวา ขยะถุงพลาสติกถกูท้ิงลงทะเลแลว 



ประมาณ 3 ลานกิโลกรัม และ ยังคงมีการทิ้งอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน เน่ืองจากยังไมมีมาตรการควบคุมการใช
ถุงพลาสติก และ การทิ้งขยะถุงพลาสติก ที่เขมงวดและกวางขวาง 

          ปจจุบันนี้ คงไมมีใครไมรูจักปรากฏการณที่เรียกวา ภาวะโลกรอน (Global warming) ความเกี่ยวโยง
ระหวางการใชถุงพลาสติกกับภาวะโลกรอน คือ ถุงพลาสติกที่เราใชใสสินคาและอาหาร ผลิตจากนํ้ามันดิบ และ ยังใช
เพลิงในการผลิตอีกดวย ซึ่งพลังงานที่ใชผลิตถุงพลาสติกประมาณ 9 ใบ สามารถเปลี่ยนเปนนํ้ามันใหรถวิ่งไดไกลถึง 
1 กิโลเมตร  

เนื่องจากถุงพลาสติกสามารถทําไดอยางรวดเร็ว ในปริมาณมาก และ ตนทุนที่ต่ํา ท่ีสําคัญที่สุดคือมีอายุการ
ใชงานส้ัน ซ่ึงสวนใหญเปนการใชเพียงครั้งเดียว โดยเฉพาะถุงกอบแกบ ดังนั้น ขยะถุงพลาสติกเปนภาระอยางย่ิงใน
การเก็บขนและกําจัด เนื่องจากคุณลักษณะที่เบาบาง และ มีปริมาณมากปะปนกับมูลฝอยประเภทอื่นๆ ไดงาย ซึ่งทํา
ใหการยอยสลายมูลฝอยอื่นเปนไปไดยากมากย่ิงข้ึน ดังนั้น ย่ิงมีการใชถุงพลาสติกมากเทาไหรปริมาณกาซเรือน
กระจกที่ปลอยสูชั้นบรรยากาศโลก จากการผลิต และ กําจัดขยะถุงพลาสติกก็จะยิ่งสูงมากขึ้น 

ขยะถุงพลาสติก  เมื่อผุพังก็กลายเปนขยะช้ินเล็กๆ ซ่ึงสามารถแทรกในช้ันดิน และ ปนเปอนในน้ําได  
ผลก็คือ ชิ้นสวนเล็กๆ ของพลาสติกเขาไปสูหวงโซอาหาร ซ่ึงทําใหเกิดความเสียหายอยางใหญหลวงตอ พืช สัตว 
มนุษย และ สิ่งแวดลอม 

ดังนั้น ประโยชนเพียงเล็กนอยในชวงเวลาสั้นๆ ของถุงพลาสติก ไดทําใหเกิดโทษตอ พืช สัตว มนุษย และ 
สิ่งแวดลอม อยางตอเนื่อง กวางขวาง และยาวนาน ในแตละสัปดาห คนไทยนําถุงพลาสติกกลับบานมากกวา 100 
ลานถุง หรือมากกวา 5,000 ลานถุงในแตละป โดยการผลิตและใชงาน ยังคงมีปริมาณมากและตอเนื่อง นาจะถึง
เวลาแลวที่คนไทยจะทบทวนเรื่องใกลตัวนี้ และ เรงออกมาตรการในการลดการใชถุงพลาสติกอยางเปนรูปธรรม 

      จากความรายแรงของภัยถุงพลาสติก ทําใหหลายๆ ประเทศมีมาตรการคุมกําเนิดถุงพลาสติกกันอยางจริงจัง 
จนสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางท่ีดี เชน 

• การประกาศหามใชถุงพลาสติกในบังกลาเทศและออสเตรเลีย 
• การเก็บภาษีถุงพลาสติกในไอรแลนด 
• การเรียกเก็บคาธรรมเนียมถุงพลาสติกของไตหวัน 
• การแขวนการดไวที่แคชเชียรของหางใหญในเมืองฮิโรชิมา ที่ญี่ปุน โดยหากลูกคาไมตองการถุงพลาสติกใหยก

การดข้ึนแลวจะไดรับแตมสะสม เพื่อรับสิทธิประโยชนจากทางหางตอไป 
• ที่สิงคโปร รวมกันรณรงค โดยกําหนดใหวันพุธแรกของเดือนเปนวันพกถุงไปชอปปง หากไมไดเตรียมถุงไปก็

ตองจายเงินเปนคาถุง ใบละ 0.1 เหรียญสิงคโปร หรือ ประมาณ 2.50 บาท 
• ซานฟรานซิสโก ไดออกกฎหมายหามใชถุงพลาสติกเปนเมืองแรกของอเมริกา ซึ่งนับวาเปนประเทศที่ถอืเรื่อง

สิทธิเสรีภาพของประชาชนมากที่สุด 
• การประกาศตัวเปนเมืองปลอดถุงพลาสติกของเมืองลีฟเรปดส ในแคนาดา ผูฝาฝนจะตองถูกลงโทษเปน

คาปรับหนักๆ คิดเปนเงินไทยมากถึง 30,200 บาท 
• สําหรับประเทศไทย สวนใหญเปนกิจกรรมการรณรงคในลักษณะประปราย แตที่นาจะเปนความหวังคือ

การพัฒนาวัสดุทดแทน ไดแก พลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) ซึ่งปจจุบันอยูในระหวางการศึกษา ไมแนวา



ประเทศไทยอาจมีพลาสติกที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมออกมาใชพรอมกับที่ฝรั่งเศส ซึ่งออกกฎระเบียบใหเริ่ม
ใชพลาสติกชีวภาพ ตั้งแตป 2553 เปนตนไป 

  

ลดการใชถุงพลาสติกแลวไดอะไร 

• ลดการเสื่อมโทรมของดิน 

• ลดการเสื่อมคุณภาพของน้ํา 

• ลดอันตรายตอสิ่งมีชีวิตทั้งในน้ําและบนบก 

• ลดการเกิดกาซเรือนกระจกและภาวะโลกรอน 

• ลดการเกิดสารปนเปอนในหวงโซอาหารที่เปนสารกอมะเร็ง 

• ลดการอุดตันในทางระบายน้ํา ซึ่งสงผลตอการลดปญหาน้ําทวม 

• ลดอันตรายตอสิ่งแวดลอม และ ระบบนิเวศ 

• ลดแหลงเพาะพันธุ การแพรกระจายของพาหะนําโรค และการแพรระบาดของโรค 

• ลดการเกิดอุบัติเหตุของการเดินทางทั้งทางบก ทางนํ้า และ ทางอากาศ 

• ลดการใชน้ํามันดิบที่ใชไปโดยไมจําเปน จากการผลิตถุงพลาสติก 

 

จะลดการใชถุงพลาสติกไดอยางไร 

• นําถุงผา หรือ ภาชนะไปใสของแทน เชน จะไปตลาดก็เอากระเปาผาและกลองใสอาหาร ไปใสของแทน ไปซื้อกับขาวก็
เอาปนโตไปแทน 

• ฝกพูดวา ไมเอาถุงคะ/ครับ กับคนขายของ ใหเปนนิสัย 

• ใชถุงพลาสติกแบบยอยสลายได 

• ใชงานถุงพลาสติกซ้ําในบางกรณี 

ขอดีของการใชถุงผา  

• ซักทําความสะอาดงาย 

• นุมสบายมือนาใช และไมกอใหเกิดการกดทับอยางรุนแรงตอฝามือเทาถุงพลาสติก 



• ใชงายขาดยาก ตกแตงไดตามสไตลที่ชอบ 

• ยอยสลายได ไมตกคางจนเปนปญหาในสิ่งแวดลอม 

• ทนทานและใชซ้ําไดมากครั้งกวาถุงพลาสติก 

• ชวยลดปริมาณมูลฝอย 

• ไมทําใหเกิดกาซเรือนกระจก ชวยลดปญหาโลกรอน 

• บงบอกภาวะรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมของผูใช 

• ใชถุงผาไปไดทุกท่ี ใสไดหลายอยาง 

• ใชเปนสื่อรณรงคเสริมสรางความเขาใจและความตระหนักในส่ิงแวดลอมไดอยางกวางขวาง 

• ถุงผาดิบจะชวยลดการเกิดและการปนเปอนของสารประกอบไดออกซินที่เปนสารกอมะเร็งที่มีอันตรายตอชีวิต 

• พกพาติดตัว ติดรถไดงาย สามารถพรอมใชงานในทุกโอกาส 

 

 

 

 

ดังนั้น ... 

☺ มาลดการใชถุงพลาสติกและเปลี่ยนมาใชถุงผา และ ภาชนะที่เปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอมตั้งแตวันนี้ 

☺ แบงปนความรู และ ถุงผาท่ีมอียูแกผูอื่น เพื่อขยายวงกวางของความมุงมั่นในการ
รักษาสิ่งแวดลอม และ การลดภาวะโลกรอน  

 

 

ที่มาของขอมูล   www.mtec.or.th     www.thaivolunteer.org     www.greenleafthai.org 

 

 


