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ปจจุบันผลิตภัณฑพลาสติกกลายเปนสวนหนึ่งในชีวติประจําวัน ไมวาจะในรูปแบบของใชในบาน 
เคร่ืองนุงหม วัสดุทางการแพทย วัสดุอาคาร รวมไปถงึการใชเพ่ือบรรจุอาหาร เน่ืองดวยความสะดวกสบายใน
การใชงาน แตทานทราบถึงความแตกตางขององคประกอบ วิธีการใชงานที่เหมาะสม และอันตรายของ
ผลิตภัณฑเหลาน้ีมากนอยเพียงใด 

ผลิตภัณฑพลาสติกสามารถแบงตามชนิดของพลาสติกไดเปน 7 ชนิด มีการแสดงไวบนผลิตภัณฑเพ่ือ
ชวยในเรื่องการคัดแยกพลาสติกสําหรับการรีไซเคิล ลักษณะสัญลกัษณคือ ลูกศรวิ่งวนเปนรปูสามเหลี่ยมดาน
เทา มีเลขกํากับอยูภายใน และมีตัวอักษรภาษาอังกฤษทีฐ่านของสามเหลี่ยม ซ่ึงเรียกวา “รหัสพลาสติก” 
กําหนดโดย NA Society of the Plastics Industry ในป ค.ศ. 1988 ดังตารางนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ที่มา: ระบบเครือขายสารสนเทศดานพลงังานและสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทย) 

 
 



รายละเอียดของผลิตภัณฑพลาสติกแตละชนิด 
1. พลาสติกโพลเีอทิลีนเทอพาทาเลท (Polyethylene terephthalate) หรือที่เรียกกันโดยยอวา เพท (PET) 

แบงไดเปน 2 กลุม คือ กลุมที่มีเน้ือใส (A-PET) และกลุมที่เปนผลึกสีขาว (C-PET)  
ตัวอยางการนําไปใช: ขวดน้าํด่ืม ขวดน้ําอัดลม ขวดน้ํามันสําหรับปรุงอาหาร ถุงขนมขบเคี้ยว 
ขอควรระวัง:  
(1) ขวดบรรจุนํ้าด่ืมเหลาน้ีออกแบบมาเพ่ือใชเพียงคร้ังเดียว ไมไดออกแบบมาสําหรับใหนํามาทํา
ความสะอาดใหมโดยใชความรอนสูงหรือขัดถูแลวนํามาใชซํ้า ขวดที่ใชแลวควรนาํไปผานกระบวนการรี
ไซเคิลเพ่ือนํากลับมาใชใหมมากกวาการนํากลับมาใชซํ้า แมวาการใชซํ้าน้ันอาจจะไมมีอันตรายจากสาร
ที่หลุดออกมา แตผูบริโภคอาจไดรับอันตรายจากการปนเปอนของจุลินทรยีเน่ืองจากการทําความ
สะอาดที่ไมดีพอ 
(2) สารอะซิทัลดีไฮดสามารถแพรออกจากผลติภัณฑเขาไปปนเปอนของที่บรรจุอยูในภาชนะได ซ่ึงอะ
ซีทัลดีไฮดเปนสารที่องคการพิทักษสิ่งแวดลอมของสหรัฐอเมริการะบุวา เปนสารที่อาจกอใหเกิดมะเร็ง
ในคน รวมทั้งอาจสงผลลบตอพัฒนาการทางสมอง 

2. พลาสติกโพลเีอทิลีนชนิดความหนาแนนสูง (High density polyethylene, HDPE)  
ตัวอยางการนําไปใช: เน่ืองจากเปนพลาสติกที่ทนทานตอสารทําละลายตางๆ ทาํใหมีการนําไปใชทํา
ผลิตภัณฑจํานวนมาก ไมวาจะเปนภาชนะบรรจุตางๆ เชน ทัปเปอรแวร ขวดน้ํายาซักผา ขวดนม ถัง
นํ้ามันสําหรับยานพาหนะ โตะและเกาอ้ีแบบพับได ถุงพลาสติก 
ขอควรระวัง:  การใชผลติภัณฑที่เปนสคีวรระมัดระวงัอันตรายจากเม็ดสีที่เติมเขาไป ซ่ึงมีสวนผสมของ
ตะก่ัวและแคดเมียม สารทัง้สองตัวน้ีสามารถแพรออกมาจากพลาสติกได 

3. พลาสติกโพลไีวนิลคลอไรด (Polyvinyl chloride) หรือที่เรียกกันวา พีวีซี (PVC) 
 ตัวอยางการนําไปใช: พลาสติกหออาหาร ถุงหูห้ิว (ขนาดเล็กนิยมบรรจุอาหารประเภททอด เชน 
ปาทองโก กลวยแขก) ขวดบรรจุชนิดบีบ (เชน นํ้ามันพืช) กลองอุปกรณตางๆ ภาชนะบรรจุเคร่ืองด่ืม
อาหาร ตะแกรงคว่ําจาน 
ขอควรระวัง: สารเติมแตงเพ่ือปรับปรุงคณุภาพพีวีซี อาทิเชน สารพลาสติกไซเซอรและสารอ่ืน ๆ ไดแก 
พาทาเลท สารแตงสีซ่ึงมีตะก่ัวและแคดเมียม สารทําใหคงตัว (stabilizers) เชน แบเรียม สามารถ
แพรกระจายออกมาได จึงควรหลีกเลี่ยงการหออาหารขณะรอนดวยพลาสติกอุนอาหารโดยมีพลาสติกที่
หออาหารอยู และการใสอาหารรอนในถุงหูห้ิวโดยตรง 

4. พลาสติกโพลเีอทิลีนชนิดความหนาแนนต่ํา (Low density polyethylene, LDPE) 
 ตัวอยางการนําไปใช: ถุงหูห้ิว ขวดพลาสตกิบางชนิด และที่ใชกันมากที่สุดก็คือ ถุงเย็นสําหรับ 
           บรรจุอาหาร  

ขอควรระวัง:  
(1) การใชถุงพลาสติกที่เปนสีควรระมัดระวังอันตรายจากเม็ดสีที่เติมเขาไป ซ่ึงมีสวนผสมของตะกั่วและ
แคดเมียม สารทั้งสองตัวน้ีสามารถแพรออกมาจากพลาสติกได 



(2) ถุงเย็น มีลักษณะขุนและยืดหยุนไดดีกวาถุงรอน ทนความเย็นไดถึง -70 องศาเซลเซยีส แตทน
ความรอนไดไมมากนัก 

5. พลาสติกโพลโีพรพิลีน (Polypropylene, PP) 
ตัวอยางการนําไปใช: ถุงรอนสําหรับบรรจุอาหาร ขวดใสเคร่ืองด่ืม ซองขนม ภาชนะบรรจุโยเกิรต 
หลอดดูด ขวดนมเด็ก 
ขอควรระวัง:  
(1) สามารถติดไฟไดงาย จึงตองมีการเติมสารหนวงไฟเพ่ือปองกันการติดไฟในกระบวนการผลิต ซ่ึง
สารหนวงไฟที่เติมจะเปนพวกโบรมิเนเตตและคลอริเนเตต สารกลุมน้ีถาไหมไฟแลวจะใหสารไดออกซิน 
(dioxin) ซ่ึงเปนสารกอมะเร็ง 
(2) สารเม็ดสีที่มีตะก่ัวและแคดเมียม ซ่ึงผสมลงไปเพ่ือทําใหพลาสติกมีสีตาง ๆ ตะก่ัวและแคดเมียม
สามารถแพรกระจายออกมาจากพลาสตกิได 
(3) ถุงรอน มีลักษณะใสกวาถุงเย็นและไมมีความยืดหยุน สามารถทนความรอนไดสูงถึง 100 องศา
เซลเซียส (จุดเดือดของน้ํา) และทนไขมันไดดี แตสามารถบรรจุอาหารเย็นไดเพียง 0 องศาเซลเซยีส  

6. พลาสติกโพลสีไตรีน (Polystyrene, PS) หรือที่เรียกกันวา โฟม 
 ตัวอยางการนําไปใช: บรรจุรองรับการกระแทก กลองสําหรับบรรจุอาหาร พลาสติกที่ใชแลวทิ้ง (เชน 
ถวย ชอน สอม มีด) 
ขอควรระวัง:  
(1) การใชภาชนะโฟมใสอาหารที่รอนหรือนําไปเขาไมโครเวฟ สามารถทําใหสไตรีนโมโนเมอรในโฟ
มละลายออกมาผสมในอาหารได ซ่ึงมีผลตอสมอง ระบบประสาท เม็ดเลือดแดง ตับ ไต และอาจ
กอใหเกิดอาการระคายเคืองกับผิวหนัง ตา ระบบทางเดินหายใจ ซึมเศรา ออนเพลีย หรือทําใหสภาพ
การทํางานของตับลดลง  
(2) การเผาโฟมทําใหเกิดกาซพิษสไตรีนออกไซด ซ่ึงเปนสาเหตุของของมะเร็ง  
(3) การรีไซเคลิโฟมมีปญหาสําคัญในเรื่องไมคุมทุน  

7. พลาสติกชนิดอ่ืนๆ เชน โพลีคารบอนเนต (Polycarbonate, PC) 
ตัวอยางการนําไปใช: เน่ืองจากโพลีคารบอเนตเปนพลาสติกที่มีลักษณะใส แข็ง และทนความรอนจึง
นํามาทําเปนภาชนะบรรจอุาหารที่สามารถเก็บในตูเยน็และนําเขาไมโครเวฟไดดวย เชน เหยือกนํ้า 
ขวดน้ําขนาดบรรจุ 5 ลิตร ขวดน้ํานักกีฬา ขวดนม รวมทั้งจําพวกถวย ชอนสอม มีดชนิดใส 
ขอควรระวัง: มีการศึกษาพบวาขวดน้ําด่ืมจะแพรสารบิสฟนอล เอ (Bisphenol A, BPA) ออกมา
มากกวาปกตถิึง 55 เทาเม่ือใชบรรจุนํ้ารอน ไมวาจะเปนขวดเกาหรือขวดใหมก็ตาม ซ่ึงสารนี้มี
โครงสรางคลายฮอรโมนเอสโตรเจน (estrogen) ของเพศหญิง สงผลกระทบทําใหสเปริมลดลง เปลี่ยน
พฤติกรรมเพศ นอกจากนี้ยังพบวาเหนีย่วนําใหเกิดการตานทานอินซูลิน (insulin) และเพิ่มความเสี่ยง
การเกิดมะเร็งเตานมอีกดวย ในเด็กทําใหเปนหนุมเปนสาวเรว็เกินไป มีแนวโนมที่จะเปนโรคอวน และ
ไฮเปอรแอคทีฟ 

  



 พลาสติกเกือบทุกชนิดกอปญหาดานสิ่งแวดลอม เน่ืองจากกระบวนการผลิตมีการปลอยสารพิษเขาไป
ในอากาศและน้ําทําใหเกิดภาวะมลพิษ และตองอาศัยพลังงานสูงกวาการผลิตแกว นอกจากนี้พลาสติกที่ไดจาก
การรีไซเคิลจะมีคุณภาพดอยลงจากผลิตภัณฑกอนการรีไซเคิล ดังน้ันจึงไมสามารถนํากลับมาผลิตเปน
ผลิตภัณฑเดิมได ตองทําเปนผลติภัณฑที่ดอยคุณภาพลงไป ตวัอยางเชน โฟมบรรจุอาหารรีไซเคิลเปนโฟ
มกันกระแทก (ไมสามารถกลับมาใสอาหารไดอีก) ซ่ึงในกระบวนการรีไซเคิลน้ีตองมีการเพ่ิมวัตถุดิบหรือตนทุน
ดานอ่ืนๆอีกดวย ในขณะทีห่ากนําไปยอยสลายจะทําไดยากดวยวธิฝีงกลบ สวนการเผาขยะพลาสติกชนิดพีวีซี 
จะเปนตวักอใหเกิดสารไดออกซิน ยกเวนตองใชเตาเผาอุณหภูมิสูงถึง 1300 องศาเซลเซียส 
 ถุงพลาสติกอีกประเภทหนึง่คือ ถุงพลาสติกชวีภาพ หรือพลาสติกยอยสลายไดทางชีวภาพ เปนผลมา
จากการศึกษาวิจัยและคิดคนถุงพลาสตกิที่ไมเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม  ผลิตไดจากแปงมันสําปะหลังและ
ขาวโพด พลาสติกชนิดน้ีเม่ือถูกฝงกลบในสภาวะที่เหมาะสมจะถูกยอยสลายดวยเอนไซมและแบคทีเรียใน
ธรรมชาติ เม่ือยอยสลายหมดแลวจะไดผลิตภัณฑเปนน้ํา มวลชวีภาพ กาซมีเทน และกาซคารบอนไดออกไซด 
ซ่ึงสิ่งเหลาน้ีเปนสิ่งจําเปนในการเจริญเตบิโตและดํารงชีวติของพืช 
 จากที่กลาวมาทั้งหมดนี้จะเห็นไดวา การใชพลาสติกควรเลือกใหเหมาะสมกับคณุสมบัติของพลาสติก
ชนิดน้ันๆ เพ่ือลดอันตายทีอ่าจเกิดขึ้นได และที่สําคัญคือควรใชเทาที่จําเปน เลือกใชวัสดุอ่ืนทีส่ามารถทดแทน
ได ตัวอยางเชน แกว หรือ ถุงพลาสติกชีวภาพ เพ่ือปกปองสิ่งแวดลอมของเราดวย 
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