
ส่วนพลาสติกไม่เพียงแต่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมอย่างที่

ทุกคนก าลังตระหนักถึงกัน ทว่าอันตรายต่อพลาสติกก็ยังส่งผล

กระทบในด้านสุขภาพอกีมากมาย ไม่ว่าจะเป็น 

•สารพาทาเลต (Pthalate) ในพลาสติกอาจไปรบกวน

การท างานของฮอร์โมนในรา่งกายและเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง 

•สารไวนิลคลอไรด์ (Vinyl Chloride) ในพลาสติกพีวีซีเร

ซิน (PVC Resin) จัดเป็นสารก่อมะเร็งในกลุ่มหนึ่ง ที่อาจเป็น

สาเหตุของมะเร็งตับได้ 

•ส ารไบฟี นอล เอ  (Bisphenol A) ที่ ใช้ ใน ก ารผลิ ต

พลาสติก อาจท าให้เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมและมะเร็งต่อม

ลูกหมาก 

•สารฟอร์มาลดี ไฮด์  (Formaldehyde) ในพลาสติก

ประเภทเมลามีน หากโดนความร้อนอาจกลายเป็นสารละลายที่

ปนเปื้อนมาในอาหาร และเป็นสาเหตุของมะเร็งเม็ดเลือดขาว 

 

นอกจากนี้ทั้งโฟมและพลาสติกยังเป็นขยะที่ส่งผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม เชน่ 

•หากทิ้งไม่ถูกที่ก็จะอุดตันทอ่ระบายน้ าท าให้เกิดปัญหา

น้ าทว่มขัง 

•หากเกิดการเผาที่ไม่สมบูรณ์ จะเกิดการปล่อยก๊าซพิษ 

และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโลก

รอ้น 

•ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและการด ารงชีวิตของพืช

และสัตว์ต่าง ๆ 

•ท าให้เกิดการปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งในดินและ

แหล่งน้ า 

 

 

วิธีลดปริมาณขยะพลาสติกจริง ๆ ท าไม่ยาก ทุกคน

สามารถลดขยะพลาสติกได้ทั้งนั้น ด้วยวิธีดังต่อไปนี้ 
 

1. ซ้ือของไม่รับถุงพลาสติก แต่เตรียมถุงผ้าไปเอง 

2. น าพลาสติกที่ใช้งานแล้วกลับมาใช้ซ้ าอีกครั้ง 

3. เลือกใช้พลาสติกที่น ากลับมาใช้ซ้ าได้ เช่น แก้ว

น้ าและกล่องใส่อาหาร 

4. เลือกใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ อย่าง จาน ถ้วย ที่

ผลิตจากชานอ้อย หรือวัสดุธรรมชาติชนิดอ่ืน ๆ 

เป็นต้น 

5. แยกขยะพลาสติกทิ้งให้ถูกที่ เพ่ือน าพลาสติก

เหล่านั้นไปรีไซเคิลต่อได้ง่ายข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ลด ละ เลิก 

ใช้ถุงพลาสติกและโฟม 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ส ำนักปลดั 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละไกรทอง 

อ าเภอไม้แก่น  จังหวัดปตัตานี 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

กรมควบคุมมลพิษเผยว่า ประเทศไทยจัดเป็นประเทศ

ในอันดับต้น ๆ ที่เป็นแหล่งส าคัญที่พบขยะพลาสติกในทะเล โดย

ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีขยะพลาสติกเกิดขึ้น

ประมาณ 12% ของปริมาณขยะทั้งหมด หรือปีละประมาณ 2 

ล้านตัน ซึ่งขยะพลาสติกส่วนใหญ่เป็นพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว 

(Singleuse plastic : SUP) เช่น  ถุ งร้อน ถุ งเย็น  ถุ งหูหิ้ ว  แก้ว

พลาสติก หลอดพลาสติก หรือกล่องโฟมบรรจุอาหาร และจาก

ปริมาณขยะพลาสติกทั้งหมด มีจ านวนขยะพลาสติกที่ถูกกลับไป

ใช้ประโยชน์ประมาณ 0.5 ล้านตัน ส่วนอีก 1.5 เป็นขยะที่ไม่ถูก

น ากลับไปท าประโยชน์ในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circle 

Economy) แต่จะถูกน าไปก าจัดด้วยการฝังกลบ เม่ือมีปริมาณ

มากขึน้ก็กลายเป็นปัญหาขยะพลาสตกิในระยะยาวได้นั่นเอง 

จะเห็นได้ว่า ขยะพลาสติกกลุ่มข้างต้นมีอายุการใช้งาน

สั้น แต่ใช้เวลาในการย่อยสลายนานเป็นร้อย ๆ ปี หากไม่น าขยะ

พลาสติกกลับไปรีไซเคิล การท าลายขยะพลาสติกด้วยการเผา

หรือฝังกลบก็จะส่งผลกระทบในวงกว้าง เริ่มจากสร้างมลพิษให้

สิ่งแวดล้อม หรือที่เห็นกันบ่อย ๆ ก็คือ เศษขยะพลาสติกที่ถูกทิ้ง

ขว้างตามพื้นถนน กลายเป็นขยะที่ไปอุดตันท่อน้ า หรือเป็นขยะที่

ลอยเคว้งอยู่ตามแม่น้ า ล าคลอง จากนั้นก็ไหลลงสู่ท้องทะเล 

ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล ห่วงโซ่อาหาร และการ

ด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ของท้องทะเลทั่วโลกอีก

ด้วย 
 

พลำสติกและกล่องโฟม ใช้เวลำนำนแค่ไหนกว่ำจะ

ย่อยสลำย 
เราได้ยินจนชินหูว่า โฟมและพลาสติกใช้เวลาในการ

ย่อยสลายนานนับร้อย ๆ ปี แต่เพ่ือความชัดเจน เราขอยกตัวเลข

ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษมาให้เห็นเลยว่า ร้อย ๆ ปีที่ว่า มัน

นานขนาดไหน 

 
 

ถุงพลาสติก ใช้เวลาย่อยสลาย 450 ปี 

โฟมไม่สามารถย่อยสลายเองตามธรรมชาติได้ 
 

ลองคิดภาพตามเล่น ๆ ดูว่า กว่าจะถึง 450 ปี ถุงพลาสติกใน

โลกใบนี้จะเพิ่มขึ้นอีกมากแค่ไหน และขอย้ ากันอีกทีว่าโฟมเป็น

วัสดุที่ย่อยสลายเองตามธรรมชาติไม่ได้ และหากก าจัดด้วยการ

เผาท าลายก็จะก่อให้เกิดก๊าซสไตรีน (Styrene) ที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพรวมถึงสิ่งแวดล้อม ดังนั้นควรหาวิธีจัดการกับขยะ

ประเภทโฟมอย่างเหมาะสม หรือควบคุมการใช้โฟมไปเลย ส่วน

พลาสติกก็ใช้เวลานานถึง 450 ปี ในการย่อยสลาย อีกทั้ง

พลาสติกยังมีความคงทนย่อยสลายตามธรรมชาติน้อยและยัง

สามารถทนต่อแรงอัดได้สูง ก าจัดยาก แถมยังใช้พื้นที่ในการฝัง

กลบมากกว่าขยะประเภทอ่ืน ถ้าหากเราสามารถลดการใช้

พลาสติกหรือน าไปใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ ได้ ก็น่าจะเป็นทางออกที่ดี

กับปัญหาขยะดังกล่าวไม่นอ้ย 

 

อันตรำยจำกกลอ่งโฟม-พลำสติก คิดสักนิดก่อนใช้  
รู้หรือไม่ว่า กล่องโฟมบรรจุอาหารที่ใช้ตามท้องตลาด

ทั่วไป ท ามาจากวัสดุพอลิเมอร์ชนิดพอลิสไตรีน (Polystyrene) ที่

ได้จากกระบวนการกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม เม่ือน้ ามันหรือความ

ร้อนจากอาหารหรือสิ่งที่น าไปบรรจุท าปฏิกิริยากับกล่องโฟม ก็

จะท าให้สารสไตรีน (Styrene) จากกล่องโฟมปนเปื้อนมากับ

อาหารที่รับประทานเข้าไป และเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งความ

น่ากลัวที่ควรระวังก็เพราะวา่... 

 ส่งผลให้เกิดอาการพิษเฉียบพลัน เช่น ระคายเคือง

ผิวหนัง หรือทางเดินหายใจผิดปกติ 

 ส่งผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง ท าให้การเคลื่อนไหว

และการทรงตัวไม่ดี 

 เสี่ยงภาวะสมองเสื่อมและสมาธสิั้น 

 เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง 

 


