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    พลาสตกิเป็นสารประกอบพวกไฮโดรคารบ์อน 

(Hydro Carbon) ประกอบดว้ยธาตสุ าคญั คือ คารบ์อน

,ไฮโดรเจน , และออกซิเจน นอกจากนีอ้าจมีธาตท่ีุเป็น

สว่นประกอบย่อย เชน่ ไนโตรเจน, ฟลอูอรีน, คลอรีน, 

และก ามะถนั เป็นตน้ พลาสตกิท่ีใชก้นัในปัจจบุนั เชน่ ถงุ 

กลอ่ง ท่อ แผน่ฟิลม์ ผลิตจากน า้มนัดิบ ซ่ึงเป็นสาร

ไฮโดรคารบ์อนท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาติใตผ้ิวดิน ท่ีมี

ความส าคญัตอ่ชีวิตมนษุยเ์นือ่งจากเป็นทัง้แหลง่

พลงังาน และแหลง่วัตถดุิบส าหรบัผลิตวัสดสุงัเคราะห์

มากมาย 

 

    การผลิตพลาสตกิเกิดจากการกลัน่ล าดบัสว่น

น า้มนัดิบ เพื่อแยกเอาสารประกอบไฮโดรคารบ์อน และ

ผา่นกระบวนการแยกสลาย จนไดเ้ป็นสารประกอบ

ขนาดเล็ก เชน่ กา๊ซเอทธิลีน และโพรพิลีน ซ่ึงใชเ้ป็นสาร

ตัง้ตน้ในการผลิตพลาสตกิชนิดตา่งๆ 
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    ในแตล่ะปีทัว่โลกใชถ้งุพลาสตกิถึงแสนลา้นใบ แต่

ถงุพลาสตกิท่ีถกูน ามารีไซเคิลมีไม่ถึงรอ้ยละ 1 

เนือ่งจากตน้ทนุการผลิตใหมถ่กูกว่า ปัจจบุนัมีการท้ิง

ขยะถงุพลาสติกลงทะเลแลว้ประมาณ 3 ลา้นกิโลกรมั 

และยงัคงมีการทิ้งอย่างตอ่เนือ่ง เนือ่งจากยงัไมม่ี

มาตรการควบคมุการใชถ้งุพลาสตกิและการท้ิง

ถงุพลาสตกิท่ี เขม้งวดและกวา้งขวาง 
 

    ปัจจบุนัคงไมม่ีใครไมร่ ูจ้ักปรากฏการณท่ี์เรียกว่า 

ภาวะโลกรอ้น (Global warming) ความเกี่ยวโยง ระหว่าง

การใชถ้งุพลาสตกิกบัภาวะโลกรอ้น คือ ถงุพลาสตกิท่ี

เราใชใ้สส่ินคา้และอาหาร ผลิตจากน า้มนัดิบและยงัใช ้

เชื้อเพลิงในการผลิตอีกดว้ย ซ่ึงพลงังานท่ีใชผ้ลิต

ถงุพลาสตกิประมาณ 9 ใบ สามารถเปลี่ยนเป็นน า้มนัให้

รถว่ิงไดไ้กลถึง 1 กิโลเมตร 

 

    เนือ่งจากถงุพลาสตกิสามารถท าไดอ้ย่างรวดเร็ว ใน

ปริมาณมาก ดว้ยตน้ทนุท่ีต า่ ท่ีส าคญัท่ีสดุคือมีอายกุาร

ใชง้านสัน้ สว่นใหญ่เป็นการใชเ้พียงครัง้เดียวโดยเฉพาะ

หห้ิูว ดงันัน้ขยะถงุพลาสติกจึงเป็นภาระอย่างย่ิงในการ

จดัเก็บ ขนสง่และก าจดั เนือ่งจากคณุลกัษณะที่เบาบาง

และมีปริมาณมาก ปะปนกบัขยะประเภทอ่ืนไดง้า่ย ซ่ึงท า

ใหก้ารย่อยสลายขยะอ่ืนเป็นไปไดย้ากย่ิงขึน้ ดงันัน้ย่ิงมี

การใชถ้งุพลาสตกิมากเท่าไหร่ ปริมาณกา๊ซเรือนกระจก

ท่ีปลอ่ยสูช่ัน้บรรยากาศโลกจากการผลิตและก าจดัขยะ

ถงุ พลาสตกิก็จะย่ิงสงูมากขึน้ 

ขยะถงุพลาสติกเมื่อผพุงัก็กลายเป็นขยะชิ้นเล็กๆ ซ่ึง

สามารถแทรกในชัน้ดินและปนเป้ือนในน า้ได ้ผลก็คือ

ชิ้นสว่นเล็กๆ ของพลาสตกิเขา้ไปสูห่่วงโซ่อาหาร ซ่ึงท า

ใหเ้กิดความเสียหายตอ่ พืช สตัว ์มนษุย ์และ 

สิ่งแวดลอ้ม ดงันัน้ ประโยชนเ์พียงเล็กนอ้ยในชว่งเวลา

สัน้ๆ ของถงุพลาสตกิ ไดท้ าใหเ้กิดโทษตอ่ พืช สตัว ์

มนษุย ์และสิ่งแวดลอ้มอย่างตอ่เนือ่งกวา้งขวางและ

ยาวนาน 
 

    แตล่ะสปัดาหค์นไทยน าถงุพลาสตกิกลบับา้นมากกว่า 

100 ลา้นถงุ หรือมากกว่า 5,000 ลา้นถงุตอ่ปี โดย

การผลิตและใชง้านยงัคงมีปริมาณมากขึน้อย่างตอ่เนือ่ง 

ถึงเวลาแลว้ที่คนไทยจะทบทวนเร่ืองใกลต้วันี ้และเร่ง

ออกมาตรการเพ่ือลดการใชถ้งุพลาสตกิอย่างเป็น

รปูธรรม หลายประเทศเห็นถึงโทษรา้ยแรงของภยั

ถงุพลาสตกิ ท าใหม้ีมาตรการคมุก าเนดิถงุพลาสตกิกนั

อย่างจริงจงั สง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดี 

ตวัอย่างเชน่  
 

- การประกาศหา้มใชถ้งุพลาสตกิในบงักลาเทศและ

ออสเตรเลีย 

- การเก็บภาษีถงุพลาสตกิในไอรแ์ลนด ์

- การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมถงุพลาสติกของไตห้วัน 

- ท่ีสิงคโปรร์่วมกนัรณรงค ์โดยก าหนดใหว้ันพธุแรก

ของเดือนเป็นวันพกถงุไปช็อปป้ิง หากไมไ่ดเ้ตรียมถงุไป

ก็ตอ้งจ่ายเงนิเป็นคา่ถงุ ใบละ 0.1 เหรียญสิงคโปร ์หรือ 

ประมาณ 2.50 บาท 

- ส าหรบัประเทศไทย สว่นใหญ่เป็นกิจกรรมการ

รณรงคใ์นลกัษณะประปราย แตท่ี่นา่จะเป็นความหวังคือ 

การพฒันาวัสดทุดแทน ไดแ้ก ่พลาสตกิชีวภาพ 

(Bioplastic) ซ่ึงปัจจบุนัอยู่ในระหว่างการศึกษา ไมแ่นว่่า

ประเทศไทยอาจมีพลาสตกิท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม



ออกมาใชพ้รอ้มกบั ท่ีฝรัง่เศส ซ่ึงไดอ้อกกฎระเบียบให้

เร่ิมใชพ้ลาสตกิชีวภาพ ตัง้แตปี่ 2553 เป็นตน้ไป  
 

ลดการใชถ้งุพลาสติกแลว้ไดอ้ะไร 

    - ลดการเสื่อมโทรมของดิน 

    - ลดการเสื่อมคณุภาพของน า้ 

    - ลดอนัตรายตอ่สิ่งมีชีวิตทัง้ในน า้และบนบก 

    - ลดการเกิดกา๊ซเรือนกระจกและภาวะโลกรอ้น 

    - ลดการเกิดสารปนเป้ือนของสารกอ่มะเร็งในห่วงโซ่

อาหาร 

    - ลดการอดุตนัในทางระบายน า้ สง่ผลใหล้ดปัญหา

น า้ท่วม 

    - ลดอนัตรายตอ่สิ่งแวดลอ้ม และระบบนเิวศน ์

    - ลดแหลง่เพาะพนัธุก์ารแพร่กระจายของพาหะน า

โรค และการแพร่ระบาดของโรค 

    - ลดการเกิดอบุตัเิหตขุองการเดินทางทัง้ทางบก 

ทางน า้ และทางอากาศ 

    - ลดการใชน้ า้มนัดิบที่ใชไ้ปโดยไมจ่ าเป็น จากการ

ผลิตถงุพลาสตกิ 

 

จะลดการใชถ้งุพลาสติกไดอ้ยา่งไร 

   - น าถงุผา้ หรือ ภาชนะไปใสข่องแทน เชน่ จะไปตลาด

ก็เอากระเป๋าผา้และกลอ่งใสอ่าหาร ไปใสข่องแทน ไปซ้ือ

กบัขา้วก็เอาป่ินโตไปแทน 

   - ฝึกพดูว่า ไมเ่อาถงุคะ่/ครบั กบัคนขายของ ใหเ้ป็น

นสิยั 

   - ใชถ้งุพลาสตกิแบบย่อยสลายได ้

   - ตอ้งใชง้านถงุพลาสตกิซ า้จนหมดสภาพการใชง้าน 

 

ขอ้ดีของการใชถ้งุผา้ 
 

 
 

...มา ลดการใชถ้งุพลาสติกและเปลี่ยนมาใชถ้งุผา้

และภาชนะท่ีเป็นมิตรต่อ สิ่งแวดลอ้มตัง้แต่วนัน้ี 

แบ่งปันความร ู ้และถงุผา้ท่ีมีอย ูแ่ก่ผ ูอ่ื้น เพ่ือขยาย

วงกวา้งของความม ุ่งมัน่ในการรกัษาสิ่งแวดลอ้ม 

และการลดภาวะโลกรอ้น  

 

    
 

ดว้ยความปรารถนาดีจาก อบต.หลบุคา 

 

 

รวมใจลดโลกรอ้น 

ดว้ยการลดใชถ้งุพลาสติก 

โดยการใชถ้งุผา้ 
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