
 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
 เนื่องจากผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับความรู และพฤติกรรมในการลดมลภาวะที่
เกิดจากถุงพลาสติก ผูวิจัยไดทําการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ สรุปไดดังนี้ 
 

1. แนวคดิเกีย่วกบัการรับรู 

2. ปญหาสิ่งแวดลอมจากถุงพลาสติกและโฟม 
3. แนวคดิจิตวิทยา 
4. งานวิจยัที่เกี่ยวของ 

 
2.1  แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู (Perception) 
 หมายถึงการรวบรวมซึ่งความรูสึกที่ เกิดจากประสาทสัมผัสที่มีตอเหตุการณในโลก
ภายนอก โดยอาศัยอวัยวะที่รูสํานึก และประสบการณในอดีต (อางใน ณัฐศรุต นนทธิ: 2544) 
นอกจากนี้ยังมีผูใหความหมายของการรับรู ดงันี้ 
 สันติ  ฉ่ําจิตรชื่น (2535: 11) การรับรู (Perception) คือขบวนการที่เกี่ยวของกับขั้นตอนการ
เ ลือกสิ่ ง เร า  (Perception)  การประมวลสิ่ ง เร า  (Selection)  และการแปลผลตีความสิ่ ง เร า 
(Organization) และการแปลผลตีความสิ่งเรา (Interpretation) 
  ไพบูลย  เทวรักษ (2537: 38) รับรู (Perception) การรับรูคือกระบวนการตีความสิ่งเราจาก
การรับสัมผัสตาง ๆ ทั้งนี้ตองอาศัยประสบการณเดิม หรือการเรียนและการคิด 
 ณัฐศรุต  นนทธิ (2544: 7) กลาววา ความหมายการรับรู หมายถึงการแสดงออกถึงความรู 
ความเห็นซึ่งเกิดขึ้นจากการตีความการสัมผัสระหวางอวัยวะตาง ๆ ของรางกายกับสิ่งแวดลอม      
ซ่ึงเปนสิ่งเรา โดยมีการใชประสบการณเดิมชวยในการใหความหมายแหงการสัมผัสนั้น ๆ  
 ฟรานเชลกา  เบนส: เขียน โชคชัย  ยะชูศรี: แปล (2545) การรับรูเปนกระบวนการที่
ซับซอน การรับรูหลายอยางทั้งการรับรูเร่ืองภาษา รับรูส่ิงแวดลอมรอบ ๆ ตัวเรา หรือส่ิงเราอีก
มากมายในโลกนี้ การรับรูทั้งที่ตั้งใจและไมตั้งใจ ทั้งโดยตรงและโดยออม รางกายของเรามีการรับรู 
การรับรูหลัก ๆ มี 5 ทางคือ รูสัมผัส รูกล่ิน รูรส การไดยิน และการมองเห็น การรับรู 
เหลานี้จัดเปนระบบรับความรูสึกภายนอกเพราะจะบอกถึงโลกที่อยูรอบ ๆ ตัว 
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ความสําคัญของการรับรู 
 กันยา  สุวรรณแสง (2532: 150 อางใน ณัฐศรุต  นนทธิ: 2544) ไดอธิบายถึงความสําคัญ
ของการรับรูไวดังนี ้
 1.  การรับรูมีความสําคัญตอการเรียนรู การรับรูทําใหเกิดการเรียนรู ถาไมมีการรับรูการ
เรียนรูจะเกดิขึ้นไมได สังเกตไดจากขบวนการดังนี ้

 
รูป 1 ความสําคัญของการรับรู ของกันยา สุวรรณแสง (2532: 150) 
 2. การร ับร ูม ีความส ําค ัญต อเจตคต ิ อารมณ และแนวโน มของพฤต ิกรรม 
เมื่อเกิดการรับรูขึ ้นแลว ยอมเกิดความรูสึกและมีอารมณ ตอมาพ ัฒนาเปนเจตคติและการเกิด
พฤติกรรมก็ตามมา 
 สวนประกอบของการรับรู 
 ปรียาพร  วงศอนุตรโรตน (2539: 129-131 อางในณฐัศรุต นนทธิ : 2544) ไดอธิบายวาการ
รับรูเกิดจากสวนประกอบดงันี้ คือ  
 1.  อาการสัมผัส หมายถึงสิ่งเราที่ผานเขามากระทบกับอวัยวะรับสัมผัสเพื่อใหคนเรารับรู
กับภาวะแวดลอมรอบตัว ปกติคนเราเมื่อไดรับสัมผัสอยางใดอยางหนึ่งแลวมักจัดจําแนกอาการ
สัมผสนั้น ๆ ตามประสบการณที่ตนมีอยูเกือบทุกครั้ง และคนเราก็มักเคยชินกับสิ่งที่สัมผัสมากกวา
ที่จะรูสึกในอาการสัมผัสซึ่งแปลความหมายจากาการสัมผัสนั้นตองอาศัย 

1.1  เชาวนปญญา เปนองคประกอบที่สําคัญที่เปนสิ่งเกื้อหนุนรับรูส่ิงเราตาง ๆ 
ของบุคคลไดเปนอยางดี เพราะชวยใหบุคคลเขาใจสิ่งตาง ๆ หรือเหตุการณตาง ๆ ที่เขาสัมผัสหรือ
พบเห็นไดรวดเร็ว ผูมีเชาวนปญญาสูงยอมไดเปรียบในดานการรับรูไดเร็วและดีกวาผูมีปญญาต่ํา 

1.2  การสังเกตพิจารณา จะชวยใหคนเรารับรูไดอยางแมนยําขึ้น บางครั้งอาจตอง
อาศัยเวลาแตบางครั้งก็อาศัยความชํานาญ 

1.3  ความสนใจและความตั้งใจ ซ่ึงเปนสวนในการแปลความหมายของอาการ
สัมผัส ทําใหละเอียดถ่ีถวน ทําใหการแปลความหมายถูกตอง 

ส่ิงเรา ตีความและรูความหมาย 

ประสาทสัมผัสกับสิ่งเรา การรับรู เกิดสังกัปเปนการเรียนรู 
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1.4  คุณภาพของจิตใจในขณะนั้น เมื่อเหนื่อยขึ้นมักไมสดใส ก็จะกระทบตอ
สติปญญา ทําใหเกิดความเฉื่อยชา เมื่อจิตใจแจมใสก็ทําใหการชวยแปลอาการสัมผัสดีขึ้น 

2.  การแปลความหมายจากอาการสัมผัส การแปลความหมายนี้ขึ้นอยูกับความชัดเจนใน
การดํารงชีวิต ก็จะสามารถรูไดจากอาการสัมผัส โดยดูจากกริยาทาทาง ลักษณะคําพูดนั้นได 

3.  ความรูเดิมหรือประสบการณเดิม ซ่ึงไดความคิด ความรูและการกระทําที่เคยที่เคยทําใน
อดีตมีความสําคัญมากสําหรับการตีความหรือแปลความหมายของอาการสัมผัสไดโดยแจมชัด 
ความรูเดิมและประสบการณเดิมที่ไดจะสะสมไวสําหรับชวยในการแปลความหมายไดดี ตองมี
คุณสมบัติ ดังนี้ 

3.1  เปนความรูที่แนนอน ถูกตองและชัดเจน 
3.2  มีปริมาณมาก รูหลายอยางจึงจะชวยแปลความหมายตาง ๆ ไดสะดวกและ

ถูกตองดี 
กระบวนการของการรับรู 
สุชา  จันทรเอม (2540: 119) กลาววา การรับรูเปนกระบวนการที่มีระดับตั้งแตงาย

สุดถึงซับซอนที่สุดจึงยากแกการเขาใจ นักจิตวิทยาไดใหความหมายการรับรูแตกตางกันออกไป
ดังนี้ 

1.  การรับรู หมายถึง การตีความหมายจาการรับสัมผัส (Sensation) ในการรับรูนั้น
ไมเพียงแตมองเห็น ไดยินหรือไดกล่ินเทานั้น แตตองรับรูไดวา วัตถุหรือส่ิงที่เรารับรูนั้นคืออะไรมี
รูปรางอยางไร เปนตน 

2.  ในแงของพฤติกรรม การรับรูเปนกระบวนการที่เกิดแทรกอยูระหวางสิ่งเราและ
การตอบสนองสิ่งเรา ดังนี้ 

ส่ิงเรา (Stimulus)                    รับรู (Perception)                     การตอบสนอง (Response) 
สําหรับองคประกอบที่มีอิทธิพลตอการเลือกรับรูนั้นสามารถพิจารณาไดดังนี้  

(โยธิน, 2533: 43-45) 
1.1 องคประกอบอันเนื่องมาจากสิ่งเรา 

1.1.1  ความเขมและขนาด 
1.1.2  ความผิดแผกกัน 
1.1.3  การกระทําซ้ํา 
1.1.4  การเคลื่อนไหว 

 1.2  องคประกอบอันเนื่องมาจากบุคคล 
 1.3  ความสนใจ 
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 1.4  ความคาดหวัง 
 1.5  ความตองการ 
 1.6  การเห็นคุณคา 
 
 กันยา  สุวรรณแสง (2532: 128-129 อางในณัฐศรุต  นนทธิ: 2544) ไดอธิบายถึง
กระบวนการรับรูไดวา การรับรูเปนกระบวนการที่คาบเกี่ยวกันระหวางความเขาใจ การคิด การรูสึก 
ความตํา การเรียนรู การตัดสินใจ การแสดงพฤติกรรม โดยเขียนเปนแผนภูมิไดดังนี้ 
 
 
ส่ิงเรา  พฤติกรรม 
 
ขบวนการภายนอก  ขบวนการภายใน   ขบวนการแสดงออก 
ส่ิงเรา    การรับรู    ปฏิกิริยาตอบสนอง 
รูป 2 กระบวนการของการรับรูของกันยา สุวรรณแสง (2532 : 129  อางในณฐัศรุต  นนทธิ : 2544) 
 
2.2  ความรูเร่ืองขยะพลาสติกและการจัดการขยะพลาสติก 
 2.1  ความรูเร่ืองขยะพลาสตกิ 
 ประวัติความเปนมาของพลาสติกและการใชงานปจจุบนั 
 คําวา “พลาสติก” มาจากรากศัพทกรีกวา Plastikas ซ่ึงหมายความวาหลอหรือหลอมเปน
รูปรางไดงาย ทั้งนี้เพราะพลาสติกสามารถนํามาหลอใหเปนรูปรางตางๆ ตามแบบโดยใชความรอน
และแรงอัดเพยีงเล็กนอย จุดหลอมตัวของพลาสติกอยูระหวาง 80-350 องศาเซลเซียสทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ชนิดของพลาสติก (http://kanchanapisek.or.ht./kp6/BOOK2/chapter5/t2-5-14.htm,2549) 
 พลามสติก คือ วัสดุสังเคระห (Synthetic organic materials) ที่ทุกคนรูจักและคุนเคยเปน
อยางดี เพราะสิ่งของและเครื่องใชตางๆ ที่เราใชกันอยูในชีวิตประจําวันสวนหนึ่งทําจากพลาสติก
โดยทั่วไปแลวพลาสติกจะอยูในสภาพของแข็ง คําวา”พลาสติก” เปนชื่อสามัญที่ใชเรียกกันในเชิง
พาณิชย แตในทางวิทยาศาสตรจะเรียกวา (polymers) ทั้งนี้เนื่องจากการจับตัวของโมเลกุล จะมี
ลั กษณะ เป น ลูก โซ ที่ ค อนข า งซั บซ อน  (สม เกี ย รติ  นาคกุ ล :http:/ / www.me.pus.ac.th/ -
griang/somkiat/pdf/Manufacturing/chapter10.pdf, 2เมษษยน 2549) 
 การคนพบพลาสติกเปนเหตุการณโดยบังเอิญที่ อเล็กซซานเดอร พากเกอร (Alexander 
Parker) นักเคมีชาวอังกฤษไดทดลองเทกรดลงบนฝายแลวเติมการบูรไดเซลลูโลสไนเตรท 

ตีความ การรูสึก 
การคิด ความเขาใจ ความจํา 

การเรียนรู มโนภาพ 

การตัดสินใจ 
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(Cellulose nitrate) สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย (2541:1-2) รายงานวาจอนห (John) และอิส
เสลลา ไฮเอทท (Isaiah Hyatt) ปรับปรุงใหมีคุณสมบัติดีขึ้น คือเซลลูลอยด (Celluloid) นักเคมีชาว
ฝร่ังเศส ไฮเลียร ชารโดนเนทท (Hilaire Chardonnet) ไดผลิตเรยอนซึ่งเปนสังเคราะหชนิดแรกที่ทํา
จากเซลลูโลสในพืช (จอมจันทร นทวัฒนา, 2542) 
 ปจจุบันไดมีการนําพลาสติกมาใชในชีวิตประจําวันกันอยางแพรหลาย ทั้งทางตรงและ
ทางออมในสินคาอุปโภคบริโภคนานาชนิดลักษณะการหอหุมบรรจุ หรือในลักษณะของชิ้นสวน
เครื่องใชไฟฟาตางๆ และจากการพัฒนาคุณสมบัติพลาสติกทั้งดานปริมาณและคุณภาพ ทุกวันนี้
พลาสติกไดกาวเขามาอยูในชีวิตประจําวันของเราทุกคนชนิดเต็มรูปแบบ พลาสติกเขามาทดแทน
วัสดุธรรมชาติที่เราเคยใช สรางความสะดวกสบายใหแกผูใช แตปญหาใหญของโลกที่กําลังประสบ
อยูในปจจุบันคือขยะพลาสติก เนื่องจากพลาสติกเปนขยะที่ยอยสลายยากตองใชเวลานานเปนรอยๆ 
ปกวาที่พลาสติกชิ้นหนึ่งๆ จะสลายหมดไป 
(http:// www.school.net.th/library/snet6/envi4/recycle/plas.htm. 21 มีนาคม 2549) 
  
 คุณสมบัติของพลาสติก 
 สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย (2541: 3-4) รายงานวาพลาสติกมีคุณสมบัติเปน
สารอินทรียที่ถูกสังเคราะหขึ้นมีน้ําหนักโมเลกุลและจุดหลอมเหลวสูง ตั้งแต 80-350 องศาเซลเซียส 
ในขณะอยูที่อุณหภูมิต่ําจะแข็งแรงและเปราะ มีความถวงจําเพาะต่ํา เปนฉนวนไฟฟา ไมนําความ
รอนทนแรงกระทบและมีความทนทานทางกลสูง 
 พลาสติก ผลิตขึ้นจากผลิตภัณฑปโตรเลียม และอาจผลิตเพื่อใหมีสีตาง ๆ ใสแข็งหรือออน
ก็ได และยังสามารถหลอมละลายเปนรูปรางตาง ๆ ไดโดยใชแรงดันและความรอนและคุณสมบัติ
ของพลาสติกคือไมสลายตัว(http://www.school.net.th/library/sent6/envi4/recycle/plas.htm 2 
เมษายน 2549) 
 เนื้อพลาสติกประกอบดวยโมเลกุลของคารบอนและเรซิน (Resin) เรซินคือสารสังเคราะห
ที่ไดจากกระบวนการทางเคมีที่เมื่อนําสารที่มีโครงสรางทางโมเลกุลแบบโมโนเมอร (Monomers) 
มาเปลี่ยนลักษณะโครงสรางใหโมเลกุลจับตัวกันเปนแบบลูกโซ ซ่ึงเรียกวา โพลิเมอร (Polymers) 
การเกิดโพลิเมอร (Polymerization) มีอยู 2 แบบ คือ การเกิดโพลิเมอรแบบรวมตัว (Addition 
polymerization) และการเกิดโพลิเมอรแบบกลั่นตัว (Condensation polymerization) 
 (สมเกียรติ นาคกุล, พ.ศ. 2549) 
 สํานักงานเลขานุการโครงการสลากเขียว สถาบันสิ่งแวดลอมไทย สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (2549) ไดกลาวถึงคุณสมบัติของพลาสติก คือพลาสติกมีโครงสรางพิเศษ 
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เรียกวา น้ําหนักโมเลกุลสูง (High molecular weight) คือโมเลกุลที่เชื่อมตอกันยาวกวาสารชนิดอื่น
มากมายเปนพันเทา จึงทําใหพลาสติกมีสมบัติหลาย ๆ อยางไปพรอมกัน คือ 
 1.  สมบัติทางกล (Mechanical): มีความแข็งแรง เหนียว ยืดหยุน ทาทานแรงกระแทก 
(Impact strength) ไดดี มีความทนทานกลสูง (Mechanical strength) 
 2.  สมบัติทางไฟฟา (Electrical): เปนฉนวนไฟฟา 
 3.  สมบัติทางเคมี (Chemical): มีน้ําหนักโมเลกุลสูง มีจุดหลอมเหลวตั้งแต 80-150 องศา
เซลเซียส ที่อุณหภูมิต่ําจะแข็ง สวนใหญมีความถวงจําเพาะต่ํา จึงมีน้ําหนักเบาทนกรด ดางและ
สารเคมีอ่ืน ๆ โดยมากไมทําปฏิกิริยากับสารอนินทรีย 
  
 แหลงกําเนิดพลาสติก 
 พลาสติกเปนสารประกอบพวกไฮโดรเจนคารบอน (Hydrocarbon) ชนิดหนึ่ง ทั้งนี้เพราะ
พลาสติกสวนมากมีแหลงกําเนิดจากน้ํามันและกาซธรรมชาติ มีพลาสติกหลายชนิดที่มีเฉพาะธาตุ
ไฮโดรเจนและคารบอนลวน ๆ ผสมอยู แตพลาสติกสวนมากยังประกอบดวยธาตุชนิดอื่น ๆ อีก เชน 
ออกซิเจน ไนโตรเจน คลอรีน ฟลูออรีน ฟอสฟอรัส กํามะถัน พลาสติกมีแหลงกําเนิดมาจาก 5 
แหลง คือ 
 1.  ผลิตผลทางการเกษตร เชนเซลลูโลสไนเตรท (Cellulose nitrate), เซลลูโลสอะซิเตต 
(Cellulose acetate), เซลลูโลสอะซิเตตบิวทีเรท (Cellulose aceate-butyrate), เซลแล็ค (Shellac), 
เอทิล เซลลูโลส (Ethyl Cellulose), คาเซอีน (Casein) 
 2.  ผลิตผลทางการเกษตรและน้ํามัน เชนฟูราน (Furan) แตมีนอยมาก 
 3.  น้ํามันและถานหิน เปนแหลงที่ใชผลิตเม็ดพลาสติกชนิดตาง ๆ ไดมากที่สุด เชน โพลีเอ
ทีลีน (Polyethylene), โพลีโพรพิลีน (Polypropylene), โพลีสไตรลีน (Polystyrence), ฟนอลฟอรมา
ดีไฮด (Phenol-formaldehyde), เมลามีนฟอรมมาดีไฮด (Melamine-formaldehyde), ยูเรียฟอรมาดี
ไฮด (Urea-formaldehyde), ไนรอน (Nylon), โพลีเอสเตอร (Polyester) อะคลิริก (Acrylic) อีพอกซี 
(Epoxy) 
 4.  น้ํามันและสินแร เชนโพลีไวนิล บิวทิล คาบาซอล (Polyvinyl butyral cabazazole) ,โพลี
ไวนิลคลอไรด (Polyvinyl chloride) 
 5.  สินแร เชนแคลเซียม อะลูมีเนียม ซิลิเกต (Calcium-aluminium silicate) แตมีนอย 
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 ประเภทของพลาสติก 
 สํานักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดลอมไทย สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (2549) รายงานวาพลาสติกที่ใชกันทั่วไปในชีวิตประจําวันที่สําคัญมีอยู
ประมาณ 40-50 ประเภท แตสามารถแบงเปนประเภทใหญ ๆ ได 2 ตระกูล ตามสมบัติไดแก 
 1.  เทอรโมพลาสติก (Thermoplastic) หรือเรซิน เปนพลาสติกที่ใชกันแพรหลายที่สุด         
มีสมบัติพิเศษคือเมื่อหลอมแลวสามารถนํามาขึ้นรูปกลับมาใชใหมได ชนิดของพลาสติกในตระกูล
เทอรโมพลาสติก ไดแก 
  1.1  โพลิเอทิลีน, พีอี (Polyethylene: PE) เปนพลาสติกที่ไอน้ําซึมผานไดเล็กนอย
แตอากาศผานเขา-ออกได มีลักษณะขุนและทนความรอนไดพอควร เปนพลาสติกที่นํามาใชมาก
ที่สุดในอุตสาหกรรม เชน ทอน้ํา ถัง ถุง ขวด แทนรองรับสินคา ไมเทียม 
  1.2  โพลิโพรพิลีน, พีพี (Polypropylene: PP) เปนพลาสติกที่ไอน้ําซึมผานได
เล็กนอย แข็งกวาโพลิเอทิลีน ทนตอสารไขมันและความรอนสูง ใชทําแผนพลาสติก ถุงพลาสติก
บรรจุอาหารที่ทนรอนชนิดใส จาน ชาม หลอดดูดพลาสติก อุปกรณไฟฟาบางชนิด เปนตน 
  1.3  โพลิสไตรีน,พีเอส (Polystyrene: PP) มีลักษณะโปรงใส แข็งแตเปราะทนตอ
กรดและดาง ไอน้ําและอากาศซึมผานไดพอควร ใชทําบรรจุภัณฑ เชนกลองไอศกรีม กลองโฟม ใช
ทําชิ้นสวนอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เครื่องใชสํานักงาน เปนตน 
  1.4  เอส เอ เอ็ม (Styrene-acrylonitrile: SAN) เปนพลาสติกโปรงใส ใชผลิต
ช้ินสวนเครื่องใชไฟฟา ช้ินสวนยานยนต เปนตน 
  1.5  เอ บี เอส (Acrylonitrile-butadiene-styrene: ABS) สมบัติคลายโพลิสไตรีน 
แตทนสารเคมีดีกวา เหนียวกวาโปรงแสง ใชผลิตถวย ถาด เปนตน 
  1.6  โพลิไวนิลคลอไรด,พีวีซี (Polyvinylchloride: PVC) ไอน้ําและอากาศซึมผาน
ไดพอควร แตปองกันไขมันไดดี มีลักษณะใสมองผานได ใชทําขวดบรรจุน้ํามัน และไขมันปรุง
อาหาร ขวดบรรจุเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล เชน ไวน เบียร ใชทําแผนพลาสติกหอเนยแข็ง ทําแผน
แลมิเนตชั้นในถุงพลาสติก 
  1.7  ไนลอน (Nylon) เปนพลาสติกที่มีความเหนียวมาก คงทนตอการเพิ่มอุณหภูมิ
ทําแผนแลมิเนตสําหรับทําถุงพลาสติกบรรจุอาหารแบบสุญญากาศเปนโพลิเมอรที่สมบูรณแบบ
ที่สุด ทนตอดาง กรด อินทรียและสารละลายอินทรียไดดี แตไมทนตอกรดแสงแดด และความรอน
ใชทําผารม ผาชนิดตาง ๆ โดยผสมกับฝาย อวน ใบเรือ เชือก เปนตน 
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  1.8  โพลิเอทิลีนเทเรพทาเลต, พีอีที (Polyethylene terephthalate: PET) 
เปนพลาสติกสวนใหญมีความใส มองทะลุได  มีความแข็งแรงทนทานและเหนยีว  ราคาแพงนยิม
ใชทําบรรจุภณัฑตาง ๆ เชน ขวดน้ําดื่ม ขวดน้ําเปลา ขวดน้ํามนัพืช ใชทําแผนฟลมบาง ๆ บรรจุ
อาหาร เปนตน 

1.9โพลิคารบอเนต, พีซี (Polycarbonate: PC) มีลักษณะโปรงใส แข็ง ทนแรง ยึด
และแรงกระแทกไดด ีทนความรอนสูง ทนกรด แตไมทนดาง เปนรอยหรือคราบอาหาร จับยาก ใช
ทําถวย จาน ชาม ขวดนมเดก็และขวดนมบรรจุอาหารเดก็ 

ในประเทศไทย พลาสติกที่สําคัญที่ใชในการผลิตผลิตภัณฑพลาสติกชนดิตาง ๆ มี 
5 ประเภทคือ 

1)  พีอี 
   - พีอีความหนาแนนสูง (High Density polyethylene, HDPE) 
   - พีอความหนาแนนต่ํา (Low Density polyethylene, LDPE) 

2) พีวีซี (Polyvinylchloride: PVC) 
3) พีพี (polyethylene: PP) 
4) พีเอส (polyethyrene: PS) 
5) พีอีที (polyethylene tereohthalate: PET) 

2. เทอรโมเชตติงพลาสติก (Thermosetting plastic: TP)  เปนพลาสติกที่มีคุณสมบัติพิเศษ  
คือ ทนทานตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ และทนปฏิกิริยาเคมีไดดี เกิดคราบและรอยเปอนไดยาก  
พลาสติกแบบนี้เมื่อหลอมตัวเปนรูปแบบใดจะเปนรูปแบบอยางถาวร หมายความวาจะเอาหลอมใช
เปนผลิตภัณฑใหมไมได กลาวคือ เกิดการเชื่อมตอขามไปมาระหวางสายโซของโมเลกุลของโพลิ
เมอร (Cross linking among polymer chains) เหตุนี้หลังจากพลาสติกเย็นจนแข็งตัวแลว จะไม
สามารถทําใหออนไดอีกโดยใชความรอน หากแตจะสลายตัวทันทีที่อุณหภูมิสูงถึงระดับการทํา
พลาสติกชนิดนี้ใหเปนรูปลักษณะตาง ๆ ตองใชความรอนสูงและโดยมากตองการแรงอัดดวย ไดแก 
พลาสติกจําพวกที่ทําเปนจานเขี่ยบุหร่ี ชุดถวยชาม จาน พลาสติกชนิดพิเศษที่เรียกวาเมลามีน 
(Melamine) ซ่ึงมีคุณสมบัติทนการแตกและความรอนไดดีมากเวลาถูกประกายไฟจะไมลุกไหม      
ที่พบเห็นกันทั่วไปเปนผลิตภัณฑภาชนะที่ใชในครัวเรือน เชน จาน ชาม ถาด ถวยและชอน  
เทอรโมเซตติงพลาสติก ไดแก 
  2.1  เมลามีนฟอรมาลดีไฮด (Melamine formaldehyde) มีสมบัติทางเคมีทนแรงดัน
ได 7,000-135,000 ปอนดตอตารางนิ้ว ทนแรงอัดได 25,000-50,000 ปอนดตอตารางนิ้ว ทนแรง
กระแทกได ทนทานตอการเปลี่ยนแปลงอุณภูมิ ทนความรอนไดถึง 140 องศาเซลเซียสและทน
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ปฏิบัติกิริยาเคมีไดดี เกิดคราบ และรอยเปอนยาก เมลามีนใชทําภาชนะบรรจุอาหารหลายชนิดและ
นิยมใชกันมาก มีทั้งที่เปนสเีรียบและลวดลายงดงาม ขอเสียคือน้ําสมสายชูจะซึมเขาเนื้อพลาสติกได
งายทําใหเกิดรอยดาง แตไมมีพิษภยัเพราะไมมีปฏิกิริยากบัพลาสติก 

2.2  ฟโนลฟอรมาลดีโฮด (Phenol-formaldehyde) มีความตานทานตอตวัทําละลาย  
สารละลายเกลือและน้ํามัน แตพลาสติกอาจพองบวมไดเนือ่งมาจากน้ําหรือแอลกอฮอลพลาสติกนี้
ใชทําฝาจุกขวดและหมอ 

2.3  อีพอกซี ( Epoxy) 
2.4  โพลิเอสเตอร (Polyester) 
2.5  ยูริเทน (Urethane) 
2.6  โพลิยูริเทน (Polyurethane) 

 
กระบวนการผลิตพลาสติก(Plastics processing) 
ในอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกจะมีผูประกอบการอยู 2 กลุม ผูประกอบการกลุมแรกจะ

ทําหนาที่ผลิตวัตถุดิบสําหรับใชในกระบวนการผลิตพลาสติกไดแก เรซิน และเคมีภัณฑตางๆที่
จําเปนสําหรับการขึ้นรูปพลาสติกเปนผลิตภัณฑ สวนผูประกอบการกลุมที่สองคือ ลูกคาของ
ผูประกอบการกลุมแรกผลิตขึ้นนําไปผสมกันตามสวนแลวอัดขึ้นรูปเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูปออกมา
จําหนายตอไป 

กระบวนการผลิตภัณฑพลาสติกเริ่มจากการนําวัตถุดิบพลาสติกหรือเม็ดพลาสติกไมมีสีซ่ึง
อาจอยูในรูปผง เม็ด และของแข็งมาผานกระบวนการผสมสี หรือสารปรุงแตง(Additives) ตางๆ 
ขึ้นกับประเภทผลิตภัณฑพลาสติกเปนสําคัญ สารปรุงแตงมีอยูหลายชนิด แตละชนิดเติมลงไป
เพื่อใหทําหนาที่ ดังตอไปนี้ 

ตัวเติม (Fillers) เติมลงไปเพื่อเพิ่มเนื้อพลาสติก ทําใหตนทุนในการผลิตลดลงนอกจากนั้น
ยังทําใหพลาสติกมีความแข็งแรงสูงขึ้น วัสดุที่นิยมใชเปนตัวตอเติม ไดแก ผงไม ควอรตซ หินปูน 
เศษผา ผงโลหะ กราไฟต และดินเหนียว เปนตน 

ตัวเสริมแรง (Reinforcements) เติมลงไปเพื่อเพิ่มความแข็งแรงใหพลาสติก วัสดุที่นิยมใช
สวนมากเปนวัสดุประเภทเสนใย ไดแก ปาน ปอ ใยฝาย ใยแกว ขนสัตว และไนลอน เปนตน 

ตัวหนวงเปลวไฟ (Flame  retardants) เติมลงไปเพื่อปองกันไมใหพลาสติกลุกไหมในขณะ
ทําการอัดแบบสารที่นิยมใชที่สุดคือ  ฟอสเฟต เอสเทอร (Phosohate  ester) 

ตัวคงสภาพ(Stabilizers) เปนตัวปองกันไมใหเนื้อพลาสติกเกิดออกซิเจนเดซัน (Oxidation) 
หรือเสื่อมสภาพในขณะที่ใชงาน พลาสติกจําพวกไวนิล (Vinyl) จะใชซิงคโซพ(Zincsoap) เปนตัว
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คงสภาพ  สวนพลาสติกจําพวกสไตรีน (Styrene) จะใชฟนอล (Phenol) เปนตัวคงสภาพ ตัวกัน
ไฟฟาสถิต (Antistatics) เปนตัวปองกันไมใหเกิดไฟฟาสถิตในผลพลาสติกระหวางกระบวนการอัด
แบบ สารที่นิยมใชคือ แอไมน (Amines) 

ตัวกําเนิดสี (Colorants) เติมลงไปเพื่อทําใหพลาสติกมีสีตางๆ การเติมนั้นอาจใชวิธีนําผล
สีมาคลุกเคลากับสารเชิงประกอบพลาสติก (Plastics  compounds) กอนนําไปทําการอัดแบบหรือ
อาจจะฉีดสีที่เปนของเหลวเขาไปผสมกับเนื้อพลาสติกในแบบขณะทําการอัดแบบก็ได 

ตัวหลอล่ืน (Lubricants) เติมลงไปเพื่อทําใหเนื้อพลาสติกเพื่อคุณลักษณะในการอัดแบบ 
(Molding characteristics) สารที่ใชอาจเปนขี้ผ้ึง (Wax) หรือแคลเซียม สเตียเรต (Calcium stearate) 

ตัวเสริมสภาพพลาสติก (Plasticizers) เติมลงไปเพื่อเพิ่มความเหนียว (Ductility) และเพิ่ม
ความออนตัว (Flexibility) ของเนื้อพลาสติก พลาสติกบางชนิด เชน ไวนิล (Vinyl) เนื้อจะเปราะ
มาก จึงจําเปนตองเติมสารบางชนิดลงไปเพื่อทําใหเนื้อเหนียวขึ้น 

ตัวปองกันแสงแดด (Ultraviolet protectors) พลาสติกแทบทุกชนิดเมื่อถูกแสงแดดเปน
เวลานานจะเสื่อมสภาพ อายุการใชงานสั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งพลาสติกจําพวกไวนิล (Vinyl) สไต
รีน (Styrene) โพลิเอสเทอร (Polyester) และใยแกว (Fiber glass) จึงจําเปนตองเติมสารชวยปองกัน
แสงแดดลงไปในเนื้อพลาสติก สารที่นิยมใชไดแก คารบอนแบล็ค (Carbon black) การเตรียมสาร
เชิงประกอบ (Compounding) เปนการเตรียมวัตถุดิบกอน นําไปสูการอัดแบบโดยการนําเรซินมา
ผสมคลุกเคลากับสารปรุงแตงตาง ๆ เพื่อใหไดสมบัติตรงตามที่ตองการ ในกรณีของพลาสติก
เปลี่ยนรูป (Thermoplastic resins) วัตถุดิบสวนใหญจะอยูในรูปผงหรือเม็ด  ดังนั้นกระบวนการ
เตรียมสารเชิงประกอบจะทําใหลักษณะแหงโดยใชเครื่องผสม (Muller) สวนเรซินของพลาสติกคง
รูป (Thermosetting plastic resins) สวนใหญจะอยูในสภาพของเหลว กระบวนการเตรียมสารเชิง
ประกอบจึงตองใชวิธีการที่แตกตางออกไป แตถาเรซินมีลักษณะเปนผงหรือเม็ดก็จะใชวิธีการ
เดียวกับพลาสติกเปลี่ยนรูป 

กรรมวิธีผลิตพลาสติกและเทคนิคที่ใช แยกออกเปนประเภทใหญ ๆ ไดดังนี้ 
1.  การอัดแบบ (Moulding) เปนการอัดแบบพลาสติกเม็ดและผงโดยใชความรอนและแรง

ในแมพิมพปดเปด 
2. การหลอ (Casting) เปนการหลอพลาสติกเหลว 
3. การขึ้นรูปรอน (Thermoforming) 
4. การเสริมแรง (Reinforcing) เปนประเภทพลาสติกเหลวกับวัสดุเสริมแรง 
5. การหลอโฟม (Foaming) ประเภทหลอโฟม 
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2.2 การจัดการขยะพลาสติกในชุมชน 
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (2547) ซ่ึงทําหนาที่

กําหนดแนวทางและมาตรการในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม อันเนื่องมาจากมลพิษตาง ๆ ไดแก
อากาศเสีย น้ําเสีย ระดับเสียง ขยะมูลฝอย สารอันตรายและการของเสียรวมทั้งรับเรื่องราวรองทุกข
ดานมลพิษ ไดมีแนวนโยบายและการบริหารจัดการขยะในชุมชนใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 9 (2545-2549) และนโยบายที่เกี่ยวของไดกําหนดใหมีการจดการ
รูปแบบของการใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด (Resource conservation and 
recovery) โดยมุงเนนใหมีระบบการบริหารจัดการขยะในชุมชนแบบครบวงจร ตั้งแตจุดเริ่มตนของ
การเกิดขยะ จนถึงการกําจัดขั้นสุดทาย และจะใหความสําคัญตอการนําขยะที่มีศักยภาพกลับมาใช
ประโยชนใหมากที่สุด และลดปริมาณขยะที่จะตองนําไปกําจัดใหเหลือนอยที่สุด อีกทั้งไดกําหนด
แนวทางการลดและใชประโยชนจากขยะชุมชนในประเทศไทย ดังมีแนวทางดังตอไปนี้ 
 

แนวทางการลดขยะทั่วไป 
 การปองกันและควบคุมการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะที่สําคัญคือ การลดขยะที่แหลงกําเนิด 
(Source reduction) โดยอาศัยขบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจําวัน การลดปริมาณขยะ
จะสามารถลดคาใชจายในการจัดการขยะตั้งแต การเก็บรวบรวม การขนสง การคัดแยกและใช
ประโยชน  ตลอดจนการกํ าจัดขั้นสุดท ายลดปญหาสภาวะสิ่ งแวดลอม  และประหยัด
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยทั่วไปแลวหนวยงานองคกรและชุมชนสามารถลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้น
ได โดยใชหลักการดังนี้ 
 1.1 การปฏิเสธหรือการหลีกเล่ียงสิ่งของหรือบรรจุภัณฑท่ีจะสรางปญหาขยะ (Refuse) 
  1.1.1  ปฏิเสธการใชบรรจุภัณฑฟุมเฟอย  รวมทั้งขยะที่เปนมลพิษตอส่ิงแวดลอม 
อาทิ กลองโฟม ถุงพลาสติก หรือขยะมีพิษอื่นๆ 
  1.1.2  หลีกเลี่ยงการเลือกซื้อสินคาหรือผลิตภัณฑใชบรรจุภัณฑหอหุมหลายชั้น 
  1.1.3  หลีกเลี่ยงการเลือกซื้อสินคาชนิดใชคร้ังเดียวหรือผลิตภัณฑที่มีอายุการใช
งานต่ํา 
  1.1.4  ไมสนับสนุนรานคาที่กักเก็บและจําหนายสินคาที่ใชบรรจุภัณฑฟุมเฟอย
และไมมีระบบเรียกคืนบรรจุภัณฑใชแลว 
  1.1.5  การเลือกซื้อผลิตภัณฑประจําบานที่ใชเปนประจํา เชน สบูผงซักฟอก น้ํายา
ลางจาน ใหเลือกซื้อผลิตภัณฑที่มีขนาดบรรจุใหญกวาเนื่องจากใชบรรจุภัณฑนอยกวาเมื่อ
เปรียบเทียบกับหนวยน้ําหนักของผลิตภัณฑ 
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  1.1.6  ลดหรืองดการบริโภคที่ฟุมเฟอยโดยเลือกใชสินคา หรือผลิตภัณฑให
เหมาะสมกับความตองการ 

 
1.2 การเลือกซ้ือสินคาท่ีสามารถสงคืนบรรจุภัณฑสูผูผลิตได (Ruturn) 

1.2.1  เลือกซื้อสินคาหรือใชผลิตภัณฑที่มีระบบมัดจํา - คืนเงิน เชน ขวดเครื่องดื่ม
ประเภทตาง ๆ 

1.2.2  เลือกซื้อสินคาหรือผลิตภัณฑที่สามารถนํากลับไปรีไซเคิลได หรือมี
สวนประกอบของวัสดุรีไซเคิล เชน กระดาษ แกว กระจก อะลูมิเนียม และพลาสติก 

1.2.3  เลือกซื้อสินคาหรือผลิตภัณฑที่ผูผลิตเรียกคืนซากบรรจุภัณฑ หลังจากการ
บริโภคของประชาชน 

 
1.3 การใชซํ้าผลิตภัณฑ (Reuse) 

1.3.1  เลือกซื้อหรือผลิตภัณฑที่ออกแบบมาใหใชไดมากกวา 1 คร้ัง เชน  แบตเตอร ี่
ไฟฟา 

1.3.2  เลือกซื้อสินคาชนิดเติม (Refill) เชน ผงซักฟอก สบูเหลว น้ํายาลางจาน เปน
ตน 

1.3.3  ซอมแซมเครื่องใชและอุปกรณตาง ๆ (Repair) ใหสามารถใชประโยชน
ตอไปไดอีก 
  1.3.4  บํารุงรักษาเครื่องใชอุปกรณตาง ๆ ใหสามารถใชงานไดคงทนและยาวนาน
ขึ้น 

1.3.5  การนําบรรจุภัณฑและวัสดุเหลือใชอ่ืน ๆ กลับมาใชประโยชนใหมเชน การ
ใชซํ้าถุงพลาสติก ถุงผา ถุงกระดาษ และกลองกระดาษ การใชซํ้าขวดน้ําดื่ม เหยือกนม และกลองใส
ขนม 

1.3.6  ยืมเชา หรือใชส่ิงของผลิตภัณฑที่ใชบอยคร้ังรวมกัน เชน หนังสือพิมพ 
วารสาร ชุดตกแตงงานเลี้ยง เครื่องดูดฝุน และอุปกรณทําความสะอาดบานอื่นๆ 

1.3.7  บริจาคหรือขายสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน หนังสือ เสื้อผา เฟอรนิเจอร และ
เครื่องมือใชสอยอ่ืนๆ 
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การผลิตและนําออกมาใชมีปริมาณมากและตอเนื่อง ขณะที่การยอยสลายตองใชเวลา
ยาวนานทําใหเกิดการสะสมปริมาณถุงพลาสติกเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว เพื่อลดและปองกันปญหา
หลากหลายที่เกิดจากถุงพลาสติก จําเปนตองการลดการใช ดวยการใชทางเลือกในการรองรับและ
ขนสงสินคาและอาหารแทนการใชถุงพลาสติก เชน การใชถุงผา หรือวัสดุอ่ืนที่ยอยสลายได และ
สามารถใชไดยาวนาน  ผูบริโภคจะสามารถมีสวนรวมในการจัดการมูลฝอย และลดปญหา
ส่ิงแวดลอมดวยการใชถุงผา (ที่มา: www.greenleafthai.org, 9 ธันวาคม 2550) 
 

แนวทางการจัดขยะพลาสติก 
 พลาสติกที่ใชแลวมักถูกทิ้งเปนขยะพลาสติก ซ่ึงสวนหนึ่งถูกกลับนํามาใชอีกในลักษณะ
ตาง ๆ กัน และอีกสวนหนึ่งถูกนําไปกําจัดทิ้งโดยวิธีการตางๆ การนําขยะพลาสติกไปกําจัดทิ้งโดย
การฝงกลบเปนวิธีที่สะดวกแตมีผลเสียตอส่ิงแวดลอม ทั้งนี้เพราะโดยธรรมชาติพลาสติกถูกยอย
สลายไดยาก จึงทับถมอยูในดนิ และนับวันยิ่งมีปริมาณมากขึ้นตามปริมาณการใชพลาสติก สวนการ
เผาขยะพลาสติกก็กอใหเกิดมลภาวะ และเปนอันตรายอยางมาก วิธีการแกปญหาขยะพลาสติกยัง
ตองอาศัยตามหลักการจัดการขยะทั่วไปแลว คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะที่ 2 โครงการฉลากเขียว 
ไดรายงานวา วิธีการแกปญหาขยะพลาสติกที่ไดผลดีที่สุดคือการนําขยะพลาสติกกลับมาใช
ประโยชนใหม หรือการนําพลาสติกมาแปรใชใหม (Recycled plastic) ซ้ึงเปนวิธีการที่เหมาะสมใน
การลดปริมาณขยะพลาสติก ชวยลดการใชเคมีภัณฑปโตเลียมที่เปนวัตถุดิบในการผลิตพลาสติก
บริสุทธิ์ และชวยลดปริมาณขยะอันตรายในกระบวนการผลิตพลาสติกบริสุทธิ์ 
 

การนําขยะพลาสติกใชแลวกลับมาใชประโยชนใหม  มีหลายวิธี  ดังนี้ 
1. การรีไซเคิล (Recycle) การแปรรูปของใชแลวกลับมาใชใหม  หรือกระบวนการที่เรียกวา

การนําพลาสติกมาแปรใชใหม (Recycled plastic) คือการนําเอาผลิตภัณฑพลาสติกที่ผานการใชแลว
กลับมาใชใหมที่อาจเหมือนเดิมหรือไมเหมือนเดิมก็ไดไมวาจากครัวเรือนหรือภาคอุตสาหกรรม 
และบริการอื่น ๆ เมื่อส้ินสุดการใชงาน ที่ไมสามารถนําไปใชประโยชนตามเดิมได อาจนําไปบด 
ยอย หรือหลอมขึ้นรูปผลิตภัณฑใหมหรือทําใหเปนแผนหรือถุงพลาสติกใหม และการรีไซเคิล
พลาสติกเปนหนึ่งในวิธีการลดขยะ ลดมลพิษใหกับสภาพแวดลอม ลดการใชพลังงาน และลดการ
ใชทรัพยากรธรรมชาติของโลกไมใหถูกนํามาใชส้ินเปลืองมากเกินไปการแปรรูปของใชแลว
กลับมาใชใหมมีกระบวนการอยู 4 ขั้นตอน ไดแก 
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1.  การเก็บรวบรวม 
2.  การแยกประเภทวัสดุแตละชนิดออกจากกันหรือการคัดแยกขยะ ซ่ึงเปนขั้นตอนที่

ดําเนินการภายหลังการเกิดขึ้นของขยะ และถือวาเปนกิจกรรมหนึ่งที่มีความสําคัญตอระบบการนํา
ขยะกลับมาใชประโยชนใหม เนื่องจากสามารถลดการปนเปอนของวัสดุรีไซเคิล สงผลใหวัสดุที่จะ
เขาสูโรงงานแปรรูปมีคุณภาพสูง ลดคาใชจายในการลางทําความสะอาดหรือการคัดแยกเพิ่มเติม
รวมทั้งลดปริมาณขยะที่จะนําไปกําจัดทิ้งขั้นสุดทายลงได 

3.  การผลิตหรือปรับปรุง 
4.  การนํามาใชประโยชนในขั้นตอนการผลิตหรือปรับปรุงนั้น วัสดุที่แตกตางชนิดกัน     

จะมีกรรมวิธีการผลิตแตกตางกัน เชน ขวด แกวที่ตางสี พลาสติกที่ตางชนิด หรือกระดาษที่เนื้อ
กระดาษและสีที่แตกตางกัน ตองแยกประเภทออกจากกัน 
 ดร.ธนาวดี   ล้ีจากภัย (2545) ไดเขียนในหนังสือรีไซเคิลพลาสติกไววา เราสามารถนํา
พลาสติก “รีไซเคิล” ไดอยางไรและพลาสติกชนิดไหนที่รีไซเคิลไดดังนี้ 
 กระบวนการรีไซเคิลพลาสติก เร่ิมตนดวยการแยกพลาสติกชนิดตาง ๆ ออกจากกัน
เนื่องจากพลาสติกตางชนิดกันมีคุณสมบัติแตกตางกัน เชน จุดหลอมเหลว ความหนาแนน ความ
แข็ง ความนิ่ม ความใส เมื่อพลาสติกแตละชนิดถูกแยกออกจากกันแลว จะถูกบีบใหแนนแลวมัด
รวมกันเปนกอน เพื่อแยกสงไปยังโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลที่โรงงาน พลาสติกแตละชนิด
จะถูกนํามาบดใหเปนชิ้นเล็ก และลางทําความสะอาดในบอน้ําขนาดใหญ ในขั้นตอนนี้ฝุนและสิ่ง
สกปรกจะถูกกําจัดออกไป หลังจากนั้นชิ้นพลาสติกจะถูกทําใหแหงโดยการตากแดดหรือใชอากาศ
รอนปายกระดาษหรือฟลมที่ติดมากับชิ้นพลาสติกจะถูกเปาแยกออกมา จากนั้นจะเขาสูขั้นตอนการ
หลอมชิ้นพลาสติกผานเครื่องอัดรีด (Extruder) ออกมาเปนเสน กอนตัดใหเปนเม็ดเล็ก ๆ บรรจุลง
กลอง เพื่อสงไปยังโรงงานขั้นรูปพลาสติกใหเปนผลิตภัณฑใหม หากการขึ้นรูปเปนผลิตภัณฑใหม
นี้ใชเม็ดพลาสติกรีไซเคิลทั้งหมด  ผลิตภัณฑพลาสติกที่ไดจะมีสมบัติทางกายภาพลดลง บางครั้ง
โรงงานจะนําเม็ดพลาสติกใหมมาผสมเพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีสมบัติดีขึ้น ตัวอยางพลาสติกรีไซเคิล
เรียงตามตัวเลขระบุที่ใตขวดหรือภาชนะ 

1.  โพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (Polyethylene teraphthalate, PET,PETE) ใชทําขวด
บรรจุน้ําดื่ม ขวดบรรจุของดอง ขวดแยม ขวดน้ํามันพืช ถาดอาหารสําหรับเตาอบและเครื่องสําอาง 
สามารถนํามารีไซเคิลเปนเสนใยสําหรับทําเสื้อกันหนาว พรม ใยสังเคราะห สําหรับยัดหมอนถุงหิ้ว 
กระเปา ขวด 

2.  โพลิเอทิลีนชนิดความหนาแนนสูง (High density polyethylene, HDPE) ใชทํา
ขวดนม น้ํา ผลไม โยเกิรต บรรจุภัณฑสําหรับน้ํายาทําความสะอาด แชมพูสระผม แปงเด็กและถุง
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หิ้ว สามารถนํามารีไซเคิลเปนขวดใสน้ํายาซักผา ขวดน้ํามันเครื่อง ทอ ลังพลาสติก ไมเทียมเพื่อใช
ทําร้ัวหรือมานั่งในสวน 

3.  โพลิไวนิลคลอไรด (Polyvinyl chloride, PVC) ใชทําทอน้ําประปา  สายยางใส 
แผนฟลมสําหรับหออาหาร มานในหองอาบน้ํา แผนกระเบื้องยาง แผนพลาสติกปูโตะ ขวดใส
แชมพูสระผม ประตู หนาตาง วงกบ และหนังทียม สามารถนํามารีไซเคิลเปนทอน้ําประปาหรือราง
น้ําสําหรับการเกษตร กรวยจราจร เฟอรนิเจอร มานั่งพลาสติก ตลับเทป เคเบิล แผนไมเทียม 

4.  โพลิเอทิลีนชนิดความหนาแนนต่ํา (Low density polyethylene, LDPE) ใชทํา
ฟลมหออาหารและหอของ ถุงใสขนมปง ถุงเย็นสําหรับบรรจุอาหาร สามารถนํามารีไซเคิลเปนถุง
ดําสําหรับใสขยะ ถุงหูหิ้ว ถังขยะ กระเบื้องปูพื้น เฟอรนิเจอร แทงไมเทียม 

5.  โพลิโพรพิลีน (Polypropylene, PP) ใชทําภาชนะบรรจุอาหาร เชน กลอง ชาม 
จาน ถัง ตะกรา กระบอกใสน้ําแชเย็น ขวดซอส แกว โยเกิรต ขวดบรรจุยาสามารถนํามารีไซเคิลเปน
กลองแบตเตอรี่ในรถยนต ช้ินสวนรถยนต เชน กันชน กรวยสําหรับน้ํามัน ไฟทาย ไมกวาด
พลาสติก แปรง 

6.  โพลิสไตรีน (Polystyrene, PS) ใชทําภาชนะบรรจุของใชเชน เทปเพลง สําลี
หรือของแหง เชน หมูแผน หมูหยอง และคุกกี้ นอกจากนั้นยังนํามาทําโฟมใสอาหาร ซ่ึงจะเบามาก 
สามารถนํามารีไซเคิลเปนไมแขวนเสื้อ กลองวิดีโอ ไมบรรทัด กระเปาะเทอรโมมิเตอร แผงสวิตช
ไฟ ฉนวนความรอน ถาดใสไข เครื่องมือเครื่องใชตางๆ 

7.  พลาสติกชนิดอื่นที่ไมใชพลาสติกทั้ง 6 กลุมขางตน หรือเปนผลิตภัณฑที่ทําจาก
พลาสติกหลายชนิดในขั้นตอนของการบดพลาสติกเพื่อใหมีขนาดเล็กลง  ไมไปอุดตันใน
กระบวนการรีไซเคิลนั้น จะทําใหพลาสติกรีไซเคิลมีสมบัติความแข็งแรงทางกายภาพลดลง
เนื่องจากเฉือนเชิงกล (Mechanical  shear) ในเครื่องบดไปทําลายโซของโพลิเมอรใหแตกออกทําให
แตกออกความยาวของโมเลกุลและน้ําหนักโมเลกุลลดลง ซ่ึงสงผลใหสมบัติเชิงกลของพลาสติก
ลดลงนอกจากนั้น เร่ืองของความบริสุทธิ์ก็มีความสําคัญของพลาสติกแตละชนิดในการเลือกเพื่อ
นําไปผลิตเปนผลิตภัณฑตาง ๆ หากใชกระบวนการแยกพลาสติกที่ไมดีพออาจทําใหไมไดพลาสติก
รีไซเคิลที่บริสุทธิ์ 

2.  การนํากลับมาใชซํ้า (Reuse)  ผลิตภัณฑพลาสติกที่ใชแลว เชน ถวย จาน แกว ขวดหรือ
ภาชนะบางชนิด สามารถนํากลับมาทําความสะอาดเพื่อใชซํ้าไดหลายครั้ง แตภาชนะเหลานั้นจะ
เสื่อมคุณภาพลง และความสวยงามลดลงตามลําดับ นอกจากนี้ยังตองคํานึงความสะอาดและ
ปลอดภัยดวย 
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3.  การหลอมขึ้นรูปผลิตภัณฑใหม การนําขยะพลาสติกกลับมาใชใหมโดยวิธีขึ้นรูปเปน
ผลิตภัณฑใหมเปนวิธีที่นิยมกันมาก แตเมื่อเทียบกับปริมาณของขยะพลาสติกทั้งหมด ก็ยังเปนเพียง
สวนนอย การนําพลาสติกใชแลวมาหลอมขึ้นรูปใหมเชนนี้ สามารถทําไดจํากัดเพียงไมกี่คร้ัง ทั้งนี้
เพราะพลาสติกดังกลาวจะมีคุณภาพลดลงตามลําดับ และตองผสมกับพลาสติกใหมในอัตราสวนที่
เหมาะสมทุกครั้ง อีกทั้งคุณภาพของผลิตภัณฑที่ไดจากพลาสติกที่นํากลับมาใชใหมจะต่ํากวา
ผลิตภัณฑที่ไดจากพลาสติกใหมทั้งหมด 

4.  การเปล่ียนเปนผลิตภัณฑของเหลวและกาซ การเปลี่ยนขยะพลาสติกเปนผลิตภัณฑ
ของเหลวและกาซเปนวิธีที่ทําใหไดสารไฮโดรคารบอนที่เปนของเหลวและกาซ หรือเปนสารผสม
ไฮโดรคารบอนหลายชนิด ซ่ึงอาจใชเปนเชื้อเพลิงโดยตรงหรือกล่ันแยกเปนสารบริสุทธิ์เพื่อใชเปน
วัตถุดิบสําหรับการผลิตพลาสติกเรซินไดเชนเดียวกันกับวัตถุดิบที่ไดจากปโตรเลียม กระบวนการนี้
จะไดพลาสติกเรซินที่มีคุณภาพสูงเชนเดียวกัน วิธีการเปลี่ยนผลิตภัณฑพลาสติกใชแลวใหเปน
ของเหลวนี้เรียกวา ลิควิแฟกชัน (Liquefaction) ซ่ึงเปนวิธีไพโรไลซิสโดยใชความรอนสูง ภายใต
บรรยากาศไนโตรเจนหรือกาซเฉื่อยชนิดอื่น นอกจากของเหลวแลวยังมีผลิตภัณฑขางเคียงเปนกาก
คารบอนซึ่งเปนของแข็ง สามารถใชเปนเชื้อเพลิงได สําหรับกาซที่เกิดขึ้นจากกระบวนการไพโรโล
ซิส คือ กาซไฮโดรคารบอน ใชเปนเชื้อเพลิงไดเชนกัน นอกจากนี้ยังมีกาซอื่น ๆ เกิดขึ้นดวย เชน 
กาซไฮโดรเจนคลอไรด ซ่ึงใชเปนประโยชนในอุตสาหกรรมบางประเภทได 

5.  การใชเปนเชื้อเพลิงโดยตรง พลาสติกประเภทเทอรโมพลาสติกสวนมากมีสมบัติเปน
สารที่ติดไฟและลุกไหมไดดี จึงใชเปนเชื้อเพลิงไดโดยตรงหรือนําไปเผาเพื่อใหไดพลังงานความ
รอนนําไปใชในการผลิตกระแสไฟฟา หรือประโยชนอ่ืน ๆ แตทั้งนี้ตองมีการควบคุมควัน เขมา 
สารพิษ ใหไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6. การใช เปนวัสดุประกอบ  อาจนําพลาสติกใชแลวผสมกับวัสดุอยางอื่น 
เพื่อผลิตเปนผลิตภัณฑวัสดุประกอบที่เปนประโยชนได เชน ไมเทียม หินออนเทียม แตผลิตภัณฑ
เหลานี้อาจมีคุณภาพไมสูงนัก 

ผ ศ .ด ร .นิ ทั ศ น   จิ ร ะ อ รุ ณ  ภ า ค วิ ช า เ ค มี อุ ต ส า ห ก ร ร ม  คณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม กลาววา แนวทางสวนหนึ่งในการลดปญหาขยะพลาสติก ซ่ึงยังมีวิธีการอื่น ๆ
อีก ตามที่ไดมีความพยายามหาทางแกไข โดยพยายามหาทางแกไขโดยพยายามหาทางผลิตพลาสติก
ที่เสื่อมสภาพไดงาย มี 2 วิธีคือ 

1.  ใหยอยสลายไดดวยจุลชีพหรือเป ็นการเสื่อมสภาพทางชีวภาพ 
(biodegradation) ซ่ึงมีการใช 2 วิธี คือ วิธีแรก เติมสารที่จุลินทรียยอยสลายไดผสมลงในพลาสติก 
ปกติจะใชพวกแปงเชน แปงขาวโพด แปงขาวเจา แปงมัน เปนตน สําหรับพลาสติกที่นําไปทําถุง
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และฟลมจะมีแปงประมาณ 6 % บางบริษัทสามารถทําการผลิตโดยผสมแปงไดถึง 20 % โดย
น้ําหนักเมื่อนําไปทําผลิตภัณฑประเภทฟลม และถึง 40 % โดยน้ําหนักถาเปนผลิตภัณฑพลาสติก
จากการฉีดแบบ (Infection  molding) ที่แขนงวิชาพอลิเมอรเทคโนโลยีภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ก็มีงานวิจัยในเรื่องนี้ อีกวิธีคือใชพลาสติกที่เปนอาหาร
ของแบคทีเรีย(Biopolymer) โดยตรง เชน บริษัท ICI ไดผลิต Polyhydroxybutyrate (PHB) ที่มีช่ือ
การคาวา Biopol PHA และ (Polyhydroxy alkanoate) มีการนําไปใชทําขวดแชมพู ถุงใสของ เปน
ตน พลาสติกประเภท PLA (Polylactic acid) เชน EcoPLA หรือ Polycaprolactone (PCL) ก็ยอย
สลายไดโดยจุลินทรีย 

2.พลาสติกที่สามารถเสื่อมสภาพไดงายโดยแสง หรือยอยสลายไดดวยแสง 
(Photodegradation) เกิดการเสื่อมสภาพโดยอาศัยรังสีอัลตราไวโอเลตในแสงแดด (UV degradable) 
ทําใหโมเลกุลพลาสติกสามารถแตกออกไดงาย พลาสติกจะกรอบรวนเปนชิ้นเล็กชิ้นนอย วิธีนี้ใช
สารชวยกระตุนการเสื่อมสภาพบางอยางผสมลงไปในพลาสติก เชน สารประกอบเชิงซอนของ
โลหะ ซ่ึงเมื่อถูกแสงจะเกิดการแตกตัวเปนตัวเร่ิมเสื่อมสภาพของพลาสติกตอไป หรือมีการใช
มอนอเมอรบางอยางรวมในการผลิตเปนพลาสติกประเภทโคพอลิเมอร ซ่ึงสายพอลิเมอรที่เปนตัว
รวมนั้นเสื่อมสภาพโดยแสงแดดไดงายถุงพลาสติกชนิดยอยสลายดวยแสงอาทิตย (UV degradable)
ที่ผลิตโดยบริษัทไทยโรตารี่พลาสติกนั้น สามารถยอยสลายไดภายในระยะเวลา 1 ป โดยที่เมื่อเวลา
ผานไปถุงจะมีสภาพเปราะและกรอบจนเปนชิ้นเล็กๆและยอยสลายไปในที่สุด 
 

การกําจัดขยะพลาสติก  
 โดยทั่วไปการกําจัดขยะมูลฝอยมีวิธีการที่ถูกตองตามหลักวิชาการอยู 3 วิธี คือ การหมักทํา
ปุย การเผาในเตาเผา และการฝงกลบอยางถูกสุขาภิบาล แตพลาสติกเปนสายที่ยอยสลายไดอยาก
มาก ไมสามารถกําจัดโดยการหมักทําปุยหมักได หากจะตองกําจักขยะพลาสติกใหถูกสุขาภิบาล
แลว การกําจัดขยะพลาสติกจึงตองอาศัยเทคโนโลยีเขามาจัดการในการกําจัด ซ่ึงจากการศึกษาเรื่อง
การจัดการขยะพลาสติกของประเทศที่พัฒนาแลวของจอมจันทร นทีวัฒนา (2524: 35-39) พบวา
เทคโนโลยีการจัดการขยะพลาสติกโดยทั่วไปทําได 3 วิธีหลักคือ 1)การนําไปถมที่วางเปลา 2)การ
นําไปเผาทิ้ง 3)การทําใหพลาสติกสามารถยอยสลายตัวไดเอง ซ่ึงทั่ง 3 วิธีมีรายละเอียดดังนี้ 
  

1 การนําไปถมที่วางเปลา 
    วิธีนี้ไมใชเปนการนําเฉพาะมูลฝอยจากพลาสติกไปถมที่วางเปลา แตเปนการนํามูลฝอย
ทั้งหมดถมที่ วิธีนี้เปนวิธีกําจัดมูลฝอยที่ใชกันอยูแลวเปนสวนมาก ประมาณรอยละ 80.0 เพราะเสีย
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คาใชจายนอยที่สุด และหากทําอยางถูกสุขลักษณะคือใชแผนพลาสติกปูรองพื้นที่ที่จะถมเสียกอน
เพื่อปองกันไมใหเกิดปญหาเปนพิษตอแหลงน้ําใตดินแลวใชแผนพลาสติกคลุม และใชดินทับอีก
ช้ันหนึ่ง ก็นาจะเปนวิธีกําจัดมูลฝอยจากพลาสติกที่ดีไดเพราะคาใชจายถูกมาก และไมมีปญหา
มลพิษตอส่ิงแวดลอมตอไปอีก แตถาทําอยางไมถูกวิธี คือ นํามูลฝอยไปทิ้งไวเฉยๆก็อาจจะ
กอใหเกิดปญหาการกระจัดกระจายของมูลฝอยโดยการคุยเข่ียของสัตวตาง ๆ หรือโดยการพัดของ
ลมและเปนปญหามลพิษตอแหลงน้ําได 
 ขอเสียของการกําจัดมูลฝอยวิธีนี้ ตองใชที่ดินเปนจํานวนมาก พื้นที่ที่ถมมักเกิดปญหาเรื่อง
การยุบตัว เนื่องจากมูลฝอยยอยสลายตัวไป หรือเนื่องจากการยุบตัวของผลิตภัณฑพลาสติกที่มี
ปริมาตรมาก และมีรูปรางตาง ๆ ที่ทําใหไมสามารถอัดตัวเขาดวยกันไดแนน จึงมีชองวางเหลืออยู
มากฉะนั้นเมื่อเวลาผานไปหรือเมื่อไดรับแรงกดก็จะเกิดการยุบตัวทําใหเกิดปญหาได โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ถาจะใชที่สําหรับปลูกสรางสิ่งกอสราง การยอยผลิตภัณฑพลาสติกเปนชิ้นเล็กลงกอน 
อาจจะชวยลดปญหาไดบางแตก็เทากับเปนการเพิ่มคาใชจาย 
 2 การนําไปเผาทิ้ง 
 วิธีนี้เปนวิธีที่สะดวกและรวดเร็วในการกําจัดมูลฝอยจากพลาสติก และมีการทําอยูแลว
อยางกวางขวาง เปนวิธีการที่สามารถใชไดดีและไมกอใหเกิดปญหาตามมาหากทําอยางถูกตอง คือ 
ใชเตาเผาที่ไดรับการออกแบบอยางถูกตองใหปริมาณความรอนและออกซิเจนเพียงพอเนื่องจาก
พลาสติกที่เกิดจากการเผาไหมอยางสมบูรณจะเปลี่ยนเปนกาซคารบอนไดออกไซดและน้ําหรืออาจ
มีกาซคารบอนมอนนอกไซดปนออกมาดวย   แตถาพลาสติกเกอดการเผาไหมไมสมบูรณจะเกิด
เขมา  อาจมีกรดอินทรียและสารพวกอัลคีไฮดเกิดขึ้นดวยทําใหเกิดปญหามลพิษตอไป 
 สหัส   พรหมสิทธิ์ (2537: 27) รายงานวา เหตุผลของการตั้งโรงงานไฟฟา จากขยะพลาสตกิ 
เนื่องจากพลาสติกสวนใหญจะลุกไหมไดดีเหมือนกาซธรรมชาติ ในแงที่การเผาไหมที่ปราศจากฝุน
ละอองในขยะเผาไหมนั้นก็จะใหกาซคารบอนไดออกไซด ไนโตรเจนมอนนอกไซดและไอน้ํา
ออกมา แตถามีการเผาไหมเชนนี้มาก ๆ หนีไมพนปญหามลภาวะเพราะพลาสติกบางอยาง เชน พวีซีี 
(PVC) จะใหไดออกซินเวลาเผาไหม อาจมีผลในเรื่องโรคมะเร็งกับมนุษยการเผาไหมนี้จะทําให
อุณหภูมิที่ สูงมาก  ๆ  จึงจะพอแกปญหาไดออกซิน  (Dioxin) ไดบาง  สวนพลาสติกอื่นนั้น
นอกเหนือจากพวกพีวีซี (PVC) มีอีกหลายกลุมที่เปนพิษเปนภัยเวลาเผาไหม เพราะมีสารแคดเมียม
หรือโลหะหนักอื่น ๆ เจือปนอยูจึงตองหาทางเผาไหมพลาสติกเหลานี้ใหสะอาดปราศจากสารพิษที่
จะเปนอันตรายตอมนุษยหรือส่ิงมีชีวิตอื่น ๆ ซ่ึงขณะนี้ผูผลิตเรซินที่เปนยักษใหญก็กําลังใหความ
รวมมืออยู เพราะหนวยงานอีพีเอ (EPA) ของสหรัฐอเมริกาไดกําหนดมาตรฐานการปลอยสารพิษ 
(Emission  Controls) ไวเขมงวดมาก กระบวนการทํางานของเตาเผาขยะตองไมกระทบสิ่งแวดลอม   
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ทําใหการสรางโรงไฟฟาแบบนี้ตองมีราคาสูงมากคือ จะตกราว 300 ลานเหรียญในแตละแหง และ
เผาขยะได 300 ตัน 
 3.การทําใหพลาสติกสลายตัวไดเอง 
    พลาสติกจะสลายตัวของมันเองเมื่อหมดอายุการใชงานหรือเมื่อเวลาไดผานไปถึงจุดหนึ่ง
นั้นมี 4 วิธี  1)สลายตัวดวยชีวะ(Biodegradable) 2) สลายตัวดวยเคมี (Chemically degradable) 3) 
สลายตัวดวยแสง (Photodegradable) 4) สลายตัวดวยวิธีอ่ืนๆ 
  3.1พลาสติกท่ีสลายตัวดวยชีวะ(Biodegradable) 
  สหัส   พรหมสิทธิ์ (2535: 28-30) และมาเรค  กนาโทวสคี (Merck Gnatowski, 
2536: 310-320) รายงานวา พลาสติกแบบไบโอดีเกรดนั้นทํางานโดยอาศัยหลักการนํา  สารเติมแตง 
(Agents) ที่จะกอใหเกิดจุดออนมาผสมเขาไปในโครงสรางเคมีของเนื้อพลาสติก  เพื่อเปดชองใหฟง
ใจ (Fungi) และแบคทีเรียตาง ๆ สามารถทะลุทะลวงเขาไปในเนื้อของพลาสติก  เมื่อถูกนําไปทิ้งใน
สภาพของขยะซึ่งฟงใจและแบคทีเรียนี้จะเขาไปยอยสลายลูกโซไฮโดรคารบอนตาง ๆ สานเติมแตง 
(Agents) ที่จะกอใหเกิดจุดออนของพลาสติกมีราคาแพง เพราะผลิตยากมากเนื่องจากตองอาศัย
กระบวนการอุตสาหกรรมที่ซับซอน 
  เกียรติศักดิ์  คูหา (2536: 29-36 จอมจันทร  นทีวัฒนา ,2542) รายงานวา พลาสติก
สามารถทําใหเกิดการยอยสลายทางชีวะภาพ ได 2 ลักษณะคือ  1) ทําใหตังพลาสติกเองสามารถรับ
เอนไซมไดแลวจึงเกิดการสลายตัว (Biopolymer) 2) ใสสารเติมแตงที่สามารถยอยสลายทางชีวะ
ภาพไดลงในพลาสติกนั้น (Additive based polymer)  
  โดยการยอยสลายทั้ ง  2  วิ ธี  ขึ้นอยู กับหลายตัวแปร  กล าวคือ ข้ึนอยู กับ
สภาพแวดลอมขณะนั้น เชน ความชื้น อุณหภูมิ ปริมาณออกซิเจน ความเปนกรด –เบส ชนิดของ     
จุลินทรียที่สามารถปลอยเอนไซม ออกมายอยพลาสติกทําใหน้ําหนักของพอริเมอรลดลง คือ ถา
พลาสติกมีโมเลกุลต่ําความสามารถในการยอยสลายจะสูงนอกจากนี้ยังขึ้นอยูกับ ชนิดของพลาสติก 
พื้นที่ผิว และความหนาของพลาสติก 
 
 วิธีท่ีทําใหพลาสติกยอยสลายไดทางชีวะภาพ 
  วิธีที่ 1 การเติมสารเติมแตง (Additive based polymer) สารเติมแตงที่ใสลงใน
พลาสติก คือ โพลิเมอรธรรมชาติที่ยอยสลายไดเอง เชน ขาวโพด ขาว หรือแปงลงในพลาสติก
บริษัท เซ็นท. ลอรวเรนซ สตารซ. แคนาดา (St. Lawrence starch Co.,Ltd, canada) ไดผลิตแปงชนิด
หนึ่งที่ปรับผิวใหเปนสานที่ไมจับน้ํา(Hydrophobic Surface) จากเดิมที่ผิวของแปงเปนสวนที่จับน้ํา
(Hydrophilic surface) มีช่ือทางการคาวา อีโคสตาร ซิสเท็ม (Ecostar sytem ) การเกิดการสลายตัว
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เมื่อใส อีโคสตาร ซิสเท็ม (Ecostar sytem ) ลงในพลาสติก กลไก 2 ขั้น คือ จุลินทรียเขาจับเม็ดแปง
และแยกเม็ดแปงออกจากพลาสติก  ทําใหพลาสติกออนลงและพื้นที่ผิวเพิ่มขึ้น โลหะหรือน้ําที่มีอยู
ในดินทําใหเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ไดเปอรออกไซด (Peroxide) เปอรออกไซดที่เกิดขึ้นจะทําให
สายของโพลิเมอรส้ันลงนั้น คือน้ําหนักโมเลกุลลดลงทําใหจุลินทรียสามารถยอยพลาสติกได
คารบอนไดออกไซดและน้ํา 
  วิธีที่ 2 ตัวพลาสติกเองเปนอาหารของแบคทีเรีย (Biopolymer) บริษัทไอซีไออ
(ICI) ไดผลิตพลาสติกที่สมบูรณแบบชนิดหนึ่งขึ้นมา มีช่ือทางวิทยาศาสตรวา โพลิไฮโดรบิวทีเรท
(Polyhydrobutyrate,PHB) มี ช่ือทางการคาไบโอพอล  (Biopol) ซ่ึงผลิตไดจากน้ําตาลโดยใช
แบคทีเรียในกระบวนการ พีเฮชบี (PHB) สามารถยอยสลายโดยแบคทีเรียชนิดหนึ่งในดินไดเปน
กาซคารบอนไดออกไซดกลับสูอากาศ 
  3.2  พลาสติกท่ีสลายตัวดวยเคมี(Chemically degradable)    
  สหัส  พรหมสิทธิ์ (2535 : 31-32) และมาเรค  แกทโทรสคี (Marek Gnatowski, 
2536: 304) รายงานวาพลาสติกที่ยอยสลายดวยกระบวนการทางเคมีนี้มีราคาถูก เพราะผลิตไดงาย
กวาแบบสลายตัวทางชีวะแตก็ไมดีเทา ตัวอยางเชน บริษัทเซ็นต ลอรวเรนซ สตารซ (St. Lawrence 
Starch Co.,Ltd) ของแคนาดาที่ทําสารเคมีที่ชวยในการสลายตัวของพลาสติก (Degradable 
concentrate) ที่ปรากฏออกมาในรูปของโพลิเมอรของพลาสติกที่เคลือบดวยแปงขาวโพด สวน
กลไกที่จะมาทําใหพลาสติกแบบนี้สลายตัวไดนั้นจะอาศัยเอสเทอร (Ester) เชน น้ํามันจากขาวโพด
มาทําหนาที่เปนออกซิไดซิ่ง เอเยนต (Oxidizing agent) ที่จะทําใหลูกโซของโพลิเมอรแตกออกจาก
กัน เมื่อนําพลาสติกแบบนี้ไปทิ้งในดินเวลาเลิกใชงานนั้น แบคทีเรียในดินก็จะเขามากินแปงจาก
พลาสติกแลวเหลือสวนที่มันกินไมได ซ่ึงถึงจุดนี้น้ํามันขาวโพดก็จะมีบทบาทเขามาทําปฏิกิริยากับ
เกลือที่อยูในดินหรือในน้ําใหเกิดเปนเปอรออกไซด (Peroxide) ที่จะมากัดกรอนเนื้อพลาสติกที่
เหลืออยูใหเปนชิ้นเล็กชิ้นนอย จนแบคทีเรียสามารถเขามากินใหหมดได 
  3.3 พลาสติกท่ีสลายตัวดวยแสง (Photo degradable) 
  เกียรติศักดิ์  คูหา (2535: 35-36) รายงานวาวิธีการทําใหพลาสติกเกิดการสลายตัว
ดวย แสง มี 4 วิธี การสลายตัวโดยใชแสง เปนวิธีที่อาศัยรังสีอัลตราไวโอเล็ตในแสงแดดเปนตัว ทํา
ใหสายของโพลิเมอรแตกตัวออกเปนสานเล็ก ๆ โพลิเมอรจะเสียสมบัติทางกายภาพทําให กรอบ   
ไมแข็งแรง ในที่สุดก็จะสลายเปนชิ้นเล็กชิ้นนอยไป 

3.4  พลาสติกท่ีสลายตัวดวยวิธีอ่ืนๆ 
  สหัส  พรหมสิทธิ์ (2532 : 30-31) รายงานวายุคแรกของไบโอดีเกรดเดเบิ้ล
พลาสติกนั้นไดอาศัยสารโพลิเอสเทอรเปนแบบฉบับเปนสวนใหญ ซ่ึงตอมาก็มีทางออกอื่น ๆ
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มากมายที่ทําใหไมตองพึ่งพาสารนี้ บริษัทเคมีภัณฑใหญๆรวมทั้งมหาวิทยาลัยช้ันนําของสหรัฐ    
ไดทําการคนควากรรมวิ ธีในการทําไบโอดี เกรดเดเบิ้ลพลาสติกของบริษัทไอซีไอ  (ICI)                 
ใชกระบวนการหมักเพื่อเพาะแบคทีเรีย ประเภทที่มักจะพบในดิน ซ่ึงการเพาะนี้ก็เหมือนกับนัก
กล่ันเหลาทําการปลูกยีนตในเบียร คือ เมื่อมีการปอนน้ําตาล และกรดเขาไปแบคทีเรียประเภทนี้ก็จะ
ใหสารโพลิเมอร ชนิดหนึ่งที่เรียกวา พีเอชบีวี (PHBV, Hydroxy Butyric Acid) อันเปนสารที่จัดอยู
ในจําพวกของแหลงสํารองพลังงานสําหรับรางกายคน ซ่ึงในขั้นตอนสุดทายของการผลิต ไดหาทาง
ทําใหไดเฉพาะสิ่งที่เปนแปงโพลิเมอรลวน ๆ โดยกําจัดสิ่งที่ไมตองการตาง ๆ ใหออกไปใหหมด 
ซ่ึงจากแปงโพลิเมอรนี้ ก็จะมีการแปรสภาพทําใหเปนเรซินที่มีความแข็งแรงเหมือนพลาสติกอื่น ๆ 
ตอไป สารพีเอชบีวี (PHBV) นี้จะมีประโยชนในการทําชิ้นสวนสําหรับยึดอวัยวะที่เปนกระดูกใน
รางกายคนกระดูกในรางกายจะกลับไปเปนเหมือนเดิม ภายหลังจากที่หมดหนาที่แลว พีเอชบีวี 
(PHBV)ที่อยูในรางกายคนหรือถูกทิ้งไวในดินก็จะถูกแบคทีเรียกินเขาไปอันเปนกระบวนการ
ทําลายพลาสติกที่ไมทําใหกอปญหาในดานมลภาวะ  หรือเกิดความเปนพิษภัย แตอยางใดที่สําคัญ  
คือ พีเอชบีวี (PHBV)นั้นเปนสารตามธรรมชาติที่เมื่อเขาไปอยูในรางกายคนแลว ก็จะไมเกิดปญหา
ในแงที่วารางกายคนจะไมยอมรับสารนี้ ทั้งหมดนี้ก็เปนขอดีของ พีเอชบีวี (PHBV) ขอเสียก็คือ สาร
นี้ยังตองใชตนทุนในการผลิตสูงเกินไป 
 2.3 ปญหาสิ่งแวดลอมจากขยะพลาสติกและอันตรายตอผูบริโภค 
 ปญหาสิ่งแวดลอมจากขยะพลาสติก 
 ผศ.ดร.นิทัศน จิระอรุณ (2542) กลาววานับตั้งแตป ค.ศ.1868 มาจนถึง ค.ศ.1968 เปนเวลา 
100 ปก็กลาวไดวาโลกเราเขาสู “ยุคพลาสติก” อยางเต็มที่ มีการใชประโยชนจากพลาสติกมากมาย  
พลาสติกนับวาเปนวัสดุที่เปน “ตัวเลือกแรก” ในการนํามาทําผลิตภัณฑใชงานหลากหลายกลาวได
วาพลาสติกมีประโยชนมหาศาล แตขณะเดียวกันก็กอใหเกิดปญหาหลายอยาง อยางหนึ่งคือ ขยะ
พลาสติกที่กองทวมสูง กําจัดไดยาก เพราะพลาสติกไมสามารถยอยสลายไดตามธรรมชาติโดย 
จุลินทรีย จึงนับวาเปนปญหาสิ่งแวดสอมที่สําคัญ 
 ประเทศออสเตรเลียรวมลงนามตานการใชถุงพลาสติก หวังเปนอีกเมืองในการปกปอง
ส่ิงแวดลอม กอนที่ปญหาขยะพลาสติกจะทําลายธรรมชาติ และสัตวทะเลของเมืองไป มากกวานี้ 
เพราะกวาพลาสติกชิ้นหนึ่งจะยอยสลายไดก็ประมาณ 1,000 กวาป (ผูจัดการออนไลน,2547)  
 ถุงพลาสติกไมใชแคทําลายสิ่งแวดลอม แตวายังสงผลกระทบตอชีวิตสัตวหลายชนิดที่เขา
กินถุงพลาสติก อาทิ วัวในอินเดีย เตา นก และสัตวทะเล สวนในบังกลาเทศถุงพลาสติกเขาไปอุด
ตันในทอระบายน้ําและทางน้ําไหลสงผลใหเกิดอุทกภัยหนักมาแลว 
(อางอิง: http://www.manager.co.th/Science/ViewNews: 2เมษายน 2549) 
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 สํานักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว (2549) รายงายวาพลาสติกมีประโยชนอยาง
มหาศาลตอชีวิตประจําวัน แตขณะเดียวกันผลกระทบของผลิตภัณฑพลาสติกแปรใชใหมตอ
ส่ิงแวดลอม สามารถแบงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมไดเปน 5 ระยะคือ ชวงกอนการผลิต ในระหวาง
การผลิต การขนสง การใชงาน และการทิ้งหลังจากการใชงาน อาจกอใหเกิดปญหาอยางตอเนื่องสู
ส่ิงแวดลอม ถาขาดการจัดการที่เหมาะสม ในที่นี้จะขอกลาวถึงเฉพาะผลกระทบระหวางการใชงาน
และหลังจากทิ้งผลิตภัณฑแลวเทานั้น 
 ผลกระทบขอผลิตภัณฑพลาสติกแปรใชใหมตอส่ิงแวดลอมระหวางการใชงาน คือใน
ขั้นตอนการผลิตพลาสติกมีการใชเคมีวัตถุ เชนสารเรงปฏิกิริยา โมโนเมอรโลหะหนักและสีที่มักจะ
เปนสารที่มีความเปนพิษหลงเหลืออยู และอาจหลุดหรือเคล่ือนยายจากพลาสติก ลงสูส่ิงที่บรรจุอยู 
โดยเฉพาะการปนเปอนในอาหารซึ่งกอใหเกิดอันตรายแกผูที่บริโภคอาหารนั้นได อีกประการหนึ่ง
คืออันตรายที่เกิดจากการสัมผัสกันภาชนะพลาสติก ตลอดจนของเด็กเลนหรือเครื่องใชสําหรับเด็กที่
ทําจากพลาสติกเปนตน จากการตรวจวิเคราะหภาชนะที่ทําจากโพลิโพรพิลีน  โพลิเอทิลีน โพลิสไต
รีน เมลามีน และโพลิคารบอเนต ของกรมวิทยาศาสตรการแพทยพบวามี พลาสติกไซเซอร สารคง
สภาพ สารหลอล่ืน และสีซ่ึงเปนสารเจือปนที่เติมในกระบวนการผลิตละลายออกมา 
 ผลกระทบของ ผลิตภัณฑพลาสติกแปรใชใหมตอส่ิงแวดลอมหลังการใชงานแลว มี
ดังตอไปนี้ 
 1.ปญหาการตกคางของมูลฝอยจากพลาสติกในสิ่งแวดลอม และกอใหเกิดปญหา
ส่ิงแวดลอมตามมาเชน 
 - เกิดภาวะมลพิษทางสายตา 
 - การอุดตันของทอระบายน้ํา 

- พลาสติกที่ตกคางตามผิวน้ําและในทางน้ําเดิน เชนแมน้ําลําคลอง อาจทําใหการจราจรทาง 
น้ําติดขัด 

- พลาสติกที่ปนกับขยะทางบานทําใหเกิดปญหา เมื่อนําขยะเหลานั้นไปทําปุยอินทรียแลว   
ไมสลายตัวเหมือนขยะอื่น ๆ 

- พลาสติกที่ฝงทับถมกันในดิน จะทําใหเกิดปญหาเรื่องการเพาะปลูก กลาวคือรากไม 
สามารถชอนไชเขาไปในดินไดสะดวก ทําใหตนไมตายได ซ่ึงจะทําใหผลผลิตทางการเกษตร
เสียหาย 

- เมื่อตกคางในทะเลก็จะอยูในทะเลเปนเวลานาน และเปนอันตรายตอส่ิงมีชีวิตในทะเลใน
อาวไทยนอกเหนือจากปลาและสัตวทะเลที่ไดจากการลากอวนหนาดินแลวก็ยังมีเศษ
พลาสติกปนมาดวย และมีแนวโนมสูงมากขึ้น 
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2.ปญหาการไมยอยสลายของมูลฝอยพลาสติก เนื่องจากพลาสติกเปนสารที่สลายตัวไดยาก
ไมวาจะเปนกระบวนการทางเคมี (เชนการละลายน้ํา อิทธิพลของความรอน แสงหรือสารเคมี) หรือ
กระบวนการทางกายภาพ (เชนการสึกหรอโดยลม) หรือกระบวนการชีวภาพ (เชนการยอยสลาย
ของบัคเตรีหรือเชื้อรา) หากไมมีการจัดเก็บขยะพลาสติกอยางเหมาะสม จะกอใหเกิดปญหาการการ
ตกคางของมูลฝอยจากพลาสติกในสิ่งแวดลอม นอกจากนี้พลาสติกมีความหนาแนนต่ํา แตดวย
เหตุผลที่วาพลาสติกมีน้ําหนักเบา มูลฝอยพลาสติกจึงมีปริมาตรมากและกินเนื้อที่มาก เมื่อเทียบกับ
มูลฝอยจากวัสดุอ่ืนที่มีน้ําหนักเทากัน ทําใหเปนปญหาตอการจักการมูลฝอยจากพลาสติกดวยอีก
สาเหตุหนึ่ง 

3.ปญหาตอระบบการกําจัดขยะพลาสติก  พลาสติกเปนสารที่ยอยสลายไดยาก ไมสามารถ
กําจัดโดยวิธีการหมักทําปุยได จึงถูกกําจัดโดยวิธีการฝงกลบหรือการเผา วิธีการฝงกลบเริ่มมีปญหา
เนื่องจากความตองการใชที่ดินเปนจํานวนมาก ในการกําจัดมูลฝอยที่มีพลาสติกปนอยู ทั้งนี้เพราะ
พลาสติกเปนสารที่ยอยสลายไดยาก เมื่อฝงกลบลงใตดินแลว จะทําใหสถานที่กําจัดหมด อายุการใช
งานเร็วขึ้น ตองหาที่กําจัดแหงใหมอยูบอยคร้ัง นอกจากนี้การยอยสลายพลาสติกในหลุมฝงกลบจะ
เปนไปอยางชาๆ ซ่ึงอาจกอใหเกิดปญหาการชะลางของสารเคมี หรือโลหะหนักที่เติมเขาไป ในเนื้อ
พลาสติกสูน้ําใตดินได สําหรับการกําจัดขยะโดยวิธีการเผาในเตาเผานั้น สามารถใชกําจัดมูลฝอยทีม่ี
พลาสติกปนอยูได แตตองออกแบบเตาพิเศษมีการควบคุมกาซพิษที่เกิดจากการเผาอยางดี หากไมมี
การควบคุมที่ดี อาจกอใหเกิดเถาที่เกิดจากการเผา และปญหามลพิษทางอากาศไดเชน 

 - การปนเปอนของโลหะหนัก เชน แคดเมี่ยม ตะกั่ว ดีบุก สังกะสี 
 - ไฮโดรเจนคลอไรด และไฮโดรเจนฟลูออไรด ซ่ึงมีคุณสมบัติเปนกรดอยางแก 
 - ไดออกซิน ฝุน และซัลเฟอรไดออกไซด\ 
 
ปญหาสิ่งแวดลอมจากถุงพลาสติกและโฟม 
ธเรศ  ศรีสถิต (2533) รายงานวา ปจจุบันนี้ความนิยมใชพลาสติกมีมากเพราะพลาสติกใช

แทนวัสดุไดแทบทุกอยาง สามารถกําหนดคุณสมบัติตามที่ตองการไดในระบบการผลิต และมี
น้ําหนักเบาสะดวกตอการขนสง 

พลาสติกมีประโยชนมหาศาลตอชีวิตประจําวันของผูคนในทุกวันนี้แตขณะเดียวกันพิษภัย
ของพลาสติกที่มีตอส่ิงแวดลอมจัดอยูในขั้นรายแรง  นับตั้งแตขบวนการผลิตไปจนถึงการกลายเปน
ขยะและมีพิษโดยตรงตอสุขภาพมากที่สุดโดยเฉพาะอยางยิ่งพวกเศษพลาสติกตาง ๆ และโฟมที่
ปนเปอนดวยของเสียประเภทอื่น  ที่เปนอันตรายและมีเชื้อโรคจะทวีความรุนแรงตอสภาวะ
แวดลอมยิ่งขึ้น 



 29 

สามารถแบงไดเปน 2 ประเด็นใหญๆ 
1. ปญหาที่เกิดจากสารประกอบจํานวนฟลูออโรคารบอน (CFCs) หรือสารประกอบอื่น ๆ   

ที่ใชเติมในขบวนการผลิต โดยเฉพาะซีเอฟซี -11, 12 (CFC-11, 12) ซ่ึงเปนสารตัวหนึ่งที่ทําใหโฟม
เกิดการพองตัว (Blowing Agent) ดังนั้นในการผลิตโฟม และการกําจัดโฟมยอมมีซีเอฟซี (CFCs) 
ลอยข้ึนไปสะสมในชั้นบรรยากาศทีละนอย 

2. อันตรายโดยสวนรวมที่เกิดแกมนุษยชาติ ซ่ึงเกิดจากการทําลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ
ซ่ึงทําหนาที่กรองรังสีอุลตราไวโอเลตชนิดที่เปนอันตรายตอส่ิงมีชีวิตบนพื้นโลก รังสีอุลตราไวโอ
เลตแบงออกเปน 3 ชนิด คือ 

1. รังสีอุลตราไวโอเลตชนิดเอ (UV-A) เปนรังสีที่ไมเปนอันตรายตอส่ิงมีชีวิตและ
สามารถผานบรรยากาศชั้นโอโซนมายังพื้นโลกได 

2. รังสีอุลตราไวโอเลตชนิดบี (UV-B) เปนรังสีที่มีอันตรายตอส่ิงมีชีวิตบนพื้นโลก
บรรยากาศชั้นโอโซนสามารถกรองรังสีชนิดนี้ไดรอยละ 70-90  

3. รังสีอุลตราไวโอเลตชนิดซี (UV-C) เปนรังสีที่มีอันตรายรายแรงตอส่ิงมีชีวิต 
รังสีชนิดนี้บรรยากาศชั้นโอโซนจะกรองไวไดหมด 

ถาบรรยากาศชั้นโอโซนถูกทําลายประสิทธิภาพในการกรอง UV-B และ UV-C ยอมลดลง 
และโอกาสที่รังสีทั้ง 2 ชนิดนี้จะผานลงมาทําอันตรายตอส่ิงมีชีวิตบนพื้นโลกยอมเกิดขึ้นได 

นอกจากสารซีเอฟซี  (CFCs)  จะทําลายโอโซนในชั้นบรรยากาศแลว สารซีเอฟซี (CFCs) 
ยังมีคุณสมบัติที่สามารถดูดซับรังสีความรอนจากดวงอาทิตย ทําใหความรอนไมสะทอนออกไป
นอกโลก เปนผลใหพื้นผิวโลกมีอุณหภูมิที่สูงขึ้น ที่เรียกวา สภาวะเรือนกระจก (Greenhouse 
Effect) ยอมจะสงผลใหน้ําในมหาสมุทรขยายตัวและมีระดับสูงขึ้น น้ําจะทวมไปในพื้นที่ต่ําของ
โลก เชน บริเวณชายฝงและหมูเกาะตางๆ 

อุณหภูมิที่สูงขึ้นบนพื้นโลกนี้ยังทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงฤดูกาล และบรรยากาศของโลก
จะเกิดการแปรปรวนและแหงแลง 

เพียงความสะดวกสบายที่มนุษยไดรับจากการใชผลิตภัณฑพลาสติกและโฟม แตผลที่
ติดตามมาไดกอใหเกิดความเสียหายตอมวลมนุษยชาติอยางมากมาย  ทั้งนี้ยังไมไดคํานึงถึงพิษภัย    
ที่จะเกิดขึ้นจากขยะพลาสติกและโฟมที่ยอยสลายยากอีกดวย 
 รายงานจากนิตยสารดานการแพทย ส่ิงแวดลอม และพิษวิทยา ที่ตีพิมพในสหรัฐอเมริกา 
ญ่ีปุน และยุโรป หลายฉบับระบุวา สารพีซีบีในหมอแปลงไฟฟาแบบเกา แบตเตอรี่ สารไดออกซิน
ที่พบในกระบวนการเผาขยะ และสารดีดีทีที่นิยมใชเปนยาปราบศัตรูพืชและยาฆาแมลงนั้นจะทําให
รางกายตอตานการสรางฮอรโมนเพศชาย เด็กที่เกิดออกมาสวนใหญจะเปนเพศหญิง สวนในกรณีที่
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รางกายแบงตัวเปนเด็กผูชายแลวจะเกิดภาวะที่เรียกวาอวัยวะเพศกํากวม คือรางกายเปนเด็กผูชายไม
มีภาวะและลักษณะของเพศชายมากนัก เชน อวัยวะเพศไมสมบูรณ สเปรมผิดปกติ และจะเปนหมัน 
เปนตน สวนผูหญิงก็จะทําใหระบบสืบพันธุไมปกติ ซ่ึงเรื่องเหลานี้ถือวาเปนเรื่องใหญในวงการ
แพทยทั่วโลกกําลังหาทางแกไขอยู นอกจากนี้นิตยสารบางฉบับยังระบุดวยวา สารเคมีเหลานี้มีผล
ตอระบบประสาท ระบบจิตใจ และระบบตอมไรทอที่สรางฮอรโมนเพศอีกดวย (หนังสือมติชน
รายวัน, 2544) 
 พิษของไดออกซินเปนที่รับรูกันมานานแลวแตยังไมมีใครชี้ชัด ไดวาปริมาณไดออกซินที่
คนรับเขาไปในรางกายแลวเกิดอันตรายนั้น ควรจะมีคาเทาใด “ไดออกซิน” เปนสารเคมีที่สลายตัว
ไดบางเล็กนอยเมื่อ อยูในสถานะแกส แตถาสะสมอยูในดินหรือในที่อ่ืนๆ จะใชเวลาในการสลายตัว
นานมากในสิ่งแวดลอม เราจะพบในไดออกซินปนเปอนอยูกับฝุนละอองขนาดเล็ก แพรกระจายอยู
ในอากาศและในน้ํา ไดออกซินปนเปอนในสภาวะแวดลอมทั่วไปและคนก็รับเขาไปทุกวันทั้งผาน
การกิน การสูดดม เนื้อ นม ไข ปลา ก็มีไดออกซินปนเปอนหมด รวมไปถึงน้ําและดินดวย 
โดยทั่วไปจะใชเวลาในการสลายตัวเปนทศวรรษ หรือศตวรรษ 
 อีกทั้งมนุษยทําใหเกิดฝนกรดโดยกอใหเกิดมลพิษในอากาศในแตละวันรถยนตและ
โรงงานตางๆ นอกจากนี้การใชพีวีซี อาจมีสารคลอรีนและจะปลอยสารพิษทั้งหลายออกมาทางทอ
ออกสูอากาศ ซ่ึงอาจเปนผลใหเกิดฝนกรดได สารเลานี้ลอยข้ึนไปสะสมในชั้นบรรยากาศแลวตกลง
มาเปนฝน สารพิษทั้งหลายเหลานี้จะกลายเปนสวนหนึ่งของไอน้ําในกอนเมฆและกอใหเกิดเปน
กรด และเมื่อฝนกรดตกลงมา กรดทั้งหมดจะลงสูดินและในทะเลสาบแมน้ําและมหาสมุทร รูปปน 
สะพาน และอาคารมากมายในเมืองใหญๆ ทําดวยหินปูนและหินปูนทั้งหลายจะปฏิกิริยากับสารเคมี
ในฝนกรด โดยดารสึกกรอนและหากถูกฝนกรดเปนเวลานานหลายป ส่ิงกอสรางตาง ๆ เหลานี้จะ
เปนรอยโบเปราะบาง สึกกรอน และถูกทําลายไปในที่สุด เมื่อฝนกรดซึมลงใตพื้นดิน จะกัดกรอน
แรธาตุที่มีประโยชนในดินและชะพาไป ฝนกรดยังทําลายใบไม ทําใหพืชเติบโตชา เปลี่ยนแปลง
สภาพน้ําในลําธารและทะเลสาบ นอกจากนี้ฝนกรดสามารถทําลายอาหารตาง ๆ ที่ปลากินเขาไป
และทําใหปลาไมสามารถวางไขได (กองสงเสริมและเผยแพรกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม) อางอิง:http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet6/envi3/air-energy/rainac.htm, 
5 เมษายน 2549 

 
ปญหาจากขยะพลาสติกและโฟม 
ในปหนึ่งๆ พบวามีขยะพลาสติกและโฟมเปนสารประกอบไฮโดรคารบอนที่มีโมเลกุล

ใหญ  มีน้ําหนักโมเลกุลตั้งแตสองหมื่นขึ้นไปจนถึงหลายแสน ดวยเหตุนี้พลาสติกและโฟมจึงเฉื่อย
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ตอปฏิกิริยาเคมี และไมสามารถทําการยอยสลายโดยแบคทีเรียหรือเชื้อราไดงาย ยิ่งมีการพัฒนา
คุณสมบัติของพลาสติกและโฟมใหมีความคงทนถาวร ขยะเหลานี้จึงยิ่งตกคางอยูในสิ่งแวดลอม
เปนจํานวนมาก 

นอกจากขยะประเภทพลาสติกและโฟมที่กําจัดดวยการทิ้งในที่ทิ้งขยะแลว ไดมีการ
พยายามที่จะนําขยะเหลานี้กลับมาใชใหม หรือการเผาเพื่อใชความรอนใหเปนประโยชน                   
ซ่ึงโดยทั่วไปแลวจะไดความรอนออกมาราว 16,000 บีทียูตอปอนด  การเผาเพื่อใชความรอนใหเปน
ประโยชนนี้  มีการใชในโรงงานผลิตกระแสไฟฟา แตการเผาไหมพลาสติกและโฟมบางชนิด       
จะกอใหเกิดมลภาวะทางอากาศ เชน มีไดออกซิน  ซ่ึงอาจมีผลตอการเกิดโรคมะเร็งในมนุษยเกิดขึ้น
ถาเผาในที่ที่มีอุณหภูมิต่ํา  การเกิดไฮโดรเจนคลอไรดจากการเผาพอลีไวนิลคลอไรด หรือ ซีเอฟซี  
(CFCs) จากการเผาโฟม แคดเมี่ยม โลหะหนักอื่น ๆ หรือกาซพิษที่เกิดจากการใชเติมลงใน
ขบวนการผลิตเพื่อปรับปรุงคุณภาพหรือความสวยงามของพลาสติก  เปนตน 
 

ปญหาจากการใชพีวีซีตอผูบริโภคและสิ่งแวดลอม 
 พีวีซี (PVC : Polyvinyl chloride) เปนพลาสติกเปลี่ยนรูป (Thermoplastics) ที่มีการใชงาน
อยางกวางขวาง คุณสมบัติที่สําคัญคือ เมื่อติดไฟจะดับดวยตัวเอง ทนตอน้ํา, น้ํามัน,กรด,ดาง
,แอลกอฮอล และสารเคมีตางๆ ยกเวนคลอรีน ทนตอการขัดถู เปนฉนวนไฟฟาที่ดี และเนื่องจาก 
PVC ไปทํา Compounding กอน โดยเติมสารเติมแตงตาง ๆ เชน Stabilizer,Plasticizer เปนตน 
ตัวอยางการใชงานเชน ใชทําทอ ขอตอ ฉนวนหุมสายไฟ สายเคเบิ้ล แผนพลาสติก ฟลม หนังเทียม 
รองเทา บัตรเครดิต ทําจานแผนเสียง อุปกรณรถยนต ขวดพลาสติก ของเลนเด็ก 
 ขอพร สุสิงกรกาญจนและวิฑูรย ศิริไพบูลย (2525: 38-39: อางในจอมจันทร นทีวัฒนา, 
2542) รายงานวาพีวีซีหรือโพลิไวนิลคลอไรด เปนผลผลิตที่ไดมาจากไขมัน(oil) หรือกาซธรรมชาติ
หรือเกลือ (salt) โดยการผลิตพีวีซีจะใชเอธิลีน (Ethylene) จากโรงกลั่นน้ํามันหรือโรงแยกกาซ
ธรรมชาติเขาไปทําปฏิกิริยากับคลอรีน จะไดสารชนิดหนึ่งที่ช่ือวา วีซีเอ็ม (VCM: Vinyl Chloride 
Monomer) ซ่ึงใชสารตั้งแตตนในการผลิตพีวีซี เมื่อนําวีซีเอ็ม (VCM) ไปผานกระบวนการโพลิเมอร
ไรเซชั่น (Polymerization) ก็จะใชพลาสติกผงพีวีซีที่มีสีขาว 
 อีพีเอและกรีนพีท (2542) รายงานวา สภาพปกติ คืออุณหภูมิและความกดดัน วีซีเอ็ม
(VCM) จะอยูในสภาพกาซไมมีสี มีกล่ินหอมหวานเมื่อความเขมขนสูง ถาความเขมต่ําจะไมไดกล่ิน 
เปนสารไวไฟชนิดหนึ่ง เมื่อติดไฟเผาไหมจะสลายเปนกาซไฮโดรคลอลิค คารบอนมอนนอคไซด 
และคารบอนไดออกไซด 
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 วีซีเอ็ม (VCM) เขาสูรางกายโดยปนกับอากาศหายใจเปนสวนใหญ สวนที่เขาทางอื่นเชน   
วีซีเอ็ม (VCM) ที่หลงเหลืออยูในพลาสติกพีวีซีที่เขาไปกับอาหารหรือเขาทางผิวหนัง มีความสําคัญ
ตอสุขภาพพนอยกวาที่เขาไปกับอากาศหายใจ สวนใหญวีซีเอ็ม (VCM) ที่หายใจเขาจะออกมากับ
ลมหายใจออก สวนหนึ่งเทานั้นที่จะดูดซึมเขาในรางกายแลวจะไปยังตับเพื่อเปลี่ยนสภาพจากนั้นจึง
ขับออกจากปสสาวะตอไปตับจึงเปนอวัยวะที่สําคัญที่จะไดรับอันตราย 
 อวัยวะในรางกายหลายระบบอาจไดรับอันตรายจากสารวีซีเอ็ม ตั้งแตโรคที่ไมรายแรง
จนถึงโรคมะเร็งที่ทําใหถึงตายไดอยางยากที่จะแกไขในปจจุบัน 
 ดังกลาวมาตั้งแตแรกแลววา อันตรายจากวีซีเอ็ม (VCM) เกิดโดยการที่ (VCM) เขาไปใน
รางกายทางอากาศหายใจอาจเกิดพิษอยางฉับพลัน ถาความเขมขนของวีซีเอ็ม (VCM) ในอากาศสูง
มากๆ สวนใหญพิษจะเกิดจากการไดรับวีซีเอ็ม (VCM) ระยะเวลานานเปนปๆ หรือ 10-20 ปขึ้นไป 
โดยไดระดับความเขมขนตางออกไป พิษอยางฉับพลัน (Acute toxicity) วีซีเอ็ม (VCM) มีฤทธิ์
ทําลายสติสัมปชัญญะ หากไดรับการหายใจเขาไปในระดับเขมขนสูง ระยะแรกอาจทําให
สนุกสนานราเริง แตหลังจากนั้นจะรูสึกมึนงงหนักชา เวียนศีรษะ คล่ืนไส หายใจลําบาก จนถึงหมด
สติและถึงตาย 
 

อันตรายจากพลาสติกตอผูบริโภค 
 กฤษฎา สุชีวะ (2533) ไดเขียนไวในวารสารพลาสติกวา พลาสติกเปนสารไมเปนพิษตอ
รางกาย ทั้งนี้เนื่องมาจากความใหญของโมเลกุลพลาสติก ซ่ึงมีผลทําใหพลาสติกสวนใหญมีความ
เฉื่อยตอปฏิกิริยาเคมีและละลายไดยากหรือไมละลายเลยโดยเฉพาะอยางยิ่งไมละลายน้ํา หรือไขมัน 
ฉะนั้นหากเรากลืนพลาสติกเขาในรางกาย พลาสติกจะถูกบีบออกมาโดยไมเกิดตอปฏิกิริยาตอ
รางกายหรือถูกดูดซึมเขาไป ทําใหไมเปนอันตรายตอรางกายแตอยางใด หรือเราสามารถให
พลาสติกสัมผัสกับผิวหนังหรือฝงอยูในรางกายไดเปนเวลานานโดยไมเกิดอันตรายเชนกัน ตัวอยาง
ที่เห็นไดชัดคือ เซลลูโลส (เปนโพลิเมอรธรรมชาติ) ในผักเมื่อเรารับประทานเขาไป เซลลูโลสจะ
ยังคงรูปกลายเปนกากอาหารถูกขับถายออกมาเนื่องจากเอมไซมไมสามารถยอยสลายเซลลูโลสได 
หมากฝรั่งก็เปนอีกตัวอยางหนึ่งของการไมเปนพิษของโพลิเมอร การศึกษาของความเปนพิษของ
พลาสติกหรือโพลิเมอรสังเคราะห หลายชนิดไมวาจะเปน ซิลิโคน โพลิโพรพีลีน โพลิเอททีลีน โพ
ลิไวนิลคลิไรด โพลิคารบอเนต โพลิสไตรีน ไพลิแคปโปรแลคแทม อิพอกซี หรือโพลิ-เตตระฟลูออ
โรเอททิลีน(เทฟลอน) ก็ใหหาผลยืนยันถึงความเปนพิษของพลาสติกทั่วไป 
 อยางไรก็ตามการที่บอกวาพลาสติกไมเปนพิษตอรางกาย ไมไดหมายความวาพลาสติกเปน
สารเคมีที่ไมมีพิษโดยโครงสรางทางเคมีแลวพลาสติกบางชนิดเปนพิษตอรางกายได แตการที่
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พลาสติกมีน้ําหนักโมเลกุลสูง ทําใหไมแสดงความเปนพิษออกมาฉะนั้นพลาสติกหรือโพลิเมอรที่มี
โมเลกุลต่ํา ซ่ึงสังเกตไดจากการที่เปนของเหลว (หนืด ๆ)และโมโนเมอร(คือสารตั้งตนที่ใชเตรียม
พลาสติก) อาจเปนพิษตอรางกายไดและสมควรระมัดระวังไมใหเกิดการกลืนเขาไป 

1. พลาสติกเปนสารไมเปนพิษ 
 พลาสติกเปนสารที่ไมเปนพิษตอรางกาย  ทั้งนี้เนื่องมาจากความใหญของโมเลกุล

ของพลาสติก  ซ่ึงมีผลทําใหพลาสติกสวนใหญมีความเฉื่อยตอปฏิกิริยาเคมี และละลายไดยาก
หรือไมละลายเลย โดยเฉพาะอยางยิ่งไมละลายในน้ําหรือไขมัน ฉะนั้นหากคนเรากลืนพลาสติกเขา
ไปในรางกาย พลาสติกจะถูกบีบออกมาโดยไมเกิดปฏิกิริยาตอรางกายหรือถูกดูดซึมเขาไป           
ทําใหไมเปนอันตรายตอรางกายแตอยางใด หรือสามารถใหพลาสติกสัมผัสกับผิวหนัง หรือฝงอยูใน
รางกายไดเปนเวลานานโดยไมเกิดอันตรายเชนกัน 

อยางไรก็ตาม การที่บอกวาพลาสติกไมเปนพิษตอรางกายไมไดหมายความวาพลาสติกเปน
สารเคมีที่ไมมีพิษ ตามโครงสรางทางเคมีแลวพลาสติกบางชนิดเปนพิษตอรางกายได แตการที่
พลาสติกมีน้ําหนักโมเลกุลสูง ทําใหไมแสดงความเปนพิษออกมา ฉะนั้นพลาสติกหรือพอลิเมอรที่มี
น้ําหนักโมเลกุลต่ํา ซ่ึงสังเกตไดจากการที่เปนของเหลวและโมโนเมอร ซ่ึงเปนสารตั้งตนที่ใชเตรียม
พลาสติกอาจเปนพิษตอรางกายได และสมควรระมัดระวังไมใหเกิดการกลืนกินเขาไป 

พลาสติกหรือพอลิเมอรน้ําหนักโมเลกุลต่ํารวมทั้งโมโนเมอรอาจพบไดกรณีตอไปนี้ 
1) เปนสารตกคางในพลาสติกเนื่องจากเกิดปฏิกิริยาไมสมบูรณในขั้นการผลิตพลาสติก 
2) พลาสติกบางประเภท เชน เทอรโมเซทติ้ง 
3) พลาสติกเตรียมจากพอลิเมอรเหลว หรือพอลิเมอรน้ําหนักโมเลกุลต่ํา ฉะนั้นหากทํา

ปฏิกิริยาเปนพอลิเมอรน้ําหนักโมเลกุลสูงไดไมสมบูรณ จะทําใหพอลิเมอรน้ําหนักโมเลกุลต่ํา
ตกคางอยูในตัวอยาง ไดแก ฟนอลิกเรซิ่น อิพอกซีเรซิ่น โพลียูเรเธน 

4) เกิดการสลายตัวของพลาสติกในสภาวะตาง ๆ เชน สัมผัสกับสารบางชนิด ซ่ึงจะทําให
พอลิเมอรน้ําหนักโมเลกุลต่ําลงหรือสําหรับพลาสติกบางชนิด เชน โพลิสไตรีน โพลิเมทธิลเมธา-
คีเลท สลายตัวใหโมโนเมอรไดดวย แมวาการสลายตัวของพลาสติกในสภาวะการใชงานปกติจนไม
ทําใหพอลิเมอรน้ําหนักโมเลกุลต่ํา มากจนกลายเปนสารกอพิษได แตหากมีการเผาพลาสติก 
พลาสติกหลายตัวสลายตัวใหสารเคมีที่มีพิษได เชน พอลิไวนิคลอไรดใหกาซไฮโดรเจนคลอไรด 
ซ่ึงเมื่อถูกความชื้นจะกลายเปนกรดไฮโดรคลอริคไดโพลิไวนิลอะซิเตทใหกรดอะซิติก 

สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน (2547) ไดกลาวถึงขยะประเภทพลาสติก กับโฟม ไววา 
หากมีขยะสองประเภทนี้เกลื่อนกลาดอยูทั่วชุมชนริมคลอง บานเมือง ถนน วัด โบราณสถาน 
อุทยานแหงชาติ ฯลฯ  กอใหเกิดมลพิษทางสายตา  อันเปนสภาพแวดลอมที่ เสื่อมโทรมไร
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สุนทรียภาพอยางสิ้นเชิง เมื่อมีการทิ้งขยะจําพวกพลาสติก และโฟมอยางกระจัดกระจายไมเปน
ระเบียบ ดวยคุณสมบัติที่มีความหนาแนนใกลเคียงกับน้ํา ก็จะปลิวไปตามกระแสลม หรือไหลตาม
กระแสน้ําลงสูที่ต่ําไปสกัดกั้นใหน้ําไหลไมสะดวก อุดตันทอระบายน้ําและทางน้ําไหล เกิดเปนน้ํา
ทวมขัง กลายเปนแหลงน้ําสกปรกเนาเสีย แตถาจะอาศัยวิธีการกําจัดดวยการเผาแลว ก็จะเกิดเปน
มลพิษตอสภาพแวดลอมไมนอยไปกวากัน  เพราะการเผาในที่โลงและอุณหภูมิไมสูงพอ                
จะกอใหเกิดสารไดออกซิน ซ่ึงเปนตัวการที่ทําใหเกิดโรคมะเร็ง อีกแนวทางหนึ่งในการกําจัดขยะ
ประเภทนี้คือ การฝงกลบหรือการทําปุยอินทรีย ก็จะทําใหไดปุยอินทรียที่มีเศษมูลฝอยของพลาสติก
ปนเปอน หรือแทรกอยูตามชั้นดิน เพราะพลาสติกและโฟมสามารถทนตอแรงอัดไดสูงจึงตองใช
พื้นที่ในการฝงกลบมากกวาขยะประเภทอื่น 3 เทา 

 กรมควบคุมมลพิษ (2547) กลาววา ขยะในเมืองไทยเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณ สวนมากเปนบรรจุ
ภัณฑที่ทําจากพลาสติกและโฟม ขยะเหลานี้ไมยอยสลายตามธรรมชาติ จึงสะสมเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง ทําใหการจัดการขยะกลายเปนปญหาใหญที่แกไขไดยาก ตามหลักวิชาการสามารถกําจัด
ขยะมูลฝอยทั่ว ๆ ไปไดอยางถูกตองปลอดภัย โดยการทําปุยหมัก หรือเผาในเตาเผา หรือฝงกลบ
อยางถูกหลักสุขาภิบาล วิธีการเหลานี้ไดผลดีกับขยะที่มีสวนประกอบเปนวัสดุธรรมชาติซ่ึงสามารถ
ยอยสลายไดตามธรรมชาติ แตในปจจุบันขยะที่ เต็มไปดวยพลาสติกและโฟมนั้นความรอน 
แสงแดด ลม น้ํา ที่มีอยูตามธรรมชาติไมอาจทําใหพลาสติกและโฟมยอยสลายได แมวาจะมีการเติม
แบคทีเรีย เชื้อรา หรือสารเคมีชวยยอยสลายลงไปก็ไมอาจกัดกรอนหรือทําใหขยะพลาสติก
และโฟมผุพังสลายตัวไดงาย เพื่อใหเกิดความสะอาดปลอดภัยในการจัดการขยะมูลฝอยประเภทนี้
จะตองเริ่มตั้งแตการเก็บรวบรวมขยะ คัดแยกเอาสวนที่ยังใชประโยชนไดออก สวนที่เหลือจะถูก
แปรสภาพแลวจึงน้ําไปกําจัดหรือทําลาย 

ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (2547) รายงานถึง การใชพลาสติกใน
ชีวิตประจําวันไววา พลาสติกและโฟมเปนวัสดุที่ดูคลายวาถูกสุขอนามัย สะอาด ปราศจากเชื้อโรค 
แตไมไดหมายความวาจะไมมีอันตรายใด ๆ แฝงอยูดวยเลย อันตรายที่ใกลตัวที่สุดเมื่อนําพลาสติก
ไปใชอยางไมเหมาะสม หรือผิดวิธี ทําใหพิษของพลาสติกติดมากับอาหารหรือเครื่องดื่มในรูปของ
สารเคมีตกคาง อันเนื่องมาจากกระบวนการผลิต พิษจากเม็ดพลาสติกเกา พิษจากขวดพลาสติก หรือ
พิษที่มาจากความรอน เพราะในกระบวนการผลิตพลาสติกจําเปนตองมีการใสสารเติมแตงเพื่อปรับ
ใหพลาสติกมีคุณสมบัติที่เหมาะสมสําหรับผลิตภัณฑที่ตองการผลิต โดยปกติจะใชสารเติมแตง
เพียง 0.1-1.0% โดยน้ําหนัก สารเคมีเหลานี้จะแทรกอยูในเนื้อพลาสติก เมื่อถูกความรอนจน
หลอมเหลวหรือสัมผัสตัวกลางที่เหมาะสม เชน น้ํามัน หรืออาหารรสเปรี้ยวจัด สารเหลานี้อาจ
เคลื่อนยายมาเจือปนกับอาหารแทน และเมื่อเขาสูรางกายก็จะเปนพิษตอรางกายได สงผลเสียระยะ
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ยาวตอสุขภาพ บางชนิดมีฤทธิ์เปนสารกอมะเร็ง ที่พบมากที่สุดคือ สารจําพวกวีซีเอ็ม (VCM) หรือ 
ไวนิคลอไรดมอนอเมอร ซ่ึงเปนสารตั้งตนในการทําพลาสติกพวก โพลิไวนิลคลอไรด หรือ พีวีซี 
(PVC) ซ่ึงนอกจากสารตั้งตนดังกลาวแลว ในกระบวนการผลิตพลาสติกและโฟม ยังตองเพิ่ม
สารเติมแตงเขาไปดวย สวนใหญเปนสารเคมีที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก ไดแก 

  ก  สารคงสภาพ เชน สารกลุมฟนอล หรือ แอมีน สารประกอบของตะกั่ว แคดเมียม ดีบุก  
สารประกอบอิพอกไซด ใชเพื่อปองกัน หรือลดการสลายตัวของพลาสติก 
 ข  พลาสติกไซเซอร ชวยเพิ่มใหเนื้อพลาสติกมีความออนตัว เหมาะสมตอการนําภาชนะไป
ใชงาน 
 ค ตัวเติม เชน ใยแกว ผงโลหะ แปง แคลเซียมคารบอเนต ชวยเพิ่มความแข็งแรง หรือเพิ่ม
เนื้อพลาสติก 
 ง  สี เพื่อใหเกิดความสวยงาม มีทั้งสารอินทรียและสารอนินทรีย สีหลายชนิดมีพิษตอ
รางกาย เชน สารประกอบของแคดเมียม สารประกอบของโครเมียม 
 จ  สารหลอล่ืนและสารลดการติดแมพิมพ เชน ซิลิโคน หรือ ซิงกสเตียเรต 
 พลาสติกที่ใชในชีวิตประจําวันมากที่สุด และบอยที่สุด คือ ผลิตภัณฑพลาสติกที่ใชใสหรือ
บรรจุอาหาร อันไดแก ถุงพลาสติกและกลองโฟม เมื่อพลาสติก หรือกลองโฟม สัมผัสกับอาหารที่
รอนจัด ๆ คือรอนกวาจุดหลอมเหลวของสารที่ใชผลิต บางสวนของพลาสติกจะหลอมตัวหลุด
ออกมา เมื่ออุณหภูมิเย็นลง พลาสติกที่หลอมตัวออกมา ก็จะจับตัวแข็งและปะปนกับอาหารที่
บริโภค เกิดเปนพิษในระดับสะสมอยูในรางกาย ดังนั้นจึงไมควรใชถุงพลาสติกในการอุนอาหารใน
เตาไมโครเวฟ วิธีการที่ดีที่สุดควรเลือกประเภทของพลาสติก ใหเหมาะสมกับชนิดของการใชงาน 
เชน การเลือกถุงพลาสติกในการบรรจุอาหารที่นิยมใชมี 2 ประเภท คือ ถุงเย็น ทําจาก พอลิเอทิลีน 
(PE) ไมเหมาะสมที่จะนํามาใสอาหารที่มีความรอนสูง เพราะมีจุดหลอมเหลวประมาณ 70-80 องศา
เซลเซียส เทานั้น แตเปนถุงชนิดที่นิยมใชกันมาก เพราะกันความชื้นไดดีและมีราคาถูก และถุงรอน 
ทําจากพอลิโพรพิลิน (PP) สวนใหญจะมีลักษณะเปนถุงใส มีความแวววาว สามารถทนความรอน
ไดถึงประมาณ 110-120 องศาเซลเซียส ซ่ึงสูงกวาจุดเดือดของอาหาร 
 

แนวคิดในการจัดการภาวะมลภาวะ 
 มนัส  สุวรรณ (2536) ไดกลาววา ภาวะวิกฤติดานสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นบนพื้นโลกใน
ปจจุบันทําใหมนุษยเร่ิมเห็นความสําคัญวาหากไมมีการจัดการอยางใดอยางหนึ่งเพื่อใหคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมดีขึ้นจะยิ่งไดรับผลกระทบจากวิกฤตการณส่ิงแวดลอมมากขึ้น และรุนแรงขึ้น แมการ
จัดการดังกลาว จะไมสามารถยังผลใหสภาพแวดลอมดีขึ้นจนมีสภาพดังเดิมยังที่เคยเปนกอตาม           
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แตการชะลอไมใหสภาพแวดลอมเสื่อมโทรมเร็วเกินไปก็จัดวาเปนความสําเร็จระดับหนึ่ง อันเปน
ผลมาจากความรวมมือดังกลาว สําหรับหลักการและแนวคิดในการจัดการปญหาภาวะมลภาวะ 
รวมทั้งปญหาสิ่งแวดลอมอื่นๆ สามารถแสดงเปนกรอบแนวคิดไดดังนี้ 

 
   ที่มา:  มนัส   สุวรรณ, ศ. (2536). นิเวศวิทยาของมนุษย มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
 
 จากหลักการดังกลาวการแกปญหาที่ตนเหตุเนนการจัดการที่ตัวมนุษย แนวคิดนี้เชื่อและ
แนใจวาปญหาสิ่งแวดลอมและปญหาทั้งมวลที่เกิดขึ้นลวนแลวแตมีมนุษยเปนผูกอ ดังนั้นการขจัด
ปญหาใหหมดสิ้นไปตองจัดการที่ผูกอ สําหรับการแกปญหาที่ปลายเหตุเปนสภาวการณที่ปญหาได
เกิดขึ้นแลวกับสิ่งแวดลอม เชน ปาไมถูกทําลาย อากาศเสีย น้ําในแหลงน้ําเนาเสีย และขยะปฏิกูล 
เปนตน ดังนั้นการแกปญหากรณีหลังจึงเนนที่การจัดการสิ่งแวดลอม ดวยการแกปญหาตนตอ              
คือ ตัวมนุษยซ่ึงเปนผูสรางมลภาวะทั้งหลายนั่นเอง 
 

 
 

วิกฤตการณสิ่งแวดลอม 

การแกปญหาที่ตนเหต ุ
-  การปองกัน 
-  จัดการมนุษย 

การแกปญหาที่ปลายเหต ุ
-  รักษา 
-  จัดการสิ่งแวดลอม 

วิธีการ 
-  สรางความตระหนกั 
-  สรางจิตสํานึก 
-  เนนการมีสวนรวม 
-  อาศัยหลักบรูณาการ 

วิธีการ 
-  กระบวนการทางวิทยาศาสตร 
-  การอนุรักษ (5 Rs) 
-  มาตรการทางสังคม 
-  มาตรการทางเศรษฐกิจ 
-  อ่ืน ๆ  
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อันตรายจากการใชบรรจุภัณฑพลาสติกตอผูบริโภค 
 กรรณิการ โตประเสริฐพงศ (สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม Vol.11 No.89
ประจําเดือนมีนาคม2548, แหลงขอ: http://www.tpia.org/news/plasticnews.asp?page=239,22 
เมษายน 2549) รายงานวา ในโลกปจจุบันเราเห็นสิ่งของตางๆ มากมายที่ทําดวยพลาสติกอยูในแทบ
ทุกหนทุกแหงเรียกไดวาของใชทําดวยพลาสติกกันตั้งแตไมจิ้มฟนยันเรือรบ ที่เปนเชนนี้เพราะวา
พลาสติกเปนเครื่องอํานวยความสะดวกที่หาซื้อไดงายและมีราคาไมแพงมากนัก แตใดๆในโลกนี้
เมื่อมีคุณมาก ก็อาจมีโทษมากดวยเชนกัน โดยเฉพาะพลาสติกใกลตัว เชน ขวดใสน้ํา หลอดดูด ชาม 
ฯลฯ ใชกันมาในชีวิตประจําวัน ในขณะที่ผูใชเองไมทราบวาอาจจะมีสารเคมีอันตรายในพลาสติก
เหลานี้หลุดเขาสูรางกายโดยไมรูตัว โดยเฉพาะพาทาเลต (Phathalates) เปนสารเคมีกอมะเร็งยอดฮิต
ตัวหนึ่งที่มีโอกาสหลุดจากเนื้อพลาสติกเขาสูรางกายของคนเราไดเสมอ สารเคมีตัวนี้ใชกันมากใน
ผลิตภัณฑพลาสติกประเภทพีวีซีเปน Consumer products ใชเปน Plasticizers คือ สารที่ทําใหเกิด
ความออนตัวในเนื้อพลาสติก ดังนั้นผลิตภัณฑพลาสติกพีวีซีที่มีความยืดหยุนหรือออนตัวไดก็จะมี
พาทาเลตอยูดวยในเนื้อพลาสติกนั้น 
 พาทาเลตที่ใชในวงการพลาสติก มีดังนี้ 
 DEHP หรือ Di (2-ethylhexyl) Phthalate ใชผสมในพลาสติกพีวีซี เพื่อทําใหเนื้อพลาสติก
ออนตัวลงและนุมขึ้นไดแก ถุงหรือหอพลาสติก และฟลมยืดหอสําหรับอาหาร ของเลน เครื่องมือ
แพทย รวมถึงวัสดุในงานกอสราง  
 ผูเชี่ยวชาญจาก Health Rithout Harm: HCWH ประเทศสหรัฐอเมริกาอธิบายวา จากการ
ทดสอบผลพาทาเลตชนิดนี้ในสัตวทดลองในหองปฏิบัติการหลายๆแหง ไดผลตรงกันวา สารนี้จะ
เปนอันตรายรายแรงตอรางกายคือ จะไปรบกวนอวัยวะตาง ๆ ไดแก ตับ ไต ปอด ระบบสืบพันธุ 
ฯลฯ รบกวนหนักเขา เซลลในรางกายก็กลายเปนมะเร็งในที่สุดและมีการวิจัยจาก Center for 
Disease Control เมื่อพ.ศ.2544ระบุย้ําวา พาทาเลตเขาสูรางดายของเราไดแนนอนโดยผานการกิน 
หายใจ สัมผัสทางผิวหนัง และจากการถายเลือด 
 คําแนะนําตอไปนี้เรียบเรียงมาจากหลายๆแหลง ซ่ึงมีขอแนะนําดังนี้ 

1. พยายามใชของที่ผลิตจากธรรมชาติในชีวิตประจําวันแทนของใชที่ทําจากพลาสติก เชน 
ใชช้ันวางของที่ทําจากไมแทนชั้นพลาสติก ใชถุงผาใสของแทนถุงพลาสติก เปนตน 

2.ใชอุปกรณในครัวทําจากแกวหรือเซรามิค หรือโลหะ 
3, อยาใชภาชนะพลาสติกใสอาหารสําหรับอุนหรือปรุงอาหารประเภทไขมัน เชน เนย กะทิ   

ในเตาไมโครเวฟ โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชฟลมยืดหออาหารที่มีไขมันปนอยู หรืออยาอุนทําใหรอน
กับอาหารที่ยังหอดวยฟลมยืดในเตาไมโครเวฟ เพราะสารเคมีพวก Plasticizers ปนอาหารได 
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4.ถึงแมวาจะมีพลาสติกนานาชนิดที่ไดรับการออกแบบมาใหใสอาหาร เพื่อสามารถเก็บไว
ในชองแข็งในตูเย็นหรือใชกับเตาไมโครเวฟได หรือแมกระทั่งใชเปนชั้นวางถวยชามในเครื่องลาง
จานก็คาม แตก็ถือวาพลาสติกเหลานี้เปนพลาสติกใชแลวกลับมาใชอีก จึงไมใชพลาสติกใหม ยอม
ตองเสื่อมไปเรื่อย ๆ Plasticzers ก็อาจออกมาเรื่อยๆไดเหมือนกัน 

5. ตองแนใจวาพลาสติกที่ใชอุนอาหารนั้นระบุบชัดเจนวาเปน Microwave-Xefe 
6. หามใชพลาสติกซึ่งเปนถาด หรือกลองพลาสติกสําหรับแชแข็งที่เคยใชแลวมาสัมผัสกับ

อาหารโดยตรงอีก เพราะเมื่อปลอยใหพลาสติกเหลานั้นอุนขึ้นแมจะเปนอุณหภูมิปกติทั่ว ๆไปก็ตาม 
อาจมีสารพิษออกมาได 

7. หามอุนอาหารหรือละลายน้ําแข็งในอาหารที่หอดวยพลาสติกใด ๆ เชน ถุงพลาสติก 
ฟลมยืดหออาหาร ฯลฯ 

8. แนะนําใหซ้ือเนื้อสัตวจากคนแลเนื้อโดยตรงและหอเนื้อดวยกระดาษ 
9. ซ้ือเนยแข็งจากวงลอเฉพาะหรือหอดวยกระดาษกอนใสถุงพลาสติก 
10.ใชฟลมยืดหออาหารที่ทําดวยโพลิเอทิลีนแทนพีวีซี เพราะผลิตภัณฑโพลิเอทอลีนไมใส 

Plasticzwes 
11. หลีกเลี่ยงการใชพลาสติกพีวีซีที่เปน#3 Recycling Code แตหากเปน#1 และ #2 Plastics 

นาจะปลอดภัยกวา เพราะเปนพลาสติกที่ปราศจากคลอรัน 
12. ถาซื้อเนยหรืออาหารที่มีไขมันซึ่งหอดวยฟลมยืด ใหแลสวนที่สัมผัสกับฟลมยืดออกไป 
13. สําหรับทอสงผานอาหารใด ๆ เชน ทอสงนม ทอสงน้ําผลไม ควรใชทอที่ทําจากวัสดุ

ธรรมชาติแทนทอพีวีซีเพื่อหลีกเลี่ยงสารเคมีปะปนมากับอาหาร 
14. ใชภาชนะสําหรับอาหารจานดวนที่ทําจากพืชตางๆแทนภาชนะพลาสติก ทุกวันนี้ใน

สหรัฐอเมริกา มีการใชขาวโพด ขาวสาลี ฯลฯ มาทําภาชนะใสอาหาร ในประเทศไทยก็มีทํากันบาง
แลวโดยใชมันสําปะหลังมาดัดแปลงทําเปนถวยชาม แตยังมีการใชไมแพรหลายนัก เพราะราคายัง
คอนขางแพงอยู 
 นักวิชาการบางทานก็บอกวาทดสอบแลวเจอสารพลาสติกปนเปอนเขามาในอาหารใน
ขณะที่ผูผลิตก็อางวาผลวิจัยพบวา ใชพลาสติกแลวมีความปลอดภัย ที่เจอสารเคมีในพลาสติก
ปนเปอนออกมานั้นก็เปนเพราะผูใชขาดความรูความเขาใจ และนําไปใชอยางผิดประเภทคือ ไมรูจัก
ใชใหเหมาะสมกับงาน เชน ใชภาชนะพลาสติกที่ไมเหมาะสมกับอาหารไขมัน เลยทําใหมีการ
ละลายของสารเคมีในเนื้อพลาสติกนั้น ๆ ออกมาปนกับอาหารได เปนตน เมื่อเปนเชนนั้นในฐานะ
ผูใชอยางเราที่ตองระมัดระวังตนเอง ดวยการรูจักใชพลาสติกอยางรูเทาทัน หรือรูจักหลีกเหลี่ยงไป
ใชส่ิงของอื่นที่ปลอดภัยกวา 
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การปองกันสิ่งแวดลอมดวยวิธี P2 หรือ Pollution prevention  
ประสาน ตังสิกบุตร(2547) กลาวถึงกระบวนการการลดของเสียจากจุดกําเนิด กลาวคือ

แทนที่จะควบคุมของเสียตามแนวทางแกไขปญหาที่ปลายทอ หรือ end-of-pipe approach แตเปน
วิธีการที่จะลดของเสียหรือไมใหมีของเสียเกิดขึ้น (zero west management) เมื่อหลักการ P2 ไม
สามารถปองกันการเกิดของเสียได ก็จะมีแนวทางในการริไซเคิลหรือการนํากลับมาใชใหมซ่ึงเปน
ขั้นตอนที่สองของการกําจัดของเสีย เมื่อไมสามารถรีไซเคิลไดตองมีการบําบัดใหระดับของเสียมี
ความเปนพิษนอยลง กอนถึงขั้นตอนสุดทายคือการทิ้ง ในการดําเนินชีวิตประจําวันสามารถนํา
หลักการ P2 มาประยุกตใชเพื่อชวยลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยประเภทพลาสติกและโฟมได โดย
การซื้อสินคาที่มีบรรจุภัณฑใหนอยลง การเลือกใชผลิตภัณฑทดแทนพลาสติกและโฟม เชน 
ผลิตภัณฑพลาสติกที่ทําจากสารอินทรียของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (เคยูกรีน) ถุงกระดาษ 
ถุงพลาสติกประเภทยอยสลายไดดวยแสงอาทิตยและยอยสลายไดทางชีวภาพ และพลาสติกไซเบอร
พลาส เปนตน หรือการนํากลับมาใหซํ้า Reuse เพื่อชวยยืดอายุการใชงานใหยาวนานขึ้นและลด
ปริมาณของเสียที่จะเกิดขึ้นดวย  

แนวทางการลดขยะทั่วไป  
 เปรมมิกา ปลาสุวรรณ (2549) การปองกันและควบคุมการเพิ่มขึ้นของขยะที่สําคัญ คือ การ
ลดขยะที่แหลงกําเนิดโดยอาศัยกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในชีวิตประจําวัน การลด
ปริมาณขยะจะสามารถลดคาใชในการจัดการขยะตั้งแต การเก็บรวบรวม การขนสง การคัดแยกและ
ใชประโยชน  ตลอดจนการกํ าจั ดขั้นสุดท าย  ลดปญหาสภาวะสิ่ งแวดลอม  ประหยัด
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยทั่วไปแลวหนวยงาน องคกร และชุมชน สามารถลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
ไดโดยใชหลักการดังนี้ 

1. การปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงสิ่งของ หรือบรรจุภัณฑที่จะสรางปญหาขยะ (refuse) 
   1.1  ปฏิเสธการใชบรรจุภัณฑฟุมเฟอย รวมทั้งขยะที่เปนมลพิษตอส่ิงแวดลอม เชน กลอง
โฟม ถุงพลาสติก หรือขยะมีพิษอื่น ๆ 
   1.2  หลีกเลี่ยงการเลือกซื้อสินคา หรือผลิตภัณฑที่ใชบรรจุภัณฑหอหุมหลายชั้น 
   1.3  หลีกเลี่ยงการเลือกซื้อสินคาชนิดใชคร้ังเดียว หรือผลิตภัณฑที่มีการใชงานต่ํา 
กรณีการเลือกซื้อผลิตภัณฑประจําบานที่ใชเปนประจํา เชน สบู ผงซักฟอก น้ํายาลางจาน ใหเลือก
ซ้ือผลิตภัณฑที่มีขนาดบรรจุใหญกวา เนื่องจากใชบรรจุภัณฑนอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับหนวย
น้ําหนักของผลิตภัณฑ 

2.  การเลือกใชสินคาที่สามารถสงคืนบรรจุภัณฑสูผูผลิตได (return) ควร เลือกซื้อสินคา
หรือใชผลิตภัณฑที่มีระบบมัดจํา-คืนเงิน เชน ขวดน้ําดื่ม เลือกซื้อสินคาหรือผลิตภัณฑที่สามารถนํา
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กลับไปรีไซเคิลได หรือมีสวนประกอบของวัสดุรีไซเคิล เชน กระดาษ แกว กระจก อลูมิเนียม และ
พลาสติก  

3.การใชซํ้าผลิตภัณฑ (reuse) ควรเลือกซื้อหรือใชผลิตภัณฑที่ออกแบบมาใหใชไดมากกวา 
1 คร้ัง เชน แบตเตอรร่ีประจุไฟฟา เลือกซื้อสินคาชนิดเติม (refill) เชน ผงซักฟอก สบูเหลว น้ํายา
ลางจาน บํารุงรักษาเครื่องใช อุปกรณตาง ๆ ใหสามารถใชงานไดคงทนและยาวนานมากขึ้น การนํา
บรรจุภัณฑ หรือวัสดุเหลือใชอ่ืน ๆ กลับมาใชประโยชนใหม เชน การใชซํ้าถุงพลาสติก ถุงผา ถุง
กระดาษ กลองกระดาษ การใชซํ้าขวดน้ําดื่ม และกลองใสขนมยืมเชา หรือใชส่ิงของหรือผลิตภัณฑ
ที่ใชบอยครั้งรวมกัน เชน หนังสือพิมพ วารสาร และอุปกรณทําความสะอาดบานอื่น ๆ  
 
2.3  แนวคิดจิตวิทยา 

 Dollard และ  Miller (อางถึงใน กรรณิการ ภูประเสริฐ, 2538) นักจิตวิทยาการเรียนรูได
อธิบายกระบวนการเรียนรูไววา ผูบริโภคแตละคนจะมีพฤติกรรมการบริโภคที่แตกตางกันไป ทั้งนี้
เปนผลเนื่องมาจากการเรียนรูที่แตกตางกันไปของผูบริโภค ผูบริโภคอาจจะเกิด การเรียนรูโดยการ
สังเกต หรือ เลียนแบบ จากตัวแบบที่เปนบุคคล เชน ดาราที่โฆษณาผลิตภัณฑตาง ๆ ทางโทรทัศน
หรือส่ิงตีพิมพตาง ๆ นอกจากนั้นตัวแบบอาจจะเปนเครื่องหมาย รูปภาพ คําพูด คําบอกเลา หรือ
ขอมูลที่เปนลายลักษณอักษร (สุรางค โควตระกูล, 2533) เมื่อผูบริโภคไดเห็นตัวแบบก็จะมีการ
สังเกตตัวแบบนั้น ๆ และจะจดจําไวในความทรงจํา ตอจากนั้นผูบริโภคและแสดงพฤติกรรมเหมือน
ที่ตัวแบบกระทํา บางคนอาจเลียนแบบไดเหมือนมาก แตบางคนอาจมีพฤติกรรมที่ดีกวาหรือ
แตกตางจากตัวแบบ ซ่ึงขึ้นอยูกับกระบวนการทางสติปญญาและความพรอมทางรางกายของบุคคล 
เมื่อผูบริโภคแสดงพฤติกรรมออกมาเหมือนตัวแบบก็จะมีความคาดหวัง การเลียนแบบนั้นจะนํามา
ซ่ึงประโยชน เชน เมื่อใชน้ํามันไรสารตะกั่วแลวจะชวยรักษาสภาพแวดลอมใหดีขึ้น ประโยชนจาก
พฤติกรรมที่แสดงเหมือนตัวแบบจะเปนแรงเสริมที่ทําใหผูบริโภคซื้อผลิตภัณฑนั้น ๆ ตอไป ความ
คาดหวังที่จะไดรับผลประโยชนเหมือนตัวแบบจะเปนแรงจูงใจในการบริโภคผลิตภัณฑ                   
ซ่ึงผูบริโภคแตละคนจะเกิดการเรียนรูที่จะใหคุณคา ในสิ่งจูงใจที่นํามาซึ่งการบริโภค รวมท้ังให
คุณคาตอตัวผลิตภัณฑที่ตอบสนองความตองการของตน การเรียนรูลักษณะนี้เปน การเรียนรูเชิง
อารมณ ซ่ึงจะกอใหเกิดทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑ หรือผลิตภัณฑที่ผลิตภัณฑนั้นดวย 

นอกจากผูบริโภคจะเกิดการเรียนรูจากการสังเกตและการเรียนรูเชิงอารมณแลว ผูบริโภค
อาจเกิดการเรียนรูจากสัญลักษณและการแกปญหา กลาวคือ ผูบริโภคจะเรียนรูความหมายของ
สัญลักษณที่ส่ือสารอยางมีความหมาย เพื่อกอใหเกิดภาพพจนในความนึกคิดของผูบริโภค มีการคิด 
และการเขาใจในการเรียนรูที่จะแกปญหา ยกตัวอยางเชน ผูบริโภคมีความจําเปนที่จะตองใช
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ผลิตภัณฑที่มีบรรจุภัณฑเปนพลาสติก แตผูบริโภคทราบวาพลาสติกเปนวัสดุที่ไมสามารถยอย
สลายไดเองตามธรรมชาติ ซ่ึงจะกอใหเกิดปญหาปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นและปญหาสิ่งแวดลอมอื่น ๆ 
ตามมา 

พฤติกรรมของบุคคล 
 กันยา สุวรรณแสง (2540: 92) อธิบายความหมายของพฤติกรรมวาหมายถึง อาการ บทบาท 
ลีลา ทาทาง ความประพฤติ การกระทําที่แสดงออกใหปรากฏสัมผัสไดดวยประสาทสัมผัส หรือ
มิฉะนั้นก็สามารถวัดไดดวยเครื่องมือ 
 โยธิน ศันสนยุทธ (2529: 3) ใหนิยามไวกวาง ๆ วา เปนการกระทําทั้งหมดที่สังเกตได เชน 
การพูด การเดิน การเตนของหัวใจ และยังรวมถึงกระบวนการของจิต เชน การรับรู การคิด การจํา 
และการรูสึก 
 สมจิตต สุพรรณทัศน (2527: 3) อธิบายความหมายของพฤติกรรมวา หมายถึง 
กิจกรรมตาง ๆ ของอินทรียที่แสดงออกมาโดยสามารถสังเกตไดดวยบุคคลอื่น เชน การพูด การนั่ง 
การหัวเราะ ซ่ึงพฤติกรรมเหลานี้สังเกตไดโดยประสาทรับความรูสึกทั้ง 5 แตกิจกรรมบางอยางตอง
ใชเครื่องมือเขาชวย เชน เวลาคนเราตกใจอาจไมเห็นไดดวยตาเปลา ตองอาศัยเครื่องมือเขาชวยวัด
การเตนของหัวใจ หรือแรงดันเลือดที่เพิ่มขึ้นแมกระทั่งการเปลี่ยนแปลงของฮอรโมนหรือน้ํายอย
ตาง ๆ ก็เปนพฤติกรรม นอกจากนี้กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใน เชน ความคิด จินตนาการ ความเชือ่ ฯลฯ 
ก็เปนพฤติกรรมและสามารถแบงพฤติกรรมออกเปน 2 ประเภท ไดแก 
 พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) คือ การกระทําที่เกิดขึ้นสามารถสังเกตดวยประสาท
สัมผัส หรืออาจใชเครื่องมือชวย 
 พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) คือ กระบวนการที่เกิดขึ้นภายในจิตของบุคคลอื่นไม
สามารถสังเกตได  
 

พฤติกรรม หมายถึง กิจกรรมทุกอยางที่มนษุยกระทํา แมวาจะสังเกตไดหรือไมก็ตาม 
(สมจิตต สุพรรณทัศน, 2534: 97) พฤติกรรมของบุคคลทุกพฤติกรรมยอมมีสาเหตุ ซ่ึงพฤติกรรม
หนึ่ง ๆ อาจมสีาเหตุมาจากหนึ่งสาเหตหุรือหลายสาเหตกุ็ได แนวคดิเกี่ยวกับสาเหตขุองพฤติกรรม
ในปจจุบนัแบงออกเปน 3กลุมใหญ ๆ ดวยกัน (ธานี กล่ินขจร, 2540: 85) คือ 

1. แนวคดิเกีย่วกับปจจัยภายในตัวบุคคล (Intra Individual Causal Assumption) 
โดยมีความเชือ่วา สาเหตุของพฤติกรรมหรือปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมมาจากองคประกอบใน 
ตัวบุคคล ไดแก ความรู เจตคติ ความเชื่อ คานิยม แรงจูงใจ ความตั้งใจใฝพฤติกรรม (ความ ตั้งใจ 
ในพฤติกรรม) เปนตน 
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2. แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยภายนอกบุคคล (Extra Individual Causal Assumption)โดยมีความ
เชื่อวา สาเหตุของพฤติกรรมเกิดจาก ปจจัยจากสิ่งแวดลอมและระบบโครงสรางทางสังคมเปน
ตัวกําหนดพฤติกรรม เชน ระบบการเมือง ระบบการศึกษา ภาวะเศรษฐกิจ ศาสนาสภาพสังคม ฯลฯ 

3. แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยหลายปจจัย (Multiple Causality Assumption) โดยเชื่อวาสาเหตุ
ของพฤติกรรมเกิดจากปจจัยภายในและภายนอกบุคคลรวมกัน 
 
 ทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล (Theory of  Reasonal  Action) 
   ทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล (Theory of Reasoned Action) ของ (Ajzen and 
Fishbein, (1980: cited in Ogden, 2000) ซ่ึงเปนทฤษฎีที่พัฒนามานานหลายปตั้งแต ค.ศ.1975 และ
สรุปเปนทฤษฎีในป ค.ศ.1980  โดยเชื่อวา การที่มนุษยจะแสดงพฤติกรรมใด ๆ จะตองมีความตั้งใจ
หรือเจตนา เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จจากการตัดสินใจกระทําพฤติกรรมของตนเอง ความตั้งใจหรือ
เจตนาของมนุษยขึ้นกับตัวกําหนด 2 ประการคือ 
   1. ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เจตคติตอพฤติกรรมหรือการประเมินทางบวกหรือทาง
ลบของบุคคลตอการกระทํา 
   2. ปจจัยทางสังคม ไดแก การคลอยตามกลุมอางอิง (ความคาดหวังทางสังคม) 
สวนปจจัยภายนอกอื่น ๆ เชน ตัวแปรทางชีวสังคม ไดแก เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา สถานภาพ
สมรส ศาสนา เจตคติตอบุคคล เจตคติตอสถานที่ และบุคลิกภาพ นั้นจะมีผลตอพฤติกรรมก็ตอเมื่อ
ตัวแปรนั้นมีอิทธิพลตอเจตคติตอพฤติกรรม หรือมีอิทธิพลตอความคาดหวังทางสังคม หรือมี
อิทธิพลตอน้ําหนักความสัมพันธของตัวแปรทั้งสองนี้ตอเจตนาเชิงพฤติกรรม 
 ทัศนคติตอพฤติกรรมดังกลาว และการรับรูถึงความกดดันหรืออิทธิพลทางสังคมการ
กระทําหรือไมกระทําพฤติกรรมนั้น หรือความคิดที่วาบุคคลสวนใหญเห็นวาเขาควรหรือไมควร
แสดงพฤติกรรมนั้น โดยทั่วไป บุคคลจะมีความตั้งใจที่จะแสดงพฤติกรรมอันใดอันหนึ่ง เมื่อเขา
ประเมินวาพฤติกรรมนั้นมีผลในทางบวกตอเขา และบุคคลมีความสําคัญตอตัวเขา เห็นวาเขาแสดง
พฤติกรรมนั้น เมื่อทัศนคติและบรรทัดฐานเชิงอัตวิสัยสอดคลองกัน ความตั้งใจจะทําพฤติกรรมนั้น
จะเกิดขึ้น Ajzen and Fishbein เสนอวาควรใหน้ําหนักของตัวกําหนดทัศนคติและบรรทัดฐาน
เพื่อที่จะสามารถอธิบายความตั้งใจจะกระทําพฤติกรรมไดดีขึ้น  
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 ความสัมพันธของปจจัยตาง ๆ ตามทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผลของไอเซนและ ฟชเบน 
สรุปไดดังแผนภาพตอไปนี้ (Ajzen and Fishbein,  1980 :41) 
 
       ปจจัยภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ  ความสัมพันธของปจจัยตาง ๆ ตามทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผลของไอเชนและ ฟชไบน 
ท่ีมา: Ajzen and Fishbein, 1980: 41 อางใน Understanding Attitudes and Predicting Social 
Behavior. 
 
 
 
 
 

 

 ตัวแปรชีวสังคม 

 -  อาย ุเพศ อาชีพ 
    ศาสนา การศึกษา 
    สถานะทางเศรษฐกิจ 
    และสังคม 

 เจตคติที่หมาย 

 -  เจตคติตอบุคคล 

 -  เจตคติตอสถาบนั 

บุคลิกภาพ 

 เก็บตัว - เปดเผย 
 โรคจิต โรคประสาท 
 เผด็จการ ฯลฯ 

ความเชื่อเกี่ยวกับ 
 ผลของการ
กระทาํ         

 การประเมนิคา 

ผลพฤติกรรม 

น้ําหนกั 
ความสัมพันธ 

ความเชื่อเกี่ยวกับ 
กลุมบุคคลอางอิง 

แรงจูงใจ 
ที่จะคลอยตาม 
บุคคลอางอิง 

เจตคติตอ 
พฤติกรรม 

เจตนาเชงิ 
พฤติกรรม 

พฤติกรรม 

การคลอยตาม 
กลุมอางอิง 
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ทัศนคติ (Attitude) บางก็ใชคําวา “เจตคติ” บางก็ใชคําวา “ทาที” และไดใหความหมาย วา 
ทัศนคติ คือ ผลผสมผสานของความรูสึกนึกคิด ความเชื่อ ความคิดเห็น ความรู และความรูสึกของ
บุคคลที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง คนใดคนหนึ่ง สถานการณใดสถานการณหนึ่ง ๆ ซ่ึงออกมาในรูปการ
ประเมินคา อันอาจเปนไปในทางยอมรับหรือปฏิเสธก็ได และความรูสึกเหลานี้ มีแนวโนมที่จะ
กอใหเกิดพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งขึ้น ดังนั้น พฤติกรรมของมนุษยก็ คือ การแสดงออกซึ่ง
ทัศนคติของเขา อันเปนผลมาจากความคิด ความเชื่อ ความรู ประสบการณ ภูมิหลังและการเรียนรูที่
ผานมาของบุคคลนั้น ๆ ในแงของความเชื่อนั้น ทัศนคติทุกทัศนคติจะรวมเอาความเชื่อเขาไวดวย
ทั้งนี้ มิไดหมายความวา ความเชื่อทุกอยางจะเปนทัศคติ เมื่อทัศนคติของบุคคลถูกรวบรวมไว
ดวยกันอยางมีโครงสราง นั่นก็คือ ระบบคานิยม และเมื่อบุคคลมีความแตกตางกัน ทัศนคติของแต
ละบุคคลที่มีตอส่ิงเดียวกันจึงแตกตางกันไปดวย (สรอยตระกูล อรรถมานะ 2545 : 64) 

จากคําจํากัดความที่กลาวมา สรุปไดวา เจตคติ เปนความรูสึก หรือความคิดเห็นของบุคคลที่
มีตอเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือส่ิงใดสิ่งหนึ่ง ซ่ึงความรูสึกนั้น เกิดจากการเรียนรู 
ตลอดจนประสบการณตาง ๆ ที่มีสวนกระตุนใหบุคคลมีพฤติกรรมไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง 
โดยความรูสึก หรือความเห็นนั้น อาจเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ตามประสบการณที่ไดรับเพิ่มขึ้น 
นอกจากนี้ ยังกลาววา เจตคติ สามารถเกิดได 2 ลักษณะ คือ 

1.  เจตคติทางบวก (Positive) เปนความพรอมที่จะตอบสนอง ในลักษณะของความพึง 
พอใจเห็นดวย ทําใหบุคคลอยากกระทําอยากได หรืออยากเขาใกลส่ิงนั้น 

2.  เจตคติทางลบ (Negative) เปนความพรอมที่จะตอบสนอง ในลักษณะของความไมพึง
พอใจ ไมเห็นดวย ซ่ึงอาจทําใหบุคคลเกิดความเบื่อหนาย ชิงชังหรือตองการหนีใหหางสิ่งนั้นสรุป
ไดวา เจตคติมีลักษณะที่สําคัญ คือ เปนสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู หรือเปนผลมาจากการปรับปรุง
ตนเองใหเขากับสภาพแวดลอมของชีวิต ซ่ึงสามารถเปลี่ยนแปลงได และเปนตัวช้ีนํา หรือความรูสึก
ภายในที่บุคคลประเมินมโนมติเกี่ยวกับลักษณะของสิ่งเรา ทั้งในดานคุณภาพ และความเขมในดาน
บวกไปจนถึงดานลบ 

 
องคประกอบของเจตคติ (Attitude Factors) 
ทัศนคติ เกิดจากองคประกอบหลายอยาง หรืออาจกลาวอยางกวาง ๆ ไดวา ทัศนคติของ

บุคคลที่มีตอส่ิงตาง ๆ เกิดจากวัฒนธรรมนั่นเอง ทัศนคติสามารถเรียนรูโดยบุคคล จากสิ่งแวดลอม
ตลอดชีวิตของบุคคล สถานที่แหงแรกที่มีบทบาทในการปลูกฝงทัศนคติ คือ บานหรือครอบครัว 
พอ-แม และสิ่งแวดลอมในบานมีอิทธิพลตอการเกิดทัศนคติในตัวบุคคลไดมาก และมีผลตอ
รูปแบบของการมีความสัมพันธกับบุคคลอื่น ๆ ในอนาคตดวย นอกจากนี้ ครอบครัวยังมีบทบาท
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สําคัญในการปลูกฝงทัศนคติ ซ่ึงครอบครัวไดพิจารณาแลววาเปนสิ่งที่เหมาะสมกับสถานการณทาง
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งทัศนคติเกี่ยวกับการทํางาน ตลอดจนสัมฤทธิผลในการทํางานของ
บุคคลก็ปลูกฝง ตั้งแตที่บาน นอกจากนี้ กลุมตาง ๆ ที่บุคคลมีสวนเกี่ยวของตลอดชวงชีวิต ไดแก
กลุมเพื่อนในโรงเรียน กลุมเพื่อนรวมงาน กลุมเพื่อนในวิชาชีพเดียวกัน เปนตน กลุมอิทธิพลเหลานี้
จะมีบทบาทในการปลูกฝงทัศนคติใหม สงเสริม หรือปรับปรุงทัศนคติเดิมของบุคคลได ดังแผนภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ที่มา: เทพพนม   เมืองแมน และสวิง สุวรรณ 2540: 8 
 

 
 
 
 

ความเชื่อ 
-ความคิด 
-ความเชื่อ 
-แนวคิด 
-การรับรู 

(เสริมกําลังใหปฏิบัติ) 

ความรูสึก 
- ชอบ 

-ไมชอบ 
(กระตุนหรือขดัขวาง) 

การปฏิบตั ิ
(ความพรอมจะปฏิบัติ) 

-แนวโนมจะปฏิบัติ 
(จัดการ ประสานงาน) 

 

ทัศนคต ิ

ทัศนคติตอ 
-บุคคล 

-แนวคิด 
-ส่ิงของ 
-สถาบัน 

-สถานการณ 

พฤติกรรมการปฏิบตั ิ
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ท่ีมาของเจตคต ิ
ทัศนคติหรือเจตคตินั้น มิไดมีในตัวบุคคลมาแตกําเนิด หากแตคอย ๆ เกิดขึ้นภายในตัว

บุคคล อันเปนผลมาจากประสบการณหรือการเรียนรู (Learning) ที่ผานมาในชีวิตของบุคคลนั้น ๆ 
ส่ิงที่มีอิทธิพลตอทัศนคติของบุคคลนั้น อาจเปนรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได อาจอยูใกลหรือไกลตัว
บุคคลนั้น ๆ ก็ได อาจกลาววาไดบอเกิดของทัศนคตินั้น มีหลายทาง ดังนี้ (สรอยตระกูล อรรถมานะ 
2545: 65 - 66) ประสบการณสวนบุคคล การมีประสบการณไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม 
ยอมกอใหเกิดทัศนคติตอส่ิงนั้น ๆ โดยทั่วไปประสบการณสวนบุคคลจะกระทบโดยตรงตอ
องคประกอบดานความคิดของทัศนคติ ประสบการณที่ทําใหเกิดความรูสึกพอใจ ยอมกอใหเกิด
ทัศนคติที่ดีตอส่ิงนั้น ตรงกันขามหากประสบการณนั้น ๆ กอใหเกิดความไมพึงพอใจ บุคคลกจ็ะเกดิ
ทัศนคติที่ไมดีตอส่ิงนั้น ๆ อาทิ บุคคลบุคคลหนึ่ง มีผูบังคับบัญชา ซ่ึงทําหนาที่ผูบังคับบัญชาที่ดี เขา
จึงเกิดทัศนคติที่ดีตอผูบังคับบัญชาของเขา ซํ้าองคการที่เขาเปนสมาชิกอยูนั้น ก็เปนองคการที่ดี 
ดําเนินงานอยางมีประสิทธิผลประสิทธิภาพ ส่ิงเหลานี้ จึงทําใหเกิดทัศนคติที่ดีตอองคการ และตอ
งานที่ทําหรือการที่ผูบังคับบัญชาไมทําหนาที่ผูบังคับบัญชาที่ดี และชอบดุวาผูใตบังคับบัญชาบอย 
ๆ ผูใตบังคับบัญชาอาจเกิดทัศนคติที่ไมดี ตอผูบังคับบัญชาคนนั้นไดการศึกษาเลาเรียน การอบรม
ส่ังสอน กระบวนการเรียนรูทางสังคม (socialization process) ทั้งที่ไดจากกลุมปฐมภูมิ (primary 
group) คือ ครอบครัว และกลุมทุติยภูมิ (secondary group) ไดแก โรงเรียน สมาคม พรรคการเมือง 
เปนตน ทั้งในรูปที่เปนแบบแผนหรือเปนทางการ(formal) อาทิ การเรียนในโรงเรียน การเปน
สมาชิกในองคการ หรือในรูปที่ไมเปนแบบแผน หรือไมเปนทางการ (informal) อาทิ การไดรับการ
อบรมเลี้ยงดูจากพอแมพี่นอง ความสัมพันธกับเพื่อนอิทธิพลของส่ือมวลชน รวมตลอดถึงสังคมที่
บุคคลนั้นอาศัยอยู ซ่ึงมีขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม คานิยมแวดลอมอยู แนวทางตาง ๆ      
ที่กลาวมาแลว ลวนแตเปนทางที่จะหลอหลอมกอใหเกิดทัศนคติในตัวบุคคลไดทั้งสิ้นนอกจากนี้ ยัง
มีบอเกิดอื่น ๆ ของทัศนคติอีก ไดแก การเลียนแบบผูอ่ืน (imitation) ซ่ึงเปนการเลียนแบบอยางที่ตน
ชอบ ยอมรับ หรือเคารพ เพื่อทําใหเขากับคนที่ตนนิยมรักใคร การลอกเลียนแบบนี้ อาจกาวไปถึง
การถายแบบโดยพยายามทําตนให เหมือนกับอีกบุคคลหนึ่ งในแงความรู สึกนึกคิดดวย
(identification)ทั้งนี้เพื่อจะทําตนใหเหมือนกับบุคคลที่ตนอยากเปนพวกเดียวกับเขาความประทับใจ
ที่รุนแรงก็มีสวนในการสรางทัศนคติ เชนกัน อาทิ เคยเห็นภาพยนตรแสดงถึงความโหดเหี้ยมของ
นาซี ก็เกิดทัศนคติไมดีตอนาซี หรือแมแตบุคลิกภาพก็มีผลตอการเกิดของทัศนคติ อาทิ คนที่มี
บุคลิกภาพแบบชอบแสดงออก (extravert) จะมีทัศนคติที่ชอบสังคมไมตอตานสังคม 
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กระบวนการเกิดเจตคติ 
เจตคติ มิใชส่ิงที่มีมาแตกําเนิด หากพัฒนาขึ้นมาภายหลัง พัฒนาการของเจตคตินี้ เกิดมา 

จากปจจัยหลายประการดวยกัน คือ (นวม สงวนทรัพย 2535: 77 - 78) 
1.  ปจจัยทางวัฒนธรรม (Cultural Determinants) วัฒนธรรมของสังคมมีอิทธิพลมหาศาล 

ตอพฤติกรรมเจตคติ ความคิดของมนุษย กลาวอีกนัยหนึ่งคือ เจตคติและพฤติกรรมของมนุษยถูก 
ควบคุมโดยวัฒนธรรมที่เขาเจริญเติบโตมา 

2.  ปจจัยทางจิตวิทยา (Psychological Determinants) บางครั้งเราจะพบวาบุคคลที่เจริญ 
เติบโตมาในบรรยากาศในวฒันธรรมเดียวกัน แตมีเจตคติที่แตกตางกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความตองการ 
สติปญญา ผลประโยชน ความเครียด เปนตน ที่แตกตางกัน 

3.  ปจจัยทางหนาที่ (Functional Determinants) หมายความวา บุคลิกภาพของบุคคล จะ 
สงผลกระทบตอบทบาทแหงความพัฒนาเจตคติของคนนั้น ๆ ซ่ึงจากการศึกษาของไลเบอรแมน ที่ 
ไดทําการศึกษาเจตคติของคนงานโรงงานแหงหนึ่ง พบวา บทบาทมีอิทธิพลตอเจตคติ โดยเจตคติ 
ของคนงานจะเปลี่ยนไปตามบทบาททางสังคมที่ตนดํารงอยู การศึกษานี้ ยอมแสดงใหเห็น อิทธิพล 
ของบทบาทที่มีตอเจตคติและความเชื่อของบุคคล นอกจากนี้ บุคคลยังเรียนรูเกี่ยวกับตนเองจาก
บทบาทที่ตนมีอยูดวย โดยบุคคลอาจพัฒนาเจตคติเกี่ยวกับตนเอง จากเจตคติของบุคคลอื่นที่มีตอเรา 
วินัย วีระวัฒนานนท (2532: 40) ไดอธิบายวา การที่คนเรามีเจตคติ อยางไรนั้น จะตองมีส่ิงใดสิ่ง
หนึ่งมาเปนปจจัยที่ทําใหเกิดความคิดอยางนั้นขึ้นมา ซ่ึงปจจัยที่ทําใหเกิดเจตคติอยางใดอยางหนึ่ง
นั้น อยูบนรากฐานของโครงสราง 4 ประการ คือ 

 1. โครงสรางในการปรับตัว (Adaptive Function) เชน คนที่มาทํางานในกลุม
อนุรักษสัตวปาครั้งแรกเขาอาจยังไมเห็นดวยกับการอนุรักษสัตวปาแตเพื่อทําใหเขาสามารถอยูใน
กลุมคนดังกลาวได เจตคติของเขาก็มีโอกาสที่จะเห็นคลอยตามกับการอนุรักษสัตวปาไปในที่สุด 

 2.  โครงสรางในการใชวิจารณญาณ (Cognitive Function) ปจจัยในการเกิดเจตคติ
ในขอนี้ คือ การสงถาย (Tranfer) เจตคติที่มีตอส่ิงหนึ่งไปยังสิ่งอื่น ๆ ที่จัดอยูในกลุม หรือลักษณะ
อยางเดียวกัน ที่กลาววาการพัฒนาเจตคติ จะเปนไปตามหลักการถายทอดแบบอยางจากสภาพการณ 
หนึ่ง ไปสูอีกสภาพการณหนึ่ง 

 3.  โครงสรางที่เปนความตองการ (Need Gratification Function) มีลักษณะ
คลาย ๆ กับความตองการที่เปนธรรมชาติทั่วไป 

 4.  โครงสรางในการปองกันตัว (Ego-Defence Function) คือ เจตคติที่เกิดจาก
อันตรายหรือประสบการณในทางที่ไมดี เมื่อไปพบหรืออยูในสถานการณเดิมอยางนั้นเขาอีก เจตคติ
อยางเดิม ก็ยังคงมีตอส่ิงใหมนั้นอีก เราอาจสรุปไดวา กระบวนการเกิดเจตคติประกอบดวย 
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โครงสรางในการปรับตัว และโครงสรางในการปองกันตัวของบุคคล เพื่อใหสามารถดํารงอยูใน
สังคมได หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือเจตคติของบุคคลถูกควบคุมโดยสังคมที่เขาเจริญเติบโตมา และ
บทบาททางสังคมที่เขาดํารงอยูโครงสรางในการใชวิจารณญาณ และโครงสรางที่เปนความตองการ
ของบุคคลแตละบุคคลที่แตกตางกัน ตามปจจัยทางจิตวิทยา 
 

การเปล่ียนแปลงเจตคติ 
ชม ภูมิภาค (2523: 90) ไดกลาวถึงปจจัยที่ทําใหเจตคติเปลี่ยนแปลงวา ประกอบดวย 
1.  แหลงที่มาของสิ่งสื่อสาร ไดแก ศักดิ์ศรีของผูส่ือสาร ความจงใจ ความชอบพอกัน

ลักษณะความคลายกันของกลุมอางอิง บุคคลผูมีช่ือเสียง 
2.  เนื้อหาที่ส่ือสาร เชน ความใหมของเนื้อหา ความพึงพอใจ หรือไมพึงพอใจในเนื้อหา 
3.  สถานการณ เชน การใชบางสิ่งหนุนสิ่งที่ส่ือสาร การกระตุนใหเกิดการตกใจกลัว การ

หันเหความสนใจไปทางอื่น ตลอดจนความกดดันของกลุม นวม สงวนทรัพย (2534: 77-78) อธิบาย
ความหมาย ของการเปลี่ยนแปลงเจตคติ ของคนอาจเกิดจากปจจัย ดังตอไปนี้ 

3.1  การติดตอส่ือสาร ไดแก วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ วารสาร หนังสือ เปนตน 
เปนสื่อสําคัญที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเจตคติ 

3.2  การติดตออยางใกลชิด ซ่ึงความใกลชิด จะทําใหคนไดเรียนรูสภาพที่แทจริง
ของแตละฝาย ความเขาใจผิดก็จะหายไป 

3.3  อิทธิพลสวนบุคคล อิทธิพลสวนบุคคลที่เกิดมาจากอัตลักษณ บุคลิกภาพและ
คุณสมบัติทางจิตใจ ที่แสดงออกมาทางกายกรรมและวจีกรรมบุคคลเพียบพรอมดวยคุณสมบัติที่ดี 
ดังกลาวมีอิทธิพลเหนือเจตคติของคนอื่นไดงาย 

3.4  การตัดสินใจของกลุม ถาหากวากลุมชนไดตัดสินใจในเรื่องใดเจตคติของคน
ในกลุมยอม มีแนวโนมที่จะคลอยไปตามนั้น 
การเปลี่ยนแปลงเจตคตินั้น ตองคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ คือ 

1.  แหลงขอมูล หรือแหลงขาวสาร (Source) ซ่ึงแหลงขอมูลที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยน 
เจตคตินั้น มีหลายประเภท ไดแก ตัวบุคคล สถาบัน และสื่อสารมวลชน 

2.  ขาวสาร หรือขอมูล(Message) ซ่ึงแบงเปน 
   2.1 รูปแบบของขาวสารหรือขอมูล หมายถึง ลักษณะของขอมูล เชน ตลก ลาหลัง 
   2.2 โครงสรางของขาวสาร หมายถึง การจัดรูปแบบของเนื้อหา 
   2.3 เนื้อหาของขาวสาร หมายถึง สิ่งที่บรรจุอยูในขาวสาร ซึ่งตองการใหผูรับเปลี่ยน

เจตคติ 



 49 

3.  ผูรับขอมูล หรือผูรับสาร (Audience) ซ่ึงเปนผูที่เราตองการเปลี่ยนเจตคติ ซ่ึงในการ
เปลี่ยนเจตคตินั้น ควรคํานึงถึงลักษณะตาง ๆ ของผูรับขอมูล เชน อายุ ระดับสติปญญา บุคลิกภาพ
เพศ ประสบการณเดิมและสิ่งแวดลอม สรุปไดดังนี้ 

   3.1 เพศหญิง จะถูกชักจูงไดงายกวาเพศชาย การที่เพศหญิงถูกชักจูงไดงายกวาเพศชายนั้น 
ขึ้นอยูกับอิทธิพลของวัฒนธรรมและสังคมดวย 

   3.2 มีความแตกตางของเจตคติของคนที่มีระดับอายุตางกัน เพราะคนที่อายุมากจะปรับตัว
ใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไดนอยกวาคนที่อายุนอยกวา จึงยากแกการชักจูง ซ่ึงสอดคลอง
กับ ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520:  65-67) กลาววา ตัวกําหนดทางสังคม และบุคลิกภาพที่มีผลตอ
ทัศนคติ ไดแก อายุ โดยเชื่อวา อายุ จะสงผลตอทัศนคติของบุคคล ผูใหญจะปรับตัวใหเขากับ
ส่ิงแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไดยาก ซ่ึงมีผลตอทัศนคติของเขาเองที่มีตอส่ิงตาง ๆ ในสังคม ดังนั้นการ
ที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม ยอมจะทําไดยากในกลุมคนที่มีอายุ ซ่ึงตรงกันขามกับกลุม
ผูที่มีอายุนอยกวา ที่พรอมจะเปลี่ยนแปลงสังคม และการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ จะมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลง หรือสรางทัศนคติของบุคคลเหลานั้นดวย 

4. วิธีการสงสาร หรือขอมูล (Channel) 
สรุปไดวา ปจจัยที่ทําใหเจตคติเปลี่ยนแปลง ประกอบดวยการติดตอส่ือสาร ซ่ึงรวมไปถึง

แหลงที่มาของขาวสาร สาร วิธีสงสาร ผูสงสารและลักษณะของผูรับสารตลอดจนการติดตออยาง
ใกลชิด อิทธิพลสวนบุคคลและการตัดสินใจของกลุม ซ่ึงสิ่งเหลานี้ลวนมีผลตอการเปลี่ยนแปลงเจต
คติของบุคคลทั้งสิ้น จะเห็นไดวาการเปลี่ยนแปลงเจตคติหรือทัศนคติ เปนเรื่องที่อาจทําความเขาใจ
ไดไมยากนัก แตการเปลี่ยนแปลงทัศนคติในความเปนจริง เปนเรื่องที่ทําไดไมงายเลย แตเมื่อใดที่
ทัศนคติไดถูกสรางขึ้นมา ทัศนคตินั้น จะกลายเปนสวนหนึ่งของบุคคลนั้น ดวยเหตุนี้ จะเห็นวา
ทัศนคติ มีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ นับเปนการเปลี่ยนแปลงบุคคลนั้น ๆ 
เลยทีเดียว (สรอยตระกูล อรรถมานะ 2545:  69) 
 

ทฤษฎีการเปล่ียนเจตคติ 
เจตคติของบุคคลสามารถเปลี่ยนแปลงไดจากปจจัยตาง ๆ ซ่ึง วินัย วีระวัฒนานนท(2523:  

40–42) กลาววา การเปลี่ยนแปลงเจตคตินั้น จะประกอบไปดวยทฤษฎีตาง ๆ ดังนี้ คือ 
1.  ทฤษฎีการวางเงื่อนไข (Operant Theory) ทฤษฎีนี้ตั้งอยูบนพื้นฐานที่วา การจูงใจ

(Reinforcement) หรือเงื่อนไขบางประการ เปนปจจัยที่สามารถทําใหเจตคติเปลี่ยนแปลงได 
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2.  ทฤษฎีของความขัดแยง (Cognitive Dissonance Theory) ทฤษฎีนี้ตัง้อยูบนพื้นฐานที่วา 
เมื่อบุคคลมีความเชื่อในเรื่องใดเรื่องหนึ่งขัดแยงกับบุคคลอื่น ๆ ก็จะมผีลทําใหบุคคลนั้น เกิดความ
ไมแนใจในความคิดและเจตคติของตนเอง อันอาจเปนผลทําใหเจตคติของเขาเปลี่ยนไปได 

3.  ทฤษฎีการยอมรับตนเอง (Self Perception Theory) ทฤษฎีนี้ตั้งอยูบนพื้นฐานที่วา คนเรา
นั้นยอมมีความเชื่อเกี่ยวกับตนเองเชนเดียวกับที่คนอื่นเขามองตนเอง นั่นคือ บุคคลมักจะอิง
ความคิดของตนหรือการกระทําของตน อยูกับความคิดของคนอื่น ๆ อยูมาก 

4.  ทฤษฎีการสื่อความหมาย (Communication Theory) 
ทฤษฎีนี้ตั้งอยูบนพื้นฐานที่วา การสื่อความหมายที่มีประสิทธิภาพ ยอมทําใหผูฟงคลอยตามและ
กลายเปนความเชื่อ หรือเจตคติที่เกิดขึ้นใหมได ซ่ึงขึ้นอยูกับความสามารถของผูพูด วิธีการพูดและ
ตัวผูฟง 

5.  ทฤษฎีการซึมซับของขอมูล (Information Integration Theory) ทฤษฎีนี้ตั้งอยูบนพืน้ฐาน
ที่วา การนําเอาความรูหรือขอมูลที่ไดรับมาใหมเขาไปผสมกลมกลืนกบัความรูเดิม ซ่ึงอาจจะทําให
เจตคติเกดิการเปลี่ยนแปลงหรือไมก็ได 

 
 เจตคติกับพฤติกรรมของบคุคล 
มีการศึกษาถึงความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางเจตคติกับพฤติกรรมของบุคคลเปนเวลานาน

มาแลว (Morris, 1990) กลาววา เจตคติมีสวนที่สัมพันธกับพฤติกรรมของบุคคลกลาวคือเจตคติ
สามารถใชทํานายพฤติกรรมได แตพฤติกรรมของบุคคลไมไดเปนผลมาจากเจตคติเพียงอยางเดียว
เทานั้น ยังมีองคประกอบหรือปจจัยอ่ืน ๆ อีกหลายประการที่สงผลตอพฤติกรรมของบุคคลใน
ขณะที่ (Westen, 1996) ไดสรุปวา เจตคติสามารถใชทํานายพฤติกรรมได ถาเจตคติและพฤติกรรม
นั้นเปนเรื่องเดียวกัน เชน บุคคลที่มีเจตคติที่ดีตอการอนุรักษส่ิงแวดลอมไมแนเสมอไปวาเขาจะมี
พฤติกรรมในการทํารีไซเคิล (Recycle) เพราะการอนุรักษส่ิงแวดลอม กับการทํารีไซเคิลไมใชเร่ือง
เดียวกัน ถาตองการทํานายพฤติกรรมการทํารีไซเคิลตองศึกษาเจตคติตอการทํารีไซเคิลเปนตน         
(Olson และ Zanna, 1993) แสดงความคิดเห็นวาเจตคติกับพฤติกรรมมีความเกี่ยวของกัน ขึ้นอยูกับ
ปจจัยหลายประการ เชน ความเขมของเจตคติถาเจตคติของบุคคลมีความเขมขนมาก คือมีความรูสึก
หรืออารมณรวมกับสิ่งนั้นมาก จะมีแนวโนมในการกอใหเกิดพฤติกรรมไดมากกวาเจตคติที่ไม
เขมขนอยางไรก็ตามมีนักจิตวิทยาบางรายที่ยังไมเห็นดวยกับขอสรุปที่วา เจตคติเปนตัวกําหนด
พฤติกรรมของบุคคล เนื่องจากมีผลงานวิจัยบางชิ้นพบวา เจตคติไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
เชนกัน ในเรื่องนี้ไดมีการถกเถียงและศึกษาคนควากันมาตลอด แตนักจิตวิทยาที่มี ช่ือเสียง               
(Fishbein และ Ajzen, 1975) ไดยืนยันชัดเจนวาเจตคติ มีสวนสัมพันธกับพฤติกรรมของบุคคล แต
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สาเหตุที่งานวิจัยบางชิ้นไมพบความสัมพันธนั้น อาจเนื่องมาจากเหตุผลหลายประการ เชน การวัด
เจตคติ การวัดหรือสังเกตพฤติกรรมอาจไมสมบูรณ หรือเกิดความคลาดเคลื่อนเปนตน 
 
2.4  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

สุธีรัตน  มหาสิงห (2542) ไดทําการศึกษาถึงบทบาทสตรีในการจัดการขยะในครัวเรือน   
พื้นที่เขตสุขาภิบาลบานหลวง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวาบทบาทสตรีใน
การจัดการขยะในครัวเรือน เปนไปในทิศทางที่เปนบวกตอส่ิงแวดลอมในประเด็นการเลือกใช
สินคาและผลิตภัณฑ การจัดการกอนนําไปทิ้งแตมีบทบาทคอนขางต่ําในประเด็นการกําจัดขยะใน
ครัวเรือน และพบวาสตรีที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน การรับรูขาวสารตางกัน ภาระในครัวเรือน
ดานอื่น ๆ แตกตางกันและสภาพเศรษฐกิจในครัวเรือนแตกตางกัน มีบทบาทในการจัดการขยะใน
ครัวเรือนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 

ธนาพร  ประสิทธนราพันธุ (2542) ไดทํางานการกําจัดขยะชุมชนกรณีบานมอนกระทิง   
เทศบาลนครลําปาง ผลการศึกษาพบวา ปจจัยการรับรูขาวสาร ผูนํา การมีสวนรวมของชุมชน การ
ไดรับการสนับสนุนของสํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติและเทศบาลนครลําปาง เปน
ปจจัยที่มีผลตอการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน โดยเปนการหนุนเสริมการดําเนินงานของชุมชน
ใหมีศักยภาพในการจัดการขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น 

รวมศักดิ์   ยะใหมวงศ (2543) ไดทําการศึกษาเรื่องความรู ความตระหนักที่มีผลตอการ
จัดการขยะมูลฝอยของเจาหนาที่สาธารณสุข ประจําสถานีอนามัย จังหวัดนาน ผลการศึกษาพบวา
เจาหนาที่สาธารณสุข มีความรูเร่ืองการจัดการขยะมูลฝอยอยูในระดับปานกลาง มีความตระหนักใน
ปญหาขยะมูลฝอยอยูในระดับสูง สภาพการจัดการขยะมูลฝอยอยูในระดับปานกลางและจากการ
ทดสอบความสัมพันธพบวาความรู เ ร่ืองการจัดการขยะมูลฝอยของเจาหนาที่สาธารณสุขมี
ความสัมพันธกับการจัดการขยะมูลฝอยนอยมาก อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แตพบวาความตระหกั
ในปญหาขยะมูลฝอยมีแนวโนมความสัมพันธเชิงบวกกับการจัดการขยะมูลฝอยอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.01 

ริเรืองรอง   รัตรวิไลสกุล (2543) ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยทางสังคมกับ
ความตระหนักตอปญหาส่ิงแวดลอมของนักศึกษาหญิงมหาเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ผล
การศึกษาพบวานักศึกษาหญิงมีความตระหนักตอปญหาสิ่งแวดลอมมากกวานักศึกษาชาย   
นักศึกษาที่มีความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมแตกตางกันมีความตระหนักตอปญหาสิ่งแวดลอม
ตางกัน และมีนักศึกษาที่เปดรับขาวสารดานปญหาสิ่งแวดลอมแตกตางกัน มีความตระหนักตอ
ส่ิงแวดลอมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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อรุณรัศมี  จันทราช  (2543) ไดทําการศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนในเขตองค
บริหารสวนตําบล จังหวัดพะเยา ผลการศึกษาพบวา ความรู ความเขาใจของประชาชนตอการจัดการ
ขยะมูลฝอยอยูในระดับกลาง และเห็นวามีความจําเปนมากที่ตองการขยะมูลฝอย อบต.และ
ประชาชนมีบทบาทนอยในการจัดการกับขยะมูลฝอย จุดรองรับขยะมูลฝอยมีไมเพียงพอ จุดทิ้งขยะ
มูลฝอยควรอยูหางไกลชุมชน ไมมีการคัดแยกขยะมูลฝอย ประชาชนมีความคาดหวังต่ําที่ อบต.     
จะบรรลุผลสําเร็จในการจัดการมูลฝอยใน 5 ป 

ณัฐศรุต  นนทธิ (2544:42-43) ไดทําการศึกษาการรับรูการดูแลอนามัยส่ิงแวดลอมและ
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการรับรูของนักเรียนประถมศึกษาอําเภอบานดานลานหอย จังหวัด
สุโขทัย ผลการศึกษาพบวา นักเรียนมีความรับรูดานมลพิษสูงกวาดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมและ
ดานการอนุ รักษ ส่ิงแวดลอม  และ  ปจจัยด านเพศ  อาชีพและการศึกษาของบิดามารดา                            
มีความสัมพันธกับการรับรูในการดูแลอนามัยส่ิงแวดลอมอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  สวนการรับ
ขาวสารดานอนามัยส่ิงแวดลอม พบวาการไดรับขาวสารทางโทรทัศนมีความสัมพันธกับการรับรูใน
การดูแลอนามัยส่ิงแวดลอมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.0046) 

สมนึก  ชัชวาล (2544) ไดทําการศึกษาของเสียจากครัวเรือน วิธีปฎิบัติและแนวคิดในการ
จัดการแกไข ของครัวเรือนในเขตพื้นที่ในเมืองและชนบทของจังหวัดเชียงใหมและลําพูน               
ผลการศึกษาพบวา ครัวเรือนสวนใหญรับรูและตระหนักดีถึงพิษภัยและผลกระทบของขยะมูลฝอย  
โดยเฉพาะผลิตภัณฑจากพลาสติกเชน ถุงพลาสติกใสของและใสอาหารตาง ๆ และพฤติกรรม
ครัวเรือนสวนใหญยังนิยมใชถุงพลาสติกและผลิตภัณฑจากพลาสติกเปนอันมาก 

เรืองเดช  ทองสถิต (2545) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอความคิดเห็นของประชาชนใน
การจัดการขยะของชุมชน กรณีศึกษาตําบลหมอเมือง อําเภอแมจริม จังหวัดนาน ผลการศึกษาพบวา   
เพศที่แตกตางกันมีผลตอความคิดเห็นในการจัดการขยะที่แตกตางกันและมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่น 0.01 และพบวาระดับการศึกษา ระดับรายได แหลงรับรูขาวสาร มีความสัมพันธ
ในเชิงบวกกับบทบาทการจัดการขยะชุมชน 

วรรณภา  ฐิติธนนท (2545) ไดทําการศึกษาเชิงเศรษฐศาสตรในการสงเสริมใหมีการแยก
ประเภทขยะมูลฝอยกอนนําไปทิ้งในเขตเทศบาลนครเชียงใหม ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวน
ใหญมีความเขาใจตรงกันวา การคัดแยกขยะมูลฝอย ออกเปนประเภทตางๆแลวนํากลับไปใช
ประโยชนใหม จะทําใหมีขยะมูลฝอยที่ตองจัดเก็บลดลง และใหความรวมมือในการจัดแยกขยะมูล
ฝอยขายตอในระดับปานกลางถึงมาก หางมีการจัดตั้งหนวยงานขึ้นมาเพื่อทําหนาที่รับซื้อขยะ (ของ
เกา) ที่สามารถนํากลับไปใชประโยชนใหม สวนปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูล
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ฝอยของประชาชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 ไดแก อายุ เพศ ระดับ
การศึกษา จํานวนสมาชิกในครัวเรือนและลักษณะที่พักอาศัย 

จิรศักดิ์  วารินทร (2538) ไดทําการศึกษาปจจัยที่ความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการ
อนุรักษส่ิงแวดลอมของพนักงานการสื่อสารแหงประเทศไทย ซ่ึงผลการวิจัยพบวาความตระหนัก
ตอการอนุรักษส่ิงแวดลอมมีความสัมพันธทางบวกกับการมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
นอกจากนี้ ยังพบอีกวาเพศหญิงมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมมากกวาเพศชาย 

วิภาภรณ  นาคทอง (2530) ทําการศึกษาเจตคติตอปญหามลพิษกับระดับความรูในเรื่อง
มลภาวะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา เพศและระดับความรูใน
เร่ืองมลพิษไมมีปฏิสัมพันธกัน แตเพศมีปฏิสัมพันธกับเจตคติตอปญหามลภาวะ และยังพบอีกวา
ความรูในเรื่องมลภาวะมีความสัมพันธกับเจตคติตอปญหามลภาวะอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ            
ที่ระดับ .01 

ธนพร ประสิทธนราพันธุ ( 2542) ไดทําการศึกษาการจัดการขยะชุมชน กรณีศึกษาบานดง
มอนกระทิง เทศบาลนครลําปาง ผลการศึกษาพบวา ปจจัยการรับรูขาวสาร ผูนํา การมีสวนรวมของ
ชุมชน การไดรับการสนับสนุนของสํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติและเทศบาลนคร
ลําปาง เปนปจจัยที่มีผลตอการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน โดยเปนการหนุนเสริมการดําเนินงาน
ของชุมชน ใหมีศักยภาพในการจัดการขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น  

อรุณรัศมี จันทราช ( 2543) ไดทําการศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนในเขต
องคการบริหารสวนตําบลจังหวัดพะเยา ผลการศึกษาพบวา ความรู ความเขาใจของประชากรตอการ
จัดการขยะมูลฝอย อยูในระดับกลาง และเห็นวามีความจําเปนมากที่ตองมีการจัดการขยะมูลฝอย 
อบต. และประชากรมีบทบาทนอยในการจัดการขยะมูลฝอย จุดรับรองขยะมูลฝอยมีไมเพียงพอ จุด
ทิ้งขยะมูลฝอยควรอยูหางไกลชุมชน ไมมีการคัดแยกขยะมูลฝอย ประชากรมีความคาดหวังต่ําที่ 
อบต. จะบรรจุผลสําเร็จในการจัดการขยะมูลฝอยใน 5 ป  

สมนึก ชัชวาล ( 2544) ไดทําการศึกษาผลเสียจากครัวเรือน: วิธีปฏิบัติ และแนวคิดในการ
จัดการแกไขของครัวเรือนในเขตพื้นที่ในเมืองและชุมชน ของจังหวัดเชียงใหมและลําพูน ผล
การศึกษาพบวา ครัวเรือนสวนใหญรับรูและตระหนักดีถึงพิษภัย และผลกระทบของขยะมูลฝอย 
โดยเฉพาะผลิตภัณฑจากพลาสติก เชน ถุงพลาสติกใสของและใสอาหารตาง ๆ และพฤติกรรม
ครัวเรือนสวนใหญยังนิยมใชถุงพลาสติกและผลิตภัณฑจากพลาสติกเปนอันมาก  

Le’vy-Leboyer, Bonnes, Chase, Ferrerira และ Pawlik (1996) ทําการวิจัยเร่ืองปจจัย
กําหนดพฤติกรรมการรักษาสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมของอาจารยและ
วิศวกรใน 5 ประเทศ ไดแก  อิตาลี  เยอรมัน ฝร่ังเศส โปรตุ เกส และสหราชอาณาจักร จํานวน 742 คน                 
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พบวา การรับรูความเสี่ยงและความรูในเรื่องสิ่งแวดลอม เปนตัวทํานายพฤติกรรมการรักษา
ส่ิงแวดลอมไดดีกวาทัศนคติและคานิยม 
 Hornik J., Cherian J. และ Madansky M (1995) ไดทําการทบทวนงานวิจัยในอดีต ที่ทําการ
วิจัยมาตั้งแตป ค.ศ. 1968 จํานวน 67 เร่ือง เพื่อประเมินตัวแปรที่ดีที่สุด ที่สามารถทํานายการเกิด
พฤติกรรมรีไซเคิลของผูบริโภค ผลการศึกษาพบวา ตัวแปรที่ทํานายพฤติกรรมการรีไซเคิลที่ดี คือ 
ความรู ความรวมมือของผูบริโภคในการรีไซเคิล การมีนิสัยชอบสะสม ซ่ึงจัดเปนตัวแปรที่เอื้อตอ
การเกิดพฤติกรรมการรีไซเคิล นอกจากนั้น เงินรางวัล และอิทธิพลของสังคม ซ่ึงจัดเปนสิ่งจูงใจ
ภายนอก ยังเปนตัวแปรที่ดีในการทํานายพฤติกรรมการรีไซเคิลของผูบริโภคเชนกัน 
 Boersching, S. และ De Young, R. (1993) ไดทบทวนงานวิจัยในอดีตเพื่อการเรียนการ
สอนเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม พบวา ตัวแปร 8 ตัวที่เปนตัวทํานายการเปลี่ยนพฤติกรรมการอนุรักษได 
คือ ความชํานาญในการกระทํา ความรูเร่ืองวิธีกระทํา ความรูในประเด็นนั้น ๆ ทัศนคติ อํานาจใน
การควบคุม ความรับผิดชอบสวนบุคคล ความละเอียดออนในการรับรู และบรรทัดฐานทางสังคม 
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2.5  กรอบแนวคิด 

 

ประชากร 

ความรูเกี่ยวกบัการลดมลภาวะที่
เกิดจากการถุงพลาสติก 

มีความตระหนักและมี
จิตสํานึกในการลดมลภาวะ 

ขาดความตระหนักและ
จิตสํานึกในการลดมลภาวะ 

ม ี ไมมี 

มีพฤติกรรมลดมลภาวะจาก
การใชถุงพลาสติก 

ไมมีพฤติกรรมลดมลภาวะ
จากการใชถุงพลาสติก 

ตองไดรับการแกไข 


