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บทท่ี 2 
เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังหัวข้อต่อไปนี้  
  2.1 พลาสติก  
  2.2 อันตรายที่เกิดจากอุตสาหกรรมพลาสติก  
  2.3 ขยะถุงพลาสติก  
  2.4 การน าขยะถุงพลาสติกไปใช้ประโยชน์  
  2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 
2.1 พลำสติก 
 
 พลาสติกเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่ถูกน ามาใช้งานเป็นอย่างมากในชีวิตประจ าวันของคนทุกเพศ
ทุกวัย เนื่องจากเป็นวัสดุที่แปรรูปได้ง่าย และมีความแข็งแรง เหนียว ยืดหยุ่น ทนทานต่อการกระแทก
ทนทานต่อการสึกกร่อน มีอายุการใช้งานนาน (สมจิตต์ ตั้งชัยวัฒนา, 2558) ได้แบ่งพลาสติก 
ตามประเภทการใช้งานออกเป็น 2 ประเภท คือ เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) และเทอร์โมเซต
ติ้ง (Thermosetting) 
  
 2.1.1 เทอรโ์มพลำสติกเป็นพอลิเมอร์  

โครงสร้างเป็นแบบเส้นตรงหรือ แบบกิ่งสั้น ๆ โครงสร้าง ภายในโมเลกุลยึดเหนี่ยวกัน
ด้วยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลด้วยพันธะทุติยภูมิ สามารถละลายได้ดีในตัวท าละลายบางชนิด  
เช่น โทลูอีน (Toluene) คาร์บอนเตตระคลอไรด์   (Carbon tetrachloride) เมื่อถูกความร้อน 
สามารถหลอมตัวได้และเมื่อเย็นจะแข็งตัว สามารถน ากลับมาหลอมและท าให้แข็งตัวได้หลายครั้ง  
โดยไม่ท าให้ สมบัติทางเคมีและทางกายภาพเปลี่ยนไป สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยได้ 2 กลุ่ม  
คือ เทอร์โมพลาสติกอสัณฐาน (Amorphous thermoplastics) และเทอร์โมพลาสติกที่มีผลึก
บางส่วน  (Partial crystalline thermoplastics) เทอร์ โมพลาสติกอสัณฐาน  เป็ นพอลิ เมอร ์ 
ที่มีลักษณะแข็งและเปราะ ตัวอย่ างเช่น พอลิสไตรีน (Polystyrene) พอลิเมธิลเมธาไครเลต 
(Polymethyl methacrylate) พอลิ ไวนิ ลคลอ ไรด์   (Polyvinyl chloride) พอลิ ค าร์ บ อ เน ต 
(Polycarbonate) เป็นต้น เทอร์โมพลาสติกที่มีผลึกบางส่วน พอลิเมอร์ ประเภทนี้มีโครงสร้าง 
ของโซ่โมเลกุลเป็นระเบียบ ท าให้ เรียงตัวได้ดี จึงมีความเป็นผลึกในส่วนที่เป็นอสัณฐาน ท าให้ 
พอลิ เมอร์ชนิ ดนี้ มี ความเหนียว  และยืดหยุ่ น  ตั วอย่ างเช่ น  พอลิ เอทิ ลีน  (Polyethylene)  
พอลิพรอพิลีน  (Polypropylene) พอลิ เอไมด์   (Polyamide) พอลิ เอทิลีน เทเรพฟธอลเลต 
(Polyethylene terephathalate) เป็นต้น พอลิเมอร์ ชนิดนี้มีข้อเสียและข้อจ ากัดของ การใช้งาน 
คือ ไม่สามารถใช้งานที่อุณหภูมิสูงได้ เพราะอาจเกิดการบิดเบี้ยวเสียรูปทรงได้ง่ายเนื่องจากเทอร์โม
พลาสติก เมื่อถูกความร้อนท าให้ เกิดการอ่อนตัว สามารถน ากลับมาหลอมเหลวและขึ้ นรูป  
ได้หลายครั้งจึงนิยมน าพลาสติกชนิดนี้มารีไซเคิล (Recycle) โดยการบด และหลอมด้วยความร้อน 
เพ่ือขึน้รูป   
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เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเทอร์โมพลาสติกรีไซเคิล โดยเทอร์โมพลาสติกที่น ามารีไซเคิล
แบ่งออกเปน็ 7 ชนิด คือ 

1) พอลิเอทิลีนเทเรพฟธอลเลต(Polyethylene terephthalate; PET) เป็นพอลิเมอร์
ใสไม่มีสี แข็ง ทนทานต่อแรงกระแทก จึงนิยมใช้ท าขวดน ้าดื่ม และเนื่องจากมีสมบัติในการป้องกัน
การแพร่ผ่านของก๊าซได้ดี จึงน ามาใช้ท าขวดบรรจุน้ าอัดลม สามารถน ามารีไซเคิลได้โดยการท าเป็น
เส้นใยพอลิเอสเทอร์  (Polyester) 

2) พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (High density polyethylene; HDPE) การจัดเรียง
ตัวของโมเลกุล ภายในโครงสร้างมีความเป็นระเบียบ และมีปริมาณโครงสร้างผลึกสูง มีความขุ่น ทน
กรดและด่างได้ดี จึงนิยมใช้ท าภาชนะบรรจุสารเคมี ถังขยะ ถังน ้า HDPE สามารถป้องกันการแพร่
ผ่านของความชื้นได้ดี จึงน ามาใช้ท าขวดนม นิยมน ามารีไซเคิลเป็น ม้านั่ง ขวดใส่น้ ายาซักผ้า ถุงหิ้ว  
เป็นต้น 

3) พอลิไวนิลคลอไรด์  (Polyvinyl chloride; PVC) เนื่องจากมีคลอรีนอะตอมอยู่ใน
สายโซ่ จึงท าให้มีแรงดึงระหว่างโมเลกุลสูงท าให้มีความแข็งมากนิยมใช้ท าท่อน ้าประปา หนังเทียม 
ฉนวนหุ้มสายไฟ ถ้าเติมพลาสติกไซเซอร์ (Plasticizer) ลงไปจะท าให้นิ่ม น ามาท าเป็นโฟม สายยาง 
ม่าน พลาสติกชนิดนี้สามารถน ามารีไซเคิลเป็นท่อน้ าประปาเพ่ือการเกษตร 

4) พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ า (Low density polyethylene; LDPE) โครงสร้าง 
LDPE มีกิ่งก้านสาขา จ านวนมาก จึงท าให้มีปริมาตรสูง มีความหนาแน่นต ่า มีความโปร่งแสง นิยมใช้
ท าสายหุ้มทองแดงถุงใส่ของ ถุงเย็นบรรจุอาหาร แผ่นฟลิ์ม สามารถรีไซเคิลเป็นถุงใส่ขยะได้ 

5) พอลิพรอพิลีน (Polypropylene; PP) มีสมบัติคล้ายกับ PE แต่มีความหนาแน่นต่ า
กว่าPE เป็น พลาสติกที่เบาที่สุด แต่มีความแข็ง ทนทานต่อแรงกระแทกสูง นิยมท าบานพับ และฝา
ขวดที่มีการเปิดปิดเป็นประจ า ท าภาชนะบรรจุอาหาร เป็นฉนวนไฟฟ้าได้ดี เนื่องจากมีโครงสร้างเป็น
ผลึก สามารถน ากลับมารีไซเคิล เป็นกล่องแบตเตอรีรถยนต์กันชนได้ 

6) พอลิสไตรีน (Polystyrene; PS) พอลิเมอร์ ในเชิงการค่าอยู่ในรูปของอสัณฐาน มี
ลักษณะแข็ง ใส แต่ เปราะ ข้อดีของ PS คือ สามารถผลิตเป็นรูปร่างต่างๆ ได้ง่าย นิยมใช้งานขึ้นรูป 
ด้วยการฉีด น ามาท าเป็นภาชนะ บรรจุของใช้ เช่น เทปเพลง ท าถาดโฟมบรรจุอาหาร น ามารีไซเคิล
เป็นกล่องวีดีโอ  

7) พลาสติกชนิดอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช้ 6 ชนิดแรก เช่น พอลิคาร์บอเนต (Polycarbonate; 
PC) พอลิเมอร์ ชนิดนี้มี ความแข็งแรงสูง ทนทานต่อแรงกระแทกสูง ทนอุณหภูมิได้ดี นิยมใช้ท า 
หมวกนิรภัย แว่นนิรภัย ขวดนมเด็ก ฝาครอบไฟรถยนต์  ไฟจราจร ป้ายโฆษณา 
 2.1.2 เทอรโ์มเซตติ้ง  

พอลิเมอร์ประเภทนี้จะมีโครงสร้างเป็นแบบร่างแห ซึ่งสามารถหลอมเหลวขึ้นรูปได้
เพียงครั้งเดียว เมื่อผ่าน กรรมวิธีการผลิตโดยใช้ความร้อนหรือความดัน เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ทางเคมี ในโครงสร้างเกิดการเชื่อมโยง ระหว่างสายโซ่โมเลกุล มีการสร้างพันธะโคเวเลนซ์ (Covalent 
bond) ระหว่างสายโซ่โมเลกุล ท าให้ผลิตผลที่ ได้ไม่สามารถน ากลับมาหลอมใหม่ได้อีกครั้ง เนื่องจาก
พันธะระหว่างโมเลกุลแตกออกความเป็นพอลิเมอร์ จึงไม่มีอีกต่อไป พลาสติกชนิดนี้ได้แก่ ฟีนอลิกเรซิน 
(Phenolic resins) อีปอกซีเรซิน (Epoxy resins) พอลิเอสเทอร์ เรซินชนิดไม่อ่ิมตัว (Unsaturated 
polyester resin) เป็นต้น พอลิเมอร์ มีหลายชนิดให้เลือกใช้งาน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและผลิตภัณฑ์ 
ทีจ่ะน าไปใช้งาน การรีไซเคิล พลาสติกเป็นวิธีที่ดีวิธีหนึ่งในการลดปริมาณพลาสติก ผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็มี
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คุณภาพด้อยลงกว่าผลิตภัณฑ์ก่อน การรีไซเคิล ซึ่งผลิตภัณฑ์ ที่ได้จากการรีไซเคิลไม่สามารถน ามาใช้
เป็นผลิตภัณฑ์เดิมได้  

 
2.2 อันตรำยท่ีเกิดจำกอุตสำหกรรมพลำสติก  
  
 อุตสาหกรรมพลาสติก สามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของพนักงาน ซึ่งสาเหตุ 
อาจเกิดได้จากข้ันตอนการผลิตและชนิดของพลาสติกเอง โดยในขั้นตอนการผลิตอาจเกิดจากปฏิกิริยา 
ของร่างกายต่อโพลิเมอร์ หรือโมโนเมอร์ หรือสารเติมแต่ง (additive) ที่ใช้ในกระบวนการผลิต  
ส่วนอันตรายจากชนิดของพลาสติก มักเกิดขึ้นตามวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต อันตรายที่พบจากขั้นตอน
การผลิต 
 การผลิตเรซินโดยขบวนการโพลิเมอร์ไรเซชั่นโดยทั่วไป จะท าในระบบปิด คนงานอาจได้รับ
ไอระเหย ฝุ่น ที่มีสารเคมีที่ใช้เป็นตัวกลาง โพลิเมอร์และสารเติมแต่งในระหว่างการเท การผสม  
การท าเป็นเม็ด และการซ่อมบ ารุงเครื่องมือ การใช้สารเคมี เรซิน สารเติมแต่ง ควรระมัดระวัง 
และจัดเก็บสารเหล่านี้ให้เหมาะสม การผลิตพลาสติก เป็นกระบวนการที่ใช้อุณหภูมิ และความดันสูง 
ควรมีการ์ดและรั้วกั้นให้เหมาะสมเพ่ือหลีกเลี่ยง อันตรายที่ได้รับจากความร้อน การไหม้ และอันตราย
จากการชนกับบริเวณที่มีความร้อน การใช้ความร้อนสูงระหว่างกระบวนการผลิต การล้าง  
การบ ารุงรักษาเครื่องมือ อาจท าให้คนงานได้รับสารที่ เกิดจากการสลายตัวของโพลิ เมอ ร ์
ซึ่งเป็นอันตรายเมื่อหายใจเข้าไป และฝุ่นอาจติดไฟได้ นอกจากนี้การตัดชิ้นของพลาสติกอาจท าให้เกิด
อันตรายอาจได้รับมลพิษจากสารสลายตัวของพลาสติก เมื่อใช้ความร้อนสูงเกินไปในระหว่าง 
การท าความสะอาดการบ ารุงรักษาเครื่องมือ การเผาพลาสติกระหว่างเกิดไฟไหม้ จะให้สารมลพิษ  
ที่ เป็นอันตรายต่อพนักงานดับเพลิงและสาธารณชน อันตรายจากการสลายตัวของพลาสติก 
ด้วยความร้อน 
 
 2.2.1 อันตรำยของเทอร์โมพลำสติกต่อสุขภำพ  

โพลิเอทิลีน และโพลีโพรพิลีน กระบวนการผลิตได้จากกระบวนการโพลิเมอร์ไรเซชั่น
โดยใช้โลหะอินทรีย์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา การใช้ประโยชน์โพลิเอทิลีน ใช้ท าฟิล์ม สารเคลือบผิวภาชนะ
บรรจุอาหาร โพลีโพรพิลีน ใช้ท าถุงร้อน เชือก กระบอกฉีดยา อันตรายต่อสุขภาพ เอทิลีน  
และโพรพิลีนเป็นก๊าซ อาจแทนที่ออกซิเจนท าให้ขาดอากาศหายใจ โลหะอินทรีย์ที่ใช้เร่งปฏิกิริยา  
เป็นสารที่ท าให้เกิดการระคายเคืองอย่างแรง 
 2.2.2 โพลีเอธิลีนให้สำรคำร์บอนมอนอกไซด์  

คาร์บอนมอนอกไซด์ เป็นก๊าซที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส แต่ความเป็นอันตราย 
อย่างร้ายแรงต่อระบบล าเลียงเลือด โมเลกุลประกอบไปด้วยคาร์บอนหนึ่งอะตอมและออกซิเจน 
หนึ่งอะตอมเชื่อมกันด้วยพันธะโควาเลนต์ อาจจัดได้ว่าเป็นสารประกอบแอนไฮไดรด์อย่างหนึ่ง 
ของกรดฟอร์มิก 
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 2.2.3 ผลกระทบของก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์ท่ีมีต่อสุขภำพมนุษย์ในระดับที่ควำมเข้มข้น 
1) ระดับความเข้มข้น 50 ส่วนในล้านส่วน ถึง 200 ส่วนในล้านส่วน อาการ ปวดศีรษะ

เล็กน้อยและอ่อนเพลีย 
2) ระดับความเข้มข้น 200 ส่วนในล้านส่วน ถึง 400 ส่วนในล้านส่วน อาการ คลื่นไส้ 

อาเจียน วิงเวียนศีรษะอย่างรุนแรงและอาจถึงข้ันเป็นลม 
3) ระดับความเข้มข้นประมาณ 1,200 ส่วนในล้านส่วน อาการ หัวใจเต้นเร็วขึ้น

ผิดปกติ และเริ่มเต้นผิดจังหวะ 
4) ระดับความเข้มข้นประมาณ 2,000 ส่วนในล้านส่วน อาการ อาจถึงขั้นหมดสติ  

และอาจถึงข้ันเสียชีวิต 
5) ระดับความเข้มข้นประมาณ 5,000 ส่วนในล้านส่วน อาการ อาจท าให้เสียชีวิต

ภายในไม่กี่นาทีแต่อาจจะรอดชีวิตถ้ารีบน าผู้ป่วยออกจากบริเวณอับอากาศมาสู่บริเวณที่มีอากาศ
บริสุทธิ์หรือมีออกซิเจนเพียงพอ  
 2.2.4 วิธีกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น    

ส าหรับผู้ได้ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ในขั้นแรกให้รีบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังสถานที่ที่มี
อากาศบริสุทธิ์ แต่ถ้าไม่สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ให้รีบท าการเปิดหน้าต่างหรือประตู เพ่ือให้มี
อากาศหมุนเวียนเข้าออกได้สะดวกทั้งนี้ต้องกระท าโดยเร็วที่สุด แต่หากเห็นว่าผู้ป่วยหายใจขัด 
หรือหยุดหายใจ ต้องรีบผายปอด แล้วรีบน าส่งโรงพยาบาลหรือหากโทรเรียกให้รถโรงพยาบาลมารับ
ควรแจ้งให้มีการน าเครื่องช่วยหายใจมาด้วย 
 2.2.5 วิธีป้องกัน  

หน้ากากกรองก๊าซไอระเหย ท าหน้าที่กรองก๊าซ และไอระเหย ที่แขวนลอยอยู่ใน
อากาศส่วนประกอบที่ส าคัญของหน้ากากกรองก๊าซ และไอระเหย คือ  

1) ส่วนหน้ากาก และสายรัดศีรษะ เช่นเดียวกับท่ีกล่าวมาข้างต้น  
2) ส่วนกรองอากาศ เป็นตลับ หรือกระป๋องบรรจุสารเคมี ซึ่งเป็นตัวจับมลพิษ 

โดยการดูดซับ หรือท าปฏิกิริยากับมลพิษ ท าให้อากาศที่ผ่านตลับกรองสะอาด ปราศจากมลพิษ  
ส่วนกรองอากาศนี้สามารถใช้ได้เฉพาะส าหรับก๊าซ หรือไอระเหย แต่ละประเภทตามที่ระบุไว้เท่านั้น 
เช่น ส่วนกรองอากาศที่ใช้กรองก๊าซแอมโมเนีย จะสามารถป้องกันเฉพาะก๊าซแอมโมเนียเท่านั้น  
ไม่สามารถป้องกันมลพิษชนิดอ่ืนได้ เป็นต้น ดังนั้น ผู้ที่จะใช้หน้ากากกรองก๊าซ และไอระเหย  
ควรเลือกซื้อ และหรือเลือกใช้ให้เหมาะสม กับชนิดของมลพิษที่จะป้องกัน ตามที่  American 
National Standard ได้ก าหนดมาตรฐาน (ANSI K 13.1-1973) รหัสสีของตลับกรอง ส าหรับกรอง
ก๊าซ และไอระเหย ชนิดต่าง ๆ มีดังนี้ ก๊าซที่เป็นกรดมีสีขาว ไอระเหยอินทรีย์มีสีด า ก๊าซแอมโมเนีย  
มีสีเขียว ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์มีสีน้ าเงิน ก๊าซที่ เป็นกรด และไอระเหยอินทรีย์มีสี เหลือง 
ก๊าซที่ เป็นกรด แอมโมเนี ย  และไอระเหยอินทรีย์มี สีน้ าตาล ก๊าซที่ เป็นกรด แอมโมเนี ย 
คาร์บอนมอนอกไซด์ ไอระเหยอินทรีย์มีและแดง ไอระเหยอ่ืนๆ และก๊าซที่ไม่กล่าวไว้ข้างต้นมีสีเขียว
มะกอก สารกัมมันตรังสี (ยกเว้น ไทรเทียม และโนเบลก๊าซ)มีสีม่วง และฝุ่น ฟูม มิสท์ มีสีส้ม 
(ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี, 2558) 
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 2.2.6 ผลกระทบของพลำสติกต่อสุขภำพและสิ่งแวดล้อม    
ถึงพลาสติกจะมีความสะอาดและมีข้อดีมากกว่าวัสดุ อ่ืน ๆ แต่สารประกอบใน

พลาสติกบางชนิดก็ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ได้ นอกจากนี้ในกระบวนการผลิตพลาสติกจะมีการ
เพ่ิมสารเติมแต่งบางชนิดลงไป เช่น สารเสริมสภาพ พลาสติก สารคงสภาพพลาสติกสารยับยั้ง
ปฏิกิริยา และสารสีต่าง ๆ ดังนั้นการขาดความรู้และมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการใช้งานพลาสติก อาจ
ท าให้สารเคมีจากผลิตภัณฑ์พลาสติกถูกชะและปนเปื้อนสู้อาหารและเครื่องดื่มซึ่งอาจส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อสุขภาพของผู้บริโภคนอกจากนี้ปริมาณการใช้พลาสติกที่เพ่ิมมากขึ้นท าให้ เกิดของเสียที่
เป็นภาระในการจัดเก็บและการท าลายโดยเฉพาะพลาสติกบางชนิดที่ไม่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ ได้
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศในที่สุด แม้การใช้งานพลาสติกจะมีประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน 
แต่โทษและผลเสียจากการใช้พลาสติกก็มีอยู่มากเช่นกันการใช้งานพลาสติกทุกครั้งจึงควรค านึงถึง
ความปลอดภัยต่อสุขภาพโดยเฉพาะกับทารกและเด็ก ในด้านสิ่งแวดล้อมเราควรเลือกใช้ พลาสติกที่
สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ หรือพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
(ศุลีพร แสงกระจ่าง และคณะ, 2556) 
 
2.3 ขยะถุงพลำสติก 
 
 การผลิตถุงพลาสติกประเภทต่าง ๆ เช่น ถุงหูหิ้ว ถุงซุปเปอร์มาเก็ต ถุงขยะ ส่วนใหญ่ 
ผลิตมาจากถุงพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (High density polyethylene; 
HDPE) เนื่องด้วยคุณสมบัติที่เหมาะสมแก่การใช้งาน (กัลยา อุบลทิพย์, 2561) พลาสติกที่ใช้แล้ว 
ถูกทิ้งจะกลายเป็นขยะพลาสติก ส่วนหนึ่งถูกกลับมาใช้ใหม่ในลักษณะที่แตกต่างกัน และอีกส่วนหนึ่ง
ถูกน าไปก าจัดทิ้งโดยวิธีการต่างๆ เช่น การฝังกลบ การหลอม การรีไซเคิล  (ณิชชา บูรณสิงห์, 2558) 
 ประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียนได้ถูกจัดว่าเป็นประเทศล าดับต้น  ๆ ของโลก 
ที่เป็นแหล่งส าคัญของขยะพลาสติกในทะเลและหลายประเทศทั่วโลกก าลังประสบกับวิกฤตขยะ
พลาสติกที่มีจ านวนมหาศาล เนื่องจากมีการน าพลาสติกมาใช้ทดแทนผลิตภัณฑ์อ่ืนมากขึ้นเนื่องด้วย
คุณสมบัติของพลาสติกที่มีความยืดหยุ่นสามารถขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายรูปแบบโดยในช่วง 
10 ปี ที่ผ่านมาประเทศไทยมีขยะพลาสติกเกิดขึ้นประมาณ 12 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
ทั้งหมดหรือประมาณปีละ 2 ล้านตัน มีการน าขยะพลาสติกกลับไปใช้ประโยชน์เฉลี่ยประมาณ 
ปีละ 0.5 ล้านตัน ส่วนที่เหลือ 1.5 ล้านตัน ส่วนใหญ่เป็นพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single use 
plastics )เช่น ถุงร้อน ถุงเย็น ถุงหูหิ้ว แก้วพลาสติกหลอดพลาสติกกล่องโฟมบรรจุอาหารโดยไม่มี 
การน ากลับไปใช้ประโยชน์เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) แม้พลาสติก 
จะมีอายุยาวนานแต่มีอายุการใช้งานสั้นมากโดยจะถูกทิ้งเป็นขยะมูลฝอยด้วยปริมาณและสัดส่วน  
ที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องขยะพลาสติกเหล่านี้จะถูกน าไปฝังกลบรวมกับขยะมูลฝอยอ่ืน ๆ โดยทั่วไปแล้ว
ขยะพลาสติกมีความคงทนและสามารถทนต่อแรงอัดได้สูงจึงใช้ พ้ืนที่ ในการฝังกลบมากกว่า  
ขยะประเภทอ่ืนอีกทั้งยังใช้เวลาในการย่อยสลายนับร้อยปีและพ้ืนที่ฝังกลบนอกจากนี้การทิ้งขว้าง  
ขยะพลาสติกกระจัดกระจายทั่วไปมักก่อให้เกิดปัญหาการอุดตันตามท่อระบายน้ าในเมืองท าให้เกิด
ปัญหาน้ าท่วมเมื่อฝนตกหนักปัญหาขยะลอยในแม่น้ าล าคลองบางส่วนลงสู่ท้องทะเลก่อให้เกิดปัญหา
เศษขยะพลาสติกและไมโครพลาสติกซึ่ งเป็นปัญหามลพิษทางทะเลที่พบการแพร่กระจาย 
ในสิ่งแวดล้อมทางทะเลทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลห่วงโซ่อาหารและการด ารงชีวิต
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ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศอีกทั้งยังแพร่กระจายอยู่ในหลายส่วนของสิ่งแวดล้อม  เช่น ชายหาด 
ตะกอนดินในปากแม่น้ าตลอดจนการเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารของมนุษย์ (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, 2561) 
 โดยประเทศไทยมีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นปริมาณเฉลี่ย ปี 2562 คือ 75,046 ตันต่อวัน หรือ
ประมาณ 27 ล้านตันต่อปี  (คิดเป็น 1.13 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน) มีปริมาณขยะพลาสติก เกิดขึ้น
โดยประมาณ 12 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด หรือเฉลี่ยเป็นจ านวน 2 ล้านตันต่อปี 
โดยแบ่งเป็นขยะ พลาสติกที่น ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ 0.5 ล้านตัน 25 เปอร์เซ็นต์ และอีก 1.5 ล้าน
ตัน 75 เปิร์เซ็นต์ เป็นขยะ พลาสติกปนเปื้อนที่ยากต่อการน ากลับมาใช้ซ้ าได้อีก ได้แก่ ถุงร้อน ถุงเย็น
บรรจุอาหาร และ ถุงหูหิ้ว เป็นต้น ประมาณ 1.2 ล้านตัน 80 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณขยะพลาสติก จะถูก
ทิ้งเป็นขยะมูลฝอย ด้วยปริมาณ และสัดส่วนที่เพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง โดยจะถูกน าไปฝังกลบรวมกับขยะมูล
ฝอยอ่ืนๆ ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ขยะพลาสติกจะใช้พ้ืนที่ในการฝังกลบมากกว่าขยะประเภทเศษอาหาร 
เนื่องจากขยะพลาสติกมีความคงทน และสามารถ ทนต่อแรงอัดได้สูง อีกทั้งยังใช้เวลาย่อยสลาย 
นับร้อยปี ท าให้ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณ และ พ้ืนที่ฝังกลบ นอกจากนี้ขยะพลาสติก หากมีการ
บริหารจัดการไม่ดีพอ จะก่อให้เกิดปัญหาการอุดตันตามท่อระบายน้ า  ท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วม 
เมื่อฝนตกหนักปัญหาขยะลอยในแม่น้ าล าคลองบางส่วนไหลลงสู่ทะเล ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ
ทางทะเล และชุมชนพื้นที่โดยรอบ (เถลิงเดช พิลาศรี, 2562) 
 นอกจากนี้ ป ริมาณ การใช้พลาสติ กที่ เพ่ิ มมากขึ้ นท า ให้ เกิ ด ของเสี ยที่ เป็ นภ าระ 
ในการจัดเก็บและการท าลาย โดยเฉพาะพลาสติกบางชนิดที่ ไม่สามารถน ากลับมาใช้ ใหม่  
ได้อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศในที่สุด แม้การใช้งานพลาสติกจะมีประโยชน์ในหลายด้าน  
แต่โทษและผลเสียจากการใช้พลาสติกก็มีอยู่มากเช่นกัน การใช้งานพลาสติกทุกครั้งจึงควรค านึง  
ถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพโดยเฉพาะกับทารกและเด็กในด้านสิ่งแวดล้อมเราควรเลือกใช้พลาสติก  
ที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ หรือพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
พลาสติกจึงกลายเป็นปัญหามลพิษที่ส าคัญ เนื่องจากปริมาณการใช้งานที่เพ่ิมขึ้นส่งผลให้เกิด  
ขยะพลาสติกในปริมาณมากขึ้นตามไปด้วย พลาสติกเป็นสารที่คงทนต่อการย่อยสลายของ จุลินทรีย์
ท าให้การสลายตัวโดยธรรมชาติเกิดขึ้นได้ช้ามาก (Mueller, 2006)  จากรายงานของ Ohtake et al. 
(1998) พบว่าการย่อยสลายพลาสติกชนิดโพลิเอธิลีนต้องใช้เวลามากกว่า 100 ปี ขยะพลาสติก 
จึงอาจส่งผลกระทบต่อการเสื่อมโทรมของคุณภาพดินและการเสื่อมคุณภาพของน้ า นอกจากนี้การเผา
ท าลายพลาสติกยังก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซพิษอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะ 
โลกร้อนอีกด้วย (สุภาวดี สาระวัน, 2562) 
 
2.4 กำรน ำขยะถุงพลำสติกไปใช้ประโยชน์ 
 
 จากปัญหาพลาสติกที่เกิดขึ้นได้มีการน าพลาสติกไปใช้ประโยชน์ทั้งการน ากลับมาใช้ใหม่และ
การแปรสภาพ โดยงานวิจัยของ (วิชิต เจตบรรจง และคณะ, 2562) ได้มีการน าพลาสติกมาใช้ 
ในการท าคอนกรีตโดยการพัฒนาสูตรยางมะตอยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ โดยการผสมพลาสติก HDPE  
ในลักษณะเป็น (Polymer addition) ในยางมะตอยด้วยอัตราส่วน 4 เปอร์เซ็นต์ ของน้ าหนัก 
ยางมะตอย ใช้อุณหภูมิ 165 องศาเซลเซียส ระยะเวลาในการผสม 30 นาที พบว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้ 
มีค่าความคงตัวดีขึ้น ค่าความต้านทานการเสียรูปถาวรดีขึ้น โดยยางมะตอยที่ผสมพลาสติก HDPE  
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มีค่าเสถียรภาพที่ 3,898 ปอนด์ ซึ่งค่าเสถียรภาพสูงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานของ PMA ที่ 3,000 
ปอนด์ และสูงกว่ายางมะตอยธรรมดาประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ยังมีการทดสอบสร้างถนน
แอสฟัลต์คอนกรีตโดย (เวชสวรรค์ หล้ากาศ, 2557) โดยน าขยะพลาสติก LDPE ผสมในยางแอสฟัตต์
คอนกรีตในอัตราส่วน 21.9 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักยางแอสฟัลต์ซีเมนต์ น าไปราดผิวถนนความหนา  
5 เซนติเมตร ค่าความเสถียรภาพ 13.4 นิวตัน สูงกว่าถนนแอสฟัลต์คอนกรีตธรรมดาที่มีค่า
เสถียรภาพ 10.6 นิวตัน และได้ท าการต่อยอดในการผลิตบล็อกรีไซเคิลจากพลาสติก HDPE ด้วยการ
ผสมทรายและพลาสติก ก าหนดอัตราส่วน ทรายต่อพลาสติก 1ต่อ4 ผสมเข้ากันด้วยความร้อน 
ที่อุณหภูมิ 180-200 องศาเซลเซยสมีน้ าหนักเบากว่าบล็อกปูพ้ืนทั่วไปถึง 30 เปอร์เซ็นต์ และ 1 ก้อน
สามารถลดขยะถุงพลาสติกได้ถึง 250 ใบ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของ (ณัฐพล ไพโรจน์, 2551)  
ท าการทดสอบศักยภาพการใช้ยางธรรมชาติรีไซเคิลและพลาสติกท าบล็อกปูพ้ืน โดยการน าพลาสติก 
รีไซเคิลซึ่งมีลัษณะเป็นเม็ดมาบรรจุในโมลส าหรับอัดขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเครื่องอัดใช้แรงดันในการอัด  
15 นิวตัน ที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที เมื่อพิจารณาสมบัติของบล็อกปูพ้ืน 
ที่ผลิตจากยาง STR 20 ยางครัมและโพลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง ค่าการกระเด้งกระดอนของบล็อก 
ปูพื้นมากกว่าพ้ืนคอนกรีต 
 
2.5 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 จักรพันธ์ เชาว์มะเริง และวสิษฐา รวมสุวรรณ (2556) ศึกษาการน าเม็ดโฟมพลาสติก 
ใช้แล้วมาเป็นส่วนผสมทดแทนมวลรวมหยาบในอัตราส่วนร้อยละ 10, 20 และ 30 โดยปริมาตร
ตามล าดับโดยใช้อัตราส่วนของน้ าต่อซีเมนต์ที่ 0.55, 0.60 และ 0.65 ผลการศึกษาพบว่าเมื่อเพ่ิม
ปริมาณของเม็ดโฟมพลาสติกใช้แล้วเป็นส่วนผสมทดแทนมวลรวมหยาบในอัตราส่วนร้อยละโดย
ปริมาตรที่เพ่ิมมากขึ้นตามล าดับ คอนกรีตที่มีส่วนผสมของเม็ดโฟมพลาสติกใช้แล้วมีการยุบตัว  
และระยะการก่อตัวของคอนกรีตสดเพ่ิมมากขึ้นจากคอนกรีตปกติที่ใช้อัตราส่วนของน้ าต่อซีเมนต์
เดียวกันซึ่งจะส่งผลให้มีความสามารถในการเทได้มากขึ้นสามารถหล่อแบบเป็นรูปร่างต่าง  ๆ  
ได้ง่ายขึ้นกว่าคอนกรีตปกติโดยมีหน่วยน้ าหนักลดลงจากคอนกรีตปกติมีก าลังรับแรงอัดที่อายุ 3, 7, 
14, และ 28 วัน ตามล าดับลดลงจากคอนกรีตปกติ แต่ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคือที่อัตราส่วนน้ าต่อ
ซีเมนต์ที่ 0.55, 0.60 และ 0.65 ตามล าดับคอนกรีตจะมีก าลังรับแรงอัดที่อายุ 28 วันประมาณ 240, 
215, และ 190 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร, ตามล าดับส่วนด้านโมดูลัสยืดหยุ่นที่อายุ 28 วันและ
ก าลังรับแรงดัดที่อายุ 28 วันคอนกรีตที่มีส่วนผสมของเม็ดโฟมพลาสติกใช้แล้วบางส่วนผสมมีการ
ลดลงไม่เกินร้อยละ 10 จากโมดูลัสยืดหยุ่นที่อายุ 28 วัน  และก าลังรับแรงดัคที่อายุ 28 วัน 
ของคอนกรีตปกติถือว่าไม่มากเกินไปและสามารถน าไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับ
คอนกรีตปกติได้ 
 
 อมรรัตน์ สุริยวิจิตรเศรณี และคณะ (2549) ศึกษาวิธีน าพลาสติก PET และ HDPE มาเสริม
คอนกรีตเพ่ือให้ได้ก าลังรับแรงอัดเพ่ิมขึ้นและลดการแตกร้าวโดยใช้เส้นพลาสติก PET และ HDPE  
ที่ใช้แล้วแบบสั้นผสมในคอนกรีตตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยอัตราส่วนน้ าต่อซีเมนต์รูปร่าง
เส้นพลาสติกแบบตรงกับซิกแซกและปริมาณเส้นพลาสติกที่เสริมในคอนกรีต พบว่าคอนกรีตเสริม 
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เสนพลาสติกมีก าลังรับแรงอัดและก าลังรับแรงดัดลดลงเมื่ออัตราสวนน้ าต่อซีเมนต์เพ่ิมขึ้น  และอัตรา
การลดลงของก าลังรับแรงอัดมากท่ีสุดที่อัตราส่วนน้ าต่อซีเมนต์ เทา่กับ 0.4, 0.5 และ 0.6  ตามล าดับ 
  
 เวชสวรรค์ หล้ากาศ (2557) ศึกษากระบวนการสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตด้วยขยะ
พลาสติกที่ได้จากการคัดแยกขยะภายในชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และพ้ืนที่ข้างเคียง  
แล้วน าเอามาเป็นส่วนผสมเพ่ิมค่าความเสถียรภาพให้กับถนนแอสฟัลติกคอนกรีตโดยน าเอาขยะ
ถุงพลาสติกที่คัดแยกได้มาตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ ผสมกับวัสดุมวลรวมคละและยางแอสฟัลต์ซีเมนต์ 
โดยใช้ความร้อนแล้วน าไปท าเป็ นก้อนตั วอย่ างเพ่ือทดสอบหาคุณ สมบั ติทางวิศวกรรม 
ในห้องปฏิบัติการ  โดยวิธีมาร์แชลล์ จากผลการทดลองพบว่าขยะถุงพลาสติกสามารถเพ่ิมค่าความ
เสถียรภาพของถนนแอสฟัลติกคอนกรีตได้สูงถึง 13.4 กิโลนิวตัน สูงกว่าถนนแอสฟัลติกคอนกรีต
ธรรมตาที่มีค่าเสถียรภาพเพียง 10.6 กิโลนิวตัน และสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของกรมทางหลวง 
ที่ก าหนดค่าเสถียรภาพไว้ต้องมากกว่า 8.0 กิโลนิวตัน และที่ส าคัญยังท าให้ชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมาย 
ลดปริมาณขยะถุงพลาสติกได้มากถึง 4 ,775.3 กิโลกรัม จากการน าขยะพลาสติกเป็นส่วนผสม 
ในการสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต 
 
 นวรัตน์ นิธิสุวรรณรักษา (2559) งานวิจัยนี้ศึกษาความเป็นไปได้ในการแทนที่ทรายด้วย
พลาสติกพอลิโพรไพลีนในการผลิตอิฐมวลเบาโดยอัตราส่วนพลาสติกมาแทนที่ทรายในปริมาณร้อยละ 
0, 0.50, 0.75, 1.00, 1.25 และ 1.50 โดยน้ าหนัก ผลการศึกษาพบว่าปริมาณการแทนที่พลาสติกที่
เพ่ิมขึ้นค่าความแข็งแรงอัดความหนาแน่นและอัตราการดูดซึมน้ าจะมีค่าลดลงโดยอิฐมวลเบาที่มีการ
แทนที่ทรายด้วยพลาสติกในปริมาณร้อยละ 1.50 โดยน้ าหนัก มีค่าความแข็งแรงอัด 13.68 นิวตันต่อ
ตารางมิลลิเมตรความหนาแน่น 1.51 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร อัตราการดูดซึมน้ าเท่ากับ 
274.98 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและมีค่าสัมประสิทธิ์การน าความร้อนมากกว่าคอนกรีตมวลเบา
แบบปกติท่ีอายุการบ่ม 28 วันถือว่าผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก. 1505 - 2541  
  
 วรนุช ดีละมัน และคณะ (2559) ท าการศึกษาสมบัติเชิงกลและสมบัติทางกายภาพ 
ของอิฐบล็ อกมวล เบ าที่ ผสม เส้ น ใยกล้ วย เพ่ื อ เป็ น การน าวั สดุ เห ลื อทิ้ งท างการ เกษตร 
มาใช้ให้เกิดประโยชน์และลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  พบว่าการใช้เส้นใยกล้วยเป็นส่วนผสม 
ในอิฐบล็อกในปริมาณมากท าให้แนวโน้มค่าการดูดซึมน้ าของอิฐบล็อกเพ่ิมมากขึ้นเนื่องมาจาก  
การที่เส้นใยกล้วยที่ใช้ผสมในอิฐบล็อกเป็นเส้นใยเซลลูโลสซึ่งเส้นใยเซลลูโลสเป็นคาร์โบไฮเดรต 
ชนิดหนึ่งที่เกิดจากเซลลูโลสยึดเกาะกันด้วยพันธะเคมี เป็นโมเลกุลใหญ่และในโมเลกุลของเซลลูโลส 
จะมีหมู่ไฮดรอกซิลอยู่จ านวนมาก ท าหน้าที่ในการดึงดูดน้ าหรือท าปฏิกิริยากับธาตุอ่ืน ๆ นอกจาก
คุณสมบัติของเส้นใยที่สามารถดูดซึมน้ าได้แล้วการผสมเส้นใยกล้วยลงในอิฐบล็อกยังเป็นการเพ่ิม  
รูพรุนในก้อนอิฐให้มีมากขึ้นจากลักษณะทางกายภาพเช่นนี้จึงเป็นผลให้ก้อนอิฐสามารถดูดซึมน้ า 
ไว้ได้มากขึ้น 
 
 
 

 




