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การเลือกใชพลาสติกใสอาหารใหปลอดภัยตอผูบริโภค

1. สถิติการปวยโรคมะเร็งของคนไทยเพิ่มสูงข้ึน
2. อาหารปนเปอนไดอยางไร
3. กินอาหารปนเปอนสารพิษทําใหรางกายทํางานผิดปกติ
ปวยเปนมะเร็ง  รบกวนการทํางานของฮอรโมนเพศ

4. ใชพลาสติกอยางไรใหปลอดภัย
5. อาหารที่ปรุงขาย คือ อาหารที่ทําใหคนในครอบครัวกิน
ไดอยางปลอดภัย

1. สถิติการปวยโรคมะเร็งของคนไทยเพิ่มสูงข้ึน
2. อาหารปนเปอนไดอยางไร
3. กินอาหารปนเปอนสารพิษทําใหรางกายทํางานผิดปกติ
ปวยเปนมะเร็ง  รบกวนการทํางานของฮอรโมนเพศ

4. ใชพลาสติกอยางไรใหปลอดภัย
5. อาหารที่ปรุงขาย คือ อาหารที่ทําใหคนในครอบครัวกิน
ไดอยางปลอดภัย

ปจจุบันคนไทยตายเพราะโรคมะเร็งเปนอันดับหนึ่ง 
แซงหนาอุบัติเหตุ และโรคหัวใจท่ีเปนแชมปเกา 

ผูปวยมะเร็ง 90,000 ราย/ป
และเสียชีวิตถึงปละเกือบ 40,000 ราย 

ท่ีนาตกใจคือ อายุของผูปวยโรคมะเร็ง 
มีอายุเฉล่ียลดนอยลง 

จากเดิมเฉล่ีย ~ 50 ป ข้ึนไป แตปจจุบันเฉล่ีย 30-40 ป
ท่ีมา:รายงานกระทรวงสาธารณสุข

2. อาหารปนเปอน
ไดอยางไร?

2. อาหารปนเปอน
ไดอยางไร?

อาหารแหงเกาเก็บ
ไดรับความช้ืน 
อาหารแหงเกาเก็บ
ไดรับความชื้น 

อะฟลาท็อกซิน
สารพิษท่ีเชื้อราสราง
อะฟลาท็อกซิน

สารพิษท่ีเชื้อราสราง
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อาหารปนเปอนไดอยางไร

วัตถุดิบ

ภาชนะปรุง
ภาชนะเก็บรักษา

ภาชนะบรรจุขาย
ไดมาตรฐานอาหาร

ผูปรุงและจําหนาย
อนามัยของคน 
การลางภาชนะ

11 22 33 ระวังการปนเปอนโลหะหนักในอาหารระวังการปนเปอนโลหะหนักในอาหาร

- สารตะกัว่
จากหมึกพิมพ

- สารพิษจากพลาสติก

--  สารตะกัว่สารตะกัว่
จากหมึกพิมพจากหมึกพิมพ

--  สารพิษจากพลาสติกสารพิษจากพลาสติก

สารปนเปอนอาหารจากภาชนะ

กระปองท่ีอยูในสภาพเรียบรอย
ไมเปนสนิม (เก็บในที่แหง ไมรอน จะหมดอายุเร็ว)
ไมรัว่ซึม หรือบุบบวม
มีฉลากตดิท่ีภาชนะ

กระปองท่ีอยูในสภาพเรียบรอย
ไมเปนสนิม (เก็บในที่แหง ไมรอน จะหมดอายุเร็ว)
ไมรัว่ซึม หรือบุบบวม
มีฉลากตดิท่ีภาชนะ

การเลือกซ้ืออาหารกระปอง การเลือกซ้ืออาหารกระปอง 

 ภาควิชาชีววิทยา   คณะวิทยาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2008  
543  

2551
+วันหมดอายุอาจพบวันหมดอายุอาจพบ

ดานบนดานบน//ดานลางดานลาง
ของกระปองของกระปอง

ถ่ัวงอกมี
สารฟอกขาว

หมูมีสาร
เรงเน้ือแดง

ซีอ๊ิว ซอส

มีสารกั
นบูด 

แตงสี ชูรส

ผักมียาฆาแมลง

เนื้อสัตวมี ไนเตรตและไนไตรต 
ลูกช้ิน ไสกรอกมี 
สารบอแรกซ/
นํ้าประสานทอง

ถวัลิสง พริกปน

กุงแหง มีอะฟลา
ท็อกซิน

1. สารพิษท่ีพบใน
วัตถุดิบท่ีใชปรุง

 ภาควิชาชีววิทยา   คณะวิทยาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

การทํากะปการทํากะป

ใชเสื่อนํ้ามันปูรองใชเสื่อนํ้ามันปูรอง
ตากกะปตากกะป  ถูกหรือไมถูกหรือไม??

 ภาควิชาชีววิทยา   คณะวิทยาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3.  กินอาหารปนเปอนสารพิษ
ทําใหรางกายทํางานผิดปกติ
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จากการเจาะเลือดพระ  45 รูป ผลปรากฏวา พระมีเลือด
ปกติ 2, ปลอดภัย 19, กลุมเส่ียง 21, ไมปลอดภัย 2 รูป

เพราะมีสารพิษพวกยาฆาแมลงปนเปอนในอาหาร

การทําบุญท่ีอาจเปนการทําบาป

http://www.emkyusei.com/ubon13.htm#top

ยาฆาแมลง

แมงกานีสไดออกไซด 
เปนสารที่มีอันตราย 
ถาเขาสูรางกายจะไปทําลาย
ระบบประสาทของรางกาย 

•ในถานไฟฉาย มีโลหะหนัก
และสารเคมีอันตราย เชน
ปรอทออกไซด

•นิเกิล  ลิเธียม  
•แคดเมียม  ตะก่ัวออกไซด

สารเคมีอันตรายในถานไฟฉาย สูขาวในนาถึงจานขาวและปลา
มลพิษจากบานเรือน

สตรีต้ังครรภ ถากินปลาท่ีมีสารปรอท

สารปรอทจะไปทําลาย
สมองของทารก
ลูกเกิดมา
มีสติปญญาตํ่ากวาอายุ

สารปรอทจากแม
ผานรกสูลูก

มะเรง็ตับ-ลําไส

ตับ

ลําไสใหญ

ทําไมกินปลายางจึงเปนมะเร็งได

1. ใชที่ปงทาดวยสีที่ผสมโลหะหนัก
ตะกั่ว

2. ใชถานที่เผามาจากไมสรางบานเกา
ที่ทาน้ํามันรักษาเนื้อไมมีสารหนู
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www.emedicine.com/plastic/topic521.htm

ไดรับสารกอมะเร็ง
พันธุกรรม

ตรวจดวยตนเอง
ตรวจประจําปโดยแพทย

มะเร็งเตานม

มะเร็งปอด
เนื้อปอดมสีเีขม

มะเรง็เม็ดเลือดขาว โรคภูมิแพ หอบ

สารเคมีปนเปอนในแหลงนํ้าและอาหาร
บางชนิดเปนสารกอมะเร็ง

และทําใหเด็กวัยรุนเปนตุดจริงหรือไม

 ภาควิชาชีววิทยา   คณะวิทยาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ทานอุนอาหารแบบนี้ใชหรือไม?

วางถุงกับขาวในหมอหุงขาว น่ึงในรังถงึ หรือซ้ึงท้ังถุง
อันตราย!  ไดรับสารพิษกลุมโนนิลฟนอล (nonylphenol)
ระวัง!ลูกหลานเปนตุด ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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พลาสติก (PP และ PS)

ใชเสื่อนํ้าใชเสื่อนํ้ามันปูรองตากมันปูรองตากกะปกะป  ถูกหรือไมถูกหรือไม??

ขนมที่น่ึงถาดพลาสติก

ใชพลาสติกผิดวธิี ใชภาชนะและวัสดุไมเหมาะตอการทําอาหารใชภาชนะและวัสดุไมเหมาะตอการทําอาหาร

 ภาควิชาชีววิทยา   คณะวิทยาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปรุงอาหารกับพ้ืน
ไมไดมาตรฐาน
ปรุงอาหารกับพ้ืน
ไมไดมาตรฐาน

อุนอาหารใสในกลองโฟม
ดวยไมโครเวฟ อันตราย

รศ.ดร.เรณู เวชรัชตพิมล    คณะวิทยาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

สารเคมีปนเปอนในแหลงนํ้าและอาหาร
บางชนิดเปนสารกอมะเร็ง

และทําใหเด็กวัยรุนเปนตุดจริงหรือไม

 ภาควิชาชีววิทยา   คณะวิทยาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

Phoenix New Times LLC

การใชปลาและสัตวนํ้าเปนตัวบงช้ีคุณภาพนํ้า

ตรวจผลของสาร เอ็นพีอี
(โนนิลฟนอล อีโทไซเลท,
Nonylphenol ethoxylates,
NPEs) สลายตัวเปน NP ทําให
ปลาเพศผูเปลี่ยนเปนเพศเมีย
สารเอ็นพี (NP) สลายตัวยาก
จึงตกคางนาน

ตรวจผลของสาร เอ็นพีอี
(โนนิลฟนอล อีโทไซเลท,
Nonylphenol ethoxylates,
NPEs) สลายตัวเปน NP ทําให
ปลาเพศผูเปลี่ยนเปนเพศเมีย
สารเอ็นพี (NP) สลายตัวยาก
จึงตกคางนาน

สารเอ็นพี (โนนิลฟนอล, Nonylphenol) ถูกปลอย
ออกมาจากฟลมพลาสติกยืดหอหุมอาหาร 

ทดลองตมฟลมยืดหอหุมอาหาร โดยตมในไมโครเวฟ
แลวใสลงในอางเล้ียงปลา Guppies พบวาไดปลา
เพศเมีย 56.76% สวนกลุมควบคุมมี 53.33%

สารเคมีจากพลาสติก ทําใหปลาเปนตุด

 ชักนําใหเกิดการเปล่ียนเพศเปนเพศเมีย เพราะสามารถ 
 ทําหนาที่คลายฮอรโมนเพศหญิง (oestrogen)
 เพ่ิมการเกิดความผิดปกติของอวัยวะในระบบสืบพันธุ 
 ลดการสรางอสุจิ สมรรถภาพทางเพศลดลง

 ชักนําใหเกิดการเปล่ียนเพศเปนเพศเมีย เพราะสามารถ 
 ทําหนาที่คลายฮอรโมนเพศหญิง (oestrogen)
 เพ่ิมการเกิดความผิดปกติของอวัยวะในระบบสืบพันธุ 
 ลดการสรางอสุจิ สมรรถภาพทางเพศลดลง
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เพศผูเพศผู

เพศเมียเพศเมีย

ลักษณะแตกตางของปลา
Medaka 2 เพศ

ลักษณะแตกตางของปลา
Medaka 2 เพศ

รูปสามเหล่ียม

รูปสี่เหล่ียม

ชองเพศใหญมี 2 ติ่ง

ชองเพศเล็ก
ครีบกลมมน

ครีบแยกแฉก

อสุจิอสุจิ

พบกลุมของไขแทรก
ในเน้ือเยื่อสรางอสุจิ

ปลาไดรับ
สาร4-เอ็นพี
17.7 ไมโคร
กรัม/ลิตร
นาน 60 วัน

A more

พบวาอัณฑะปลา
สรางไขเปนสวนใหญ
พบอสุจิบางใน
บางบริเวณ

ปลาไดรับ
สาร4-เอ็นพี
51.5 ไมโคร
กรัม/ลิตร
นาน 60 วัน

1. สารเคมีเอ็นพีทําใหปลาเปล่ียนเพศจากเพศผูเปนเพศเมยี
2. สารน้ีมีอยูในฟลมพลาสติกยืดหออาหาร
3. เปนที่นาสงสัยวา สารจากพลาสติกอาจปนเปอนมา

กับอาหารและมีผลใหเด็กผูชายเปลี่ยนเปนเพศหญิง
มากข้ึนหรือไม

1. สารเคมีเอ็นพีทําใหปลาเปล่ียนเพศจากเพศผูเปนเพศเมีย
2. สารน้ีมีอยูในฟลมพลาสติกยืดหออาหาร
3. เปนที่นาสงสัยวา สารจากพลาสติกอาจปนเปอนมา

กับอาหารและมีผลใหเด็กผูชายเปลี่ยนเปนเพศหญิง
มากข้ึนหรือไม

ผลการทดลองแสดงใหเห็นวา

อันตรายถา
ใชพลาสติก
ผิดวิธี

4. ใชพลาสติกอยางไรใหปลอดภัย

จะใชพลาสติกใหปลอดภัยไดอยางไร ?

เราคงหนีพลาสติกไมพน
พลาสติกเขามามีบทบาทในชวีติประจําวันมากขึ้น
เพราะเบา ราคาถูก ผลิตไดหลากหลาย มีขอบขาย
การใชงานกวางขวาง

 มีอะไรในพลาสติกท่ีจะปนเปอนมาในอาหาร

 ภาควิชาชีววิทยา   คณะวิทยาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ไมใชโฟมใสอาหารไดหรือไม ?
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ทําไมจึงตองใชพลาสติกใหถูกวิธี

เพราะสารเคมีท่ีใชในการผลิตสามารถละลาย หลุด
ออกมาเจือปนกับอาหารได จึงอันตรายตอผูบริโภค
เกณฑมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสขุ : ตองไม
ตรวจพบวามีปรมิาณโลหะหนักบางชนิดเกิน 
มาตรฐาน เชน

 ตะก่ัว  แคดเมียม  ดีบุก  แบเรียม
 พบไดไมเกิน 50 ไมโครกรัม/กรัม

บรรจุภัณฑท่ีดี

••ตองปลอดภัยกับชีวิตตองปลอดภัยกับชีวิต
••ตองเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมตองเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

รศ.ดร.เรณู เวชรัชตพิมล    คณะวิทยาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ทําไมบานเราจึงนยิมใชกลองโฟมใสอาหาร
ทานทราบหรือไม  โฟมไมยอยสลาย

ทําไมบานเราจึงนยิมใชกลองโฟมใสอาหาร
ทานทราบหรือไม  โฟมไมยอยสลาย

เศษกระดาษ                 2-5 เดือน
 เปลือกสม                        6 เดือน
 ถวยกระดาษเคลือบ         5 ป 
กนบุหรี่                          12 ป 
รองเทาหนัง               25-40 ป 
กระปองอลูมิเนียม     80-100 ป 
ถุงพลาสติก                     450 ป 
โฟม                          ไมยอยสลาย

เศษกระดาษ                 2-5 เดือน
 เปลือกสม                        6 เดือน
 ถวยกระดาษเคลือบ         5 ป 
กนบุหรี่                          12 ป 
รองเทาหนัง               25-40 ป 
กระปองอลูมิเนียม     80-100 ป 
ถุงพลาสติก                     450 ป 
โฟม                          ไมยอยสลาย

 ขยะและระยะเวลายอยสลาย ขยะและระยะเวลายอยสลาย
ปญหาดานขยะของพลาสติกและโฟมปญหาดานขยะของพลาสติกและโฟม

กรมวิทยาศาสตรการแพทยเตือนใชโฟมบรรจุอาหาร
ขณะรอนจัดโดยเฉพาะอาหารทอดดวยน้ํามัน 
ระวังภาชนะหลอมละลายอาจจะเกิดสารกอมะเร็ง 
"สไตรีน“ (พลาสติกท่ีใชผลิตกลองโฟม) ปนเปอนอาหาร 
แนะผูบริโภคควรใหความสําคัญใชถุงรอนแทน 

กรมวิทยาศาสตรการแพทยเตือนใชโฟมบรรจุอาหาร
ขณะรอนจัดโดยเฉพาะอาหารทอดดวยน้ํามัน 
ระวังภาชนะหลอมละลายอาจจะเกิดสารกอมะเร็ง 
"สไตรีน“ (พลาสติกท่ีใชผลิตกลองโฟม) ปนเปอนอาหาร 
แนะผูบริโภคควรใหความสําคัญใชถุงรอนแทน 
สไตรีนละลายมากหรือนอยเมื่อโฟมสัมผัสกับอาหาร
1. ระยะเวลานาน----ยิ่งละลายออกมาปนมาก
2. ไขมันในอาหารยิ่งสูง----ยิ่งละลายไดดี ออกมามาก
3. อุณหภูมิอาหารรอนมาก-----ยิ่งละลายออกมาก

สไตรีนละลายมากหรือนอยเมื่อโฟมสัมผัสกับอาหาร
1. ระยะเวลานาน----ยิ่งละลายออกมาปนมาก
2. ไขมันในอาหารยิ่งสูง----ยิ่งละลายไดดี ออกมามาก
3. อุณหภูมิอาหารรอนมาก-----ยิ่งละลายออกมาก

เตือนใชโฟมบรรจุอาหารรอน ระวัง !!จะเปนมะเร็ง
ขาวจาก  นสพ. ผูจัดการ 9 ก.พ. 49

เตือนใชโฟมบรรจุอาหารรอน ระวัง !!จะเปนมะเร็ง
ขาวจาก  นสพ. ผูจัดการ 9 ก.พ. 49

ใชผ
ิดวิธี

 ภาควิชาชีววิทยา   คณะวิทยาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ทําไมอาหารฝร่ังท่ีเขามาขายในประเทศไทย
ไมใชกลองโฟมใสอาหาร รอนและมัน

รศ.ดร.เรณู เวชรัชตพิมล    คณะวิทยาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ใชพลาสติกใสอาหาร หรือ 
พลาสติกแบงเปนชนิดใหญ ๆ  7 ชนิด 
มีหมายเลขกํากับ ผลิตข้ึนมาใชงานตางกัน
พลาสติกแบงเปนชนิดใหญ ๆ  7 ชนิด 
มีหมายเลขกํากับ ผลิตข้ึนมาใชงานตางกัน

ใชพลาสติกที่ผลิตมาใสอาหาร เพ่ือใสอาหารเทาน้ัน
ไมควรมีสี ยกเวนการขออนุญาตผลิตเปนพิเศษ
นําพลาสติกสีสด สีดํา มาใสอาหาร ใสอาหาร
รสเปรี้ยว นํ้าจ้ิมใสนํ้าสม อาหารหมักดอง
ใสหมูหมัก อาหารหมักดอง นํ้าจ้ิมรสเปรี้ยว

ใชพลาสติกที่ผลิตมาใสอาหาร เพ่ือใสอาหารเทาน้ัน
ไมควรมีสี ยกเวนการขออนุญาตผลิตเปนพิเศษ
นําพลาสติกสีสด สีดํา มาใสอาหาร ใสอาหาร
รสเปรี้ยว นํ้าจ้ิมใสนํ้าสม อาหารหมักดอง
ใสหมูหมัก อาหารหมักดอง นํ้าจ้ิมรสเปรี้ยว

ถุงพลาสติกใสอาหาร
หามนําถุงเย็นมาใสอาหารรอน
หามนําถุงอาหารไปอุนท้ังถุงพลาสติก เชน 
วางบนปากหมอหุงขาว น่ึงท้ังถุง ไมโครเวฟทั้งถุง
หามนําถงุกอบแก็บมาใสอาหาร ใสหมูหมัก 
ใสอาหารท่ีโดยตรง เชน ใสขาวโพดตมรอน ๆ ท่ี
ปลอกเปลือกออกแลว ใสปาทองโก ใสกลวยทอด
หามนําถงุดํามาใสอาหาร

หามนําถุงเย็นมาใสอาหารรอน
หามนําถุงอาหารไปอุนท้ังถุงพลาสติก เชน 
วางบนปากหมอหุงขาว น่ึงท้ังถุง ไมโครเวฟทั้งถุง
หามนําถงุกอบแก็บมาใสอาหาร ใสหมูหมัก 
ใสอาหารท่ีโดยตรง เชน ใสขาวโพดตมรอน ๆ ท่ี
ปลอกเปลือกออกแลว ใสปาทองโก ใสกลวยทอด
หามนําถงุดํามาใสอาหาร

 หามนําถงัใสสี กระบอกใสยาฆาแมลงมาใสอาหาร
 นําถุงพลาสติกชนิดใสอาหารเย็น มาใสอาหารรอน

การใชภาชนะใสอาหารผิดทําใหอาหารปนเปอนสารพิษการใชภาชนะใสอาหารผิดทําใหอาหารปนเปอนสารพิษ

ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร ระวังการปนเปอนโลหะหนักในอาหารระวังการปนเปอนโลหะหนักในอาหาร

- สารตะกัว่
จากหมึกพิมพ

- สารพิษจากพลาสติก

--  สารตะกัว่สารตะกัว่
จากหมึกพิมพจากหมึกพิมพ

--  สารพิษจากพลาสติกสารพิษจากพลาสติก

สารปนเปอนอาหารจากภาชนะ

อันตรายจากสารพิษ
เมื่อนําขวดพลาสติกกลับมาใชซํ้า (reuse) 

ไมใชวิธีประหยัดท่ีปลอดภัย
วิธีนํากลับไปใชทําผลิตภัณฑอ่ืน (recycle) ดีกวา 

ภาควิชาชีววิทยา    คณะวิทยาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ขวดพลาสติกใสใสนํ้าดื่มขายท่ัว ๆ ไป

1. ผลิตมาเพ่ือใหใชเพียงคร้ังเดยีว ไมควรวางไวในท่ีรอน
 เชน ไดรับแจกนํ้าจากปมแลวท้ิงไวในรถท่ีจอดกลางแดด
นําขวดใสนํ้ามีน นํ้าปลาท่ีใสในขวด
2. มีรายงานการนําขวดมาใชซํ้านาน ๆ แลวเกิด
การเจ็บปวยเสยีชีวิตจากสารปนเปอนที่ออกมา
กับพลาสติก

3. ถาตองการใชขวดพลาสติกใสนํ้าแชเย็น  ควรใช



9

บีพีเอ (bisphenol A) พบในขวดนมบีพีเอ (bisphenol A) พบในขวดนม

ทําใหเด็กหญิงเปนสาวเร็ว กระตุนตอมนํ้านม 
เพศชายมีฮอรโมนเพศลดลง ลดการสรางอสุจิ
เปล่ียนพฤติกรรมทางเพศ   ตอมลูกหมากโต
พบความสัมพันธของ BPA ตอมะเร็ง
เตานม พบวาไปรบกวนการทํางานของ
ฮอรโมนเพศหญิงช่ือ เอสโตรเจน 

ทําใหเด็กหญิงเปนสาวเร็ว กระตุนตอมนํ้านม 
เพศชายมีฮอรโมนเพศลดลง ลดการสรางอสุจิ
เปล่ียนพฤติกรรมทางเพศ   ตอมลูกหมากโต
พบความสัมพันธของ BPA ตอมะเร็ง
เตานม พบวาไปรบกวนการทํางานของ
ฮอรโมนเพศหญิงช่ือ เอสโตรเจน 

พลาสติกชนิดใดปลอดภัยเมื่อใชบรรจุอาหาร
และเคร่ืองด่ืม

พลาสติกชนิดใดปลอดภัยเมื่อใชบรรจุอาหาร
และเคร่ืองด่ืม

PET

PVC

เบอร 1, 2, 4, 5 ใชไดปลอดภัยกวาเบอรอ่ืน ๆ

พีวีซี พีเอส-โฟม ชนิดอ่ืน ๆ

พีพีแอลดีพีอีเอชดีพีอี
ควรหลีกเลีย่งการใชพลาสติก 3, 6, 7 ใสอาหารควรหลีกเลีย่งการใชพลาสติก 3, 6, 7 ใสอาหาร

ประเภทของพลาสติกสังเคราะหประเภทของพลาสติกสังเคราะห

1. พลาสติก ทีเอส (TS ยอมาจาก Thermosetting )  :
 หลอมเหลวและข้ึนรูปไดครั้งเดียว 
 ไมสามารถนํามารีไซเคิลหรอืนํากลับมา
หลอมใชใหมได เชน เมลามีน โพลีเอสเตอร 
ยูเรียฟอรมัลดีไฮด  เบเคไลต อีพอกซี

1. พลาสติก ทีเอส (TS ยอมาจาก Thermosetting )  :
 หลอมเหลวและข้ึนรูปไดครั้งเดียว 
 ไมสามารถนํามารีไซเคิลหรอืนํากลับมา
หลอมใชใหมได เชน เมลามีน โพลีเอสเตอร 
ยูเรียฟอรมัลดีไฮด  เบเคไลต อีพอกซี

2. พลาสติก ทีพี (TP ยอมาจาก Thermoplastic) 
 เมื่อไดรับความรอนจะออนตัวและหลอม
 นํามารีไซเคิลได แตหามใชงานกับอุณหภูมิสูงๆ
เชน โพลีสไตรีน โพลีเอทิลีน โพลีโพรพิลีน 
โพลีไวนิลคลอไรด ไนลอน 

2. พลาสติก ทีพี (TP ยอมาจาก Thermoplastic) 
 เมื่อไดรับความรอนจะออนตัวและหลอม
 นํามารีไซเคิลได แตหามใชงานกับอุณหภูมิสูงๆ
เชน โพลีสไตรีน โพลีเอทิลีน โพลีโพรพิลีน 
โพลีไวนิลคลอไรด ไนลอน คณะวิทยาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

กาซผานไดยาก
 ทนอุณหภูมิได 70-100o ซ 
ขวดนํ้าด่ืม 
ขวดนํ้าปลา
ขวดนํ้ามันพืช 

พลาสติกรีไซเคิลพลาสติกรีไซเคิล  (TP)(TP)

• Polyethylene Terephthalate (PETE) 

(1)  โพลีเอทิลีน (PET หรือ PETE)(1)  โพลีเอทิลีน (PET หรือ PETE)
สัญลักษณ คือ 1  ใส แข็ง

 ทน  เหนียว

คณะวิทยาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ขวดพลาสติกใสใสนํ้าดื่มขายท่ัว ๆ ไป

1. ผลิตมาเพ่ือใหใชเพียงคร้ังเดยีว ไมควรวางไวในท่ีรอน
 เชน ไดรับแจกนํ้าจากปมแลวท้ิงไวในรถท่ีจอดกลางแดด
นําขวดใสนํ้ามีน นํ้าปลาท่ีใสในขวด
2. มีรายงานการนําขวดมาใชซํ้านาน ๆ แลวเกิด
การเจ็บปวยเสยีชีวิตจากสารปนเปอนที่ออกมา
กับพลาสติก

3. ถาตองการใชขวดพลาสติกใสนํ้าแชเย็น  ควรใช

การนําขวดพลาสติกบรรจุนํ้า : ขวด PET มาใชซ้ํา

 ขวดน้ีผลิตเพ่ือเพียงคร้ังเดียวเทาน้ัน
 ไมควรเก็บไวนานกวา 2-3วัน (7 วันถอืวานานท่ีสุด)
และตองเก็บไวใหหางจากความรอน 

ท่ีเมืองดูไบ เม่ือเด็กหญิงอายุ 12 ปเสียชวีิตหลังจาก
 ใชขวด PET (Polyethylene terephthalate )ใสนํ้า
 ไปกินท่ีโรงเรียนนาน 16 เดือน

 การลางขวดนํ้าซํ้าๆและลางโดยการเขยาขวด
 เปนสาเหตุของการเสื่อมตัวของพลาสติกและ
 มีสารกอมะเร็งเจือปนในนํ้าดื่ม

รศ.ดร.เรณู เวชรัชตพิมล    คณะวิทยาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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 ทนอุณหภูมิได 105o ซ
 ขวดแชมพู ขวดนม
 ถุงรอนชนิดขุน
 ถุงกอปแกป (หามใสอาหารโดยตรง) ถุงขยะสีดํา 

• High Density Polyethylene (HDPE)

พลาสติกรีไซเคิลพลาสติกรีไซเคิล  (TP)(TP)
(2) โพลีเอทิลีนความหนาแนนสูง (HDPE)(2) โพลีเอทิลีนความหนาแนนสูง (HDPE)

สัญลักษณ คือ 2
 มีความหนาแนนสูง 
 คอนขางนิ่ม 
 เหนียว ทนแรงอัดไมแตกงาย

คณะวิทยาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ทนเย็น- รอนไมเกิน -20 ถึง 80o ซ
 แผนฟลมหออาหาร
 สายยาง
 ทอพีวีซี
 พรม

พลาสติกรีไซเคิลพลาสติกรีไซเคิล  (TP)(TP)
(3) โพลีไวนิลคลอไรด (PVC)(3) โพลีไวนิลคลอไรด (PVC)

สัญลักษณ คือ 3 ท้ังแข็งและนิ่ม 
 มีสีสันสวยงาม

คณะวิทยาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

* สารเคมีช่ือ ทาเลท (phthalates) เปนสารท่ีเติมใน
พีวีซี (PVC) เพ่ือใหออนตัวและยืดหยุน 
* 95% ใชกับพีวีซี และพบวาประมาณ 
1% ของทาเลทท่ีผสมในพีวีซีหลุดออกมา  
* ทาเลทที่ใชมาก คือ DEHP [di(2-ethylhexyl)
phthalate] ซ่ึงเปนสารท่ีพบวาทําลายไตและตับ 
ของสัตวทดลอง

* สารเคมีช่ือ ทาเลท (phthalates) เปนสารท่ีเติมใน
พีวีซี (PVC) เพ่ือใหออนตัวและยืดหยุน 
* 95% ใชกับพีวีซี และพบวาประมาณ 
1% ของทาเลทที่ผสมในพีวีซีหลุดออกมา  
* ทาเลทที่ใชมาก คือ DEHP [di(2-ethylhexyl)
phthalate] ซ่ึงเปนสารท่ีพบวาทําลายไตและตับ 
ของสัตวทดลอง
* องคกรดานส่ิงแวดลอมของอเมริการะบุวาเปน
สารกอมะเร็งในคน และมีความสัมพันธกับการเกิด
มะเร็งของคนงานในโรงงานผลิตพีวีซี

* องคกรดานส่ิงแวดลอมของอเมริการะบุวาเปน
สารกอมะเร็งในคน และมีความสัมพันธกับการเกิด
มะเร็งของคนงานในโรงงานผลิตพีวีซี

 ถุงน้ําแข็ง ถุงใสอาหาร ซองบะหม่ี
 แผนฟลมหออาหาร

  พลาสติกรีไซเคิลพลาสติกรีไซเคิล  (TP)(TP)
(4) โพลีเอทิลีนความหนาแนนตํ่า (LDPE)(4) โพลีเอทิลีนความหนาแนนตํ่า (LDPE)

สัญลักษณ คือ 4
 นิ่มกวา HDPE 
ใส เหนียว ยืดตัวไดระดับหนึ่ง
 กันอากาศ ความชื้นไดดี 

• Low Density 
Polyethylene (LDPE) 

หามหอหุมอาหารอุนไมโครเวฟ
หามสัมผัสอาหารมีไขมัน แอลกอฮอล คณะวิทยาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

พลาสติกรีไซเคิลพลาสติกรีไซเคิล  (TP)(TP)

(5) โพลีโพรพิลนี (PP)(5) โพลีโพรพิลนี (PP) สัญลักษณ คือ 5
 กันความชื้น
 แข็งและเหนียวจึงคงรูปไดดี
ทนเย็น-รอนไมเกิน -30-130o ซ 
ถุงรอน-เย็นชนิดบรรจุอาหาร
 ถวย จาน ชาม กลองพลาสติก
 แกวนํ้าเย็น (หามใสนํ้ารอน)
 เขาไมโครเวฟไดถามีสัญลักษณ
 อุปกรณไฟฟา คณะวิทยาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ใตกลอง-ฝากลอง บอกอะไร?

ใตกลอง

 ใชอุนอาหารใน
ไมโครเวฟ

 บอกชนิดพลาสติก

ฝากลองฝา
เปดฝากลองกอนนําเขาอุนในไมโครเวฟ

MICRON WARE

ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

กลองใสอาหารสวนใหญทําจาก PPกลองใสอาหารสวนใหญทําจาก PP
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พลาสติกรีไซเคิลพลาสติกรีไซเคิล  (TP)(TP)

(6) โพลีสไตรีน (PS)(6) โพลีสไตรีน (PS) สัญลักษณ คือ 6
 ใส แข็งแตเปราะแตกงาย 
ใชทําเปนโฟมได
 ทนเย็น-รอนไมเกิน 
-20 ถึง 80oซ 
 กลองโฟม
 กลองไอศกรีม
กลองกลองโฟมโฟม  หามใสอาหารรอนจัดหามใสอาหารรอนจัด  ทอดดวยน้ํามันทอดดวยน้ํามัน
ควรใชคร้ังเดียวควรใชคร้ังเดียว คณะวิทยาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

1. 1. พลาสติกรีไซเคิลพลาสติกรีไซเคิล  (TP)(TP)

(7) พลาสติกกลุมอื่น ๆ(7) พลาสติกกลุมอื่น ๆ สัญลักษณ คือ 7

เปนพลาสติกอื่น ๆ นอกเหนือจาก 6 กลุม
 เกิดจากการผสมพลาสติกชนิดตางๆ 
ตามวัตถุประสงคการใชงาน

มีมากมายหลากหลายรูปแบบ 

คณะวิทยาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เกมสคุณชาย-คุณนายรอบรู
ฉลาดใชพลาสติก ขยะโฟม

และพลาสติก

รศ.ดร.เรณู เวชรัชตพิมล    คณะวิทยาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปญหาขยะลนเมืองและ ยอยสลายยากปญหาขยะลนเมืองและ ยอยสลายยาก

เศษอาหาร        34.16%
พลาสติก โฟม  20.75 %
เศษกระดาษ     13.58%

เศษอาหาร        34.16%
พลาสติก โฟม  20.75 %
เศษกระดาษ     13.58%

บานเรือน ขยะ 0.94 กก./คน/วัน 
ภาชนะบรรจุอาหารที่ไดมาตรฐาน
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ไมมีสี

เลือกใชภาชนะบรรจุอาหาร ใหปลอดภยัตอผูบริโภค

ศูนยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีรัฐรวมเอกชน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
50 พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท 0-2579-4956, 0-2579-6111
โทรสาร 0-2561-1999

ภาชนะจากแปงมนัสําปะหลัง

ภาชนะทําจากชานออย

กลองกระดาษกลองกระดาษ

รศ.ดร.เรณู เวชรัชตพิมล    คณะวิทยาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ภาชนะบรรจุจากภูมิปญญาไทยภาชนะบรรจุจากภูมิปญญาไทย
แสดงถึงวัฒนธรรมท่ีประณีตแสดงถึงวัฒนธรรมท่ีประณีต  ดีงามดีงาม  และรักษาส่ิงแวดลอมและรักษาส่ิงแวดลอม

ของไทย ปลอดภัย ยอยสลายงาย

กินผักพ้ืนบาน ตานมะเร็ง

สาร
ตาน
อนุมูล
อิสระ

สาร
ตาน
อนุมูล
อิสระ

'' สมุนไพรไทยน้ีมีคามาก 
พระเจาอยูหัวทรงฝากใหรักษา 
แตปูยาตายายใชกันมา 
ควรลูกหลานรูคาใชสืบไป 
เปนเอกลักษณของชีวิตควรศึกษา 
วิจัยยาประยุกตใชใหเหมาะสม 
รูประโยชนรูคุณโทษสมุนไพร 
เพ่ือคนไทยอยูรอดตลอดกาล..."

กินผักพ้ืนเมือง ไมเปลืองชีวิต

พระราชนิพนธในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

ฝร่ังขี้นกฝร่ังขี้นก

สารสําคญัท่ีมีอยูในฝรั่งสีชมพูน้ัน 
มีวิตามิน A  การมองเห็น การเจริญเติบโตของกระดูก 
และการสรางเซลล ควบคุมอณุหภูมิคุมกันของรางกาย
มีวิตามิน C ท่ีมีมากกวาสมถึง 5 เทาในปริมาณท่ีเทากัน 

สารสําคญัท่ีมีอยูในฝรั่งสีชมพูน้ัน 
มีวิตามิน A  การมองเห็น การเจริญเติบโตของกระดูก 
และการสรางเซลล ควบคุมอณุหภูมิคุมกันของรางกาย
มีวิตามิน C ท่ีมีมากกวาสมถึง 5 เทาในปริมาณท่ีเทากัน 
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1. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. กองเผยแพรและควบคุมการโฆษณา.
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