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ฉลากเขียว (green label หรือ eco-label) 
 
“ฉลากเขียว” คือ ฉลากที่ใหกับผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย

กวา เม่ือนํามาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑที่ทําหนาที่อยางเดียวกัน  
ขอดีของการมีฉลากเขียวติดอยูบนผลิตภัณฑก็คือ ใชเปนเครื่องหมายใหกับผูบริโภคทราบ

วาผลิตภัณฑนั้นเนนคุณคาทางสิ่งแวดลอม ผูบริโภคจะไดเลือกซื้อถูกตองตามวัตถุประสงค ใน
สวนผูผลิตหรือผูจัดจําหนายจะไดรับผลประโยชนในแงกําไรเนื่องจากมีการบริโภคผลิตภัณฑ
เหลานั้นมากขึ้น ผลักดันใหผูผลิตรายอื่นๆ ตองแขงขันกันปรับปรุงคุณภาพของสินคาหรือบริการ
ของตนในดานเทคโนโลยีโดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ ทั้งน้ีเพ่ือใหเกิดการ
ยอมรับของประชาชน และสงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแกผูผลิตเองในระยะยาว ฉลากเขียวจึง
เปนเครื่องมืออยางหนึ่งที่ชวยปองกันรักษาธรรมชาติผานทางการผลิตและการบริโภคของ
ประชาชน 

 
โครงการฉลากเขียวของประเทศไทย  
ฉลากเขียวเริ่มใชเปนครั้งแรกในประเทศเยอรมนีตั้งแตป พ.ศ. 2520  และไดรับการ

ตอบสนองจากผูบริโภคชาวเยอรมันเปนอยางดี ปจจุบันประเทศตาง ๆ มากกวา 20 ประเทศไดมี
การจัดทําโครงการฉลากเขียว 

สําหรับประเทศไทยคณะกรรมการนักธุรกิจเพ่ือสิ่งแวดลอมไทย (Thailand Business 
Council for Sustainable Development, TBCSD) ไดริเร่ิมโครงการฉลากเขียว เม่ือเดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2536 และไดรับความเห็นชอบและความรวมมือจากกระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม และองคกรเอกชนอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ใหปฏิบัติ
ออกมาเปนรูปธรรม จึงนับวาเปนโครงการที่เกิดจากการรวมมือระหวางภาครัฐบาล เอกชน และ
องคกรกลางตาง ๆ โดยมีสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและสถาบันสิ่งแวดลอมไทย
ทําหนาที่เปนเลขานุการ 

 
หลักการในการคัดเลือกผลิตภัณฑ 

• เปนผลิตภัณฑที่ใชเพ่ือการอุปโภคบริโภคทั่วไปในชีวิตประจําวัน 

• คํานึงถึงผลกระทบของผลิตภัณฑที่มีตอสิ่งแวดลอม และคุณประโยชนทางสิ่งแวดลอม
ที่ไดรับเม่ือผลิตภัณฑนั้นถูกจําหนายออกสูตลาด 

• มีวิธีการตรวจสอบที่ไมยุงยากและไมเสียคาใชจายสูง ในการประเมินคุณภาพของ
ผลิตภัณฑทางสิ่งแวดลอมตามที่กําหนดไวในขอกําหนด 

• เปนผลิตภัณฑที่ผูผลิตมีทางเลือกอ่ืนในการผลิตที่จะทําให เกิดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมนอยกวา 
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ผลิตภัณฑฉลากเขียว 
ผลิตภัณฑที่ไดรับการคัดเลอืกใหออกขอกําหนดสําหรับขอรับฉลากเขียว ไดแก 
 

1. ผลิตภัณฑพลาสติกแปรใชใหม 2. หลอดฟลูออเรสเซนซ 3. ตูเย็น 

4. สี 5. เครื่องสุขภัณฑ 6. แบตเตอร่ีปฐมภูมิ 

7. เครื่องปรับอากาศ 8. กระดาษ 9. สเปรย 

10. ผลิตภัณฑซักผา 11. กอกน้ําและอุปกรณประหยัดนํ้า 12. คอมพิวเตอร 
13. เครื่องซักผา 14. ฉนวนกันความรอน 15. ฉนวนยางกันความรอน 

16. มอเตอร 17. ผลิตภัณฑทําจากผา 18. บริการซักน้ําและซักแหง 
19. แชมพู 20. ผลิตภัณฑทําความสะอาดถวยชาม 21. นํ้ามันหลอลื่น 

22. เครื่องเรือนเหล็ก 23. ผลิตภัณฑที่ทําจากไมยางพารา 24. บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส 
25. สบู 26. ผลิตภัณฑทําความสะอาดพื้นผิว 27. ผลิตภัณฑลบคําผิด 

28. เครื่องถายเอกสาร 29. สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 30. เครื่องเขียน 

31. ตลับหมึก 32. ปุยอินทรียและปุยชีวภาพ 33. สีเคลือบกระเบ้ืองมุงหลังคา 
34.  35.  36. โทรศัพทมือถือ เครื่องโทรสาร รถยนตน่ัง 

37. เครื่องรับโทรทัศน 38.  39. เครื่องพิมพ เครื่องเลน/บันทึกสัญญาณภาพและเสียง 

40. แผนอัดสําหรับงานอาคาร ตกแตง และ 
     อุตสาหกรรมเครื่องเรือน 

41.  42. กระเบ้ืองซีเมนตมุงหลังคา เครื่องดับเพลิง 

43. กระเบ้ืองดินเผามุงหลังคา 44.  45. กระเบ้ืองคอนกรีตมุงหลังคา แผนยิปซัม 

46.  หมึกพิมพ 47.  ทอประปาพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีน 48.  ซีเมนตบอรด

 
ปจจัยที่ใชพิจารณาเพื่อออกขอกําหนด 
ขอกําหนดของผลิตภัณฑที่กําหนดขึ้น จะแตกตางไปตามประเภทของผลิตภัณฑและความ

เสียหายของสิ่งแวดลอมในแงมุมตาง ๆ ที่เกิดจากผลิตภัณฑนั้น ๆ โดยทั่วไปจะคํานึงถึง 
ขอกําหนดของผลิตภัณฑที่กําหนดขึ้น จะแตกตางไปตามประเภทของผลิตภัณฑและความ

เสียหายของสิ่งแวดลอมในแงมุมตาง ๆ ที่เกิดจากผลิตภัณฑนั้น ๆ โดยทั่วไปจะคํานึงถึง 

• การจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งที่สามารถนํากลับมาใชไดใหม 
(renewable resources) และที่ไมสามารถนํากลับมาใชไดใหม (nonrenewable 
resources)  

• การลดภาวะมลพิษทางสิ่งแวดลอมที่เปนปญหาที่สําคัญของประเทศ โดยสงเสริมใหมี
การผลิต การขนสง การบริโภค และการกําจัดทิ้งหลังใชแลวอยางมีประสิทธิภาพ 

• การนําขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะอันตรายกลับมาใชประโยชนอยางอ่ืน (reuse) หรือ 
แปรสภาพกลับมาใชใหม (recycle) 
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การสมัครขอใชฉลากเขียว 
การขอใชฉลากเขียวเปนการดําเนินการดวยความสมัครใจของผูผลิต ผูจัดจําหนาย หรือผู

ใหบริการที่ตองการแสดงความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม ไมมีกฎหมายบังคับ ผูประสงคจะสมัคร
ขอใชฉลากเขียว สามารถซื้อใบสมัครชุดละ 500 บาท เพ่ือกรอกขอความ และแนบเอกสารตางๆ 
ตามที่ระบุในขอกําหนดเพื่อยื่นขอใชเครื่องหมายฉลากเขียว และชําระคาธรรมเนียมในการสมัคร 
1,000 บาท ตอรุน หรือแบบ หรือเครื่องหมายการคา สถาบันสิ่งแวดลอมไทยและสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมจะตรวจสอบเอกสารและหลักฐานตางๆ  และจัดทําสัญญา
อนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองฉลากเขียวในการโฆษณาและติดที่ผลิตภัณฑ  เม่ือผลิตภัณฑผาน
การตรวจสอบตามขอกําหนดแลว  ผูสมัครจะตองชําระคาธรรมเนียมการใชฉลากเขียวเปนจํานวน
เงินปละ 5,000 บาท ตอรุนหรือแบบ  โดยมีวาระการอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองฉลากเขียว 
ไมเกิน 3 ป  

 

หากมีขอสงสัยเกี่ยวกับฉลากเขียวสามารถติดตอสอบถามไดที่ : 
สํานักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว สถาบันส่ิงแวดลอมไทย 

16/151  เมืองทองธานี ถ.บอนดสตรีท อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี  11120 
โทรศัพท 0-2503-3333 ตอ 303, 306, 315, 316, 329  

โทรสาร 0-2504-4826 ถึง 8  
หรือ www.tei.or.th
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คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะที่ 48 
โครงการฉลากเขียว 

ผลิตภัณฑทอประปาพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีน 
 

ประธานคณะอนุกรรมการเทคนิค 
นางจินตนา  ลกีิจวัฒนะ    กรมวิทยาศาสตรบริการ   
  

คณะอนุกรรมการเทคนิค 
นายรพีรฐั  ธัญวัฒนพรกุล สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.) 
นางปราณี  นิม่มะโน 

นายนรพงศ วรอาคม สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

ดร.ปารมี  เพ็งปรีชา 
นางสาววีรณัฐ  มีสุข    สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยีแหงประเทศไทย 
นายชานัน  ติรณะรัต 

นายขจรศักดิ์  โกศลมนตร ี   กรมควบคุมมลพิษ 

ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย  สุริยจันทราทอง 
นางมีนา  พิทยโสภณกิจ    สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดลอมแหง 

ประเทศไทย 
ดร.เปรมฤดี  กาญจปยะ 

 นางสาวหนึ่งฤทัย พานิชชวลติ   ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ 
      แหงชาติ 

นายอภิชาติ  จาํปา 
นายสิธร  เสนาะจิตต    บริษัท ไทย-เอเชีย พี.อี.ไพพ จํากัด 

นายธีระพนธ  เจริญพพิัฒน 
นายแสงไชย  โตวิเศษ    บริษัท อุตสาหกรรมทอน้ําไทย จํากัด 

นางสาวจารุณี  อนนัตสุขสกุล 
นายนพดล  ธรรมนิยม    บริษัท วิคแอนด ฮุคลนัด จํากัด  
      (มหาชน) 

 

ผูแทนคณะกรรมการโครงการฉลากเขียว 
นางสาวถนอมลาภ รัชวัตร    ฝายเลขานุการโครงการฉลากเขียว 

     นางสาวเหมือนจิตต วิเชษฐะพงศ   สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 
  นางสาวอรอุมา พิสิทธิ์ศักดิ์    
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ขอกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑทอประปาพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีน 
TGL-48-11 
จัดทําโดย 

คณะอนุกรรมการเทคนคิคณะที่ 48 
โครงการฉลากเขียว 

 

 
1. เหตุผล  
  

 ผลิตภัณฑทอประปาพลาสติกสามารถทําไดจากพลาสติกหลายประเภท แตละประเภทจะมี
ขอไดเปรียบและขอเสียเปรียบแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับคุณสมบัติของพลาสติกชนิดนั้นๆ ทั้ง
ในดานการผลิต การใชงาน และการจัดการหลังการใชงาน ตลอดจนผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม สําหรับการเดินทอที่อยูใตดินที่บริเวณใตอาคาร นิยมใชทอประปาพลาสติก
ประเภทพอลิเอทิลีนซ่ึงมีคุณสมบัติพิเศษในการบิดงอโคงได ในกรณีเดินผานเสาตอมอ หรือ
คานคอดินซ่ึงมีขอตอนอย ซึ่งในระหวางการผลิตทอประปาพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีนน้ัน 
จะเกิดมลพิษในดานตางๆ อีกทั้งอันตรายจากสารเคมีจํานวนมากที่นํามาใชในกระบวนการ
ผลิต รวมถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเม่ือทอประปาพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีนน้ันถูกทิ้งสู
สิ่งแวดลอมเม่ือหมดอายุการใชงานแลว 

 
 ดังน้ัน การกําหนดใหผลิตภัณฑทอประปาพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีนที่ไดรับฉลากเขียว 

เปนผลิตภัณฑที่สะอาด จํากัดการใช และควบคุมการปลดปลอยสารเคมีอันตรายตางๆ จะ
ชวยเพิ่มความปลอดภัยตอผูบริโภคและลดการปนเปอนของสารเคมีที่มีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม 

   
2. ขอบเขต 
 
 ทอประปาพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีนในที่นี้ครอบคลุมเฉพาะทอประปาพอลิเอทิลีนความ

หนาแนนสูงที่มีขนาดระบุตั้งแต 16 มิลลิเมตร ถึง 1600 มิลลิเมตร ครอบคลุมชั้นคุณภาพ 
PN 3.2, PN 4, PN 6, PN 6.3, PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16, PN 20 และ PN 25 

 
3. บทนิยาม 

 
ทอประปาพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีน หมายถึง ทอที่ทําดวยพอลิเอทิลีนความหนาแนนสูง 
(HDPE) ที่มีความหนาแนนไมนอยกวา 0.950 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร 
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4. ขอกําหนดทั่วไป 
 

4.1 ตองไดรับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมทอพอลิเอทิลีนสําหรับน้ําดื่ม 
มาตรฐานเลขที่ มอก. 982 หรือ ผานการทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมดังกลาว หรือ มาตรฐานระดับประเทศที่เทียบเทาหรือสูงกวา
มาตรฐานเลขที่ มอก.982 หรือ มาตรฐานระหวางประเทศ 

4.2 ในกระบวนการผลิต การขนสง และการกําจัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตตอง
เปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของทางราชการ 

 
5. ขอกําหนดพิเศษ 
 

5.1  ตองไมมีสารพิษ (toxic substance) เปนสวนผสมอยูในผลิตภัณฑ กลุมสารพิษดังกลาว 
ไดแก   

- R45 (อาจกอใหเกิดมะเร็ง) 
- R46 (อาจกอใหเกิดผลกระทบตอการถายทอดทางพันธุกรรม) 
- R48 (เปนอันตรายรายแรง เม่ือไดรับติดตอเปนเวลานาน) 
- R61 (อาจเปนอันตรายตอการปฏิสนธ)ิ 
- R63 (อาจเปนไปไดที่ทําใหเกิดอันตรายตอตวัออนในครรภ) 
- R68 (มีความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบตอการเจ็บปวยอยางถาวร) 

ตามที่ระบุในรายชื่อรหัสสารอันตรายตาม Annex I ของ Directive 67/548/EEC 

5.2 ผลิตภัณฑตองไมพบสวนประกอบของโลหะหนัก ไดแก แคดเมียม ตะกั่ว ปรอท ดีบุก 
และโครเมียม (+6) 

5.3 ตองมีสัญลักษณบงบอกประเภทพลาสติก  สัญลักษณที่ใชตองเปนไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สัญลักษณสําหรับพลาสติกแปรใชใหม มาตรฐานเลขที่ มอก. 
1310 หรือ ISO 1043 หรือ ISO 11469  

หมายเหตุ:    ปริมาณโลหะหนักในผลิตภัณฑ ไดแก ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม ดีบุก และโครเมียม (+6) ที่
เกิดจากความไมบริสุทธิ์และปนเปอนมาจากวัตถุดิบ รวมกันไดไมเกินรอยละ 0.0002 (2 
ppm) โดยน้ําหนัก  

 
6. วิธีทดสอบคณุภาพและเอกสารรับรอง 

 
6.1 ผู ผ ลิ ต ต อ ง ยื่ นหลั ก ฐ าน ใบอนุญ าตแสดง เ ค รื่ อ งหมาย รั บ ร อ งม าต ร ฐ าน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมทอพอลิเอทิลีนสําหรับนํ้าดื่ม มาตรฐานเลขที่ มอก. 982 หรือ 
แ สด งผ ลทดสอบคุณลั กษณะข อ งผ ลิ ต ภัณฑ ใ ห เ ป น ไ ปต ามม าต ร ฐ า น
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ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมทอพอลิเอทิลีนสําหรับนํ้าดื่ม มาตรฐานเลขที่ มอก. 982 หรือ 
วิธีทดสอบมาตรฐานระดับประเทศที่เทียบเทาหรือสูงกวามาตรฐานเลขที่ มอก.982 
หรือ มาตรฐานระหวางประเทศที่เปนที่ยอมรับ 

6.2 ผูผลิตตองยื่นหนังสือรับรองวาไมมีสารพิษ (toxic substance) ในขอ 5.1 ตามที่ระบุ
ในรายชื่อรหัสสารอันตรายตาม Annex I ของ Directive 67/548/EEC เปนสวนผสม
ในผลิตภัณฑ โดยหนังสือรับรองดังกลาวตองประทับตราสําคัญของบริษัทและลงนาม
โดยผูมีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัท 

6.3  ผูผลิตตองแสดงผลทดสอบปริมาณโลหะหนัก ไดแก แคดเมียม ตะกั่ว ปรอท ดีบุก 
และโครเมียม (+6) โดยทดสอบตามวิธี IEC 62321 หรือ วิธีทดสอบมาตรฐาน
ระดับประเทศที่เทียบเทาหรือสูงกวา หรือ มาตรฐานระหวางประเทศที่เปนที่ยอมรับ  

6.4 ผูผลิตตองแสดงตัวอยางผลิตภัณฑ และหนังสือรับรองวามีสัญลักษณบงบอกประเภท
พลาสติก ตามขอ 5.3 โดยหนังสือรับรองดังกลาวตองประทับตราสําคัญของบริษัท
และลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัท  

 
หมายเหตุ:   การทดสอบตองทําในหองปฏิบตัิการดังตอไปน้ี 

• หองปฏิบัติการของราชการ 
• หองปฏิบัติการของเอกชนอิสระที่ไดรับการรับรองความสามารถของ

หองปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ขอกําหนด
ทั่วไปวาดวยความสามารถของหองปฏิบัติการทดสอบและหองปฏิบัติการ
สอบเทียบมาตรฐานเลขที่ มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) (สําหรับ
พารามิเตอรที่ไดรับการรับรองมาตรฐานเทานั้น) 

• ผลการทดสอบตองมีอายุไมเกิน 1 ป นับตั้งแตวันยื่นขอใชฉลากเขียว 
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ภาคผนวก 
 

.  ข้ันตอนการรางขอกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑทอประปาพลาสติก 1
 

คําจํากัดความและขอบเขต  
 
 

รายละเอียดของผลิตภัณฑท ิกและความสําคญัทางเศรษฐกิจ อพลาสต 
 
 

พิจารณาวัฏจักรชีวติของผลิตภัณฑทอพลาสติกตอสิ่งแวดลอม 
 
 
 เปรียบเทียบและจัดลําดับผลกระทบของผลิตภัณฑทอพลาสติกตอสิง่แวดลอม 
 
 
 พิจารณาสิ่งที่ทําใหผลติภัณฑทอพลาสตกิมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมากที่สุด 
 
 

กําหนดมาตรฐานดานคุณภาพและดานสิง่แวดลอมของผลิตภัณฑทอพลาสติก  
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2. รายละเอียดของผลิตภัณฑทอพลาสตกิประเภทพอลิเอทลิีนและความสําคัญทาง
เศรษฐกิจ 

          
2.1 ประเภทของทอพลาสติกพอลีเอทลีีน 

        ทอสามารถแบงตามลกัษณะการนําไปใชงานเปน 7 ประเภท ไดแก 

1. ทอน้ําที่ใชภายในอาคารบานเรือน  ไดแก  ทอขนาดเสนผานศูนยกลางภายนอกประมาณ 
16-50  มิลลิเมตร  คือทอที่ใชงานเปนทอภายในอาคารและบานเรือน   

2. ทอสงน้ําและทอระบายน้ําขนาดเล็ก  คือ ทอสงนํ้า และทอระบายน้ําภายในหมูบาน  และ
โครงการขนาดเล็ก  เชน โรงงานอุตสาหกรรม ใชทอที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางภายนอก
ประมาณ 16-110 มิลลิเมตร   

3. ทอสงน้ําและทอระบายน้ําขนาดกลาง  คือ ทอสงน้ําแจกจายน้ําจากทอหลักไปตามหมูบาน 
(Distribution) ทอระบายน้ําจากหมูบาน  ทอสงนํ้าและระบายน้ําภายในนิคม
อุตสาหกรรม  ใชทอที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางภายนอกประมาณ  110-315 มิลลิเมตร   

4. ทอหลักสงนํ้าขนาดใหญ คือ ทอขนาดใหญใชสําหรับสงนํ้าจากแหลงนํ้า  มีขนาดเสนผาน
ศูนยกลางภายนอกประมาณ 315-1,600 มิลลิเมตร   

5. ทอระบายน้ํา และทอนํ้าเสียขนาดใหญ  คือ ทอที่ใชสําหรับระบายน้ําปกติและทอระบายน้ํา
เสียจากโรงงานอุตสาหกรรม แหลงชุมชน และฟารมกุง  มีขนาดเสนผานศูนยกลาง
ภายนอกประมาณ 315-1,600 มิลลิเมตร   

6. ทอเพ่ือการเกษตร  ระบบน้ําหยด  ใชงานในสวนเกษตร เชน ไรองุน  ไรสม   

7. ทอรอยสายไฟและสายโทรศัพท  คือ ทอที่ใชสําหรับรอยสายไฟและสายโทรศัพท  ใชทอที่
มีขนาดเสนผานศูนยกลางภายนอกประมาณ  32-160  มิลลิเมตร  

 
2.2 วัตถุดบิที่ใช  

 
วัตถุดิบที่ใชในการผลิตทอประปาพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีนสวนใหญ คือ เม็ดพลาสติก
ชนิดความหนาแนนสูง High Density Polyethylene (HDPE) สําหรับอุปกรณการผลิตทอ
ประกอบดวยสวนประกอบที่สําคัญ 7 สวน ดังรูปที่ 1  

 1. extruder 
 2. หัวไดทอ (pipedie head)  
 3. อุปกรณปรับขนาด (calibrator)  
 4. ระบบหลอเย็น (cooling Unit)  
 5. อุปกรณดึง (hual off unit) 
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 6. อุปกรณการตัด (cutting unit)  
 7. อุปกรณเลียงมวนทอ 
 

 
 
ที่มา: บริษัทผูผลิต (2552) 
 
รูปที่ 1 อุปกรณการผลิตทอประปาพลาสติก (HDPE) 
 
2.3 กระบวนการผลิตผลิตภัณฑทอพลาสติก   

 
หลักการทํางานจะเริ่มจาก หลอมเหลวเม็ดพลาสติก อัดรีดสงผานหัวไดทอเพ่ือขึ้นรูปเปนทอ 
แลวสงตอไปเขาอุปกรณปรับขนาด เพ่ือรักษาขนาดและรูปทรงใหคงที่ หลังจากนั้นจะผาน
ชองนํ้าหลอเย็นหรืออุโมงคพนน้ําเย็นเพื่อใหทอเย็นตัว กอนที่จะไปยังเครื่องดึงและเครื่องตดั
หรือมวนทอตอไป ดังรูปที่ 2  
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การขึ้นรูปดวยเครื่องรีด (extruder) 

 

หลอมเหลวเม็ดพลาสติก 

 

อัดรีดสงผานหัวไดทอเพ่ือขึ้นรูปเปนทอ 

ทอถูกสงตอไปยังอุปกรณปรับขนาด
เพ่ือรักษาขนาดและรูปทรงใหคงที่ 

นําทอผานชองน้ําหลอเย็นหรืออุโมงค 
พนน้ําเย็นเพ่ือใหทอเย็นตัว 

ทอถูกสงผานไปยังเครื่องดึง 
เพ่ือดึงทอออก 

เครื่องมวนทอ เครื่องตัดทอ 

นําทอไปเรียง 

เก็บหรือจําหนาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: บริษัทผูผลิต (2552) 
 
รูปที่ 2 กระบวนการผลติทอประปาพลาสติก (HDPE) 
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2.4 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑทอพลาสตกิ 
          
ตารางที่ 1  ตัวอยางรายชื่อผูผลิตทอพลาสติก 

       บริษัท/หจก. สถานที่ต้ัง ประกอบกิจการ 

1 บริษัท ไทยกาวไกลกรุป จํากัด 141/78 ม.6 
ถ.บางขุนเทียน ต.แสมดํา 
อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร   
10150 
โทร. 02-8920081-5 

ทําทอพลาสติก 

2 บริษัท อุตสาหกรรมทอยางไทย 
จํากัด 

132 ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง 
อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ   10540 
โทร. 0 2315 1485 

ทอยาง ทอพลาสตกิชนิดใชกับความ
กดดันสูง 

3 บริษัท แรนดดอลฟ อีเกิ้ล จํากัด 60/14 ม. 4 
ถ. ต.ราชาเทวะ 
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ   10540 

ทําทอพลาสติกพอลีเอทีลีน และขอตอ
ตาง ๆ 

4 บริษัท กิติวัฒนา พลาสเทค จํากัด 94/9 ม.8 ซ.เทศบาสําโรงใต 11 
ถ.ปูเจาสมิงพราย ต.สําโรงใต 
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ   10130 

ทําทอพลาสติก และสายไฟแรงต่ํา 

5 บริษัท ตะวันออกโปลีเมอร
อุตสาหกรรม จํากัด 

770 ม. 6 
ถ.เทพารักษ ต.เทพารักษ 
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ   
10270 
โทร. 02-3836599 

ทําแผนพลาสติก และมวนทอพลาสติก 

6 บริษัท ไทย-เอเซีย พี.อี.ไพพ 
จํากัด 

67 ม. 4 
ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ 
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ   10130 

ทําทอพลาสติกพอลิเอทิลีน พอลิพอพิ
ลีน และขอตอตาง ๆ 

7 บริษัท บางกอกเทเลคอม จํากัด 233 ม. 5 ซ.วัดชังเรือง 
ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด 
อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ   
10290 

ผลิตทอพลาสติกสําหรับรอยสาย
เคเบ้ิล 

8 บริษัท บางกอกเทเลคอม จํากัด 283 ม. 1 
ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด 
อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ   
10290 
โทร. 4633700 

ผลิตสายไฟ สายโทรศัพทและทอ
พลาสติกสําหรับรอยสายเคเบิ้ล 

9 บริษัท ไทยสแกนทูบ จํากัด 143 ม. 1 
ถ.หนองเสม็ด-บอทอง ต.บอกวางทอง 
อ.บอทอง จ.ชลบุรี   20270 
โทร. 2124817 

ทําหลอด-ทอพลาสติก 

10 บริษัท ไทยแอโรว จํากัด 9 ม.5 ถ.วัดราษฎรศรัทธาธรรม ต.เสม็ด
ใต อ.บางคลา จ.ฉะเชิงเทรา   24110 

ผลิตพีวีซีเทป ที่ใชสําหรับพันชุด
สายไฟฟาสําหรับรถยนต และผลิตทอ
พลาสติกที่ใชสําหรับรอยสายไฟฟา
สําหรับรถยนต 
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       ประกอบกิจการ บริษัท/หจก. สถานที่ต้ัง 

11 บริษัท ไทย-เอเซีย พี.อี.ไพพ 
จํากัด 

555 ม.18 
ถ.- ต.ปากชอง 
อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา   30130 

ผลิตทอพลาสติก พอลิเอทิลีน โพลีพอ
พีลีน และอุปกรณขอตอตาง ๆ 

12 บริษัท ซี.เจ.ไอ อินเตอรเนชั่นแนล 
จํากัด 

36/121-122 ม.5 ซ.ไรขิง 18 
ถ.บางพราว-ศรีเสถียร ต.ไรขิง 
อ.สามพราน จ.นครปฐม   73210 
โทร. 02-429-7248-9 

ทําภาชนะบรรจุจากพลาสติก เชน ถุง
หรือกระสอบและทําทอพลาสติก 

13 หางหุนสวนจํากัด ประจักษวัสดุ
กอสรางดอนตูม 

29 ม.1 
ต.สามงาม 
อ.ดอนตูม จ.นครปฐม   73150 
โทร. 381519 

ผลิตทอพลาสติก เชน ทอนํ้าทิ้ง เปน
ตน 

14 บริษัท เทพศิลปอุตสาหกรรม
พลาสติก จํากัด 

23 ม.10 
ต.หนองสองหอง 
อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร   74120 

ทําเม็ดพลาสติกและทอพลาสติก 

15 บริษัท นิวบอรน ปโตร จํากัด ต.สวนหลวง 
อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร   74110 

ทําผลิตภัณฑจากพลาสติก เชน ทอ
พลาสติก 

16 บริษัท อุตสาหกรรมไทย พี.วี.ซี. 
จํากัด 

20/1 ม.6 
ถ.เศรษฐกิจ ต.นาดี 
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร   74000 

ทําทอพลาสติก 

17 บริษัท วิค แอนด ฮุคลันด จํากัด 
(มหาชน) 

90 อาคารไซเบอรเวิรลด ทาวเวอร เอ ชั้น 
35 ถ.รัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310 

ทําผลิตภัณฑทอนํ้าพลาสติกพอลิเอ
ทิลีน 

18 บริษัท พี บี ไพพ(ไทยแลนด) 
จํากัด 

88/2 ม.9 กบินทรบุรี ปราจีนบุรี 25110 ทอโพลีบิวทิลีน และอุปกรณขอตอ ทอ
โพลีเอทธลิีน และอุปกรณขอตอ ทอโพ
ลีพรอพิลีน และอุปกรณขอตอ ปลอก
รัดทอสําหรับงานซอมทอ 

http://sql.diw.go.th/results1.asp  
หมายเหต ุ  1.ขอมูลน้ีเปนขอมูลเม่ือวันที่ 8 มกราคม 2553 ซ่ึงไมรวมถึง โรงงานเลิกประกอบกิจการ ตามกรอบการปรับปรุงขอมูล

โรงงานอุตสาหกรรม 
2.หากมีขอสงสัย หรือ ตองการแจงแกไขขอมูลใหถูกตอง โปรดติตตอ ศูนยสารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทร.(662) 2024156 หรือ noparat.c@diw.mail.go.th 

 

2.4.1 การนําเขาและการสงออก  
   

สถานการณการนําเขาและการสงออกของผลิตภัณฑทอประปาพลาสติก  ในชวงป พ.ศ.
2550 ถึง พ.ศ.2552 (ตารางที่ 2 และตารางที่ 3) เม่ือพิจารณาจากป พ.ศ.2550 พบวา 
แนวโนมการนําเขาผลิตภัณฑทอประปาพลาสติก มีปริมาณเพิ่มขึ้นในป พ.ศ.2551 คิดเปน
รอยละ 37.63 และในป พ.ศ. 2552 ปริมาณการนําเขาผลิตภัณฑทอประปาพลาสติกมี
แนวโนมเพ่ิมขึ้น คิดเปนรอยละ 86.27 สําหรับมูลคาการนําเขาสินคา เม่ือพิจารณา
แนวโนมจากป พ.ศ.2550 พบวา ป พ.ศ.2551 แนวโนมมูลคาการนําเขาผลิตภัณฑทอ
ประปาพลาสติกเพ่ิมขึ้นคิดเปนรอยละ 47.89 และในป พ.ศ.2552 มูลคาการนําเขาของ
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ผลิตภัณฑทอประปาพลาสติกเพิ่มขึ้นรอยละ 80.20  และเม่ือพิจารณาในแตละกลุมทวีป 
พบวา ป พ.ศ. 2552 มูลคาการนําเขาผลิตภัณฑทอประปาพลาสติกมาจากกลุมประเทศใน
ทวีปเอเชียมากที่สุด คิดเปนรอยละ 70.30 ของมูลคาการนําเขาทั้งหมด รองลงมา คือ 
กลุมทวีปยุโรป และทวีปอเมริกาเหนือ โดยในกลุมทวีปเอเชียประเทศที่มีมูลคาการนําเขา
ผลิตภัณฑทอประปาพลาสติกมากที่สุด คือ ประเทศจีน ซึ่งคิดเปนรอยละ 30.87 ของมูลคา
การนําเขา รองลงมา คือ ประเทศอินเดียและญี่ปุน ตามลําดับ 

การสงออกผลิตภัณฑทอประปาพลาสติก แสดงดังตารางที่ 3 เม่ือพิจารณาแนวโนมจากป 
พ.ศ.2550 พบวา แนวโนมการสงออกผลิตภัณฑทอประปาพลาสติก มีปริมาณเพิ่มขึ้นทั้ง
ในป พ.ศ.2551 และ พ.ศ.2552 คิดเปนรอยละ 113.59 และ 45.62 ตามลําดับ ทั้งน้ีสงผล
ใหผลิตภัณฑทอประปาพลาสติกมีมูลคาการสงออกเพ่ิมขึ้นทั้งในป พ.ศ.2551 และ 2552 
โดยคิดเปนรอยละ 118.83 และ 49.41 ตามลําดับ อยางไรก็ตามเม่ือพิจารณาในแตละกลุม
ทวีป พบวา ป พ.ศ. 2552 มูลคาการสงออกผลิตภัณฑทอประปาพลาสติกมาจากกลุม
ประเทศในทวีปเอเชียมากที่สุด คิดเปนรอยละ 83.68 ของมูลคาการสงออกทั้งหมด 
รองลงมา คือ กลุมทวีปอเมริกา และทวีปออสเตรเลีย โดยกลุมทวีปเอเชียประเทศที่มี
มูลคาการสงออกผลิตภัณฑทอประปาพลาสติกมากที่สุด คือ ประเทศเวียดนาม ซึ่งคิดเปน
รอยละ 34.80 ของมูลคาการสงออก รองลงมา คือ ประเทศอินโดนีเซียและญี่ปุน 
ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 2 การนําเขาของผลิตภัณฑทอประปาพลาสติกในป พ.ศ. 2550 – พ.ศ 2552 
พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 

ประเทศ 
ปริมาณ (ชิ้น) มูลคา (บาท) ปริมาณ (ชิ้น) มูลคา (บาท) ปริมาณ (ชิ้น) มูลคา (บาท) 

ออสเตรีย 1,708 350,898 4 5,220 402 323,557 

ออสเตรเลีย 15 3,568 _ _ _ _ 

เบลเยียม _ _ 3 7,014 _ _ 

บัลแกเรีย 262,450 21,553,542 252,960 23,320,186 187,000 16,869,102 

แคนาดา 0 1,391 _ _ 8,612 867,772 

สวิตเซอรแลนด 0 403 _ _ _ _ 

จีน 184,221 18,413,051 191,859 27,793,092 206,935 33,967,415 

เยอรมัน 1,280 1,087,658 1,963 659,146 1,756 357,926 

เดนมารก _ _ 39 32,247 _ _ 

ฟนแลนด _ _ _ _ _ _ 

ฝร่ังเศส 1,623 1,462,594 543 426,246   

อังกฤษ 2,828 1,686,663 1,583 695,228 4,949 1,939,675 

อินโดนีเชีย 4 2,334 _ _ _ _ 
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พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 
ประเทศ 

ปริมาณ (ชิ้น) มูลคา (บาท) ปริมาณ (ชิ้น) มูลคา (บาท) ปริมาณ (ชิ้น) มูลคา (บาท) 

อิตาล ี 3,876 1,029,802 2,766 1,191,546 649 344,781 

อินเดีย _ _ 156,505 11,999,828 453,093 27,177,049 

ญ่ีปุน 8,315 6,506,248 4,242 7,988,136 2,121 7,266,848 

เกาหล ี 66 17,064 5 9,495 14,887 1,189,617 

มาเลเชีย 40,787 6,806,089 26,228 3,711,884 20,938 4,919,162 

นอรเวย 78 145,776 _ _ _ _ 

นิวซีแลนด 40 1,712 172 65,858 447 108,428 

ฟลิปปนส _ _ 36 284,377 58 472,196 

สวีเดน 4,106 1,021,960 1,835 492,695 3 35,967 

สิงคโปร 10 17,913 84 77,851 _ _ 

สาธารณรัฐเช็ก _ _ _ _ 2 11,418 

กรีซ _ _ _ _ 2 989 

ลาว _ _ _ _ 50 7,450 

โมร็อกโก _ _ _ _ 1 2,916 

ไทย _ _ 115 41,565 757 18,485 

ไตหวัน 1,789 538,540 46,737 3,719,709 21,427 2,382,162 

อเมริกา 661 415,584 19,274 7,662,476 31,368 11,222,451 

เวียดนาม _ _ 270 120,527 _ _ 

รวม 513,857 61,062,790 707,223 90,304,326 957,163 110,032,726 

 ที่มา : กรมศลุกากร (2553) 
 
ตารางที่ 3 การสงออกของผลิตภัณฑทอประปาพลาสติกในป พ.ศ.2550 - พ.ศ.2552 
 

พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 
ประเทศ 

ปริมาณ (ชิ้น) มูลคา (บาท) 
ปริมาณ 

(ชิ้น) 
มูลคา (บาท) 

ปริมาณ 
(ชิ้น) 

มูลคา (บาท) 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 1,223 120,082 0 27 7 5,515 

ออสเตรเลีย 19,293 3,434,383 452,197 34,429,631 16,326 1,129,499 

บังคลาเทศ 513 36,654 65,560 4,231,936 400 5,147 

สวิตเชอรแลนด _ _ 34 53,028 _ _ 

จีน _ _ 851 197,385 _ _ 

เยอรมันนี _ _ 1,210 652,048 12,657 1,612,892 

สเปน _ _ 1,000 27,872 _ _ 
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พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 
ประเทศ 

ปริมาณ (ชิ้น) 
ปริมาณ ปริมาณ 

มูลคา (บาท) มูลคา (บาท) มูลคา (บาท) 
(ชิ้น) (ชิ้น) 

สาธารณรัฐเช็ก 9,573 1,740,431 _ _ _ _ 

ฮองกง 326,306 30,037,419 252,214 25,856,451 374,998 32,390,372 

อินโดนีเชีย 1,351,638 114,507,960 1,380,832 111,510,272 1,370,700 112,553,407 

อินเดีย 121,739 11,169,852 7,074 1,371,017 _ _ 

อิหราน 365 26,911 _ _ _ _ 

ญ่ีปุน 1,183,337 95,497,176 1,123,704 99,111,279 499,520 45,106,91 

กัมพูชา 179,457 11,803,637 336,129 29,423,694 175,953 13,194,714 

เกาหล ี _ _ 12,855 1,793,071 22,240 4,015,990 

ลาว 454,917 29,890,275 216,605 14,045,270 506,675 34,737,695 

ศรีลังกา 103,200 7,850,970 35,717 2,764,911 237,287 19,869,320 

พมา 1,951 310,028 800 66,780 152,126 12,521,354 

เม็กชิโก _ _ 9 828 _ _ 

กรีซ _ _ _ _ 116 8,943 

ฟจิ _ _ _ _ 30 4,082 

อังกฤษ _ _ _ _ 2 304 

ฮังการี _ _ _ _ 7 5,073 

นิวแคลิโดเนีย _ _ _ _ 297,869 31,023,338 

ปาปวนิวกินี _ _ _ _ 36,105 2,944,528 

ปากีสถาน _ _ _ _ 26 22,468 

สวีเดน _ _ _ _ 791 34,809 

กินี _ _ _ _ 47,077 2,708,286 

มัลดีฟส _ _ _ _ 35,569 2,401,869 

มาเลเซีย 1,664 370,374 57,605 6,840,823 24,232 2,587,902 

เนเธอรแลนด _ _ 190 1,230,353 _ _ 

นิวซีแลนด 7,364 580,142 950,957 80,461,240 _ _ 

โอมาน 22,065 2,205,682 586 225,836 880 146,510 

ฟลิปปนส 40,871 3,339,765 82 37,797 _ _ 

กาตาร _ _ 160 52,506 40 21,096 

สิงคโปร 49,984 6,179,062 68,944 11,783,796 49,393 9,343,717 

ไตหวัน 167,119 14,010,323 _ _ 63 24,482 

เวียดนาม 48,552 5,150,911 3,772,599 314,024,049 2,087,646 175,848,540 

รวม 4,091,131 338,262,037 8,738,344 740,202,561 5,957,631 505,382,968 

ที่มา : กรมศุลกากร (2553) 
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3. ผลกระทบของผลิตภัณฑทอประปาพลาสติกตอสิ่งแวดลอม 
 
 ผลกระทบของผลิตภัณฑทอประปาพลาสติกตอสิ่งแวดลอม  เม่ือพิจารณาตลอดชวงชีวิต

ของผลิตภัณฑ สามารถแบงไดเปน 5 ระยะ ไดแก กอนการผลิต ระหวางการผลิต ขณะ
ขนสงและการติดตั้ง การใชงานและการทิ้งหลังการใชงาน ดังแสดงในตารางที่ 4 

 
 ตารางที่ 4  ผลกระทบเบื้องตนของผลติภัณฑทอประปาพลาสติกตอสิ่งแวดลอม 
 

วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑทอประปาพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีน 

ลักษณะปญหาส่ิงแวดลอม 
 

กอนผลิต ขณะผลิต 
ขณะขนสง

และ 
การติดตั้ง 

ขณะใช ทิ้งหลงัใช 

การใชทรัพยากร เชน  
 - วัตถุดิบ   

  × × × 

- พลังงาน    × × 
- นํ้า   × × × 
การเกิดวัตถุอันตราย   1 × × 

5

การปลอยมลสารไปสู 
- อากาศ  ∗ 3

 

× 

 

× 
- นํ้า  ∗ × × × 
- ดิน  ∗ × × × 
ขยะมูลฝอย/ของเสีย  ∗ × ×  
ผลกระทบอื่นๆ (other impacts)    ∗2 4

× × 
ความเหมาะสมสําหรับการใช     ∗∗  
ความปลอดภัย     ∗∗  

หมายเหต:ุ   มีผลกระทบ ตองพิจารณาในการออกขอกําหนด  
              มีผลกระทบ แตไมรวมอยูในขอกําหนด   

× ไมเกี่ยวของ 

  ∗  มีขอบังคับตามพระราชบัญญัติโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และ/หรือประกาศกระทรวงมหาดไทย 

 ∗∗ มีขอกําหนดตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
 1  สารเคมีที่ใชในกระบวนการผลิต 

 2 เสียง ความรอน 
 3  CO/CO2/SOx/NOx

 4 ฝุนละออง 
 5 หากไมมีการกําจัดที่ถูกตอง อาจเกิดมลพิษสูส่ิงแวดลอม  
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3.1 ในระหวางการผลิต  
 

 กระบวนการผลิตผลิตภัณฑทอประปาพลาสติก เร่ิมจากการใชความรอนหลอมเม็ดพลาสติก
ใหเหลวกอน แลวจึงนําเขาแมพิมพ และใชน้ําหลอเย็นเม่ือเวลาจะใหชิ้นงานคงรูปกอนดึง
ออกดวยเครื่องดึง ในขั้นตอนการผลิตตางๆ เหลานี้ อาจสามารถทําใหเกิดมลภาวะ ไดดังนี้ 

1. การฟุงกระจายของฝุนละอองตางๆ  
จากขั้นตอนของกระบวนการผลิต  ในการนําวัตถุดิบเม็ดพลาสติกเขาสูกระบวนการผลิต
นั้น อาจทําใหเกิดการฟุงกระจายของฝุนจากเม็ดพลาสติก โดยเฉพาะอยางยิ่ง วัตถุดิบที่
อยูในรูปของเม็ด ในกระบวนการปอนวัตถุดิบจึงใชเครื่องปอนวัตถุดิบแบบสูญญากาศ
เพ่ือขจัดปญหาฝุนละออง   

2.  ความรอนจากเครื่องจักรและน้ําหลอเย็น 
 ในกระบวนการผลิตขั้นตอนที่ใชความรอน คือ การหลอมเม็ดพลาสติกจากของแข็งให

เปนของเหลวซึ่งใชอุณหภูมิสูง จึงทําใหเกิดความรอนภายในโรงงานได เวลาอัดรีด
พลาสติกที่หลอมเหลวเขาสูแมพิมพ (หัวได) แลว เม่ือตองการใหชิ้นงานเย็นตัวลงอยาง
รวดเร็วเพ่ือใหเกิดการคงรูป จะตองใชน้ําหลอเย็นในถังปรับขนาดทอสุญญากาศนั้น 
โรงงานผลิตทอพลาสติกจึงใชระบบที่หมุนเวียนน้ําเขามาใชในเครื่องทําความเย็นหรือ
หอหลอเย็น จึงทําใหไมมีการปลอยนํ้ารอนทิ้งออกสูภายนอกระบบ 

 3.  ขยะจากเศษพลาสติก 
 เศษพลาสติกเกิดขึ้นจากการตัดแตง ชิ้นงานบางสวนสามารถนํากลับไปใชใหม ใน

กระบวนการผลิตได แตสวนที่ไมสามารถนํากลับมาใชใหมไดจะกลายเปนขยะที่ตอง
กําจัดตอไป ขอจํากัดของการนําของเสียประเภทนี้กลับมาใชใหมคือคุณภาพของ
พลาสติก  

 
3.2 ระหวางการขนสง  
  
 ในการขนสงมีการใชทรัพยากรน้ํามันเชื้อเพลิงในยานพาหนะ ซึ่งกอใหเกิดสารมลพิษจาก

การสันดาปภายในของเครื่องยนต ซึ่งหากเปนการเผาไหมที่ไมสมบูรณจะทําใหเกิด
ไฮโดรคารบอนที่เหลือและคารบอนมอนอกไซด  ฝุนละอองหรือควันดําซึ่งเปนสารมลพิษ
กาซ (gaseous pollutants) และเปนแหลงมลพิษทุติยภูมิ (secondary pollutants) ที่อาจ
เกิดขึ้นจากกระบวนการ photochemical โดยอาจอยูในรูปหมอกปนควัน (smog) ที่สงผล
กระทบตอสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดลอมในชุมชน 

3.3 ในระหวางการใชงาน  
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 ในขณะใชงานหากทอพลาสติกเปราะ แตกหัก ทอพลาสติกเหลานี้จะกลายเปนขยะ 
นอกจากนี้ในกระบวนการผลิตอาจมีการเติมสารเติมแตงเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ เชน สาร
พลาสติกไซเซอรและสารอื่น ๆ ไดแก พาทาเลท สารแตงสีซึ่งมีตะกั่วและแคดเมียม สารทํา
ใหคงตัว (stabilizers) เชน แบเรียม สามารถแพรกระจายออกมาได นอกจากสารเจือปนที่
เติมลงในพลาสติกแลว พลาสติกบางชนิดจะสลายตัวเม่ือถูกความรอน ซึ่งอาจกอใหเกิดพิษ
ตอรางกาย 

 
3.4 การทิ้งหลังจากใชงาน 
  

 เน่ืองจากคุณสมบัติของพลาสติกซึ่งเปนสารที่ยอยสลายไดยาก การกําจัดไมสามารถกําจัด
โดยวิธีการหมักทําปุยได จึงถูกกําจัดโดยวิธีการฝงกลบหรือการเผา วิธีการฝงกลบเริ่มมี
ปญหาเนื่องจากความตองการใชที่ดินเปนจํานวนมากในการฝงกลบ และเม่ือฝงกลบลงใต
ดินแลว จะทําใหสถานที่กําจัดหมดอายุการใชงานเร็วขึ้น ตองหาที่กําจัดแหงใหม   

นอกจากนี้การยอยสลายพลาสติกในหลุมฝงกลบจะเปนไปอยางชาๆ ซึ่งอาจกอใหเกิด
ปญหาการชะลางของสารเคมีหรือโลหะหนักที่เติมเขาไปในพลาสติกสูน้ําใตดินได สําหรับ
การกําจัดโดยวิธีการเผาในเตาเผานั้น สามารถใชกําจัดพลาสติกได แตตองออกแบบเตาเผา
พิเศษมีการควบคุมกาซพิษที่เกิดจากการเผาอยางดี หากไมมีการควบคุมที่ดี อาจกอใหเกิด
ปญหาเถาที่เกิดจากการเผา และปญหามลพิษทางอากาศได เชน  

- การปนเปอนของโลหะหนัก เชน แคดเมียม ตะกั่ว ดีบุก เปนตน 
- สารอะโคลลีน 

สารอันตรายเหลานี้  บางชนิดทําลายระบบประสาท  บางชนิดเปนสารกอมะเร็ง บางชนิดมี
ผลยับยั้งการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต  บางชนิดเปนแหลงสะสมจุลินทรีย  บางชนิดทําลาย
ชั้นโอโซนในบรรยากาศ  ทําใหอุณหภูมิที่ผิวโลกรอนขึ้น  นอกจากนี้ยังทําใหความสมดุล
ของบรรยากาศของโลกเปลี่ยนแปลง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   21 

http://www.chemtrack.org/News-Detail.asp?TID=1&ID=83
http://www.chemtrack.org/News-Detail.asp?TID=1&ID=77


  TGL-48-11 

4.  เอกสารอางอิง 
 

[1] มาตรฐานทอระบบสุขาภิบาล มาตรฐานเลขที่ มยผ. 3101-51. กรมโยธาธิการและผัง
เมือง กระทรวงมหาดไทย. 2551. 

[2] มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมทอพอลิเอทิลีนสําหรับน้ําด่ืม  มาตรฐานเลขที่ มอก. 
982-2548. สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. 

[3] Green Mark Program. (June 2007). Plastic Pipes/Tubes. Environmental and 
Development Foundation 

 

   22 


