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ใน
เดอืนเมษำยนทีผ่่ำนมำวนัทีร้่อนทีส่ดุในรอบปีมอีณุหภมูสิงูสดุ

ถึง 43 องศำ ในจังหวัดทำงภำคเหนือ กรุงเทพฯก็ไม่น้อยหน้ำ

สูงถึง 39-40 องศำกันเลยทีเดียว หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต้องออกมำ

เตือนให้ทุกคนระวังเร่ือง “โรคลมแดด” หรือ Heat Stroke ทั้งหมด 

ทัง้ปวงน้ีเรำจะเห็นว่ำโลกมอีณุหภมูทิีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่ำงสดุขัว้มำก

ขึ้นทุกปีๆ ไม่ร้อนจัดก็หนำวจัด ที่เรียกกันว่ำ Climate Change 

นั่นเอง          

จำกผลกระทบดังกล่ำว องค์กำรสหประชำชำติได้ก�ำหนดให้

วันที่ 5 มิถุนำยน เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) 

ตั้งแต่ปีค.ศ.1974 (พ.ศ.2517) เป็นต้นมำ เพื่อสร้ำงควำมตระหนักรู้ 

(raise awareness) ให้กว้ำงขวำงที่สุด พร้อมหำมำตรกำรในกำรลด

สภำวะโลกร้อนโลก (Global Warming) และมลพิษในทุกๆ ด้ำน 

ไม่ว่ำจะเป็นน�้ำ อำกำศ ขยะ และมลพิษด้ำนอื่นๆ ที่มีผลต่อสุขภำพ 

และควำมเป็นอยู่ของมนุษยชำติ (Human Well-being)  

ในปี 2018 ที่ผ่ำนมำ วันสิ่งแวดล้อมโลกได้จัดให้มีขึ้นที่

ประเทศอินเดีย ภำยใต้หัวข้อ “เอำชนะมลพิษพลำสติก” – Beat 

Plastic Pollution ซึ่งเป็นปัญหำที่เกิดขึ้น และทวีควำมรุนแรงควบคู่
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ภาษาอังกฤษเกาะติดสถานการณ์

กบักำรเจรญิเตบิโตของเศรษฐกจิ และกำรบรโิภคสมยัใหม่ ฉบบันีจ้งึ

ขอน�ำเสนอค�ำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้มำให้รู้จักกัน

●· Bio-degradable, Self-degradable ย่อยสลำยทำง

ชีวภำพ  กำรย่อยสลำยเอง

● Biogas ก๊ำซชีวภำพ เป็นพลังงำนทำงเลือกรูปแบบหนึ่ง 

ผลิตจำกกำรเน่ำเปื่อย (fermentation) ของสำรอินทรีย์ (organic 

matters)ได้แก่พืช ผัก ผลไม้ เป็นต้น ก๊ำซที่ได้และน�ำไปใช้คือก๊ำซ

มีเทน (methane)

● Contaminate ปนเปื้อน ไม่บริสุทธิ์ Decontaminate 

ท�ำให้บริสุทธิ์ ท�ำให้เป็นกลำงขจัดสิ่งปนเปื้อนออกไป

● Decompose เปื่อย ท�ำให้เน่ำบูด  

● Disposal กำรก�ำจัด Disposable ถ่ำยเทได้ ใช้แล้วทิ้ง 

Disposable Plastic Bags ถุงพลำสติกที่ใช้แล้ว (ควร)ทิ้ง

● Green Technologies เทคโนโลยสีเีขยีว คอื เป็นมติร ไม่

ท�ำลำยสื่งแวดล้อม 

Green Energy พลังงำนสีเขียว  Renewable Energy 

พลังงำนหมุนเวียน

● Natural Materials วัสดุธรรมชำติ เช่น จำก พืช ไม้ สัตว์ 

ดิน หิน เป็นต้น ตรงข้ำมกับพลำสติกซึ่งเป็นวัสดุที่เกิดจำกกำร

สังเครำะห์ทำงอุตสำหกรรม  

● Plastic มำถึงพระเอกของเรื่องนี้ คือ พลำสติก 

พลำสติกเป็นวัสดุที่เกิดจำกำรสังเครำะห์ (Synthetic Com-

pounds) จำกอุตสำหกรรมปิโตรเคมี (Petrochemical Industry) 
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สำมำรถขึ้นรูป (moldable) มีควำมคงทน (durable) ในระดับต่ำงๆ 

กันตำมกำรใช้งำน ประเภทหลักๆ ของผลิตภัณฑ์พลำสติกที่เป็นที่ 

คุ้นเคย ใช้กันในชีวิตประจ�ำวันของเรำ ได้แก่

PET (Polyethelene Terephthalate) เป็นประเภทพลำสติก

ที่เรียกกันในนำม “ขวดเพ็ด” ได้แก่ ขวดน�้ำดื่ม(ใส) ขวดน�้ำมันพืช ที่

ใช้กันอย่ำงแพร่หลำย สำมำรถน�ำไปผลิตใหม่ได้ (recycle) แต่ไม่

ควรน�ามาใช้ซ�้า (reuse) เนื่องจำกอำจก่อให้เกิดกำรสะสมของ

แบคทีเรียได้

PP (Polypropylene) เป็นพลำสติกแข็ง น�้ำหนักเบำ ทนต่อ

ควำมร้อน และสำรเคมีได้ดี ได้แก่ถังน�้ำ หลอดน�้ำ ฝำน�้ำด่ืม และ

แม้แต่ผ้ำอ้อม (Disposable Diaper) สำมำรถน�ำมำผลิตใหม่ได้ และ

ใช้ซ�้ำได้ส�ำหรับบำงผลิตภัณฑ์

PS (Polystyrene) เป็นพลำสติกรำคำถูก น�้ำหนักเบำ (มำก) 

ตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ที่ใช้อย่ำงแพร่หลำย คือ กล่องโฟม (Styrofoam) 

แผ่นโฟมใช้ในกำรบรรจุหีบห่อ (shipping box and packaging) 

เป็นต้น มีงำนวิจัยยืนยันว่ำสำรเคมีจำก PS เป็นอันตรำยกับระบบ

กำรสืบพันธุ์ของมนุษย์ (reproductive system) จึงไม่ควรน�ำมำใช้

บรรจุอำหำรโดยเฉพำะอำหำรร้อน หรือน�ำเข้ำไมโครเวฟ ย่อยสลำย

ยำก ยำกในกำรน�ำมำผลิตใหม่ และไม่แนะน�ำกำรน�ำมำใช้ซ�้ำโดย

เฉพำะในกำรบรรจุอำหำร

PVC (Polyvinyl Chloride) เป็นพลำสติกแบบนิ่ม ยืดหยุ่น 

เมื่อเทียบกับ HDPE ใช้ในกำรท�ำของเล่นเด็กหลำกหลำยประเภท 

ท่อน�ำ้ สำยฝักบวัอำบน�ำ้ เป็นต้น PVC ถอืว่ำเป็นพลำสตกิพษิ (poison 

plastic) เนื่องจำกประกอบด้วยวัสดุอันตรำย และไม่ควรน�ำกลับมำ

ใช้โดยเฉพำะกับอำหำร

HDPE (High-density Polyethylene) ได้แก่ ขวดน�้ำดื่มขุ่น 

ขวดนม ขวดน�้ำยำซักผ้ำ ขวดแชมพู เป็นต้น เป็นพลำสติกแข็งที่จะ

ไม่ย่อยสลำยโดยแสงแดด ทนควำมร้อน และสภำพอำกำศ (Heat 

and Weather Resistance) สำมำรถน�ำมำผลิตซ�้ำได้ 

LDPE  (Low-density Polyethylene) เป็นพลำสติกที่เป็น

อันตรำยน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับพลำสติกประเภทอื่น ใช้ซ�้ำได้ แต่โดย

ทัว่ไปจะไม่นยิมน�ำมำผลติใหม่ ตัวอย่ำงของใช้ทีท่�ำจำก LDPE ได้แก่

ถุงพลำสติกที่ใช้ในร้ำนค้ำทั่วไป ถุงใส่เสื้อผ้ำจำกร้ำนซักแห้ง เป็นต้น

● Reduce ลด Reuse น�ากลบัมาใช้ Recycle น�ามาผลิต

ใช้ใหม่ เป็น 3 ค�ำที่รู้จัก และใช้ในกำรรณรงค์ลดขยะพลำสติกอย่ำง

แพร่หลำย

● Waste, Waste Management ของเสีย กำรจัดกำรของ

เสีย เป็นค�ำรวมใช้ได้กับของเสีย/ขยะทุกประเภทของเสียยังสำมำรถ

จ�ำแนกประเภทตำมแหล่งทีม่ำ เช่น ของเสยีจำกอตุสำหกรรม Indus-

trial Waste ของเสียจำกครัวเรือน Household Waste  

ถ้ำจ�ำแนกตำมลักษณะทำงกำยภำพหลักๆ ได้แก่ ของเสียที่

เป็นของแข็ง Solid Waste เช่น ขยะจำกกระดำษ พลำสติก ของเสีย

ที่เป็นของเหลว Liquid Waste, Waste Water น�้ำเสียจำกกำรซักล้ำง 

น�้ำเสียที่เกิดจำกขบวนกำรผลิตทำงอุตสำหกรรม น�้ำเสียจำกำร 

สำรเคมี Chemical Waste ซึ่งเป็นของเสียที่เป็นพิษ Hazardous/ 

Toxic Waste และก่อให้เกิดอันตรำยต่อร่ำงกำยที่ร้ำยแรงกว่ำ     

ส�ำหรับวันสิ่งแวดล้อมโลกในปี 2019 นี้ จะจัดขึ้นในประเทศ

จนี ภำยใต้หวัข้อ “มลพษิทำงอำกำศ” Air Pollution  ซึง่ได้มกีำรเสนอ

ค�ำศัพท์ที่เก่ียวข้องไปบ้ำงแล้วในฉบับเดือนมีนำคมที่ผ่ำนมำ หำกมี

ประเด็นน่ำสนใจเพิ่มเติมประกำรใด อำจน�ำมำเสนอในโอกำสต่อไป

อย่ำลืมว่ำเรำทุกคนสำมำรถมีส่วนร่วมในกำรลดกำรใช้

พลำสติกได้ พลำสติกถูกสร้ำงขึ้นมำเพื่อควำมสะดวกสบำยในชีวิต

ประจ�ำวันของเรำ และเป็นประโยชน์ต่อกำรด�ำเนินชีวิตของเรำใน

หลำยๆ ด้ำน รวมถงึอปุกรณ์กำรแพทย์อกีมำกมำย แต่ด้วยคณุสมบัติ

ของวัสดุ และขบวนกำรผลิตบำงประกำรจึงน�ำมำซึ่งปัญหำในกำร

ก�ำจัด และก่อเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้ำนอื่นๆ เรำจึงต้อง

ช่วยกันลดผลกระทบเหล่ำนี้ด้วยกำร Reduce, Reuse, Recycle อีก

มำตรกำรในกำรรณรงค์ลดขยะพลำสติก คือ กำรสร้ำงนิสัยในกำร 

Refuse ปฏิเสธ ที่จะรับถุงพลำสติก หรือบรรจุภัณฑ์พลำสติกต่ำงๆ 

โดยไม่จ�ำเป็น โดยน�ำถงุผ้ำ หรอืบรรจภุณัฑ์ของเรำไปใช้เอง ขอให้ท�ำ

กันเป็นประจ�ำไม่เฉพำะในวันสิ่งแวดล้อมโลกนะคะ  
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