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ปัญหาจากไมโครพลาสติก

ในปัจจุบันนับว่าเป็นปัญหาในระดับ

โ ล ก  ซึ่ ง ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ

สิ่งแวดล้อมและการใช้ชีวิตของ

มนุษย์ มีการพบไมโครพลาสติก

ปนเป้ือนในน ้าทะเล แหล่งน ้าจืด 

อาหารและในน ้าดื่มที่น้ามาบริโภค 

ซึ่งจะเห็นได้ว่าไมโครพลาสติกได้

เ ข้ า ม า เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร ใ ช้

ชีวิตประจ้าวันของมนุษย์มากขึ น

เรื่อยๆ ดังนั นการที่เรารู้จักไมโคร

พลาสติกให้ดียิ่งขึ นจะเป็นแนวทาง

ให้เข้าใจว่าไมโครพลาสติกคืออะไร 

มีผลต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ 

รวมทั งมนุษย์อย่างไร เพื่อที่พวก

เราทุกคนจะได้หาแนวทาง และ

ร่วมมือกันลดการปนเป้ือนไมโคร

พลาสติกในสิ่งแวดล้อม โดย อ.ศรัณยา  รักเสรี 

สาขาวิชาประมง
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ไมโครพลาสติกเป็นชิ นส่วน

พลาสติกท่ีมีขนาดเล็กประมาณ 1 

นาโนเมตร ถึง 5 มิลลิเมตร ท่ีเกิด

จากการแตกหัก หรือ ย่อยสลายของ

ขยะพลาสติกขนาดใหญ่ หรือเกิด

จากพลาสติกท่ีมีการสร้าง ผลิตให้มี

ข น า ด เ ล็ ก  เ พื่ อ ใ ห้ เ ห ม า ะ กั บ

วัตถุประสงค์การใช้งาน เช่น เม็ด

พลาสติกขนาดเล็กในโฟมล้างหน้า

หรือเม็ดพลาสติกตั งต้นเพื่อการผลิต

ชิ นงานพลาสติก ไมโครพลาสติกเริ่ม

เป็นที่รู้จักประมาณปี 2533 ในสินค้า

ประเภทเครื่องส้าอางท่ีมีการน้า ไม

โ ค ร บี ท  ( microbeads) ม า เ ป็ น

ส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ เช่น ยาสีฟัน 

โฟมล้างหน้า และครีมโกนหนวด เป็น

ต้น หลังจากมีการใช้ไมโครพลาสติก

กันอย่างมากมายนั น ได้มีการพบ

ไมโครบีท และไมโครพลาสติก ใน

รูปแบบอื่ นๆ ปนเ ป้ือนอยู่ ในแ ม่น ้ า 

ทะเลสาบ และในทะเล โดยปะปนอยู่ใน

น ้าและดินตะกอน นอกจากนี จากการ

ศึกษาท่ีผ่านมา พบไมโครพลาสติกใน

สัตว์ทะเลชนิดต่างๆ ด้วย เช่น ในสัตว์

ทะเลท่ีมีการกรองกิน เช่น หอยสองฝา 

เพรียงทะเล เนื่องจากไมโครพลาสติกมี

ขนาดใกล้เคียงกับแพลงก์ตอน และสาร

แขวนลอยในน ้า 
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ภาพที่ 1 ขยะพลาสติกขนาดใหญ่ (macroplastic) ต้นก้าเนิดของขยะพลาสติกจิ๋วหรอื

ไมโครพลาสติก (microplastic)

ที่มา : https://www.nsm.or.th/

ไมโครพลาสติกถูกจ้าแนกเป็น 2 ประเภท ตามแหล่งที่มา

ดังต่อไปนี 

1) ไมโครพลาสติกปฐมภูมิ (Primary microplastic)

Primary microplastic คือ ไมโครพลาสติกที่มีการผลิต

เป็นพลาสติกขนาดเล็กมาตั งแต่ต้น เช่นเม็ดพลาสติกที่อยู่ในโฟมท้า

ความสะอาดผิวหน้า หรือเครื่องส้าอาง (plastic scrub) เม็ด



ภาพท่ี 3 ผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมที่เลี้ยงด้วยระบบไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ

น้้าสะอาด หมายถึง ต้องไม่มี

เ ช้ือก่อโรค และต้องมีคุณภาพดี

เหมาะสมกับลูกกุ้งตลอดการเล้ียง ใน

ข้ันตอนนี้จึงใช้ใช้ความละเอียดอย่าง

มากในการเตรียมน้้าและต้องมีการ

ตรวจเช็คทุกข้ันตอน

บ่อสะอาด หมายถึง ก่อนการ

ปล่อยลูกกุ้งลงเล้ียงควรมีการฆ่าเช้ือ

ท้าความสะอาดบ่อและต้องมีการ

ตรวจเช้ือวิบริโอก่อนการปล่อยกุ้งลง

เลี้ยง และในระหว่างเลี้ยงต้องมีการ

จัดการบ่อให้สะอาดลดปัญหาของ

การสะสมเช้ือก่อโรคในข้ันตอนนี้จะใช้

จุลินทรีย์ ท่ีมีคุณภาพดีเข้ามาช่วย

รวมท้ังการควบคุมปริมาณอาหารใน

บ่อให้เหมาะสม
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พลาสติกที่เป็นวัสดุตั งต้นของการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก 

(plasic pellet) โดยกรณีของพลาสติกที่ใช้เป็นสครับ เป็น

ส่วนผสมในเครื่องส้าอางที่เกิดจากการเปลี่ยนจากส่วนผสม

จากธรรมชาติจากอัลมอนด์บด ข้าวโอ๊ต และหินภูเขาไฟ 

ในช่วงปี 1980 มาเป็นการใช้พลาสติกสครับแทน โดยเม็ด

พลาสติกเหล่านี จะมีรูปร่าง ขนาดและองค์ประกอบแตกต่าง

กันออกไป เช่นพลาสติกที่เป็นเอทีลีนโพรพิลีน และพลาสติก

ทรงกลมที่เป็น  โพลีสไตรีน โดยรูปทรงปกติของพลาสติก

ที่มาจากเครื่องส้าอางจะมีขนาด น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร 

และอาจน้อยกว่า 0.1 มิลลิเมตรในเครื่องส้าอางบางชนิด ไม

โครพลาสติกประเภทนี สามารถแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม

ทางทะเลได้โดย การทิ งของเสียโดยตรงจากบ้านเรือนสู่

แหล่งน ้าและไหลสู่ทะเล เช่น กรณีของสครับที่ใช้ในโฟมล้าง

หน้า หรือกรณีของเส้นใยจากผ้าใยสังเคราะห์จากการทิ งน ้า

จากการซักผ้า นอกจากนี ยังมีกรณีของอุบัติเหตุที่เกิดขึ น

ระหว่างขนส่งวัตถุดิบในทะเล เช่นในกรณีของเม็ดพลาสติก 

(plastic pellet)
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ภาพที่ 2 ไมโครพลาสติกปฐมภูมิและไมโครพลาสติกทุติยภูมิ

2) ไมโครพลาสติกทุติยภูมิ (Secondary microplastic)

Secondary microplastic เป็นพลาสติกที่เกิดจาก

พลาสติกที่มีขนาดใหญ่ หรือมาโครพลาสติก (macroplastic) 

โดยเกิดจากการสะสมของพลาสติกในสิ่งแวดล้อมเป็นเวลานาน 

และเมื่อพลาสติกได้รับแสงอุลตร้าไวโอเลตซึ่งจะมีผลท้าให้เกิดการ

แตกหักของพลาสติกมากขึ น ด้วยระยะเวลาที่นานขึ นอาจท้าให้ไม

โครพลาสติกกลายเป็นนาโนพลาสติกได้หากมีการสะสมใน

สิ่งแวดล้อมเป็นเวลานาน และเสี่ยงต่อการเข้าไปยังห่วงโซ่อาหาร
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ของสิ่งมีชีวิต กระบวนการที่ท้าให้เกิดไมโคร

พลาสติกเกิดขึ นจากรังสีอัลตราไวโอเลตใน

แสงแดดจะท้าให้เกิดการออกซิเดชั่นของโพลิ

เมอร์เมทริกซ์น้าไปสู่การแตกตัวและย่อย

สลายของพลาสติก ซึ่งกระบวนการดังกล่าว

จะท้าให้สารแต่งเติมในพลาสติกหลุดออก

จากพลาสติก ท้าให้โครงสร้างของพลาสติก

เ กิดการแตกตัวจนมี ขนาดที่ เ ล็ กมาก 

น อ ก จ า ก แ ส ง อุ ล ต ร้ า ไ ว โ อ เ ล ต ยั ง มี

กระบวนการหลักอ่ืน ๆ ที่ท้าให้เกิดไมโคร 

พลาสติก เช่น พลังงานจากคลื่น การฉีก

หรือบดพลาสติกของสิ่งมีชีวิต 

ภาพที่ 3 แหล่งก้าเนิดและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของไมโครพลาสติก

ที่มา : ดัดแปลงจาก https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025326X19302036
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ปัจจุบันพบไมโครพลาสติก ในกระเพาะของสัตว์

หลายชนิด ตั งแต่แพลงตอนสัตว์ไปจนถึงปลาวาฬ 

โดยการกินเข้าไป และทางอ้อมคือการท่ีผ่านใน

ระบบห่วงโซ่อาหาร มีการศึกษางานหนึ่ ง ได้

ประมาณการว่า ทุกหนึ่งตารางกิโลเมตรของ

มหาสมุทรในโลกนี จะมีไมโครพลาสติกโดยเฉลี่ย 

63,320 ชิ น  และแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค 

เช่น ในเอเชียตะวันออกก็จะมีสูงกว่าท่ีอื่นถึง 27 

เท่า มีรายงานการศึกษาพบว่าประมาณ หนึ่งใน

สามของปลาทะเลท่ีสุ่มจากตลาดในประเทศ

อิน โดนี เ ซี ย  และรั ฐคาลิฟอร์ เ นี ย  ประ เทศ

สหรัฐอเมริกา มีเศษพลาสติก และไฟเบอร์จากสิ่ง

ทอ อยู่ในกระเพาะของปลาเหล่านั น นอกจาก

อาหารทะเลแล้ว ก็ยังมีการพบหลักฐานของไมโคร

พลาสติก ในอาหารอื่นๆ รวมถึงน ้าดื่ม เบียร์ 

น ้าผึ ง น ้าตาล และเกลือทะเล 
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ส้าหรับในประเทศไทยมีการศึกษาการปนเปื้อนของขยะ

ประเภทไมโครพลาสติกในหอยสองฝาบริเวณชายหาดเจ้าหลาว 

และชายหาดคุ้งวิมาน จังหวัดจันทบุรี ซึ่งพบไมโครพลาสติกในหอย

เสียบและหอยกระปุก โดยพบเป็นลักษณะที่เป็นเส้นใยมากที่สุด 

อาจเนื่องจากพื นที่ที่ท้าการศึกษามีการท้าประมง ซึ่งอาจเป็น

แหล่งที่มาของไมโครพลาสติกชนิดเส้นใยจากอุปกรณ์จ้าพวกอวน 

ตาข่าย เอ็น และเชือก จากการศึกษาของ Thushari et al. 

(2017) ที่ท้าการศึกษาไมโครพลาสติกในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 3 

ชนิด คือ หอยนางรม (Saccostrea forskalii) หอยก้นแหลม 

(Littoraria sp.) และ เพรียงหิน (Balanus amphitrite) 

บริเวณชายหาดในภาคตะวันออก 3 แห่ง คือ หาดอ่างศิลา หาด

แสมสาร และหาดบางแสน พบปริมาณของไมโครพลาสติกใน

เนื อเยื่อเท่ากับ 0.2-0.6 ชิ น/กรัม โดยมีปริมาณสูงในหอยนางรม 

และเพรียงหิน ซึ่งกรองกินอินทรียวัตถุจากน ้าเป็นอาหาร พื นที่

ท้าการศึกษาวิจัยมีความน่าสนใจเน่ืองจากเป็นบริเวณที่มีกิจกรรม

ต่างๆ ของมนุษย์ค่อนข้างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นพื นที่ๆ มีการ

เพาะเลี ยงสัตว์น ้า ท้าการประมง เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล 

รวมทั งเป็นที่ตั งของโรงงานอุตสาหกรรม
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พิษจากสารอินทรีย์ที่ตกค้างในไมโครพลาสติก

เนื่องจากไมโครพลาสติกมีพื้นท่ีผิวมากเมื่อ

เทียบกับปริมาตร และเมื่อประกอบกับคุณสมบัติ

ของพลาสติกท่ีเป็นไฮโดรโฟบิค (hydrophobic) 

จึงท้าให้สามารถดูดซับสารอินทรีย์ได้ ดังนั้นจึงท้า

ให้ไมโครพลาสติกมีแนวโน้มท่ีจะมีการปนเป้ือนของ

สารมลพิษประเภทสารพิษอินทรีย์ได้มาก ตัวอย่าง

ของสารในกลุ่มสารอินทรีย์ท่ีมีแนวโน้มสะสมอยู่ใน

ไมโครพลาสติกได้มาก เช่น กลุ่มของสารอินทรีย์ท่ี

มีการตกค้างยาวนาน (persistent organic 

pollutants POPs) สารในกลุ่ม POPs เป็น

สารพิษท่ีย่อยสลายยากสามารถสะสมในสิ่งมีชีวิต

และเป็นสารท่ีมีความเป็นพิษสูง มีอยู่ 12 ชนิดท่ีเป็น

ท่ีรู้จักดี คือ ดีดีที คลอเดน อัลดริน เดลดริน เอ็น

ดริน มิเร็กซ์ ท็อกซาฟิน เฮปตาคลอร์ เฮกซะคลอโร

เบนซีน พีซีบี ไดออกซิน และฟิวราน สารเคมีเหล่า 

นี้เข้าสู่สิ่งแวดล้อมได้หลายทาง ท้ังจากโรงงาน ท่อ

น้้าท้ิง พื้นท่ีเกษตรกรรม รวมถึงเป็นส่วนผสมอยู่ใน

ผลิต ภัณฑ์เคร่ืองใช้ต่าง ๆ ซ่ึงจะถูกปล่อยผ่าน

ระบบการก้าจัดกาก หลุมฝังกลบ หรือเตาเผาขยะ 

อันตรายของ POPs คือมีความเป็นพิษสูง และ

สะสมในสิ่งแวดล้อมได้นานนับทศวรรษ ซ่ึง

สารพิษเหล่านี้มีคุณสมบัติคือไม่ละลายใน

น้้าแต่ละลายได้ดีในไขมัน จึงท้าให้ง่ายต่อ

การเข้าไปสะสมอยู่ในเนื้อเยื่อไขมันของ

มนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ โดยเฉพาะสัตว์ท่ีมี

ร่างกายประกอบข้ึนด้วยไขมันปริมาณ

มาก เช่น มนุษย์ วาฬ หมีโพลาหรือ โลมา 

การสะสมก็จะยิ่งมีมากข้ึน ดังนั้นเมื่อสาร

ดังกล่าวมีการสะสมในไมโครพลาสติก และ

เมื่ อสิ่ งมี ชีวิต ได้ รับพลาสติก เข้าไปใน

ร่างกายจึงท้าให้มีแนวโน้มท้าให้สารพิษใน

สิ่งมีชีวิตสูงข้ึนด้วย (Matthies, 2011) 

จากแนวโน้มการสะสมของสารพิษอินทรีย์

ในไมโครพลาสติก จึงมีการศึกษาเกี่ยวกับ

การปนเป้ือนของสารในหลายด้าน เช่น 

การศึกษาการดูดซับสารพิษอินทรีย์ของไม

โครพลาสติกบนชายหาดในโปรตุเกสพบว่า

พลาสติกท่ีมีอายุมากมักจะมีสีคล้้า และ

พลาสติกในกลุ่มดังกล่าวมีแนวโน้มท่ีจะมี



ความเข้มข้นของสารพิษปนเปื้อนในไมโครพลาสติกมากกว่าพลาสติกที่มีสีคล ้าน้อยกวา่

สารที่พบว่ามีการสะสมในไมโครพลาสติกจะเป็นพวกโพลีไซคลิกอะโรมาติก

ไฮโดรคาร์บอน (PAHs), โพลีคลอริเนตไบฟีนิล (PCBs) และดีดีที (DDT) โดยสารสอง

ชนิดหลังเป็นสารในกลุ่ม POPs นอกจากนี ยังมีการศึกษาที่พบว่าไมโครพลาสติกที่มีผล

ต่อการสะสมของสารมลพิษต่างๆ ในสิ่งมีชีวิต เช่น มีงานวิจัยที่ท้าการทดสอบการดูด

ซับฟีแนนทรีนซึ่งเป็นสารในกลุ่มโพลีไซคลิคอโรมาติคไฮโครคาร์บอน (PAHs) ในไมโคร

พลาสติกหลายชนิดพบว่าพลาสติกชนิดโพลีเอทไทลีน มีการดูดซับดีที่สุดรองลงมาคือ

โพลีโพไพลีนและโพลีไวนิลคลอไรด์ ตามล้าดับ และได้ลองทดสอบผลของพลาสติกที่มี

การปนเปื้อนฟีแนนทรีนต่อการดูดซับสารของไส้เดือนทะเลพบว่าการเพิ่มพลาสติกที่มี

การปนเปื้อนลงในตะกอนดินท้าให้ฟีแนนทรีนสะสมในเนื อเยื่อไส้เดือนทะเลมากขึ น
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ภาพที่ 4 การศึกษาของนักวิทยาศาสตร์พบว่าแพลงก์ตอนสัตว์มีการกินไมโครพลาสติก

(สีเรืองแสง) ที่มีขนาดเท่ากับแพลงก์ตอนพืชที่เป็นอาหาร

ที่มา: https://ftp.sccwrp.org/

เนื่องจากไมโครพลาสติกมีขนาดที่ เล็ก 

และพบการแพร่กระจายอยู่ในสิ่งแวดล้อมทาง

ทะเลทั งในน ้า และตะกอนดิน จึงท้าให้สิ่งมีชีวิตใน

ทะเลกินเอาไมโครพลาสติกเข้าไปแล้วเกิดท้าให้

เกิดการสะสมในห่วงโซ่อาหาร จากข้อมูลใน

หลายการศึกษาพบว่า แพลงก์ตอนพืช ปลิงทะเล 

หอยสองฝา และไส้เดือนทะเล มีการกินไมโคร

พลาสติกเข้าไป โดยที่พวกมันไม่สามารถแยกได้

ว่าเป็นอาหารหรือไมโครพลาสติก ช่วงชีวิตหน่ึง

11

ของสิ่งมีชีวิตทางทะเลไม่ว่าจะเป็นนก

ทะเล กุ้ง หรือปลาสามารถกินเอาไม

โครพลาสติกเข้าไปในร่างกายได้ 

เนื่องจากไมโครพลาสติกมีขนาดเล็ก

จึงมีแนวโน้มท้าให้สิ่งมีชีวิตอยู่ในห่วง

โซอาหารระดับต้น สามารถกรองกิน

ไมโครพลาสติกเป็นอาหาร และจาก

การตรวจสอบพบว่า สัตว์เลี ยงลูก

ด้วยนม

ผลกระทบจากไมโครพลาสติกต่อสิ่งมีชีวิตทางทะเล
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ทางทะเลก็ได้รับผลกระทบจากอนุภาคของไมโครพลาสติก ที่ถ่ายทอดผ่านทางห่วง

โซอาหารนั นด้วย โดยผ่านการกินปลาที่มีการปนเปื้อนไมโครพลาสติกนั่นเอง 

ภาพที่ 5 การถ่ายทอดไมโครพลาสติกตามห่วงโซ่อาหารและการปนเปื้อนไมโครพลาสติก

ในอาหารของมนุษย์

ที่มา : ดัดแปลงจาก https://www.researchgate.net/

สรุปผลกระทบท่ีเกิด ข้ึนจากขยะ

พลาสติกต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ผลกระทบ

ต่อระบบนิเวศ เช่น อันตรายต่อสุขภาพ

ของสัตว์บางชนิด ท้าลายถิ่นท่ีอยู่ ผลต่อ

ระบบการย่อย ผลของสารเคมีจากการผลิต

พลาสติก ผลกระทบต่อการประมงและ

การเพาะเลี ยงสัตว์น ้า เช่นการสะสมใน

แหล่งอาหารของสัตว์และในร่างกายสัตว์น้้า

ผลกระทบทางสังคม เช่น สุขภาพและ

อ า ห า ร ท่ี ป ล อ ด ภั ย  ร า ย ไ ด้ น้ อ ย ล ง 

ผลกระทบในมิติอ่ืนๆ เช่น การท่องเท่ียว 

การคมนาคมและขนส่งทางน้้า เป็นต้น จะ

เห็นว่าผลกระทบนั้นเกิดข้ึนท้ังในทะเล พืช 

สัตว์ รวมถึงมนุษย์ในด้านอาหาร ด้านความ

สวย งามแล ะด้ าน การ ท่อ ง เ ท่ี ย ว แล ะ

นันทนาการทางน้้า 
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